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 "אפרשימת חברי הסנאט תש
 תפקידם:חברים בסנאט בתוקף 

 , רקטורגור אלרואיפרופ'  .1
 , נשיאפרופ' רון רובין .2

 דיקן ללימודים מתקדמיםפרופ' לילי אורלנד ברק,  .3

 פרופ' אופיר אלון, דיקן הפקולטה למדעי הטבע .4

 הפקולטה למשפטים איל, דיקן-פרופ' אורן גזל .5

 , משנה לרקטורמאיר חמופרופ'  .6

 דיקן למחקרסגן נשיא ופרופ' עדו יצחקי,  .7

 , דיקן הפקולטה למדעי הרוחאפרים לבפרופ'  .8

 ן הפקולטה לחינוךדיק רוזה לייקין,פרופ'  .9

  בריאותהרווחה וה מדעידיקן הפקולטה ל, זהפייסל עזאיפרופ'  .10

 הסטודנטים, דיקן פרופ' ג'ני קורמן .11

 , דיקן הוראהפרופ' דורון קליגר .12

 דיקן הפקולטה למדעי החברה דפנה קנטי, פרופ' .13
 

 חברים נבחרים בסנאט:
 ד"ר מעיין אגמון .1

 פרופ' דנה אמיר .2

 ד"ר איתי בארי  .3

 אליהו-בן ד"ר אדר .4

 ד"ר איילת בן ישי .5

 עוז-פרופ' גיא בר .6

 אפל-פרופ' אורנה בראון .7

 פרופ' עמית ברנשטיין .8

 פרופ' שי גירון  .9

 ד"ר טלי גל  .10

 פרופ' אפרת דגן  .11

 פרופ' אורי דוידוב  .12

 פרופ' איסי )ישראל( דורון  .13

 פרופ' אסף דר  .14

 פרופ' שולי וינטנר  .15

 פרופ' טל ז'רסקי .16

 פרופ' בת שבע חדד .17

 פרופ' נעמי יוסמן  .18

 פרופ' מאיר יעיש  .19

 פרופ' מירי כהן  .20

 שבוט -ד"ר שרה כהן .21

 כנען -פרופ' ורד לב .22

 ד"ר ליאור לוי .23

 ד"ר עליזה לוין .24

 פרופ' גיל לוריא .25

 פרופ' גלעד ליפשיץ  .26

 פרופ' גד לנדאו  .27

 לצרפרופ' יעל  .28

 פרופ' שרית לריש  .29

 פרופ' מונא מארון  .30

 פרופ' עמוס מגד  .31
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 פרופ' תאופיק מנסור  .32 

 ד"ר ברכה ניר  .33

 פרופ' שאול סמילנסקי .34

 סערפרופ' עמליה  .35

 פרופ' משה ענבר .36

 פרופ' תמר צבי .37

 פרופ' יוסי ציגלר .38

 כהן-ד"ר ג'והנה צ'מנסקי .39

 פרופ' שי צפריר .40
 פרופ' יריב צפתי .41

 פרופ' סנדי קדר .42

 פרופ' יעל קלי .43

 ד"ר שחר רהב .44

 פרופ' אורלי רובינשטיין  .45

 פרופ' אמנון רייכמן  .46
 לוין-פרופ' גל ריכטר .47

 רנצ'רפרופ' פיליפ  .48

 ד"ר כרמית רפפורט .49

 פרופ' זהר שגב .50

 פרופ' יובל שקד  .51
 

 נציגי הסטודנטים בסנאט:
 יו"ר אגודת הסטודנטים – גב' סיון קורן .1
 אגודת הסטודנטים גזבר –מר אלעד עסיס  .2
 נציג הסטודנטים – מר עומרי חן .3
 
 

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

 יהי, ראש אקדמי של הספרדפנה רבןפרופ'  .3
 


