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  עדכון - 20.2.2017
 
 

                          

 זועדות המכון לשנת תשע"
 2016-2017  

 

 . משתתף ו/או מרכז ועדה אינם בעלי זכות הצבעה, למעט אם המרכז הוא גם חבר בוועדה: הערה
 

 פורום הנהלת המכון
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב                 ריו"
 ,  סגן נשיא  לעניינים אקדמייםדויד שויחטפרופ'              חברים

 פרופ' מוטי חרדים, סגן נשיא לפיתוח אקדמי                        
 מנכ"ל מר שמואל גולדברג,                         
 חשוב ומערכות מידעל ממר גל שטיינהרט, סמנכ"                        
 כספים  מנהלת מחלקת גב' מירי הוד, מ"מ                         

  ר רפי ברכאן, ראש רשות מו"פ וקשרי חוץ"ד                        
 באקדמיה , יועצת הנשיא לקידום נשיםאורנה קופלביץעו"ד                         

  
 הנהלה אקדמית -משנה פורום 

 
 ר רפי ברכאן"ד ,מוטי חרדיםפרופ' דויד שויחט,  פרופ' פרופ' אדוארד יעקובוב, 

 
 הנהלה מנהלתית -משנה פורום 

 
 מירי הוד , גב'שטיינהרטגל יעקובוב, מר שמואל גולדברג, מר אדוארד פרופ' 

 
 קאניםיפורום ד

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב        יו"ר

אריק יוסי בן עזרא, פרופ'  פרופ'פרופ' מוטי חרדים, פרופ' עזרא זאב,  , דויד שויחטרופ' פ            חברים
 גדעון סגל, ר "ד, בר נס ביץקופלאורנה עו"ד פרופ' מיקי רונן, פרופ' דנה אריאלי, שדה, 

 ד"ר יוליה עינב                        
 מר אהרון כהן, ד"ר רפי ברכאן         משתתפים

 גב' נינה רשף               מרכזת
 

  פורום ראשי מחלקות אקדמיות
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב        יו"ר
אריק יוסי בן עזרא, פרופ'  פרופ'פרופ' מוטי חרדים, פרופ' עזרא זאב,  , דויד שויחטרופ' פ            חברים

חגית ד"ר רונן, פרופ' מיקי , גדעון סגלד"ר פרופ' אמנון פרוכטמן, פרופ' דנה אריאלי, , שדה
ניני  , מר תמיר שפר, מרלוקה אור, מר אנטולי גולברגפרופ' ד"ר יוליה קמפנר,  מישר טל,

 ד"ר יוליה עינב, ד"ר רפי ברכאן ורשבסקי, 
 , גב' מירי אבישרמר אהרון כהן      משתתפים

 גב' נינה רשף               מרכזת
 

 עליונה  ועדת מינויים 
 

 פרופ' רשף טנא יו"ר             
אורבוך, פרופ' יורם  אמיר פרופ'פרופ' אברהם בלצר, פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' יוש כהנא,           חברים

 פרופ' בוריס פיינברג רייך, 
 גב' נינה רשף  מרכזת        
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 ועיצוב  טכנולוגיות, מדעים, הנדסה: מוסדית מינויים הועד
 

  עוזי אפרוןפרופ'                יו"ר
 פרופ' גד צ'רני, פרופ' לב רפופורט, פרופ' יוג'ין לבנר  ן פלד, ופרופ' עמוס נוטע, פרופ' אהר              חברים

   דויד שויחטאדוארד יעקובוב, פרופ' פרופ'        משתתף     
 גב' נינה רשף               מרכזת

 
  (לתואר ראשון ולתואר שני) תמוסדיועדת קוריקולום 

 
  פרופ' דויד שויחט      י ו"ר

שלומית גב' שקד, , ד"ר נאווה אירנה מילשטיין, ד"ר טל-חגית מישרד"ר ניסים הראל, ד"ר     חברים
 , ד"ר ליאורה ביגוןטרי גולדשטייןיד"ר דמ ,באומן

 כהן  גב' יפעת רוזנטל       מרכזת
 

     מוסדית בלהועדת ק
 

 ד"ר חן פרימן      יו"ר
 ד"ר אהובה מועלם, , , רו"ח נצראל מנשהיורם נידם, אדר' ד"ר מצי אליהו    חברים

 , גב' שרה ברד"ר יוליה עינב משתתפים       
 גב' מירי זקהיים מרכזת              

  
   ועדה לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין

 
 יוליה עינבר "ד    יו"ר

 אילון ערמון,מר , ד"ר אהובה מועלם, שי גול , דר' ד"ר דורותי לנגלי פרופ' איליה ריפס,     חברים
 , גב' מיכל זכריה, ד"ר מאיר ארבליאל ישראלימר אור

 ונציג/ת האגודהשפינדלר  שרון ווסוקיעו"ד     משתתפים
 גב' יפעת  רוזנטל כהן      תמרכז

 
 ועדת הוראה

 

   דויד שויחטפרופ'       יו"ר
 , ניסים הראלד"ר  ,יוליה עינבפרופ' משה שוורץ, פרופ' איליה ריפס, ד"ר               חברים

 ליזי כהןג'ודית אשר, ד"ר  , גב'ד"ר דוד רז                         
 גב' יפעת  רוזנטל כהן ת              מרכז

 
   סטודנטיםלועדת משמעת 

 
 ד"ר מאיר ארבל   יו"ר 

 ד"ר מיכל    ד"ר דרור לדרמן,, מרק טרכטנברוטד"ר גב' נעמה שטיינבוק,    חברים
  ,גב' יפעת רוזנטל כהןכהן וקס, דן ד"ר ד"ר יוליה עינב, ד"ר ענת מאיר, גורדון,                        

 נציג אגודת הסטודנטים                          
 שפינדלר שרון ווסוקי"ד עו      יםמשתתפ

 גב' יערה גולן      תמרכז
 

  סטודנטיםל ועדת משמעת עליונה
 

 ציון אביטלפרופ'    אב בית דין
מר יהודה , לי גרשון, ד"ר אירנה מילשטייןאפרופ'  ,ירון כץפרופ' בן ציון שקליאר, ד"ר    חברים

 חופשי
 פרופ' איליה ריפס (נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכיר), ישי פיגנבוים"ד עו   יםמשתתפ

 גב' יפעת רוזנטל כהן              מרכזת
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 לסגל אקדמי יבית דין משמעת

 
  פרופ' ציון אביטל   אב בית הדין

 ד"ר אלה      ,קרמסקי' אודי ראד, דויד שויחטנוביץ, פרופ' לב רפופורט, פרופ' יפרופ' אדריאן יוחברים            
 זאק                       

 נציג הסגל האקדמי הבכיר -פרופ' איליה ריפס          משתתף 
 מירי אבישרגב'             מרכזת
 פרופ' מוטי חרדים     תובע 

 מר אהרון כהן     -נציב תלונות משמעת 

 
 סגל אקדמיבית דין לערעורים למשמעת 

 
 פרופ' אהרון פלד   דיןה תאב בי

 ערן גל, ד"ר פרופ' גד צ'רניפרופ' בוריס פיינברג, פרופ' עמוס נוטע, פרופ' משה שוורץ,            חברים
 ציג הסגל האקדמי הבכירנ -פרופ' איליה ריפס         משתתף 

  פיגנבויםעו"ד ישי        מרכז       
 

 ועדת השתלמות ונסיעות לחו"ל 
 

 ד"ר יובל בק יו"ר                 
 עמוס בראלי, ד"ר עמוס ברדע  (נציג הסגל האקדמי הבכיר) אדר'ד"ר אלעד שגב,              חברים

        מירי הודגב'             משתתף
 גב' רויטל בן יאיר              מרכזת

 
 ועדת השתלמות ממושכת/שבתונים 

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר                

 האקדמי הבכיר) ד"ר עמוס ברדע  (נציג הסגל , פרופ' יוש כהנא, פרופ' עוזי אפרון              חברים
        פרופ' דויד שויחט            משתתף

 גב' מירי אבישר              מרכזת
 

 ועדה לאישור עבודות חוץ  
 

 דויד שויחטפרופ' יו"ר                
 , גב' ג'ודית אשרפרופ' מוטי חרדים, פרופ' איליה ריפסחברים            

   נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכיר -דר ויקטור פרוסטיג           משתתף
 רויטל בן יאירגב'            מרכזת 

 
 לחברי הסגל האקדמי על אישור עבודות חוץ ועדת ערר

 
 וארד יעקובובדפרופ' איו"ר              
 , פרופ' מוטי חרדיםדויד שויחטפרופ' חברים          

 
    ועדת תקנונים ונהלים

 
 ביץעו"ד אורנה קופל   יו"ר 

מר יוסי בן , ד"ר אמיר הנדלמן גרבר, ד"ר שי גול, ד"ר ערן גל,פרופ' אורי מחלב,  ד"ר דוד    חברים
 , מר אורי בן צבי (נציג הסגל האקדמיה בכיר)רושא

 גב' מירי הוד, שפינדלר שרון ווסוקיעו"ד משתתפים       
 גב' מירי אבישר             מרכזת

 
 הוראה סועדה להפחתת עומ

 
 אורי מחלבפרופ'            יו"ר  

 ד"ר ירון כץ' לילך שטיאט, אדר  ד"ר איילת בוטמן,, ד"ר יוסי טנאיחברים           
 נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכירפרופ' יוג'ין קנציפר,          משתתף

 דויד שויחטפרופ' משקיף          
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    אקדמיהסגל של חברי ההצטיינות  לנושאועדה 

  
 פרופ'  יוג'ין קנציפר   יו"ר

, ד"ר רונן המרד"ר רפי ברכאן, ד"ר , יורם נידם אדר'פרופ' משה שוורץ, פרופ' דויד שויחט,    חברים
 אירנה מילשטיין

 נציג התאחדות  הסגל האקדמי הבכיר-ד"ר ויקטור פרוסטיגפרופ' אדוארד יעקובוב,        פיםמשתת
 דנית נמרודגב'               רכזתמ

 
  קניין רוחניועדת 

 
 ד"ר רפי ברכאן      יו"ר

, גולן גפניגב' טלי מלאך בנאים, מר ביץ, וד"ר אריאל בניס, ד"ר מיכל בלברג, ד"ר גיא יוסק   חברים
 ד"ר דמיטרי גולדשטיין

    , מר גל שטיינהרטגב' מירי הוד ,ו/או עורך פטנטים יועץ משפטי    משתתפים

 
 ועדת ספריה 

 
 ינוביץפרופ' אדריאן יו   יו"ר

  אסן-, ד"ר יעל אילת ווןענת מאירר אלעד שגב,  ד"ר בוריס אפטר, ד"ר "דגב' מיכל חיל,     חברים
 ד"ר ליאורה ביגון                         

 המבראיריס גב'             מרכזת  
 

  ועדת מלגות
 

  ד"ר יוליה עינב   יו"ר
  מאיר ארבל , ד"ריימר פדי מרג, ד"ר מיכאל בנדרסקי, מיכל גורדוןד"ר    חברים

 גב' מירי הוד       משתתפים
  טוצ'ין-גב' בושמת שלום    מרכזת          

 
 ועדה לפרויקטים חברתיים

 
  יוליה עינבד"ר    יו"ר

גב' רותם ד"ר דניל אומנסקי,  גב' תמר שמואלי, גב' אורנה גטניו, גב' ברכה איינהורן,     חברים
  ישראלי, מר גיל אחרק

 גב' מירי הוד        משתתפים
  טוצ'ין-גב' בושמת שלום    מרכזת          

 
  ת מינויים למורים מן החוץ וסגל עמית וקביעת דרגתםועד

 
 פרופ' דויד שויחט                   יו"ר

 ק,  אדר' עמוס בראליאפרופ' מוטי חרדים, ד"ר אלה ז               חברים
 גב' יפעת רוזנטל כהןמרכזת               

 
 

 מל"ג בנושא שיפור איכות ההוראה והערכתהההוק ליישום החלטות -ועדת אד
 

 פרופ' דוד שויחט                  יו"ר
 פרופ' מוטי חרדים, ד"ר רונן המר              חברים
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  לוגיסטיקה ועדת 
                                         

 שמואל גולדברגמר    יו"ר
   , מר גל שטיינהרטמירי הוד גב'מוטי חרדים, פרופ'    חברים

 גב' אורה אלפי     תמרכז
 

 למשרות בכירות ועדת מכרזים לעובדים מנהליים
 

 מר שמואל  גולדברג   יו"ר
עו"ד אורנה עובדי מינהל, נציג ועד עו"ד ישי פיגנבוים,  ,מירי הודגב' מר גל שטיינהרט,    חברים

 המעסיקה, נציג היחידה ביץקופל
 
 

 ועדת מכרזים לעובדים מינהליים
 

 מר שמואל  גולדברג   יו"ר
 , יו"ר ועד עובדיםנציג היחידה המעסיקהעו"ד ישי פיגנבוים,    חברים

 
  בטיחות   ועדת

 
 לשטייןיד"ר אירנה מ    יו"ר

מר תמיר גלוסקא, מר צדקה, -אינג' איציק בעל , מר אבי גולדשטייןמר שמואל גולדברג,    חברים
 מר איליה לוי ,איגור לפסקר ד"רקובי פרי, מר איציק נאור, אינג' שמשון לוי, 

  מר בני עג'מי                  יועץ
 

  ועדת השתלמויות/קורסים/ימי עיון (לסגל המנהלי)
 

 מר שמואל גולדברג   יו"ר
 עובדי המינהל נציג  ועד  , מירי הוד גב'מר גל שטיינהרט, ו"ד ישי פיגנבוים, ע   חברים

 
 (*)ועדת מכרזים 

 

 גולדברג מר שמואל   יו"ר
, עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר, מירי הודגב' מר גל שטיינהרט, פרופ' מוטי חרדים,      חברים

 שמשון לוי, אינג' יצחק בעל צדקה, מר אבי גולדשטייןמר 
 יבגני רבינוביץמר    מרכז

 
ד"ר אלכס ליכטמן, נציג הסגל  האקדמי  - לשירותי ההסעדה ועדת מכרזים לבחירת הספק(*) 

 הבכיר
 

 ועדת פטור ממכרז
 

 מר קובי ליף (יו"ר ועדת הביקורת)   יו"ר
 , מר איציק מלאך (חבר הוועד המנהל)קופלביץעו"ד אורנה     חברים

 
 להענקת תואר לשם כבודועדת 

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב   יו"ר

מר איציק מלאך, עו"ד אורנה פרופ' רשף טנא, פרופ' עזרא זאב, מר פיני כהן, מר צבי טרופ,     חברים
 , ד"ר רפי ברכאןקופלביץ
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 ללימודים אקדמייםועדת 
 

 דויד שויחטפרופ'    יו"ר
 מירי הוד גב'מר שמואל גולדברג,     חברים

 
 ווקיפורום ש

 

 תמר שמואליגב'    יו"ר
גב' גב' מירי זקהיים, גב' עדי כהן סימן טוב,  ד"ר אלעד שגב, ד"ר נאווה שקד,     חברים

 מירי אבישר
 

 פורום האינטרנט
 

  ד"ר גיא יוסקוביץ   יו"ר
מר אורן ,  אריאל בניסר "ד , , גב' תמר שמואליד"ר ענת מאיר, מר גל שטיינהרט      חברים

 גב' מירי אבישר בן אהרון,
 
 

 פורום תפעולי לרישום
 

 מר שמואל גולדברג    יו"ר
גב' תמר שמואלי, גב' גל שטיינהרט, מר מירי זקהיים, גב' , ד"ר מיכאל בנדרסקי    חברים

 שרה בר
 

 פורום קידום נשים ושוויון מגדרי 
   

 ביץעו"ד אורנה קופל   יו"ר 
גב' מירי אבישר, מירי זקהיים, גב' תמר שמואלי, גב' ד"ר נאווה שקד, ד"ר אהובה מועלם,    חברים

  יןצ'טו-זילברמן, גב' בשמת שלום גב' איריס
 גב' ברכה איינהורן      מרכזת

 

 ועדת אתיקה מוסדית
 

 אדוארד יעקובוב  פרופ'  יו"ר              
  עו"ד אורנה ,  ד"ר דוד רז,  ד"ר גיא יוסקוביץ', ד"ר רפאל ברכאןמר שמואל גולדברג,  חברים          
   חבר הנאמנים)ב, מר יהודה המאירי (חבר גב' טלי מלאך בנאים,  יורם נידם 'אדר, ביץקופל                      

 .נציג אגודת הסטודנטים ,נציג ועד הסגל האקדמי    פיםמשתת
 גב' מירי אבישר        מרכזת 

 

 לאתיקה במחקר וביצירה ת משנהועד
 

 ד"ר רפאל ברכאןיו"ר              
 , ד"ר חגית מישר טליורם נידם 'אדר , גב' טלי מלאך בנאים, דוד רזד"ר גיא יוסקוביץ',  ד"ר חברים          

  גב' מירי אבישר         מרכזת 
 

 ועדת תר"ש (תכנית רב שנתית)
 

 (חבר המועצה האקדמית וחבר בחבר הנאמנים)אדיר פרידור פרופ'               ריו"
  אהרון פלד פרופ'           חברים

 (חבר הוועד המנהל)מר אלי זלמן                        
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 ועדה לגיבוש תכנית תשתיות לטווח ארוך
 

 בתאום עם הדקאניםוההרכב ייקבע בהמשך 
 
 

 ועדת שכר לימוד
 

 גב' יפעת רוזנטל            יו"ר 
 גב' יפעה בנר, גב' סמדר שם טוב, עו"ד ישי פיגנבוייםחברים         
 מר גיל אחרקמרכז            

 
 ועדת משמעת לעובדי מינהל

 
 גולדברג שמואלמר           יו"ר

 , גב' מירי אבישרמר גל שטיינהרטחברים        
 נציג ועד העובדים המינהלי      משתתף

 עו"ד ישי פיגנבויםתובע           
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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