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ברסיטה הפתוחה. דנו השנה בשינויים ובעדכון של החוקה והתקנון של האוני*ברסיטה השונותרשויות האוני
ברסיטה במאי 2004. כמו כן אושרו שינויים בנהליםבת מועצת האוניהעדכונים בחוקה ובתקנון אושרו בישי

למינוי חברי סגל בכיר ולהעלאתם בדרגה.

הוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועל

 יו"ר—מר זאב אבלס 

 שמואל נח אייזנשטדט’פרופ
שחר– גרשון בן’פרופ

מר אריאל וייס
זר–מר עוזי ורדי

מר עמוס חורב
 אורה לימור’פרופ
 מרדכי קרמניצר’פרופ
 דוד שולמן’פרופ
 אהרון שי’פרופ

מועצת האוניברסיטהמועצת האוניברסיטהמועצת האוניברסיטהמועצת האוניברסיטהמועצת האוניברסיטה

 נגיד—לורד הארי וולף 
 משנה לנגיד—לורד יעקב רוטשילד 

 סגן הנגיד— אברהם גינזבורג ’פרופ
 נשיא—שחר – גרשון בן’פרופ
 סגן הנשיא—עזר – יהודית גל’פרופ

לעניינים אקדמיים

מר זאב אבלס
 אבינעם אדם’פרופ
מרגלית– עדנה אולמן’פרופ
 שמואל נח אייזנשטדט’פרופ
 רות ארנון’פרופ

מר דוד בלומברג
רוזנבליט– שרה גורי’פרופ

מר עוזיה גליל
מר עדלי דולר

 יצחק דותן’פרופ
מר אירווין הוכברג

מר יעקב הירש
 דוד הראל’פרופ

מר אריאל וייס

זר–מר עוזי ורדי
 יעקב זיו’פרופ
’חאג–ד אל’ מאג’פרופ

מר עמוס חורב
ד"ר יורם טורבוביץ

 אורה לימור’פרופ
 גליה מאור’גב

לורד קלאוס מוזר
במר משה נתי

ון’ מרים סורוז’פרופ
 מיכאל פלדמן’פרופ

מר ארתור פריד
מר מרווין קומיסקי

מר שמעון קליר
 מרדכי קרמניצר’פרופ

מר ארווינג רוזנבאום
 אינגה רנרט’גב

 דוד שולמן’פרופ
 אהרון שי’פרופ
 אליס שלוי’פרופ

השופט מאיר שמגר
מר אליעזר שמואלי

מן’מר יצחק תורג
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 יו"ר—שחר – גרשון בן’פרופ
 מזכיר מועצת הסגל—ד"ר זאב נוטוב 

בד"ר ראובן אבי
 אבינעם אדם’פרופ
 יאיר אורון’פרופ

ד"ר יעל אנוך
ד"ר דפנה אפרת

חנה בהק
ד"ר רונית בוגלר

מרום– רות בייט’פרופ
שלום–ד"ר רם בן

חיים–ד"ר אביעד בר
לבב–ד"ר אבריאל בר
ד"ר ענת ברנע

בה גבעד"ר אבי
רוזנבליט– שרה גורי’פרופ

ד"ר אביקם גזית
 שמעונה גינצבורג’פרופ
עזר– יהודית גל’פרופ
 נורית גרץ’פרופ
 יצחק דותן’פרופ

ד"ר נילי דינגוט
ד"ר אמיר הורוביץ

ד"ר טלי היימן
 תמר הרמן’פרופ

ברגד"ר רון ויד
ב אלעזר וינרי’פרופ
 הנרי וסרמן’פרופ

ד"ר יוסף ורבין
ד"ר ערן חיות

 אביעד חפץ’פרופ
ערד–ד"ר ענבל טובי

ד"ר תמיר טסה
ד"ר מוסטפא כבהא

ד"ר יובל כהן
 אלי לוין’פרופ

דוד לופו
בוביץד"ר דניאלה לי

 אורה לימור’פרופ
ד"ר ענת לרנר
רז מוסטיגמן

ברגר בנימין נוי’פרופ
ד"ר אריה נחמיאס

ון’ מרים סורוז’פרופ
ד"ר רות ערב

 יורם עשת’פרופ
ד"ר בנימין פרל

ד"ר גיורא קולקה
 יורם קירש’פרופ

ד"ר יואל קלמס
ד"ר מוטי רגב

ד"ר סוניה רוקס
 שלמה שובאל’פרופ

ד"ר מרדכי שורץ
מבורך–ד"ר לילך שלו

מוטי ששון
ד"ר דניס שרביט

∏∏∏∏∏

מועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמי

מינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטהמינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטהמינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטהמינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטהמינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטה
הפתוחה בשנת תשס"ד:הפתוחה בשנת תשס"ד:הפתוחה בשנת תשס"ד:הפתוחה בשנת תשס"ד:הפתוחה בשנת תשס"ד:

ד"ר ערן חיות מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, בדרגת מרצה.
 מהמחלקה לניהול— הנדסת תעשייה וניהול —ד"ר יובל כהן 

ולכלכלה, בדרגת מרצה.
ד"ר מרדכי שוורץ מהמחלקה לניהול ולכלכלה, בדרגת מרצה.

לבב מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי–ד"ר אבריאל בר
היהדות, בדרגת מרצה בכיר.

ד"ר אמיר הורוביץ מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי
היהדות, בדרגת מרצה בכיר.



πππππ

הוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמית
 יו"ר—ברסיטה הפתוחה שחר, האוני– גרשון בן’פרופ

ברסיטה העברית בירושלים מיכאל אוטולנגי, האוני’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים משה אידל, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר יעל אנוך, האוני
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דרלגנא קחצי ’פורפ

ברסיטה הפתוחהד"ר רונית בוגלר, האוני
ברסיטה הפתוחה חגי ארליך, האוני’פרופ
ברסיטה הפתוחהמרום, האוני– רות בייט’פרופ

ברסיטה הפתוחהעמי, האוני–ד"ר אילן בן
ברסיטה הפתוחהשלום, האוני–ד"ר רם בן

ברסיטה הפתוחהחיים, האוני–ד"ר אביעד בר
ברסיטה העבריתטוב, האוני–סימן– יעקב בר’פרופ

בירושלים
ברסיטה הפתוחהבה גבע, האוניד"ר אבי

ברסיטה הפתוחהרוזנבליט, האוני– שרה גורי’פרופ
ברסיטה הפתוחה שמעונה גינצבורג, האוני’פרופ
ברסיטה הפתוחהעזר, האוני– יהודית גל’פרופ
ברסיטה הפתוחה נורית גרץ, האוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה יצחק דותן, האוני’פרופ
 דוד הראל, מכון ויצמן למדע’פרופ
ברסיטה הפתוחה תמר הרמן, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהברג, האוניד"ר רון ויד
ברסיטה הפתוחהב, האוני אלעזר וינרי’פרופ
ברסיטה הפתוחה הנרי וסרמן, האוני’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים יאיר זקוביץ, האוני’פרופ
באבי–ברסיטת תל דוד חן, אוני’פרופ
באבי–ברסיטת תל ראובן חן, אוני’פרופ
באבי–ברסיטת תל עמירם יהודאי, אוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה אלי לוין, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהבוביץ, האוניד"ר דניאלה לי
ברסיטה העברית בירושליםבס, האוני תמר לי’פרופ
ברסיטה הפתוחה אורה לימור, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר ענת לרנר, האוני
ברסיטה הפתוחהד"ר אליק מישורי, האוני

ברסיטה הפתוחהברגר, האוני בנימין נוי’פרופ
ברסיטה הפתוחהד"ר אריה נחמיאס, האוני

אילן–ברסיטת בר שמואל ניצן, אוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה מרים סורוז'ון, האוני’פרופ
 מיכאל סלע, מכון ויצמן למדע’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר רות ערב, האוני
ברסיטה הפתוחה יורם עשת, האוני’פרופ

πππππ

באבי–ברסיטת תל רבקה פלדחי, אוני’פרופ
באבי–ברסיטת תל חיים פרשטמן, אוני’פרופ
גוריון בנגב–ברסיטת בן יוסף צלגוב, אוני’פרופ
ברסיטה העברית ביאנקה קוחנל, האוני’פרופ

בירושלים
ברסיטה הפתוחה יורם קירש, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר יואל קלמס, האוני
ברסיטה הפתוחהד"ר מוטי רגב, האוני

ברסיטה הפתוחה שלמה שובאל, האוני’פרופ

ועדות המשנה התחומיות של הוועדה האקדמית:ועדות המשנה התחומיות של הוועדה האקדמית:ועדות המשנה התחומיות של הוועדה האקדמית:ועדות המשנה התחומיות של הוועדה האקדמית:ועדות המשנה התחומיות של הוועדה האקדמית:
—ועדת המשנה למדעי הרוח והיהדות 

 אורה לימור’יו"ר: פרופ
—ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב 

 אלי לוין’יו"ר: פרופ
—ועדת המשנה למדעי הטבע והחיים 

יו"ר: ד"ר ענת ברנע
—ועדת המשנה להנדסה 

 אברהם גינזבורג’יו"ר: פרופ
—ועדת המשנה למדעי החברה 

מבורך–יו"ר: ד"ר לילך שלו
—ועדת המשנה לניהול ולכלכלה ∞

חיים–יו"ר: ד"ר אביעד בר
ועדת המשנה לסוציולוגיה, מדע המדינה∞

 יאיר אורון’ יו"ר: פרופ—ותקשורת 
—ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה ∞

מבורך–יו"ר: ד"ר לילך שלו

ועדות משנה אחרות:ועדות משנה אחרות:ועדות משנה אחרות:ועדות משנה אחרות:ועדות משנה אחרות:
—ועדה להכרה בלימודים קודמים 

רוזנבליט– שרה גורי’יו"ר: פרופ
—ועדה לאישור תוכניות לימודים 

יו"ר: ד"ר יעל אנוך



±∞±∞±∞±∞±∞

החלטות הוועדה האקדמית בשנת תשס"דהחלטות הוועדה האקדמית בשנת תשס"דהחלטות הוועדה האקדמית בשנת תשס"דהחלטות הוועדה האקדמית בשנת תשס"דהחלטות הוועדה האקדמית בשנת תשס"ד
בה ולתואר ראשון בכלכלה עםבות באמנויות, בספרות ובמוזיקה לתוכניות לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיאושרו חטי∞

בה.לימודי חטי
בה.בה במתמטיקה לתוכנית לתואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיאושרה חטי∞
חוגי בכימיה ובכלכלה.–אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון דו∞
חוגי בכימיה ובניהול.–אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון דו∞
חוגי בכימיה ובחינוך: תוכניות לימודים ושיטות הוראה.–אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון דו∞
חוגי בכלכלה ובמתמטיקה.–אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון דו∞
אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים ובמדעי המחשב במגמת הביואינפורמטיקה.∞
אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הטבע בהדגשת הכימיה.∞
חוגי במדעי החיים ובכימיה.–אושרה תוכנית לימודים לתואר ראשון דו∞

*המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחההמנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחההמנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחההמנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחההמנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה

ברסיטה הפתוחה מנכ"ל האוני—מר גיורא אולמן 
 ראש המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה—מרום – רות בייט’פרופ

 ראש היחידה לתיאום הפיתוח האקדמי—עמי –ד"ר אילן בן
ברסיטה הפתוחה נשיא האוני—שחר – גרשון בן’פרופ

 ראש המחלקה להיסטוריה,—שלום –ד"ר רם בן
פילוסופיה ומדעי היהדות

 ראש המחלקה לניהול ולכלכלה—בה גבע ד"ר אבי
(עד 31 במאי 2004)

 ראש מחלקת אחזקה, תשתיות והקמה—מר שמשון גבאי 
 ראש היחידה למשאבים ולקשרי חוץ—גורביץ –ד"ר ברוך גור

 סגן הנשיא לעניינים אקדמיים—עזר – יהודית גל’פרופ
 ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים— יצחק דותן ’פרופ

1 בינואר 2004)–(עד 31 בדצמבר 2003) דיקן הלימודים (מ
 ראש המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות—ברג ד"ר רון ויד

1 באוגוסט 2004)–(מ
 ראש מינהל הלוגיסטיקה והנכסים—מר אשר דקל 

 ראש מערך לימודי החוץ—מר ליפז ויניצקי 
הספר לטכנולוגיה– מנהל בית—מר ישראל זילברשטיין 

 ראש המרכז לשילוב טכנולוגיות—ד"ר יואב יאיר 
1 בספטמבר 2004)–בהוראה מרחוק (מ

 מנהלת היחידה להשתלמות עובדי הוראה— ציפי יעקב ’גב
 ראש המרכז לשילוב טכנולוגיות— עדנה יפה ’גב

בהוראה מרחוק (עד 31 באוגוסט 2004)

±∞±∞±∞±∞±∞

 עוזר המנכ"ל לפרויקטים—מר חיים כרמון 
 ראש המחלקה למתמטיקה— אלי לוין ’פרופ

בה למתמטיקהולמדעי המחשב וראש החטי
 מנהל מחלקת תכנון, ארגון ושיטות—מר אבינעם לזרוב 

 ראש רשות המחקר— אורה לימור ’פרופ
בה למדעי המחשב ראש החטי—ד"ר ענת לרנר 

 מנהלת בית ההוצאה לאור— יונה לשד ’גב
 ראש מינהל משאבי האנוש—מר יוסי מאורי 

 ראש המחלקה לניהול ולכלכלה—ד"ר אריה נחמיאס 
1 ביוני 2004)–(מ
 דיקן הלימודים (עד 31 בדצמבר 2003)—ון ’ מירי סורוז’פרופ

 דיקן הסטודנטים—ד"ר חיים סעדון 
 מנהלת יחידת השידורים—בה עמית  אבי’גב

ומנהלת בית דניאל
 ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים—ד"ר רות ערב 

1 בינואר 2004)–(מ
 ראש המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות—ד"ר בני פרל 

(עד 31 ביולי 2004)
 ראש מינהל הכספים—מר מוטי קינן 

 ראש מינהל שירותי ההוראה—סקי בנמר דויד קלי
 ראש היחידה לאנגלית—ווהל –ד"ר אסתר קליין
 ראש המחלקה לסוציולוגיה,—ד"ר מוטי רגב 

למדע המדינה ולתקשורת
 מנהל יחידת המחשב—מר שמואל שטיינמץ 

בית.–לפי סדר האלף*


