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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
 סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים— אורה לימור ’פרופ

מר עמוס חורבמר זאב אבלס
ד"ר יורם טורבוביץ אבינעם אדם’פרופ
 גליה מאור’גבמרגלית– עדנה אולמן’פרופ
לורד קלאוס מוזר שמואל נח אייזנשטדט’פרופ
במר משה נתי רות ארנון’פרופ

ון’ מרים סורוז’פרופמר דוד בלומברג
מר ארתור פרידמר דוד גבאי

מר חיים פרייליכמןרוזנבליט– שרה גורי’פרופ
מר מרווין קומיסקימר עוזיה גליל

מר שמעון קלירעזר– יהודית גל’פרופ
 מרדכי קרמניצר’פרופמר עדלי דולר

מר ארווינג רוזנבאום יצחק דותן’פרופ
 אינגבורג רעננערט’גבמר אירווין הוכברג

 דוד שולמן’פרופמר יעקב הירש
 אהרון שי’פרופ דוד הראל’פרופ

 אליס שלוי’פרופמר אריאל וייס
השופט מאיר שמגרזר–מר עוזי ורדי

מר אליעזר שמואלי יעקב זיו’פרופ
מן’מר יצחק תורג’חאג–ד אל’ מאג’פרופ

הוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועלהוועד הפועל
 יו"ר—מר זאב אבלס 

 שמואל נח אייזנשטדט’פרופ
 רות ארנון’פרופ
שחר– גרשון בן’פרופ
עזר– יהודית גל’פרופ
 דוד הראל’פרופ

מר אריאל וייס
זר–מר עוזי ורדי

מר עמוס חורב
 מרדכי קרמניצר’פרופ
 אהרון שי’פרופ

רשויות האוניברסיטה
ברסיטה השונות דנו השנה בשינוי המבנה הארגוני של האו"פ, בהמלצותיה של הוועדה לבדיקתרשויות האוני

ברסיטה שהוגש לוות"ת. כל אלה, נוסף על נושאיםהטיפול במגזר דוברי הערבית ובמודל התפוקות של האוני
ביים ואקדמיים שוטפים.תקצי
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מועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמימועצת הסגל האקדמי
 יו"ר—שחר – גרשון בן’פרופ

 מזכיר מועצת הסגל—ד"ר זאב נוטוב 

 אביעד חפץ’פרופבד"ר ראובן אבי
ערד–ד"ר ענבל טובי אבינעם אדם’פרופ

ד"ר תמיר טסהד"ר גלית אדם
ד"ר יואב יאיר יאיר אורון’פרופ

ד"ר מצטפא כבהאד"ר יעל אנוך
ד"ר יובל כהןד"ר דפנה אפרת

 אלי לוין’פרופד"ר ציפורה ארליך
דוד לופוחנה בהק

בוביץד"ר דניאלה ליד"ר רונית בוגלר
 אורה לימור’פרופמרום– רות בייט’פרופ
ד"ר ענת לרנרשיר–בורה בןד"ר ד

רז מוסטיגמןשלום–ד"ר רם בן
ד"ר אלכסנדר מישוריחיים–ד"ר אביעד בר

ד"ר מנור מנדללבב–ד"ר אבריאל בר
ברגר בנימין נוי’פרופד"ר ענת ברנע

ד"ר אריה נחמיאסבה גבעד"ר אבי
 מרים סורוזו'ן’פרופרוזנבליט– שרה גורי’פרופ

ד"ר רות ערבד"ר אביקם גזית
 יורם עשת’פרופ שמעונה גינצבורג’פרופ
ד"ר בנימין פרלעזר– יהודית גל’פרופ

ד"ר גיורא קולקהד"ר ניצה גרי
 יורם קירש’פרופ נורית גרץ’פרופ
ווהל–ד"ר אסתר קליין יצחק דותן’פרופ
ד"ר יואל קלמס נילי דינגוט’פרופ

ד"ר מוטי רגבד"ר אמיר הורוביץ
ד"ר ליאור רוקחד"ר טלי היימן

ד"ר סוניה רוקס תמר הרמן’פרופ
 שלמה שובאל’פרופברגד"ר רון ויד

ד"ר מרדכי שורץב אלעזר וינרי’פרופ
מבורך–ד"ר לילך שלו הנרי וסרמן’פרופ

מרדכי ששוןד"ר יוסף ורבין
ד"ר דניס שרביטד"ר ערן חיות

בה חלמישד"ר אבי

מינויים חדשים של חברי סגל אקדמי בכיר
 אביעד חפץ מהמחלקה לניהול ולכלכלה, בדרגת’פרופ

פרופסור חבר.
בה למדעי המחשב, בדרגתד"ר ציפורה ארליך מהחטי

מרצה בכיר.
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בה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיהד"ר אבי
ומדעי היהדות, בדרגת מרצה בכיר.

בה למדעי המחשב, בדרגתד"ר תמיר טסה מהחטי
מרצה בכיר.

ד"ר יואב יאיר מהמחלקה למדעי הטבע והחיים, בדרגת
מרצה בכיר.

ד"ר דניס שרביט מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה
ולתקשורת, בדרגת מרצה בכיר.

ערד מהמחלקה למדעי הטבע והחיים,–ד"ר ענבל טובי
בדרגת מרצה.

ד"ר מצטפא כבהא מהמחלקה להיסטוריה פילוסופיה
ומדעי היהדות והמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה

ולתקשורת, בדרגת מרצה.

הוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמיתהוועדה האקדמית
 יו"ר—ברסיטה הפתוחה שחר, האוני– גרשון בן’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים מיכאל אוטולנגי, האוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה יאיר אורון, האוני’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים משה אידל, האוני’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים יצחק אנגלרד, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר יעל אנוך, האוני
ברסיטה הפתוחה חגי ארליך, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר רונית בוגלר, האוני
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

בברסיטת תל אבי ראובן חן, אוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה אביעד חפץ, האוני’פרופ
בברסיטת תל אבי עמירם יהודאי, אוני’פרופ
בברסיטת תל אבי איריס לוין, אוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה אלי לוין, האוני’פרופ
בברסיטת תל אביאפשטיין, אוני– נח לוין’פרופ

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

ברסיטה הפתוחהד"ר אלכסנדר מישורי, האוני
בברסיטת תל אבי אריה נדלר, אוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר זאב נוטוב, האוני
ברסיטה הפתוחהברגר, האוני בנימין נוי’פרופ

ברסיטה הפתוחהד"ר אריה נחמיאס, האוני
ברסיטת בר אילן 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
בברסיטת תל אבי רבקה פלדחי, אוני’פרופ
גוריון בנגב–ברסיטת בן יוסף צלגוב, אוני’פרופ
ברסיטה העברית בירושלים ביאנקה קוחנל, האוני’פרופ
ברסיטה הפתוחה יורם קירש, האוני’פרופ

ברסיטה הפתוחהווהל, האוני–ד"ר אסתר קליין
ברסיטה הפתוחהד"ר יואל קלמס, האוני
ברסיטה הפתוחהד"ר מוטי רגב, האוני

ברסיטה הפתוחה שלמה שובאל, האוני’פרופ

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

יו"ר: ד"ר דפנה אפרת
—ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב ∞

בוביץ אלי לוין/ ד"ר דניאלה לי’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 ∞

חיים–מבורך / ד"ר אביעד בר–יו"ר: ד"ר לילך שלו
—ועדת המשנה לניהול ולכלכלה ∞

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

 יאיר אורון’ יו"ר: פרופ—
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—ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה ∞
מבורך / ד"ר טליה היימן–יו"ר: ד"ר לילך שלו

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

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

יו"ר: ד"ר יעל אנוך

המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*
 ראש המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה—ד"ר רונית בוגלר 

1 בספטמבר 2005)–(מ
 ראש המחלקה לחינוך—מרום – רות בייט’פרופ

ולפסיכולוגיה (עד 31 באוגוסט 2005)
 ראש היחידה לתיאום הפיתוח—עמי –ד"ר אילן בן
האקדמי

ברסיטה הפתוחה נשיא האוני—שחר – גרשון בן’פרופ
 ראש המחלקה להיסטוריה,—שלום –ד"ר רם בן

פילוסופיה ומדעי היהדות (עד 30 ביוני 2005)
 ראש המחלקה להיסטוריה,—לבב –ד"ר אבריאל בר

1 ביולי 2005)–פילוסופיה ומדעי היהדות (מ
 ראש היחידה למשאבים ולקשרי—גורביץ –ד"ר ברוך גור

חוץ
ברסיטה מנהלת אגודת ידידי האוני—חן – נעמי גורדון’גב

הפתוחה בישראל
 סגן הנשיא לעניינים אקדמים—עזר – יהודית גל’פרופ

(עד 28 בפברואר 2005)
 דיקן הלימודים— יצחק דותן ’פרופ

 ראש המחלקה לספרות, ללשון—ברג ד"ר רון ויד
ולאמנויות

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

 מנהל שה"ם מו"פ (המרכז לשילוב—ד"ר יואב יאיר 
טכנולוגיות בהוראה מרחוק)

 מנהלת היחידה להשתלמות עובדי— ציפורה יעקב ’גב
הוראה

 מנהל מערך התפעול—מר מאיר יצחקי 
 עוזר מנכ"ל לבינוי ופרויקטים—מר חיים כרמון 

 ראש המחלקה למתמטיקה ולמדעי— אלי לוין ’פרופ
בה למתמטיקההמחשב וראש החטי

 ראש מינהל התכנון והכלכלה—מר אבינעם לזרוב 
 מנהלת פרויקט רוסיה—בין ד"ר ויקטוריה לי

 סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים— אורה לימור ’פרופ
1 במארס 2005)–(מ

 מנהלת בית ההוצאה לאור— יונה לשד ’גב
 ראש מינהל משאבי האנוש—מר יוסף מאורי 
בה למדעי המחשב ראש החטי—ד"ר זאב נוטוב 

 ראש המחלקה לניהול ולכלכלה—ד"ר אריה נחמיאס 
 מנהל המחלקה לביטחון ובטיחות—מר מרק סולבי 

 ראש רשות המחקר—ון ’ מרים סורוז’פרופ
 דיקן הסטודנטים—ד"ר חיים סעדון 

 מנהלת בית דניאל—בה עמית  אבי’גב
 ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים—ד"ר רות ערב 

ייס’ ראש מרכז המחקר ע"ש צ— יורם עשת ’פרופ
 מנהל הכספים—מר מוטי קינן 

ברסיטה הפתוחה מנכ"ל האוני—סקי בנמר דוד קלי
 ראש מערך שירותי ההוראה— חנה קליין ’גב

 ראש היחידה לאנגלית—ווהל –ד"ר אסתר קליין
 ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע—ד"ר מוטי רגב 

המדינה ולתקשורת
 מנהל יחידת המחשב—מר שמואל שטיינמץ 

בי"ת.–בסדר האל"ף*


