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 תשע"ולשנת  ועדות המכון
 5102-5102  

 2.12.2112- 1עדכון מס' 
 

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

 פורום הנהלת המכון
 

 יעקובובפרופ' אדוארד                  ריו"
 פרופ' מוטי פרנק,  סגן נשיא  לעניינים אקדמיים             חברים

 פרופ' מוטי חרדים, סגן נשיא לפיתוח אקדמי                        
 ל מיחשוב ומערכות מידעמר גל שטיינהרט, סמנכ"                        
 כספים סמנכ"ל מר דוד לב,                         
 בי אנושאסמנכ"ל תפעול ומשמר שמואל גולדברג,                         

  ר רפי ברכאן, ראש רשות המחקר, מו"פ וקשרי חוץ"ד                        
 לביץואורנה בר נס קופעו"ד                         

 
 תת פורום הנהלה אקדמית

 
 ר רפי ברכאן", דפרופ' מוטי פרנק ,פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' מוטי חרדים

 
 תת פורום הנהלה מנהלתית

 
 שטיינהרטגל יעקובוב, מר שמואל גולדברג, מר דוד לב, מר אדוארד פרופ' 

 
 פורום דקאנים

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב         י ו " ר

אריק שדה, ד"ר יוסי בן עזרא, פרופ' פרופ' מוטי חרדים, פרופ' עזרא זאב,  פרופ' מוטי פרנק,              חברים
ר מאיר ארבל, ד"ר "דלביץ, ונס קופ אורנה ברעו"ד פרופ' מיקי רונן, נה אריאלי, פרופ' ד

   פרנסין רובינסון
    , ד"ר רפי ברכאןמר אהרון כהן      משתתפים

 גב' נינה רשף               מרכזת
 

 פורום ראשי מחלקות אקדמיות/תוכניות אקדמיות
 
 פרופ' אדוארד יעקובוב         ו " רי 

   , אריק שדהד"ר יוסי בן עזרא, פרופ' פרופ' מוטי חרדים, פרופ' עזרא זאב,  פרופ' מוטי פרנק,             חברים
פרופ' , פרופ' אמנון פרוכטמן, , ד"ר מאיר ארבל, ד"ר פרנסין רובינסוןפרופ' דנה אריאלי, 

יה קמפנר, ד"ר ירמי קמינסקי, מר דודי ראבד, מר תמיר ד"ר רונן המר, ד"ר יולמיקי רונן, 
    ד"ר רפי ברכאן ניני ורשבסקי,  שפר, מר

   מר אהרון כהן      משתתפים
 גב' נינה רשף               מרכזת
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 ועדת אד הוק להכנת תוכנית חומש

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב            יו"ר

)עפ"י      פרופ' משה שוורץו רופ' שאול ידגרפ, פרופ' מוטי פרנק, דר' רפי ברכאןחרדים, פרופ' מוטי         חברים
 לביץואורנה בר נס קופ עו"ד, המלצת המועצה האקדמית(

 מר אהרון כהן          מרכז

 
 ועדת מינויים מוסדית  

 
 פרופ' רשף טנא יו"ר             

אורבוך, פרופ' יורם  אמיר פרופ'פרופ' אברהם בלצר, כהנא,  פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' יוש          חברים
 פרופ' בוריס פיינברג רייך, 

 גב' נינה רשף  מרכזת        
 

 ועיצוב  טכנולוגיות, מדעים, הנדסהפנימית למינויים:  הועד
 

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

 אדוארד יעקובוב, פרופ' מוטי פרנק  פרופ'       משתתף     
 גב' נינה רשף              מרכזת

 
  )לתואר ראשון ולתואר שני(  מוסדיתועדת קוריקולום 

 
   פרופ' מוטי פרנק      י ו " ר

ר מאיר ארבל, גב' "קורל,  ד-ד"ר דימיטרי גולדשטיין, ד"ר דורותי לנגלי, ד"ר סיגל קורדובה    חברים
 שלומית באומן, ד"ר גדעון סגל

 גב' יפעת רוזנטל כהן       תמרכז

 
     מוסדית בלהועדת ק

 
 ד"ר חן פרימן      י ו " ר

   לילך שטיאט, רו"ח נצראל מנשה  ', ד"ר מצי אליהו, אדרפרופ'  יוג'ין מנדרסקו    חברים
 גב' שרה ברר מאיר ארבל, "ד       יםמשתתפ

 גב' מירי זקהיים        מרכזת       

 
   ועדה לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין

 
 ר אורי מחלב"ד     י ו " ר

כהן , דר' מרק  ד"ר ליזיפרופ' איליה ריפס, ד"ר אירנה מילשטיין, ד"ר ויקטור פרוסטיג,     חברים
 קורנבליט, ד"ר מאיר ארבל

 שפינדלר ונציג/ת האגודה-עו"ד שרון ווסוקי    יםמשתתפ
 גב' יפעת  רוזנטל כהן      תמרכז

 
 ועדת הוראה

 

   פרופ' מוטי פרנק      י ו " ר
 ,פרופ' מוטי חרדים, פרופ' משה שוורץ, פרופ' איליה ריפס, ד"ר ויקטור פרוסטיגחברים              
 , ד"ר מיכל גורדון, ד"ר דוד רזד"ר חגית מישר טל                         

     גב' לימור ענבר              מרכזת
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   סטודנטים –ועדת משמעת 
 

 פרופ' עמוס נוטע   יו"ר 
  ד"ר ברוריה הברמן, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר עמוס ברדע, גב' נעמה שטיינבוק,    חברים

  , ד"ר מאיר ארבל, ד"ר דרור לדרמן, נציג אגודת הסטודנטיםגב' יפעת רוזנטל כהן                        
   שפינדלר -"ד שרון ווסוקיעו     יםמשתתפ

 גב' יפעת רוזנטל כהן     תמרכז
 

  ועדת משמעת עליונה
 

 ציון אביטלפרופ'    אב בית דין
, אדר' לילך לי גרשון, ד"ר אירנה מילשטייןאפרופ' בן ציון שקליאר, ד"ר גדעון סגל, ד"ר    חברים

  שטיאט
 פרופ' איליה ריפס )נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכיר(, שפינדלר-עו"ד שרון ווסוקי   יםמשתתפ
 גב' יפעת רוזנטל כהן             מרכזת

 
 לסגל אקדמי יבית דין משמעת

 
  פרופ' ציון אביטל                יו"ר

 פרופ' מוטי חרדים, פרופ' אדריאן יוינוביץ, פרופ' לב רפופורט, פרופ' מוטי פרנקחברים            
  (נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכיר)  ד"ר ויקטור פרוסטיג         משתתף 

  לביץוקופנס  -בראורנה עו"ד             מרכזת
 פרופ' מוטי חרדים     תובע 

 מר אהרון כהן     -נציב תלונות משמעת אקדמי

  
 סגל אקדמיבית דין לערעורים למשמעת 

 
 פרופ' אהרון פלד     אב בין דין

 ד"ר אלה ז'ק ,פרופ' בוריס פיינברג, פרופ' עמוס נוטע, פרופ' משה שוורץ, פרופ' גד צ'רני         חברים
  (נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכירפרופ' אנטולי גולברג )      משתתף 

 שפינדלר-עו"ד שרון ווסוקי         מרכזת
 

 ועדת השתלמות ונסיעות לחו"ל 
 

 ברגדפרופ' אנטולי גוליו"ר                 
   מר יוסי בן ארוש, ד"ר יובל בק             חברים

        מר דוד לב           משתתף
 גב' עדנה ששון             מרכזת

 
 ועדה לאישור עבודות חוץ  

 
 פרופ' מוטי פרנקיו"ר                
 , גב' ג'ודית אשרפרופ' מוטי חרדים, פרופ' איליה ריפסחברים            

 (נציג התאחדות הסגל האקדמי הבכירמר אורי בן צבי )          משתתף
 ששון עדנהגב'            מרכזת 
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 רעועדת ער

 
 וארד יעקובובדפרופ' איו"ר              
 פרופ' מוטי פרנק, פרופ' מוטי חרדיםחברים          

 
    ועדת תקנונים ונהלים

 
 חרדיםמוטי פרופ'    יו"ר 

נס  בר ורנהא עו"דטל,  , ד"ר דוד גרבר, מר איתן ברפרנקפרופ' אורי מחלב, פרופ' מוטי    חברים
  לביץוקופ

 שפינדלר-עו"ד שרון ווסוקימר דוד לב, משתתפים       
 גב' רונית שליו             מרכזת

   
 

 הוראה סועדה להפחתת עומ
 

 פרופ' אנטולי גולברג           יו"ר  
 גדעון סגל דר'' ליזי כהן, דר' לילך שטיאט, אדרבוריס למבריקוב,  ר"ד, פרופ' אריה בן דודחברים           

 (הבכירנציג התאחדות הסגל האקדמי ד"ר ויקטור פרוסטיג )         משתתף
 פרופ' מוטי פרנקמשקיף          

 
    אקדמיהסגל של חברי ההצטיינות  לנושאועדה 

  
 פרופ'  יוג'ין קנציפר   י ו " ר

פרופ' משה שוורץ, פרופ' גד צ'רני, פרופ' אריה בן דוד, ד"ר רפי ברכאן, דר רונן המר, ד"ר    חברים
   גדעון סגל

 (נציג התאחדות  הסגל האקדמי הבכיר) ד"ר ויקטור פרוסטיג פרופ' אדוארד יעקובוב,        פיםמשתת
 פרופ' מוטי פרנקמשקיף             

 דנית נמרודגב'               רכזתמ
 

  קניין רוחניועדת 
 

 ד"ר רפי ברכאן      י ו " ר
נס , מר אילון ערמון, עו"ד אורנה בר , ד"ר משה רןאיילת בוטמןד"ר , פרופ' מוטי חרדים   חברים

 , ד"ר ענת מאירקופלביץ
    נהרטיי, מר גל שטמר דוד לב ,שפינדלר-עו"ד שרון ווסוקי    משתתפים

 
 ועדת ספריה 

 
 פרופ' אדריאן יוינוביץ'   י ו " ר

  אסן-ר אלעד שגב,  ד"ר בוריס אפטר, ד"ר שלמה קנדלשיין, ד"ר יעל אילת וון"ד   חברים
          גב' מיכל חילד"ר יוליה עינב,                           

 טוכין-גב' בושמת שלום            מרכזת  
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  ועדת מלגות
 

 ר מאיר ארבל "ד   י ו " ר
, ד"ר מיכאל  י'ד"ר יובל בק, ד"ר מרק קורנבליט, מר פדי מרגד"ר בוריס למבריקוב,    חברים

 בנדרסקי
 מר דוד לב       משתתפים

  טוכין-גב' בושמת שלום    מרכזת          

 
  ת מינויים למורים מן החוץ וסגל עמית וקביעת דרגתםועד

 
 פרופ' מוטי פרנק                   יו"ר

 עמוס בראלי 'אדר ק, פרופ' מוטי חרדים, ד"ר אלה ז'               חברים
 כהןגב' יפעת רוזנטל מרכזת               

 
 

 פורום להבראת המכון וקידומו
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב  יו"ר
 נס ד"ר רפי ברכאן, עו"ד אורנה ברפרופ' מוטי פרנק, פרופ' מוטי חרדים, ד"ר יוסי בן עזרא,   חברים   

 ביץ, מר דוד לב, מר גל שטינהרט, מר שמואל גולדברג, מר אהרון כהןוקופל
 
 ועדה ללימודי הסמכה ומוסמכים (1
 

 יו"ר             ד"ר יוסי בן עזרא
 חברים         ד"ר מאיר ארבל, מר גל שטינהרט

 
 ועדה לפיתוח אקדמי (2
 

 יו"ר            פרופ' מוטי חרדים
 , ד"ר ערן רוביןד"ר רפי ברכאן, דר' יוסף בן עזרא חברים       

 
 נהליועדה לסגל מ  (3
 

 גולדברג)שמיל( יו"ר            מר שמואל 
 ינהרטילב, ד"ר יוסי בן עזרא, מר גל שט ברים        מר דודח
 
 ועדה לפיתוח קשרי חוץ (4
 

 לביץויו"ר            עו"ד אורנה בר נס קופ
 חברים        פרופ' מוטי חרדים, ד"ר רפי ברכאן, מר אהרון כהן

 
 
 פנימייםועדת נהלים  (2
 

 יו"ר            פרופ' מוטי פרנק
 לביץ, מר דוד לב, מר שמואל גולדברג, מר גל שטיינהרטונס קופ ד אורנה ברעו"חברים        
  עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר                   

  

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
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  לוגיסטיקה ועדת 

                                         

 שמואל גולדברגמר    י ו " ר
   לב, מר גל שטיינהרטמר דוד מוטי חרדים, פרופ'    חברים

 גב' אורה אלפי     תמרכז
 
 

 למשרות בכירות מנהלייםועדת מכרזים לעובדים 
 

 מר שמואל  גולדברג   יו"ר
, נציג לביץונס קופ-עו"ד אורנה ברעובדי מינהל, נציג ועד  מר גל שטיינהרט, מר דוד לב,   חברים

 היחידה המעסיקה
 

 ועדת מכרזים לעובדים מינהליים
 

 מר שמואל  גולדברג   יו"ר
 , יו"ר ועד עובדיםנציג היחידה המעסיקה   חברים

 
  בטיחות   ועדת
 ד"ר אירנה מילשטיין    י ו " ר

גולדשטיין, מר תמיר גלוסקא, מר קובי פרי, מר איציק צדקה, מר אבי -אינג' איציק בעל   חברים
 , מר איליה לויגולדברג שמואלמר  ,איגור לפסקר ד"רנאור, אינג' שמשון לוי, 

  מר בני עג'מי                  יועץ
 
 

  השתלמויות/קורסים/ימי עיון )לסגל המנהלי(ועדת 

 מר שמואל גולדברג   י ו " ר
 עובדי המינהל נציג  ועד  לב,  ודמר דמר גל שטיינהרט,    חברים

 
 
 

 ועדת מכרזים 
 

 מר שמואל גולדברג   יו"ר
, אבי גולדשטייןמר דוד לב, עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר, פרופ' מוטי חרדים, מר      חברים

 גל שטיינהרט, אינג' יצחק בעל צדקהמר שמשון לוי, מר 
 יבגני רבינוביץמר    מרכז

 
 ועדת פטור ממכרז

 

 מר קובי ליף )יו"ר ועדת הביקורת(   יו"ר
 , מר איציק מלאך )חבר הוועד המנהל(לביץונס קופ עו"ד אורנה בר    חברים

 
 

 להענקת תואר לשם כבודועדת 
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב   יו"ר
פרופ' רשף טנא, פרופ' עזרא זאב, מר פיני כהן, מר צבי טרופ, מר איציק מלאך, עו"ד אורנה     חברים

 בר נס קופולוביץ
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 ללימודים אקדמייםועדת 
 

 מוטי פרנקפרופ'    יו"ר
 מר דוד לב מר שמואל גולדברג,    חברים

 
 ווקיפורום ש

 

 תמר שמואליגב'    יו"ר
גב' מירי זקהיים, גב' עדי כהן סימן טוב, ד"ר אייל בריל, ד"ר אלעד שגב, אדר'      חברים

 ניני ורשבסקי
 

 פורום האינטרנט
 

  ד"ר גיא יוסקוביץ   יו"ר
,  ר מיכאל בנדרסקי"ד , גב' רגינה מילשטיין, גב' תמר שמואלי, מר גל שטיינהרט     חברים

 קופולוביץ.   נס  מר אורן בן אהרון, עו"ד אורנה בר
 

 פורום תפעולי לרישום
 

 מר שמואל גולדברג    יו"ר
שרה גב' תמר שמואלי, גב' גל שטיינהרט, מר מירי זקהיים, ד"ר דרור לדרמן, גב'     חברים

 בר
 
 
 
 
 


