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, שירותי בריאות הנפש, הדרכה והטמעת מודלי�, מנהלת תחו� הכשרה  קליינמ��ורד בלוש
 משרד הבריאות 

 ש לואיס וגבי וייספלד" ע לעבודה סוציאליתת הספרביהיתה פרופסור ב ל " זרויטל גרוס
 אוניברסיטת בר איל�, מחלקה לניהולבו

ש "בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע, פרופסור אמריטוס ברה� דורו� א
 האוניברסיטה העברית בירושלי�, פאול ברוואלד

, הפקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, החוג לריפוי בעיסוק  נעמי הדס לידור
 אוניברסיטת תל אביב

יטאי אריאל המרכז האוניברס, ראש מחלקת מינהל מערכות בריאות  יוסי וייס
 בשומרו� 

, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לבריאות נפש קהילתית  אמיר טל
 אוניברסיטת חיפה

 ,ש לואיס וגבי וייספלד" ע לעבודה סוציאליתבית הספר, מרצה בכיר אהר� יורק 
 אוניברסיטת בר איל�

 ,חיפהאוניברסיטת , המחלקה למינהל ציבורי,  למדע המדינהת הספרבי אלי יפה 
 מרכז מג� דוד אדו� בישראל, ס"הד מנהל אג�ו

, המחלקה למינהל ציבורי,  למדע המדינהבית הספר ,י�י מ� המנסורפרופ אהר� כפיר 
 אוניברסיטת חיפה

, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לבריאות נפש קהילתית  מקס לכמ�
 אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי הרווחה , ש קהילתיתהחוג לבריאות נפ, פרופסור  דיויד רועה
 אוניברסיטת חיפה, והבריאות

 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו�, מנהלת הספרייה האקדמית  פרידה שור

�מכו� ו ,אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, פרופסור  שפרה שור
 גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות 

�הפקולטה למדעי ו, שירותי בריאות כללית, חטיבת הקהילה, אג� רפואה  �איל�דנה שוור
אוניברסיטת ב� גוריו� , ש גילפורד גלייזר"הפקולטה לניהול עוהבריאות 

 בנגב

 משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, ממונה שיקו�  יחיאל שרשבסקי

, אותהפקולטה למדעי הרווחה והברי, החוג לבריאות נפש קהילתית  עדי תל�
 אוניברסיטת חיפה
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, ש פול ברוואלד"עית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ב  חני� אליאס
 האוניברסיטה העברית בירושלי� 

 טכניו� ה ,מחלקה ללימודי� הומניסטיי�ה, )חבר' מקביל לפרופ(חבר בכיר  אוריאל זוהר 
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 מכללה האקדמית עמק יזרעאלה, נושראש החוג לשירותי א  בורוכובי��דלית יסעור

 מכללה האקדמית ספירה ,מנהל ומדיניות ציבוריתהמחלקה ל, מרצה ליהיא להט 

, ש פול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע רו� שור 
 האוניברסיטה העברית בירושלי�

 

 


