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 ב"פתשלקראת בחירות  -חתך פקולטתי -חברי סנאט
 

  חברים 6יש לבחור  – (נציגים לפקולטה בסנאט 13) הפקולטה למדעי הרוח
 
, סיימה שלוש שנים, רשאית להיבחר לשנתיים , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – ד"ר איילת בן ישי .1

 נוספות

 תשפ"א, תשפ"ב, ף"תשתשע"ח, תשע"ט,  –עוז -פרופ' גיא בר .2

 סיימה, , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – שבוט-ד"ר שרה כהן .3

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –כנען -פרופ' ורד לב .4

 שבתון -תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – ד"ר ליאור לוי .5

  תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' עמוס מגד  .6

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' שאול סמילנסקי .7

 סיימה שלוש שנים רשאית להיבחר לשנתיים נוספות , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – פרופ' תמר צבי .8

 , סיים חמש שניםתש"ף, תשפ"א, ט, תשע"ח, תשע"זתשע" – יוסי ציגלרפרופ'  .9

 תשפ"ב, , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – ד"ר שחר רהב .10

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –רנצ'ר פרופ' פיליפ  .11

 תשפ"א, תשפ"ב, ף"תשתשע"ח, תשע"ט,  – פרופ' זהר שגב .12

 סיים, שבתון סמ' ב' ,, תשפ"אף"תשתשע"ט,  – פרופ' יובל שקד .13
 
 

 חברים 7יש לבחור  – (נציגים לפקולטה בסנאט 14) הפקולטה למדעי החברה
 

 בדרגה, רשאי להיבחר בדרגתו החדשה, עלה תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –ד"ר איתי בארי  .1

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' עמית ברנשטיין .2

, הפקולטה למשפטים לא מכניסה נציגים סיימה ,, תשפ"אף"תשתשע"ט,  – ד"ר טלי גל .3
 בבחירות אלו

 , סיים חמש שנים, תש"ף, תשפ"אתשע"ז, תשע"ח, תשע"ט –פרופ' אורי דוידוב  .4

 תשפ"בתש"ף, תשפ"א,  –פרופ' אסף דר  .5

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' שולי וינטנר  .6

סיים שלוש שנים רשאי להיבחר ,  עלה בדרגה, , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – פרופ' מאיר יעיש .7
 בדרגתו החדשה לשנתיים נוספות

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – ד"ר עליזה לוין .8

 תשפ"א, תשפ"ב, ף"תשתשע"ח, תשע"ט,  – גד לנדאופרופ'  .9

 סיימה, , תשפ"אף"תשתשע"ט,  – פרופ' עמליה סער .10

 , נבחר לדיקן הוראהף, תשפ"א"תשע"ט, תש – פרופ' שי צפריר .11

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' יריב צפתי .12

 , סיים חמש שניםתש"ף, תשפ"א, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט – לוין-פרופ' גל ריכטר .13

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – ד"ר כרמית רפפורט .14
 
 
 

 חברים 2 יש לבחור – (נציגים לפקולטה בסנאט 6) הטבע הפקולטה למדעי
 
 תשפ"א סמ' ב', תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' אדי ברקאי .1

, עבר פקולטה למדעי החברה, סיים שלוש שנים ף, תשפ"א"תשע"ט, תש –פרופ' שי גירון  .2
 בפקולטה למדעי החברה להיבחר לשנתיים נוספות רשאי

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' גלעד ליפשיץ  .3
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, עלתה בדרגה, רשאית להיבחר מחדש בדרגתה תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' שרית לריש  .4
 החדשה

 תשפ"א, תשפ"ב, ף"תשתשע"ח, תשע"ט,  – פרופ' תאופיק מנסור .5

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' משה ענבר  .6
 
 

  אין צורך בבחירות – (נציגים לפקולטה בסנאט 5) הפקולטה לחינוך
 

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' דנה אמיר .1

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – אליהו-ד"ר אדר בן .2

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' בת שבע חדד .3

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – יעל קליפרופ'  .4

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' אורלי רובינשטיין  .5
 
 

 חברים 4יש לבחור  – (נציגים לפקולטה בסנאט 10) בריאותהורווחה ה מדעיהפקולטה ל
 

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – ד"ר מעיין אגמון .1

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – אפל-פרופ' אורנה בראון .2

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –פרופ' אפרת דגן  .3

תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב, נבחר לדיקן הפקולטה למדעי הרווחה  –פרופ' איסי )ישראל( דורון  .4
 והבריאות

 , סיימה חמש שנים בסנאטתשפ"א, תש"ף, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט – פרופ' נעמי יוסמן .5

 תשפ"א, תשפ"ב, ף"תשתשע"ח, תשע"ט,  – פרופ' מירי כהן .6

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' גיל לוריא .7

 , סיימה חמש שנים בסנאטתש"ף, תשפ"א, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט – פרופ' יעל לצר .8

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב – ד"ר ברכה ניר .9

 , עלתה בדרגה, רשאית להיבחר בדרגתה החדשהתשפ"א, תשפ"ב –כהן -ד"ר ג'והנה צ'מנסקי .10
 
 

 אין צורך בבחירות – (נציגים לפקולטה בסנאט 3) למשפטיםהפקולטה 
 

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – טל ז'רסקיפרופ'  .1

 תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג – פרופ' סנדי קידר .2

 תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב –אמנון רייכמן פרופ'  .3
 

 
 

 19 הדרגות:סה"כ לבחירה בכל 
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