
 תשפ"ג -בעלי תפקידים אקדמיים 
 

 שם תפקיד
 פרופ' עמית שכטר נשיא 
 ד"ר ניר מיכאלי רקטור

 תמר אנגל מנכ"לית

 דיקניות

 פרופ' לילך לב ארי הפקולטה ללימודים מתקדמים

 פרופ' מיכל ראזר הפקולטה לחינוך

 ד"ר הדס הירש הפקולטה למדעי החברה והרוח
 אילניאיילת  דיקנית הסטודנטים

תפקידים אקדמיים 
 מכללתיים

 פרופ' אלכסנדר גורדון יו"ר ועדת מינויים לפרופסורים
 פרופ' יעל פויס יו"ר ועדת מינויים פנימית

 פרופ' מילה שוורץ  ראשת הרשות למחקר ולהערכה
 פרופ' מירה קרניאלי יו"ר ועדת אתיקה של רשות המחקר

 ד"ר מולי פלג מנהל ביה"ס הבינלאומי

חוגים+  ות/ראשי
תכניות  ות/ראשי

 הכשרה
 בפקולטה לחינוך

 עודד הירש אמנות
 ד"ר יערה פיין  חינוך מיוחד )חנ"מ(

 פינטו-אילנית דרור בית ספר יסודי

 ד"ר גייל סוסקין הגיל הרך

 ד"ר ראניה פראג יסודי )סדירים(-הכשרת מורים לבית הספר העל

 ראיד מועלםד"ר  הוראת מדעי הטבע והסביבה

 ד"ר רותי סגל חינוך מתמטי

 אלטרנטיבות בחינוך –החוג לחינוך 
 

 שילוב אמנויות בחינוך -לימודים כלליים 

 ד"ר הלל וורמן
 

 גלית זנה שטרנפלדד"ר 

תחומים  ות/רכזי
 אקדמיים מיוחדים
 בפקולטה לחינוך

 פרופ' מיכל ראזר ראשת תכנית הכשרה

 ריכוז יח' השדה
 זורדהד"ר אסנת  ריכוז סטאז'

 ד"ר יערה פיין מנהלת יחידת ההכשרה של הפקולטה לחינוך
 יעל שני רכזת מל"ח 

 ד"ר שי שפיר ריכוז תכנית חרדים 

 
 
 
 
 
 
 

 ראשי חוגים 
 בפקולטה למח"ר

 ד"ר אילת אטינגר ספרות ומבע יצירתי

 ד"ר ירון ג'אן היסטוריה, לימודי א"י ומחשבת ישראל

 זיגלבויםד"ר אושרי  לשון עברית

 הורביץ-ד"ר ג'נינה קהן שפה וספרות אנגלית 

 ד"ר ליאורה גולדמן מקרא 

 ד"ר לי כהנר גיאוגרפיה ולימודי סביבה

 ד"ר לודמילה קריבוש אזרחות, לימודי דמוקרטיה וסוציולוגיה

 )חינוך חברתי קהילתי )חח"ק
 ריכוז תכנית מל"ח

 ד"ר מרב סולומון

 ד"ר מיה מזור  תקשורת

 אביטל הולדנברגרד"ר  הוראת השפה הערבית

 עודד הירש  אמנות

רכזי תחומים אקדמיים 
מיוחדים בפקולטה 

 למח"ר

 תחומיים -לימודים רב
 

 ד"ר הדס הירש

 ד"ר ניקול אהרוניאן רכזת תכנית ההכשרה –שפה וספרות אנגלית 
 
 

ראשי חוגים במחלקה 
להוראת המדעים 
-אוניברסיטת חיפה

 אורנים

 ד"ר זוהר נאור מדעים מדויקים

 פרופ' ערן גפן ביולוגיה וסביבה



 שם תפקיד

 
 תכניות  ות/ראשי

 בתואר השני

 
 חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

 ד"ר לורה סיגד

 ד"ר אריאל פרידמן תחומית-הוראה רב

 ד"ר רימא ברנסי הוראת שפות

 ד"ר צמרת ריקון ייעוץ חינוכי

 פרופ' יורם גרשמן יסודי-הוראת המדעים בביה"ס העל

 ד"ר רותי סגל הוראת מתמטיקה ומדעים בביה"ס היסודי

 ד"ר סיגל אחיטוב חינוך בגיל הרך

 תורן-ד"ר נורית קפלן מנהיגות בחינוך )ניהול וארגון מערכות חינוך(

 יעיש-ד"ר נורית גור M.Teach יסודי -מוסמך בהוראה בבית הספר העל

תחומים  ות/רכזי
אקדמיים מיוחדים 

 בתואר השני

 ד"ר אילה צור ראשת היחידה לעבודות גמר ותזה 

 ד"ר לודמילה קריבוש מרכזת לימודי מחקר

 ברזל נעימה יו"ר ועדת התיזה 

רכזת התמחות הוראת השפה הערבית בתכנית 
 להוראת שפות

 ד"ר רימא ברנסי

 רואשדה סוהאגב'  רכזת ההתנסות בתכנית מוסמך בהוראה

 ד"ר אליאס פרח רכזת התמחות אנגלית בתכנית הוראת שפות

מורה בתכנית להוראת מדעי -ראשת מוקד אמן
 הרוח והאמנויות בגישה רב תחומית

 רותי הלביץ

 דיקנאט הסטודנטים

 פאתן טבאג'א ברכאת רכזת מעורבות חברתית

 רכמן אורן רכז מעורבות חברתית 

 פאתן טבאג'א ברכאת של המגזר הערבי רכזת אקדמית וחברתית

 ד"ר רחל רביד ת ביחידה לחיים משותפיםורכז
 פאתן טבאג'א ברכאת

 אורטל ברקה רכזת תכנית מיכאל

 שיעורים מכללתיים

 ד"ר לאוניד שטרמל ריכוז לימודי אנגלית כשפה זרה

 ד"ר אושרי זיגלבוים ריכוז לימודי לשון למסלולי הוראה

 ד"ר דן מירז ריכוז תכנית רג"ב )מצטיינים(

תחומים  ות/רכזי
 אקדמיים מכללתיים

 תמר שיזף רכזת המרכז לקידום ההוראה
 ד"ר אילה צור כתיבת תוכניות למל"ג

 יהלום רויטל רכזת אקדמית לספריית הילדים ע"ש מרים רות
 פרופ' יעל פויס כתב העת 'דברים' ות/עורכי

 ד"ר ליאורה גולדמן
 ד"ר קובי אסולין

 ד"ר אלה קריגר כתב העת 'קו נטוי' ות/עורכי
 ד"ר יחיל צבן

 רותם שומר מנהל הספרייה
 בתיה גורליק מנהלת מרכז "קשת" לסטודנטים לקויי למידה

 הורביץ-ד"ר ג'נינה קהן ריכוז קשרים אקדמיים בבית הספר הבינלאומי

 
 


