ועדות אקדמיות באורנים – תשפ"ב
מועצה אקדמית
 .1נשיא אורנים :פרופ' עמית שכטר  -יו"ר
 .2רקטור אורנים :ד"ר ניר מיכאלי
 .3דיקנית הפקולטה לחינוך :פרופ' מיכל ראזר
 .4דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח :ד"ר הדס הירש
 .5דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים :פרופ' לילך לב ארי
 .6דיקנית הסטודנטים :איילת אילני
 .7יו"ר ועדת מינויים מוסדית :פרופ' אלכס גורדון
 .8יו"ר ועדת מינויים פנימית :פרופ' יעל פויס
 .9פרופ' אלה פיק
 .10פרופ' יאיר קארו
 .11פרופ' יובל דרור
 .12פרופ' יעל גילעת
 .13פרופ' מילה שוורץ
 .14פרופ' מירה קרניאלי
 .15פרופ' מרוואן דבירי
 .16פרופ' נעימה ברזל
 .17פרופ' עידו יצחקי
 .18פרופ' קארי סמית
 .19פרופ' ראובן שהם
 .20פרופ' רבקה איזיקוביץ
 .21פרופ' ריקרדו טרומפר
 .22פרופ' תמר כתריאל
 .23פרופ' תמר קיסר
 .24נציגת המרצים :ד"ר נעמי דה-מלאך
 .25נציגת המרצים :ד"ר מירה טנצר
 .26יו"ר אגודת הסטודנטים :אלון באום
רכזת הועדה :יערה רוזנטל

ועדת מינויים לפרופסורה
 .1פרופסור מן המניין אלכס גורדון – יו"ר
 .2פרופסור מן המניין רבקה איזיקוביץ'
 .3פרופסור מן המניין תמר כתריאל
 .4פרופסור מן המניין יאיר קארו
 .5פרופסור מן המניין ראובן שהם
 .6פרופסור מן המניין יובל דרור
 .7פרופסור מן המניין עדו יצחקי
רכזת הועדה :רינה רונא

ועדת מינויים פנימית לקידום דרגות סגל
(לדרגות מרצה ומרצה בכיר)
 .1פרופ' חבר יעל פויס ,יו"ר
 .2רקטור אורנים :ד"ר ניר מיכאלי
 .4נציגת מדעי הרוח :פרופ' חבר אילת שמיר
 .5נציג מדעי החברה :פרופ' חבר ארנון מדזיני
 .6נציגת חינוך :ד"ר סמדר דולב
 .7נציגת חינוך :פרופ' חבר מירה קרניאלי
 .7נציג מדעי החיים ומדעים מדויקים :פרופ' מן המניין יאיר קארו
רכזת הועדה :ענת רווה

ועדת משאבי אנוש (דנה בקביעות מרצים)
.1

נשיא אורנים :פרופ' עמית שכטר  -יו"ר

.2

רקטור אורנים :ד"ר ניר מיכאלי

.3

מנכ"ל אורנים :קובי אלדר

.4

דיקנית הפקולטה לחינוך :פרופ' מיכל ראזר

.5

דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח :ד"ר הדס הירש

.6

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים :פרופ' לילך לב ארי

.7

סמנכ"לית משאבי אנוש :נילי שפץ-אמויאל

רכזת הועדה :אושרת זגורי

ועדת הוראה מכללתית
 .1רקטור :ד"ר ניר מיכאלי  -יו"ר
 .2דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים :פרופ' לילך לב ארי
 .3דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח :ד"ר הדס הירש
 .4דיקנית הפקולטה לחינוך :פרופ' מיכל ראזר
 .5דיקנית הסטודנטים :איילת אילני
 .6נציגת הפקולטה לחינוך :ד"ר גייל סוסקין
 .7נציגת הפקולטה למח"ר :ד"ר נעמי דה-מלאך
 .8נציגת הפקולטה ללימודים מתקדמים :ד"ר סיגל אחיטוב
 .9ראשת המינהל האקדמי( :משקיפה) גלית קשת
 .10מנהלת דיקנאט הסטודנטים( :משקיפה) סיגל נודלמן
 .11נציג ק.מ.ה( :משקיף) דני מירז
 .12נציג הסטודנטים( :משקיף) אלון באום
רכזת הועדה :ענת רווה
בדיונים הנוגעים לספרייה /לקידום ההוראה /למחקר ,יתווספו לוועדה מנהל הספרייה
/ראשת המרכז לקידום ההוראה /ראשת הרשות למחקר (בהתאמה) ,לגופו של נושא,
כבעלי זכות הצבעה.

הנהלת הרשות למחקר
 .1ראשת הרשות למחקר ולהערכה :פרופ' מילה שוורץ  -יו"ר
 .2רקטור  -ד"ר ניר מיכאלי
 .3מנכ"ל  -קובי אלדר  -משקיף
 .4דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח  -ד"ר הדס הירש
 .5דיקנית הפקולטה לחינוך  -פרופ' מיכל ראזר
 .6דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים  -פרופ' לילך לב ארי
 .7מנהל בית הספר הבינלאומי  -ד"ר שמואל (מולי) פלג
 .8פרופ' דוד מיטלברג
רכזת הנהלת הרשות :ליזה שאולוב

ועדת אתיקה למחקר
 .1יו"ר – פרופ' מירה קרניאלי
 .2ד"ר אילה צור
 .3ד"ר הדס הירש
 .4פרופ' לילך לב ארי
 .5פרופ' מילה שוורץ
 .6ד"ר נורית גור-יעיש
 .7ד"ר ניבי גל-אריאלי
 .8ד"ר ענבר לבקוביץ
 .9ד"ר שירלי מידז'נסקי

ועדת אתיקה ומשמעת מכללתית
.1

יו"ר – פרופ' מירה קרניאלי

.2

נציגת הפקולטה לחינוך – פרופ' אורה אביעזר

.3

נציגת הפקולטה ללימודים מתקדמים – ד"ר שרה פאר

.4

נציג הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד"ר זאב קיין

.5

נציגת הסגל המינהלי – ענת רווה

צוות היגוי של היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי
 .1יו"ר – ד"ר משה שנר
 .2פרופ' אורה אביעזר
 .3ד"ר ניר מיכאלי
 .4פרופ' ריקרדו טרומפר
 .5פרופ' יעל פויס
 .6פרופ' מילה שוורץ
צוות כנס  70שנים לאורנים
 .1מר זוהר אליוסף
 .2גב' תמר זעפרן
 .3ד"ר רונה יונה
 .4ד"ר ענת ישראלי
 .5ד"ר ענבר לבקוביץ

 .6פרופ' דוד מיטלברג
 .7ד"ר ניר מיכאלי
 .8דני מירז
 .9ד"ר שמואלי (מולי) פלג
 .10פרופ' יעל פויס
 .11ד"ר ג'ק פסטור
 .12פרופ' מילה שוורץ

ועדת היגוי של תכנית המצטיינים
.1

ראשת תכנית המצטיינים – ד"ר הדס ברודי-שרודר

.2

רקטור – ד"ר ניר מיכאלי

.3

דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד"ר הדס הירש

.4

דיקנית הפקולטה לחינוך – פרופ' מיכל ראזר

.5

דיקנית הסטודנטים – איילת אילני

רכזת התוכנית – מאיה למשטיין

ועדת ספרייה
.1

יו"ר – ד"ר ענבר לבקוביץ

.2

רקטור  -ד"ר ניר מיכאלי

.3

מנהל הספרייה – רותם שומר

.4

רמ"ח אקדמיה באגודת הסטודנטים – יובל רז

.5

נציג הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד"ר מיכה רואי

.6

נציגת הפקולטה לחינוך – ד"ר יערה פיין

.7

נציגת הפקולטה ללימודים מתקדמים – ד"ר אילת אטינגר

.8

סמנכ"לית מערכות מידע – שרי רגב

ועדה אקדמית עליונה
.1

יו"ר  -ד"ר ניר מיכאלי

.2

דיקנית הפקולטה לחינוך – פרופ' מיכל ראזר

.3

דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד"ר הדס הירש

.4

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים – פרופ' לילך לב ארי

.5

דיקנית הסטודנטים – איילת אילני

.6

ראשת מינהל אקדמי – גלית קשת

.7

יו"ר אגודת הסטודנטים (משקיף) – אלון באום

