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הרצאות החברים החדשים בתשפ"ב

איגרת כסלו תשפ"ג

 מרגלית פינקלברג 
סגנית הנשיא

 סרג'יו הרט 
יו"ר החטיבה

שלמה אבינרי
ישראל אומן 

משה אידל 
בנימין איזק

שולמית אליצור
רחל אלתרמן

יצחק אנגלרד 
יהודה באואר

יורם בילו
מיכל בירן

מלאכי בית–אריה
איל בנבנישתי

יואב בנימיני
משה בר–אשר

ישראל ברטל
רות ברמן

אהרן ברק 
נעמה גורן–ענבר
אברהם גרוסמן 

אבנר הולצמן
סימון הופקינס
משה הלברטל 
אלחנן הלפמן 

דון הנדלמן 
שולמית וולקוב

מוחמד חאג' יחיא
עמנואל טוב

חוה טורניאנסקי 
מנחם יערי

יעקב כדורי
נילי כהן

יהודה ליבס

נירה ליברמן
יונתן מאיר

עמיחי מזר 
דן מירון

בילי מלמן
אהרן ממן

אבישי מרגלית 
נדב נאמן 
דוד נבון 

מארן ר' ניהוף
מיכאל אדוארד סטון

גדליה סטרומזה
סמי סמוחה

שמחה עמנואל
אריאל פורת

ישראל פינקלשטיין
אנדרו פלקס

דניאל פרידמן 

יוחנן פרידמן 
מרדכי עקיבא פרידמן 

נעמה פרידמן
בנימין זאב קדר

איתן קולברג
אשר קוריאט
יעקב קליין 

יוסף קפלן
מיכאיל קרייני

אריאל רובינשטיין 
רונית ריצ'י

שלומית רמון–קינן 
יואל רק

דוד שולמן 
בן–עמי שילוני
אניטה שפירא

אריאל ששה–הלוי 

החטיבה למדעי הרוח 

 דוד הראל
נשיא

 ידין דודאי 
יו"ר החטיבה

עודד אברמסקי
שמואל אגמון 
יקיר אהרונוב
אמנון אהרוני

שמעון אולמן 
משה אורן 

יונינה אלדר
אורי אלון
נוגה אלון

אורה אנטין–וולמן
רות ארנון 

זליג אשחר
צבי בן–אברהם

ינון בן–נריה 
יוסף ברנשטיין 

נעמה ברקאי
שפרירה גולדוסר

יורם גרונר
גדעון דגן 

מרדכי )מוטי( הייבלום 
אהוד הרושובסקי

חיים הררי
אברהם הרשקו

איתמר וילנר
מאיר וילצ'יק

דניאל ויס
יעקב זיו 
אילן חת 

ישעיהו )אישי( טלמון
רשף טנא

עדה יונת 
יהושע יורטנר

יוסף ירדן 
מאיר להב

אלכסנדר לובוצקי 
יוסי לויה

רפאל דוד לוין 
אלכסנדר לויצקי

לסלי ליזרוביץ
אילון לינדנשטראוס

דוד מילשטיין 
אילן מרק

רפאל משולם 
נעם ניסן

אברהם ניצן 
חיים סידר

הלל פורסטנברג 
דב פרוהמן 

אהרן צ'חנובר
יוסף קוסט

רוג'ר ד' קורנברג
יעקב קליין

גיל קלעי

עדי קמחי
שרית קראוס 

דוד קשדן 
אלי קשת

מיכאל רבין 
מישל רבל 

יאיר רייזנר
גדעון רכבי

מרדכי )מוטי( שגב
עדיאל )עדי( שטרן

יוסף שילה 
יהודה שינפלד

דן שכטמן 
שהרן שלח 

שלמה שמאי
עדי שמיר

מיכה שריר 
זאב תדמור
יגאל תלמי 

החטיבה למדעי הטבע 

רשימת חברי האקדמיה תשפ"ג

רשימת חברי האקדמיה
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