הפורו להגנת ההשכלה הציבורית
www.publiceducation.org.il

לכבוד
מר גדעו סער
שר החינו
ממשלת ישראל

 24ביוני 2010

כבוד שר החינו,
החתומי מטה ,חברי בקהילה האקדמית הישראלית – חוקרי ,מרצי ,סטודנטי ועובדי
במערכת ההשכלה הגבוהה  מחזיקי בדעות שונות ומגוונות באשר לפתרונ של הבעיות הקשות
שעמ מתמודדת מדינת ישראל .א בעניי אחד אנו מחזיקי באותה דעה:
חופש הביטוי והחופש האקדמי ה נשמת אפה של המערכת האקדמית הישראלית.
אנו משוכנעי כי על מנת שתהיה איכותית וראויה ,טוב לה למערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית
שיבוטאו בה ג דעות שאינ נוחות לכול ,שתישמע בה ביקורת ,כולל ביקורת חברתית ופוליטית,
שיתקיימו בה מחקר והוראה ביקורתיי וא $שנויי במחלוקת ,כל זאת במסגרת הקריטריוני
האקדמיי שעל פיתוח ושמירת אמונה המערכת האקדמית הישראלית.
אנו מאמיני כי נזק רב יגר לה לאקדמיה הישראלית ,א פוליטיקאי ,יהיו אשר יהיו
עמדותיה ושיוכ המפלגתי ,יהיה אשר יהיה מעמד ותפקיד במערכת הפוליטית ,יכתיבו לה
מה נכו ומה לא נכו לומר ,לחשוב ,לחקור וללמד ,ויורו לה לאמ %אמות מידה מסוג זה לש
קבלה ,קידו ,או הרחקה של חוקרי ומרצי.
נזק כזה גורמי דברי אודות כוונת לעשות שימוש בסמכות השלטונית ,באמצעות ראש ות"ת
וראשי המוסדות להשכלה גבוהה ,לפעולה נגד מרצי שתמכו בהטלת חר אקדמי על ישראל –
להבדיל מהתמודדות ציבורית וערכית ע דבריה .נזק כזה גורמי ג דברי התמיכה של
בדוחות המתחזי לדוחות מדעיי על ההוראה באוניברסיטאות .דוחות כאלה הופצו לאחרונה
ע"י גורמי שדואגי ,כביכול ,לערכי הציונות ובמסווה זה מקדמי תרבות של הפחדה והשתקה
בקמפוסי.
עצומה זו איננה מביעה תמיכה בחר על ישראל ,אלא רק בהגנה על חירויות הביטוי האזרחיות
של המביעי תמיכה כזו ,ובהגנה על חירות הביטוי והמחשבה בישראל בכלל ובאקדמיה בפרט.
קיומה של מערכת אקדמית איכותית – על היוקרה והתועלת שהיא מביאה למדינת ישראל –
מותנית בהגנה וטיפוח של חירויות המחשבה והביטוי .דבר זה כרו ,מעצ טבעו בנכונות לסבול
דעות קשות ומעוררות התנגדות ,להקשיב ולהתמודד עמ ,לקיי דיו מעמיק ונוקב ע
המחזיקי בה ,א בשו אופ לא להשתיק או להעניש .א תבחר בדר ההשתקה וההענשה,
האקדמיה ,במקו להוביל את הדמוקרטיה הישראלית ולתרו לה ,תתנוו יחד עמה.
האיומי לפגוע בחירויות המחשבה והביטוי ,שה חירויות יסוד אזרחיות בכל מדינה דמוקרטית
ולא זכויות יתר אקדמיות ,מסמני שלב נוס בערעורה של מערכת ההשכלה הגבוהה .לאחר
שני של קיצוצי תקציביי שפגעו אנושות ברמת המחקר וההוראה בה ,איומי אלה ,לא פחות
מאשר הקיצוצי ,עתידי להוסי $ולפגוע ברמתה וביכולתה לתרו לחברה.
אנו קוראי ל ,כשר החינו ומי שעומד בראש המועצה להשכלה גבוהה:
התעשת וחזור ב מהצהרותי ,בטר יהיה מאוחר להציל את ההשכלה הגבוהה בישראל!
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פרופ' יוסי ב ארצי ,רקטור ,אונ' חיפה
פרופ' בנימי איזק ,לימודי קלאסיי ,אונ' ת"א ,חת פרס ישראל להיסטוריה ,חבר האקדמיה
הישראלית למדעי
פרופ' )אמריטוס( יהושע קולודני ,המכו למדעי כדור האר ,%האונ' העברי ,חת פרס ישראל
למדעי כדור האר%
יוסי שריד ,שר החינו לשעבר
פרופ' יולי תמיר ,שרת החינו לשעבר ,נשיאת מכללת שנקר
פרופ' )אמריטא( פרנסס רדאי ,האונ' העברית ,יו"ר קונקורד מרכז מחקר לקליטת המשפט
הבינלאומי בישראל במכללה למנהל ,פרופ' כבוד  ,University College Londonראש
הקתדרה ע"ש אליאס ליברמ וראש הוועדה למעמד האשה בלשכת עורכי הדי
פרופ' גלעד הר ,הפקולטה לפיזיקה ,מכו וייצמ
פרופ' יעקב מצר ,כלכלה ,האונ' העברית ,לשעבר דיק הפקולטה למדעי החברה
פרופ' אילנה קראוזמ בעמוס ,היסטוריה כללית ,אונ' ב גוריו
פרופ' שמאי שפייזר ,הפקולטה לכימיה ,הטכניו
פרופ' ד שחר ,מכו וייצמ
פרופ' מיכאל הד ,היסטוריה כללית ,האונ' העברית ,לשעבר יו"ר ועדת מקצוע ההיסטוריה שליד
משרד החינו ויו"ר החברה ההיסטורית הישראלית
פרופ' אמיר הרצברג ,מדעי המחשב ,אונ' בראיל
פרופ' מוטי רגב ,ראש התכנית ללימודי תרבות ,סוציולוגיה ,האונ' הפתוחה
פרופ' חגי ר ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
יואב שמחוני ,סטודנט ,משפטי ,אונ' ת"א
ד"ר יעל בצבי ,ספרויות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
ד"ר ארנו קר ,פילוסופיה ,אונ' חיפה
פרופ' יונת אנסו ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו
פרופ' )אמריטוס( ויליא פרידמ ,ספרות אנגלית ,אונ' חיפה
ד"ר דבורה קלקיפישמ )בדימוס( ,חינו ,אונ' חיפה
פרופ' דויד ניומ ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר רוני קאופמ ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו ,חבר הוועדה הביסנאטית
ד"ר נחו קרלינסקי ,מכו ב גוריו לחקר ישראל והציונות ,אונ' ב גוריו
מיכל צביאלי ,סטודנטית מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
יונת כה ,MD ,דוקטורנט מחקר ,בי"ס לרפואה ,אונ' ב גוריו
ד"ר מיכה לש ,פסיכולוגיה ,אונ' חיפה
אס $בונדי ,סטודנט מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
ד"ר דני פילק ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
טל בהרב ,סטודנט ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
נגה רות ,סטודנטית מ"א ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר סילבי הוניגמ ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
ד"ר שי מאירי ,זואולוגיה ,אונ' ת"א
פרופ' אמיר אילי ,זואולוגיה ,אונ' ת"א
פרופ' דפנה יואל ,פסיכולוגיה ,אונ' ת"א
פרופ' ניר סוכ ,מתמטיקה ,אונ' ת"א
פרופ' שלמה יזרעאל ,שפות שמיות ,אונ' ת"א
פרופ' מירה אריאל ,בלשנות ,אונ' ת"א
פרופ' ישעיהו ש ,ספרות ,אונ' ת"א
עומרי אלבג ,סטודנט מ"א ,זואולוגיה ,אונ' ת"א
ד"ר צפריר צור ,ביוכימיה ,אונ' ת"א
ד"ר רלי שכטר ,ראש מחלקה ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
מירית בראשי ,סטודנטית ,לימודי תרבות ,מכללת ספיר
פרופ' רחל גיורא ,בלשנות ,אונ' ת"א
פרופ' נטע זיו ,משפטי ,אונ' ת"א
פרופ' קובי פתר )פטרזייל( ,מתמטיקה ,אונ' חיפה
פרופ' אורי הדר ,פסיכולוגיה ,אונ' ת"א
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 .48פרופ' דוד כ" ,%היסטוריה כללית  ,אונ' ת"א ,ראש מכו לסינג להיסטוריה של אירופה ותרבותה
 .49פרופ' בציו מוני ,%הפקולטה לאמנויות ,אונ' ת"א
 .50פרופ' רנה פוזננסקי ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
 .51ד"ר חררדו לייבנר ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
 .52ד"ר אבי רובי ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
 .53ד"ר חמוטל צמיר ,ספרות עברית ,אונ' ב גוריו
 .54ד"ר איל ניר ,כימיה ,אונ' ב גוריו
 .55ד"ר יצחק נבו ,פילוסופיה ,אונ' ב גוריו
 .56פרופ' יוליה מירסקי ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו
 .57ד"ר שרה הלמ ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
 .58ד"ר מיכאל מיילר ,כימיה ,אונ' ב גוריו
 .59ד"ר יאיר שגיא ,משפטי ,אונ' חיפה
 .60יובל דרייר שילה ,סטודנט ,האונ' העברית
 .61ד"ר רחל צלניקאברמובי ,%אונ' ת"א
 .62יוני בלב ,סטודנט ,משפטי ,האונ' העברית
 .63פרופ' מישל בוקובזהקאה ,צרפתית ,אונ' ת"א
 .64גדי גינזבורג ,סטודנט ,תקשורת ,יצירה וביקורת ,מכללת ספיר
 .65פרופ' יאירה אמית ,התרבות העברית ,אונ' ת"א
 .66ד"ר מלאת שמיר ,אנגלית ולימודי אמריקניי ,אונ' ת"א
 .67יוני אוגרט ,סטודנט ,מדעי המחשב ופסיכולוגיה ,האונ' העברית
 .68יונת אונגר ,סטודנטית מדעי ההתנהגות ,אונ' ב גוריו
 .69אור ברקת ,בוגר אונ' ת"א
 .70ד"ר יעל משלר ,תקשורת ,אונ' חיפה
 .71אורלי לאל נצר ,סטודנטית מ"א ,אנגלית ולימודי אמריקניי ,אונ' ת"א
 .72נדב אפל ,דוקטורנט  ,לימודי פרשנות ותרבות ,אונ' בראיל
 .73אוהד יוגב ,סטודנט ,אונ' ב גוריו
 .74שי אריה מזרחי ,משורר ופעיל חברתי ,בוגר אונ' ב גוריו
 .75נטע חז ,סטודנטית ,לימודי המזה"ת וספרות ערבית ,האונ' העברית
 .76אורטל בארי ,סטודנטית מ"א ,חקר סכסוכי ,האונ' העברית
 .77פרופ' רותי ויינטראוב ,אונ' ת"א
 .78דנה שרו ,סטודנטית ,ספרות ,האונ' העברית ,חברת אגודת הסטודנטי
 .79דור קונפורטי ,דוקטורנט ,פסיכולוגיה ,אונ' ת"א
 .80נעה מלמד ,סטודנטית ,האונ' העברית
 .81דניאלה קרמר ,סטודנטית מ"א ,לימודי מגדר ,אונ' ת"א
 .82אור ריגלר ,סטודנט ,אדריכלות ,אונ' ת"א
 .83ד"ר מייק דהא ,מדע המדינה ותקשורת ,מכללת ספיר והמכללה האקדמית ת"איפו
 .84לוט רוטביישר ,סטודנטית מ"א ,האונ' העברית
 .85ד"ר יופי תירוש ,משפטי ,אונ' ת"א
 .86יונת לירז ,סטודנט ,היסטוריה ואנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
 .87מאיה מרלוב ,דוקטורנטית ,אונ' ת"א
 .88חיי גליקמ ,סטודנט ,לימודי מזרח אסיה ומדע המדינה ,האונ' העברית
 .89ד"ר אורי בית ,בוגר אונ' חיפה
 .90גילה סבירסקי ,מוסמכת האונ' העברית
 .91פרופ' שוש ברנו ,ביוכימיה ,אונ' ת"א
 .92ד"ר יובל אילו ,היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,האונ' הפתוחה
 .93ד"ר איל סב ,משפטי ,אונ' חיפה
 .94פרופ' איריס פרוש ,ספרות עברית ,אונ' ב גוריו
 .95ד"ר דפנה הירש ,סוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת ,האונ' הפתוחה
 .96ד"ר הני זובידה ,ממשל ,אסטרטגיה ופוליטיקה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 .97רמי הוד ,סטודנט מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
 .98פרופ' זהר אביתר ,פסיכולוגיה ,אונ' חיפה
 .99ד"ר מתי הוס ,ספרות עברית ,האונ' העברית
 .100שרו מפציר ,דוקטורנטית ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
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איילה פנייבסקי ,סטודנטית ,האונ' העברית
ד"ר נגה אפרתי ,מכו טרומ ,האונ' העברית
ד"ר יואב אלו ,לימודי המזה"ת ,אונ' ת"א
ד"ר מחמוד יזבק ,היסטוריה של המזה"ת ,אונ' חיפה ,נשיא אילמ"א  האגודה הישראלית
לחקר המזה"ת והאסלא
ד"ר אמיר פזפוקס ,משפטי ,המכללה האקדמית קרית אונו
ד"ר ראי $זרייק ,ראש מרכז מינרבה למדעי הרוח ,אונ' ת"א והמרכז האקדמי כרמל
פרופ' גדעו פרוידנטל ,היסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות ,אונ' ת"א
יסמי רביב ,סטודנטית ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
נעמי מרק ,סטודנטית ,ספרות עברית ,אונ' ב גוריו
פרופ' איל ניר ,אתיקה ורפואה ,אונ' הארוורד ,בוסטו
ד"ר אלה קר ,האונ' הפתוחה
ד"ר שמוליק בכר ,עמית מחקר ,המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר יעל מונק ,האונ' הפתוחה
גיא פיקובסקי ,סטודנט ,סוציולוגיה ,אונ' חיפה
אנה פינקלשטיי ,דוקטורנטית ,ספרות השוואתית ,CUNY ,ניו יורק
ד"ר שחר רהב ,לימודי אסיה ,אונ' חיפה
פרופ' מירי אליאבפלדו ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א ,ראש המכו ללימודי אירופיי
ד"ר רז חמוריס ,מדע ,טכנולוגיה וחברה ,אונ' בראיל
פרופ' )אמריטוס( הרי גולומב ,הפקולטה לאומנויות ,אונ' ת"א
פרופ' זהר אית ,ביה"ס למוסיקה ,אונ' ת"א
יובל וינקלר ,סטודנט מחקר ,פיסיקה ,האונ' העברית
פרופ' שי בדוד ,מחשבי ,אונ' ווטרלו ,קנדה
חנה גרי ,סטודנטית מ"א ,חקר סכסוכי ,האונ' העברית
ד"ר ישי לנדא ,היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,האונ' הפתוחה
הדס בר ,סטודנטית ,חינו מיוחד וספרות ,מכללת אורני
יות לאופר ,מפתח תוכנה בכיר
פרופ' אורי ר ,ראש המחלקה לסוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
פרופ' רות הכהפינצ'ובר ,מרכז סכוליו למחקר רבתחומי במדעי היהדות ,האונ' העברית,
הקתדרה למוסיקולוגיה ע"ש ארתור רובינשטיי
פרופ' ירו האזרחי ,האונ' העברית
פרופ' נת דסקל ,הפקולטה לרפואה ,אונ' ת"א
ב טאובה ,סטודנט ,עבודה סוציאלית ,מכללת ספיר
יעל רונ ,עובדת אוניברסיטה ,אונ' ב גוריו
פרופ' ירחמיאל כה ,היסטוריה של ע ישראל ויהדות בת זמננו ,האונ' העברית
עמית באו ,מוסמ הנדסה חקלאית ,הטכניו
ד"ר עופר כסי ,$מכללת ספיר והמכללה האקדמית ת"איפו
רותי קנטור ,מרצה ,תקשורת חזותית ,האקדמיה לאמנות בצלאל
ד"ר אייל ג'יניאו ,לימודי האסלא והמזה"ת ,האונ' העברית
ד"ר רות ג'יניאו ,היסטוריה כללית ,אונ' ב גוריו
צחי ארגמ ,סטודנט מ"א ,מתמטיקה ,האונ' העברית
פרופ' פרנק פולק ,מדעי הרוח ,אונ' ת"א
פרופ' גדי אריאב ,מנהל עסקי ,אונ' ת"א
פרופ' גיורא רהב ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
ד"ר לב גרינברג ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
פרופ' יואב פלד ,מדע המדינה ,אונ' ת"א ,עורשות $ראשי של "המרחב הציבורי"
גליה זלמנסו לוי ,מרצה ,תכנית החינו לצדק חברתי ,סמינר הקיבוצי
פרופ' ז'רו בורדו ,תקשורת ,אונ' ת"א
ד"ר טליה מירוש ,%הקריה האקדמית אונו
ליאת חלווני ,סטודנטית ,חינו והוראה ,מכללת בית ברל
פרופ' יהודית כה ,אונ' ת"א
פרופ' דוד דגני ,הנדסת מכונות ,הטכניו
ד"ר מוטי נייגר ,תקשורת ,המכללה האקדמית נתניה
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פרופ' נעמי שיר ,ספרויות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
אור מאיר ,דוקטורנט ,מדעי המחשב ,מכו וייצמ
פרופ' דוד אנו ,משפטי ופילוסופיה ,האונ' העברית
דיאגו רוטמ ,מרצה )בבצלאל( ודוקטורנט ,האונ' העברית
שרו אורשלימי ,סטודנטית מ"א ,מגדר ,אונ' בראיל
ד"ר בנט קרבי ,%ספרות אנגלית ,אונ' חיפה
פרופ' ג'וליה הורבט ,בלשנות ,אונ' ת"א
ד"ר אפרי דוידי ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו
רומ קונצמ ,סטודנט ,מדעי המחשב ומדעי החיי ,האונ' הפתוחה
איתמר קסטנר ,סטודנט ועוזר מחקר ,אונ' לונדו
ד"ר ענת מטר ,פילוסופיה ,אונ' ת"א
פרופ' יונה פינסו ,תולדות האמנות ,אונ' ת"א
פרופ' אראל יגאל ,ראש המכו לחקר כדור האר ,%האונ' העברית
ד"ר זאב שביט ,סוציולוגיה ,המכללה האקדמית גליל מערבי
ד"ר יובל נח הררי ,היסטוריה כללית ,האונ' העברית
פרופ' ניצ ב שאול ,הפקולטה לאומנויות ,אונ' ת"א
פרופ' אילנה שוהמי ,בי"ס לחינו ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטוס( צבי גרוסמ ,הפקולטה לרפואה ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטוס( א .שכטר ) ,(Abel Schejterהפקולטה לרפואה ,אונ' ת"א ,לשעבר :ראש מכו
סאקלר לרפואה מולקולרית ,מחזיק קתדרת ליידי דיוויס לביוכימיה ,דיק מדעי החיי
ד"ר יהונת גארב ,האונ' העברית
פרופ' )אמריטוס( יוחנ בבסט ,הפקולטה לרפואה ,האונ' העברית
חנה אביר ,דוקטורנטית ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
ד"ר רפי גרינברג ,אונ' ת"א
ד"ר תמיר שפר ,מדע המדינה ותקשורת ,האונ' העברית
ד"ר עופר פיי ,מדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית ת"איפו
פרופ' דוד הד ,פילוסופיה ,האונ' העברית
נעמי אברה ,מוסמכת  ,Northeasternיועצת חינוכית
פרופ' יהודה פינצ'ובר ,מתמטיקה ,הטכניו
נילי גורי ,סטודנטית מ"א ,האונ' העברית
רועי שבתאי ,סטודנט ,לימודי המזה"ת ופוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר אמירה גלבלו ,האונ' הפתוחה
מור קורנברגוייס ,דוקטורנטיתSUNY Buffalo ,
סני גורדו בר ,פסיכולוגית קלינית
ד"ר אריאלה גרוס ,האונ' הפתוחה
רונ באריה ,דוקטורנט ,אונ' חיפה
ד"ר צבי שולדינר ,מינהל ומדיניות ציבורית ,מכללת ספיר
פרופ' אורית קדר ,מדע המדינה ,האונ' העברית
גיא רוגלבע ,סטודנט מ"א ,שפה וספרות ערבית ,האונ' העברית
אית מיכאלי ,סטודנט ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו
פרופ' יהודה אנזל ,ראש החוג ללימודי הסביבה ,המכו למדעי כדה"א ,האונ' העברית
ד"ר תמי רזי ,תקשורת ,מכללת ספיר
ד"ר עאמר דהאמשה ,בוגר האונ' העברית
עירית שטייני ,%סטודנטית מ"א ,האונ' העברית
פרופ' משה צימרמ ,היסטוריה כללית ,האונ' העברית
פרופ' דניאל ברטל ,בי"ס לחינו ,אונ' ת"א
גיל אנגלשטיי ,סטודנט ,היסטוריה וספרות ,אונ' ת"א
טליה גרינבלט ,סטודנטית מ"א ,האונ' העברית
פרופ' )אמריטוס( זאב צ'רלס גרינבאו ,האונ' העברית
אלי למד ,מוסמ אונ' חיפה
פרופ' דפנה ארדינסטוולק ,ספרות אנגלית ,אונ' חיפה
דניאלה יואל ,ספרנית ,האונ' העברית
ד"ר תמר גול ,אונ' ב גוריו
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יואב בייר ,סטודנט מ"א ,פילוסופיה ,אונ' ת"א
ד"ר סימו עמנואל ,האונ' העברית
רותי שניידר ,סטודנטית ,מדעי החברה והרוח ,האונ' הפתוחה
שרהטל חו ,$סטודנטית מ"א ,מכו שכטר למדעי היהדות
ד"ר דוד סנש ,פסיכולוג קליני ומדרי פסיכותרפיה ,מכללת לוינסקי לחינו
ד"ר עמליה זיו ,לימודי מגדר ,אונ' ב גוריו
פרופ' רו ברקאי ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
איציק רנרט ,ראש מחלקה ,תקשורת חזותית ,שנקר  בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב
פרופ' יהודה קופפרמ ,מדעי הרוח ,אונ' ת"א
ד"ר איילת הראלשלו ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר איתי קמה ,אונ' ת"א
נעה לוי ,סטודנטית מ"א ,פילוסופיה ,אונ' ת"א
ד"ר שמואל פרנקל ,כלכלה ,המכללה למינהל והמרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' פרדי רוק ,תיאטרו ,אונ' ת"א ,לשעבר דיק הפקולטה לאמנויות
אמיר אשר ,מרצה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
אסתר לוינגר ,מרצה ,אונ' חיפה
איילת לנגר ,סטודנטית ,חברה ופוליטיקה ממשל ,המכללה האקדמית ת"איפו
ד"ר אלמוג כשר ,אונ' בראיל
ד"ר חיי נוי ,מכללת ספיר
פרופ' רות רודד ,לימודי האסלא והמזה"ת ,האונ' העברית
ד"ר עובדיה עזרא ,פילוסופיה ,אונ' ת"א
יעל פד ,דוקטורנטית ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
שרו ציוני ,מנהלת המרכז לחינו משפטי קליני ,האונ' העברית
נמרוד משגב ,סטודנט ,מדע המדינה ,מכללת עמק יזרעאל
מור קול שמש ,סטודנטית מ"א ,חינו ,אונ' ב גוריו
פרופ' גלית חזרוק ,האונ' העברית
ד"ר תמי קציר ,חינו מיוחד ,המרכז לחקר המוח ,אונ' חיפה
ד"ר יוסי מורי ,האונ' העברית
אור כספי ,סטודנט ,מדעי הסביבה ,האונ' העברית
ד"ר אור ברק ,האונ' העברית
יאלי השש ,דוקטורנטית ,היסטוריה של ע ישראל ,אונ' חיפה
פרופ' דרור ורמ ,היסטוריה כללית ,האונ' העברית
ד"ר רוני המרמ ,האונ' העברית
שבט אילת ,בוגר עבודה סוציאלית ,האונ' העברית
ד"ר אלינור עמית ,פוסטדוקטורנטית ,אונ' הארוורד ,בוסטו
ד"ר גליה בנזימ ,ספרות כללית ,האונ' הפתוחה
ד"ר עדנה לומסקיפדר ,בי"ס לחינו ,האונ' העברית
רונ מנדלקר ,דוקטורנט ,מדע המדינה ,האונ' העברית
ד"ר אבנר וישניצר ,פוסטדוקטורנט ,אונ' וושינגטו ,סיאטל
פרופ' )אמריטוס( עדי פרוש ,פילוסופיה ,אונ' ב גוריו
פרופ' רז קופרמ ,מתמטיקה ,האונ' העברית
פרופ' תמר כתריאל ,אונ' חיפה
פרופ' )אמריטוס( יעקב כתריאל ,הטכניו
ד"ר אהר לנדאו ,ספרויות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
מוריאל ר ,דוקטורנט ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
איתי פר ,%סטודנט ,ספרות ,אונ' ת"א
שרי טרבס ,סטודנטית ,האונ' העברית
יונת גור ,סטודנט ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
ד"ר חנ יור ,היסטוריה כללית ,אונ' ב גוריו
מיכל רזיאל ,סטודנטית ,היסטוריה כללית וספרות ,אונ' ת"א
פרופ' ארנו לוט ,זואולוגיה ,אונ' ת"א
אביב סלע ,סטודנט ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א ,חבר אגודת הסטודנטי
פרופ' )אמריטוס( איתמר זינגר ,אונ' ת"א
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ד"ר אורלי בנימי ,לימודי מגדר ,אונ' בראיל
ד"ר ענת לפידותפרילה ,האונ' העברית
ד"ר אליהו ב משה ,דמוגרפיה ,האונ' העברית
עידו ביר ,סטודנט ,מדעי החיי ,אונ' ב גוריו
ד"ר ענת מאור ,המרכז האקדמי רופי והאונ' הפתוחה ,ח"כ לשעבר
ד"ר פיקי איששלו ,יחסי בינלאומיי ,האונ' העברית
פרופ' )אמריטוס( רות קלינוב ,האונ' העברית
ד"ר ג'וליה צ'ייטי ,מכללת ספיר
ד"ר דורית הופ )בדימוס( ,ב"א כללי ,אונ' ת"א ,לשעבר דיק אקדמי סמינר הקיבוצי
עפר ניימ ,סטודנט ,האונ' העברית
ד"ר כנרת רובישוסטק ,מינהל ומדיניות ציבורית ,ביה"ס לניהול ,אונ' ב גוריו
ד"ר אברה מנסב ,ראש מחלקה נבחר ,פילוסופיה ,אונ' ב גוריו
ד"ר ער פישר ,פוסטדוקטורנט קרייטמ ,אונ' ב גוריו
אבי ברג ,עו"ד
ד"ר אביגיל יעקבסו ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר דבורה סויני ,ארכיאולוגיה ומזרח קדו ,אונ' ת"א
ד"ר אורלי סוקר ,ביה"ס לתקשורת ,מכללת ספיר
רגב נתנזו ,דוקטורנט ,אונ' מישיג
ד"ר נעמה ב זאב ,פוסטדוקטורנטית ,אונ' ת"א
ד"ר איריס פריי ,לימודי הומניסטיי ואמנויות ,הטכניו
פרופ' )אמריטוס( מיכאל פריי ,ביה"ס לרפואה ,הטכניו
סהר שאולי ,סטודנט ,ממשל וחברה ,המכללה האקדמית ת"איפו
פרופ' רו נעמ ,הפקולטה לכימיה ,מכו וייצמ
פרופ' איל בארי ,סוציולוגיה ,האונ' העברית
גלעד צור ,דוקטורנט ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,אונ' ת"א
אלעד ליבנה ,מוסמ פסיכולוגיה ,אונ' ת"א ,ע .הוראה ,המכללה האקדמית אור יהודה
פרופ' )אמריטוס( משה שוקד ,אנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
ד"ר יעל השילונידולב ,ממשל וחברה ,המכללה האקדמית ת"איפו
ד"ר הנרייט דהאכלב ,לימודי מגדר ,אונ' ב גוריו
ענת פרבר ,סטודנטית ,רפואה ,האונ' העברית
יהונת אלש ,דוקטורנט ,אונ' ת"א
פרופ' אבנר בעמוס ,חינו ,אונ' ת"א
סול רפאל ,סטודנטית מ"א ,ניהול ויישוב סכסוכי ,האונ' העברית
רועי מאור ,סטודנט מ"א וסגל זוטר ,אקולוגיה ,אונ' ת"א
צחי רז ,סטודנט ,האונ' העברית
עודד ארז ,סטודנט מ"א ,מוסיקולוגיה ,האונ' העברית
ד"ר דבורה גולד ,חינו ,אונ' חיפה
רונית מריאקדישאי ,מוסמכת התוכנית ללימודי דמוקרטיה ,האונ' הפתוחה
פרופ' נורית יערי ,אמנות התיאטרו ,אונ' ת"א
פרופ' יוחנ בריפה זמינסקי ,לימודי אמריקה הלטינית ,האונ' העברית
פרופ' נורית כנעקדר ,תולדות האמנות ,אונ' ת"א
רועי פלד ,סגל זוטר ,ביה"ס למשפטי ,המסלול האקדמי במכללה למנהל
דניאל בארי ,סטודנט מ"א ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר סנאית גיסיס ,אונ' ת"א
ד"ר רנ ד .קופרמ ,מדע המדינה ,אונ' חיפה
תמר רוטמ ,סטודנטית ,אונ' ב גוריו
איילה שני ,בוגרת קולנוע וטלוויזיה ,אונ' ת"א
יוחאי אברהמי ,אמ ,מרצה ,המכו לאמנות בסמינר אורני ,האקדמיה לאמנות בצלאל ומכו
אבני לאמנות
מירב נדג'ר ,סטודנטית ,עבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית אשקלו
עמית לוונטל ,סטודנט ,מדעי החיי ,האונ' העברית
פרופ' מיכל שמיר ,אונ' ת"א
נגה גלעד ,דוקטורנטית ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
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ד"ר נעמי זוסמ ,מכו הרטמ
יאיר ליפשי ,%דוקטורנט ,אמנות התיאטרו ,אונ' ת"א
ד"ר דודי צפתי מדעי החיי ,האונ' העברית
ד"ר צבי טריגר ,ביה"ס למשפטי ,המכללה למנהל המסלול האקדמי ,עור "המשפט"
ד"ר נורית אורח ,פוסטדוקטורנטית ,האונ' העברית
פרופ' ניר גוב ,הפקולטה לכימיה ,מכו וייצמ
פרופ' הנרי וסרמ ,היסטוריה ,האונ' הפתוחה
פרופ' יצחק ח ,היסטוריה כללית ,אונ' ב גוריו
פרופ' ורד קראוס ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' חיפה
ד"ר יובל יונאי ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' חיפה
ד"ר עידית גיל ,האונ' הפתוחה
רועי סיני ,סטודנט מ"א ,מדע המדינה ,אונ' ת"א
ד"ר אריאל הירשפלד ,ראש החוג לספרות עברית ,האונ' העברית
ד"ר איילת בישי ,ספרות אנגלית ,אונ' חיפה
מיכל הראל ,דוקטורנטית ,ביולוגיה ,מכו וייצמ
פרופ' גיל איל ,סוציולוגיה ,אונ' קולומביה ,ניו יורק
פרופ' )אמריטוס( קלמ אלטמ ,פיזיקה ,טכניו
פרופ' )אמריטוס( מרסלו דסקל ,פילוסופיה ,אונ' ת"א ,דיק הפקולטה למדעי הרוח לשעבר
ד"ר דניאל דור ,תקשורת ,אונ' ת"א
יריב מוהר ,סטודנט מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטוס( שמואל סבר ,אונ' חיפה
צבי בנינגה ,סטודנט ,האונ' העברית
מור גרינבאו ,סטודנטית ,חינו לצדק חברתי ,סמינר הקיבוצי
שני רבי ,סטודנטית ,ספרות ופילוסופיה ,אונ' ת"א
פרופ' אבינוע מאיר ,גיאוגרפיה ,אונ' ב גוריו
פרופ' )אמריטוס( גילה בלס ,תולדות האמנות ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטוס( שמעו בלס ,שפה וספרות ערבית ,אונ' חיפה
טובה בוקסבאו ,פסיכולוגית קלינית
ח לדרמ ,סטודנטית מ"א ,מדע המדינה ,אונ' ת"א
ד"ר אמנו יובל ,היסטוריה ,מכללת סמינר הקיבוצי
ד"ר נויה רימלט ,משפטי ,אונ' חיפה
פרופ' )אמריטוס( אהרו עצמו ,מתמטיקה ,אונ' ת"א
הדס קדר ,סטודנטית ,המדרשה לאמנות בית ברל
אורי שני ,דוקטורנט ,אונ' חיפה
פרופ' עופר אהרוני ,מכו וייצמ
פרופ' )אמריטוס( ברו הוכמ ,ספרות אנגלית ,האונ' העברית
יניב רוזנר ,סטודנט ועובד אוניברסיטה ,אונ' ת"א
ליזי שגיא ,פעילה חברתית ,ירושלי
טליה אברה  ,סטודנטית  ,פיזיותרפיה  ,אונ' ת"א ,
ד"ר אורית אורבו ,לימודי מזרח אסיה ,אונ' ת"א
ד"ר ענת זנגר ,קולנוע וטלוויזיה ,אונ' ת"א
ד"ר ר הכה ,ספרות ,אונ' ת"א
ד"ר לוי ספקטר ,מדעי הרוח ,האונ' הפתוחה
פרופ' יוס $זעירא ,כלכלה ,האונ' העברית
ד"ר תמר הגר ,מנהלתשותפה של המרכז לשלו ודמוקרטיה ,חינו ,מכללת תלחי
אבנר ברק ,סטודנט ,אונ' ת"א
דפנה בנאי ,תל אביב
ד"ר בועז לב טוב ,היסטוריה ,המכללה האקדמית בית ברל וסמינר הקיבוצי
פרופ' דניאל בלטמ ,ראש המכו ליהדות בת זמננו ,האונ' העברית
דורו המרמ שולדינר ,סטודנט מ"א ,מרכז גילה לחינו אזרחי ודמוקרטיה ,האונ' העברית
פרופ' מנח הופנונג ,מדע המדינה ,האונ' העברית
פרופ' שמוליק מרקו ,גיאופיזיקה ומדעי כדה"א ,אונ' ת"א
מיכל רות ,סטודנטית ,פוליטיקה וממשל ולימודי אפריקה ,אונ' ב גוריו
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משה לופיאנסקי ,מורה למתמטיקה בתיכו )בדימוס( ,תל אביב
פרופ' רו הוז ,חינו ,אונ' ב גוריו
פרופ' אלה לנדאוטסרו ,לימודי האסלא והמזה"ת ,האונ' העברית
פרופ' דבורה גילולה ,האונ' העברית
אס $תמרי ,דוקטורנט ,מחשבת ישראל ,אונ' ב גוריו
יהושע רוזי ,רחובות
ד"ר עודד לוונהיי ,יחסי בינלאומיי ,האונ' העברית
ליאת סגל ,בוגרת גיאולוגיה ,אב"ג ,תעודת הוראה ,סמינר הקיבוצי
פרופ' שפרה שגיא ,חינו ,אונ' ב גוריו
פרופ' אורנה קופרמ ,הנדסה ומדעי המחשב ,האונ' העברית
הילה זהבי ,סטודנטית מ"א ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
גיא שני ,סטודנט מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
מיכל אביעד ,בימאית ,מרצה בכירה ,אונ' ת"א
ד"ר רוזלי סיטמ ,ראש החוג להוראת שפות זרות ,אונ' ת"א
ברק ואז ,סטודנט ,עיצוב תעשייתי ,מכו אבני לאמנות
גיל פורת ,דוקטורנט ,חבר ארגו הסגל הזוטר ,אונ' ת"א
עדי סופר ,סטודנט מ"א ,כלכלה ,סמינר הקיבוצי ואונ' ת"א
שוש רייזמ ,מרצה ,תיאטרו ,אונ' ת"א
ד"ר עתניאל א .דרור ,האונ' העברית
פרופ' טל סילוני ,אונ' ת"א
ד"ר נורית ברק ,האונ' העברית
ד"ר יובל יקותיאלי ,מקרא ,ארכיאולוגיה ומזרח קדו ,אונ' ב גוריו
שמואל פריד ,סטודנט מ"א ,האונ' העברית
יות שטיינבוק ,סטודנט ,היסטוריה ופילוסופיה ,אונ' ת"א
רבקה ורשבסקי ,מרצה ,עבודה סוציאלית ,אונ' בראיל
ניקול כיאט ,דוקטורנטית ,אונ' חיפה
יעל גיל ,סטודנטית ,חינו דמוקרטי ,סמינר הקיבוצי
יסמי לי ,סטודנטית מ"א ,מגדר ,אונ' ת"א
אייל אופנברג ,סטודנט ,חינו  יזמות חינוכית ,סמינר הקיבוצי
פרופ' )אמריטוס( אהר אביתר ,אונ' ת"א
מיטל נדלר ,סטודנטית מ"א ,ספרות ,אונ' ת"א
נופר שמעוני ,עמיתת הוראה ,אונ' ת"א
שירה רוזנצוויג ,סטודנטית ,פסיכולוגיה וב"א כללי ,אונ' ב גוריו
ד"ר טלי גולדשמיד ,סמינר הקיבוצי
גדעו בוק ,סטודנט מ"א ,אונ' חיפה
אור קינ ,סטודנט מ"א ,כלכלה ,אונ' ב גוריו
פרופ' נתי ליניאל ,מדעי המחשב ,האונ' העברית
עודד אפרתי ,בוגר הטכניו ,מהנדס
ד"ר רמי גודובי ,%פוסטדוקטורנט ,פילוסופיה ,אונ' חיפה
פרופ' אפרי נימני ,בי"ס לפוליטיקה ,לימודי בינלאומיי ופילוסופיה ,אונ'  Queen'sבלפסט
שירה פנחס ,סטודנטית מ"א ,היסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות ,אונ' ת"א
חסיה חומסקיפורת ,מנחת דיאלוג
ד"ר עיד לנדו ,ספרויות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
מת בורד ,סטודנט מ"א ,לימודי א"י ,אונ' חיפה
שי פלג ,סטודנטית ,חינו ,אונ' ב גוריו
ד"ר לי שלר ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
איל משיח ,מרצה ,מדעי המחשב ,האונ' הפתוחה
פרופ' בועז הוס ,מחשבת ישראל ,אונ' ב גוריו
ד"ר מיכאל זכי ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
ד"ר חיי יעקובי ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר יוס $שוור ,%ראש מכו כה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות ,אונ' ת"א
ער סגל ,סטודנט ,חינו,סמינר הקיבוצי
עפרה לב ,סטודנטית ,האונ' העברית
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פרופ' דניאל גוטוויי ,היסטוריה של ע ישראל ,אונ' חיפה
פרופ' עודד גולדריי ,הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב ,מכו וייצמ
פרופ' דנה רו ,ביה"ס להנדסת חשמל ,אונ' ת"א
ד"ר הדס שינטל ,המכללה האקדמית אור יהודה
ד"ר גולי נאמ ערד ,היסטוריה של ע ישראל ,אונ' ב גוריו
ד"ר אורנה ששולוי ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' בראיל
ד"ר איריס אגמו ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
פרופ' מיכאל קר ,כלכלה האונ' העברית
פרופ' גד קינר ,ראש החוג לאמנות התיאטרו ,אונ' ת"א
פרופ' מירה בלב ,מדעי המחשב ,אונ' ב גוריו
משה פרלשטיי ,דוקטורנט ,אונ' ת"א
אור קומאי ,סטודנט ,אונ' ת"א
מיכל פישר ,בוגרת אונ' ב גוריו ,מורה
ד"ר גיא קינדלר ,הנדסה ומדעי המחשב ,האונ' העברית
פרופ' אהוד פרידגוט ,מתמטיקה ,האונ' העברית
ד"ר יונת ב דב ,מקרא ,אונ' חיפה
ד"ר יהודה שובינסקי ,חברת החשמל
אורנה עמוס ,סטודנטית מ"א ,עבודה סוציאלית ,אונ' ב גוריו
ד"ר חגית בנבג'י ,פילוסופיה ,אונ' ב גוריו
אורית יקותיאלי ,דוקטורנטית ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
ד"ר יוסי נחושת ,משפטי ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
דרור אלו ,סטודנט ,חינו ,סמינר הקיבוצי
ד"ר אמנו רזקרקוצקי ,היסטוריה של ע ישראל ,אונ' ב גוריו
פרופ' טובה רוז ,ספרות עברית ,אונ' ב גוריו
ד"ר אית בריוס ,$ספרויות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
פרופ' צח אד ,מדעי כדה"א ,האונ' העברית
ד"ר ניצה ברקובי ,%סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
רבקה טיילור ,המרכז לשלו ולדמוקרטיה
ד"ר עידו גייגר ,פילוסופיה ,אונ' ב גוריו
ד"ר טל שובל ,היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,האונ' הפתוחה
נוע טלמור ,סטודנט ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
עדו אבגר ,סטודנט מ"א ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ב גוריו
ד"ר יוסי לוס ,פוסטדוקטורנט ,האונ' העברית
אור בלומנפלד ,סטודנט ,משפטי ופילוסופיה ,האונ' העברית
רעות אסטרח ,סטודנטית מ"א ,אונ' חיפה
נמרוד רוזלר ,דוקטורנט ,חקר סכסוכי ,האונ' העברית
אוהד אמר ,בוגר ,מתמחה ,משפטי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' ז'וזה ברונר ,משפטי ומכו כה ,ראש מכו מינרבה להיסטוריה גרמנית ,אונ' ת"א
ד"ר סנדרה מאירי ,קולנוע ולימודי תרבות ,האונ' הפתוחה
רומ פילקובסקי ,סטודנט ,ספרות וספרות אנגלית ,אונ' ת"א
שי קסירר ,סטודנט מ"א ,לימודי הסביבה ,אונ' ת"א
פרופ' בועז לוז ,המכו למדעי כדה"א ,האונ' העברית
ד"ר אור מאיירס ,תקשורת ,אונ' חיפה
פרופ' ויקטור פרידמ ,מכללת עמק יזרעאל
עמית מילר ,דוקטורנט ,האונ' העברית
פרופ' אלו איתי ,מדעי המחשב ,טכניו
דוד רפאל לוקרד ,סטודנט ,האקדמיה לאמנות בצלאל
יוסי ויינשטיי ,דוקטורנט ,טכניו
ד"ר רונית לנטי ,סוציולוגיה ,טריניטי קולג' ,דבלי
ד"ר שי הרשקובי ,%תקשורת ,מכללת ספיר
פרופ' סילביה פוגלביז'אווי ,ראש התכנית לימודי משפחה לתואר שני ,המכללה למנהל
זהבה ברקני ,מרצה ,המסלול לחינו דמוקרטי ,מכללת סמינר הקיבוצי
דרור בוימל ,סטודנט מ"א ,גיאוגרפיה ,האונ' העברית
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ד"ר שרי אהרוני ,האונ' העברית
אריאל ביילי ,סטודנט ,חינו דמוקרטי ,סמינר הקיבוצי
ד"ר ר שאולי ,מכו טרומ ,האונ' העברית ואונ' בראיל
פרופ' אוה יבלונקה ,היסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות ,אונ' ת"א
פרופ' זאבי דביר ,בי"ס לרפואה ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטוס( צבי וולברג ,זואולוגיה ,אונ' ת"א
פרופ' גיא מונדלק ,משפטי ומדעי החברה ,אונ' ת"א
ד"ר מרגלית בז'רנו ,האונ' העברית
דניאל דג ,סטודנט מ"א ,נוירוביולוגיה ,אונ' ת"א
אביב דרעי ,סטודנטית מ"א ,אונ' ת"א
חי מולינה ,סטודנט מ"א ,אונ' ת"א
ד"ר חביבה יונאי )בדימוס( ,מכללת בית ברל
ד"ר דליה זק"ש ,מדעי הבריאות ,אונ' חיפה
פרופ' גדי אלגזי ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
פרופ' יעל בנימיני ,עבודה סוציאלית ,אונ' ת"א
פרופ' )אמריטא( שושנה בלוקולקה ,תקשורת ועיתונות ובי"ס לחינו ,האונ' העברית
פרופ' אמיר שפילקה ,מדעי המחשב ,הטכניו
ארז שמרלר ,סטודנט ,אונ' ב גוריו
ד"ר ניסי אבישר ,ביה"ס לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' חנה כשר ,פילוסופיה יהודית ,אונ' בראיל
טדי פסברג ,סטודנט ,האונ' העברית
פרופ' גדי וולפספלד ,מדע המדינה ותקשורת ,האונ' העברית
פרופ' יור מיטל ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
ד"ר חנה ספר ,מכללת עמק יזרעאל
אס $רוטמ ,תלמיד מחקר ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,אונ' ת"א
ד"ר דניאל שני ,אחראית פיתוח תכניות ,קר מנדלישראל
צבי יגנדור) $בדימוס( ,פר"ח ,האונ' העברית
פרופ' ענת בילצקי ,פילוסופיה ,אונ' ת"א
רועי דוידובי ,%סטודנט ,מורה ומחנ ,חינו ,סמינר הקיבוצי
ד"ר עפרה מגידור ,אונ' אוקספורד
פרופ' מיכאל גלוזמ ,אונ' ת"א
ד"ר דרור לב ,מרצה וחוקר ,הטכניו
הילה ליפשי ,%בוגרת האקדמיה למוסיקה ומחול ,ירושלי
ניר קד ,דוקטורנט ,אונ' ת"א
איתי רוזנבאו ,סטודנט מ"א ומרצה ,קומפוזיציה ,האקדמיה למוסיקה ומחול ירושלי
פרופ' דוד בלנק ,אונ' חיפה
עמרי מנדלס ,סטודנט מ"א ,אונ' ב גוריו
גיא גולדשטיי ,סטודנט ,אונ' ב גוריו
אורי ברייטמ ,סטודנט ,מכללת בית ברל והאונ' הפתוחה
פרופ' חיה שפיירמקוב ,היסטוריה כללית ,אונ' חיפה
פרופ' אודי מקוב ,סטטיסטיקה ,אונ' חיפה
אביר שמיר ,בוגר הטכניו
חדוה אייל ,דוקטורנטית ,האונ' העברית
סאפי מנסור ,סטודנט מ"א ,אונ' חיפה
אדוה שי ,סטודנטית מ"א ,אונ' חיפה
חגית ברקובי ,%סטודנטית ,המכללה האקדמית לחינו אחוה
ער קידר ,סטודנט ועובד אונ' פסיכולוגיה ובינתחומי ,האונ' העברית
ד"ר דניאלה טלמוהלר ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
פרופ' שולמית וולקוב ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
ד"ר זהבה כספי ,ספרות עברית ,אונ' ב גוריו
פרופ' חגי רו ,חוקר בכיר ,המכו למדעי כדה"א ,האונ' העברית
רותי דות ,סטודנטית ,קומפוזיציה וחינו ,האקדמיה למוסיקה י ולוינסקי
פרופ' ריכב )בוני( רובי ,גיאוגרפיה ,האונ' העברית
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פז רייזל ,סטודנט ,עבודה סוציאלית ,מכללת ספיר
פרופ' אורה לימור ,היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,האונ' הפתוחה
ד"ר גדעו רהט ,מדע המדינה ,ראש תכנית "חברה ופוליטיקה בישראל" בביה"ס לתלמידי חו"ל,
האונ' העברית
רועי בל ,סטודנט ,היסטוריה כללית ,אונ' ת"א
פרופ' ברברה הוכמ ,שפות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
אריאל פרשטנד ,סטודנט ,חינו ,סמינר הקיבוצי
יעל גינדיא ,סטודנטית ,לימודי אסלא ומזה"ת ויחב"ל ,האונ' העברית ,חברת אגודת
הסטודנטי
יפעל ביסטרי ,בוגר משפטי וכלכלה וסטודנט מ"א ,ספרות ,אונ' ת"א
אייל בד ,סטודנט מ"א ,האונ' העברית
אילנה לח ,דוקטורנטית ,פסיכואנליזה ופרשנות ,אונ' בראיל
פרופ' ברברה הוכמ ,שפות זרות ובלשנות ,אונ' ב גוריו
ד"ר תימור מלמד ,הנדסת חשמל ומחשבי ,אונ' ב גוריו
ד"ר ח קיסר ,מדעי החיי ומדעי המחשב ,אונ' ב גוריו
ד"ר תמר קיסר ,ביולוגיה ,אונ' חיפה  אורני
אפרת קולט ,סטודנטית ,עבודה סוציאלית ,מכללת ספיר
ד"ר אורי אמיתי ,היסטוריה כללית ,אונ' חיפה
נעה פריילי ,סטודנטית מ"א ,פוליטיקה וממשל ,אונ' ב גוריו
ד"ר יעלה רענ ,מנהל ומדיניות ציבורית ,מכללת ספיר
ד"ר יוסי אמיתי ,לימודי המזה"ת ,אונ' ב גוריו
ד"ר גדי בנשלו ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אונ' ב גוריו
פרופ' אמנו הורובי ,%פקולטה לכימיה ,מכו וייצמ
פרופ' מיכה ברכוז ,פקולטה לפיזיקה ,מכו וייצמ
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