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  נשיאה כתלש 
  שחר- גרשון בן' פפרו: יאנש

  אורה לימור' פפרו: מייםקדא ניםעניילשיא הנ סגנית
  דוד קליבנסקי: לליל כהמנ

  תמר הרמן' פרופ: האקדמיים דיקן הלימודים
  נעה ברגר: מזכיר אקדמי

  מלי גרניט: מנהלת לשכת הנשיא
  ד סלי בסון"עו: לות המשפטית באוניברסיטהימתאמת הפע

  שובל-עדי ברמן: אהנשי תסגני ירתכמז
  אגט קראוס :הנשיא ניתסגת ליטיבאדמיניסטררת זעו
   עינת לוי :ל"טרטיבית למנכיסינדמא רתוזע
  

  מחקרה ותרש
ד המחקר של כל חברי הסגל ודעיל מחקר פועלתה ותשר

וניים ציחאיתור מקורות ב עויי סדי-על, הפתוחה יטהסבאוניבר
מקדמת , כמו כן. למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם

ת וגלמ, ידי תמיכה ישירה באמצעות מענקים-רים עלקחמ תושהר
ירה הרשות מרכזת ומעב. רמחק רכיולצ תויומלתהשמענקי ו

ואחראית למעקב , מימון ותורמקע שוטף על מיד גללחברי הס
  .מוןימלשו דרכה וזכו גוהש רמחקהאחר הצעות  ינהליהכספי והמ

  
 רבעה חברי סגלמאורכבת המ גויהי דתעושות פועלת רהד יל

. רשותובראשה עומד ראש ה, ידי הנשיא-הממונים עלבכירים 
על , הפעילות האקדמית של הרשות לת עדופקמוי גית ההועד

חלוקת המשאבים ועל הליכי ההערכה של הבקשות המופנות 
ת ל הרשוש תעילות המינהליפל תוחריאה. רנות פניםקן מולמימ
  .ותרשה לתה בידי מנהוננת
  
  ון'מרים סורוז' פרופ: שותרה שאר
  , אלי לוין' פרופ ,ר אמיר הורוביץ"ד  : יגוהיה דתעו ריחב

  ר סוניה רוקס"ד  
  מילי פריר "ד: ותרשהת הלמנ

  אוה פרימן: עוזרת אדמיניסטרטיבית ואחראית למידע

   לשילוב טכנולוגיות בהוראהמרכז המחקר 
  ייס'צ ש"ע

ה לבחינת שילובן גוף המחקר של האוניברסיט הואמרכז המחקר 
פועל  המרכז. ולמידה של טכנולוגיות למידה בתהליכי הוראה

אשר ישפרו את , לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה
מרכז . שילובן של טכנולוגיות אלה בהוראת הקורסים השונים

בין מרצים מהמחלקות השונות  ותפותייס פועל כש'צ
ם שמבצעים חבריו המרכז תומך במחקרי. באוניברסיטה הפתוחה

, כמו כן. ומעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתארים גבוהים
  כנסים, במסגרת ימי עיוןמקיים פעילות אקדמית שוטפת  המרכז

  .וסמינריונים מחקריים
  

  יורם עשת' פרופ: ראש המרכז
  סיגל עדןר "ד: מחקרעמית 

  ר פול גורסקי"ד: מדען אורח
ר ניצה "ד, ר יואב יאיר"ד, תיורם עש' פרופ: היגויהחברי ועדת 

  ר סיגל עדן"ד, ר אבנר כספי"ד, גרי
, ארליך ציפיר "ד, )ר"יו( טלי היימןר "ד: חברי ועדת המחקרים

  ר סיגל עדן"ד, ר אבנר כספי"ד, פול גורסקיר "ד
  שובל-עדי ברמן: מזכירת המרכז

  ת האקדמיותקוחלהמ
מתנהלים כל  שבה דה אוטונומיתיחי איהאקדמית ה הקחלמה
חברי . יהשייכות אלה ותיננים המקצועיים של הדיסציפליעניה

הוראה ה סגל, סגל אקדמי בכיר –המחלקות האקדמיות 
  .בפיתוח קורסים ובהוראתם, עוסקים במחקר –ואסיסטנטים 

  עי היהדותדמו היפוילוספ, היורטהיסל הלקהמח
   לבב-ר אבריאל בר"ד: חלקהמהש אר
 אובררטש הזלא: המחלקה תריכזמ

  דורית גלר: אדמיניסטרטיביתרכזת 
  

  סגל אקדמי
אביבה ' פרופ ,רי וסרמןהנ' פרופ ,ךילראחגי ' רופפ :היסטוריה

, שלום- ר רם בן"ד ,תפרא פנהד ר"ד ,אורה לימור' פרופ, חלמיש
 ,יברסק- ישבאל האיר "ד, ר ענבל עופר"ד ,האבכ טפאוסמר "ד
אב ר ז"ד, מןירה יונגר מ"ד ,ר אירית בק"ד, ל"ר דרורה בהר"ד

בקה רר "ד, שטרן- שבע מרגלית-ר בת"ד, רז מוסטיגמןר "ד, כתבן
- ציון עראקי-ר בת"ד ,עפרון וניתיר "ד ,ר חיים סעדון"ד, ניר

אביחי , ר טל שובל"ד, ר איריס שגריר"ד, ר יפעת פלג"ד ,קלורמן
, דרור-ןאבישי ב, ליבוביץ- יוליה ברשדסקי, מרקס-רוני באר, אורן

, שרון נמרוד, תמי ינאי ,ןומר-טריהית אור, אורי גרשוביץ
  ישראל רונן, דימיטרי קופליוביץ

 ,ר אמיר הורוביץ"ד, )בגמלאות( זר וינריבעאל' פפרו :פילוסופיה
  ר יאיר שליין"ד, ר אשר עידן"ד ,דהאןוסי ר י"ד, ר יובל אילון"ד

ר "ד, יה אדנבורגסינתר "ד ,לבב-ר אבריאל בר"ד :מדעי היהדות
, יכין אפשטיין, ר חיה כץ"ד, נור- די ר חגית"ד, מןנאסתי אייז

  אברהם ניסנבוים

  אמנויותלון ושלל, לספרות הקחלמה
  בני פרלר "ד: חלקהמהש אר

  נאוה סער, אופירה צור: מזכירות המחלקה
  

  סגל אקדמי
 ,חביב-לי בןדור "ד, ר דורית אשור"ד, דן אוריין' פרופ :ספרות
ר חנה "ד ,נגוטנילי די 'פרופ ,רץית גנור' פרופ ,עטייה-יובל בן
 ,תמר משמר, מעוז-ר עדיה מנדלסון"ד ,הלל וייס' פרופ ,הרציג

רימה ר "ד ,וסארקורנה א, ר אילה עמיר"ד, האוזר-תמי עמיאל
  נפתלי שם טוב, שיכמנטר
ורד , רוני אמיר ,נתן-אורנה בןר "ד, ר גלית אדם"ד :בלשנות
  אוון כהן, ורוד- זילבר
אלכסנדרה ר "ד, ת גרץנורי' פרופ, דגנית בורובסקי :קולנוע
ר "ד ,םאלדד קד ר"ד ,אוליניק-מיטל אלון ,יעל מונקר "ד, מאירי

  ענבר שחם, לבני-ליאת שטייר
, שוריר מידסנכר אל"ד, אילנה לוין ,מירה בנאי :תולדות האמנות

  ר מתי מאיר"ד
- טדהדס גולדשמי, יושפט-יונתן בר, ררוד- ןבאורה  :מוסיקה
  ענת שרון , עמליה קדם, ימין פרלר בנ"ד, ר רון וידברג"ד, חלפון

  ולכלכלה ולניהל הקחלמה
  אביעד חפץ' פרופ: חלקהמהש אר
  סמדר באום: המחלקה תריכזמ

  נירה עבדי: פניות סטודנטיםקורסי כלכלה ורכזת 
  חדוה קורן: קורסי ניהולרכזת 

  רינת מזרחי: M.B.Aרכזת תכנית 
  רקפת עמית :ופיתוח אקדמי M.B.Aרכזת תכנית 
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  סמדר באום: ה וניהוליית הנדסת תעשירכזת תכנ 
  יפעת ליכטנשטיין: רכזת תכנית חשבונאות

  
  סגל אקדמי

 ,דוד ביגמן' פרופ, ר גיל אפשטיין"ד, )רודניק(ר חנה אורנוי "ד
ר "ד, גילה בניסטי' פרופ, גל-ר עירד בן"ד, ציון-אורי בן' פרופ

ן ר רונ"ד ,יוסף-ר בני בר"ד, מור- ר הדרה בר"ד, חיים-אביעד בר
ר "ד, ר ברמן סיגל"ד, ר ברק חיזי"ד, ר אריה ברן"ד ,אל-בר

ר "ד, יחזקאל דראל' פרופ, ר דב דורי"ד, ר ניצה גרי"ד, אביבה גבע
' פרופ, ר דוד זינרייך"ד, מרדכי הניג' פרופ, ד מיכל הורוביץ"עו

, ר גילת כהן"ד, ר יובל כהן"ד, דין- ר גרגורי יום"ד, אביעד חפץ
ר עירית "ד, ר ענת מאור"ד, שילה ליפשיץ ר"ד ,ר יאיר ליפשיץ"ד

ר "ד, ר רימונה פלס"ד, שמואל ניצן' פרופ, ני מנוסור ר"ד, מלכה
ר שאול "ד, ר ארנון פרי"ד, חיים פלק' פרופ, צביקה פירסט

, ר דרורה קרוטקין"ד, ר חנה קלבנר"ד, ר יהודית קבלי"ד, ציונית
, שיזף רפאלי' פרופ, ר טל שביט"ד, ר דוד רביע"ד, ר ברוך קרן"ד

' פרופ, אורי שפיגל' פרופ, ר מרדכי שורץ"ד, פרץ שובל' פרופ
אמיר , שרית בוכריס, רן אתגר, ר זכי שפר"ד, ישראל שפיגלר

רותי  ,גלית גורדוני, בלה ברדה, אל-רונן בר, און- דפנה בר, ביטון
ברק , אילן זוזוט, ורדה וסרמן, אברהם-אתי וידל, רון וולף, גפני
ח "רו, עדי טמיר, שלמה טרבה, אבי טילמן, בעוןרונית ט, חיזי

, אבינועם לזרוב, ליאור לב, )כהנא(ד יפה צרפתי "עו, אלון כהן
יעל , עומרי מורג, מנדלסון-טלי מאור, ד פנינה יהב"עו, אליהו ירט

ד ליאת "עו, אורלי מרגלית, ד רונן מנשה"עו, אור מנדלסון, מלון
ח "רו, אריק פופקו, רלי ענווהח או"רו, גליה עופר, ניצנה עדוי, נצר

- עידו פרי, ח מנחם פס"רו, ח אהרון פילין"רו, טקובסקיאיואב פי
, אילת רוזנברג, םמוסי רוזנבוי, אייל רובין, קסטיאל רות, נס

, מתי שדה, שושנה שבתאי, י'רינת שאנן סאצ, דניאל רוטנברג
ח יעקב "רו, שרון שפרן, הלל שחרח "רו, טופז-רבקה שוקן

  ח שרון תובל"רו, מרדכי ששון ,שקולניק

  קשורתתול הדינממדע הל, הילסוציולוג הקחלמה
  ר דניס שרביט"ד: חלקהמהש אר

-אתי בן, איריס גדליה, נירה גוטמן: רכזות אדמיניסטרטיביות
   אפרים

  
  סגל אקדמי

מוטי  'פרופ, )בגמלאות( ר יעל אנוך"ד :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ר נטע "ד ,בוניס-ר מתת אדר"ד, רוזנהק) אנדי(ר זאב "ד, רגב

אורנה , רונית גרוסמן, ר מירה יונגמן"ד, ר זאב שביט"ד, האילן
תמי , פנחס שטרן, ייואב רודניק, דנה קחטן, זאב סוקר, זיידנפלד
  האוזר-עמיאל

' פופר, תמר הרמן 'פרופ :לאומיים-יחסים ביןמדע המדינה ו
דן ' פרופ, האכב טפאוסמר "ד, ר דניס שרביט"ד, רבנימין נויברג

- ר רם בן"ד, אלכסנדר בליי 'פרופ, ר אלכסנדר אפשטיין"ד, אוריין
, רנטשה בר מ"ד, ר יהודית ברונשטיין"ד, עמי-ר אילן בן"ד, ארי
ר "ד, ר אריה גרוניק"ד, םואמירה גלבלר "ד, ר עידית גיל"ד

 ר"ד, ר אריאל הורוביץ"ד ,יוסי דהאןר "ד, רופא-אריאלה גרוס
ר "ד, ר דוד מקלברג"ד, ר יגיל לוי"ד, ל לויר ג"ד, ריקי טסלר
, ר רוני רינגולד"ד ,ר מעוז רוזנטל"ד, ר אלה קרן"ד ,אילנה קופמן

ובל י, בל גזית- מירה, טיירי ארד, יהונתן אלשיך, ר אתי שריג"ד
שי , סופיה קוצר, עליזה קורנשטיין, אבן חן-יקדרהילי מו, לבל

  שקרוב
אינס , ר דוד לוין"ד, ופרסרן או ר"ד, תמר ליבס' פרופ :תקשורת

דנה , שגריר-אורנית קליין, נטע זיסקינד, טלי זילברשטיין, גבל
  רוביק רוזנטל, סיגל רבינא, קפלן

  הוגילויכספך ולונילח הקחלמה
  ר רונית בוגלר"ד: חלקהמהש אר
  תמי שיבק, טל מתתיהו, אירית נתיב: תויביטאדמיניסטר תוזכר
  

  סגל אקדמי
יורם ' פרופ, רוזנבליט-שרה גורי' פרופ, מרום-רות בייט' פרופ
ר אבישי "ד, שמש- לניקאו יתדורר "ד ,ר אורית אבידוב"ד, עשת

ר פול "ד, ר אלכס גוטלר"ד, שיר-ר דבורה בן"ד, אנטונובסקי
, רביד דורוןר "ד, ר נורית גרונאו"ד, ר אביקם גזית"ד, גורסקי

, ה זהרר תקו"ד, ר ניבה ולנשטין"ד, ר גל הרפז"ד, ימןי היטלר "ד
ר "ד, ר אלון לזר"ד, ר אבנר כספי"ד, ר חגית טל"ד, ר ערן חיות"ד

ר שירי "ד, צרמר דוד "ד, בנימיני-ר איריס מנור"ד, נילי מור
, ר סוניה רוקס"ד, ר אמירה רום"ד, נגה סברדליקר "ד ,נוסבאום

 יעל ,רגבדולג-פזי ותר, חנה בהק, אביב אריאן, ר ריקי רימור"ד
, צחור-דנה כספי, לירון טל, נורית חלוזין, הרוטנגיל ו, ןישטינגרי
 ילק, כספי-ליהי סגל, אביב נוף, ניסן נוה, לויתן יליג, בלהבי צ

מטר , אסף-קרן פרצל, דניאלה פרידמן, אפרת פיטרסה, ספורטה
, שוש שבתאי, בנימיני- ריבלין המנח, נויה רגב, ץישרענת פ, פררה

  ופק'אסי שצ, חנה שלו, דקל שלו

  הוראה  יבדועתלמות להש הדחייה
  קבעיציפי : חידהיהש אר
  שיר רוזנברג, אגרנט הילוי: תוביידמיניסטרטא תוזכר

  םור הרר אמי"ד, נועה באומן, גרנת איעי :סגל אקדמי

  חשבהמ עימדוללמתמטיקה  הקחלמה
  ר דניאלה ליבוביץ"ד: חלקהמהש אר
  
  למתמטיקה הבטיחה
  ר דניאלה ליבוביץ"ד: טיבהחהש אר
  ןמצת זלירוא: תיטרטיבסדמיניא תזכר
  

  סגל אקדמי
ר אלעזר "ד, ר גוני אורשן"ד, ר מיריי אביגל"ד, אלי לוין' פרופ

ר יונוץ "ד, ר ודים גרינשטיין"ד, ר ציפי ברגר"ד, בירנבוים
ענת , רגבר שמואל, ר מרים רוסט"ד, ר חנה קלבנר"ד, סקו'סטאנצ

, נטלרוז- נעמי מילאנו ,ורבין- רידה חינקספ, איתי הראבן, זיתג
  דמןיפרל שראי, ליאת פרידלנדר, יחזקאל נוימן

  
  למדעי המחשב הבטיחה
  תמיר טסהר "ד: טיבהחהש אר
  ןולפחנט ינ: החטיבה תריכזמ
  זמירה שהרבני: תיבידמיניסטרטא תזכר
  

  סגל אקדמי
, אברהם גינזבורג' פרופ, אהוד גודס' פרופ, ראובן אביב 'פרופ
ר "ד, זאב נוטוב' פרופ, ליסאמנון מיז' פרופ ,עזר-יהודית גל' פרופ

, ר מיכל ארמוני"ד, ארליך ציפיר "ד, ר רון אונגר"ד, מיריי אביגל
ר יצחק "ד, ר מיה הרמן"ד, ר דני הנדלר"ד, ר אלעזר בירנבוים"ד

ר מרק "ד, ר שמואל טישברוביץ"ד, ק וינשטין'ר ג"ד, הרץ
, ר מנור מנדל"ד, ענת לרנרר "ד ,ר יהודה לינדל"ד, טרכטנברוט

, מיכל אבימור, ר שי קניג"ד, ר אלה צור"ד, פירסט צביקה ר"ד
, תמר בניה, מיכל אשרמן, יעל ארד, דוד אמזלג, ודי אייזקס'ג

דוד , עזריה כהן, עופר ולד, תמר וילנר, רבקה גדות, אילנה בס
דוד , אייל משיח, דביר לנצברג, אהוד לם, חניתה לידור, לופו

דפנה , יעל שהם, קאופמןיוסי , רשיןיג- רינה צביאל, סראשוילי
  עופר שרייבר, שחק
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  יםיחוה עלמדעי הטב הקחלמה 
  יואל קלמסר "ד: חלקהמהש אר
  גלי זיידמן, ןלוא רונה: תויברטיסטינאדמי תוזכר
  

 סגל אקדמי
, יורם קירש' פרופ, ראש קבוצת הפיסיקה – ברוך זיור "ד: פיסיקה

,  יוסף ורביןר "ד, גדי גולן' פרופ, ר מירון בלוך"ד, ר יואב יאיר"ד
  אורלי קובו, ר יוסף כהן"ד,  ר מירב חדד"ד

-ר ענבל טובי"ד, ראש קבוצת הכימיה –יצחק דותן ' פרופ: כימיה
ר דינה "ד, ר אילנה כהן"ד, ר חוה גל"ד, ר ורדה איטח"ד, ערד
  , רקי'ר דורותה צ"ד, עינות-יוגב

  , ראש קבוצת הגיאולוגיה –שלמה שובאל ' פרופ: גיאולוגיה
  רית גולדמןר נו"ד

' פרופ, ראש קבוצת מדעי החיים –ר ענת ברנע "ד :מדעי החיים
ר "ד, ון'מרים סורוז' פרופ, שמעונה גינצבורג' פרופ, אבינעם אדם

-ר דרור בר"ד, עקלין-ר רמדאן אבו"ד, ר יואל קלמס"ד, רות ערב
ר שרה "ד, ר שרה דברת"ד, ר אורנה דהאן"ד, עידית ברלס, ניר

, ר בתיה זלינגר"ד, רוזנברג-ר אילנה זילבר"ד, רנורית ונג, ויסנברג
, ר סוזי פישר"ד, ר עדה ניר"ד, ר רות לומניצר"ד, ר רויטל לביא"ד
ר "ד, ר מרתה שוורץ"ד, אלון רוטשילד, לאה קורן, ר תמר קצב"ד

  ר מאיר שליסל"ד, ר שרה שורץ"ד, איילת שוסטר
  ר אורלי שנקר"ד :פילוסופיה של המדע

מרגריטה , ראש הצוות –ויקטוריה ליבין ר "ד :צוות המעבדה
  ראובן לוין, אוליאנה טילמן, בננסון

  ראשי התכניות לתואר שני
  ר אריה נחמיאס"ד – ).M.B.A( מינהל עסקים

  בנימין נויברגר' פרופ –) .M.A( תחומיים- לימודי דמוקרטיה בין
  – ).M.A( 'מערכות למידה'ו' טכנולוגיות למידה'חינוך במגמות 

  רוזנבליט-שרה גורי' ופפר       
  שמעונה גינצבורג' פרופ – ).M.A( מחשבה הביולוגיתה

  ר מנור מנדל"ד – ).M.Sc( מדעי המחשב
  מוטי רגב' פרופ – ).M.A( לימודי תרבות

  יתלגנלא הידהיח
  ווהל-ר אסתר קליין"ד: חידהיהש אר
  אורלי גרינברג: לראש היחידה אדמיניסטרטיבית תרזוע
  יאן אברהמילא: תיבידמיניסטרטא תזכר
  מיכל זקס: היחידה תריכזמ
  

  סגל אקדמי
, ןמרב לבאיז ר"ד, גלית בנצור, נעמי בוסו, ר אינגריד בארט"ד
ולי 'ג, טוב-קרי יום, גויס גורל, קלייר גורדון, דשמידלוג ןורש

, מרטין רובינשטיין, טובה פרסוף, נט סיגל'ג, אן מרקס, יוספיאן
  בוסקילה - שוסטרגייל , ר אלן שור"ד, אנט רוזנברג

  

   האקדמיים הלימודיםט קנדי
ים אנושהל הטיפול בכל ע הנמומהאקדמיים הלימודים  טנקדי
מחלקתיים הקשורים ללימודים -אוניברסיטאיים והעל- כללה

  . באוניברסיטה הפתוחה
  
  : האקדמיים ודיםלימהקנט ידל פוטישב םושאינה ןבי

 שבמסגרתה יפעלו, השוטפת הארהות היומדינ וביצע  
  .המחלקות האקדמיות

המחייבים את הסטודנטים התקנות ו יםללהכ, הנהלים וביצע  
  .במהלך לימודיהם

  .חים ממנהלקם ווייש ראהוהה קרתב  
  .הוראה במחלקות השונותה גלס והכשרה של כהדרה  
  .ידהה בלמדרכהקדמי וההא יעוץיפעילויות ה וזיכר  
י הלימוד ספריות במרכזה וליברסיטהאונלספריית  תויחרא  

  .ובמכללות
ולה עם המכללות והמוסדות שבהם פעף תוכללים לשי וביצע  

קיום קשר שוטף נערכים לימודים של האוניברסיטה הפתוחה ו
  .םעמ

  ."פטימיים"קצרים או"הוצאת עיתון אלקטרוני לסטודנטים   
  תמר הרמן' ופפר: האקדמיים לימודיםה ןקדי
  יוכי ריץ: טיבייםטרסינימדים אינענילים דומהליקן די ןגס
  רדכי ששוןמ: םיטנדיות סטונלפ םדיויקן הלימד רזוע
  רחל רימר: נייני תלמידי תיכוןעל םידודיקן הלימ תרזוע

  מידן ירות :דיםומהלי נטדיקראש לשכת 
  רכעל בי: דיםומיהל טדיקנ תכירוזמנהלת מ

  מיכל יעקב: מודיםילה ךרעמ תלהנמ
  שגית זינו: דיםופרויקטים מיוח רך צוותי הוראהעמנהלת מ

  נגה שי: יםודנטהסט ערךמ תלמנה
  נגה שי: ל"תלמידי חומרכזת 

  עדי רומנו: מרכזת טכנולוגיות ונושאים במערך הלימודים
  חדוה קורן: רכזת אדמיניסטרטיבית

  רחל ברקוביץ: ענייני תלמידי תיכוןלמזכירה 
  נגה שי, יוכי ריץ: פטימיים"מערכת קצרים או

  הכרהדל הקלחהמ
הדרכה הרכות מעוהפעלה של  חותפימונה על מ הקלחהמ

ברמת הפרט , רכהסדנות והדומתן ייעוץ : באוניברסיטה הפתוחה
  .וברמת הארגון

  
  ר רלי בריקנר"ד: הדרכהל חלקהאש המר
  און-דפנה בר, רוסו-לאנה באומוו, ענת זפרן, ספי רינצלר :הכרדה

  גרמניק-נעה כץ: רכזת אדמיניסטרטיבית

  רכה בלמידהדוה מיייעוץ אקד ךרמע
 תהאקדמי וההדרכה בלמידה ללוות א ץועייתפקידו של מערך ה

חה וטה הפתיסניברבאו סטודנטים לאורך כל מסלול לימודיהםה
כל . ויות למידה ובהנחיה אישיתנומימ תיינקהב, יקדמא ץובייע

 יטהרסיבונאקריית ההשירותים הללו ניתנים לסטודנטים ב
ש אילה "ע(ה בלמידה ובמרכזי ייעוץ והדרכ ברעננהוחה תהפ

  . ארץברחבי הפ "והאשל  דימול כזירבמ המצויים) ל"הרוש ז
  

  רחל שחר: מי והדרכה בלמידהדקץ אועירך יעמ מנהלת
  ית מרוקומושל: יאקדמ ץועייל חידהלת היהנמ

  רץרה העפ: המידלב הכרדלה הדיהיח מנהלת
תמר : ודנטים בעלי לקויות למידהטסב לופלטי היחידה תלהנמ

  אילוביץ
מיכאל , עמי-יוקי בן, דוד-רינה בן: ראשי מרכזי ייעוץ והדרכה

אורנה , שושנה הלפר, חגית דמרי, אריאלה גת, מלודי גנור, בקמן
-אסנת פינק, קורין ספקטור, נועה ניר, וייס- אפי נוני, כהן

  דליה שריד, טלי רון, טלי קינן, נוסבאום
  ון רימ ינור: רכזת אדמיניסטרטיבית

, יפעת עמרני, ריסטוףדליה כ, סיגל דביר, קוביץרחל בר: רותיכזמ
  מיכל שפיר
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  ה יירפהס 
 תקספמדמית האק הוחה היא ספרייתפה טההאוניברסי תיירספ

האקדמי  לגסלאנשי ה, השאלה ומידע לסטודנטים, שירותי עיון
הספרייה . רסיטה הפתוחהבר ולעובדיה של האוניטוהזו ירכבה

וניברסיטה האל ש ימודהל זירכבמאחראית גם לפעילות הספריות 
  . רץהא יבחרב הפתוחה

  
  מן יגטסמוה וח: יהפריסה תלהמנ

רייה פהס תלהנמסגנית , ראש מדור משאבים אלקטרוניים
  ץ מרגלית חלו: ספרייתית-ואחראית השאלה בין

  דיתה פרידמן: ראש מדור יעץ והדרכות
  רותי ברנקין: ראש מדור שירותי קוראים

  דורף- נצר ורדית: ראש מדור מיון וקטלוג
  גילת הרפז: עת-אחראית כתבי
  אירנה לטוטה: ף"מתאמת אל

  נעמי קלדרון: א"אחראית ספר
  דפנה שור: אחראית רכש

  ראיפש לחר: ייהרהספת ריכזמ

  המחלקה להערכה
ערכה הת הרכמעוהפעלה של  חותפיממונה על  הקלחהמ

ף וטש ובמש, ביצוע מחקרים וסקרים: באוניברסיטה הפתוחה
  .ברמת הפרט וברמת הארגון, םייטסטטיס וניםתונ
  
  ר רלי בריקנר"ד: הרכהעל חלקהאש המר
  , דרגוי את, קבהנה ח, טוןלבראל עי: קריםוס ריםקמח, הכרעה
  מיכל צוקר, טלי סבירסקי, עדי הרקוביץ, מןר אווה גוטר"ד

  עדי קליפר, שרון רביד: עוזרי מחקר
  גמרניק-נועה כץ: רכזת אדמיניסטרטיבית

  

   אקדמי וחיתלפ דהחיהי
, לתהליכי הכתיבהילויות הקשורות עפה לכאחראית על  הדחייה

, של תכניות לימודים וקורסים אקדמייםוההפקה הבקרה 
הצעות  עלת עד תווח תלבלקם ייועצל ייהנפ: השארות בין ללוהכ

; לימוד חומרילי לימודים ועל מסלוות להצע על, קורסים
 רים וניהול סדריהתקשרות חוזית עם כותבי קורסים ומתרגמי ספ

עדכון מאגרי ; קב אחר לוחות זמניםמע; םרמיהגו לכל םלותשה
. יותתחומה שנהמריכוז פעילותן של ועדות ה; המידע על קורסים

מתאמת , למידהה רימחו לה שכלערי תחראיא ידהחהי, כמו כן
של זכויות ם בנושאית ומטפל וראת תהליכי הפקתם בהוצאה לא

  .יוצרים
  
  אביבה חלמיש' פרופ: חידהיה שאר

  םולהי תנע: רכזת אדמיניסטרטיבית
  לאה אלברט: אקדמיתהוהבקרה  הבכתיה יכליתהלת הנמ

  דינה נוסבאום: הבקרה האקדמית אחראית על
  נר -ניצה בר: רגום וההפקהתה, הכירי העיכתהל תהלמנ

  גרבנייטשיריס א: הקפעוזרת לענייני ה
  גלפריןיוליה : הדפסות חוזרות על אחראית

, ארנה ברקאי, יואב ברוייר, גפני-ראלא תנע, ררוני אמי: םיכרוע
נטע , אדי זילצר, ורוד-ורד זילבר, נילי וייס, יהודית גוגנהיימר

 הרינ, שורץ- אורנה כהן, גילה חיימוביץ, קרין חזקיה, זיסקינד
, רות רמות, ישראל רונן, קרןאהובה , סטרין פח-בת, טלסקיסקו
   רפרבש השמ

  נאוה סגל: םצריוי תיוזכול רודמהמנהלת 

- טליה בר, עקלין-רמדאן אבור "ד :זכויות יוצריםהמדור לצוות 
-שכנררקפת , אניטה חיימוביץ, עינת הכהן, טל-מיכל בר, טל

  חיות-דנה שני, לביא

  ם"הש –מרחוק  הארוהת ביווגוללשילוב טכנז רכהמ
ונועד , 1995הוקם באפריל , ם באוניברסיטה הפתוחה"מרכז שה

צועי שייעודו שילוב מושכל של טכנולוגיות מידע גוף מקלהוות 
המרכז עוסק . בפרדיגמת ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה

מחקר והטמעה של פתרונות פדגוגיים , בחינה, בפיתוח
אינטגרטיביים מבוססי טכנולוגיה לצרכים השונים הנגזרים 

כל זאת כדי שהאוניברסיטה . מהוראת הקורסים האקדמיים
, דוהמגוון והמבוזר מא, ל הסטודנטים שלהתוכל להציע לקה

זה  למימוש יעד.  ומהנה יותר יעילה יותר , יותר איכותיתלמידה 
  :נתיבים אחדיםם ב"פועל מרכז שה

המהווה תשתית , "אופוס", באינטרנטפיתוח סביבת למידה   
האתרים מאפשרים . ומעטפת לאתרי הקורסים באוניברסיטה

נגישות לחומרי , טואלייםקיום תהליכי הוראה ולמידה ויר
ובין  םמנחיהסטודנטים לבין וקיום תקשורת בין ה ימודהל

  ;הסטודנטים לבין עצמם
מחקר וניסויים בטכנולוגיות חדשות והטמעתן במערך , איתור  

  ;ההוראה והלמידה
פיתוח מתודולוגיות ודגמים חלופיים של תהליכי הוראה   

  ;ת למפגשי הנחיהטכנולוגיות ופדגוגיו מרחוק ובחינת חלופות
תנועה , עתירי תמונה לימודפיתוח והפקה של מגוון חומרי   

  ;הכתובות וקול כתוספת והשלמה ליחידות הלימוד
הטמעה ותמיכה בצוותי ההוראה המשלבים , הדרכה  

    .טכנולוגיות בהוראה
 

וידאו ואנשי מולטימדיה , צוות המרכז כולל מעצבים דידקטיים
, העוסקים באפיון ומיפוי צורכי ההוראה ואנשי מחשב וטכנולוגיה

יישומים , מערכות, הערכה של תשתיותבבמחקר ו, בפיתוח
המרכז  .להביא לשיפור ההוראהכולם ומתודולוגיות המכוונים 

פועל בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקות האקדמיות בנושאים 
, נהלתיות בנושאי לוגיסטיקהיועם המחלקות המ ,הדידקטיים

תמיכה וייעוץ אקדמי , תקשורת ומחשבים, אדמיניסטרציה
   .והדרכה והערכה

  
  ר יואב יאיר"ד: ם"מנהל שה

  אלחסיד-עדנה טל: ראש הצוות לתכנון ועיצוב פדגוגי
  איתי הראבן: צוות פיתוח טכנולוגימנהל 

  בועז מרמלשטיין: מנהל אופק
  

ראש (אלחסיד -עדנה טל :הצוות לתכנון ועיצוב פדגוגיחברי 
 ,ר יעל שטימברג"ד, טל- חגית מישר ר"ד, להייםאורלי בט, )צוות

  תמי נויטל, שלומית זרחוביץ ,רנוביץ'לילך צ
, אורי שפי, )ראש הצוות(איתי הראבן  :צוות הפיתוח הטכנולוגי

-ורד טובי,  שקרוב-גולי רבנים, גבריאל וייסבוך, אורית מנדלוביץ
 טלרוי, מירי חפץ, מאיר קלטר, יפעת שקד, יובל ספיר, פרישברג

  רועי שרוני, רועי ירקוני, כהן
, אפרת סביר גבי חיון, )ראש צוות(בועז מרמלשטיין : צוות אופק

לאה , עופר ויינר, דניאל קוזין, קושחזדה' ורג'ג, גל אברמובסקי
   יניב ברמן, ר יעל שטימברג"ד, נק פר

-נירה גרינברג, יןליאת ברשטי, אסנת צרפתי :אדמיניסטרציה
  עפרה בק, פלדמן
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  נט הסטודנטיםדיק 
דיקנט הסטודנטים יוזם ומרכז את הטיפול בנושאים הקשורים 

  .לרווחת הסטודנטים ולקידומם
  

  ר חיים סעדון"ד: דיקן הסטודנטים
  ליאור לב: עוזר דיקן הסטודנטים

דניאלה : מזכירת דיקן הסטודנטים וראש מדור מעורבות חברתית
  גסטהלטר

  נסקי'שלומית רוז: ראש מדור סיוע כלכלי
דנה , אלוס-שמרית הרמן, אריאלה גרומן: כזות תחום מלגותר

  אהרונוביץ
  סולבי-הילה כהן: וב'אֹוּפג –ראש מדור הכוון והשמה 

  איתי פרידמן : רכז הכוון והשמה
  צחור- דנה כספי: צרכים מיוחדים עםסטודנטים  ראש מדור

  שמרית הרמן: רכזת עולים חדשים ומידע לסטודנטים
  ר אלה צור"ד: ל"התח רכזת פרויקט
  דניאל רוטנברג: רכז הספורט

  ר חיים סעדון"ד): אומבודסמן(נציב פניות הסטודנטים 

  פרויקט רוסיה
במטרה לאפשר ליהודי חבר המדינות פרויקט רוסיה הוקם 

 מדעיתחומי ב בשפה הרוסית העצמאיות לרכוש השכלה אקדמית
כל שנה  .לימודי ישראלהיסטוריה של עם ישראל ו ,היהדות
ם במסגרת תכנית זו אלפי סטודנטים בכל רחבי חבר לומדי

 יםפתוח קורסים אלה. המדינות העצמאיות והארצות הבלטיות
תיאור מפורט של הקורסים . גם לציבור דוברי הרוסית בישראל

באתר האוניברסיטה הפתוחה מצוי  הפרויקטבמסגרת הנלמדים 
  .http://www-r.openu.ac.il/Kurs.htmlרוסית בשפה ה

  
  ר ויקטוריה ליבין"ד: ת הפרויקטמנהל

  מינה גרומן: רכזת הפרויקט
  נטלי רוטנברג: מנהלת אתר האינטרנט של הפרויקט

  מאשה שור: אחראית על פיתוח קורסים
  רגינה שקולניק: רכזת זכויות יוצרים

  ר דן שפירא"ד: עורך אקדמי
-קיסדיוליה ברש, ר אלכסנדר אפשטיין"ד: מרכזי הקורסים

, ר פנחס פולונסקי"ד, זאב כתבןר "ד, רשוביץאורי ג, ליבוביץ
אליעזר , ר דן שפירא"ד, זויה קופלמןר "ד, דימיטרי קופילוביץ

  סקידשרגורו

   הגיכנולופר לטסת הבי
ות יסק בפיתוח ובהפעלה של תכנוע הגיפר לטכנולוסת הבי
, אלקטרוניקה: בתחומים, דסאיםנהום נאיכט תרדים להכשימול

ת ויובהשתלמו ;תעשייה וניהולהנדסת הנדסת תוכנה ו, חשמל
כמו כן מציע בית . מקצועי יושירו הכשרה, אים טכנולוגייםשבנו

שבו יכולים התלמידים , תכנית הנדסאי עם אקדמיזציההספר 
בכל אחת ממגמות הלימוד להחליף כמה קורסים של בית הספר 

ובכך , החותלטכנולוגיה בקורסים אקדמיים של האוניברסיטה הפ
ודים בבית הספר ימהלי יות תוך כדדמאקת דות זכווקצבור נל

  .סאידהנ רלקראת תוא
  

 ותתעודהת הכשרה לקראת ותכני שתי בית הספר מפעיל, בנוסף
  :תומקצועיה

 Net Framework 2.0מתכנן ומפתח יישומי רשת בסביבת "  
MCPD – Microsoft Certified Professional Developer       

                   CCNA – Cisco Certified Networking Associate  

היא של לימוד עצמי בשילוב הנחיה בתכניות אלה שיטת הלימוד 
 .מוגברת המקובלת באוניברסיטה הפתוחה

  
   יןטישרלביאל זרשי :הספר תיב להמנ
  ץרשו ביעק: הפעלהה להנמ

  צביקה פירסט ר"ד :יתוחמנהל הפ
   רנרל ירמי: מרכזת אדמיניסטרטיבית

  ולאש הנדע: בית הספר תריכזמ

  )ה"מעל( משךהלימודי המערך 
' חשיפה', 'אסכולות'מאוגדים בתי הספר ' לימודי המשך'ב

 תפנית'', תפנית'והמרכז הארצי ללימודי תעודה הכולל את 
TECH' ,'דיפלומה'ו' מירב', 'דיאלוג'.  

  
ועדת ההיגוי . פועלת ועדת היגוי אקדמית 'לימודי המשך'בצד 

, ידיעונים מאשרת, יות הלימודים של בתי הספרלתכנמתייחסת 
  .לאיכות  ההוראה ועוד ומתייחסת

  
  ליפז ויניצקי: ה"מעלמנהל 

  מוטי רגב 'פרופ: ר ועדת ההיגוי האקדמית"יו
 ,ר יוסי דאהן"ד, ארליך ציפיר "ד: חברי ועדת ההיגוי האקדמית

  ר אריה נחמיאס"ד
  נורית וינגרטן: מנהלת פרסום

  מאיר-דוד בר :כספים ובקרהמנהל 
  יואב שיבר: עוזר אדמיניסטרטיבי

  תרבות ספר ללימודיהבית  –אסכולות 
שוחרי היא שם הנישא בקרב ' אסכולות'מזה למעלה מעשור 

הודות להיצע הקורסים הרחב והמגוון בתחומי ואמנות תרבות 
מרצים הטובי  מנחיםהקורסים את . הידע השונים

לי שם בתחומי לימוד מומחים בע, מאוניברסיטאות שונות בארץ
  בכל שנה לומדים  .שונים ואמנים יוצרים מכל תחומי האמנויות

, קורסים וסדנות ברחבי הארץ 200- תלמידים ביותר מ 12,000- כ
עולם התוכן של  .במסגרת של לימודים ללא בחינות או מטלות

כולל פריסה רחבה של נושאים שיתאימו לצורכי ' אסכולות'
  :קהלים שונים

  
  משפט וכלכלה, וגיהפסיכול, מדינה וחברה: רהמדעי החב
  מדרש, יהדות, פילוסופיה, היסטוריה:  מדעי הרוח
  קולנוע ואמנות פלסטית, מוסיקה: אמנויות

הכרת , יבת פרוזהכת: סדנות ומיומנויות אישיות, חקר תרבויות
  מילולית -תקשורת א, המחשב

  סדרת סיורים והרצאות: ישראל-לימודי ארץ
  

, ם מאפשרת לימודים בשעות הבוקר או הערבמסגרת הקורסי
משך הסדרות נע בין . שיעורים פרונטליים לצד סדנות חווייתיות

. בהתאם לנושאים, קורסים שנתיים לבין קורסים סמסטריאליים
  .כולל קורסי קיץ, הקורסים נערכים לאורך כל השנה

  
בקריית האוניברסיטה הפתוחה : פועל ברחבי הארץ' אסכולות'

בגני  'מרכז הבמה'ב ,בירושלים, בחיפה, בכפר הירוק ,ברעננה
בשעות הבוקר מקיים . אביב-תקווה ובמרכזי לימוד שונים בתל

וכן , אביב-איילה בתל- בית ספר לגימלאים בבית' אסכולות'
  .בחיפה ובירושלים, ברעננהלימודי בוקר במרכזי הלימוד 

  
  מרץ-גלית דבי: מנהלת

  שור נועה: מנהלת תפעול וקשרי לקוחות
  שרון בן ארצי: מרכזת קורסי אמנויות
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  טל אורטל: יהדות וחקר התרבות, מרכזת קורסי פילוסופיה 
  זהבה רף: והרוח מרכזת קורסי מדעי החברה

  רעות בן אריה: ישראל- מרכזת לימודי ארץ
  אניטה ליאור: איילה- מרכזת לימודי בוקר בבית

  ורה וייס: חיפה' אסכולות'מרכזת 
  חדוה כהן:  ושליםיר' אסכולות'מרכזת 

הטלוויזיה , ספר לאומנויות התקשורתהבית  –חשיפה 
  לטימדיהווהמ

שנתיות לרכישת -שנתיות וחד-מציע תכניות לימודים דו' חשיפה'
תקשורת : ומאתגרים במדיה הדיגיטליתמקצועות נדרשים 

ובתחומי ; גרפי אינטראקטיב ועיצוב, אנימציה, חזותית
צילום , אולפן וירטואלי, לנועיתעריכה קו: התקשורת והטלוויזיה

, תחקירנות, תסריטאות, בימוי והפקה ,וידאו ועריכה דיגיטלית
במרבית המסלולים הללו ניתן  .קופירייטינג, תקשורת ועיתונות

לצבור נקודות זכות ולשלבן בתואר בוגר של האוניברסיטה 
  .הפתוחה

  
מתקיימים קורסים קצרים וסדנות העשרה המיועדים , בנוסף
קורסי עריכה , צילום וידאו ביתי, צילום סטילס: ל הרחבלקה
, מקפיד על בחירת נושאי לימוד אקטואליים' חשיפה'. ועוד

על פיתוח מיומנויות לחשיבה יצירתית בצד , מגוונים ועדכניים
ועל התנסות מעשית במעבדת , לימוד מעמיק של טכנולוגיות

  .המדיה וחדרי העריכה
  

  אורית קישון: מנהלת
  דנה זיידל: מכירותמרכזת 

, לילך נאדטו, כרמית הדד, סיון דגני: מרכזות אדמיניסטרטיביות
  ורדה צמח

  המרכז הארצי ללימודי תעודה
המרכז הארצי ללימודי תעודה מרכז את הפעילות של בתי הספר 

הפעילות של . 'דיפלומה'ו' מירב', 'דיאלוג' ',טקתפני'', תפנית'
פשרת לבנות מגוון רחב בתי הספר תחת קורת גג אחת מא חמשת

של תכניות לימודים המשלבות בין תחומי התוכן של בתי הספר 
  .השונים לבין התמודדות עם אתגרי המשק המודרני בארץ ובעולם

  
  'אלדד  ברקוביץ: מנהל המרכז

  תמי גוילי: 'דיפלומה'ו' תפנית'מנהלת 
  עידית לאופמן פורמן: 'דיאלוג'מנהלת 
  נעמי שרן וקייט שפר: 'דיאלוג'ת ופדגוגי ותמנהל

  חגית גדסי: 'מירב'מנהלת תחום 
  יגאל קורלנד: רכז תחום תפניטק

  מיכל זינגר: המרכזמנהלת שלוחת 
  מרים קהן: מנהלת פדגוגית שלוחת ירושלים

  איילת פטו: באר שבעשלוחת  תמנהל
  שרינה לוינטל: מנהלת שלוחת פתח תקווה

  מירי פרחי: רעננה סניף רכזת
  רמי ענבר: מנהל תפעול וכספים

  גלזר-בית מערבל: ארגונית-המחלקה הפניםמנהלת 

  ספר למנהליםהבית  –תפנית 
. מוניטין רב שנים כבית ספר מוביל בהכשרת מנהלים' תפנית'ל

מטרת בית הספר לצייד את המנהל בכלים העדכניים ביותר 

ידי - להתמודדות מוצלחת עם אתגרי המשק בארץ ובעולם על
  . מקצועית וארגונית, ברמה אישיתהקניית מיומנויות וידע 

  
הקורסים . בית הספר פונה הן לקהל הפרטי והן לקהל המוסדי

לקהל הפרטי נבנים בהתאם לדרישות שוק העבודה ומאפשרים 
כניות ת. תוך רכישת מקצוע ניהולי מבוקשללומד קידום אישי 

לאופיו , ההדרכה לקהל המוסדי מותאמות לצורכי הארגון
  .ולמשאביו
יועץ אקדמי הבונה את תכנית ' תפנית'ס מעמיד לכל קור
ומנחים בו מרצים מובילים בתחומם המשלבים ידע , ההכשרה

  .אקדמי עם ניסיון מעשי יישומי

  ללימודי מחשבים וטכנולוגיות מידעספר הבית  – TECHתפנית 
שם לו למטרה להיות גוף מוביל להכשרת מקצועות  TECH תפנית
, מאופיינים בגישה יישומיתהלימודים בבית הספר  .המחשב

   .הרואה את העובד במרכז העשייה
  

מערך הקורסים המוצע מאפשר גם לחסרי רקע קודם להיכנס 
מקדם מיומנויות וידע לאלו המעוניינים , בשערי הטכנולוגיה

להעמיק את הבנתם בתחום ופותח בפני הלומדים אפיקים חדשים 
  .בהכרת החידושים והפיתוחים העתידיים

  בית הספר לשפות –לוג Aדי
בית הספר . וניסיון בהוראת שפות שנות מוניטין 25 לוגAדיל
שיטת לימוד חווייתית , פיתח שיטה ייחודית ללימוד שפות לוגAדי

אפשר  לוגAדיב. סגנון מיוחד ואווירה תומכת, תעם דגש על שיחו
, איטלקית, אנגלית עסקית, אנגלית: שפות שונות 15ללמוד 
, ספרדית, סינית, צרפתית, יפנית, יידיש, ווניתי, הולנדית, גרמנית
  .רוסית ותורכית, פורטוגזית, ערבית, עברית

ספר להכשרת מטפלים ברפואה משלימה בשיתוף הבית  –מירב 
  רותי בריאותיש –מבית מכבי " מכבי טבעי"
מעניק דרך חשיבה וכלים שיאפשרו לבוגרים להשתלב ' מירב'

מגמות הלימוד . משולבתבמסגרות של רפואה משלימה ורפואה 
, רפלקסולוגיה, טווינא, שיאצו, נטורופתיה, רפואה סינית: הן

מתקיימים קורסי העשרה לקהל הרחב , בנוסף. עיסוי רפואי
  .ולמטפלים

  ללימודי תעודה והסמכה ספרהבית  –דיפלומה 
מערך הנו בית ספר מוביל ללימודי תעודה והסמכה של ' דיפלומה'

מסלולים ' דיפלומה'ב. יטה הפתוחהאוניברסלימודי ההמשך ב
רבים ומגוונים המאפשרים הכשרה מקצועית ואיכותית לכל סוגי 

מושם דגש מרבי על הצד ' דיפלומה'בקורסי . האוכלוסייה
" נתפר"כל קורס , בהתאם לתפיסה זו. הפרקטי של הלימודים

תוך בחינה מעמיקה של , בידי מיטב אנשי המקצוע והתאוריה
רצים הבכירים במשק ובדיקת יכולת היישום בחירת המ, התכנים

טמונה במכוונות ' דיפלומה'עצמתה של . של הקורס בשוק העבודה
תוך הדבקת קצב השינויים , ללקוח ובשאיפה לחדשנות ולמצוינות

  .בעידן המודרני בצורה מקצועית
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  מינהל כללי 
המינהל הכללי אחראי על תכנון וביצוע מכלול הפעולות 

, פשרות את השגת מטרות הליבה האקדמיתהמינהלתיות המא
  .ועל ניהול השגרה המינהלתית והכלכלית של האוניברסיטה

  
  דוד קליבנסקי: ל"מנכ

  עינת לוי: ל"מנכל עוזרת אדמיניסטרטיבית
  

  בית דניאל
, בית דניאל הוא מתחם של האוניברסיטה הפתוחה בזיכרון יעקב

המקום . ידונם של חורש ים תיכוני טבע 42- המשתרע על פני כ
משמש לפעילויות תרבות והעשרה של האוניברסיטה ושל מוסדות 

, סדנות לכתיבת שירה, סדנות מוסיקה: ובכללן, וארגונים אחרים
קונצרטים , כנסים, הדרכות, סדנות מנהלים, השתלמויות, ימי עיון

במתחם מתקיימות פעילויות על בסיס יומי ופעילויות . ועוד
  .נה בחדרי האירוח של בית דניאלהכוללות לי, ממושכות יותר

  
  אביבה עמית: מנהלת בית דניאל

  ענת מדינה: פעילויות וקשרי לקוחות
  שמעון סלמה :הסעדה
  סרגיי ורונין: תחזוקה

  
  ת בינוי ונכסיםמחלק
ועל , שילוטה, ריהוטה, קת בינוי ונכסים אחראית על הבינוימחל

  .םוכן על האחזקה במרכזי הלימוד השוני, אשרות והיתרים
  

  משה פנחס: מנהל מחלקת בינוי ונכסים
  קובי גווילי: עוזר מנהל המחלקה

  
  המחלקה לביטחון ובטיחות

תכנון וניהול מערך במחלקה לביטחון ובטיחות עוסקת ה
 ,ץארה וסים ברחביפרה ניברסיטה הפתוחההאבטחה במרכזי האו

כנדרש מחוקים ותקנות  ניברסיטהמתקני האועל ניהול ופיקוח בו
 .בטיחותה  בתחום

   
  מרק סולבי: מחלקההמנהל 

  

  מערך שירותי הוראה
לתיאום , לארגון, מערך שירותי הוראה נושא באחריות לתכנון

, ולביצוע שירותי ההוראה שהאוניברסיטה מעניקה לסטודנטים
שירותי ההוראה עליהם . למרכזי לימוד ולמחלקות האקדמיות

הפעילות ארגון תיאום וביצוע , מידעהרשמה ו: המערך מופקד
ארגון וביצוע , במרכזי הלימוד בכל רחבי הארץובקמפוסים 
מעקב וטיפול , ריכוז המידע על הישגי הסטודנטים, בחינות הגמר

 מערך שירותי ההוראה .בסטודנטים ומתן מענה לפניותיהם
האוניברסיטה  אחראי על הקמפוסים ומרכזי הלימוד שח

  . הפתוחה
  

  חנה קליין: ראש מערך שירותי הוראה
  גילה זלוביץ: עוזרת ראש המערך לענייני מחשוב

  אמירה ברוקס: מזכירות מערך שירותי הוראה

  המחלקה האדמיניסטרטיבית לשירותי הוראה
המחלקה אחראית לפעילות המינהלית המשרתת את המחלקות 

מוקד "האקדמיות ולמתן מידע טלפוני לסטודנטים באמצעות 
ולהנחיה של  המחלקה אחראית לתדרוך". הפניות והמידע

הרכזות האדמיניסטרטיביות במחלקות האקדמיות ולתיאום 
העבודה של המחלקות האקדמיות עם המחלקות במערך שירותי 

, המחלקה מופקדת על הפקת בחינות הגמר בכל הקורסים. הוראה
  .הכנת חוזים למנחים וטיפול בתשלומים למנחים

  
  ענת אנקשטיין: מנהלת המחלקה

  נפתלי פדרגרין, אורנה טיומקין: מררכזים להפקת בחינות ג
  מיטל חביב: רכזת חוזים למנחים

  בתיה סירקיס: רכזת תשלומים
  ורד פונק, פרדקיןלאה , חנה גנאור: קלדניות
  שגית יעקובי: מוקד הפניות והמידע מנהלת

 ענבר, מיטל יושע, מורן ולדמן, ליטל סטרול: אחראיות משמרת
  אנצילוביץ

  לימודייםההישגים המרכז 
רכז ההישגים הלימודיים אוצר ומטפל במאגר הנתונים המסווג מ

ואחראי לעיבודו ולהפצתו תוך כדי שמירה , של ציוני הסטודנטים
המרכז משמש מזכירות לוועדות אקדמיות שונות . על צנעת הפרט

, הוועדה להכרה בלימודים קודמים(הקשורות בהישגים לימודיים 
ועדת , דה לתואר שניהווע, הוועדה לאישור תכניות לימודים

המרכז אחראי לתכנון לוח זמנים של ). ועדת משמעת, חריגים
המרכז אחראי . מועדי הבחינות ולזימון הסטודנטים לבחינות

ועל טיפול במאגר המידע , ם/ר"לארגון ולתיאום של בחינות אמי
של תוצאות בחינות אלה וכן בקביעת רמת האנגלית ממקורות 

המרכז אחראי לטיפול ). יכומטריאוניברסיטאות ופס(אחרים 
 שירות לסטודנטים במהלך לימודיהם הניהולי השוטף ולמתן

 קוד אישי, צילומים, ערעורים, וארזכאות לת, אישור לימודים(
  .)אישורי השתתפות בבחינה, וסיסמה

  
  נעמי חדש: מנהלת המרכז

  גילה זלוביץ: סגנית מנהלת המרכז
  יינרטעופר מ: מנהלת מחלקת פניות סטודנטים

  ורד גבאי: מנהלת מחלקת מאגרי מידע
  יפית קלפהולץ: מזכירת המרכז

  לימור חפץ, דה ארנוןע: מזכירות תואר שני
  : מזכירות הוועדה לאישור תכניות לימודים

  עופר מיינרט: בוגרים
  עדה ארנון: התמקדויות

  שירי היין: תכניות לימודים
  : מזכירות הוועדה להכרה בלימודים קודמים

  מירב רודריגז, טרגןלימור 
  נעמי חדש: מזכירת הוועדה לחריגים
  לימור טרגן: מזכירת ועדת משמעת

  ברכה מזור: קבלת קהל
  אסנת קרת: רכזת מאגר מידע
  דפנה מנוסביץ: ל ואוכלוסיות מיוחדות"רכזת תלמידי חו

  ציפי דוד: ם/ר"רכזת תשלומים ואמי
  מורן לנדשפט: רכזת חדר סריקה

  אפרת סירי, יהודית סאיג: קלידה

  מרכז ההרשמה
  :תחומים עיקריים חמישהמרכז ההרשמה מטפל ב

גיבוש וכתיבת הנחיות הרשמה ונוהלי הרשמה ותשלום שכר  •
 .לימוד

, תכנון הליכי הרשמה והכנת המערכת הממוחשבת בהתאם •
 .הוטיפול בתקינות הרשמ הקליטת הרשמ
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בהרשמות סטודנטים ותשלומי שכר טיפול אדמיניסטרטיבי  • 
לביטול , בקשות להחלפת קורס: כגון, טיפול בבקשותו לימוד

טיפול , להחלפת קורס ודחייתו, לדחיית לימודים, הרשמה
טיפול בבקשות מיוחדות בנושאים , בהחזרים כספיים

 .הקשורים להרשמה ולתשלום שכר לימוד
 . הפקה ומשלוח של תעודות סטודנט •
 .ריכוז נתונים ומסירת מידע לגורמים שונים באוניברסיטה •

  
  מיכל כהן: מרכז ההרשמה תמנהל

  איריס ינקו: מנהלת המחלקה להרשמה ישירה
, איה שטרן, רות שפי: רכזות הרשמה במחלקה להרשמה ישירה

  רותם פלג, אילנה אליהו, רוקח- סמדר רגב
  אילנית רטוביץ: מנהלת המחלקה להרשמה מוסדית

גלית , אופירה לוי: רכזות הרשמה במחלקה להרשמה מוסדית
  הדר רודר, מיכל גולדרייט, ענת רינצלר, ןוייצמ

  נגה שמעוני: מנהלת מוקד הקשר למחשב
, בטי סיבי, לילך ליפשיץ: עובדות וקלדניות במוקד הקשר למחשב

  וקנין-מיכל ירון, טמןכנדיה ג, דקלה סעדון, מיטל צרפתי
  אטי גינזבורג: אקדמית- מנהלת המחלקה להרשמה חוץ

לימור בן : אקדמית רכזות הרשמה במחלקה להרשמה חוץ
  לילך צבחון, שמחון

  יפעת אמבר, זיו- רותי בר: קבלת קהל
  אורלי דוידסקו: מנהלת מזכירות

  יפעת אמבר: מזכירה

  חלקת מרכזי לימודמ
אחראית על הארגון וההפעלה של מרכזי מחלקת מרכזי לימוד 

אישור התאמתם לצורכי , איתור מתקנים: הלימוד בארץ
, רי לימוד לפי דרישות צוותי הקורסיםתיאום ציוד ועז, לימודים
ניהול לוחות המפגשים של הקורסים השונים לפי תכניות ריכוז ו

עדכון הסטודנטים וכל הנוגעים בדבר אודות , הלימודים שלהם
עריכה והפצה של דוחות , השינויים השוטפים בלוחות המפגשים

   .על הפעילות במרכזי הלימוד וניהול סקר הוראה
  מאיר פילוס: מנהל המחלקה

  שרון ענטר: סגנית מנהל המחלקה
  שירלי דגן, גל-שרית ברזל: רכזות מידע
  ניר ברזלי: ואינטרוויז אחראי אופק
  צפי אברהם: ומולטימדיה רכז מחשבים

  לוי- ליאת גוריש: ודיווח מינהלתית רכזת
  דר דגני: רכזת דיווח

  חלקה לארגון בחינותמה
והביצוע של  ןאחראית על הארגו המחלקה לארגון בחינות
, איתור מתקנים למרכזי בחינה: ל"הבחינות בארץ ובחו

, משגיחים(גיוס והדרכת כוח אדם , התקשרות ותיאום השימוש
תכנון שיבוץ הנבחנים בתנאים , תכנון פריסה, )רכזיםאנשי צוות ו
ניהול וביצוע יום הבחינה בכל . ל"בבתי סוהר ובחו, מיוחדים

  .וניהול מוקד הבחינה, גויסיםמקום בארץ באמצעות הצוותים המ
  

  יונית שלום: מנהלת המחלקה
  שבי גבאי: סגן מנהלת המחלקה

  גדי פלוטניק: כוח אדם אחראי מדור
  לירון פלכטמן: כוח אדם רכז

  נט יחזקאל'ז: רכזת כוח אדם
  אלדד מיטל: רכז מנהלה ומרכזי בחינה

  ענבל תלם, רותם מיכאלי: ל"חוב בחינות תורכז
  מיטל שטיינברג: חינות בתנאים מיוחדיםוב רכזת שאלונים

  ביתן - ניצה רובין: אחראית ארכיון מחברות בחינה
   מוטי מלר, ניר מלכה: מחברות בחינה ירכז

  
 
  תפעולערך המ

מערך התפעול אחראי למתן מגוון שירותים לוגיסטיים לעובדי 
לסטודנטים ולמנחים וכן למתן , האוניברסיטה ושלוחותיה
קה למערכות התפעוליות בקריית שירותי אחזקה ותחזו

  .  האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
  

  מאיר יצחקי: ראש מערך התפעול
  מלכה עזריה: תפעולמערך המזכירת 

  לילית שילוח: מדור ביטוח

  מחסנים והפצה מרכז
ובהפצת חומר , בניפוק, מחסנים והפצה מטפלת באחסון מרכז

. רחבי הארץמכירה ב וכן לחנויות, הלימוד לסטודנטים ולמנחים
, צילום נייר, אורגינלים, המחלקה אף מטפלת בנייר לבתי דפוס

  .הפצת דואר פנים וחוץ שירותי, מעבדות, מחשבים, ציוד משרדי
  

  שמעיה בצלאלי:  מחסנים והפצה מרכזמנהל 
  אביבה בסל: מחסנים והפצהמרכז מזכירת 

  עודד פלד: מלאי/סגן מנהל ומנהל קבלה
  שמידטיהודה : מנהל מדור רישום

אסנת , ליאת גברה ,יפה קובה: לות עבודה מחלקת הפצהמנה
  חתוכה

  סיון עמרם: דואר חדראחראית 

  מערכות ואחזקהמחלקת 
לתקינות המערכות ולאחזקה  אחראיתת מערכות ואחזקה מחלק

רעננה וכן לתקשורת קריית האוניברסיטה הפתוחה בהשוטפת של 
: ל בנושאים כמובתחום אחריותה טיפו. והטלפוניה באוניברסיטה

  .  אגרות וארכיב, רישוי, גינון, ניקיון
  

  אריה שגיא: חלקת מערכות ואחזקהממנהל 
  , מנהל מדור אחזקת מבנים

  שי לוי: תקשורת טלפוניה ומולטימדיה
  יליד-לאה בן: אחראית אדמיניסטרטיבית

  מחלקת משק
  המחלקה אחראית על האירועים באוניברסיטה הפתוחה ובמרכזי

על ושירותי הסעדה באירועים ובמרכזי הלימוד  על, הלימוד
  .התחבורה באוניברסיטה

  
  גד וייסמן:  מנהל מחלקת משק
  דודי נאמי:  אחראי אירועים

  מיכאל שולמן : קצין רכב
  דנה דוידי:  תחבורה רכזת

  למדא
 חנות למדא מטפלת בשיווק ובמכירת ספרים בהוצאת

ת ברחבי הארץ ולחנויו למוסדות, האוניברסיטה הפתוחה ליחידים
   .ומטפלת בהשאלות עזרי לימוד לסטודנטים

  
  אלון אנגלברג: למדא ומרכז ההשאלותמנהל 

 גוטמן- אורלי גינת: מנהלת שיווק למדא
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  יחידת המחשב 
לפיתוח ולתחזוקה של מערכות , יחידת המחשב אחראית לאפיון

של מערכות , וכן להפעלה ולתחזוקה של מרכז המחשבים, המידע
כן אחראית היחידה . ציוד המחשוב באוניברסיטההתקשורת ושל 

, לנושאי ההדרכה והתמיכה בשימוש במחשבים האישיים
  .ובתפעול מערכות המידע היישומית

  
  שמואל שטינמץ: מנהל היחידה

  יעקב אבני: סגן מנהל היחידה
  בני פרידמן: סגן מנהל היחידה לטכנולוגיות
  ערן סנדלר: מנהל מדור תשתיות מחשוב

  אסתר שינה: מינהלהמזכירות ו
  אורי ברדה: מנהל מחלקת מערכות מידע
  שבע אנגלברג-בת: מנהלת מדור יישומי אינטרנט

  ריבה נדם: ב"מנהלת מחלקת משו
  אבירם אדרי: מנהל מדור טכני

  אפרת מנו: מנהלת מדור הפעלה
  בלזם-שרון מוטיוביץ: מנהלת מדור תמיכה והדרכה

  לוי- תמר בן: מנהלת מוקד משוב
  ענת קדם: ום תמיכה בתוכנות מדעיות וגרפיותמנהלת תח

  דלית גרשי: רכזת רכש ולוגיסטיקה
  

  מינהל משאבי אנוש
רווחתם , מינהל משאבי אנוש עוסק בתחומים הנוגעים להעסקתם

  .פתוחהוהדרכתם של העובדים באוניברסיטה ה
  

, ניידות עובדים בארגון, המינהל מטפל בכל הקשור לגיוס עובדים
זאת תוך קידום נושאים , יתוח המשאב האנושינוכחות ופ ,שכר

המחויבות והקשר של , כלל מערכתיים הקשורים לחיזוק הזיקה
עוד מטפל המינהל בתנאי . למטרות הארגוןוהמנהלים העובדים 

  ).במסגרת האקדמית והחוץ אקדמית(חים העסקתם של מנ
  
  יוסף מאורי : ש מינהל משאבי אנושרא

  וימירי ל: ח אדםומנהלת מחלקת כ
 -קטי שמואלי: ואחראית על הסגל האקדמי מנהלת גיוס והשמה

  חוגי
  אבידן טללי: מזכירת מינהל משאבי אנוש

  

  מינהל התכנון והכלכלה
אחראי על ביצוע המדיניות הכלכלית של האוניברסיטה המינהל 

  .הכספים והרכש, התקציב, בתחומי תכניות העבודה
  

  אבינעם לזרוב: התכנון והכלכלה ראש מינהל
  מיכל זייפר: מינהלהעוזרת אדמיניסטרטיבית לראש 

  כספים מחלקת
: טהמחלקת כספים מרכזת את פעילות הכספים של האוניברסי

, תפעול מערך התשלומים, אותרישום ובקרה על ההכנסות וההוצ
הגבייה ומערך הנהלת החשבונות והפקת דוחות כספיים להנהלת 

  .לוועדות השונות ולגורמי חוץ, האוניברסיטה
  

  איל עוז: כספיםמנהל 
  משה חיים: חשב
  שוש טבת: תח ראשי"מנה
  קטלי סלו: תשלומיםד ספקים ו"רמ

  מיקי לינמן :ואדמיניסטרציהיה יאחראית הגב
  

  ותקציבים המחלקה לתכנון
, מחלקת תכנון ותקציבים עוסקת בבניית תכניות עבודה ותקציב

ל סוגי בתפעול שוטף של התקציב האוניברסיטאי ובביצוע בקרה ע
עוסקת בתמחור פעילויות המחלקה , כן- כמו. התקציבים השונים

  .ותהליכים ובכתיבת נהלים
  

  ניר רובינשטיין: מנהל המחלקה
  רונן אלסטר: סגן מנהל המחלקה

  ציון רביב-בת: נהליםד "רמ
  

  מחלקת רכש
ידי - יישום מדיניות הרכש הנקבעת עלמחלקת רכש אחראית על 

, סיטהת האוניברהרכש עבור מחלקוביצוע , הנהלת האוניברסיטה
וכן על מתן ייעוץ , נלוויםשירותים פריטים ו, לרבות רכישת ציוד

  .ושירותים בתחומי הרכש השונים
  

  שגדליה בלקיר: המחלקהמנהל 
  אורית יצהרי: המחלקהעוזרת מנהל 

  הוצאה לאורבית ה
הבאה לדפוס של כל הפקה ו, אחראי לעיצובוצאה לאור הה תבי

 עיצובתחום אחריותו ב .של האוניברסיטה הפתוחה ספרי הלימוד
והכנת טקסטים לאתרי האינטרנט של  מדיה דיגיטלית

, האוניברסיטה הפתוחה המשרתים את מערכות ההוראה השונות
ידיעונים ומוצרי מולטימדיה נלווים , עיצוב והפקה של פרסומים

  .לחומרי הלימוד
  
  רובינשטיין-דונה לשי: רואל בית ההוצאה תלהמנ
  רות שלם : גרפי בוצילע המחלקהלת הנמ
  דוד אייגר: חלקת הפקהמ להנמ
  ראומה שחור : הנקתהו מחלקת סדר תלהנמ
  רובין  הנעד: ליםלימת ודיבעמחלקת  תלהנמ

  דוד  נהלקא: ניהול ארכיון ותמיכה
  לפסיא הנבל: תפעול ראש מדור

  תי וייסא: ת והפקת דפוס דיגיטליוריכזמ
  דוד יזרעאל: ופסטא תקפה

  צבי שטיינר: הפקה דיגיטלית
  שאול חכם: אחראי מרכז הדפוס הדיגיטלי

  
נאוה , לאבור תוניר, ה ארבלניר, יקירש-רחל אהרון: גרפי בוצעי

שלומית , זאב פרל, אבי חתם, ירדן זהבי, ליאורה גרינברג, שנקמן
  שמר

  
, שרונה יוהן, דני גרבר, נילי ברנר, אפרת אבינרי: קנהתר והסד

, לומוןודלית ס, אוה סיטניקוב, ערן סחרוף, י מאןטל, לאה לביב
, בירנבאום-צאלה קליין, עינב צדוק, ענבל מנליס, מנוחה מורביץ

  רוחליןוש ש
  

אליעזר , לירון קליין, צחי זוארץ, אלכס ברגר: הדפוס הדיגיטלי
  קליינר

  היחידה למשאבים ולקשרי חוץ
היחידה אחראית על פעולות קשרי החוץ של האוניברסיטה 

במסגרת פעולותיה מטופלים הנושאים . הפתוחה בארץ ובעולם
ארגון , פעילויות שוטפות בתחום יחסי הציבור והדוברות: הבאים

, תיאום הקשר עם העיתונות, מים"אירוח אח, ימי עיון ייעודיים
תכנון וביצוע של פעילות הפרסום והשיווק של , ריכוז

האוניברסיטה ארגון הפעילות של אגודת בוגרי , האוניברסיטה
  .ריכוז הקשר עם אגודות הידידים בארץ ובעולם, הפתוחה
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  גורביץ- ר ברוך גור"ד: ראש היחידה 
  עליזה אלרהנד : רציבוה יסחי תלהנמ

  דפנה גרינבוים: מנהלת אירועים יחסי ציבור
  חן-נעמי גורדון: ל אגודת הידידים"מנהלת המשאבים ומנכ

  אברהם- קרן לביא: מנהלת השיווק
  רחל אנגל : סוםפרמנהלת ה

  עומר מסארווה: פרסום ויחסי ציבור למגזר הערבי, מנהל שיווק

  הפנימיר בקהמ
י פעל  ועלפה וטדי מועצת האוניברסיי-לעה הפנימי מונ רקבהמ

: תחומי הביקורת. חוק מבקר המדינה וחוק הביקורת הפנימית
, בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים

  .על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות, התקין על הניהול
  
  עוזי -יצחק בן ח"ור: אוניברסיטהה רקמב
  חנן פוטרמן: הטיסרבינלמבקר האור זוע
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  :פילוסופיה ומדעי היהדות, המחלקה להיסטוריה 

 ר אבדר כרמלה"ד
 ר אהרונוב משה"ד
  ר אל עטאונה מוחמד"ד

  אלפסי עמי- אלדר

  עול חוסיין- אל

  ר אמיתי יוסי"ד

 אשר ענת
 אלי ניקולא'ר בג"ד
 ר בדראן מוצטפא"ד
 ר בורר רות"ד

 בלן יונה
 זאב נעמה-בן
 ר ברוכין מאיר"ד
 ברכה תקוהר "ד
 דנימעוז -ר בר"ד

 ברס צבי
 ר ברק אפרים"ד
 יונביץ שרון-גבער "ד

 גד איתי
 גולדברג אורי
  גינגולד ישראל

 דגני ארנון
 דהאן רועית
  דוננפלד איל

 ר האוסקר פיה"ד
 אלוש זהר-ר הדרומי"ד

 הלפר שושנה
 ר הרשטיין רפאל"ד

 ורד חוה
  ר זיו גלעד"ד

  ר זילברפניג אלי"ד

  חגבי מרים

 ר חותם יותם"ד
 רייזראן יוס'חר "ד

  סוסלי יפעת-טהרני

  טל ענבל

 ר יזבק מחמוד"ד
 כהן מיכל-יפה

 כהן אורנה
  ר כהן חגית"ד

 ר כוכבי גיורא"ד
  ר לובלסקי אייזיק"ד

 ר לוי פנינה"ד
 ר מחאמיד חאתם"ד
 ר מיטל אמיר"ד

 מנור אורית
 מנשנפרוינד יקי
 מרחבי מנחם

  ר נוימרק אהרון"ד

  ר נזרי מיכטל"ד

 ניסים ענבל
 סואעד צאלח

 אברהםסלייטר 
 סלימאן סלים
 ספיר דורון

 גבעון אריאלה-פופר
 פורטוגז עדי

 פירו טאריק
  צורי יורם

 קאדר עדנאן
 נר הדה'קיז
  ר קיסר אילן"ד

 ר ראונר גדי "ד
 ר שובל אילן"ד
 ר שטרית אלישבע"ד

  שמעוני נופר

 שפיגלר טלי
 שריד אבי

  

  :ללשון ולאמנויות, המחלקה לספרות

  אבו מוך איאד

  אלכסנדרוני זיו

  ר ארגמן אסנת"ד

 באומן אלינור
  ביגר ענת

 זקן דנה-בן
 צבי יעל-בן

 בעדני מיכל
 ברזל גבי

 סלע ורד-בר
 ברקת זהר

 ר גומל ניבי"ד
  פיסטינר דורית-גילון

 גרינברג נועה
 דבורה ארז
 הרט ליאת
 הררי רוניה

  ר זועבי כרמה"ד

 חזוני אפרת
  חסין טלי

 חרמוני גל
 ר טובול מירב"ד
  ר יבין עומרי"ד

 מיכלירוקר 
 כבהא נאפע

 רז אודיה-כהן
 ארי נעמה- ר לב"ד
  רן לימור-לב

  ר לוי דולי"ד

 לוסטיגמן ליל
 ליברוס עינב

  אליאסי שגית- ר ליפץ"ד

  פלדמן גילה-לניר

  לקס ליאור

  מוברמן ענת

 מחאמיד נאיל
 מיטל אורית

 ר מישורי אליק"ד
 מלצר איה
 מרקו אריה

  נוטריקה ניסים

  נץ הדר

  סגל עינת

 סדון קרן
 רסופר תמ

 סיידון ורד
  ר סקרה חנה"ד

 עזרא סיגלית
 עמית יובל

 ר פדבה גלעד"ד
 פורת איילת

 אבקסיס נינה-פינטו
  חמו מיכל-פיק

 פישהוף גיל
 פנחסי מיה

 י דינה'פרג
 ר פריאל רבקה"ד

  פריזם יונתן

 ולקמן תמר'ר צ"ד
 קובי גילעד

 קון גבי
 קונפורטי רוית

 ר קוסוי נטלי"ד
 קשלס אהרון

 רכס יוסי
 שוב יעל

 וורץ אושרהש
 שופמן אלה
  שיינברג חן

  שפרוני נילי

 ר שקד שוש"ד
 

  :כלכלהלהמחלקה לניהול ו

 אבוחצירא יובל
  אבישר יורם

 אבן עליזה
 אבני דנה

 אברהמי דוד
 אדורם גיא

 אדמתי דורון
  אורן גלית

 אורפלי נעמה
 ר אזרחי יעקב"ד

  אטרי לוי

  איאד אחמד

  איזדורפר  עידו

 איזילוב ויאולטה
  אייזיק דב

 ר אילני חגי"ד
  אלבר גיל

  אלוני אלעד

 אלי ניר
 אליאל מטי
 אליעזר דנה
  אללוף אוולין

 אללוף עמרם
  אלמוג גיא

 אלמקייס שאול
 אלסטר דפנה
  אלקין אסתי

 אלרואי יסמין
 אמיגה ירון

 אסטרייכר איציק
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 אפרגון משה 
  אקר יואב

 ארז יובל
  ארז תמיר

  ארד הדס-ארנס

 אתירם ברק
 באומן דני

  בארי תהילה

 מיקיבובר 
 בוקר הזהב אלי
 בורדה לאדה

 ה שי'בז
 ביכלר רפי
 ביתן דניאל
  בכר אלון

 בכר עביר
  בלום שמעון

  בלייכר רלי

  בן דוד הילה

  בן דוד זוהר

  בן חמו שי

 בן יהודה גיל
  בן עמי יוקי

 ר בן עמי יעקב"ד
  בן עמי צוקית

 בן צבי מיה
 בן שאול מיכל
 בן שחר אריק
  בן שחר מאיר

  בן שלום שי

 עירדגל -ר בן"ד
 ישראל עופר-בן
 מיור אריה-בן
 מיכאל משה-בן
 עד ירון-בן
 צבי עופר-בן
  ציון ליאת-בן

  בניסטי גילה' פרופ

  יבסון סל

 רוזנברג מירב-בר מגן
 שקד שגית- בראל
  קידרון אביב-ברהום

 ברוקס גיא
 מור הדרה-בר 'פרופ

 ברמן גלעד
 ר ברמן סיגל"ד

 ברנשטוק גלית
 ר ברעם אילנית"ד

  ברק סימי

  דיברקו ג

 ר גבאי גילי"ד
  גבריל קרן

  גהלי זכי

 גודון ודים
 גדו תמיר

 נילי ליהיא-גודל
 גולדברג גילעד
 גולדנברג לירון

 גולדפרב שלמה
 ארון לימור-גולדשמידט
 גור איציק

 גורביץ עמית
 גיירמן אורית

 ר גימון אלי"ד
 גימון חנה

 גינות כרמית
 ר גלילי איתי"ד

 טל נעמה- גמליאל
 גנאור גלית
 גפני יואב
 גץ אסנת

 גרוסבוים יעל
 גרטנברג ארז
  גרטנר איריס

  גרפי סיגלית

 דבורה צחי
 דביר נירית
 דהאן מוטי
  דוד דוד

  דסברג עינת

  י זאב'דרג

 הנמן עפרה
 הרבסט ענתר "ד

 קמר רעות -הררי 
  וזינה רונן

 ניר מיכל-וידר
  ויטנר יעל

 וייזר גלית
 וילנסקי אסנת

 ולן דליה
 ולצמן יריב

  וקסלר מנחם

 לורקל מיכ
 זבדה משה
  זגה רונית

 זהב אלי
 זכריה גיא
 זקס אורי

 פריי אלונה- חגאי
 חלאוי גליה
 חמי אליזבט
 חן אסתר

 חרמוני איל
 טהר הילה
 טובול אפי
 טל בועז

 טמיר רויטל
 גזית אורלי-טנא

 טפר איתן
 ר יאיר ליפשיץ"ד

 יהב פנינה
 יוכט עדי
 יוסף אמין

  יחזקאלי נוה

  יחיאל עופר

 ימין אביבית

 עקבי-ימין שי
 יצחייק ינון דוד

 יצחק יפית
 יצחקי ארז
 ירון אילן
 חנין אורלי-ירושלמי
  כהן אוהד

 כהן אלון
 כהן אליהו
 כהן אראל
 כהן גלית

 כהן מיכאל
 כהן ניסים
 כהנא עודד

 ניסן הילה-כהן
  צמח ירון-כהן

  כוכבי אלון

 כנפו סיגל
 כרמון ניר
  כרמון שני

  לאמש יחיאל

  לב יעקב ליאת

  לבון חן

  סנדרהלבקוביץ אלכ

 להב איל
 לוביאניקר שי

 לוי אורית
 לוי עידו

 לוין ברכה
  לוין רונית

 פלדמן אירית- לוי
 ליבוביץ אמנון

 לייבל לוי איריס
 ליפשיץ רינת

 לירון רן
  לנדו ארז

  לפן טלי

 מאנדל אורית
 שיפרמן מיכל-מועלם
 מור צחי

  מזרחי דוד

 מייזל רביב
 מילר רונית

 ינאי רונית-מלומד
 מלצמן מירב

 דדמנור עו
  ר מנירב אהוד"ד

 מסד מורן
  מסיקה דוד

 מססה תמר
 מרום ארז
 משה יניב
 נבון בתיה

 נדלר אשרת
 נובודבורסקי נורית

 ר נורי אהוד"ד
 נחמן טלי
 ניב יובל
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 ניסים שאול 
  נירי פנינה

 נתוביץ בן שושן גלוריה
 נתנזון דב
 סגל גיל

 סגל דוידי
  סולטן גיל

  סומך סמדר

 ר סילורה דוד"ד
 סלומון עידית

 דלר אנהסנ
  סעדון צביה

 ספדי ברכאת
 ספיר סיגל
  סקר מירב

 עמר מוטי
 עשת עידו

  פייט איריס

 פיש יעקב
 פלבסקי ענת

  פלג איל

 פלד דוד
 סלומון אורית-פלדמן

 פניני טל
  פרבמן דליה-פרויד

 פרחאת אמיר
 פרידמן שלומית

  פרלה עינב

  פרנקו דודי

 פרץ חובב
 פרקש טליה
  צוקרמן טל

 צור אבירם
 צפריר עינב

  רפתי רויטלצ

 קהל רן
 קורן אירית
 קליין גלית

  קליסקי תילי

 אגוזי עירית-קלע
 קמינר טלי
 קנזי אורית

 קנר חגי
  קפלינסקי חדוה

 קרומר אלכסנדר
 קריבושי דני
 קרני נדב

 קרצר דורון
  רביד עודד

 רבין ברוך
  רגב דלית

  רובינשטיין רוית

 רווה רונן
  רוזין ויקי

  רוזין יעל

 רוזן מרב
 רוזנברג רוני

 וזנשטיין חניתהר

  רוחין הדס

 חיים אוסנת-רוט
 רוטמן אריק

 רוטפלד מיכאל
 רומי בנצי
 רטנר יקיר

 רייסמן אמיר
 ריכטר גנית
 רינצלר ספי
 רף אוהד

 בסקי ישראל'רצ
  שגב יפעת

 שוב שלומי
 שובל שרית

 שוהם יקותיאל
 שומרוני עומר
 שורק גלעד
 שחור עדי
  שחר יעל

 שטראוס שחר
 שטרן אריה
 שטרק אילן

 ר אוריתשיב
  ר שיפטן יוסי"ד

 שכטר יובל
 שלוסברג יוסי
 שליט אלון
 לזרוב לימור-שמואלי

  ר שמעוני טלי"ד

  שמעוני נופר

 שמר רויטל
 שפיגל אוריאל' פרופ
  שפיגלר ישראל' פרופ

  שפיר עפר

 שפירא שגית
  שרון אילת

  שרון טל

 שרייטר רוני
 שרמן אריה
 שרעבי אפרת

 ר תבור צחי"ד
 

  :מדע המדינה ולתקשורתל, המחלקה לסוציולוגיה

  ר אברהם איילת"ד

 אברם שרון
 ר אדיב אהוד"ד
 ר אדלר אירית"ד

 אופז אוהד
 אורן תמי
 אילת דוד

 אסא אירית
 אפטר רון
 ארבל מלי
 ארז תמיר
 ארליך דנית
 ארנון נטע

  אשכנזי שרון

 באלינט ענת

 בלדרמן עדי
 בלייס דותן
 בלקן ענת

  אריה אודי-בן

  רפאל ליאור-חיים-ר בן"ד

 ושן שריתבן ש
 בר אילן יניב
 ברזל שלומי
  בריק סלים

  ר ברעם אילנית"ד

 אן ירון'ר ג"ד
 גבאי לימור
 גורן פנינה
 גזית ניר
  פיסטינר דורית-גילון

 גינוסר נועם
 גינזבורג לידיה

 גל אדי
 גליקמן עידית

 ורד אורלי-ר גמליאל"ד
 גפן קושלביץ שלי

  גרויסמן נטלי

 גרונדלנד ליטל
  גרוסאוג רנית

 הדביר שיר
 כונן שגית-דינר

 דמרי חגית
  דניאלי שושנה

 דסקל אפרת
 הבר רונית
 עמוסי מיכל-היישריק

 הירש סיוון
 הכהן עינת
 הלל רחל

 הרבסט חנהר "ד
 הרבסט ענתר "ד
 ר ובר שאול"ד

 ניר מיכל-וידר
  נוני אפרת-ר וייס"ד

 וינקלר דנה
 וינראוך דן
 ולדמן שי

 ונטורה יונתן
 ורד חוה

 ורצברגר רחל
 ן יאנהפלדמ-זאיקה

 זגה רונית
 ר זיו גלעד"ד

 זיו יעל
  זל קרן

  זליגמן ליאור

 זלצר אורית
 חגבי מרים

 קי'חוגי ג
 ר חידקל עדנה"ד
  ר חננאל רוית"ד

  יהאד'מנסור ג-חרב

 טולדנו ריקי



  

  

  

  מנחים

 

26 
 

 
 

  יוגב חגית 

 ר יונס מוחמד"ד
 יעקובוביץ שגית

 כהן מיכל-יפה
  ירמות אורנה

  ירניצקי אלה

 ישועה דפנה
 כבהא סופיאן

 כהן איתן
 ר כהן חגית"ד

 כהן ניסים
 כהן רינת

 סנה יעל-כהן
  פרידהיים רחל-ר כהן"ד

 כצמן מרי
 לב עמי איילת
 לביא אביב
 לביא נועה

 ברזל אורלי-לביד
 להב תמר

 לווינברג עמוס
  לוזון שרון

 לויתן עמרי
  ליאור גד

 פלדמן גילה-לניר
 לפיד עודד
 לקס מיכל

 מויאל אביטל
 מור ערן

  מורביץ מנוחה

  מזור מאיה

 ייזל רביבמ
  מיכאלי חיה

 מילוא יפתח
 מלכי שרון
 מלר טל

 מנור אורית
 מסאלחה חאלד

 ר מסאלחה מוחמד"ד
 מרגלית שמואל
 נחום איריס

  עדיאל רקפת-ניאגו

 ניר נועה
 נסים גדי
 שחר רבקה-נריה בן

 ר סולומוניקה דוד"ד
 ספיר דורון

 איבשיץ יפעת-עוזר "ד
 ר פדבה גלעד"ד
 גבעון אריאלה- פופרר "ד
 ז יפעתר פ"ד

 נוסבאום אסנת-פינק
 פירשט טל

  פישלזון מיכל

 פלדמן ניצן
 ר פרידמן רונן"ד

 פרלה עינב
 צור זהרה

 קודנר ליאור
  חנהשוורץ  - קומנשטר

 קופמן מיכל
 קורנוויץ יוסי

 ר קיסר אילן"ד
 קיפר דני

 קלוש ליעד
  אורון אדם-קלין

 קלמן אורן
 תור איתי-קן

 קפלן צבי
 קפלן רם

  ר קרייז שמעון"ד

 ם גילקריי
  רוזמרין ריטה

  רוזנברג חננאל

 רוטנברג שני
 רומם עמירם
 רומנו עדי
  רון טלי

  רונן שרון

 רזניק רן
 בהיר שירה-ריבנאי

 ריקלין שפירא מרב
 רכס יוסי

 רפופורט אביטל
 ר רצון מנחם"ד
 ר שטרנברג יצחק"ד

 דותן יהודית- שטרן
 שמיר רונן

 שמעוני נופר
 שנהר בתיה
 שרון סמדר

 ר שתיל שרון"ד
 תירוש בונה
 תלם ענבל
 תמם קרן

 
  :פסיכולוגיהלהמחלקה לחינוך ו

  אבו אחמד ויסאם

 חמיאל רונית- אביצור' פרופ
 אבירם סיגלית

 ר אבנון יעל"ד
  כהן מירי-אבנרי

 אברהם איילת
 אברון עמית

 מאייר יעל- אהרוני
 אהרונסון ענת

 אוהד יעל
 און גדי

 אילון הדס
 אילון ורד
 אילן שניר
  אלדר רחל

  תםאלוני רו

  אלמוג ניצן

  זינגר שלומית-אנקורי

 אסף רחלי

  אשכנזי מיכל-אפוד

 ר אפק איריס"ד
 אצקסון תמר
 אקרמן רקפת

 ארבל עדי
  ר ארד דליה"ד

 מרחבי אלונה- ארז
 ר אריאל אלון"ד

 ארליך דפנה
 ר אשכנזי אסתר"ד

  אשל תמר

 באן מאשה
 ר בובילסקי תהילה"ד

  בוץ ענת-בודניוק

 בונביט קרן
 בינחס אושרית

 יועז נעמי-בירן
  בכר אלון

  בלאו אינה

  בלאושטיין ענת

  בלום מירב

  בן דוד יעל

 בן יוסף טלי
 בן שאול תמי

 דוד מינה-בן
 דוד רנה-בן
  חורין נמי-בן

 מנחם חני-בן
  עזרא מנחם-בן

 ו אפרת'ר בנג"ד
 בנימיני ירון

  בס נטלי

 בעראר זיאד
 בקר גדעון
  בקשי יונדב

  אמת שיר-בר

  ברזון עדי

  ברנשטוק גלית

  שגבבקר 

 גבאי שי
 גבאי שרון

  גבעון סיגלית

  גולדנר לימור

 גולדנברג אלון
 גולדשטיין ניבה

 גולן רונן
 גיא איתנה
 גלאון ורד
  גליק איתי

  גמבשו מיטל

 גנור מלודי
  גתר ניר

 דביר נטע
 דגן איתי
  דגן יפעת

  דוידסקו עידו

  דור מעיין

 דידנר הילה
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  דנינו קרן 

 הדר איריס
 הדר דפנה

  נקו פזית'זלוצ-הדר

 דרי עפריה
 הוד תומר

 הופמן תמיר
  הורוביץ יעל

 הראל ענבל
  הרבון אריה

 גיל עדיה- הר
  שוב חניתה- הר

 הרפז יובל
 ר ובר שאול"ד

 ווליכמן מנחם
  וולץ עדי

  וייס סופי

 נסקי אבישי'וילנצ
  נוה טל-ויצמן

  ונגרובר אדוה

 ורהפטיג עמית
 זבדה משה

 זילברשטיין שמואל
 זינר אלון
 זמיר מיכל

 ילךנצראל ל-זמיר
 זפרן ענת

  חאמד אחמד

 חורש אוריה
 אורית) הלר(חיון 

 חיימוביץ אניטה
  חיימוביץ ציפי

 חיימזון לימור
  חלמיש ורד

  טל יעל

 יבנאי תמר
  יגב איל

 יוגב טל
 יולזרי רמי
 יוסף אמין

 שרגא סילבי-יוסף
 יזהר דורון

 יעקבוסון אולי
 יערי מני

 קאופמן עינת-יערי
 יפה יוסי

 מנור אסנת-יפה
 יפת קרן
 ירון אילן

 ישראלי מיכל
 ישראלי נועה

 ישראלית שולמית
 כהן אורי

  כהן אושרית

 כהן יעל
 כהן מאיר
  כהן מיכל

  כהן ציקי

 אילוז מורן-כהן
 כהנא דפנה
 כהנא עודד

 לבון מירב-כהנא
  כורך נירית

 כץ מיה
 כרמי לימור
 לביא עינת

 לבנדה אסנת
 לוי דינו

  ר לוי יוסי"ד

 לוי מיכל
 לוי מירב
 לוי נועה

 לוי נורית ר"ד
 לוי עוזי

 ון אסתר'ג- לוי
 לויטין אהוד
 ליבוביץ שי
 ליבר חניתה

 לייבל לוי איריס
  טופז מישל-ליסס

 ליפשיץ רחל
 לנדסהוט גלית

  לשם ירון

 מאנדל אורית
 צנטנר הגר-מדר

 מוכתר עופר
 מוסקוביץ רויטל

 מור יניב
 יחיאלי מיכל-מימון

 מירון קרן
  מליק לאה

  מאיר מירי-מנדלוביץ

 ימנור צח
 טשכמר שני-מנשקו

 מקובקי צחי
 לוי קרן-מרטין

 מרטן נטע
 נאור עפרה
  נבו עידית

 ר זוהירה'ר נג"ד
  נדב אופיר

 ר נוביק אירית"ד
  אללו רותי-נופך

  נחמני רות

 נקדימון זיו
  סגר נועם

 סדן קרן
  סויטלמן נטע

 סופר נירית
  סיגלר אלגה

  סלומון רועי

 סלטי מוטי
 סלמאן בן אחמד חוסיין

 סלע סיון
  ר סלפטי יהודית"ד

 סמנה רועי

 ספיר טלי
  ספיר עופר

 ספקטור קורין
 עבד חאתם

 חגיתמשיח -עבדיאן
 עזרתי אור
 עמית הילה
  פדן יעקב

 פטרסה אפרת
  פיינגולד ליאת

 פיינה צחי
 פנחס מיכל

  ר פרידלר אריה"ד

 פרידמן דנה
 פרידמן דניאלה
 פרידמן לילך

 פרייברג אסתר
  פרנס הילה

  רבקה) ינץ(פרנקל

 פרץ יעל
 צונץ דב
 צור שרון

 צורי מיכאלר "ד
  ר ציונית שאול"ד

  צינוביץ ענבל

 חי לילי-רניאק'צ
  צרפתי רויטל

 קורצר רז
 קושניר יעל
 קיטרון שרון

  קינן טלי

  קלאי ערבה

 קלודה איריס
 קליימן טלי
  קנדל ברק

 מימון מיכל-קנט
 קניג גורפינקל אורה

 קפלינסקי חדוה
  קפלן רחל

 קראוס תמר
  קרישטל נדיה

 נדב קרני
  ראובן חניתה

 רבין איל
 רגב מרב

 רגבי עמיחי
  ר רוה דני"ד

 ר רוזן יגאל"ד
 רוזן יוסף

 רוזנמן אמיר
 רוזנשטרייך אייל

 דרעי אילנה-ר רוט"ד
 רויז אורית
 רון נעמי
 רונן תמר
  רז גדי

 רז ורד
 רז טל
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 רן שלומית 
  בסקי ישראל'רצ

 שבולת ליאת
  פטישי ירדנה-ר שבירו"ד

 שדה טליה
  שדה ערן

 יפעת שוורץ
 שושני ענת
 שחר יעל

 ר שחר קרן"ד
 שי יונית
 שלו נירה
 שליט שפי
 שמיע עדי
  שני דורון

  שניידר חגית

 שעשוע גיא
 שפינר רונית
 שקד נועם
  שר טל

 שרון צור
 ר שריקי איילה"ד

 תבורי ליזה
 תומר אמיתי

  ר תם הנרי"ד

 
  :המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

  :החטיבה למתמטיקה 

 אביגד טלי
 יריתאגאי נ

 איילון זיו
  איצקובסקי רועי

 ר ארבל מאיר"ד
  אריכא ענבר

 גולן גלית-אשכנזי
 בוקסבוים שולמית

 בליץ שי
 בן שמואל אילון
 ברגר הנריאטה

 מאיר ישראל-בר
 ברקת מיכל
 גונן מירה
  גונן תומר

 גורביץ אנה
 גורליק אסתר

 זיגדון רומינה- ר גלמן"ד
 ביסטולס גלית-ר גנון"ד

  גרונהט אסתר

  רננה דובדבני

 דותן איילת
  ר הד גיא"ד

 הראל יונתן
 הרמן אמיר
 וולץ עדי

  חמוד סולימאן

 טטרסקי אביב
  טפליה אדי

  טפר רועי

 יוסף אמין
 יניב תומר
 יצחק יפית

 ירניצקי איילת
 ישראלי רגינה

 כהן אסף
 כהן יונתן

 ר כהן יוסי"ד
 כהן רינה
 כץ אמיר
 כרמון שי
 לוי נועם

 לויטה חיים
 ר לוצקי יעקב"ד

 יץ בעזליבוב
  לנצט רן

 ר לסט חגית"ד
  מאיר כרמית

 מגזניק אבלין
  מועלם אלינור

 מורביב רומן
 מושקוביץ גאי

 מזור נינה
 ר מייברג שרה"ד

 יחיאלי מיכל-מימון
 מירזיוף דרור
 נדב אופיר

 סיגלר אלגה
 סלומון גיא
 פרבר אסף

 י אייל'ר פרג"ד
  ר קוסטיוקובסקי סרגי"ד

 קופזון ענת 
  קורן אבי

 קליימן מאיה
 קמה ליאור
 קנדל ברק

 קפלן דבורהר "ד
 קרביץ אשר
 קרביץ קינן
  רגב מרים

 ר רוזנמן אמנון"ד
  בסקי ישראל'רצ

  שדה ערן

  שלום רפי

  ר שרון אסף"ד

 שרון ניר
 

  :החטיבה למדעי המחשב 

  אבני רונן

 יל הילה'אברג
 אופיר אהרן
 אורלן ישראל
 אליאסי רמי
 אקר ורדה
 אראל מיכל

 ארז דן
  ר בוסני רם"ד

 ייר עודדבל
 בן זאב נועם
 בקימר אבי

 בראוטבר מיכאל
  ברד אוריאל

  ברקמן עומר

 גבע יאיר
 גוילי שלמה

  גל ורדה

  גרין עדי

 גת יובל
 הולנדר רויטל
  הייטנר יפתח

 הראל ירון
  ווליכמן רון

 וורמס אנדי
 וייסמן אדריאן

 זהר דורון
  ק משה'ז'ז

  זרוסים הילה

  חזן אילן

 טל יוסי
 יבין יוסי

 יצחק יפית
  שביץ אריאלירו

 כליף קרן
 לבנטמן גנדי
  לודמר רחל

 לשד שירלי
 מירקין קוסטה
  מלצמן מירב

  מנשה אסתר

 ניימן עפר
 סואל שרית
  סופר ירי

 סילברמן יקים
  סלמאן בן אחמד חוסיין

 עסיס רותי
 פלד דניאלר "ד

 פנקס אורי
  פסח גדי

 צדוק יקיר
 גורי איריס-צור בר

  צורי ויקטוריה

  צחור שני

 קומיסר אבשלום
  קורן אלי

 קים עידו
 קמלמכר מיכאל

 קנטור ארז
 קרשטיין רועי
 רחמני רועי
 רייך אבידן
 רסקין ודים
 רשף איל
 שהם יעל

 ר שוורצר נעה"ד
 שור שירה
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 שחם יגאל 
 שיימן אופירה
 שינוולד שרי
  שלום רפי

 שלוסברג יוסי
  שמואלי ארז

  שמלו רונית

 ישניר טל
 שצמן שולה

 תבור גד
 תבור שי

 
  :בע והחייםמדעי הטהמחלקה ל

 עקלין רמדאן-ר אבו"ד
 אברמוביץ לילך

  אהרונסון משה' פרופ

 אוסטרייכר רוני
 ר אילייבסקי ולדימיר"ד
  ר אראל יוסף"ד

  ר אשר אליקים"ד

 ר באום דורית"ד
 ר בן צור טלי"ד
 אילן אמיר-ר בר"ד

 ברומברג עמר
 ר ברט אבלינה"ד

 גוטמן רואי
  ר גטניו דניאל"ד

  ר גינות שמרית"ד

 מליר גלעד "ד
  פורמן גבריאלה-דורפמן

 וינשטיין רועי
  ר ויץ איריס"ד

  ורנר נועם

  קרן רונית-חכמון

 טייב חגית
 ר יעקובי ורד"ד
 ר כנפי שני"ד

  להב רונן

  ר לוי הדס"ד

  לוין ערן

 ר ליבנה שלי"ד
 ליידרמן פבל
 מורד טובה
  מזרחי יצחק

  מלכה אתי

 נוטר שי
  ר סורוקר ויקי"ד

  עובד גור

 עמיאל חזי
 ילהר עמרי ג"ד

  ענווה שרית

 פולישוק דוד
 פירן רון

  ר צורן יעל"ד

 ר צנגן שרה"ד
 רניאק וולרי'ר צ"ד

 קופלר אירנה
 ר קוראין כרמי יחז"ד

  קלוסקה רונית

  קצב תמר

  רוזנבלום לוי

  רוזנברג אריק

  ר רוטמן יעקב"ד

  ר רוקם סטפן"ד

 רייך ונדה
  רייכמן שאול

 ר רימלר אבי"ד
 ר שוחט ולדימיר"ד

 שחר שי
 ן ענתר שטיי"ד

  ר מיכל'קאצ-שינפלד

 שניאור צביה
 ר שפירא צביה"ד
 ר שפר סיגל"ד
 

  :לאנגלית היחידה

  און גדי

  אופטובסקי מרגריט

  אוריאן עדי

 אלטמן כרמיתר "ד
 ארסוף יצחקר "ד

  בנבניסטי לילי

 קלימן נורית-בצרי
  חיים אריאלה-בר

  אדלר מיכל-ברון

  גוטליב שלומית

  ר גוטסמן אדית"ד

  גולדין קרול

 ברג לאהגולדנ
 גולן ברברה
 גורביץ גל

  גרינברג אורלי

  דולב לימור

 דורות מקסין
 דקל מיטל
 הדרי גלית

 היימס רבקה
  הלל נטע

 ווגל פלק אילנה
  ווהל אסתר

 ווהל משה
  וייט יהודית

 וייל סוזן
  ויינברגר מרים

  ויינר אלה

  חזן עידית

  קלין'חיימוב ז

 חסון אניטה
 חסון אריאל

  ין אירנה'טוצ

  טילמן קרול

  מרים טל

 טרטקובסקי רועי
 ר טרייסטר אד"ד

  טוב קארי- יום

  ולי'יוספיאן ג

  יעקבסון זהר

  יריב זיוה

  כהן אירית

 לב אורה
  לוי איתן

  לוי טלי

  לוי רונית

  מוניר כראם

  מיכאל מרשה

  מילונסקי מרינה

  מילר אורלי

 מימון פמלה
  מעוז איריס

  נוחי עליזה

  נורין נטשה

  נחמיאס סטלה

  ר סוחומלינוב טאטיאנה"ד

  סולומון אסתר

 סטוטלנד סברינה
  סילברמן אלין

  סמר בן

 ספקטור עדנה 
  יי'סקורק ג

 עובדיה רונית
  פאר הרצל

  ר פוקסון אנה"ד

  פיירסטון חנה

  ר פלג אורנה"ד

  פלמן דניאל

 פרוינדליך סנדי
  פרסוף טובה

  פרסינג נורה

  צוק רוית

 צמרת דינה
 קהן מרים
 קוק לינדה
  קרן שלי

  רוזנמן דיאנה

  יןרוטנברג ארל

  שביט אביבה

 שוורצברג סנדרה
  שחף פולג סלעית

  שטלריד שחר

  שטראוס עליה

 ר שילקו פיליפ"ד
  שטרן מיכל

 שנהר קרן
  בקיש שרי- שפרגל

  

  

  

  

  

 


