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 תשפ"אסנאט  

                           2020, אוגוסט 27 
 פ"אתשלקראת בחירות רשימת חברי הסנאט 

 
 חברים בסנאט בתוקף תפקידם:

 , תשפ"א, תשפ"בף", תשתשע"ח, תשע"טתשע"ז, , , רקטורגוסטבו משפרופ'  .1
 , תשפ"ג, תשפ"ד, תשפ"א, תשפ"בף"תשתשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, , , נשיאפרופ' רון רובין .2

 
    דיקני רוחב

 ף, תשפ"א, תשפ"ב"תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש סגן נשיא ודיקן למחקר,פרופ' עדו יצחקי,  .3
ף, תשפ"א, "תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תשדיקן ללימודים מתקדמים, פרופ' לילי אורלנד ברק,  .4

 תשפ"ב
 ף, תשפ"א, תשפ"ב"תשתשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, הסטודנטים, , דיקן פרופ' ג'ני קורמן .5
 תש"ףפרופ' און וינקלר, דיקן הוראה, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט,  .6
 

 דיקני פקולטות

 פרופ' אופיר אלון, דיקן הפקולטה למדעי הטבע, תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג .7

 , סיים ינוך, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ףפרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לח .8

 , סייםפרופ' גור אלרואי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף .9

, תשפ"א, פטים, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ףאיל, דיקן הפקולטה למש-פרופ' אורן גזל .10
 תשפ"ב

, ן הפקולטה למדעי החברה, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ףגדות, דיק-פרופ' ערן ויגודה .11
 סיים

פרופ' פייסל עזאיזה דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, תשע"ז, תשע"ח,  תשע"ט,  .12
 , תשפ"א, תשפ"בתש"ף

 
 חברים נבחרים בסנאט:

 , סיימה חמש שניםף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' שולמית אלמוג  .1

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -ד"ר איתי בארי  .2

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -ד"ר איילת בן ישי  .3

, סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -עוז -פרופ' גיא בר .4
 נוספות

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' שי גירון  .5

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -ד"ר טלי גל  .6

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' אפרת דגן  .7

 תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף, תשפ"א -דוידוב פרופ' אורי  .8

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' איסי )ישראל( דורון  .9

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' אסף דר  .10

 , סיימה חמש שניםף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש –זהבי -פרופ' ענת דרך .11

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' שולי וינטנר  .12

 , נבחר למשנה לרקטורפ"א, תשפ"בתש"ף, תש -פרופ' מאיר חמו  .13

 תשפ"א תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף, –פרופ' נעמי יוסמן  .14

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' מאיר יעיש  .15

, סיימה שלוש שנים, רשאית להיבחר לשנתיים ף"תשע"ח, תשע"ט, תש –פרופ' מירי כהן  .16
 נוספות

שלוש שנים, רשאי להיבחר סיים עלה בדרגה ו ,ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -ד"ר ניסים כהן  .17
 בדרגתו החדשה לשנתיים נוספות

 , תשפ"אף"תשתשע"ט,  -שבוט -ד"ר שרה כהן .18

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -כנען -פרופ' ורד לב .19

 , סיים חמש שניםף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש -ד"ר אייוור לודלם  .20

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -ד"ר ליאור לוי  .21
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 , סיימה חמש שניםף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש -ד"ר שרונה ט. לוי  .22 

, נבחרה לדיקן הפקולטה ף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' רוזה לייקין  .23
 לחינוך

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' גלעד ליפשיץ  .24

לשנתיים , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' גד לנדאו  .25
 נוספות

, סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' רפי למפרכט  .26
 נוספות

 תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף, תשפ"א –פרופ' יעל לצר  .27

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' שרית לריש  .28

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' מונא מארון  .29

 שבתון סמ' ב', תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' עמוס מגד  .30

, סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' בני מילר  .31
 נוספות

, סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' תאופיק מנסור  .32
 לשנתיים נוספות

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -ד"ר ברכה ניר  .33

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' עמליה סער  .34

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' משה ענבר  .35

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' תמר צבי  .36

 תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף, תשפ"א - פרופ' יוסי ציגלר .37

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' שי צפריר .38
, עלתה בדרגה, רשאית להיבחר לשלוש שנים בדרגתה תש"ף, תשפ"א -ד"ר מיכל קורא  .39

 החדשה

 , נבחר לדיקן הוראהף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' דורון קליגר  .40

, נבחרה לדיקן הפקולטה למדעי ף"תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' דפנה קנטי  .41
 החברה

 ף, תשפ"א, תשפ"ב"תשע"ט, תש - ד"ר שחר רהב .42

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' אורלי רובינשטיין  .43

 א, תשפ"בתש"ף, תשפ" -פרופ' אמנון רייכמן  .44
, סיימה שלוש שנים, רשאית להיבחר ף"תשע"ח, תשע"ט, תש -ברגר -ד"ר איריס ריינהרץ .45

 לשנתיים נוספות

 תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"ף, תשפ"א - לוין-פרופ' גל ריכטר .46

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -רנצ'ר פרופ' פיליפ  .47

 לשנתיים נוספות , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחרף"תשע"ח, תשע"ט, תש -פרופ' זהר שגב  .48

 ף, תשפ"א"תשע"ט, תש -פרופ' יובל שקד  .49

 , פורשתתש"ף, תשפ"א, תשפ"ב -פרופ' ענת שר  .50
 

 נציגי הסטודנטים בסנאט:
 אגודת הסטודנטים יו"ר –מר גלעד ג'מאל  .1
 הסטודנטים סיו"ר אגודת – שושן-גב' מור בן .2
 הסטודנטים תנציג – גב דורין עסיס .3
 
 

 משתתפים בסנאט בתוקף תפקידם:
 ומנכ"ל, סגן נשיא מר ברוך מרזן .1
 אקדמיהמזכיר ה, ד"ר שרון לינק .2

 , תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"גיהיראש אקדמי של הספר, דפנה רבןפרופ'  .3
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