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ניברסיטה* ות האו י רשו

הרשימות נכונות ליום 30 בספטמבר 2012.   *

מועצת האוניברסיטה

לורד הארי וולף — נגיד, לורד יעקב רוטשילד — משנה לנגיד, פרופ' אברהם גינזבורג — סגן הנגיד 
פרופ' חגית מסר–ירון — נשיאה, פרופ' יהודית גל–עזר — סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים

זאב אבלס
פרופ' אריה אלטמן

פרופ' רות ארנון
פרופ' רות בייט–מרום

דוד בלומברג
דן ברנע

השופטת )בדימוס( אלישבע
  ברק–אוסוסקין

גילה בן–הר
דב גלבוע
אורי גלילי
עדלי דולר

פרופ' דוד הראל
שלמה הנדל

פרופ' תמר הרמן
יובל וגנר

פרופ' שולמית וולקוב
עו"ד אריאל וייס

עוזי ורדי–זר
עמוס חורב

פרופ' ראסם ח'מאיסי
פרופ' אביעד חפץ

יצחק טל
פרופ' יואב יאיר

סוזי יוגב
פרופ' יעקב זיו

דב לאוטמן
פרופ' זאב לוין

גליה מאור
לורד קלאוס מוזר

פרופ' בנימין נויברגר
פרופ' מרים סורוז'ון

אינאס סעיד

אריה סקופ
ארתור פריד

פרופ' מרדכי קרמניצר
פרופ' רות שלגי

השופט )בדימוס( 
  מאיר שמגר

אליעזר שמואלי
יצחק תורג'מן

משקיפים
קנת אברמוביץ
דביר גולדשטיין

בנימין טנדובסקי
אינגבורג רעננערט

מלקולם תומסון

משתתפים קבועים
עמית שטרייט, מנכ"ל

פרופ' סוניה רוקס,
  דיקן הלימודים האקדמיים

פרופ' יואב יאיר,
  דיקן הפיתוח ותכניות למידה
פרופ' ענת ברנע, דיקן המחקר

אבינעם לזרוב, 
  מינהל התכנון והכלכלה

יוסי מאורי, מינהל משאבי אנוש
חנה קליין, מינהל שרותי הרואה

עו"ד סלי בסון, היועצת המשפטית

הוועד המנהל
זאב אבלס — יו"ר

פרופ' חגית מסר־ירון 
  )חברה בתוקף תפקידה(

פרופ' יהודית גל–עזר 
  )חברה בתוקף תפקידה( 

דן ברנע
פרופ' שולמית וולקוב

עו"ד אריאל וייס
עוזי ורדי–זר
עמוס חורב

סוזי יוגב
פרופ' מרים סורוז'ון

פרופ' רות שלגי

ועדת הכספים

זאב אבלס — יו"ר

דב גלבוע
עוזי ורדי–זר
גליה מאור

ועדת הביקורת

אורי גלילי — יו"ר

שלמה הנדל
עמוס חורב

יצחק תורג'מן
רו"ח עופר אלקלעי — 

  מבקר הפנים

הוועדה לבחירת עמיתי כבוד

זאב אבלס — יו"ר

פרופ' חגית מסר־ירון
פרופ' יהודית גל–עזר

השופט )בדימוס( מאיר שמגר
פרופ' יעקב זיו

עו"ד אריאל וייס
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הסנאט
פרופ' חגית מסר־ירון, האוניברסיטה הפתוחה — יו"ר

פרופ' יאיר אהרונוביץ, אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר יובל אילון, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מירי אליאב–פלדון, אוניברסיטת תל–אביב
ד"ר אבישי אנטונובסקי, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דפנה אפרת, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' צפורה ארליך, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה

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

ד"ר רם בן–שלום, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אביעד בר–חיים, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אבריאל בר–לבב, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר דרור בר–ניר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' ענת ברנע, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אביבה גבע, האוניברסיטה הפתוחה )עד 30.6.2012(
פרופ' שרה גורי–רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' שמעונה גינצבורג, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' יהודית גל–עזר, האוניברסיטה הפתוחה 
ד"ר נורית גרונאו, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ניצה גרי, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יצחק דותן, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה 
ד"ר טלי היימן, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר רונית ויסמן, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יוסף ורבין, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' תמיר טסה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מוצטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יעקב כדורי, אוניברסיטת בר–אילן

ד"ר יובל כהן, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אלי לוין, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' רפאל דוד לוין, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דוד לורנץ, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' דניאלה ליבוביץ, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' מיכאל לנגברג, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר מתי מאיר, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יעל מונק, האוניברסיטה הפתוחה )עד 31.3.2012(

ד"ר אופיר מינץ–מנור, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מנור מנדל, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עדיה מנדלסון–מעוז, האוניברסיטה הפתוחה  
)מה–1.4.2012(  

ד"ר ישי מעוז, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' חנה נווה, אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' זאב נוטוב, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' בנימין נויברגר, האוניברסיטה הפתוחה )עד 30.6.2012(

ד"ר אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מרים סורוז'ון, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ענבל עופר, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אשר עידן, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' בת–ציון עראקי קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' נאוה פליסקין, אוניברסיטת בן–גוריון

ד"ר בנימין פרל, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלה צור, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' גבריאל צורן, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יורם קירש, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אסתר קליין–ווהל, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דנה רון–גולדרייך, אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' סוניה רוקס, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שלמה שובאל, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר מרדכי שוורץ, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר נעם שנטל, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה
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ועדות הסנאט
ועדות מינויים

ועדת מינויים לדרגות מרצה ומרצה בכיר
פרופ' חגית מסר־ירון, האוניברסיטה הפתוחה 

   )חברה בתוקף תפקידה(
פרופ' יהודית גל–עזר, האוניברסיטה הפתוחה 

   )חברה בתוקף תפקידה(
פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' מירי סורוז'ון, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' סוניה רוקס, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' חגי ארליך, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ' מירי אליאב–פלדון, אוניברסיטת תל–אביב 
פרופ' רות בייט–מרום, האוניברסיטה הפתוחה 

   )ממלאה מקום(
פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה )ממלא מקום(

ועדת מינויים לדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין
פרופ' חגית מסר־ירון, האוניברסיטה הפתוחה 

   )חברה בתוקף תפקידה(
פרופ' יהודית גל–עזר, האוניברסיטה הפתוחה 

   )חברה בתוקף תפקידה(
פרופ' נאוה פליסקין, אוניברסיטת בן–גוריון 

פרופ' יאיר אהרונוביץ, אוניברסיטת תל–אביב 
פרופ' מירי סורוז'ון, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' רפי לוין, האוניברסיטה העברית 
פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' חנה נווה, אוניברסיטת תל–אביב 
פרופ' מירי אליאב–פלדון, אוניברסיטת תל–אביב 

פרופ' שרה גורי–רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה 
   )ממלאה מקום(

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה 
   )ממלא מקום(

ועדות המשנה התחומיות 
ועדת המשנה למדעי הרוח, יו"ר: ד"ר מתי מאיר 

ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב
יו"ר: פרופ' מיכאל לנגברג )עד 31.5.2012( /   

פרופ' דוד לורנץ )מ–1.6.2012(  
ועדת המשנה למדעי הטבע והחיים, יו"ר: פרופ' יוסף ורבין  
)עד 31.12.2011( / פרופ' מירי סורוז'ון )מ–1.1.2012(  

ועדת המשנה למדעי החברה, יו"ר: פרופ' רונית בוגלר
ועדת המשנה לניהול ולכלכלה, יו"ר: ד"ר מרדכי שוורץ

ועדת המשנה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת
יו"ר: פרופ' תמר הרמן )עד 31.8.2012( /   

ד"ר אורן סופר )מ–1.9.2012(  
ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה, יו"ר: פרופ' רונית בוגלר

ועדות אחרות 
ועדה להכרה בלימודים קודמים 
   יו"ר: פרופ' אביעד בר–חיים
ועדה לאישור תכניות לימודים 
   יו"ר: פרופ' דפנה אפרת 

ועדה לאפיקי מעבר 
   יו"ר: פרופ' יהודית גל–עזר

ועדת משמעת
הממונה על המשמעת — ד"ר אופיר מינץ־מנור

ד"ר שגיא גרשגורן
יעקב שקולניק
ד"ר אלה צור
ישראל לבני

אלי גרצ'יקוב
ניר כרמי

בית הדין לערעורים
אב בית הדין — פרופ' זאב נוטוב

ד"ר אבריאל בר־לבב )ממלא מקום(

עו"ד עידו לשם
מני עבודי

דביר גולדשטיין
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 החלטות הסנאט
א. אישור תכניות לימודים חדשות 

אושרה תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע.   0

אושר שילוב החטיבה במדעי המחשב — מערכות ויישומים, בתכנית הלימודים לתואר בוגר בניהול במתכונת חד–חוגית עם    0

חטיבה.
אושרה תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעי החיים בהדגשה תאית–מולקולרית.   0

אושרה תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעי כדור–הארץ במתכונת דו–חוגית, והתכנית תוגש לאישור המל"ג.   0

אושרה תכנית הלימודים לתואר מוסמך בהיסטוריה, והתכנית הוגשה לאישור המל"ג.   0

אושרה תכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה במתכונת חד–חוגית, והתכנית תוגש לאישור המל"ג.    0

ב.  תכניות לימודים שאושרו בעבר בסנאט ומסיבות שונות עדיין לא נלמדות
תכניות לימודים שאושרו על ידי הסנאט ואינן דורשות אישור מל"ג )תכניות בהדגשה וחטיבות לימודים(, תיגנזנה שלוש   .1

שנים לאחר אישורן, אם לא הופעלו. שליפתן מהגניזה תחייב אישור הסנאט.
קיימים שני סוגים של תכניות לימודים שאושרו בסנאט וטרם הוגשו למל"ג: א. תכניות שטרם אושרו להגשה לאישור   .2
המל"ג — עליהן לא תחול התיישנות )אישור הסנאט לא יבוטל(. עם זאת, התכניות תוחזרנה למציעים לבדיקת עדכנותן 
לפני הגשתן לאישור מל"ג. התכניות תיגנזנה רק אם המציעים ימצאו שהן כבר אינן רלוונטיות. ב. תכניות שהוחלט שלא 
להגישן למל"ג )מסיבות פנימיות כמו שינוי מדיניות(, או שהמל"ג לא אישרה להגיש אותן )באופן סופי( — נשיא האו"פ יודיע 

לסנאט על ההחלטה, והתכניות תירשמנה כגנוזות. שליפתן מהגניזה תחייב אישור הסנאט. 
תכניות לימודים לתואר ראשון, שאושרו על ידי המל"ג ולא הופעלו עם קבלת האישור, יובאו לדיון חוזר בסנאט, אם לא   .3
יוצעו לנרשמים תוך שנתיים מיום האישור. במקרים חריגים בסמכותו של הנשיא להאריך את השהיית הפעלת התכנית 
בשנה נוספת. תכניות לימודים לתואר שני שאושרו על ידי המל"ג ולא הופעלו עם קבלת האישור, יובאו לדיון חוזר בסנאט, 

אם לא יוצעו לנרשמים תוך שלוש שנים מיום האישור.

נושאים נוספים
הוחלט שככלל יש להמעיט ככל האפשר בשילוב סדנאות )קורסים עם חובת נוכחות( בתכניות הלימודים לתואר ראשון. יש   0
לשאוף לפיתוח סדנאות תוך שימוש בטכנולוגיות המאפשרות השתתפות מרחוק, ורצוי, ככל האפשר, שהסדנאות תהיינה 
קורסי בחירה ולא חובה. כך אפשר יהיה לסיים לימודים לתואר גם ללא נוכחות חובה. אם במסגרת תכנית לימודים לתואר 
ראשון יש הכרח בסדנאות כדרישות חובה, ואין אפשרות להציע אותן במסגרת לימודים מרחוק באמצעים טכנולוגיים, יש 

לצרף לבקשת אישור הסדנה מכתב מנומק המסביר זאת, הן לצורך אישור הסדנה והן לצורך אישור תכנית הלימודים.
הוחלט שסטודנטים דוברי ערבית יוכלו להיבחן בשפה הערבית בשישה קורסים.  0

אושרו לפיתוח שני מודולים אחידים לקורס ביישומי המחשב, המוצע כיום במתכונות שונות, אחת לרמה הרגילה ואחת   0
לרמה המתקדמת. 

הסנאט אישר להחליף את הקורסים המתודולוגיים )סטטיסטיקה ושיטות מחקר( בשני הקורסים המתודולוגיים החדשים   0
"יסודות המחקר הכמותי א + ב" בתכניות הלימודים לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה, יחסים בין־לאומיים, 

מדיניות ציבורית ותקשורת.
אושרה מדיניות הוועדה להכרה בלימודים קודמים, כפי שהוצגה על ידי יו"ר הוועדה.  0

אושרו שינויים בנוהל מינוי חברי סגל בכיר והעלאתם בדרגה.    0
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מועצת הסגל האקדמי
פרופ' חגית מסר־ירון — יו"ר

פרופ' יאיר אורון
ד"ר יובל אילון 

ד"ר גיל אלון
פרופ' דפנה אפרת
פרופ' צפורה ארליך
פרופ' רונית בוגלר

פרופ' רות בייט–מרום
ד"ר גליה בנזימן

ד"ר דיאמנטה בנסון–קרעי
ד"ר רם בן–שלום

פרופ' אביעד בר–חיים
ד"ר אבריאל בר–לבב 

פרופ' ענת ברנע
פרופ' אביבה גבע 

   )עד ה–30.6.2012(
ד"ר ריקה גונן

פרופ' שרה גורי–רוזנבליט
פרופ' שמעונה גינצבורג

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

ד"ר ניצה גרי
פרופ' יצחק דותן

פרופ' אמיר הורוביץ

ד"ר טליה היימן
ד"ר דפנה הירש

ד"ר טל הסנר
פרופ' תמר הרמן
ד"ר רונית ויסמן
פרופ' יוסף ורבין

ד"ר ערן חיות
פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אביעד חפץ
ד"ר ענבל טובי–ערד
פרופ' תמיר טסה
פרופ' יואב יאיר

פרופ' מוצטפא כבהא
ד"ר יובל כהן

ד"ר אבנר כספי
פרופ' יגיל לוי
פרופ' אלי לוין

פרופ' דוד לורנץ
פרופ' דניאלה ליבוביץ
פרופ' מיכאל לנגברג

ד"ר ענת לרנר
ד"ר מתי מאיר

ד"ר אלכסנדרה מאירי
ד"ר יעל מונק

ד"ר אופיר מינץ–מנור
פרופ' מנור מנדל

ד"ר עדיה מנדלסון–מעוז
ד"ר ישי מעוז

פרופ' זאב נוטוב
פרופ' בנימין נויברגר 
   )עד ה–30.6.2012(

ד"ר רוית נוסינסון
ד"ר אורן סופר 

פרופ' מרים סורוז'ון
ד"ר לוי ספקטר
ד"ר ענבל עופר

פרופ' בת–ציון עראקי קלורמן
פרופ' יורם עשת
ד"ר בנימין פרל

פרופ' יורם קירש
ד"ר יורם קלמן
פרופ' מוטי רגב
ד"ר זאב רוזנהק

פרופ' סוניה רוקס
ד"ר איגור רכינוב
ד"ר איריס שגריר

פרופ' שלמה שובאל
ד"ר מרדכי שוורץ

ד"ר נעם שנטל
ד"ר דניס שרביט

משקיפים
ד"ר אלכס אוסוויאצוב

ד"ר ניב בוכבינדר
ד"ר אינה בלאו

ד"ר יאיר בן–חיים
ד"ר גל בן–יהודה

פרופ' יהונתן גרנות
ד"ר ורדה וסרמן
ד"ר עידו לויתן
ד"ר ארן ליביו
ד"ר ישי לנדא

ד"ר נורית מלניק  
ד"ר תמי עמיאל–האוזר

ד"ר אלעד פארן
פרופ' אוהד פרנס

ד"ר שרה קאהן–ניסר
ד"ר אור קרסין
ד"ר עפר ריעני

תרשימי מוסדות האו"פ והמבנה הארגוני של האו"פ ראו בעמודים 72-71 )נספחים ו, ז(


