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 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
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 , משנה לרקטורמאיר חמופרופ'  .7

 דיקן למחקרסגן נשיא ופרופ' עדו יצחקי,  .8

 , דיקן הפקולטה למדעי הרוחרים לבאפפרופ'  .9

 דיקן הפקולטה לחינוך רוזה לייקין,פרופ'  .10

 פרופ' שי צפריר, דיקן הוראה .11

 הסטודנטים, דיקן פרופ' ג'ני קורמן .12

 דיקן הפקולטה למדעי החברה דפנה קנטי, פרופ' .13
 

 חברים נבחרים בסנאט:
 ד"ר מעיין אגמון .1

 פרופ' דנה אמיר .2

 פרופ' עפר ארזי .3

 אליהו-בן ד"ר אדר .4

 ד"ר איילת בן ישי .5

 עוז-פרופ' גיא בר .6

 אפל-פרופ' אורנה בראון .7
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 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 מיכאל ויינרמר  .1
 תאקדמיה המזכירה, ורדית גרברד"ר  .2

 יהי, ראש אקדמי של הספרדפנה רבןפרופ'  .3
 


