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רשויות האוניברסיטה השונות* דנו השנה בתכניות לימוד חדשות, בהמלצותיה של ועדת ההיגוי להגברת דפוסי ההתמדה 
באוניברסיטה הפתוחה, ביחסים של האוניברסיטה עם המועצה להשכלה גבוהה ובנושאים תקציביים ואקדמיים שוטפים.

יות האוניברסיטה רשו

לורד הארי וולף — נגיד, לורד יעקב רוטשילד — משנה לנגיד, פרופ' אברהם גינזבורג — סגן הנגיד, 
פרופ' גרשון בן–שחר — נשיא, פרופ' אורה לימור — סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים

זאב אבלס
פרופ' אבינעם אדם

פרופ' עדנה אולמן–מרגלית
פרופ' שמואל נח אייזנשטדט

פרופ' רות ארנון
דוד בלומברג

עו"ד דוד ש. גבאי
פרופ' שמעונה גינצבורג

דב גלבוע
עוזיה גליל

פרופ' יהודית גל–עזר
עדלי דולר

אירווין הוכברג
פרופ' דוד הראל

פרופ' תמר הרמן
פרופ' שולמית וולקוב

עו"ד אריאל וייס
עוזי ורדי–זר

פרופ' יעקב זיו
עמוס חורב

יצחק טל
גליה מאור

לורד קלאוס מוזר
פרופ' בנימין נויברגר

משה נתיב
פרופ' מירי סורוז'ון

ארתור פריד
מרווין קומיסקי

שמעון קליר
פרופ' מרדכי קרמניצר

אינגבורג רעננערט
פרופ' דוד שולמן
פרופ' אהרון שי

השופט מאיר שמגר
אליעזר שמואלי
יצחק תורג'מן

מועצת האוניברסיטה

הוועד הפועל
זאב אבלס — יו"ר

פרופ' שמואל נח אייזנשטדט
פרופ' רות ארנון

פרופ' גרשון בן–שחר
פרופ' יהודית גל–עזר

פרופ' דוד הראל
פרופ' שולמית וולקוב

עו"ד אריאל וייס
עוזי ורדי–זר
עמוס חורב

פרופ' מרדכי קרמניצר

ועדת כספים

זאב אבלס — יו"ר 
פרופ' גרשון בן–שחר 

דב גלבוע
עוזי ורדי–זר
גליה מאור

ועדת ביקורת

יצחק טל — יו"ר 
יצחק בן–עוזי — המבקר

עמוס חורב
יצחק תורג'מן

הרשימות נכונות ליום 30 בספטמבר 2007.   *
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הוועדה האקדמית
פרופ' גרשון בן–שחר, האוניברסיטה הפתוחה — יו"ר
פרופ' יששכר אונא, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מירי אליאב–פלדון, אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' יצחק אנגלרד, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חגי ארליך, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר צפורה ארליך, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רות בייט–מרום, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' מרים בן–פרץ, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אבריאל בר–לבב, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יעקב בר–סימן–טוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שרה גורי–רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' שמעונה גינצבורג, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' יהודית גל–עזר, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' נורית גרץ, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' יצחק דותן, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' נילי דינגוט, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' הנרי וסרמן, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יאיר זקוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אילן חת, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר תמיר טסה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' עמירם יהודאי, אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' יעקב כדורי, אוניברסיטת בר–אילן
פרופ' אלי לוין, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רפאל דוד לוין, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נח לוין–אפשטיין, אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר דניאלה ליבוביץ, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' תמר ליבס, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אורה לימור, האוניברסיטה הפתוחה 

ד"ר ענת לרנר, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אליק מישורי, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אריה נדלר, אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' זאב נוטוב, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' נעם ניסן, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שמואל ניצן, אוניברסיטת בר–אילן
פרופ' מירי סורוז'ון, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר בני פרל, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' גבריאל צורן, אוניברסיטת חיפה
פרופ' ביאנקה קוחנל, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יורם קירש, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אסתר קליין–ווהל, האוניברסיטה הפתוחה  

ד"ר יואל קלמס, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר סוניה רוקס, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שלמה שובאל, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה

ועדת המשנה למדעי הרוח  �
יו"ר: ד"ר דפנה אפרת   

ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב  �
יו"ר: פרופ' אלי לוין   

ועדת המשנה למדעי הטבע והחיים  �
יו"ר: פרופ' שלמה שובאל  

ועדת המשנה להנדסה  �
יו"ר: פרופ' אברהם גינזבורג  

ועדת המשנה למדעי החברה  �
יו"ר: ד"ר אביעד בר–חיים   

ועדת המשנה לניהול ולכלכלה  �
יו"ר: ד"ר אביעד בר–חיים  

ועדת המשנה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת  �
יו"ר: ד"ר דניס שרביט / ד"ר זאב רוזנהק   

ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה  �
יו"ר: ד"ר טלי היימן  

ת י מ ד ק א ה ה  ד ע ו ו ה ל  ש ת  ו י מ ו ח ת ה ה  נ ש מ ה ת  ו ד ע ו

ועדה להכרה בלימודים קודמים  �
יו"ר: פרופ' שרה גורי–רוזנבליט  

ועדה לאישור תכניות לימודים  �
יו"ר: ד"ר ציפי ארליך  

ת י מ ד ק א ה ה  ד ע ו ו ה ל  ש ת  ו ד ע ו ו ה – ת ת
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ד"ר גלית אדם
פרופ' יאיר אורון
ד"ר יובל איילון

ד"ר דפנה אפרת
ד"ר ציפי ארליך

חנה בהק
ד"ר רונית בוגלר

פרופ' רות בייט–מרום
ד"ר דבורה בן–שיר
ד"ר רם בן–שלום

ד"ר אביעד בר–חיים
ד"ר אבריאל בר–לבב 

ד"ר ענת ברנע
ד"ר אביבה גבע

פרופ' שרה גורי–רוזנבליט
פרופ' שמעונה גינצבורג

פרופ' יהודית גל–עזר
ד"ר נורית גרונאו–ביתן

ד"ר ניצה גרי
פרופ' נורית גרץ
פרופ' יצחק דותן
פרופ' נילי דינגוט

ד"ר אמיר הורוביץ

ד"ר טלי היימן
פרופ' תמר הרמן

ד"ר יאיר ויסמן
פרופ' הנרי וסרמן

ד"ר יוסף ורבין
ד"ר ברוך זיו
נטע זיסקינד

ד"ר ערן חיות
פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אביעד חפץ
ד"ר ענבל טובי–ערד

ד"ר תמיר טסה
ד"ר יואב יאיר
ד"ר יובל כהן

פרופ' אלי לוין
ד"ר דוד לורנץ

ד"ר דניאלה ליבוביץ
פרופ' אורה לימור
ד"ר מיכאל לנגברג

ד"ר ענת לרנר
ד"ר אלכסנדרה מאירי

ד"ר יעל מונק
ד"ר רז מוסטיגמן

ד"ר אליק מישורי
ד"ר מנור מנדל

פרופ' זאב נוטוב
פרופ' בנימין נויברגר

ד"ר אורן סופר
פרופ' מירי סורוז'ון

ד"ר ענבל עופר
ד"ר רות ערב

פרופ' יורם עשת
ד"ר בנימין פרל

פרופ' יורם קירש
ד"ר אסתר קליין–ווהל

ד"ר יואל קלמס
פרופ' מוטי רגב
ד"ר זאב רוזנהק
ד"ר סוניה רוקס

ד"ר איריס שגריר
פרופ' שלמה שובאל

ד"ר מרדכי שורץ
ד"ר דניס שרביט

ענת שרון

מועצת הסגל האקדמי
פרופ' גרשון בן–שחר — יו"ר, ד"ר מצטפא כבהא — מזכיר מועצת הסגל

מינוי של חבר סגל אקדמי בכיר חדש
ד"ר אורן סופר מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, מונה השנה לחבר הסגל האקדמי הבכיר בדרגת מרצה.

עדה ארנון
חנה בהק

שרית בוכריס
על בכר

אתי בן אפריים
גלית בנצור

ליאת בסנו–לוי
שגיב בר–הום
שרית ברזל

פרופ' תמר הרמן

מועצת העובדים
פרופ' גרשון בן–שחר  — יו"ר, לבנה אלפסי   — מזכירת המועצה

ד"ר ערן חיות
אבינעם לזרוב

פרופ' אורה לימור
מיקי לינמן
יוסי מאורי
אייל משיח

דינה נוסבאום
רמי ענבר
עודד פלד

גד פלוטניק

אסנת צרפתי
ד"ר דורותה צ'רקי

דוד קליבנסקי
חנה קליין

שמואל שטינמץ
רקפת שכנר–לביא

ד"ר יאיר שליין
יהודה שמידט. 



�

א
שי

הנ
ח 

דו פרופ' יאיר אורון — ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת )עד 1 ביולי(
ד"ר רונית בוגלר — ראש המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

ד"ר אילן בן–עמי — ראש היחידה לתיאום הפיתוח האקדמי )עד 1 באוגוסט(
פרופ' גרשון בן–שחר — נשיא האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אבריאל בר–לבב — ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
נעה ברגר — המזכיר האקדמי

ד"ר רלי בריקנר — ראש המחלקה להערכה והמחלקה להדרכה 
ד"ר ברוך גור–גורביץ — ראש היחידה למשאבים ולקשרי חוץ

נעמי גורדון–חן — מנהלת אגודת הידידים
פרופ' תמר הרמן — דיקן הלימודים האקדמיים

ד"ר רון וידברג — ראש המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות )עד 1 באוגוסט(
ליפז ויניצקי — ראש מערך לימודי ההמשך

ישראל זילברשטיין — מנהל בית הספר לטכנולוגיה
פרופ' אביבה חלמיש — ראש היחידה לפיתוח אקדמי )מ–1 אוגוסט(

פרופ' אביעד חפץ — ראש המחלקה לניהול ולכלכלה 
ד"ר תמיר טסה — ראש החטיבה למדעי המחשב )מ–1 בינואר(

ד"ר יואב יאיר — מנהל שה"ם )המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק(
ציפורה יעקב — ראש היחידה להשתלמות עובדי הוראה

מאיר יצחקי — מנהל מערך התפעול
אבינעם לזרוב — ראש מינהל התכנון והכלכלה

ד"ר ויקטוריה ליבין — מנהלת פרויקט רוסיה
ד"ר דניאלה לייבוביץ — ראש המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב וראש החטיבה למתמטיקה

פרופ' אורה לימור — סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
יונה לשד — מנהלת בית ההוצאה לאור

יוסי מאורי — ראש מינהל משאבי האנוש
חווה מוסטיגמן — מנהלת הספרייה

פרופ' זאב נוטוב — ראש החטיבה למדעי המחשב )עד 1 בינואר(
מרק סולבי — מנהל המחלקה לביטחון ובטיחות

פרופ' מירי סורוז'ון — ראש רשות המחקר
ד"ר חיים סעדון — דיקן הסטודנטים

איל עוז — מנהל הכספים
אביבה עמית — מנהלת בית דניאל

פרופ' יורם עשת — ראש מרכז צ'ייס
משה פנחס — מנהל המחלקה לנכסים ובינוי

ד"ר בני פרל — ראש המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות )מ–1 באוגוסט(
ד"ר יואל קלמס — ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים 

דוד קליבנסקי — מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה
חנה קליין — ראש מערך שירותי ההוראה

ד"ר אסתר קליין–ווהל — ראש היחידה לאנגלית
יוכי ריץ — סגנית דיקן הלימודים האקדמיים 

רחל שחר — מנהלת מערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה
שמואל שטינמץ — מנהל יחידת המחשב

ד"ר דניס שרביט — ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת )מ–1 ביולי(

המנהלים הבכירים באוניברסיטה הפתוחה*

על פי סדר האלף בית.   *


