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 2020, אוגוסט 27
 פ"אתשחירות ב –לקראת  חתך חברי הסנאט לפי דרגות

 
 11עומדים לבחירה  – (24) המניין-פרופ' מן

 
 , סיימה חמש שניםפרופ' שולמית אלמוג .1

 להיבחר לשנתיים נוספות, סיים שלוש שנים, רשאי עוז-פרופ' גיא בר .2

 פרופ' שי גירון .3

 פרופ' אורי דוידוב  .4
 פרופ' ישראל )איסי( דורון  .5

  , סיימה חמש שניםזהבי-פרופ' ענת דרך .6
 פרופ' שולי וינטנר  .7
 , נבחר למשנה לרקטורפרופ' מאיר חמו .8

 פרופ' נעמי יוסמן .9

 , סיימה שלוש שנים, רשאית להיבחר לשנתיים נוספותפרופ' מירי כהן .10

 , נבחרה לדיקן הפקולטה לחינוךרוזה לייקיןפרופ'  .11

 פרופ' גלעד ליפשיץ .12

 , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים נוספותפרופ' גדי לנדאו .13

 פרופ' יעל לצר .14

 פרופ' מונא מארון .15

 , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים נוספותפרופ' בן מילר .16

 לשנתיים נוספות, סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר פרופ' תאופיק מנסור .17

 פרופ' משה ענבר .18
 פרופ' תמר צבי  .19
 פרופ' דפנה קנטי, נבחרה לדיקן הפקולטה למדעי החברה .20

 לוין -פרופ' גל ריכטר .21

 פרופ' פיליפ רנצ'ר .22

 פרופ' יובל שקד .23

 , פורשתפרופ' ענת שר .24
 

  נכון להיום המניין לכל פקולטה-סה"כ חברי סנאט בדרגת פרופ' מן
 

 משפטים רווחה חינוך מדעי הטבע חברה רוח

5 6 5 2 5 1 
  

 +חבר נוסף(3) 4עומדים לבחירה  – (15) פרופ' חבר
 

 פרופ' אפרת דגן  .1
 פרופ' אסף דר  .2

 פרופ' מאיר יעיש  .3
 כנען -פרופ' ורד לב .4

 , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים נוספותפרופ' רפי למפרכט .5

 פרופ' שרית לריש  .6
 שבתון סמ' ב'פרופ' עמוס מגד,  .7

 פרופ' עמליה סער  .8

 פרופ' יוסי ציגלר  .9
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 פרופ' שי צפריר .10

 , נבחר לדיקן הוראהפרופ' דורון קליגר .11

 פרופ' אורלי רובינשטיין  .12

 פרופ' אמנון רייכמן .13

 , סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים נוספותפרופ' זהר שגב .14
 

 נכון להיום סה"כ חברי סנאט בדרגת פרופ' חבר מכל פקולטה
 

 משפטים רווחה חינוך הטבעמדעי  חברה רוח

4 5 2 1 1 1 

 
 3 עומדים לבחירה – (10) מרצה בכיר

 
 ד"ר איתי בארי  .1

 ישי -ד"ר איילת בן .2

 ד"ר טלי גל .3

 סיים שלוש שנים, רשאי להיבחר לשנתיים נוספותעלה בדרגה ו, ד"ר ניסים כהן .4
 בדרגתו החדשה

 שבוט -ד"ר שרה כהן .5

 , סיימה חמש שניםד"ר שרונה ט. לוי .6

 ליאור לויד"ר  .7
 שגב -ד"ר ברכה ניר .8

 ד"ר שחר רהב .9

סיימה שלוש שנים, רשאית להיבחר עלתה בדרגה ו, ברגר-איריס ריינהץד"ר  .10
 בדרגתה החדשה לשנתיים נוספות

 
 נכון להיום סה"כ חברי סנאט בדרגת מרצה בכיר מכל פקולטה

 
 משפטים רווחה חינוך מדעי הטבע חברה רוח

4 4 - 1 1 - 

 
 1עומדים לבחירה  – (1)מרצה 

 
 , עלתה בדרגה, רשאית להיבחר לשלוש שנים בדרגתה החדשהמיכל קוראד"ר  .1

 
 

 1עומדים לבחירה  – (1) בכירמורה 
 

 , סיים חמש שניםאייוור לודלםד"ר  .1
 
 

 ף(חברים + חבר נוס 19) 20 גות:סה"כ לבחירה בכל הדר
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