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 מבוא

 
 ברוכים הבאים למכללה האקדמית גליל מערבי.

 
המכללה האקדמית גליל מערבי החלה דרכה בתשנ"ה. במהלך קיומה חל גידול משמעותי במגוון 

 הלימוד. תשתיותתחומי הלימוד, במספר הסטודנטים וב
 

 המכללה ממשיכה לשקוד על פיתוח תכניות לימודים חדשות, אשר תוצענה בעתיד לציבור, לאחר
 שיאושרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 
  :זשנת הלימודים תשע"להלן מסלולי הלימוד ב

 בית הספר לניהול 
B.A חוגי-חוגי/ דו-חד – בניהול 
B.A חוגי-חוגי/ דו-חד –בכלכלה 
B.A  *דו חוגי -בלוגיסטיקה 

 
 B.A חוגי-חד - בלימודי שימור 
 B.A חוגי-חוגי/ דו-חד -בקרימינולוגיה 
 B.A חוגי-חד - אטרוןבלימודי תי 
 B.A חוגי-חוגי/ דו-חד -*חינוךב 
 B.A חוגי -דו - *סוציולוגיהב 

 B.A  *חוגי-/דוחד חוגי -רב תחומי 
 

ת הלימודים. הסגל האקדמי וקריאת השנתון תחסוך מידע מוטעה באשר לנהלי המכללה ותכני
 והמנהלי עומד לרשותכם בכל עת.

 
ל מערבי. בפתחה של שנת הלימודים החדשה אנו ללמוד במכללה האקדמית גלי םאנו שמחים שבחרת

 מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
 

 בברכת הצלחה
 צוות המכללה האקדמית

 
 *הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 
 שמירת זכויות:

 . המכללה האקדמית גליל מערבי תשתדל לקיים את המגמות והקורסים בהתאם למפורט1
 נתון זה. עם זאת, שומרת לעצמה המכללה, בהתאם לשיקול דעתה, את הזכות לבטל   קורסים,בש    
 לשנות שיבוץ המרצים לקורסים, להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים, כל זאת בהתאם לצרכים     
 האקדמיים או מסיבות שאינן תלויות בה.    
 להכניס שינויים בלא הודעה . המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות2

 מוקדמת בפרטים המופיעים בשנתון זה.    
 ת הלימודים מהווים את המסגרת הכללית. חלק מהנושאים יכוליםו. הנושאים המופיעים בתוכני3

 . המכללה האקדמית גליל מערבילהשתנות מעת לעת לפי הנחיות אקדמיות של     
 ודנטים הנרשמים.. פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסט4
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 בעלי תפקידים במכללה האקדמית

  מנהלהועד יו"ר ה
 מר עיבל גלעדי

 
 

  נשיא

  דב דביר פרופ'

   מנכ"ל

  במר אבינעם לזרו

 
 ראשי החוגים

 

 קרימינולוגיה  גדעון פישמןפרופ' 

 לימודי שימור ד"ר נדב קשטן 

 לימודי תיאטרון פרופ' דן אוריין

 ביה"ס לניהולוראש  כלכלה פרופ' דני צ'מנסקי

 ניהול דב דביר פרופ'

 
 לוגיסטיקה פרופ' דוד פרי

 פרופ' נמרוד לוז
 

 סוציולוגיה

 חינוך (מ"מ )וקנין ורד -ד"ר נוסבאום

 דב דביר  פרופ'
 ד"ר חיים שפרבר

 תחומי-רב
 תחומי-רב –מתאם אקדמי 

 אנגלית כשפה זרה  מר גדעון דוידסון

 
 ת המחקרורש

 

 ראש רשות המחקר ראל לוסקיישפרופ' 

 
 חטיבה אקדמית

 

 ראש מינהל אקדמי לאה קלמנוביץ גב' 

 מזכירת הנהלת החטיבה האקדמית, מינהל הסגל סמדר סלמה גב' 

  חוגיםה ירכז

 קרימינולוגיה, לימודי שימור, לימודי תיאטרון גב' אדוה פנטליס

 , לוגיסטיקהכלכלה, ניהול מר אמנון קומלוש

 , לוגיסטיקהכלכלה, ניהול נחום-מהרשקגב' רחל 

  , לוגיסטיקה )מזכירת החוגים(כלכלה, ניהול שפונגין-גב' דנה זכריה

 חינוך   גב' שלומית אזוגי
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 חינוך חיה שנארגב'  

 (ת החוגחינוך )מזכיר אורטל גזגב' 

 עינת יונש 'גב
 

 סוציולוגיה
 

 רב תחומי גב' רונה פיס

 גלית כשפה זרהרב תחומי, אנ גב' נטע לוי

 רב תחומי )מזכירת החוג( גב' אתי חיימוביץ

  מדור בחינות

   רכזת מדור בחינות שרית רגבגב' 

 מזכירה גב' אלקה דורון

 מזכירה אלה סלדינגרגב' 

 מזכירה גב' רחלי פרנקו

  הסטודנטים מינהל

 מנהליתרכזת  זיוה טוגגב' 

 םרכזת הועדה לקבלת תלמידי עאישה מורסיגב' 

 ת מינהל סטודנטיםמזכיר גב' אורטל מרגי

 ת מינהל סטודנטיםמזכיר שרית מרוםגב' 

 
 מכינה קדם אקדמית

 

 ראש המכינה הקדם אקדמית גב' ליליאנה קמינר 

 
 דיקאנט

 

 הסטודנטים דקן מר אמיר הרפז

 לאבחון וטיפול בלקויותהמרכז  גב' לאורה קוקיאר

 תעובדת סוציאלי עופרית איטקיסגב' 

 סיוע כלכלי ומעורבות חברתית ויקי אגמוןגב' 

 היחידה לקידום הסטודנט גב' דאליה שחאדה

 
 ספריה

 

 מנהלת הספריה גב' זהבה סנטו

 


