רשימת בעלי תפקידים במכללה  -שנת תשע"ט
תפקיד
נשיאת אורנים
רקטור
מנכ"ל

דיקני פקולטות

פרופ' יערה בר-און
ד"ר ניר מיכאלי
קובי אלדר
הפקולטה ללימודים מתקדמים

פרופ' משה יצחקי

הפקולטה לחינוך

ד"ר ענת ישראלי

הפקולטה למדעי החברה
והרוח

ד"ר הדס הירש

דיקן סטודנטים

ד"ר מיקי מוטולה
אמנות
חינוך מיוחד (חנ"מ)

ראשי תכניות הכשרה
להוראה

רכזי תחומים
אקדמיים מיוחדים

שם

חינוך והוראה לבית הספר היסודי

עודד הירש
ד"ר טלי גור
ד"ר סלעית רון

הגיל הרך
הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי
(סדירים)
רכזת מסלול הסבת אקדמאים לחנ"מ
ריכוז שילוב אמנויות בחינוך

יערה פיין
ד"ר גייל סוסקין

ריכוז תכניות למתמחים ומורים חדשים
(סטאז')

ורד לוריה

רכזת קשרי שדה

פזית לוי

רכזת קשרי שדה של תכנית שמ"ש

אסנת זורדה

ריכוז לימודי תרבות ודעת

ד"ר איילת אטינגר

ריכוז לימודי אנגלית כשפה זרה

ד"ר לאוניד שטרמל

ריכוז לימודי לשון למסלולי הוראה

ד"ר אורית דרור-לוי
ד"ר דוד נצר

אושרי זיגלבוים

ריכוז תכנית מצטיינים

ד"ר הדס ברודי-שרודר

רכז תכנית מיכאל

ירון דסטה

יו"ר ועדת מינויים לפרופסורים

פרופ' אלכסנדר גורדון

יו"ר ועדת מינויים פנימית

פרופ' לילך לב-ארי

מנהלת ביה"ס הבינלאומי
ראשת היחידה להכשרה והוראה בפקולטה
לחינוך

ד"ר רוברטה בל-קליגלר
ד"ר מיכל ראזר

ראשת היחידה לעבודות גמר ותזה

ד"ר אילה צור

ראשי חוגים

ראשי תכניות בתואר
השני

תפקיד
הגיל הרך
חינוך מיוחד בגיל הרך
הוראת מדעי הטבע והסביבה
חינוך מתמטי
החוג לחינוך
חינוך מיוחד (חנ"מ)
ספרות ומבע יצירתי
היסטוריה ,לימודי א"י ומחשבת
ישראל
לשון עברית
שפה וספרות אנגלית
מקרא
גיאוגרפיה ולימודי סביבה
אזרחות ,לימודי דמוקרטיה
וסוציולוגיה
חינוך חברתי קהילתי (חח"ק)
ריכוז תכנית מל"ח
תקשורת
הוראת השפה הערבית
אמנות
לימודים רב-תחומיים
חינוך והוראה לתלמידים בהדרה
הוראה רב-תחומית
הוראת שפות
ייעוץ חינוכי
הוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי
הוראת מתמטיקה ומדעים בביה"ס
היסודי
חינוך בגיל הרך
מנהיגות בחינוך (ניהול וארגון
מערכות חינוך)

 M.Teachבהוראה בבית הספר העל-
יסודי
ראשת הרשות למחקר ולהערכה
מנהלת הספרייה
ראשי יחידות תמך
המרכז להוראה ולמידה
ומחקר
להוראה-למידה
מנהלת מרכז "קשת" לסטודנטים
לקויי למידה
ראשת המרכז לקידום ההוראה

שם
ד"ר אורית דרור-לוי
ד"ר רחל רביד
ד"ר שי שפיר
ד"ר חנה לב
ד"ר הלל וורמן
ד"ר טלי גור
ד"ר נעמי דה-מלאך
ד"ר יאיר בוימל
הלה אתקין
ד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
ד"ר מיכה רואי
ד"ר ארנון מדזיני
ד"ר עופר קצ'רגין
ד"ר אוסנת ניסנוב
ד"ר אריאל פרידמן
ד"ר יוסי גבעוני
עודד הירש
ד"ר לי כהנר
ד"ר לורה סיגד
ד"ר יעל גילעת
פרופ' מילה שוורץ
ד"ר צמרת ריקון
ד"ר יהודה רוט
פרופ' יאיר קארו
ד"ר סיגל אחיטוב
פרופ' לילך לב ארי
ד"ר אורלי סלע
ד"ר לי כהנר
יפה ריכטר לוין
פז הורביץ
בתיה גורליק
ד"ר אורלי סלע

בעלי תפקידים אקדמיים במחלקה להוראת המדעים ,אוניברסיטת חיפה  -אורנים
(חוגים הנלמדים בקמפוס אורנים)
תפקיד

שם

מתמטיקה ,פיזיקה ומדעי המחשב

פרופ' אלון אופיר

ביולוגיה וסביבה

ד"ר רחל בן-שלמה

ראשי חוגים

