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רוסטיסלב פבזנר  מר   .43
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דגנית ויסמן  גב'   .22

מרינה וקסמן-פרוכט  גב'   .23
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יאנה מוגילביץ  גב'   .37
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שרית קורנבלום  גב'   .55

אנה קושרסקי  גב'   .56

יגאל קליין  מר   .57

יבגניה קלנטרוב  גב'   .58

בהצטיינות יתרה רעיה-ראיסה קרבצוב    גב'   .59

עופרה רביזדה  גב'   .60

ענת רון  גב'   .61

אורנית שגיא-דקל  גב'   .62

ענת שטג  גב'   .63

בתיה שטרר  גב'   .64

שולמית שלי דינין  גב'   .65

דנה שנקל  גב'   .66
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B.Med.Sc. מקבלי תואר בוגר במדעי הרפואה

מוניר אבו מדעים  מר   .1

שרה אבו-גאנם  גב'   .2

לורן אבישר  גב'   .3

מורן אגסי  גב'   .4

חגית אדלר  גב'   .5

עודד אוחנה  מר   .6

חגי אורבך  מר   .7

מלי נטלי אורון  גב'   .8

שחר אורן  מר   .9

בהצטיינות חילמי אלנסאסרה  מר   .10

עקיבא אסתרסון  מר   .11

רחל אקרמן  גב'   .12

אנוש אשכנזי  מר   .13

עטר בן שמואל  גב'   .14

ליאור בן-שלוש  גב'   .15

חגי בר-יוסף  מר   .16

בהצטיינות יתרה יניב בריילובסקי  מר   .17

אהד גואטה  מר   .18

הדר גז  גב'   .19

הדס גנר  גב'   .20

עדי גרשי  גב'   .21

בהצטיינות ביאנה דובינסקי  גב'   .22

ענת דינור  גב'   .23

דניאלה דנור  גב'   .24

בהצטיינות שרון דניאל  מר   .25

מורן הלרמן  גב'   .26

ג'ני ויינברנד  גב'   .27

ענבל וילנר  גב'   .28

בהצטיינות עדי ורד  גב'   .29

אורן זוסמן  מר   .30

צפנת טסט  גב'   .31

טלי טרבולוס  גב'   .32

גליה יעקובזון  גב'   .33

דוד ירדני  מר   .34

חיה ירון  גב'   .35

ליאור כרמון  מר   .36

נועה מבורך  גב'   .37

יעקב מדי  מר   .38
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B.Med.Sc. מקבלי תואר בוגר במדעי הרפואה

שירה ממון  גב'   .39

בהצטיינות אנדריי נבו  מר   .40

בהצטיינות יובל נחלון  מר   .41

לימור נשלסקי  גב'   .42

מרינה סלובודקין  גב'   .43

ענבל סנדלר  גב'   .44

טליה סקר  גב'   .45

טל פורטגנג  גב'   .46

בהצטיינות ניר פילר  מר   .47

איתי פלג  מר   .48

יגאל פרנק  מר   .49

ברק פרצוב  מר   .50

שירה קובץ'  גב'   .51

ישראל קוזנייץ  מר   .52

דוד קוזרינסקי  מר   .53

יעל קורן  גב'   .54

תהילה קייסמן    גב'   .55

אנה קפלינסקי   גב'   .56

בהצטיינות יתרה ויקטור רבקין  מר   .57

יעל רדינסקי  גב'   .58

עמיר רוזנבלט  מר   .59

תום רוזנברג  מר   .60

עינת רפאלי  גב'   .61

בהצטיינות רות רפאלי רבין  גב'   .62

דוד שאקי   מר   .63

בהצטיינות יריב שטבהולץ  מר   .64

רויטל שינברג  גב'   .65

נדב שליט  מר   .66

בהצטיינות נתלי שרון  גב'   .67

חגי שרמן  מר   .68
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B.Med.Lab.Sc. מקבלי תואר בוגר במדעי המעבדה הרפואית

אלכסנדר אוסניס   מר   .1

קרן אליה   גב'   .2

שירי אלמדוי  גב'   .3

פביאן אפרגן  גב'   .4

קרן בלחסן  גב'   .5

יוליה בק  גב'   .6

אלי גולין  מר   .7

בהצטיינות יסמין דאדון  גב'   .8

בהצטיינות מיכל דימרי  גב'   .9

זיוה ויתקין  גב'   .10

בהצטיינות יתרה  לילך טוקר  גב'   .11

יהושוע ישיבר טמנו  מר   .12

אריאל טרויב   מר   .13

אוהד כהן  מר   .14

לגב  מיכל כהן   .15

ראיסה מאירסון  גב'   .16

תמר מילר  גב'   .17

אושרה נגר  גב'   .18

טל נדירי  גב'   .19

אושרי נעמני  מר   .20

אלכסנדרה ספיבק  גב'   .21

ח'ולוד פארס  גב'   .22

אורית פורטי  גב'   .23

קרן פלאח  גב'   .24

אורלי פרייב   גב'   .25

בהצטיינות מיכל צוקרמן  גב'   .26

מירה קניזיצקי  גב'   .27

דיאנה רויף  גב'   .28

בהצטיינות אביטל רכטמן  גב'   .29

בהצטיינות גיל שויד  מר   .30

דותן שלי   מר   .31
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B.A. מקבלי תואר

רונן אוזן  מר   .1

אלדן אוחיון  מר   .2

עדנה אישרים  גב'   .3

הדס איתמר-כהן  גב'   .4

מאירה אלדר  גב'   .5

פואד אלטורי  מר   .6

בהצטיינות אורן-חן אמרני  מר   .7

שמחה ארבלי  גב'   .8

נטע ארד  גב'   .9

ענת-נטע בטיטו  גב'   .10

ענבל ביטון-אפללו  גב'   .11

בהצטיינות גל בן נון  מר   .12

בהצטיינות יתרה עידן בן-נון  מר   .13

יעקב בראל  מר   .14

טובה ברדה  גב'   .15

רואי דיין  מר   .16

בהצטיינות ז'קלין דלרחים-כהנוף  גב'   .17

בהצטיינות מירב דמארי  גב'   .18

ענבל דרעי  גב'   .19

אלינה וודונוס  גב'   .20

סנדרה ושדי  גב'   .21

אתי זוארץ  גב'   .22

בהצטיינות אלנה זק  גב'   .23

אינה חבלבוב  גב'   .24

סיון חטואל  גב'   .25

מרינה טופצ'יאשוילי  גב'   .26

יהודית טלמן  גב'   .27

אופיר כהן  מר   .28

מאיה כהן  גב'   .29

אלונה כנף   גב'   .30

רותם לבל  מר   .31

בהצטיינות יתרה רובין מרצ'ל לובל  מר   .32

בהצטיינות אנה ליבשיץ  גב'   .33

איילת מזוז  גב'   .34

גילה מיכאלוב  גב'   .35

אריאלה מלושיצקי  גב'   .36

אורנית מרום  גב'   .37

שחר מרכוס  גב'   .38

ניהול מערכות בריאות
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B.A. מקבלי תואר

מורן מרלינג   גב'   .39

גיזלה חן משיח  גב'   .40

בהצטיינות רותם סולטן  גב'   .41

נאור עיני  מר   .42

חנין עיסא  גב'   .43

אשר פיין  מר   .44

מוריס משה פינטו  מר   .45

גילת פינקלשטיין  גב'   .46

קטי פישקין  גב'   .47

יבגני פקין  מר   .48

בהצטיינות דלית פרנסקי  גב'   .49

אילנה צדיקוב  גב'   .50

אנה קמנבה   גב'   .51

אלאא קעדאן  גב'   .52

בהצטיינות מזל קציר  גב'   .53

ג'ני רויזמן  גב'   .54

מרים שווד     גב'   .55

מיטל שיטרית   גב'   .56

אורית שישה   גב'   .57

נורית שראייר  גב'   .58

זינובי שרגא  מר   .59

ניהול מערכות בריאות
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B.N. מקבלי תואר בוגר בסיעוד

וודחה אבו עסא  גב'   .1

אחלם אבו קרן אבו גאנם   גב'   .2

גאולה אבן  גב'   .3

הדר אוביץ  גב'   .4

נעמה אוזנה  גב'   .5

שרון אוליאל  גב'   .6

בסמה אזברגה  גב'   .7

רוסון אזברגה  גב'   .8

אתי אזרן  גב'   .9

יוספת אלמליח  גב'   .10

מירי אמסלם  גב'   .11

בהצטיינות רחל אמשיקשוילי  גב'   .12

אורנה בטוניאשוילי  גב'   .13

גלית בידנר  גב'   .14

יהודית בלוך  גב'   .15

אולגה בלכר  גב'   .16

אינה בריום  גב'   .17

בהצטיינות מרינה ברנר  גב'   .18

עדי ג'בארין  מר   .19

קטי גורביץ  גב'   .20

מרינה גיטלין  גב'   .21

אפרת גיל  גב'   .22

אנסטסיה גליקנפרייד  גב'   .23

אפרת גלסנר  גב'   .24

בהצטיינות אינה גרימברג  גב'   .25

בולסלב גרינברג  מר   .26

ג'ורג'ט דדון  גב'   .27

אינה דובינסקי  גב'   .28

בהצטיינות ויקטוריה דולבנץ  גב'   .29

שירה הופמן  גב'   .30

עדי הררי  גב'   .31

איכלס זהראן  גב'   .32

חן זוהר  גב'   .33

ענבל חג'ג'  גב'   .34

אליס חדד  גב'   .35

בלה חודאידטוב  גב'   .36

בהצטיינות ציפורה חמו  גב'   .37

שיפא טלאלקה   גב'   .38

בית הספר למקצועות בריאות קהילתיים ע”ש מתילדה ולאון רקנטי
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B.N. מקבלי תואר בוגר בסיעוד

בהצטיינות אנדריי	טקצ'יק	 מר	 	.39

אורלי	יפה		 גב'	 	.40

אולגה	ירמיהו	 גב'	 	.41

מזל	כהן	 גב'	 	.42

ילנה	לוינמן	 גב'	 	.43

נאוה	ליבוביץ’	 גב'	 	.44

יאנה	ליטמן	 גב'	 	.45

בהצטיינות אושרה	מאיר	 גב'	 	.46

סופי	מדינה	 גב'	 	.47

מאיה	מושיאשוילי	 גב'	 	.48

עטרה	מושקה		 גב'	 	.49

בהצטיינות	יתרה פולינה	מלחי	 גב'	 	.50

נויה	ממן	 גב'	 	.51

רותם	עוז	 גב'	 	.52

בהצטיינות ילנה	פילץ'	 גב'	 	.53

אולג	פישביין	 מר	 	.54

רינה	פישהיימר	 גב'	 	.55

יוכבד	פרידמן	 גב'	 	.56

בהצטיינות מאיה	פרנקל-תאומים	 גב'	 	.57

מיכאל	פרקנסקי	 מר	 	.58

בהצטיינות	יתרה יוליה	צפסמן	 גב'	 	.59

מרינה	קוכטמן	 גב'	 	.60

אירינה	קורצ'נקו	 גב'	 	.61

דורית	קליין	 גב'	 	.62

מלכה	קמינסקי	 גב'	 	.63

אנסטסיה	קמנב	 גב'	 	.64

דליה	קרלה	 גב'	 	.65

בהצטיינות אלונה	קרן	 גב'	 	.66

בהצטיינות מירית	ראבינסאן	 גב'	 	.67

ליזה	רובין	 גב'	 	.68

יהודית	שושן	 גב'	 	.69

ברוך	שטלמן	 מר	 	.70

נעמי	שטרנהיים	 גב'	 	.71

רוהיפה	שיבלי-כמלאת	 גב'	 	.72

לירון	שני	 גב'	 	.73

בית	הספר	למקצועות	בריאות	קהילתיים	ע”ש	מתילדה	ולאון	רקנטי
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B.P.T. מקבלי תואר בוגר בפיזיותרפיה

מאיה אביב  גב'   .1

מיכל אור  גב'   .2

שירלי אימרגוט  גב'   .3

חלף אלנסאסרה  מר   .4

איתן ארנס  מר   .5

ליאור בן אלטא  מר   .6

קרן בן-שטרית  גב'   .7

אילנה ברנר  גב'   .8

מיה דוד  גב'   .9

בהצטיינות נורית דרורי  גב'   .10

מיכל וולפרט  גב'   .11

משה וזאנה  מר   .12

הדס וילנסקי  גב'   .13

דנה זוהר  גב'   .14

רות זילברשטיין  גב'   .15

קלמנט ז'ק חכים    מר   .16

דנה טבצ'ניק  גב'   .17

נירה יעקב  גב'   .18

נלי ישראל  גב'   .19

בהצטיינות ורד לאופר  גב'   .20

תמר מועלם  גב'   .21

שרון מיינרט  גב'   .22

מרינה מסרסקי  גב'   .23

בהצטיינות אורנית נזרי  גב'   .24

רעות עמיאל  גב'   .25

יואב פלג   מר   .26

בהצטיינות יתרה  ישי פלג  מר   .27

מעין פרידמן  גב'   .28

תמר צוקר  גב'   .29

גיא רותם  מר   .30

שירלי רחמים  גב'   .31

בהצטיינות גלי שוורץ  גב'   .32

אפרת שוחט  גב'   .33

יעל שיר  גב'   .34

ניר שני  מר   .35

בהצטיינות נועם שפיגל  גב'   .36

בית הספר למקצועות בריאות קהילתיים ע”ש מתילדה ולאון רקנטי
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B.Pharm. מקבלי תואר בוגר ברוקחות

בהצטיינות אבראהים	אבו	חמד	 מר	 	.1

כמיליה	אבואלהיגא	 גב'	 	.2

שודואן	אגבאריה	 גב'	 	.3

רולנדה	אהרון	 גב'	 	.4

אביה	אודס				 גב'	 	.5

סמדר	אלטרמן	 גב'	 	.6

אורי	אליהו	 מר	 	.7

אלינה	אלפרוביץ	 גב'	 	.8

לריסה	בורינשטיין	 גב'	 	.9

אבישג	בינון	 גב'	 	.10

בהצטיינות אירית	ברנבלט	 גב'	 	.11

ליאת	גבריאל	לוי	 גב'	 	.12

בהצטיינות יאנה	גברילוב	 גב'	 	.13

לביא	ישראל	גורן	 מר	 	.14

סבטלנה	גירשובסקי	 גב'	 	.15

ענבל	גרנך	 גב'	 	.16

מוחמד	דיב	 מר	 	.17

בהצטיינות יהודית	ברנר	 גב'	 	.18

אסלאם	הניה	 מר	 	.19

רבקה	ווינשטיין	 גב'	 	.20

בהצטיינות אירינה	ויגונסקי	 גב'	 	.21

חן	ולדמן	 גב'	 	.22

דויד	ולובלסקי	 מר	 	.23

עופר	וקס	 מר	 	.24

היבה	זבאנה	 גב'	 	.25

לינה	אלינור	זילברמן	 גב'	 	.26

ולרי	זלצברג	 מר	 	.27

בהצטיינות	יתרה אינה	חוסיד	 גב'	 	.28

סורנה	חיימוביץ	 גב'	 	.29

אנה	חסקין	 גב'	 	.30

מירב	ישראל	 גב'	 	.31

מנשה	כהן	 מר	 	.32

עוז	כנעני	 מר	 	.33

בהצטיינות ניר	לוי	 מר		 	.34

חנה	לוינגר	 גב'	 	.35

רעיה	לוריא	 גב'	 	.36

בהצטיינות דיאנה	ליכטנשטיין	 גב'	 	.37

אלון	ליפסקי	 מר	 	.38
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B.Pharm. מקבלי תואר בוגר ברוקחות

הילה לרמן  גב'   .39

פאני מגריש  גב'   .40

לימור מובשוביץ'  גב'   .41

ורוניקה מכלביץ'  גב'   .42

רם מליס  מר   .43

קלי סבן  גב'   .44

הדס סנה   גב'   .45

בר סקופ  גב'   .46

בהצטיינות דינה פוליאק  גב'   .47

בהצטיינות אמה פורטנוי  גב'   .48

חן פלג  גב'   .49

בהצטיינות אירינה פרידמן  גב'   .50

שירן פרנקל  גב'   .51

אמיר צולנג  מר   .52

זהר צ'צ'יק  גב'   .53

נטליה קוזנצוב  גב'   .54

ויקטוריה קוניק  גב'   .55

בהצטיינות מיכל קופמן  גב'   .56

בהצטיינות יתרה אווה קופנסקי  גב'   .57

נועה קופר  גב'   .58

סיוונה קורן  גב'   .59

שרונה קיזנר  גב'   .60

סבטלנה קרבץ  גב'   .61

הדס קרפל טורנר  גב'   .62

נאנסי קשיר  גב'   .63

שני שהם  גב'   .64

מיכל שליט  גב'   .65

מרינה שניטמן   גב'   .66
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B.EMS. מקבלי תואר בוגר ברפואת חירום

בהצטיינות יתרה כרמית איזנר  גב'   .1

ניר חנן אלטמן  מר   .2

יעל אלשטיין  גב'   .3

שירה אפלבאום  גב'   .4

בהצטיינות מיכל אפלמן  גב'   .5

שלמה ארבל   מר   .6

קארן ביטון  גב'   .7

גל בראל  מר   .8

עומרי ברוור  מר   .9

שרי ברניס  גב'   .10

לירון גולן    גב'   .11

בהצטיינות  אריאל גינזבורג  מר   .12

אייל גרשי  מר   .13

דקלה דהן  גב'   .14

אליהו דיין  מר   .15

אורן כהן  מר   .16

צחי לוגסי  מר   .17

רועי לוי  מר   .18

גדי לנדינג  מר   .19

גיל נדב  מר   .20

בהצטיינות   זינה סקורן  גב'   .21

עדן חן  גב'   .22

דיאנה פדורוביץ  גב'   .23

יונתן פולר  מר   .24

מריה פונצ'ינסקי  גב'   .25

נגה פיטלסון  גב'   .26

יעל קדמן  גב'   .27

אלעזר קלין  מר   .28

בהצטיינות שירה קסנר  גב'   .29

בהצטיינות תומר קפלן  מר   .30

בהצטיינות נירית קרה  גב'   .31

שחר קרנר  מר   .32

אברם רשף  מר   .33

צבי שיבק  מר   .34

שירלה שמחון  גב'   .35

שמעון ששון  מר   .36

בית הספר למקצועות בריאות קהילתיים ע”ש מתילדה ולאון רקנטי
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה אלקטרו-אופטית
סימון אדר  מר   .1

ירון אהרונוביץ  מר   .2

שרון אהרן  מר   .3

אריק אלחרר  מר   .4

בנימין אמינוב  מר   .5

בהצטיינות אולג בוגילו  מר   .6

בהצטיינות שלומי בוגנים  מר   .7

ניר בויום  מר   .8

דניאל ביתן  מר   .9

בהצטיינות יתרה עופר ברעם  מר   .10

אורן גדות  מר   .11

אלכסנדר גולצקנר  מר   .12

איתי גימאני  מר   .13

אלכס גנסון  מר   .14

יניב גרונדמן  מר   .15

רונן דדון  מר   .16

יבגני דוידוב  מר   .17

ברוך הירש  מר   .18

בהצטיינות יתרה אבירן הלסטוך  מר   .19

גיא ושדי  מר   .20

אמיר חטאב  מר   .21

בהצטיינות אלדד חי  מר   .22

אילון חרזי   מר   .23

נתן טבצניק   מר   .24

מיכאל טל  מר   .25

רחלי יהושע  גב'    .26

אברהם לוי  מר   .27

טל לוי   מר   .28

בהצטיינות אופיר לוינסון  מר   .29

אלכסנדר ליאדסקי  מר   .30

ח'אלד מולא  מר   .31

אשר מלול  מר   .32
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות לאוניד מלניקוב  מר   .33

גיאורגי מנבדה   מר   .34

אופיר ניכטרן  מר   .35

דורון נמדר  מר   .36

בהצטיינות רזי סגל  מר   .37

אלכסנדר סודקוב   מר   .38

האני סעב  מר   .39

שלמה עסיס  מר    .40

רון פרידמן  מר   .41

אמיל שמואל צדיק  מר   .42

ישראל קאופמן  מר   .43

ולדימיר קליחמן  מר   .44

ודים קשניקוב   מר   .45

בהצטיינות חיים רודל  מר   .46

דוד רוזנברג  מר   .47

אנטון רייבישקין  מר   .48

בהצטיינות יהודה שיין  מר   .49

יובל שמעוני  מר   .50

הנדסה אלקטרו-אופטית
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

רועי אורלנד   מר   .1

בהצטיינות טלי ברונר  גב'   .2

זאב הרשקוביץ   מר   .3

אסף טוקר   מר   .4

יעל לביא   גב'   .5

אינה סיגל בטיקוף   גב'   .6

בהצטיינות יתרה מרים סנטו  גב'   .7

בהצטיינות יתרה דריה פרילוצקי  גב'   .8

ירון צור   מר   .9

גד צרפתי   מר   .10

נעם רוזנר   מר   .11

הנדסת ביוטכנולוגיה
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

ערן אודיי   מר   .1

יאיר אלוש   מר   .2

אייל בן משה   מר   .3

לימור בר   גב'   .4

מילא שי רז טיימן -ירדן   מר   .5

בהצטיינות יתרה מיכאל ירצב   מר   .6

אייל כהן   מר   .7

בהצטיינות   אירנה כהן  גב'   .8

ארנון לאודין   מר   .9

קרן לחמן   גב'   .10

ענת מאיר   גב'   .11

הדי שורץ   מר   .12

תומר שושני   מר   .13

הנדסה ביו-רפואית
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות מעוז בן-איון  מר   .1

אלון בר- גיל   מר   .2

לובה דרויזמן  גב'   .3

אלכסנדר זק  מר   .4

יהושע כהן  מר   .5

בהצטיינות יוסף כהן  מר   .6

יוסף כץ  מר   .7

עוז לוק  מר   .8

אמנון לם  מר   .9

קובי מורחיים  מר   .10

בהצטיינות הלל משיח  מר   .11

רומן פלטניק  מר   .12

הנדסה גרעינית
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

דיתי אניג'ר  גב'   .1

עמיר ארנון  מר   .2

אפרת בוטנריו  גב'   .3

בהצטיינות עינת בן יאיש  גב'   .4

רומן גרייסוך  מר    .5

ליאורה דמארי  גב'   .6

שחר כהן  מר   .7

מורן לוי  גב'   .8

סלבה צור  מר   .9

זאיד שלה  מר   .10

הנדסת חומרים
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

אמיר אגוזי  מר   .1

בהצטיינות דימיטרי ביימל  מר   .2

דוד בכור  מר   .3

ארקדי ברקובסקי  מר   .4

רונן גבאי  מר   .5

אלכסנדר גוכמן  מר   .6

שי גולן  מר   .7

עופר גלזר  מר    .8

יונתן דיסטלר  מר   .9

בהצטיינות ניר הזנשפרונג  מר   .10

אייל הרטמן  מר   .11

איתי כהן  בהצטיינות יתרה  מר   .12

דניאל שמעון כהן  מר   .13

תומר כהן  מר   .14

בהצטיינות יצחק לוי  מר   .15

עופר לוי  מר   .16

ערן לינדר  מר   .17

מיכאל לרון  מר   .18

בנימין מוניץ  מר   .19

אחמד עליאן  מר   .20

דורון פיין  מר   .21

יגאל פרידמן  מר   .22

בהצטיינות דימה צ'רקינסקי  מר   .23

בהצטיינות יתרה יאן קגנובסקי  מר   .24

לב קושניר  מר   .25

מיכאל קסטר  מר   .26

רומן רבקין  מר   .27

אוהד רוזן  מר   .28

אלברט רוזנפלד  מר   .29

בהצטיינות תרצה רוטנברג  גב'   .30

בהצטיינות אלכסנדר שבחמן  מר   .31

איתן שלומי  מר   .32

אריאל שקלים  מר   .33

הנדסת חשמל ומחשבים
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות פולה גולדברג אופנהיימר  גב'   .1

בהצטיינות עומר יפה   מר   .2

בהצטיינות אורית סיטון  גב'   .3

אינגה פסטר  גב'   .4

ענבל פרקר  גב'   .5

נטליה שליאק-שוורצבורג  גב'   .6

בהצטיינות יתרה אברהם-דרור שרודר  מר   .7

הנדסה כימית
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

ליאור אוזן   מר   .1

יעקב בן-דוד  מר   .2

שחר ברגר  מר   .3

יואב ברקוביץ  מר   .4

אלי דולב  מר   .5

אור לירן  מר   .6

רועי פרויד  מר   .7

אלעד פריאל  מר   .8

בהצטיינות איתן קומפינסקי  מר   .9

בהצטיינות יבגני רבינוביץ  מר   .10

גל שוראקי  מר   .11

אילון שמשי  מר   .12

שחר שריד  מר   .13

הנדסת מכונות
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

רועי בארי מר   .1

הנדסת מכטרוניקה
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

אהוד אבני   מר   .1

בהצטיינות ניר אופק  מר   .2

בהצטיינות סיגל אלנקוה  גב'   .3

דותן ברק   מר   .4

בהצטיינות מיטל טובי  גב'   .5

בהצטיינות יתרה גיל טחן  מר   .6

דן מלמד   מר   .7

בהצטיינות עזאם מרעי  מר    .8

איתי סגל   מר   .9

טל פדידה    מר   .10

בהצטיינות רמי פוזיס   מר   .11

הנדסת מערכות מידע
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

אורית אוזן  גב'    .1

מר   חגי אורטנר   .2

אינסה איינבינדר  גב'    .3

מר   אמיר איל   .4

מר   זאב אקרמן   .5

מורן בארי  גב'    .6

מר   גיל בוטון   .7

מר   סירו בורשטיין   .8

ליאה ביליק  גב'   .9

מירי בן יקר-זגורי  גב'    .10

מר   רון בן שחר   .11

מר   נעם בן-אשר   .12

בהצטיינות יתרה אסתר בנדו  גב'   .13

מר   אלעד בסן   .14

מר   זוהר ברבי   .15

מר   יריב גדידי   .16

מר   אייל גרין   .17

בהצטיינות מר   אסף גרינברג   .18

מר   טל דוד   .19

מר   הראל הרשקוביץ   .20

מר   אולג וולקוב   .21

ענת וייס דיבן  גב'    .22

מר   יניב וקראט   .23

בהצטיינות יתרה מר   יצחק ורון   .24

מר   דוד חסון   .25

מר   טל חריף   .26

יסמין טל-בדש  גב'    .27

בהצטיינות מר   צח יעקובוביץ   .28

מר   דורון כהן   .29

ימית כהן  גב'    .30

מר   יעקב כהן   .31

לימור כהן-יוכפז  גב'    .32

רינת ליס  גב'    .33

הנדסת תעשיה וניהול
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר   איתן מזירובסקי   .34

בהצטיינות מר   ערן מנגד   .35

מר   מיכאל מנשהאוף   .36

מר   איגור מקסימוב   .37

סמדר מרחבי  גב'    .38

בהצטיינות מר   רן נאות   .39

מר   אבי נפתלוביץ   .40

מר   גיורא סילוסטר   .41

עדי סלג'ן  גב'   .42

מר   בני סלוטקי   .43

מר   ערן עוז   .44

בהצטיינות מר   אהוד עקיבא   .45

מר   איתי ערבית   .46

מר   זאב פרידמן   .47

מר   אברהם פרישמן   .48

מר   שמואל פרץ   .49

בהצטיינות מר   חנינא צור-אריה   .50

קרן קאפח  גב'    .51

אינה קרסיק  גב'    .52

מר   גבי שגיא   .53

ענבל שגיא  גב'    .54

בהצטיינות מר   צבי שיוביץ   .55

עמית שלף  גב'    .56

מר   אורן שפירא   .57

מר   מיכאל שצ'וקין   .58

עירית שרון  גב'    .59

הנדסת תעשיה וניהול
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

טל בן אור   גב'   .1

אלכס גולוב    מר   .2

אלברט דוד-פור    מר   .3

בהצטיינות שרון ושיץ  מר   .4

עודד לכיש   מר   .5

יואב לסנר   מר   .6

אבי נתן   מר   .7

תמר קדם-הולצמן   גב'   .8

בהצטיינות שי שגב  מר   .9

אסף שווץ   מר   .10

ניהול והנדסת בטיחות
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים

טלי אבוקרט    גב'    .1

ליאת אלזס-ברלינר    גב'    .2

נטליה בונדרנקו    גב'    .3

בהצטיינות אורי גורן  מר   .4

אוסנת ורטהיים    גב'    .5

בהצטיינות רני ורטהיים  מר   .6

אילנית טרייביש    גב'    .7

רויטל משיח    גב'    .8

מאור ניר    מר   .9

לימור פלנטר פרן    גב'    .10

דניס קוזמנקו    מר   .11

בהצטיינות עופר רשף  מר   .12

בהצטיינות מאיה שניט-אורלנד   גב'    .13

הנדסה סביבתית
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות בועז אריאל אברהם  מר   .1

טל אהרוני  גב'   .2

אהוד אורון  מר   .3

שי אלימלך  מר    .4

הילה אמסילי  גב'   .5

ישי אמסלם  מר   .6

אמיתי בוכריס  מר   .7

בהצטיינות בן בולמש  מר   .8

בהצטיינות יתרה ויקטור בורביע  מר   .9

שי בטושה  מר   .10

בהצטיינות נחמיה ביגל  מר    .11

מייק בן עטר  מר   .12

אייל בנין  מר   .13

אברהם ברדח  מר   .14

אורי גורביץ   מר   .15

רועי ג'ינגה  מר   .16

בהצטיינות יתרה יעל דניאל  גב'   .17

בוריס דנילנקו  מר    .18

אסף הרשטיג  מר    .19

בהצטיינות מנדי וייס  מר   .20

מעיין זיסקינד  מר   .21

רועי חג'ג'  מר   .22

מעיין טליוסף  גב'   .23

אילת יוחנן  גב'   .24

בהצטיינות איליה ינובסקי  מר   .25

יהונתן יערי   מר   .26

עידן כנפי  מר   .27

אריאל כץ  מר   .28

איתן מוסייל  מר   .29

אלון מזור  מר   .30

אורי נוימן  מר   .31

איגור סבצ'נקו  מר   .32

ירון סובל  מר    .33

הנדסת בניין
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

יוסי סיידו  מר   .34

יעקב ספטי  מר   .35

בהצטיינות יעל סקקון  גב'   .36

לודמילה פולנריוב  גב'   .37

דנה פריד  גב'   .38

ליאור צייטלין  מר   .39

בהצטיינות יצחק קאודרס  מר   .40

רומן קריבורוק  מר   .41

רועי רוטמן   מר    .42

אורי רוטשילד  מר    .43

בוריסלב שוט  מר   .44

יניב שוסט  מר   .45

איתי-רן שלום  מר   .46

טל שלום  גב'   .47

ליבנת שם טוב  גב'   .48

עידן שמש  מר    .49

אורחן שרטילוב  מר   .50

ניר שרם  מר   .51

הנדסת בניין
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

תומר אברהם   מר   .1

ורד אלון   גב'   .2

דרור אלוני   מר   .3

מעיין אללוף   גב'   .4

יעל אמסטרדם   גב'   .5

דדי יהודה ארדהיים   מר   .6

יובל באומל   מר   .7

הילה בוסקילה   גב'   .8

בהצטיינות יתרה  נסי בנישתי  מר   .9

חן-חנה ברון   גב'   .10

יעקב גולדמן   מר   .11

שי גולן   מר   .12

סיון גסר   גב'   .13

אסף גרשונוביץ   מר   .14

מורן דדוש   גב'   .15

מאיה דוברובסקי   גב'   .16

יעל דוד טפר   גב'   .17

מירי דנן   גב'   .18

יעל היימן   גב'   .19

טליה הרוש   גב'   .20

איתי וילדר   מר   .21

רונן ויצמן   מר   .22

עדי זיו   מר   .23

בהצטיינות     מינה חן  גב'   .24

לירון חסן   גב'   .25

יהל טויזר בנימין   גב'   .26

מריה אסתר יאבלונקה   גב'   .27

נורית יגב   גב'   .28

בהצטיינות יתרה  טל יועץ  גב'   .29

רז כולני   מר    .30

ליאור לוי    מר   .31

טל ליבוביץ-רבקין   גב'   .32

עלווה מדור-חיים   גב'   .33

הנדסת ביוטכנולוגיה
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

אהרן מוסיוב   מר   .34

גלינה מטלניקוב   גב'   .35

אסף מרגלית   מר   .36

תומר ניר   מר   .37

אמיר סייר   מר   .38

טל סקס   גב'   .39

בהצטיינות  עומר עורקי  מר   .40

בהצטיינות  אפרת פאר  גב'   .41

שירה פאר   גב'   .42

טלי פישלר   גב'   .43

איתמר פסלסקי   מר   .44

בהצטיינות יתרה   רוני פרי  גב'   .45

אביטל פרץ עמר   גב'   .46

עדי צור   גב'   .47

בהצטיינות  ענבל צרפתי   גב'   .48

בהצטיינות  אלה קיפרווסר  גב'   .49

עזר קרואני   מר   .50

מיכל רותם    גב'   .51

בהצטיינות  סיוון רז  מר   .52

בהצטיינות  אורית רידי  גב'   .53

ליאור רייזר   מר   .54

דיאנה רסולוניריאנה   גב'   .55

יאיר רצ'שטר     מר   .56

חיה שוקרון   גב'   .57

יוסף שוקרון   מר   .58

יובב שור   מר   .59

יניב שמידט   מר   .60

טל שפירא    מר   .61

בהצטיינות  ארז שרון   מר   .62

הנדסת ביוטכנולוגיה
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית
דיקלה אטדגי  גב'    .1

יובל בן יעקב  מר   .2

נטאלי בן-נתן    גב'    .3

נעם בן-שמעון   גב'    .4

בהצטיינות יבגניה גולדשטיין  גב'    .5

מרינה גורוחוב  גב'    .6

יפעת גרטלר  גב'    .7

עידן דקל   מר   .8

ולדיסלב וטשטיין  מר   .9

לאה וינוקור  גב'    .10

מירב יוסף  גב'    .11

שלומי ישראלי     מר    .12

תמי כהן   גב'    .13

יסמין כהן-ששון  גב'    .14

אלונה כץ  גב'    .15

מרק לויטס  מר   .16

לביא לנדמן  מר     .17

בהצטיינות עדינה מורשטיין   גב'    .18

רון מילר  מר   .19

סופיה נאצ'  גב'    .20

שירה נחמיה   גב'    .21

גב'   אלונה סוקולובסקי   .22

תמי סיגל   גב'    .23

איה פישר   גב'    .24

יוסי צדוק  מר    .25

בהצטיינות ברק צחר   מר    .26

ציפי  צלוביץ  גב'    .27

מרינה צרליוק  גב'    .28

בהצטיינות דני קורצקי  מר    .29

בהצטיינות מעיין קרני   גב'    .30

נטע ראשין   גב'    .31

רונלי רוזמרין  גב'    .32

אופיר רז  מר    .33

בהצטיינות יתרה אמיר שוורצר   מר   .34

רון שחם  מר    .35

בהצטיינות גב'   לילך שי   .36

מיכל שיינקופף  גב'    .37

ניר שיפ  מר    .38

עלז שנהר  מר    .39



43

B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

יקיר אלוני  מר   .1

רון בנדנר  מר    .2

בהצטיינות דורי בנימין  מר    .3

רפאל בעבור  מר   .4

בהצטיינות יתרה לאוניד גוליאנד  מר   .5

יעקב דביר  מר    .6

עזית דהן  גב'   .7

אלכסנדר זליצ'נוק  מר    .8

לירון חלק  מר   .9

מאור יונוביץ  מר    .10

אביה לבון  גב'   .11

ארז לוי   מר   .12

אברהם ליפשיץ  מר    .13

חובב מור  מר   .14

גיא מלכה  מר    .15

ניר מצויינים  מר    .16

רינת קטיה סוסינסקי  גב'   .17

יונתן קשת   מר   .18

יוסי רובין  מר   .19

צחי רוזנשטיין  מר   .20

יונתן שור  מר   .21

סלעית שמואלי  גב'   .22

בהצטיינות יניב שפושניק  מר   .23

בהצטיינות  מאיה תבל  גב'   .24

הנדסה גרעינית
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות יוחנן	אביטן	 מר	 	.1

לימור	אביטן	 גב’	 	.2

חן	אבן	 גב’	 	.3

שניר	אידל		 מר	 	.4

חני	אלה		 גב’	 	.5

אופיר	בורג	 מר	 	.6

ליאת	ביבלה	 גב’	 	.7

רעות	בללי	 גב’	 	.8

לירן	בן	מויאל	 מר	 	.9

דקל	בר	 מר	 	.10

גלעד	גוטמן	 מר	 	.11

אנדריי	גוטרנכט	 מר	 	.12

מר			רועי	גולדמן		 	.13

ארתור	גומברג	 מר	 	.14

עוצמי	יוסף	גיטלין	 מר	 	.15

איגור	גלפר	 מר	 	.16

תומר	גרייזמן	 מר	 	.17

בועז	דדו	 מר	 	.18

יוגב	דהן	 מר	 	.19

משה	דוד-פור	 מר	 	.20

יניב	דיין	 מר	 	.21

אסף	וייס	 מר	 	.22

יאיר	ורד	 מר	 	.23

מאיה	זאבי	 גב’	 	.24

שרון	חיים	 מר	 	.25

אפרת	טל	 גב’	 	.26

טל	יצקוביץ	 גב’	 	.27

דנה	כהן	 גב’	 	.28

בהצטיינות עדי	כוכב	 גב’	 	.29

רונן	לב	 מר	 	.30

אפרת	לוי		 גב’	 	.31

בהצטיינות	 נועה	לולו	 גב’	 	.32

הנדסת	חומרים
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת	חומרים
שיקמה	מורג	 גב’	 	.33

מר			אסף	מחלב	 	.34

קלרה	מסטר	 גב’	 	.35

בהצטיינות ערן	מרציאנו	 מר	 	.36

בהצטיינות עדי	נאור	 גב’	 	.37

עודד	נחום	 מר	 	.38

בהצטיינות רן	סוארי	 מר	 	.39

אופיר	סודרי	 מר	 	.40

יתיר	סעדיה		 מר	 	.41

מעיין	סרור	 גב’	 	.42

ליאב	עטיה	 מר	 	.43

נטע	פאר	 גב’	 	.44

בהצטיינות יסמין	פלד	 גב’	 	.45

אלכסנדר	פלייטמן	 מר	 	.46

אמיר	פסטרנק	 מר	 	.47

לורין	פרדה		 מר	 	.48

אלכסנדר	פרייליכמן			 מר	 	.49

מר			הראל	פריש	 	.50

דקל	פרץ	 מר	 	.51

דוד	קושניר	 מר	 	.52

אסתר	קיפרבסר	 גב’	 	.53

בהצטיינות קיריל	קירייבסקי	 מר	 	.54

בהצטיינות	יתרה ניר	קליין-קדם	 מר	 	.55

מיה	קליין	קדם	 גב’	 	.56

עמוס	קרביאן	 מר	 	.57

דוד	רבינוביץ’	 מר	 	.58

בהצטיינות גל	רדובסקי	 מר	 	.59

איתי	רוזנקרנץ	 מר	 	.60

רונן	רחמני	 מר	 	.61

ליאור	רטינג	 מר	 	.62

סטלה	רייזלמן	 גב’	 	.63

מר			יונתן	שגב	 	.64

בהצטיינות בוריס	שולגא	 מר	 	.65

אדוארד	שופר	 מר	 	.66

ניר	שטיין	 מר	 	.67

גבי	שילו	 מר	 	.68

בהצטיינות	יתרה	 יניב	ששון	 מר	 	.69
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

שי אביבי  מר   .1

ערן אביטאי  מר   .2

גיל אברהם  מר   .3

דוד אברהם  מר   .4

טל אדלשטיין  מר   .5

בהצטיינות בר אדר  מר   .6

יהודה אודס  מר   .7

בהצטיינות עינבל אוחיון  גב'   .8

דמיטרי אוליבין  מר   .9

יקי אומפלט  מר   .10

בהצטיינות עודד אורטל  מר   .11

יטב אטיאס  מר   .12

לירון אילוז  מר   .13

עמר אילני  מר   .14

צבי איסלר  מר   .15

ערן אלון  מר   .16

בהנאם אליהו  מר   .17

שי אמרוסי   מר   .18

בהצטיינות דני אנטונלי  מר   .19

בהצטיינות חנוך אפרים  מר   .20

שלומי ארזוני  מר   .21

דביר אריאלי  מר   .22

בהצטיינות רפאל בוימל  מר   .23

בהצטיינות אלון בורוכוב  מר   .24

דותן בכור  מר   .25

בהצטיינות נאוה בלוגס  גב'   .26

בהצטיינות ערן בליך  מר   .27

מיכאל בלנקי  מר   .28

רועי בן-ארי  מר    .29

דרור בן עמי  מר   .30

קורן בן שמש  מר   .31

יריב בן-אשר  מר   .32

אורי בן-גל  מר   .33

אלון בנימין  מר   .34

הנדסת חשמל ומחשבים
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים
סימון בס  מר   .35

רון בר  מר   .36

עמית בר-אור  מר    .37

שגיא בר-אור  מר   .38

נעם ברוך  מר   .39

רומן ברליאנט  מר   .40

בהצטיינות יתרה נדב גבע  מר   .41

אבי גואטה  מר   .42

יבגניה גורביץ  גב'   .43

בהצטיינות אלברט גורשטיין  מר   .44

אלעד גן  מר    .45

רועי גרון  מר   .46

דימיטרי גריגורוביץ  מר   .47

ערן גרין  מר   .48

איתי גרינשפון  מר   .49

רועי דדון  מר   .50

בהצטיינות אלעד דהן  מר   .51

דניס דוזורצב  מר   .52

ארז דוכן  מר    .53

עמרי דותן   מר   .54

עירא דיין  מר   .55

יצחק דר  מר   .56

מייק דריקז  מר    .57

יניב הדר  מר   .58

בהצטיינות יצחק שי הולנד  מר   .59

איתי הראל  מר   .60

אליק הרן  מר   .61

נדב וורמברנד  מר   .62

בהצטיינות שניר ויסמן  מר    .63

חיים וכמן  מר    .64

עומר וקסמן  מר   .65

משה זוהר  מר   .66

אמיר זיו  מר   .67

אייל זיסמן  מר    .68
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

אסף זלינגר  מר   .69

אוהד זלצמן  מר   .70

בהצטיינות רן זמיר  מר   .71

שנית חאזי  גב'   .72

איציק חורב  מר   .73

מיכאל חזות  מר   .74

ירון חנדלי  מר   .75

גל חקלאי  מר   .76

שי טבול  מר   .77

עידו טוויג  מר   .78

יוסי טוייזר  מר   .79

אפרים יחזקאל  מר    .80

אמיר ינקו  מר   .81

יונתן כהן  מר    .82

תומר כהן   מר    .83

עופר כוכבי   מר   .84

בהצטיינות שלמה לוי  מר    .85

צבי לופו  מר   .86

עידו לזרוביץ   מר    .87

בהצטיינות יתרה נדב ליננברג  מר   .88

גלעד למפרט  מר   .89

בהצטיינות עופר לנט  מר   .90

תומר לנצביצקי  מר    .91

עידו לשם  מר   .92

בהצטיינות ינון מאיר  מר   .93

אמיר מודן  מר    .94

ינאי מוזס  מר   .95

בהצטיינות מירב מזור  גב'   .96

פבל מזניקר  מר   .97

רועי מייברגר  מר רועי   .98

אוריאל מלול  מר    .99

איגור מלומוד   מר   .100

אסף מלכי  מר   .101

ודים מלנבאוים  מר   .102

הנדסת חשמל ומחשבים
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

לירן מנור  מר   .103

סרגיי נוביק  מר   .104

תמיר נווה  מר   .105

בן ציון ניאזוף  מר   .106

עמנואל נתנוב  מר   .107

דניאל סברנסקי  מר   .108

אופיר סיזבסקי  מר   .109

רונן סלומון  מר   .110

אורן סמג'ה  מר   .111

בהצטיינות יתרה איתי פאר  מר   .112

אלכסנדר פבזנר  מר   .113

אילון פדינובסקי  מר   .114

מיכאל פוסטויאלקו  מר   .115

ניר פז  מר   .116

רפאל פז  מר   .117

בהצטיינות מירון פזדצקי  מר   .118

בהצטיינות יתרה גל פיטרשו  מר    .119

עמיטל פיינשטיין  מר   .120

בהצטיינות יתרה יותם פלד  מר   .121

בהצטיינות עידן פלטנר  מר   .122

יעקב פנחס  מר    .123

רונן פסטינגר  מר   .124

טל פרוכט  מר    .125

יאן פרידליאנד  מר   .126

פבל פרידמן  מר   .127

בהצטיינות   בוריס פריימן  מר   .128

רינת פריימן   גב'   .129

אלון פרן  מר    .130

נועם פרץ  מר   .131

נעם צח  מר   .132

אלכסנדר צ'יומני  מר    .133

יואב צימרמן   מר   .134

אלכס צ'רניאקוב  מר   .135

הנדסת חשמל ומחשבים
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים
בהצטיינות יתרה שחר קובלסקי  מר   .136

זאב קוסטנוביץ  מר   .137

גיל קופילוב  מר   .138

בנימין קופפר  מר   .139

בהצטיינות יתרה רועי קושמן  מר   .140

אלכסנדר קושניר  מר    .141

ניסים קיסילביץ  מר   .142

אמיר קליין  מר   .143

תומר קליש  מר   .144

בהצטיינות איתי קציר  מר    .145

שאול קרמן  מר   .146

שחר קרן  מר    .147

אורי קרסו   מר    .148

משה רביב   מר    .149

חיים רביבו  מר    .150

עדי רוזנשיין  גב'   .151

נדב רוטנברג  מר   .152

מיכאל רייך  מר   .153

איסר רייכמן  מר   .154

תומר רם-און  מר   .155

אסנת שגיא  גב'   .156

רון שגן    מר   .157

אסיף שדה   מר    .158

יניר שדה  מר   .159

אופיר שויצקי  מר   .160

סרגיי שומיאצ'קין  מר   .161

בהצטיינות חנן שומרוני  מר   .162

ברק שחר  מר   .163

יאיר שכטר  מר   .164

מאור שלום  מר   .165

רון-שמעון שם-טוב  מר    .166

ירון שניר  מר   .167

אביב שפירא  מר   .168

שי שפירא  מר   .169

עמרי שרון  מר    .170

יובל שרוני  מר   .171

בהצטיינות  ישראל שרף  מר    .172
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב'		עדי	אבני	 	.1

בהצטיינות מיטל	אדרי	 גב'	 	.2

בהצטיינות ערן	אדרי	 מר	 	.3

רוית	אורסון	 גב'	 	.4

בהצטיינות אהרן	אזגורי			 מר	 	.5

בהצטיינות שי	אטל	 מר	 	.6

מיטל	אסרף גב’	 	.7

מורן	אשל	 גב’	 	.8

אסף	בלייך	 מר		 	.9

אביתר	גולן	 מר	 	.10

נועה	גורדון	 גב'	 	.11

דרור	גפן	 	מר	 	.12

עינת	דגן	 גב'	 	.13

שניר	דדון	 מר	 	.14

לירז	דהן	 גב'	 	.15

בהצטיינות	יתרה	 עמית	דוידי	 מר	 	.16

אושרית	דידי	 גב'	 	.17

דור	דניאלי	 מר	 	.18

עדי	וידר	 מר	 	.19

ליאת	וייס	 גב'	 	.20

רוזה	ויקטור-סבג	 גב'	 	.21

שי	זיו	 מר	 	.22

ערן	זיפמן	 מר	 	.23

כרמית	חגג	 גב'	 	.24

פנחס	חורי	 מר		 	.25

גלית	טל	 גב'	 	.26

בהצטיינות אורטל	טרסוב	 גב'	 	.27

מיכל	ינאי	 גב'	 	.28

ליאור	ישי	 מר	 	.29

רקפת	ישראלי	 גב'	 	.30

מעין	כהן	 גב'	 	.31

סופי	לוי	 גב'	 	.32

בתיה	ליברמן	 גב'	 	.33

הנדסה	כימית
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

מאיה לסטיגזון  גב'   .34

ניר מליאנקר  מר   .35

ליטל מסיקה  גב'   .36

אנה מרקוב  גב'   .37

דנה ניסל  גב'   .38

ילנה סאיטוב  גב'   .39

בהצטיינות מריה סבטניצקי  גב'   .40

אורית סידס  גב'    .41

בהצטיינות יתרה  סלע סמין  מר   .42

אבנר ספרני  מר    .43

טל עוזר  גב'   .44

טניה פבסטוב  גב'   .45

עידן פלד  מר    .46

אלי קושלב  מר    .47

זוהר קרמר  מר   .48

אנה רוזנברג  גב'   .49

דוד רוטברד  מר    .50

בהצטיינות אפרת רוס )עמר(  גב'   .51

יוליה רחמילוב  גב'   .52

סיון שאבי  גב'   .53

רחל שם-טוב  גב'   .54

מיכל שמש  גב'   .55

בהצטיינות ליאת שעל  גב'   .56

קרן תמאם    גב'   .57

הנדסה כימית
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

איתי אביתר  מר   .1

בהצטיינות סימון אברהם  מר   .2

אבירם אדות  מר   .3

אורן אדלר  מר   .4

אלעד אוזן  מר   .5

עמוס איל  מר   .6

יניב אילת  מר   .7

בהצטיינות ניסן אלדד  מר   .8

אורן אלימלך  מר   .9

זאב אמקייס  מר    .10

יפית אסרף  גב'   .11

שמעון אסרף  מר   .12

אורן אקס  מר   .13

יפתח ארי  מר    .14

נתנאל אשוש  מר   .15

דני אשר  מר   .16

אוקסנה אשרין  גב'   .17

ארז בכר  מר   .18

אסף בן-דוד   מר   .19

אלי בן-חמו  מר   .20

אלירן בניסטי  מר   .21

רועי בר  מר   .22

בוריס ברון  מר   .23

ישראל ברונשטיין  מר   .24

בהצטיינות טמיר ברוש  מר   .25

איתמר גואטה  מר   .26

ואדים גוז  מר   .27

שלומי גינזבורג  מר   .28

עמית גל  מר   .29

ערן גלפרין  מר   .30

יונתן גרינברג  מר   .31

סמיון גרמפל  מר   .32

אלכסנדר גרשמן  מר   .33

יובל גתות  מר   .34

אביב דורמבוס    מר    .35

הנדסת מכונות
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות
עוז דינר  מר   .36

ערן דניאל  מר   .37

בניה הוז  מר   .38

עידו הוניג  מר   .39

בהצטיינות יתרה אלון הרמן  מר   .40

בהצטיינות אמיר הרצוג  מר   .41

עמוס הרקוביץ  מר   .42

עידו וורמסר  מר    .43

טל וידר  מר   .44

יניב וידר  מר   .45

יבגני וירין  מר   .46

אבישי ורשבסקי  מר   .47

סרגיי זברודין  מר   .48

אייל זרוק  מר   .49

מור חדד  מר   .50

שלמה חזות  מר   .51

אלי חזן  מר    .52

צחי חיט  מר   .53

אלכסנדר חילימינסקי  מר   .54

ניב חרב-און  מר   .55

שי טואיטו   מר   .56

עמיר טרוזמן   מר   .57

בהצטיינות רואי יששכר  מר   .58

ברק כלף  מר   .59

שלומי לוגסי  מר   .60

אייל לוי   מר   .61

אלון לוי  מר   .62

בהצטיינות משה לוי  מר   .63

רז לוי סודי  מר   .64

בהצטיינות ירון לוינסון  מר   .65

אלעד לוריא  מר    .66

משה מוסקוביץ  מר   .67

בהצטיינות יתרה יואל מזרחי  מר   .68

אברהם מילר  מר   .69
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

אלירן מלול   מר   .70

בהצטיינות סרגיי ממונטוב    מר   .71

אסף מנשה  מר   .72

הראל נמדר  מר    .73

מר   יוחאי נצר   .74

שמוליק נקב  מר   .75

אוריאל נתן שנפלד  מר   .76

נועה סגל  גב'   .77

טל סולמי  מר   .78

ברק ספיר  מר   .79

בהצטיינות עמית עופר  מר   .80

מאיר עמרם  מר    .81

גיל ענבר  מר   .82

אנדריי פוצ'קוב   מר    .83

גלעד פירסט  מר   .84

בהצטיינות יתרה ליאור פלח  מר   .85

בהצטיינות אריאל פלקון  מר    .86

בהצטיינות דוד פפיש  מר    .87

דוד פרטוק  מר    .88

אוריאל פרידמן  מר   .89

בהצטיינות יתרה לאוניד פריימן  מר   .90

צבי צדוק  מר   .91

רון צוקרמן  מר   .92

מר   רועי צימרמן    .93

שמואל קול   מר   .94

ליאור קיסרי  מר   .95

אלכסנדר קלבנוב  מר   .96

גב'  מרב קלינג    .97

בהצטיינות דוד קנטי  מר    .98

רועי קניאס  מר   .99

מגל קפלן   מר   .100

יובל קשטר  מר   .101

עמית רוטנברג  מר    .102

הנדסת מכונות
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

תמיר רותם   מר   .103

גפן שביט   מר    .104

אסף שדות   מר    .105

גיא  שטיינברג  מר    .106

אסף שי   מר    .107

אמנון שלמה  מר    .108

בהצטיינות חבצלת שמואלי  גב'   .109

יונתן שנהב   מר   .110

רונן שני  מר   .111

רון שרוני  מר    .112

בהצטיינות יעקב שרייבר  מר    .113

אהוד שרעבי   מר   .114

רן תמיר   מר   .115

הנדסת מכונות
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

יצחק אביסדריס  מר   .1

לירון אבני  גב'   .2

נועה אבני  גב'    .3

יואל אבן-צור  מר    .4

איתי אברהם  מר   .5

בהצטיינות עדי אהרונוביץ  גב'   .6

אביב אוחנה  מר   .7

יבגני אוסטרובסקי  מר   .8

אהד אורון  מר   .9

בהצטיינות יובל אורן  מר   .10

אבי אזולאי  מר   .11

בהצטיינות איזית אטיאס   גב'   .12

ירון אטיאס  מר   .13

עוז איזביצקי  מר   .14

אלירן איטח  מר   .15

ריקי אלבז  גב'   .16

שחר אלול  מר   .17

מישל אלון  מר   .18

עידן אלון  מר   .19

קרן אלון  גב'   .20

יעל אנטמן   גב'   21

בהצטיינות יתרה עמית דוד אסא  מר   .22

אלון אפלשטיין  מר   .23

אלדר ארז  מר   .24

יפעת אריאלי  גב'   .25

ישראל בזק  מר   .26

שרה בטאשוילי  גב'   .27

אלעד ביבי  מר   .28

גל בירקנפלד  מר   .29

ליטל בכר  גב'   .30

אייל בן דוד  מר   .31

נטע בנדלק  גב'   .32

הנדסת תעשיה וניהול
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תעשיה וניהול
בהצטיינות נתנאל בן-זקן  מר   .33

גל בסון  גב'   .34

דניאל ברדיצ'בסקי  מר   .35

נדב ברון  מר   .36

אהוד ברלך  מר   .37

בהצטיינות ענת בר-פנחס  גב'   .38

מאיר גאיסטוט  מר   .39

חוה גור  גב'   .40

בהצטיינות יתרה עמית גיל  מר   .41

יהונתן גינסבורג  מר   .42

שלי גליקמן  גב'   .43

אלון גנדלמן   מר   .44

אבי ג'רבי  מר   .45

רועי גרוס  מר   .46

מרב גרינפלד  גב'   .47

דניאל גרינשטיין  מר   .48

מריה דבורקין  גב'   .49

בני דה-לוי  מר   .50

מיכאל דובוסרסקי  מר   .51

דינה דוידי  גב'   .52

דקלה דיין  גב'   .53

אנה דינבורג  גב'   .54

שירלי דקל   גב'   .55

איתמר דר  מר   .56

אסף הורוביץ  מר   .57

עודד הלמן  מר   .58

יעל הלפרין  גב'   .59

הדר הר-גיל  גב'   .60

ניר הררי  מר   .61

בירן וטורי  גב'   .62

סופיה וייסבורד  גב'   .63

אסף זגדון  מר   .64

ירון חדד  מר   .65

לילך חזנוביץ  גב'   .66
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

רן חיימוב  מר   .67

מיכאל מיכה חן  מר   .68

שרית טויטו  גב'   .69

גוסטב טורחנסקי  מר   .70

אפרת טימור  גב'   .71

עופר טנא  מר   .72

מיכאל טריגר  מר   .73

איל טריגרמן  מר   .74

בהצטיינות עירא יורב  מר   .75

בהצטיינות  אסף יושעי  מר   .76

אביגיל יזדי  גב'   .77

מעיין יעקובי  מר   .78

מיה יפה  גב'   .79

בהצטיינות עמירם יקירה  מר   .80

ורד ורה כהן   גב'   .81

ניר ירחמיאל כהן  מר   .82

בהצטיינות אוהד לוי   מר   .83

אסף לוי  מר    .84

ניר לוי   מר   .85

עומר לוי  מר   .86

רן לוי סודי  מר   .87

רועי ליב  מר   .88

בהצטיינות יתרה ירון ליבנד  מר   .89

ליאת למפל  גב'   .90

אלכסנדר לשצינסקי  מר   .91

בהצטיינות תמר מגד  גב'   .92

גדי מגריל  מר   .93

בהצטיינות מיכל מאיה מואטי  גב'   .94

הדס אביה מולכו   גב'   .95

אלעד מוסקוביץ'  מר   .96

אביטל מור חיים  גב'   .97

נדב מילנבאך  מר   .98

בהצטיינות יניב מינקוב  מר   .99

הנדסת תעשיה וניהול
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

ארנון מלכא  מר   .100

קטרין ממוקה  גב'   .101

בהצטיינות אסף מנצר  מר   .102

רוני מנשה  גב'   .103

גיל מסטרמן  מר   .104

אלעד משה  מר   .105

יעלה נאור  גב'   .106

שגיא נוסרי  מר   .107

חנה נמש  גב'   .108

עמי סבח  מר   .109

בהצטיינות עינת סוקניק  גב'   .110

רן סטיר  מר   .111

רועי סטראצ'נסקי  מר   .112

בהצטיינות מיכל סלע  גב'   .113

דוד סנדרוב  מר   .114

בהצטיינות אלעד ספדיה  מר   .115

בהתאם לדרישות  סער סרנגה  מר   .116

בהצטיינות צפריר אהרון עזרא  מר   .117

מורן עזרן  גב'   .118

סמדר עטר חיים  גב'   .119

ניר ערן   מר   .120

בהצטיינות אריאל פוהורילס  מר   .121

אמיר פז  מר   .122

לאוניד פירוגובסקי  מר   .123

סימון פירוז  מר   .124

שי פרי  מר    .125

אסתר פריימן-פאוסט  גב'   .126

בהצטיינות עדי פרייס  מר   .127

רועי-אור צביאלי  מר   .128

מיטל צדוק  גב'   .129

משה צחור  מר   .130

יואב צפריר  מר   .131

אדם קובני  מר   .132

הנדסת תעשיה וניהול



61

B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

דניס קוגן    מר   .133

ניר קולינר  מר   .134

אבי קורן  מר   .135

ליאור קמר  מר   .136

אנה קלקין  גב'   .137

אלכסנדר קצפ  מר   .138

אבי קריאף  מר   .139

גל קרניבסקי  מר   .140

אילון רהב  מר   .141

בהצטיינות עדי רובינוביץ  גב'   .142

בהצטיינות דודי רוזנברג  מר   143

פבלו רויסמן  מר   .144

תמר רותם  גב'   .145

בהצטיינות יתרה שמואל רחמים  מר   .146

הדס רייך  גב'   .147

בהצטיינות יתרה נעם רשף  מר   .148

עודד שובל   מר   .149

בהצטיינות יתרה אורי שחם   מר   .150

בהצטיינות רועי שטיינהורן  מר   .151

בהצטיינות דורון שטרליך  מר   .152

רועי שי  מר   .153

רולן שיינר  מר   .154

רון שירטו  מר   .155

מיכל שלומי  גב'   .156

תמר שלסקי  גב'   .157

נגה שמר  גב'   .158

נחום שמש  מר   .159

מיטל שני  גב'   .160

עופר שנן  מר   .161

יובל שקלרש  מר   .162

דנה שר  גב'   .163

עליזה תורג'מן  גב'   .164

הנדסת תעשיה וניהול
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

אופיר	אגסי	 מר	 	.1

לאוניד	אוסטרובסקי	 מר	 	.2

מיכאל	איבניק	 מר	 	.3

אורן	בוארון	 מר	 	.4

	חנן	ביטון	 מר	 	.5

יניב	ביטון	 מר	 	.6

בהצטיינות אסף	ביידה	 מר	 	.7

תומר	בן	אשר	 מר	 	.8

בהצטיינות סרגיי	בנשץ	 מר	 	.9

אלכס	בס	 מר	 	.10

שי	ברומברג	 מר	 	.11

בהצטיינות ענת	ברנע	 גב’	 	.12

אייל	גבאי	 מר	 	.13

עינב	גולדברג	 גב’	 	.14

אסף	גורן	 מר	 	.15

איתי	דגן	 מר	 	.16

סתיו	גיזונטרמן	 מר	 	.17

ערן	דהן	 מר	 	.18

חיים	דניאל	 מר	 	.19

עמיחי	הרמן	 מר	 	.20

אלכסנדר	הרקולס	 מר	 	.21

צבי	הרשקוביץ	 מר	 	.22

תם	וולפשטיין	 מר	 	.23

נחמיה	וייס	 מר		 	.24

אריאל	וסרמן	 מר	 	.25

אלי	זוארץ	 מר	 	.26

בהצטיינות אהוד	זמל	 מר	 	.27

עינת	טופצ’יק	 גב’	 	.28

גלעד	טיומקין	 מר	 	.29

שי	ינאי	 מר	 	.30

שגב	כהן	 מר	 	.31

אריה	כספי	 מר	 	.32

צביקה	כצמן	 מר	 	.33

שני	לוי	 גב’	 	.34

הנדסת	מערכות	תקשורת
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

יבגני	ליטבר	 מר	 	.35

תומר	ליכטנפלד	 מר	 	.36

בהצטיינות אלעד	ליפשיץ	 מר	 	.37

מעוז	מדמוני	 מר	 	.38

יואל	מוטולה	 מר	 	.39

שמרית	מליחי	 גב’	 	.40

פיטר	ממרוקוב	 מר	 	.41

גדי	נהרי	 מר	 	.42

רועי	נחמיה	 מר	 	.43

אלכס	נטס	 מר	 	.44

נתניאל	נעמת	 מר	 	.45

בהצטיינות	יתרה עודד	סונין	 מר	 	.46

יוסי	סלומון	 מר	 	.47

בהצטיינות משי	פאר	 גב’		 	.48

אורי	פולונסקי	 מר	 	.49

גור	אריה	פרימור	 מר	 	.50

טל	צרור	 מר	 	.51

בהצטיינות חגי	קוזוקרו	 מר	 	.52

דניאל	קוזלוב	 מר	 	.53

רומן	קליק	 מר	 	.54

בהצטיינות ארטיום	קריימר	 מר	 	.55

אנטולי	רבינוביץ	 מר	 	.56

בהצטיינות ארתור	רום	 מר	 	.57

בהצטיינות	יתרה אילנה	רומוב	 גב’	 	.58

נועה	רייטר	 גב’	 	.59

אופיר	שלו	 מר	 	.60

גיא	שניטמן	 מר	 	.61

הנדסת	מערכות	תקשורת
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

מיכל אביטבול   גב'   .1

אורן אבישר  מר   .2

אייל אדרי  מר   .3

בהצטיינות רויטל אזולאי  גב'   .4

שחר אלביליה  מר   .5

נעם אליאס  גב'   .6

מוריה אלמשעלי  גב'   .7

בהצטיינות רן אפל  מר   .8

ניר בנימין  מר   .9

בוריס בקמן  מר   .10

אורן בריטשטיין  מר   .11

רועי ברקו  מר   .12

רועי ברקו  מר   .13

בהצטיינות מקסים ברר  מר   .14

איתי גולדשטיין  מר   .15

מיטל דנציגר  גב'   .16

שלי דר  גב'   .17

בהצטיינות דן הוטר  מר   .18

רן הלונגה  מר   .19

לירון הלפנבאום  מר   .20

יעל הר-זהב  גב'   .21

גלית ויטנברג  גב'   .22

יבגני ורלה-סבלה  מר   .23

בת-אל זדה  גב'   .24

בהצטיינות ינון זוהר  מר   .25

גל זיטון  מר   .26

אייל זיתוני  מר   .27

עידו חכם  מר   .28

רינה ימיני  גב'   .29

שמואל לאופר  מר   .30

אנה לידרמן  גב'   .31

תומר מזרחי  מר   .32

שירלי מינץ  גב'   .33

הנדסת מערכות מידע
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות אייל מערבי  מר   .34

בהצטיינות ניר ניסים  מר   .35

בהצטיינות יתרה ערן נלינגר  מר   .36

רויטל סבג  גב'   .37

בהצטיינות נעמה סיטבון  גב'   .38

אסף סלע  מר   .39

גיא סמסונוב  מר   .40

בהצטיינות יתרה רועי סעדון  מר   .41

רועי עוזיאל   מר   .42

אנה פלדמן  גב'   .43

בהצטיינות מיכל פרג  גב'   .44

עידו פריאל  מר   .45

ליאור פרנקל  מר   .46

עדו פרץ  מר   .47

לוציאן ציובוטרו  מר   .48

נרי צין  מר   .49

טל צ'פוי  מר   .50

לובה קבקוב   גב'   .51

ירון קייטס  מר   .52

יאן קליאבר  מר   .53

עידן קסטרו  מר   .54

עמית רוזנטל  מר   .55

רן  רוזנצווייג     מר   .56

נמרוד שובל  מר   .57

אוהד שחטל  מר   .58

טל שטרק  גב'   .59

רן שיאון  מר   .60

אביב שמש  מר   .61

הנדסת מערכות מידע
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B.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

נתן בלסר  מר   .1

רדי בקר  מר   .2

גנאדי גבי ברונטוויין  מר   .3

ליאור ברק  מר   .4

רונן ברקוביץ'  מר   .5

ולדימיר גולדמן  מר   .6

עידית גרשוני   גב'   .7

איגור דבורקין  מר    .8

לבונה הרשטיק  גב'   .9

ניר וקסמן  מר   .10

בהצטיינות רז זיבר  מר   .11

שקד זכריה  מר   .12

אהוד חוגג  מר   .13

ערן טובי  מר   .14

איל ליס  מר   .15

בהצטיינות יסמין מגידש  גב'   .16

עמרי מוסרי   מר   .17

בהצטיינות אבירם מושקוביץ  מר   .18

אלינה מירינזון  גב'   .19

תומר מנצור  מר   .20

יעל מנצור-רופא  גב'   .21

אלי מסרי  מר   .22

דוד סויסה  מר   .23

בהצטיינות שירי סמו  גב'   .24

דיאנה עטר  גב'   .25

יובל פאוסט  מר   .26

בהצטיינות יתרה רמי פוזיס  מר   .27

בהצטיינות דניס פוטשניק  מר   .28

בהצטיינות יובל פלדל  מר   .29

עינב פנקר  גב'   .30

רועי קס  מר   .31

רונן קציר  מר   .32

עוז קרון  מר   .33

אייל רונאל  מר   .34

גיא שטוב  מר   .35

מרינה שייביץ  גב'   .36

נועם שמש  מר   .37

אלכסנדר שפירא  מר   .38

הנדסת תכנה
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים מתמטיקה
מרינה	גופשפון		 גב'	 	.1

אלכסנדר	גורביץ	 מר	 	.2

נינה	גורביץ	 גב'	 	.3

אייל	וסרמן	 מר	 	.4

אלבינה	חייטין-חנקין		 גב'	 	.5

בהצטיינות יואב	טל	 מר	 	.6

אנדרי	רובשטיין	 מר	 	.7

יוליה	שרמקוב	 גב'	 	.8
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי	המחשב
אסף	אביהו	 מר	 	.1

בהצטיינות עידן	גבדנק	 מר	 	.2

בהצטיינות	יתרה שחר	גולן	 מר	 	.3

אסף	גלזר	 מר	 	.4

יגאל	גרינשפון	 מר	 	.5

בהצטיינות	יתרה אמיר	גרשמן				 מר	 	.6

ניר	דרומי	 מר	 	.7

	 יאן	וירין	 מר	 	.8

בהצטיינות		 איסנה	וקסלר	 גב'		 	.9

איגור	זסלבסקי	 מר	 	.10

בהצטיינות שי	זקוב	 מר	 	.11

בהצטיינות אלעד	חורב	 מר	 	.12

בהצטיינות רנן	חלק	 מר	 	.13

שבתאי	יודקוביץ	 מר	 	.14

יותם	לבני	 מר	 	.15

עמי	לוי-מונשיין	 מר	 	.16

שחר	מיכל	 מר	 	.17

מרינה	סדצקי	 גב'	 	.18

בהצטיינות אריק	סיטיאון	 מר	 	.19

יעל	סילבר-אונגר	 גב'	 	.20

תור	עברי	 מר	 	.21

חן	פיטוסי	 גב'	 	.22

בהצטיינות אלכסנדר	צ'ורקין	 מר	 	.23

גיא	קרליבך	 מר	 	.24

רועי	קרקובסקי	 מר	 	.25

בהצטיינות	יתרה גבריאל	רויסמן	 מר	 	.26
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה
אופיר	ארזואן	 מר	 	,1

רן	בן-חור	 מר	 	.2

אבי	בן-סימון	 מר	 	.3

רונית	ג'אן-קלטר	 גב'	 	.4

כרמית	גבאי	 גב'	 	.5

אמיר	גולן	 מר	 	.6

ענת	דולמן-דקל	 גב'	 	.7

עוזי	זכריה	 מר	 	.8

אדם	למפרט	 מר	 	.9

רותם	מנור	 מר	 	.10

עופר	משה	 מר	 	.11

אייל	פלמינגר	 מר	 	.12

אלדד	פרץ	 מר	 	.13

אמיר	צביאלי	 מר	 	.14

בהצטיינות אסף	קלטר	 מר	 	.15

אלכס	רוזנברג	 מר	 	.16

עידו	רייס	 מר	 	.17

אייל	שפרן			 מר	 	.18
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים כימיה
אולגה	איליאשבסקי	 גב'	 	.1

שגיא	אפל	 מר	 	.2

אינה	ברסקי	 גב'	 	.3

נטליה	גייניק	 גב'	 	.4

בהצטיינות צביקה	דויטש	 מר	 	.5

צ'רלס	אליעזר	דיזנדרוק	 מר	 	.6

שרה	וישקרמן	 גב'	 	.7

גיא	ירדני	 מר	 	.8

שרית	ירושלמי	 גב'	 	.9

לובוב	כץ	 גב'	 	.10

עינב	כץ	 גב'	 	.11

לריסה	לדיז'נסקי	 גב'	 	.12

דרור	מאיר	 מר	 	.13

בהצטיינות נטליה	מובשוביץ'	 גב'	 	.14

לירון	סילברט	 גב'	 	.15

אינה	פופיבקר	 גב'	 	.16

בהצטיינות ילנה	פסוול		 גב'	 	.17

יבגניה	קרצנוס	 גב'	 	.18

עמית	שדה	 מר	 	.19

מיטל	שמא	 גב'	 	.20

מיטל	שרעבי	 גב'	 	.21
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי	החיים
גיא	אדלר	 מר		 	.1

זאב	בין	 מר		 	.2

אלעד	בינשטיין	 מר		 	.3

אינה	בלנקי	 גב'	 	.4

מרים	בן-דוד	 גב'	 	.5

נועם	בן-משה	 מר		 	.6

בהצטיינות קרן	ברנס	 גב'	 	.7

מתת	ברק	 גב'	 	.8

בהצטיינות הדס	גבורי	 גב'	 	.9

ליהי	גור-אריה		 גב'	 	.10

בהצטיינות רם	גל	 מר		 	.11

בהצטיינות דקלה	דובין-בר	 גב'	 	.12

בהצטיינות ציפורה	הילמן	 גב'	 	.13

אלינור	וינגרטן-קינן	 גב'	 	.14

בהצטיינות שרית	זגורי	 גב'	 	.15

אירית	זיו	 גב'	 	.16

לירון	יהוד	 גב'	 	.17

בהצטיינות סופיה	יוריסט		 גב'	 	.18

בהצטיינות	יתרה אסי	כהן	 מר		 	.19

איל	לביא	 מר		 	.20

בלה	לביטין	 גב'	 	.21

ניצן	לוגסי	 מר		 	.22

בהצטיינות ארנון	ליבר	 מר		 	.23

אלחנן	מגידוביץ'	 מר		 	.24

צור	מגן	 מר		 	.25

ענבל	מרקוביץ	 גב'	 	.26

יבגניה	סדובסקי	 גב'	 	.27

איילת	סלמן-מינקוב	 גב'	 	.28

מאיה	עובדיה		 גב'	 	.29

בהצטיינות יעל	פלדמן	 גב'	 	.30

בהצטיינות גבריאלה	פרץ	 גב'	 	.31

בהצטיינות	יתרה חגית	פרץ	 גב'	 	.32

דפנה	קופמן	 גב'	 	.33

ענת	שולמן-שפירקו	 גב'	 	.34

אילה	שיבר	 גב'	 	.35

דפנה	שמעוני	 גב'	 	.36

בהצטיינות	יתרה דורון	שקולניק	 מר		 	.37
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M.Sc. מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי	הגיאולוגיה	והסביבה
רונן	בורודה		 מר	 	.1

אולג	גרנד	 מר	 	.2

רות	טלבי	 גב'	 	.3

שלומית	כורם	 גב'	 	.4

אהרון	מלכסון	 מר	 	.5

עמיר	נתן	 מר	 	.6

בהצטיינות איתי	רזניק	 מר		 	.7



73

B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מתמטיקה
סאמר	אזריק	 גב'	 	.1

בהצטיינות עמית	אסא	 מר	 	.2

מיכאל	בנדרסקי	 מר	 	.3

גליה	בן-יאיר	 גב'	 	.4

יפעת	דואק	 גב'	 	.5

ולדימיר	דולגין	 מר	 	.6

בהצטיינות יאיר	חיות	 מר	 	.7

בהצטיינות אוריאל	כהן	 מר	 	.8

מעוז	כהן	 מר	 	.9

רועי	מייברגר	 מר	 	.10

יצחק	מינצ'וק	 מר	 	.11

תמיר	נווה	 מר	 	.12

בהצטיינות שחר	קובלסקי	 מר	 	.13

דניאל	קיטרוסר	 מר	 	.14

בהצטיינות אורי	שחם	 מר	 	.15

יובל	שרוני	 מר	 	.16
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מתמטיקה	ומדעי	המחשב
בת-שבע	אהרון	 גב'	 	.1

שרון	אודין	 גב'	 	.2

יבגניה	איצנגיילר	 גב'	 	.3

יונדב	ארגוב	 מר	 	.4

ודים	בלוב		 מר		 	.5

ניר	ברוך	 מר	 	.6

בהצטיינות ליעד	ברנע	 מר	 	.7

בהצטיינות עומרי	גוטמן	 מר	 	.8

שמעון	גולקרוב	 מר	 	.9

יבגניה	דוברובסקי	 גב'	 	.10

דוד	ווקס	 מר	 	.11

תמי	וייס		 גב'	 	.12

תום	זרחי	 מר	 	.13

בהצטיינות	יתירה עמוס	חג'אג'	 מר	 	.14

סבטלנה	חנין	 גב'	 	.15

דוד	חשפר	 מר	 	.16

דניאל	טופוליאנסקי	 מר	 	.17

ברק	ימיני	 מר	 	.18

בהצטיינות	יתירה איתן	ינובסקי	 מר	 	.19

אולג	למפרט	 מר	 	.20

ניר	מואב	 מר	 	.21

בהצטיינות מישה	מורושקו	 מר	 	.22

שרון	מלמד	 גב'	 	.23

עידן	מרצר	 מר	 	.24

רונן	נגל	 מר	 	.25

ניר	סיון		 מר	 	.26

לינור	סררו	 גב'	 	.27

שני	עוזרי	 גב'	 	.28

ארבל	פלד	 מר	 	.29

אלכסנדר	פלדמן	 מר	 	.30

אנדרי	פלדמן	 מר	 	.31

אדם	ריכב	 מר	 	.32

רועי	רצון	 מר	 	.33

אביהו	שבן	 מר	 	.34

דני	שולמן	 מר	 	.35

עמוס	שזר	 מר	 	.36

עומר	שרר	 מר	 	.37
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	המחשב
אלעד	אביב		 מר	 	.1

חי	אבישר	 מר	 	.2

בהצטיינות נעה	אברמסון	 גב'	 	.3

אריה	אוחנה		 מר	 	.4

כרמית	מיכאל	אורון	 גב'	 	.5

בהצטיינות יותם	אורן	 מר	 	.6

אלכסנדר	אלביטוב	 מר	 	.7

אייל	אלון	 מר	 	.8

בהצטיינות אורי	אליהו		 מר	 	.9

יוסף	אלסאנע	 מר	 	.10

דודו	אלקויטי	 מר	 	.11

לי	אשל	 גב'	 	.12

איתי	בכור	 מר	 	.13

בהצטיינות יונתן	בלסבלג	 מר	 	.14

דוד	בן-ארי	 מר	 	.15

ניר	בן-ישי			 מר	 	.16

מעין	בן-נון	 גב'	 	.17

בהצטיינות	יתרה ליאור	בקר	 מר	 	.18

בהצטיינות שחר	בר	 מר	 	.19

איל	בראון	 מר	 	.20

שרון	בראון	 גב'	 	.21

גלי	ברבש	 גב'	 	.22

גיל	ברוך	 מר	 	.23

עדי	ברכן	 גב'	 	.24

מיכאל	גוזמן	 מר	 	.25

דורון	גולדגביכט	 מר	 	.26

כפיר	גולדמן	 מר	 	.27

יפתח	גולן		 מר	 	.28

אורי	גונן	 מר	 	.29

דניאל	גורדון	 מר	 	.30

בהצטיינות	יתרה אייל	גל	 מר	 	.31

אולגה	גלקין	 גב'	 	.32

רועי	גמליאל	 מר	 	.33

טלי	גרוסמן	 גב'	 	.34

בהצטיינות אלעד	גרופי	 מר	 	.35

אורי	דגן			 מר	 	.36

בהצטיינות ניר	דומשלק	 מר	 	.37

ליאנה	דיזנדרוק	 גב'	 	.38

עוז	דניאל		 מר	 	.39

איתי	דרדיקמן	 מר	 	.40
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	המחשב
בהצטיינות יחזקאל	הורוביץ	 מר	 	.41

בהצטיינות	יתרה יעל	וינשטיין	 גב'	 	.42

רום	וינשטיין	 מר	 	.43

טטיאנה	ז'וק	 גב'	 	.44

יניב	זמיר	 מר	 	.45

אריאל	חדד	 מר	 	.46

יאיר	חזקיהו	 מר	 	.47

שמואל	חכם	 מר		 	.48

דודו	חליוה		 מר		 	.49

מנור	חמל	 מר	 	.50

אלכס	טטרסקי	 מר	 	.51

אלכסנדר	טקצ'יוב	 מר	 	.52

עינב	טרוים	 גב'	 	.53

עודד	יודלמן	 מר	 	.54

בהצטיינות	יתרה ארז	יעקב	אוגלי	 מר	 	.55

אסף	יצחק	יפה		 מר	 	.56

שי	יפרח		 מר	 	.57

בהצטיינות ליעד	יצחק	 מר	 	.58

אייל	כהן	 מר	 	.59

איתמר	כהן		 מר	 	.60

איתמר	כהן		 מר	 	.61

בהצטיינות דוד	כהן	 מר	 	62

בהצטיינות גיא	כתבי	 מר	 	.63

ברק	לוי	 מר	 	.64

יצחק	לוי	 מר	 	.65

שביט	לופו	 מר	 	.66

גיא	לירון	 מר	 	.67

שירי	לנדסמן	 גב'	 	.68

בהצטיינות אייל	מהודר	 מר	 	.69

דקלה	מור	 גב'	 	.70

בוריס	מורגנשטיין	 מר	 	.71

בהצטיינות יאיר-יעקב	מזור	 מר	 	.72

לירן	מימון	 גב'	 	.73

ליאור	נאור	 מר	 	.74

גנית	סטולר	 גב'	 	.75

גבריאל	סטנובסקי	 מר	 	.76

מיכל	סיבוני	 גב'	 	.77

אסף	סייג	 מר	 	.78

עדי-חן	סשקיס	 גב'	 	.79

עומר	עזריה		 מר	 	.80
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	המחשב
איתמר	עטיה	 מר	 	.81

עודד	פוספלד	 מר	 	.82

מיכאל	פטלאן		 מר	 	.83

דניאל	פישמן	 מר	 	.84

אלן	פלוסקר	 	גב'	 	.85

שרון	פרידמן	 גב'	 	.86

בועז	פרנקל	 מר	 	.87

יעל	צוקר	 גב'	 	.88

מאיר	צייטלין		 מר	 	.89

ניסן	צפריר	 מר	 	.90

אלפרד	קובזמן	 מר	 	.91

ילנה	קוזקביץ'	 גב'	 	.92

אורי	קושניר	 מר	 	.93

בהצטיינות עידן	קרטיס	 מר	 	.94

אביב	רון	 מר	 	.95

איגור	ריבוי	 מר	 	.96

שולמית	רייך	 גב'	 	.97

דניאל	שבתאי	 מר	 	.98

אלעד	שובל	 מר	 	.99

הדס	שוויקי		 גב'	 	.100

יואל	שושן	 מר	 	.101

דוד	שטיין		 מר	 	.102

איל	שלו	 מר	 	.103

בהצטיינות הילה	שמעון	 גב'	 	.104

תומר	שני	 מר	 	.105

ערן	תומר	 מר		 	.106
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים פיסיקה
צבי	אוסקר	 מר	 	.1

איליה	אושרוב	 מר	 	.2

אברהם	אלוני	 מר	 	.3

אלכסנדר	אליקשוילי	 מר	 	.4

ויקטוריה	אלכסייבה	 גב'	 	.5

יבגני	אסטרין	 מר	 	.6

נמרוד	בית-הלחמי	 מר	 	.7

רעות	בללי	 גב'	 	.8

בהצטיינות	יתרה נסי	בנישתי	 מר	 	.9

בהצטיינות		 מני	גבאי	 מר	 	.10

בהצטיינות נתנאל	גבדנק	 מר	 	.11

מיכאל	גוזמן	 מר	 	.12

אנדריי	גוטרנכט	 מר	 	.13

רועי	גולדמן	 מר	 	.14

ברק	גור	 מר	 	.15

עפר	גינזבורג	 מר	 	.16

בהצטיינות	יתרה אייל	גל	 מר	 	.17

אופיר	גן	 מר	 	.18

יוגב	דהן	 מר	 	.19

ליאנה	דיזנדרוק	 גב'	 	.20

ולדימיר	דיניץ	 מר	 	.21

מודי	ווינטרוב	 מר	 	.22

מוחמד	וותד	 מר	 	.23

טל	וייס	 מר	 	.24

יאיר	ורד	 מר	 	.25

מאיה	זאבי	 גב'	 	.26

לב	חיים	 מר	 	.27

איתמר	כהן	 מר	 	.28

רועי	כהן	 מר	 	.29

בהצטיינות יעקב	כליאורין	 מר	 	.30

יצחק	לוי	 מר	 	.31

עדי	לוי	 גב'	 	.32

בוריס	מורגנשטיין	 מר	 	.33

איגור	מישקין	 מר	 	.34

עבדל	מלק	מסלחה		 מר	 	.35

עודד	נחום	 מר	 	.36

רון	ניסים	 מר	 	.37

אבי	סדן	 מר	 	.38

אופיר	סודרי	 מר	 	.39

ליאב	עטיה	 מר	 	.40
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים פיסיקה
טל	פאר	 מר	 	.41

בהצטיינות יסמין	פלד	 גב'	 	.42

בהצטיינות רן	פלדש	 מר	 	.43

אלכסנדר	פרידמן	 מר	 	.44

אייל	פרייברג	 מר	 	.45

אלכסנדר	פרייליכמן	 מר	 	.46

הראל	פריש	 מר	 	.47

בהצטיינות מתן	פריש	 מר	 	.48

איתי	רוזנקרנץ	 מר	 	.49

בהצטיינות דוד	רחמילביץ	 מר	 	.50

אבישי	שדה	 מר	 	.51

אליס	שוטורוב	 גב'	 	.52

בוריס	שולגא	 מר	 	.53

ניר	שטיין	 מר	 	.54

בהצטיינות אילן	שמש	 מר	 	.55

עבד	אלרחים	שקיר	 מר	 	.56



80

B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים כימיה
	 	 אלבטינה	אבידון גב'	 	.1

חאנן	אלחרומי	 גב’	 	.2

	 	 יותם	יוסף	אביטל מר	 	.3

	 	 עדי	אבני גב'	 	.4

	 	 ערן	אדרי מר	 	.5

בהצטיינות	 שי	אטל	 מר	 	.6

יקטרינה	אילפירוביץ גב'	 	.7

	 	 נרי	אמארא מר	 	.8

בהצטיינות			 מיטל	אסרף	 גב'	 	.9

	 	 מורן	אשל	 גב'	 	.10

	 	 רותי	פאני	בכור גב'	 	.11

	 	 שלומית	בן-דוד גב'	 	.12

	 	 מתן	ברמי מר	 	.13

	 	 אביתר	גולן מר	 	.14

בהצטיינות	 דניאל	גורדון	 מר	 	.15

	 	 אוה	גרשקוביץ גב'	 	.16

בהצטיינות	יתרה	 עמית	דוידי	 מר	 	.17

	 	 יוליה	דרניק גב'	 	.18

	 	 שרה	האופטמן גב'	 	.19

בהצטיינות	 ליאור	וייסמן	 גב'	 	.20

	 	 עופר	זעירי מר	 	.21

	 	 אביטל	טל גב'	 	.22

	 	 טל	כספי גב'	 	.23

	 	 לילי	כץ גב'	 	.24

	 	 בשמת	לוי-חברוני גב'	 	.25

	 	 תמר	לינסקר גב'	 	.26

	 	 ג'ני	לרנר	ירדני גב'	 	.27

	 	 מרדכי	מזרחי מר	 	.28

	 	 הדס	מימון גב'	 	.29

	 	 מריה	מנדל גב'	 	.30

	 	 קרן	מסורי גב'	 	.31

	 	 דליה	מרקוביץ גב'	 	.32

	 	 רועי	משיח מר	 	.33

	 	 ולרי	ניימן מר	 	.34

בהצטיינות	יתרה	 סלע	סמין	 מר	 	.35

	 	 אבנר	ספרני מר	 	.36

	 	 נתנאלה	סרודי גב'	 	.37

	 	 	 גלית	עמיר גב'	 	.38

	 	 ליאת	פולק גב'	 	.39

	 	 לירון	פילוסוף גב'	 	.40
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים כימיה
	 	 עידן	פלד מר	 	.41

	 	 גלית	פרברי גב'	 	.42

	 	 שרון	פרידמן גב'	 	.43

בהצטיינות	 תמר	קוסט	 גב'	 	.44

	 	 בוריס	רובינוב מר	 	.45

	 	 אור	רייפמן מר	 	.46

	 	 סיון	שאבי גב'	 	.47

בהצטיינות	 ניצן	שדמי	 מר	 	.48

	 	 נועה	שוחט גב'	 	.49

	 	 עמית	שטיינפלד מר	 	.50

	 	 הדס	יהודית	שלומון גב'	 	.51

	 	 סבינה	שלייזר גב'	 	.52

בהצטיינות	 הילה	שמעון	 גב'	 	.53

בהצטיינות	 מיכל	שמש	 גב'	 	.54

	 	 אמיליה	שפירו גב'	 	.55

	 	 ירון	תדהר מר	 	.56
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	החיים
אלעד	אבירן	 מר	 	.1

שחר	אברמוביץ	 מר	 	.2

אילת	אגסי	 גב'	 	.3

נעמה	אוהד	 גב'	 	.4

יסמין	אזולאי				 גב'	 	.5

פזית	אזולאי	 גב'	 	.6

נויה	בת-חן	אטיה	 גב'	 	.7

רינת	אלון		 גב'	 	.8

ישי	אלטשולר	 מר	 	.9

שי	אלטשולר	 מר	 	.10

עינת	אליהו	 גב'	 	.11

שרון	אלמקייס	 מר	 	.12

דותן	אמר	 מר	 	.13

הדס	אסט	 גב'	 	.14

יאיר	ארדון	 מר	 	.15

רעות	בורוכוב	 גב'	 	.16

לי	בורמן	 גב'	 	.17

בהצטיינות אביב	בחן-דוברת		 מר	 	.18

בהצטיינות	יתרה אייל	בלוך		 מר	 	.19

מורן	בן	יהודה		 גב'	 	.20

תומר	בן-ארי	 מר	 	.21

עדו	בר	 מר	 	.22

שגיא	ברזילי	 מר	 	.23

הדר	ברטוב		 גב'	 	.24

אביטל	ברמץ	 גב'	 	.25

בהצטיינות עדי	בר-שלום	 מר	 	.26

בניה	גבור	 מר	 	.27

טלי	גברא	 גב'	 	.28

בהצטיינות רוני	גורדון	 גב'	 	.29

סימון	גיל	 גב'	 	.30

רעות	גילה	 גב'	 	.31

נופר	גיפמן	 גב'	 	.32

קרן	גיפס		 גב'	 	.33

אשחר	גלבוע	 גב'	 	.34

יואב	גלזר	 מר	 	.35

לילך	גלזר	 גב'	 	.36

יעל	גלין	 גב'	 	.37

מורן	גלפרין	 מר	 	.38

אפרת	גן-מור	 גב'	 	.39

רינת	ג'רבי	 גב'	 	.40
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	החיים
בהצטיינות	יתרה אוסנת	דובז'ינסקי	 גב'	 	.41

בהצטיינות מיה	דוד		 גב'	 	.42

רוני	רדמילה	דינקוביץ	 גב'	 	.43

לי	דסקלו		 גב'	 	.44

עמית	דרוקר	 מר		 	.45

דוד	הדר	 מר	 	.46

עינב	הדר	 גב'	 	.47

עידו	הורוביץ	 מר	 	.48

בהצטיינות דרור	המר	 מר	 	.49

תמר	הראל	 גב'	 	.50

קרן	הרשקוביץ	 גב'	 	.51

בהצטיינות מיכל	השכל	 גב'	 	.52

עינת	וגנר	 גב'	 	.53

מיכאל	וולדרסקי	 מר	 	.54

גיורא	וולפרט	 מר	 	.55

זויה		וידיבורסקי	 גב'	 	.56

חן	וינגרטן	 גב'	 	.57

הדר	וינוגרד	 גב'	 	.58

שי	וינוקור	 מר	 	.59

בהצטיינות מר			ניר	ורבנר	 	.60

יובל	זנה	 מר	 	.61

מר			נעם	חיות	 	.62

מילי	חכמון	 גב'	 	.63

יערה	חסיד	 גב'	 	.64

בהצטיינות מיטל	חתן	 גב'	 	.65

חנה	טלייסניק	 גב'	 	.66

אביעד	יאיר	 מר	 	.67

מיטל	יאסר	 גב'	 	.68

ליאור	יהב		 גב'	 	.69

הינוי	יוסף		 מר		 	.70

בהצטיינות	יתרה נועם	יוסף	חי	 מר	 	.71

נעמה	יעקובוביץ	 גב'	 	.72

שלומית	יפת	 גב'	 	.73

יואב	כהן	 מר	 	.74

נורית	כהן	 	גב'	 	.75

רותי	כהן	 גב'	 	.76

תדהר	כהן	 גב'	 	.77

מיטל	להב-כהן	 גב'	 	.78

ניצן	לוטרינגר	 גב'	 	.79

הילית	לוי	 גב'	 	.80
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	החיים
תמי	לוין	 גב'	 	.81

בהצטיינות נועה	לופט	 גב'	 	.82

רן	לנדסהוט	 מר	 	.83

ענבר	מאיר	 גב'	 	.84

	 אירינה	מוגילבסקי	 גב'	 	.85

בהצטיינות אייל	מור	 מר		 	.86

בהצטיינות יעל	מורג	 גב'	 	.87

נעמה	מורג	 גב'	 	.88

חנית	מזרחי	 גב'	 	.89

פבל	מינקוב		 מר	 	.90

אביתר	מנור	 מר	 	.91

איה	מנור	 גב'	 	.92

ליאור	מפנו	 גב'	 	.93

אורי	מקובר	 מר		 	.94

בהצטיינות ברי	מרקוס	 מר	 	.95

בהצטיינות	יתרה דן	נוטר	 מר	 	.96

בהצטיינות	יתרה רותם	נוימן	 גב'	 	.97

ניר	נועם	 מר	 	.98

מר			דביר	ניר	 	.99

בהצטיינות נמרוד	סגל	 מר	 	.100

אורן	סודק	 מר	 	.101

נועה	סולטן	 גב'	 	.102

יעל		סולר		 גב'	 	.103

בהצטיינות אמרי	סופר	 מר	 	.104

ולדיסלב	סז'נסקי	 מר	 	.105

גל	סיטקוב	 גב'	 	.106

ירין	סיני	 מר	 	.107

ג'יין	סלוצקי	 גב'	 	.108

רוני	סלעי	 גב'	 	.109

נטלי	סמולארז	 גב'	 	.110

אסתר	סמילג	 גב'	 	.111

בהצטיינות נועה	סתו	 גב'	 	.112

תמיר	עיני	 מר	 	.113

מר			חגי	ענב		 	.114

מיכל	פארן	 גב'	 	.115

רחל	פורמן	 גב'	 	.116

אלכסנדרה	פיאלקוב	 גב'	 	.117

בהצטיינות דינה	פינקוס	 גב'	 	.118

	 אורי	פלג	 מר	 	.119

דנה	פלדזון	 גב'	 	.120
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	החיים
ליאת	פרום	 גב'	 	.121

נטע	פרי	 גב'	 	.122

בהצטיינות אור	פרידמן	 גב'	 	.123

לירון	פרידמן	 מר	 	.124

אורן	צאיג	 גב'	 	.125

ולדימיר	צזיאקביץ'	 מר	 	.126

	 רונית	קורנפיין	 גב'	 	.127

בהצטיינות זיו	קנר	 מר	 	.128

לירון	קרייטמן	 גב'	 	.129

זינה	קרייטשטיין	 גב'	 	.130

בהצטיינות יונת	קשת		 גב'	 	.131

דר	רבינוביץ	 גב'	 	.132

אסנת	רדלר	 גב'	 	.133

יערה	רואימי	 גב'	 	.134

בהצטיינות אשרת	רווה	 גב'	 	.135

	 אהד	רוזן	 מר	 	.136

ענבל	רוזנברג	 גב'	 	.137

בהצטיינות	יתרה בנימין	רוזנטל		 מר	 	.138

קשת		רוזנטל		 גב'	 	.139

אילת	רון	 גב'	 	.140

גלי	רזנור	 גב'	 	.141

נטליה	ריבקין	 גב'	 	.142

יעקב	רייך	 מר	 	.143

אירית	רייכנשטיין	 גב'	 	.144

שרון	רנן-פז	 גב'	 	.145

עדי	שבתאי	 גב'	 	.146

מעוז	שוק	 מר	 	.147

רוני	שור	 גב'	 	.148

צבי	שטיינר	 מר	 	.149

אוהד	שנקר	 מר	 	.150

	 רינה	שפילמן	 גב'	 	.151

בהצטיינות ג'ני	שפירו	 גב'	 	.152

בהצטיינות אורן	שפנר	 מר	 	.153

מריה	שר	 גב'	 	.154

חופי	שתיוי	 מר	 	.155

קובי	תשובה		 מר	 	.156
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B.Sc. מקבלי תואר בוגר למדעים מדעי	הגיאולוגיה	והסביבה
בהצטיינות חן	אלון		 גב'	 	.1

		 מיכאל	בובנוב	 מר	 	.2

		 אורנה	בוך	 גב'	 	.3

בהצטיינות אביב	בחן-דוברת	 מר	 	.4

		 אור	ביאליק	 מר	 	.5

		 עומר	בירן	 מר	 	.6

		 אדוה	בסן	 גב'	 	.7

		 טלי	גברא	 גב'	 	.8

		 קרן	גרון	 גב'	 	.9

		 עוז	דרור	 מר	 	.10

		 דוד	הדר	 מר		 	.11

		 כנרת	הכהן	 גב'	 	.12

		 נימרוד	וילר	 מר	 	.13

בהצטיינות	יתרה נועם	יוסף	חי	 מר	 	.14

		 ליובוב	לוקטיונוב	 גב'	 	.15

		 רפאל	לרנר	 מר	 	.16

		 נעם	מורדיש	 מר	 	.17

		 רונן	מלמה		 מר	 	.18

בהצטיינות איה	מנור	 גב'	 	.19

		 אורי	מקובר	 מר	 	.20

		 ליאת	סגל	 גב'	 	.21

			 מיכל	סלע	 גב'	 	.22

שי	סלע	 מר	 	.23

אסף	ענבל	 מר	 	.24

צביה	פלדמן		 גב'	 	.25

שי	קרוננבלום	 מר	 	.26

הראל	רביד	 מר	 	.27

רועי	רודד	 מר	 	.28

בהצטיינות שרון	רנן	-פז	 גב'	 	.29

צבי	שטיינר	 מר	 	.30

בהצטיינות מתנאל	שלמון	 מר	 	.31
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M.A./M.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

סעיד	אבו	גוש	 מר	 	.1

אוהד	אגרנט	 מר	 	.2

מוחמד	קדיר	אוסמאן	 מר	 	.3

בנג'מין	אוקיירי	 מר	 	.4

ליאת	אושרי	 גב'	 	.5

בהצטיינות רודיקה	אינדויטו	 גב'	 	.6

עידו	איסלר	 מר	 	.7

בהצטיינות	יתרה רועי	אנג'ל	 מר	 	.8

בהצטיינות הילה	אקרמן	 גב'	 	.9

אסמיני	בווהבווה	 גב'	 	.10

ורד	בלן	 גב'	 	.11

בהצטיינות	יתרה עודד	ברגר	 מר	 	.12

בהצטיינות ג'ניה	גוטמן	 גב'	 	.13

אנורג	דגר	 מר	 	.14

בהצטיינות אלון	דדון	 מר	 	.15

חמדי	אידי	דולה	 מר	 	.16

בהצטיינות אנג'לה	דניאל	הורווט	 גב'	 	.17

סייאוי	וואנג	 גב'	 	.18

אליזבט	אן	וורקר	 גב'	 	.19

דבירה	זמיר	 גב'	 	.20

חתאם	חמוד	 גב'	 	.21

עומר	עבדל	מג'יד	חסאוונה	 מר	 	.22

בהצטיינות בועז	טטרסקי	 מר	 	.23

רעות	טל	 גב'	 	.24

מייקל	ג'ון	טרביס	 מר	 	.25

בהצטיינות נעמה	טשנר	 גב'	 	.26

גל	יונה	 מר	 	.27

בהצטיינות	יתרה עומר	כורך	 מר	 	.28

עודד	לרמן	 מר	 	.29

הדיל	מג'יד	 גב'	 	.30

בהצטיינות מוניקה	אנג'רי	מוואנג'י	 גב'	 	.31

דיאנה	מילמן	 גב'	 	.32

מיכאיל	מישורוב	 מר	 	.33

אופיר	מצרפי	 מר	 	.34

נטע	נגונקר	 גב'	 	.35

סמסון	מומי	ניינומבה	 מר	 	.36

בהצטיינות דורון	נקר	 מר	 	.37

זיין	נשויית	 גב'	 	.38

קלאודיה	מריה	סנבריה	טאמאיו	 גב'	 	.39

ענת	פולקמן-בילר	 גב'	 	.40
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M.A./M.Sc. מקבלי תואר מוסמך למדעים

שירי	פונדמינסקי	 גב'	 	.41

מודי	פילרסדורף	 מר	 	.42

נופר	פרי-אל	 גב'	 	.43

יואב	פרלמן	 מר	 	.44

אוולין	רוקסנה	פרפאן	ויגנולו	 גב'	 	.45

חוייפאנג	צ'אנג	 גב'	 	.46

אימן	רז'	צ'ונגטאם	 מר	 	.47

בהצטיינות שי	קפלן	 מר	 	.48

דנה	ראסאס	 גב'	 	.49

איב	דומיניק	ברנרד	רוטן	 מר	 	.50

בריאן	רוק	 מר	 	.51

דוד	אהרון	שוורדשרף	 מר	 	.52

קריסטיאנה	שני	 גב'	 	.53
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
נתנאל ברגמן  מר   .1

חנו גלייזר  מר   .2

בהצטיינות מריה גקר  גב'   .3

מרב מורד  גב'   .4

בהצטיינות הילה מרקוביץ  גב'   .5

יעל סטורץ-פרץ  גב'   .6

אילנה פרנק  גב'   .7

גיא רותם  מר   .8

יעל שכטר-חכמון  גב'   .9

איתמר שפירא  מר   .10
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך הוראת המדעים והטכנולוגיה
בהצטיינות מחמוד אבוליל  מר   .1

סקר אבו-עאבד    מר    .2

סימונה אברג'ל   גב'   .3

בהצטיינות עידית אורפז  גב'   .4

מרב אטיאס   גב'   .5

שושנה אלטמן   גב'   .6

ענת אליאס   גב'   .7

אמין אלעסיבי   מר   .8

סופיה בן-יאיר   גב'   .9

לאה בן-שמעון   גב'   .10

שילת-רחל ג'יבלי    גב'   .11

רחל דהן   גב'   .12

נאוה דרור   גב'   .13

דליה דריהר   גב'   .14

שרונה ויסרוזן   גב'   .15

מרגריטה טריפונוב   גב'   16

שושנה יצחיק   גב'   .17

אורלי כהן   גב'   .18

אילנה כהן   גב'   .19

בהצטיינות עליזה כהן-חכמון  גב'   .20

בהצטיינות תמר לחיאני  גב'   .21

פירחה מולדובן   גב'   .22

אריאלה נחושתן   גב'   .23

ישראל סבן   מר   .24

אסתי סרי    גב'   .25

נאיף עוואד   מר   .26

בהצטיינות יתרה מדונה פלג  גב'   .27

שרון פרנק   גב'   .28

מלכה-שי קרוננפלד   גב'   .29

בהצטיינות יתרה רונית רוזנשיין  גב'   .30

חמזה שיני   מר   .31
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

שמואל וייס מר   .1

מיכאל קלנבורג מר   .2

היסטוריה כללית
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך היסטוריה של עם ישראל
יפית אברג’ל-דגן  גב’   .1

בהצטיינות יתרה יבגני אייזנברג  מר   .2

אסתי אלון-בנישו  גב’   .3

פזית בן-חמו  גב’   .4

אביבה בן-עמי  גב’   .5

שולמית ברקוביץ  בהצטיינות גב’   .6

עדה גבל  גב’   .7

בהצטיינות   כרמי דניאל  מר   .8

שרה הייניק  גב’   .9

רונית המיין  גב’   .10

נורית זינגר  גב’   .11

אביחי כהן  מר   .12

בהצטיינות יסמין כהן  גב’   .13

בטי נעים  גב’   .14

עליזה נעמת    גב’   .15

בהצטיינות יתרה אמיר פלג-עוזיהו  מר   .16
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך חינוך
סלמאן אבו-כף   מר   .1

שהד אבו-ליל   גב’   .2

כפא אבו-נאדי   גב’   .3

ג’אסר אבו-סולב   מר   .4

עארף אבו-עג’אג’   מר   .5

עביר אבו-עג’אג’   גב’   .6

רמזיה אבו-רביעה   גב’   .7

אתי אביטל   גב’   .8

חיה אבנת   גב’   .9

עינת אברהמי   גב’   .10

בהצטיינות יתרה איריס אגם  גב’   .11

נעה אופק   גב’   .12

עינת אורינג   גב’   .13

ויויאנה אידלמן   גב’   .14

אורית  איון        גב’   .15

נאוה איזק   גב’   .16

אברהים אלבדור   מר   .17

אליעז הוד-נגב    מר   .18

אסמאעיל אלנבארי   מר   .19

עלאם אלנבארי   גב’   .20

ג’מיל אלעסיבי   מר   .21

ענבל אלקיים   גב’   .22

שרה-שירי אם-רואי זיני     גב’   .23

בהצטיינות   לילך ארוש  גב’   .24

בהצטיינות יתרה גלית ארזי-עזרא  גב’   .25

האשם בדר   מר   .26

רבקה בוסקילה   גב’   .27

הילה ביזר   גב’   .28

איריס ביטון   גב’   .29

בהצטיינות דינה בן יעיש-טהל  גב’   .30

אלי בן-הרוש   מר   .31

בהצטיינות ליטל בניסטי  גב’   .32

ענבל בן-עטר   גב’   .33

אילה בן-פורת   גב’   .34

אושרית בן-שושן    גב’   .35

עירית-רשל ברבי   גב’   .36

עביר גאנם   גב’   .37

גילה גואטה   גב’   .38

שם גולסט מר   .39
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות רות	גורן	 גב’	 	.40

	 עוז	גליק	 מר	 	.41

שמעונה	גרודזין-קיסרי גב’	 	.42

	 גב’	ענת	גרימברג	 	.43

	 דפנה	גרנית	 גב’	 	.44

	 דאוד	דאוד	 מר	 	.45

בהצטיינות מאירה	דהן	 גב’	 	.46

	 איריס	הברקורן	 גב’	 	.47

בהצטיינות עדיה	הר-גיל	 גב’	 	.48

	 מירב	ויזר	 גב’	 	.49

	 טלי	זילבר	 גב’	 	.50

	 רוית	זכות	 גב’	 	.51

	 ריקי	זליג	 גב’	 	.52

בהצטיינות מוזנה	חליחל	 גב’	 	.53

בהצטיינות חגית	טבוך	 גב’	 	.54

	 יוסף	טורה	 מר	 	.55

	 רוחמה	טל	 גב’	 	.56

בהצטיינות ורדה	טנא	 גב’	 	.57

	 יניב	יאיר	 מר	 	.58

	 דורון	יוסף-חסידים	 מר	 	.59

	 נטלי	יעקוביאן	 גב’	 	.60

בהצטיינות מאיה	ישראלי-הלוי	 גב’	 	.61

	 סנאא	כבהה	 גב’	 	.62

	 בת-שבע	כהן	 גב’	 	.63

	 רן-דוד	כהן-אהרונוב	 מר	 	.64

	 סלוה	לאדקאני	 גב’	 	.65

	 אדווה	מדינה	 גב’	 	.66

	 עומרי	מואייד	 מר	 	.67

	 אבישג	מודחי	 גב’	 	.68

	 אדר	מירון	 גב’	 	.69

	 ענת	מנור	 גב’	 	.70

	 סינורה	משה	 גב’	 	.71

בהצטיינות שרי	משהאשוילי	 גב’	 	.72

	 שלומי	מתיאס	 מר	 	.73

	 אתי	נוה-חן	 גב’	 	.74

בהצטיינות	יתרה גילה	נחמני	 גב’	 	.75

	 אהוד	נחתומי	 מר	 	.76

	 עדנאן	עאזם	 מר	 	.77

	 איה	עומרי	 גב’	 	.78

בהצטיינות אסף	עמיחי	 מר	 	.79

חינוך
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

	 אלישבע	פודר-ברוקשטין	 גב’	 	.80

	 אריאל	פירון	 מר	 	.81

	 רמי	פלוס	 מר	 	.82

	 חיים	פליישמן	 מר	 	.83

	 דינה	פרדי	 גב’	 	.84

בהצטיינות ענת-נעמי	פריד	 גב’	 	.85

	 נורית	פרש	 גב’	 	.86

	 שירי	ציפיניוק-חורש	 גב’	 	.87

	 ליאורה	קגנובסקי	 גב’	 	.88

	 אהוד	קדם	 מר	 	.89

	 אפרת	קלמפנר-עמנואל	 גב’	 	.90

בהצטיינות קרן-אור	קמלמן	 גב’	 	.91

	 רחל	קפון	 גב’	 	.92

בהצטיינות	יתרה מזל	קציר	 גב’	 	.93

בהצטיינות מרי	קקון	 גב’	 	.94

בהצטיינות ורד	קרליבך-קרמברג	 גב’	 	.95

	 קרן	קרפ-שהרבני	 גב’	 	.96

	 עדינה	רון	 גב’	 	.97

	 ג’ור’ג’		רנתיסי	 מר	 	.98

	 עמיר	שגב	 מר	 	.99

	 מיכל	שטרימברג	 גב’	 	.100

	 אפרת	שטרסלר	 גב’	 	.101

	 דנה	שכטמן-שנחה	 גב’	 	.102

	 גלי	שלומוביץ	 גב’	 	.103

	 קרן	שמר	 גב’	 	.104

	 נועם	שקד	 מר	 	.105

	 אליקי	שריקי	 גב’	 	.106

חינוך
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך כלכלה
עופר אוברלנדר  מר   .1

דנית אורן  גב’   .2

אוולין אללוף  גב’   .3

הגר בירן  גב’   .4

בהצטיינות גיא ברוקס  מר   .5

שמואל ברחוביץ’  מר   .6

גיא בר-צור  מר   .7

אניה גורנשטיין  גב’   .8

רונן גנץ  מר   .9

מיכאל דימין  מר   .10

אורן הדג’ס   מר   .11

משה-יניב ויצמן   מר   .12

בהצטיינות יתרה עודד זבולון  מר   .13

דינה חפץ  גב’   .14

עידו ידין  מר   .15

בהצטיינות גיל כהן  מר   .16

רעות מגידיש  גב’   .17

צחי מור  מר   .18

יניב משה   מר   .19

אפרת נורסי  גב’   .20

דן עמירם  מר   .21

בהצטיינות נועה קדם  גב’   .22

אהוד ראובן  מר   .23

מרינה שויחדברוד  גב’   .24
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך לימודי המזרח התיכון
ג’ודת אבו-סעד  מר   .1

סעד אבו-ענאם  מר   .2

עאמר אבו-עסא  מר   .3

מרינה אלויאס  גב’   .4

לוטם אתרוג  גב’   .5

גיל בינדר  מר   .6

ליסה בירמן  גב’   .7

שני גדות  גב’   .8

חופית דביר  גב’   .9

איילת חלמיש  גב’   .10

הלן הרמן  מר   .11

בהצטיינות נינה מנשה   גב’   .12

אייל חיים  מר   .13

אורלי חיימוביץ  גב’   .14

אפרת חן    גב’   .15

בהצטיינות אילן ישי  מר   .16

בהצטיינות מעיין לוי  גב’   .17

בהצטיינות רחל מילר  גב’   .18

דרור מנור  מר   .19

מחמוד קבהא  מר   .20

בהצטיינות יתרה יהושוע קורן  מר   .21

אלון קנטרמן  מר    .22

חגי רזניק  מר   .23

אמיר שיבלי  מר   .24

ליטל שער  גב’   .25
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך לשון עברית
סיהאם אבו-עסא   גב'   .1

בהצטיינות נג'אח אלאסד  גב'   .2

יעקב בר-שלום   מר   .3

צביה חג'בי   גב'   .4

שולמית נסים   גב'   .5

אביבה נקר   גב'   .6

יעל שוחט   גב'   .7
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך מחשבת ישראל
שאול אלמקייס  מר   .1

בהצטיינות סוזאן בארי-מצליח  גב’   .2

שי בן-טל  מר   .3

אתי ברבי  גב’   .4

רונית גהסי  גב’   .5

יפה גואטה  גב’   .6

בהצטיינות מקסי זייטונה    מר   .7

אביבית חזן-אביטן  גב’   .8

רויטל יהודה  גב’   .9

אירנה ירמולין  גב’   .10

בהצטיינות אברהם ישראל  מר   .11

לאה ספיר  גב’   .12

מלי עשוש  גב’   .13
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
ארכיאולוגיה

בהצטיינות קרני גולן  גב’   .1

 

מקרא  

ריקי אביב  גב’   .1

רמי אוחנה  מר   .2

ליאורה אריה  גב’   .3

בהצטיינות פלורית ארנון  גב’   .4

מרים בולר  גב’   .5

תיקי בקר  גב’   .6

ליאורה גולן  גב’   .7

שלמה גור  מר   .8

מיכל דוידיאן  גב’   .9

בהצטיינות יתרה נבו-שמעון ועקנין  מר   .10

עידית חן  גב’   .11

איילת טל  גב’   .12

אריאלה לוי  גב’   .13

בהצטיינות יתרה רות מילדר  גב’   .14

מסדה נחמד  גב’   .15

בהצטיינות גיורא פישר  מר   .16
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה
עדה אליאב גב’   .1

לימור דנון  גב’   .2

יפה ויזנר  גב’   .3

בהצטיינות ענבל זידר  גב’   .4

בהצטיינות עינת זמבל-יעקובוביץ’  גב’   .5

בהצטיינות יואל טוויל  מר   .6

בהצטיינות יתרה שירה כלימור  גב’   .7

ענבל ליבוביץ  גב’   .8

בהצטיינות טלי מילשטיין  גב’   .9

אביגיל סבג  גב’   .10

לינה סלבין  גב’   .11

גב’  נעמה סמוליאר   .12

בהצטיינות ליטל פריד  גב’   .13

שמעון פרידמן  מר   .14

נדב פרץ  מר   .15

בהצטיינות ניצן צרפתי  גב’   .16

בהצטיינות מורן קיטלרו  גב’   .17

טלי רבקין  גב’   .18

בשמת שלום  גב’   .19

הילה שלזינגר  גב’   .20

רונית שלח מורטון  גב’   .21
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרות עברית
מרגריטה אבני  גב’   .1

שרית אלקיים  גב’   .2

גל ארג’נטרו  מר   .3

בהצטיינות יעל בלבן  גב’   .4

סימה בן-דוד  גב’   .5

טלי בן-ענת  גב’   .6

ליזה גואטה-ראש  גב’   .7

אורלי גולד-חקלאי  גב’   .8

בהצטיינות ליאור גרנות  גב’   .9

שולמית דוידוביץ  גב’   .10

בהצטיינות עליזה דריהם-לייב  גב’   .11

ענת הרשגל  גב’   .12

רקפת זיו-לי  גב’   .13

בהצטיינות נורה חיים  גב’   .14

הגר ינאי  גב’   .15

תמי לוי-נחום  גב’   .16

יעל לזמי  גב’   .17

רונית מיקא  גב’   .18

בהצטיינות מאיה פולק-הרלב  גב’   .19

מורן פרי  גב’   .20

רונית צבי  גב’   .21

דליה צלח-ונונו  גב’   .22

בהצטיינות יתרה יהודית קופלמן  גב’   .23

תמר קרול-אלוף  גב’   .24

אלינה רומנוב  גב’   .25

רותם שריד-שוסט  גב’   .26

ענת-הלן תמרי  גב’   .27
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

פולה	אורנשטיין	 גב’	 	.1

שולמית	אילת	 גב’	 	.2

בהצטיינות רחל	איתן	 גב’	 	.3

רבקה	גליק	 גב’	 	.4

רוז	)מרי(	מוסקוביץ	 גב’	 	.5

ויקטוריה	מיכאלוב	 גב’	 	.6

יוליה	מיכין-גינזבורג	 גב’	 	.7

חוה	עוז	 גב’	 	.8

יורי	פנחסוב	 מר	 	.9

אורית	שבח	 גב’	 	.10

לירון	שוקטי	 גב’	 	.11

ספרויות	זרות	ובלשנות
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

מוחמד אבו-מדיעם   מר   .1

אמירה אבו-סלאח   גב’   .2

בהצטיינות אדוה מזל אהודה-גמליאל   גב’   .3

עדית אטינגר   גב’   .4

אלה איתן   גב’   .5

חן אל-דור   גב’   .6

טל אמיר   גב’   .7

ליאת אנג’ל-אלומות   גב’   .8

ציפורה בן-חמו   גב’   .9

צופית גורן   גב’   .10

בהצטיינות אורית דבאח  גב’   .11

אלון דגן   מר   .12

ליאורה דוקרקר   גב’   .13

תמר דרייפוס   גב’   .14

ליהי הימן-גלט   גב’   .,15

דניאל הירש   גב’   .16

דקלה הלוי   גב’   .17

בהצטיינות עדי הלפמן  גב’   .18

גאולה זילברמן   גב’   .19

אורה חן   גב’   .20

בהצטיינות טליה צובירי-מאיר  גב’   .21

שרון ירדני   גב’   .22

נטלי ירמיהו-חגי   גב’   .23

אורית כהן   גב’   .24

כרמית כהן   גב’   .25

אוה-חוה לוי   גב’   .26

פועה ליבנה    גב’   .27

ליאורה מחט   גב’   .28

בהצטיינות יתרה מנחם מלכה  מר   .29

אורית מנחם   גב’   .30

שרית נאמן-נחמיה    גב’   .31

צפנת נוב-גולומב   גב’   .32

בהצטיינות אבריל סיבוני  גב’   .33

אסנת עופרי-סמני   גב’   .34

ברכה עמר   גב’   .35

צילה פילהרט   גב’   .36

תומר פריאל   מר   .37

הילה פרץ גב’   .38

  

עבודה סוציאלית
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות יתרה אביטל קאפח  גב’   .39

אופירה קיפרמן   גב’   .40

בהצטיינות עדי רובינשטיין  גב’   .41

אפרת שוסטר   גב’   .42

שרון שחר   גב’   .43

בהצטיינות סבטלנה שפיגל  גב’   .44

אסתר תמיר   גב’   .45

עבודה סוציאלית
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

נועם ויסמן מר   .1

נוגה ראב’’ד גב’   .2

לאה רוזנצויג גב’   .3

  

פילוסופיה
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

רעות	אבן-טוב	ויס	 גב'	 	.1

	 	 יעל	אהרוני-מאייר גב'	 	.2

יעל	איתן-שילר	 גב'	 	.3

מרית	אליהו	 גב'	 	.4

בהצטיינות רחל	אסף	 גב'	 	.5

בהצטיינות רונן	ארוך	 מר	 	.6

שרית	אשכנזי	 גב'	 	.7

תמר	בורנשטיין	 גב'	 	.8

ערן	ברט-ישראלי	 מר	 	.9

מיטל	ברן	 גב'	 	.10

ענת	ברקאי	 גב'	 	.11

מרים	גרינבוים גב'	 	.12

מעין	דונובסקי-עידן	 גב’	 	.13

בהצטיינות נעה	והב	 גב'	 	.14

קטי	ויגדר	 גב'	 	.15

בהצטיינות דפנה	וינברג	 גב'	 	.16

תמר	ולפיש	 גב'	 	.17

בהצטיינות כרמית	זיו	 גב'	 	.18

מיכל	זילבר	 גב'	 	.19

אורי	טורקניץ	 מר	 	.20

ליאת	יצחקי	 גב'	 	.21

בהצטיינות מורן	כהן-אילוז	 גב'	 	.22

לימור	כרמי	 גב'	 	.23

בהצטיינות	יתרה שירה	לרמן	 גב'	 	.24

בהצטיינות יפעת	לוי	 גב’	 	.25

גיורא	נוטקין	 מר	 	.26

אדוה	סברדליק גב’	 	.27

נגה	סהר	 גב'	 	.28

בהצטיינות נירית	סופר-דודק	 גב'	 	.29

	 	 זיו	סנדל מר	 	.30

בהצטיינות נגה	עיני-אלחדף	 גב'	 	.31

ענת	עמית-פישבין	 גב'	 	.32

מעין	פורת	 גב'	 	.33

אניס	פרחאת	 מר	 	.34

דנה	צור-ביתן	 גב'	 	.35

קלאודיו-אהרון	ריקובר	 מר	 	.36

מרגלית	שוובל	 גב'	 	.37

פסיכולוגיה
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

יהונתן שוורץ  מר   .38

עמנואל שטנר  מר   .39

עדי שטראוס  גב'   .40

שירה שימר  גב'   .41

רעות שמעון  גב'   .42

מאיה תדיר  גב'   .43

  

פסיכולוגיה



109

M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות דמיטרי אפשטיין  מר   .1

שרון אשכנזי   גב'   .2

יהודה בר-לב    מר   .3

יעל דולב-שרון   גב'   .4

נדב כהן   מר   .5

טל כץ   גב'   .6

מארי מיכאלי   גב'   .7

קרן ניצני-אוחיון   גב'   .8

אלי סבח   מר   .9

רמית פוליטי   גב'   .10

מר  יהל פורת    .11

דנה צימרין-אלבק   גב'   .12

ריקי קופיט   גב'   .13

הדס רבין-נמליך   גב'   .14

בהצטיינות שני רוטנברג  גב'   .15

טלי ריין   גב'   .16

מלכה שחם   גב'   .17

תומר תורג'מן מר   .18

תקשורת השוואתית: טכנולוגיה וחברה
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 קאמל	אבו	גאנם	 מר	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 עאישה	אבו	זקיקה	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 רויטל	אבו	ספורטה	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 ח'אלד	אבו	עסא	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 באסם	אבו	קטן	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סמי	אבו-בדר	 מר	

	 בכלכלה	 	 כפיר	אבוחצירה	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובאמנויות-תולדות	האמנות	 	 מיכל	אבוטבול	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	אבולניק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מוחמד	אבו-נסרה	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון		ובספרות	עברית		 	 בסאם	אבו-עווד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עבד	אבו-עיד	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובמדעי	ההתנהגות	 	 אינסף	אבו-ערארה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אריג	אבו-פנה	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מרפת	אבו-קוידר	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודי	המזרח	התיכון	 	 נסרין	אבו-קטן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 הילה	אביטבול	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	אביטל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מיטל	אביטל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליבנת	אביטן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שלומי	אביטן	 מר	

	 בכלכלה	 	 עדי	אביטן	בוסקילה	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 עינב	אבינר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 אסף	אבירם	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיכל	אבירם	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רים	אבן-ברי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 און	משה	אבני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניסים	אבנעים	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון		ובפוליטיקה	וממשל		 	 נעם	אבנת	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אושרי	אבקסיס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חופית	אברג'יל	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 בהצטיינות	 חגית	אברהם	 גב'	

	 בכלכלה	 	 טלי	אברהם	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 יחזקאל	אברהם	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אריאל	אברהמי	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 גיל	אברהמי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רחל	אברמוביץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רם	אדור	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל		ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	 יעל	אדיב	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובמדעי	ההתנהגות	 	 שרון	אדלר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רועי	אדלשטיין	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	 	 רפאל	אדר	 מר	

	 בכלכלה	 	 אורן	אהרון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איתן	אהרון	 מר	

	 בכלכלה	 	 עינב	אהרון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 שירה	אהרון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירב	אהרוני	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 נעה	אהרונסון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 ענת	אואקנין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אודליה	אוזן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 כפיר	אוזן	 מר	

	 בכלכלה	 	 ליאור	אוזן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 תמר	אוזן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אתי	אוחיון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שמרית	אוחיון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 ליאת	אוחנה	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 יבגני	אוליצקי	 מר	

	 בכלכלה	 	 עומר	אונגר	 מר	

	 בכלכלה	 	 ארז	אוסמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירז	אופיר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סוזנה	אוציטל	 גב'	

במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום-ארכיאולוגיה	ובגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי בהצטיינות	 תמר	אור	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 יערה	אורחה	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	יתרה	 חגי	אוריאל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 סופי	שני	אוריין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ויקטוריה	אוריצקי	 גב'	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	יתרה	 עמית	אורן	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 ורה	אורסקה	קורני	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דן	אושרי	 מר	

	 בכלכלה	 	 שרון	אושרנקו	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 שגית	אזארי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חן	אזולאי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יניב	אזולאי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוסי	אזרזר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 סנפירה	אחרק-בדש	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 רוית	אטיאס	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סיון	איבגי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרה	איזמאילוב	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אורי	איזנברג	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובפילוסופיה	 בהצטיינות	 אברהם	אייזן	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 עינבל	אייש	 גב'	

	 בכלכלה	 	 נילי	אילוז	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נטע	אילוק	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 	 בלה	איליאסוב	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אסף	אילן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 הדר	אילן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 עידן	אילני	 מר	

	 בכלכלה	 	 עמית	אינס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נסטיה	איסטוצ'ניקוב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רועי	איסק	 מר	

	 בכלכלה	 	 גד	איצקוביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יאיר	איצקוביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאור	איתן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טלי	איתני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירית	אלאלוף	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	יתרה	 אלעד	אלבז	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 שימי	אלבז	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סאמר	אלגנאמי	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שפה	אלג'עאר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 דן	אלגרנטי	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חאמד	אלהוזייל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירי	אלהרר	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 סולטאן	אלהתרסה	 מר	

	 בכלכלה	ובמדעי	המחשב		 בהצטיינות	יתרה	 אלעד	אלוני	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 ערן	טיטו	אלוש	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירן	אלוש	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אייל	אלזרה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רותם	אלחדד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רוית	אלחלל	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 סהר	אלחמאדה	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 דאליה	אלטורי	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ארנה	אלטשולר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דנה	אליאש	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוגב	אליהו	 מר	

 

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	אליהו	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 מאיר	אליהו	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 עידית	אליהו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שירה	שרה	אליזרע	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 הילה	אלימלך	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אופיר	אליעז	 מר	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום-מקרא		ובספרות	עברית		 	 יעקב	אליעז	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 נועה	אלמוג	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נורה	אלמחדי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אילנה	אלמיו	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	יתרה	 סיון	אלמקייס	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 רויטל	אלנבוגן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 קאמל	אלנסאסרה	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון		ובהיסטוריה	כללית		 	 יוסרה	אלסאנע	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יחיא	אלסאנע	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרימה	אלסאנע	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 ענבל	אלעני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ענבל	אלפיה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 שירי	אלפנדרי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 שמעון	אלקבץ	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובמחשבת	ישראל	 	 סלין	אלקוקין	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 אגמון	אלקיים	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 סועד	אלקרינאוי	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אמינה	אלקרעאן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 פאיזה	אלרואעי	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 אחלאם	אלשאפעי	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 סיון	אמאנו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 כרמית	אמויאל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ליאור	אמויאל	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	 שירלי	קמי	אמויאל	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יונתן	אמיר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיכל	אמיר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אפרת	אמיתי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יואב	אמיתי	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 אפרת	אמר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הגר	אמר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 יונית	אמר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רוית	אמר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 זהר	אנגל	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אלי	אסא	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובפוליטיקה	וממשל	 	 דורון	אסולין	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 קרן	אסולין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מיכל	אסטון	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום-ארכיאולוגיה	 	 רוני	אסטריכר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ורד	אסידו	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 ליאור	אפוד	 מר	

בספרויות	זרות	ובלשנות	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 דן	אפלמן	 מר	

במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה 	 אביבית	אפריאט	 גב’	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חלי	אפרתי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רונית	אפרתי	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ענבל	אקריש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלה	ארבוב	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	יתרה	 דנית	ארביב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	ארבל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינב	ארבל	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רינה	ארבל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 תום-תמר	ארבל	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 אוהד	ארד	 מר	

	 בכלכלה	 	 שרון	ארד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלינור	ארובס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 תמר	ארוך	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיכל	ארונדה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דנאור	ארז	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אנה	ארכיפוב	 גב'	

.161

.162

.163

.164

.165

.166

.167

.168

.169

.170

.171

.172

.173

.174

.175

.176

.177

.178

.179

.180



119

B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 ניעה	ארליך	 גב'	

	 בפסיכולוגיה	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירה	ארנסטוף	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 ג'יה	ארנשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איתי	ארפי	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות		ובלשון	עברית		 	 איילת	ארצי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שי	ארצי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענבר	אשור	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 דורית	אשטמקר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 יעקב	אשכנזי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חן-לי	אשל	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חייה	אשרף	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלירן	אתיס	 מר	

	 בפילוסופיה	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 דניאל	באומגרטן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אשרה	בארי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גדי	בארי	 מר	

	 בכלכלה	 	 יריב	בגולה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	בדירי	 גב'	

	 בספרות	עברית	 	 אילנית	בדש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירלי	בואהרון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הילה	בוארון	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלה	בוגוסלבסקי	 גב'	

	 בספרות	עברית	 	 אפרת	בוהדנה	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 איילת	בוזנח	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורטל	בוחבוט	 גב'	

	 בחינוך	ובמקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	 בהצטיינות	 אושרית	בוטבול	 גב'	

	 בכלכלה	 	 יפעת	בוטנר	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 חן	בוירסקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 שיר	בול	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 רוית	בוקובזה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רינת	בוקובזה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קריסטינה	בוריסוב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 איה	ביאדסה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מעיין	בידוסה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אנה	ביזוב	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 אודליה	ביטון	 גב'	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 	 אורטל	ביטון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אפרת	ביטון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דנה		ביטון	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יואב	ביטון	 מר	

	 בכלכלה	 	 יפעת	ביטון	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עדי	ביטון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרן	ביטון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 תמי	ביטון	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 צביה	ביכלר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	בינדר	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	יתרה	 אביחי	בינשטוק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שי	בירן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 עוזי	בכור	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חנה	בכר	 גב'	

 

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירה	בכר	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 טניה	בלוב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נמרוד	בלולו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 תמר	בלטר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	בלייברג	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 אהרון	בלנק	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אורי	בן-אבט	 מר	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 סמדר	בן	ארוש	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	יתרה	 בן	בן	אריה	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 לינור	בן	ברוך	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיכל	בן-זאב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אביעד	בן	זקן	 מר	

	 בכלכלה	 	 אלי	בן	זקן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיטל	בן	חמו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מורן	בן	מוחה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 אדווה	בן	שחר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 יוסי	בן	שטרית	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 חופית	בן	שלום	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חני	בן	שמול	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לירון	בן	שמעון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 נעה	בן-איון	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 	 אריאל	בן-אליעזר	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובפוליטיקה	וממשל		 	 אסף	בן-ארי	 מר	

	 בלשון	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רעות	בן-ארי	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 רועי	בן-בנימין	 מר	

	 בכלכלה	 	 לב	בנד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	בן-דוד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מורית	בן-דוד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סיון	בן-דוד	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מורן	בנודיז	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 ניצן	בן-טל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 טלי	בן-יהודה	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 רות	בן-יונס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סתיו	בנימיני	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 בהצטיינות	 מורן	בן-יעקב	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	כללית	 בהצטיינות	 עדי	בניפלה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ארז	בן-ישי	 מר	

	 בכלכלה	 	 נתנאלה	בן-לולו	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אייל	בן-מאור	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רוית	בן-סימון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 מיטל	בן-עוזיאל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קלודין	בן-שבת	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלעד	בן-שושן	 מר	

	 בכלכלה	 	 חלי	בן-שטרית	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 סיון	בן-שיטרית	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דני	בן-שך	 מר	

 

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 אבירן	בן-שלוש	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	יתרה	 שירי	בס	ספקטור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לילך	בצרי	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בהיסטוריה	כללית	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 אהוד	בקר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאת	בקרמן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נינט	בקשי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורן	בר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 גלי	בר	 גב'	

	 במחשבת	ישראל	 בהצטיינות	יתרה	 לילך	בר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נטע	בר	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 בהצטיינות	יתרה	 רועי	בר	מאיר	 מר	

	 בכלכלה	 	 שיר	בר-אור	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובמתמטיקה	 	 צח	בר-אוריון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דני	ברבי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מוריס	ברבי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רז	ברגמן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אפרת	ברדה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורי	ברהמס	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 	 ליאור	ברוך	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מלכה	ברוך	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רויטל	ברוך	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובספרויות	זרות	ובלשנות		 בהצטיינות	 רינה	ז'אן	ברוך	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	ברום	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלשון	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרית	ברון	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לירון	ברזני	 גב'	

	 בכלכלה	 	 כנרת	ברחק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיכל	ברי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 עומר	בר-יוסף	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	ברייט	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 בהצטיינות	 ציפי	ברינדר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אוהד	ברכה	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 אסף	ברכה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רגינה	ברכייב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עומר	בר-לביא	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עדי	ברן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירז	ברנד	 מר	

	 בכלכלה	 	 אברהם	ברנדויין	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 לוסי	ברנוביץ'	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 הילה	ברנס	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 נדב	ברנקה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ציפי	ברנר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירי	ברנר	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובלימודי	המזרח	התיכון	 	 מורן	ברנשטיין	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בסוציולוגיה	-	אנתרופולוגיה	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 רותי	בר-סיני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יפעת	בר-סלע	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אוהד	ברק	 מר	

 

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 מירה	ברק	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורי	גאוני	 מר	

 

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	גאיסטוט	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עינת	ג'אן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 רחל	ג'אן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	ג'אנה	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לירן	גבאי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גולן	גבע	 מר	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 דוברת	גבר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מזל	גוגולשוילי	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 הדס	גדיש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירב	גהא	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרן	גואטה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מרגריטה	גודזן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עמיחי	גוטליב	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בחינוך	ובפילוסופיה	 בהצטיינות	 ענת	גוטליב	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפוליטיקה	וממשל	 	 טל	גוטסמן	 מר	

	 בכלכלה	 	 אפריים	גויטע	 מר	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 רינת	גולדברג	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 מקסים	גולדמן	 מר	

		 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל 	 יוני	נח	גולדן	 מר	

	 בכלכלה	ובמדעי	המחשב		 	 יניב	גולדנברג	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 ליאור	גולדנברג	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 בינה	גולדפרב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 הילה	גולדשטיין	 גב'	

באמנויות	-	תולדות	האמנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מיטל	גולדשטיין	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 בהצטיינות	יתרה	 אלון	גולן	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 ירון	גולן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 קרנית	גולן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 אורית	גולנדסקי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורפז	פנינה	גולסטני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אנג'לינה	גונצ'רוק	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 רעי	גופר	 מר	

	 בפילוסופיה	 	 אמציה	גור	 מר	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרית	גור	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יותם	גיאת	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 עודד	גיבלי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 אוהד	גייבל	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובכלכלה	 בהצטיינות	 ג'ורדן	גיל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קובי	גיל-גואטה	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 נורית	גילוני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רותם	גימון	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דבורה	גינזבורג	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 אילנה	גל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 כלנית	גל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	גל		 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 לירן	גל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 קרן	גל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיטל	גלבוע	 גב'	

	 בכלכלה	 	 יונית	גלברט	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה	ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	 לימור	גלוצר	אמארא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מירון	גלילי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 כרמית	גליצקי	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאור	גליקו	 מר	

	 בחינוך	ובלשון	עברית	 בהצטיינות	 כרמית	גלן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 אסף	גלס	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפוליטיקה	וממשל	 	 רותי	גלעד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעמה	גמליאל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שחר	גמליאל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אבי	גנון	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אדר	גנז	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 מורן	גניש	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 גיל	גרבר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קלאודיה	גרויסמן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 איל	גרון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חני	גרוס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיטל	גרוס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 סיון	גרוס	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובמדעי	ההתנהגות	 	 נועה	גרופי	 גב'	

	 בפסיכולוגיה	ובחינוך	 בהצטיינות	יתרה	 מורן	גרין	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אלון	גרינברג	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רומן	גרינברג	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	 שגית	גרינברג	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דינה	גרינפלד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יפעת	גרינר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 בהצטיינות	 עינת	גרסון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אילנה	גרשברג	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נורית	גרשוביץ	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 יוסף	גרשקוביטש	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 	 אורי-יעקב	דאובר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 אורנית	דאי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עלי	דבאח	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעה	דבורקין	 גב'	

	 בחינוך	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 דגנית	דבי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אודרי	דביר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רונית	דברי	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובמדעי	המחשב		 בהצטיינות	 חגי	דגן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נמרת	דגן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 בת-אל	דדון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מורן	דדון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 קרן	דדיה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 שירלי	דה	גרציה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 כרמית	דהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הדר	דה-פאו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 פתחי	דואימה	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 אור	דואק	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 יצחק	הראל	דואק	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 קארין	דוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מירב	דוד	 גב'	

	 בכלכלה	ובפוליטיקה	וממשל	 	 עוז	דוד	 מר	

	 בכלכלה	 	 רועי	דוד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מאיה	דוידוביץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מאיה	דויטשוילי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירלי	דורצין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אייל	דותן	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 דניאל	דותן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ענת	דזלדטי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורה	דיאמנט	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול		 	 גל	דיאמנט	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לילך	דיגמי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עירית	דידי	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 גיל	דייגי	 מר	

במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה,	ומקרא	 	 ניצן	דיין	 מר	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 קרן	דיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גדי	דינגוט	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 מיכל	דינוביץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 אלון	דינור	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 הילה	דישראלי	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובחינוך		 	 נועה	דלבר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 לירון	דמארי	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינב	דמארי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	דמגי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 לואיס	דמטה	 מר	

	 בחינוך	ובמדעי	ההתנהגות	 	 בת-אל	דמרי	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 	 מורן	דמרי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רענן	דמרי	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיכל	דמתי	 גב'	

באמנויות	-	תולדות	האמנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 אנה	דן	 גב'	

 

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורנה	דנדקר	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 אודליה	דניאל	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 חן	דניאל	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרן	דניאל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שמרית	דניאל	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפילוסופיה	 	 אביחי	דניאלי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חפציבה	דנינו	 גב'	

	 במחשבת	ישראל	ובפילוסופיה	 בהצטיינות	 מתי	דנציג	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדע	החברה	 	 טרינגו	דסה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 גרניט	דקל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אמיר	דר	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 קרן	דרור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 סיון	האפט	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נעם	הברמן	 מר	

 

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 מוריה	הדס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מוניק	הדר	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום,	מקרא	וארכיאולוגיה	 	 מורן	הדר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דינה	הדרי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 שירי	הוברמן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 דבינה	הוג	 גב'	

	 באמנויות	-	תולדות	האמנות	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 מיכל	הוכברג	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אסף	הוכמן	 מר	

	 בפילוסופיה	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 שרה	הולצמן	 גב'	

	 בפסיכולוגיה	ובחינוך	 בהצטיינות	 סיון	הופמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דורון	היימן	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 נמרוד	הירש	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ארז	הכהן	 מר	

	 בכלכלה	 	 אהוד	הלזינגר	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 לירון	הלל	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נעמה	הלל	 גב'	

	 בחינוך	 בהצטיינות	 חמוטל	הלמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 רובין	הק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אפרת	הראל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נפתלי	הראל	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 שחר	הראל	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 דרור	הר-גיל	 מר	

	 בכלכלה	 	 לירז	הרוש	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	כללית		 	 עדי	הרטשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יורית	הרמבם	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובהיסטוריה	כללית	 בהצטיינות	 יהודה	הרמן	 מר	

	 בחינוך	ובמדעי	ההתנהגות	 	 גל	הרפז	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נטע-לי	הרצברג	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עמוס	הררי	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 ישי	הרשקוביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניסים	ואזנה	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נטלי	ואקנין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענת	ובר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סיון	ודלר	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 שני	וויסמל	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 מרינה	וולפסון	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 עומר	וולצ'וק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אלינה	וונש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אושרי	ווקנין	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	הודיה	וטורי	 גב'	

 

	 בכלכלה	 	 לוטן	ויגיסר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נטלי	ויזגן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 לירון	ויזל	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מריה	ויינבלט	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלכסנדר	ויינטרוב	 מר	

	 בכלכלה	 	 ג'ני	ויינרוך	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ילנה	וייס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עופרה	וייס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירה	וייס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרון	וייס	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 עידן	וייסמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לריסה	וינמן	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 גלעד	ויס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 גת	ויסנשטרן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 הילה	ויצמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ורדה	ולוטקר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אלון	ולטמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דיאנה	ונונו	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יאיר	ונונו	 מר	

 

	 בכלכלה	 	 יותם	ונונו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלה	ונציה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דנה	וסר	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 אושרית	וקנין	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 כרמית	וקנין	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	 ענבר	וקס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 תמיר	ורד	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 בהצטיינות	 תאיר	זאה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיה	זגדון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיטל	זגורי	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 שי	זוהר	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 תומר	זוהר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 שגיא	יצחק	זוזוט	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מעיין	זוליט	 גב'	

	 בכלכלה		ובפילוסופיה		 	 צביקה	זוניס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דפנה	זוננשיין-כהן	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	 	 מורן	זיו	דוד	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 	 רמון	זיו-אב	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יאיר	זיידרמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דורון	צבי	זיכרמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 יעל	זילברברג	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	יתרה	 שולי	זילברפרב	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 בהצטיינות	יתרה	 גלעד	זינגר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינת	זינגר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 קלרה	זיסלין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורלי	זיקרי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 דורית	זך	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורטל	זכאי	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 עידו	זליגמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 הגר	זלמנוב	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירה	זלצר	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 איתן	זלקיבר	 מר	

	 בלשון	עברית	ובמקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	 	 מרינה	זמיר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סיוון	זנו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרון	זסלבסקי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אסף	זרקה	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מחמוד	חג'אזי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מזלית	חג'ג'	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 אתי	חדד	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דניאל	חדד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 כנרת	חדד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שני	חדד	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 	 טלאור	חדידה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יפית	חדריאן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 נילי	חוגי	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חנאן	חוטבא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אנה	חולמר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	חורי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גילי	חזות	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דקלה	חזן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 שלומית	חזן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דודו	חי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מתניה	חייט	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עמית	חייל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עטר	חיימוב	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאיה	חיימוביץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עדי	חלפון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 סיון	חמו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאת	חמי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איתי	חן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליטל	חן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 סיון	חן	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 שי	חן	שיפנבאואר	 מר	

	 בכלכלה	 	 שרון	חניה	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובמדעי	ההתנהגות	 	 מרים	חסון	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 גיא	חץ	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 מרינה	חץ	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אסף	חצאל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעל	חריטונוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רועי	חרמוש	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	כללית	 	 תגריד	חתו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועם	טאוב	 מר	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 קרן	טבול	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גיל	טהר	 מר	

	 בכלכלה	 	 לימור	טובים	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 סיון	טויזר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רועי	טויזר	 מר	

	 בכלכלה	 	 אמיר	טויטו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גילי	טוכמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אנה	טורצקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ימית	טייב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שרון	טיירו	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גילה	טל	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובחינוך		 	 סיון	טל	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 בהצטיינות	 עדי	טל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 תמי	טל	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סיהאם	טלאלקה	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עריפה	טלאלקה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ליאור	טלה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שחר	טליאנסקי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 אלינור	טלקר	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום,	מקרא	וארכיאולוגיה		 בהצטיינות	 משכית	טנא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינבל	טרוגמן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 	 דנה	טריגרמן	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובהיסטוריה	כללית	 	 אולגה	יאכל	גרצמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלה	יגודייב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורלי	ידידיה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סיון	ידיד-ציון	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 שי	ידפת	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אסף	יהודה	 מר	

	 בכלכלה	 	 נעמי	יהודה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאור	יהושע	 מר	

	 בכלכלה	 	 יצחק	יוכננוב	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובהיסטוריה	כללית	 	 יגאל	יונוביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלי	יונס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינת	יוסוביץ	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 שלומית	יוסף	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובהיסטוריה	כללית	 	 ילנה	יוריס	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 ליאת	יחזקאל	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 רויטל	יחזקאל	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מעיין	יחזקאלי	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוני	יחיאלי	 מר	

	 בכלכלה	 	 נמרוד	ינקו	 מר	

במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 יהודה	יעיש	 מר	

 

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אושר	יעקב	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מור	יעקב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיכל	יעקובי	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 מיכל	יפרח	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מורן	יפת	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רעות	יצחק	 גב'	

 

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גיא	יקר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 איתמר	ירון	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 עדי	ירחי	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הילה	ישעיהו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיטל	ישעיהו	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 רחל	ישראל	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובפוליטיקה	וממשל	 	 ניבה	ישראלוב	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 גיא	ישראלי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בחינוך	 	 מאיה	יששכר	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 אוהד	כהן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אופירה	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 איילת	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איל	כהן	 מר	

	 בכלכלה	 	 איתן	כהן	 מר	

	 בכלכלה	 	 אלי	כהן	 מר	

	 בכלכלה	 	 אלעד	כהן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אריאל	כהן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דגנית	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דנה	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דקלה	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ורד	כהן	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	 בהצטיינות	יתרה	 יותם	כהן	 מר	

	 בכלכלה	 	 יפתח	כהן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירי	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נטלי	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 ניב	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עומר	כהן	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בספרות	עברית	ובגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 עמית	כהן	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 ענת	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 פרח	כהן	 גב’	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 בהצטיינות	 צבי	כהן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רויטל	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רותם	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רן	כהן	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 רעות	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שגיא	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שירי	כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שמרית	כהן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אמיר	כהנוביץ	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 שמרית	כהן-צמח	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 אירית	כוכבי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינב	כוכבי	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובספרות	עברית		 בהצטיינות	יתרה	 ענת	כלב	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אילנית	כלפון	 גב'	

	 בחינוך	ובספרויות	זרות	ובלשנות		 	 קרן	כנפו	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 אופיר	כפיר	 מר	

	 בכלכלה	 	 טל	כפיר	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 קרן	כפרי	 גב'	

	 בפילוסופיה	 בהצטיינות	 דנה	כץ	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	 מייקל	כץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יוגב	כראדי	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אבי	כרמי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נורית	כרמלי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גיל	לב	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובמקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה	 בהצטיינות	יתרה	 דויד	ישראל	לב	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	יתרה	 קרן	לב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רות	לב	 גב'	

	 בחינוך	ובמדעי	ההתנהגות	 	 שלומית	לבבי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענבל	לבון	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 איתמר	לביא	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 טל	לביא	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 לירון	לביא	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 בהצטיינות	 ניר	לביא	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עידו	לביא	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דניאל	לבנדובסקי	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 בהצטיינות	 ליאורה	לבנסארט	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אביטל	לברן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 תומר	לדני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאת	להב	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובאמנויות	-	בתולדות	האמנות	 	 נועה	להב	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	יתרה	 עידן	להב	 מר	

	 בכלכלה	 	 צביון	להט	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 ברק	לובושיץ	 מר	

	 בכלכלה	 	 אבישי	לובל	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איילת	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גבי	לוי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דלית	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 הילה	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 הילה	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חגית	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מיכל	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עדי	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 עודד	לוי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עינב	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 עמרי	לוי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענת	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ערן	לוי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 קרן	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 רחלי	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רינת	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירה	לוי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אנסטסיה	לוין	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	יתרה	 עומר	לוין	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 שי	לוק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 הדס	לזרוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עדית	לזרוביץ	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שירן	חיה	לזרוביץ	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עדי	ליטאי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 איתן	ליטנר	 מר	

	 בספרות	עברית	ובלשון	עברית	 בהצטיינות	 אלינור	לייב	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 ליאת	לייטנר	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 שירן	לייפרמן	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 	 אליאורה	ליישמן	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה	 בהצטיינות	יתרה	 מירנדה	ליפמן	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 ניר	לנקר	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 איל	לסל	 מר	

	 בכלכלה	 	 יובל	לסלי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	לפידות	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אסנת	לקר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעמה	לרוש	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 איל	לשצ'ינסקי	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 אלינור	מאיר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עדי	מאיר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ברי	מאירוביץ	 מר	

	 בכלכלה	 	 שלומית	מאמן-רובינצ'יק	 גב'	

	 בפילוסופיה		ובאמנויות	-	בתולדות	האמנות		 בהצטיינות	 יעל	מבור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורלי	נעמי	מבורך	לוי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	מגדלוביץ-שקד	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובמדעי	ההתנהגות	 	 אורית	מדאלסי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירית	מדר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 גיל	מהרי"ק	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 יאיר	מודריק	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אסף	מוהר	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 הילה	מוהר	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אילון	מויאל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אילת	מויאל	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 בהצטיינות	 אפרת	מולאי	 גב'	

.761

.762

.763

.764

.765

.766

.767

.768

.769

.770

.771

.772

.773

.774

.775

.776

.777

.778

.779

.780



149

B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 בנימין	מולאי	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות	 בהצטיינות	 רחל-רעיה	מולכו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 בן	מולק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גבריאלה	מולשצקי	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 איתן	מוסקוביץ'	 מר	

	 בכלכלה	 	 מורן	מור	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובלימודי	המזרח	התיכון	 	 טל	מורג	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 איתי	מורד	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרן	מורד	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	יתרה	 אביעד	מורנו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דוד	מורנו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורית	מושקוביץ	 גב'	

	 בחינוך	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות	 בהצטיינות	יתרה	 עינת	מזורסקי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 יניב	מזקופגר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איילת	מזרחי	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 כנרת	מזרחי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לביא	מזרחי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נרמין	מטר	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרון	מטרני	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טלי	מיזלמן	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 דוד	מיכאלי	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 יצחק	מיכאלי	 מר	

	 בספרות	עברית	ובלשון	עברית	 	 שני	מיכאלי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דניאל	מילר	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יניב	מילר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירלי	מילשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ויטלי	מינביץ	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יגאל	מינקין	 מר	

 

	 באמנויות	-	תולדות	האמנות	ובפוליטיקה	וממשל	 	 מירי	מיראל	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 עמרי	מירום	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ססיליה	מירוצ'ניק	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 אהרון	מישל	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טל	מכפש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ניר	מכפש	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גל	מלול	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאת	מלול	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 מיטל	מלול	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 תיקי	מלול	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רונית	מלי	 גב'	

	 בספרות	עברית	 	 אורית	מלכה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלון	מלכה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חופית	מלכה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 כרמית	מלכה	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 בהצטיינות	 לילך	מלכה	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניב	מלכה	 מר	

	 בכלכלה	 	 רחל	מלכה	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובמחשבת	ישראל	 בהצטיינות	 תהלה	מלכה	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 טליה	מלמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רותם	ממי	 גב'	

	 במחשבת	ישראל	ובפילוסופיה	 	 איציק	ממן	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 לירן	ממן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירי	מנגד	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 נדב	מנדלוביץ	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 	 עופרי	מנואלי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יניב	מנוס	 מר	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	כללית		 	 זהבית	מנור	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 אופיר	מנחם	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 בן	מניס	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בפילוסופיה	ובכלכלה	 בהצטיינות	 אלון	מסר	 מר	

	 בכלכלה	 	 יניב	מקוזס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יורית	מרגי	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 אולגה	מרדוחייב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סטניסלב	מרדכייב	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 הלאור	מרוז	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובפוליטיקה	וממשל	 	 נעה	מרום	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 עידו	מרום	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפילוסופיה		 בהצטיינות	יתרה	 רועי	מרון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלכסנדרה	מרונדיק	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אתי	מרזוק	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 ויקטוריה	מרטינובה	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורן	מרציאנו	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גלי	מרקו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 זיוה	מרקוביצקי	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 	 ערן	מרקוס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ורד	מרקר	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 לידר	משאט	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 אתי	משה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גילה	משה	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 יהודית	משה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רעות	משה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הדס	נאור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הדר	נאור	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מירב	נאמני	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 נועה	נבו	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 	 נעמה	נבו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורטל	נבון	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 לי-רן	נבון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מיה	נבות	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גיל	נגלר	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אימן	נג'מי	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובספרות	עברית	 	 רוית	נגרין	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 רעות	נדב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עירית	נובק	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רונית	נודלמן	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 עינת	נורי	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 בהצטיינות	 אירית	נוריאל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דנה	נזר	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי		ובפוליטיקה	וממשל		 	 אורי	נח	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 אסף	נחום	 מר	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיכל	נחום	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מלאני	נחמיה	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 יוהנתן	נחמני	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אברהם	ניב	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 מאיה	נילוביצקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאיה	ניסים	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חוה	ניסן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ליאור	ניצן	 גב'	

	 בחינוך	 בהצטיינות	 עינבל	ניקריטין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נטע	נירן	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 מנאל	נמארנה	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 גיא	נמירובסקי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נורית	נמני	ברזילי	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 חוסין	נסאסרה	 מר	

	 בכלכלה	 	 קרן	נעמן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אנז'לה	נפומניאשצ'י	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 בהצטיינות	 עודד	נצר	 מר	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 זהבה	נתניה	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 וואל	סאנע	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נילי	סאסי		 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ענבל	סבג	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רינת	סבג	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלינור	סבגי	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 סלעית	סבטון	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 לירון	סביון	 מר	

	 בכלכלה	 	 ילנה	סבינקין	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 לירן	סבירי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירה	סגל	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רון	סגרון	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובמחשבת	ישראל	 	 בנימין	סודרי	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 אמיתי	סוויצקי	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 שני	סוי	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 גבריאל	סולומון	 מר	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובחינוך	 	 לאה	סולומון	 גב'	

	 בכלכלה	 	 נמרוד	סולומון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שחר	סולומון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 יואב	סולטן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעמה	סולימני	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 דוד	סונגו	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוליה	סוסניבקר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מתן	סופר	 מר	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	כללית	 	 סופיה	סופר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עומרי	סופר	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעל	סוקלסקי	 מר	

 

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דנה	סוריאנו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שלום	סטאחי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	סטולר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ארי	סטון	 מר	

	 בכלכלה	 	 רומן	סטרול	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יוליה	סטשבסקי	 גב'	

	 בפילוסופיה	 	 אורלי	קלרה	סיבוני	 גב'	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 	 יאיר	סיבוני	 מר	

	 בכלכלה	 	 רחלי	סיביליה	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הגר	סידס	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דורי	סייג	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 בן	סיידה	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורלי	סיידו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שירי	סייהו	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	כללית		 	 הילה	סילמן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 יעל	סימון	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרית	סימון	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אביבה	סימונובסקי	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 יפעת	סינחייקה-אוחיון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אופיר	סיני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מריאנה	סירוטין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שמרית	סלב	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 פבלו	סלבין	 מר	

	 בספרות	עברית	ובפילוסופיה	 	 הודא	סלהב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שרון	סלומון	 גב'	

	 במחשבת	ישראל	ובחינוך	 	 מיכל	סלוצקי	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 נועה	סלור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אורגיל	סלמי	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 רחל	סלמן	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 	 אושרית	סלע	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלון	סלע	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שגית	סלע	 גב'	

	 בכלכלה	 	 תומר	סלע	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובחינוך		 	 מורן-מרסל	סלקמון	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 	 ערן	סמדג'ה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 גל	סמילה	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 עידו	סמרה	 מר	

במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 ליאת	סנבטו	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 תמר	סעדה	 גב'	 והחברה	

באמנויות	-	תולדות	האמנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ילנה	ספוג'ניקוב	 גב'	

 

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 נוגה	ספיר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אדוארד	סקריפניק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שושנית	סרוסי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 יוסי	סרור	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מורן	סרור	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מלי	סריזדאק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חופית	עבו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 דנה	עבוש	 גב'	

	 בכלכלה	 	 בלאל	עואד	 מר	

	 בכלכלה	 	 הילה	עובדיה	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות		ובספרות	עברית		 	 טליה	עובדיה	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאור	עוז	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בפילוסופיה	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מעיין	עוזיאל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענבל	עוזר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שובל	עופר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לילך	עזורי	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אושרת	עזרא	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובפוליטיקה	וממשל	 	 יניר	עזרא	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מירב	עזרא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	עזרון	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 מורן	עזרן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שירן	עזרן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נאור	עטיה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רז	עילם	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 אסף	עינב	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 עומר	עינב	 מר	

	 בכלכלה	 	 מורן	עינתי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שלמה	עמוס	 מר	

	 בכלכלה	 	 יאיר	עמר	 מר	

	 בכלכלה	 	 מיטל	עמר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סלעית	עמר	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רותם	עמר	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
 

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רעות	עמר	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	 רוית	עסיס	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורן	עצמון	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יסמין	עקירב	 גב'	

	 בלשון	עברית	ובחינוך	 בהצטיינות	 אורטל	עקראוי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 נמרוד	פאול	 מר	

	 בהיסטוריה	כללית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 שני	פאר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יפית	פברמן	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גיא	פדידה	 מר	

	 בכלכלה	 	 שלמה	פדידה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 אריאל	פוגל	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 דפנה	פוזן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דיאנה	פולונסקי	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סבטלנה	פוליאק	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 אסף	פוס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אביטל	פוקס	 גב'	

	 במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	מקרא	וארכיאולוגיה		 בהצטיינות	יתרה	 רפאל	פורמן	 מר	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 אלמוג	פורת	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 	חמוטל	פז	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 לבנת	פז	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נועה	פז	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עינב	פז	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דיקלה	פחימה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טל	פחימה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעל	פט	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יניב	פיאמנטה	 מר	

	 בכלכלה	 	 ענבל	פיטוסי	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 רינה	פיינרמן	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 גיל	פיינשטיין	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 קרן	פיכמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טל	פינדלינג	 גב'	

	 בחינוך	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 שירה	פינטו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ניצן	פינקלשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרית	פירו	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 נועם	פישלר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 רון	פישמן	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובפוליטיקה	וממשל		 	 אלי	פישר	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 גיל	פלג	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גפן	פלדמן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 יערית	פלח	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מריאנה	פליידר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 טלי	פליישר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 עידית	פליק	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 בהצטיינות	 יאיר	פלמנבאום	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	 	 ענת	פלר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	פנחס	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 איתי	פנחסי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאנה	פניבילוב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רונה	פניני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליאת	פסח	גלבלום	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 לויס	פצ'יוני	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	 	 דיקלה	פרג	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 פטריה	פרדריך	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 רימה	פרומין	 גב'	

	 בהיסטוריה	כללית	ובפוליטיקה	וממשל	 	 אלי	פרומצ'נקו	 מר	

	 בחינוך	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות	 בהצטיינות	 תמר	פרחי	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 בהצטיינות	 יקטרינה	פרחין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ארז	פרטוש	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 ססיל	פריבר-ויצמן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יאן	פריד	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 איילת	פרידמן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 בוריס	פרידמן	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יניב	פרייד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שירי	פריידזון	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 גלית	פריינטה-בן	גיגי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ורד	פרין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורי	פריפלד	 מר	

	 בכלכלה	 	 רונן	פרנגי	 מר	

	 בכלכלה	 	 מרינה	פרנצ'יק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 מורן	פרנק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איילת	פרץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אריאל	פרץ	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 ישראל	פרץ	 מר	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 סיגל	פרץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 סימה	פרץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענב	פרץ	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 שמעון-שי	פרץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מאיה	פת	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעמה	צאן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טלי	צבחון	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עידן	צבי	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	כללית		 בהצטיינות	 מיכל	צביאלי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רויטל	צבר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 סיון	צדיק	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ודים	צ'ובינידזה	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 נדב	צוק	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יפעת	צורנו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 אוריה	צחור	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורטל	ציגלר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גריגורי	צילוב	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אושרית	צלח	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאיה	צמח	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אביחי	צעידי	 מר	

 

	 בפוליטיקה	וממשל	 	 ירון	צ'פניק	 מר	

	 במחשבת	ישראל	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רחלי	צריקס	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 ז'אנה	צ'רנצקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איטל	צרפתי	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 שולמית	צרפתי	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בכלכלה	 בהצטיינות	 חדוה	קאזין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אנדרי	קאלין	 מר	

	 בכלכלה	 	 ניסים	קארו	 מר	

	 בכלכלה	 	 לבנת	קדוש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הדר	קובילר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 	יעל	קוביצקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דוד	קובץ	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון		ובפוליטיקה	וממשל		 	 אדוארד	קוגן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רחל	קוגן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 תמי	קויפמן	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 יובל	קולן	 מר	

	 בפילוסופיה		ובפוליטיקה	וממשל		 בהצטיינות	 גדעון	קולניק	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 ילנה	קולסניק	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 בהצטיינות	 יניב	קוסביצקי	 מר	

	 בכלכלה	 	 מיכאל	קוסטנוביץ	 מר	

	 בכלכלה	 	 יואב	קוסטרינסקי	 מר	

	 בכלכלה	 	 אמוץ	קוסקס	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לירון	קופל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לריסה	קופמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חגית	קופרמינץ	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שי	קופרמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רגינה	קוקוליאב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלדד	קורן	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 דוד	קורן	 מר	

	 בלשון	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נעמה	קורש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דרור	קורת	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוסף	קושלביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יליזבטה	קזנוביץ	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 יפתח	קידר	 מר	

	 בספרות	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 זהבית-דורה	קידר	חפץ	 גב'	

	 בכלכלה	 	 איל	קינן	 מר	

	 בפילוסופיה	ובפוליטיקה	וממשל	 	 הילה	קינן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 דליה	קיסר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רונן	קיקושוילי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 אפרת	קירשן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 חווה	קישנר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אביטל	קליין	 גב'	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 	 אורן	קליין	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעל	קליין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עדי	קליין	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רויטל	קלימי	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 רוני	קלינגר	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 אחיעד	קלישר	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 איליה	קלמן	 מר	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 ליאת	קלנר	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 זיו	חיים	קלרון	 מר	

	 במחשבת	ישראל	ובחינוך	 	 מורן	קמיקר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רות-חן	קסטרו	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודי	המזרח	התיכון		 	 אסף	קסלר	 מר	

	 בפילוסופיה	 	 שי	קפל	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודי	המזרח	התיכון		 	 דביר	קפלן	 מר	

	 בחינוך	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 רעה	קפלן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דקלה	קצוני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 אודליה-טל	קציר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 בועז	קציר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 מעין	קציר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מתן	קציר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רונן	קציר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רויטל	קצל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לילך	קצף	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיטל	קראוס	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עומר	קרבל	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 רינת	קרוגלן	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שחר	קרוטשה	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יהונתן	קרופניק	 מר	

	 בחינוך	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות	 	 צביה	קרופרו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מטיאס	קרימרמן	 מר	

	 בספרות	עברית	 	 חולוד	קרינאוי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אסף	קרמרמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דגן	קרן	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופתוח	סביבתי	 	 נירית	קרן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אריאל	קרני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יהונתן	קרני	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 בן	קרסטיין	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אור	קרסין	 מר	

	 בפסיכולוגיה	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 דנה	קרפל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רונית	קרקר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	קשטן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעקב	ראובן	 מר	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 צביקה	ראובן	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שביב	ראובן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שני	ראובני	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	יתרה	 אופיר	רבי	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 נועה	רבי	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 קובי	רבי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מילנה	רביב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניר	רבינוביץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 ענת	רגב	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 דנה	רגוסין	 גב'	

	 בפילוסופיה	ובספרויות	זרות	ובלשנות		 בהצטיינות	 אדם	רובין	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 בהצטיינות	 דניאל	רובין	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 הדר	רובין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מאיה	רובין	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	כללית		 	 ורה	רובינוביץ'	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 בהצטיינות	יתרה	 קרן	רובינוביץ'	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אנטון	רובינשטיין	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 דוד-גדעון	רובינשטיין	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 סיון	רודומין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אנה	רודניצקי	 גב'	

	 בפילוסופיה	 	 משה	רודניקוב	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 ויקטוריה	רודקוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ערן	רווה	 מר	

	 בלשון	עברית	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 קרן	רווח	 גב'	

	 בכלכלה	 	 סבטלנה	רוז'אנסקי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לודמילה	רוזין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורי	רוזן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יעקב	רוזנברג	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איריס	רוזנהק	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אביעד	רוזנפלד	 מר	

	 בחינוך	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות	 בהצטיינות	 אורית	רוזנפלד	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 דני	רוזנשטיין	 מר	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 רחל	רוזנשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הראל	רוט	 מר	

	 בספרות	עברית	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 בהצטיינות	 נגה	רוטשטיין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 רותם	רוכין	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 הילית	רול	 גב'	

	 בכלכלה	 	 גיא	רום	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 יערית	רומנו	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 מיטל	רוסו	 גב'	

	 בכלכלה	 	 רועי	רוסטמי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל	 	 דייאנה	רוסנווסר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 הדס	רז	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מאיה	רז	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נוי	רז	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רלי	רז	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גלית	רז-ורדי	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודי	המזרח	התיכון	 	 תומר	רחמים	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גלית	רטוצ'קה	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובכלכלה	 בהצטיינות	 לירון	ריגבי	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות		 	 רויטל	ריגלר	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 פיטר	רייחלגאוז	 מר	

	 בכלכלה	 	 יואב	רייטר	 מר	

	 בכלכלה	 	 אייל	רייך	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 יובל	רייכר	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 תום	רייס	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובפוליטיקה	וממשל		 	 שירי	ריכטר	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 יעל	רמתי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עדי	רמתי	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 איתי	רנן	 מר	

	 בספרות	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 אסנת	רנץ	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מרייה	רפאילוב	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 בהצטיינות	 רון	רפפורט	 מר	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 איתי	רץ	 מר	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליטל	רשי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 יפעת	שאלתיאל	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שירלי	שאשא	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 גאי	שבו	 מר	

 

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אילן	שביט	 מר	

	 בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 עדית	שביט	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 איציק	שבת	 מר	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובחינוך	 	 גלית	שבת	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 עינב	שבת	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שרה	שגיא	 גב'	

	 בכלכלה	 	 חן	שדה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 מירה	שדה	 גב'	

	 בכלכלה	 	 מריה	שובינסקי	 גב'	

	 בספרויות	זרות	ובלשנות	 	 אפרת	שוורץ	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 ניב	שוורץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יוליה	שולמן	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 מיטל	שולמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רותם	שומר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אלון	שומרוני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אושרית	שוסטר	 גב'	

	 בכלכלה	 	 יובל	שורץ	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אורטל	שושן	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אסתי	שושן	 גב'	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 הדס	שושן	 גב'	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יחיאל	שושן	 מר	

 

	 בכלכלה	 	 יסמין	שושני	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	 נועה	שח	 גב'	

	 בספרות	עברית	ובחינוך	 	 עדי	שחף	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 אורלי	שטורם	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יהודה-אשר	שטיין	 מר	

במקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה	ובאמנויות	-	תולדות	האמנות		 	 צביקה	שטלמן	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 שי	שמעון	שטרוצר	 מר	 	

	 בפילוסופיה	ובמחשבת	ישראל		 	 יעקב	שטריט	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יבגני	שטרן	 מר	

	 בחינוך	ובפוליטיקה	וממשל	 	 לורי	שטרן	 גב'	

.1261

.1262

.1263

.1264

.1265

.1266

.1267

.1268

.1269

.1270

.1271

.1272

.1273

.1274

.1275

.1276

.1277

.1278

.1279

.1280



174

B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 מרינה	שטרן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 לירז	שטרסברג	 גב'	

	 בחינוך	ובספרויות	זרות	ובלשנות	 	 לאה	שי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נטלי	שיחור	 גב'	

	 בלימודים	רב	תחומיים	במדעי	החברה	 	 אסתר	שיטרית-כהן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 גיתית	שיינברג	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 אביבית	שיינקופף	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 בתשבע	שינדלהיים	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 דיקלה	רחל	שינני	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 	 זהר	שיף	 מר	

בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניר	שיפמן	 מר	

 

	 בכלכלה	 	 אוריאל	שיפר	 מר	

	 בכלכלה	 בהצטיינות	 חן	שלג	 מר	

	 בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה	ובפוליטיקה	וממשל	 בהצטיינות	 שאול	שלום	 מר	

בהיסטוריה	כללית		ובמקרא,	ארכיאולוגיה	והמזרח	הקדום	-	ארכיאולוגיה			 	 טטיאנה	שליגין	 גב'	

 

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אמיר	שלם	גלעד	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 עמרית	שמאלי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 עומר	שמואלי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 בפוליטיקה	וממשל	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	יתרה	 יואב	שמוחי	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאורה	שם-טוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 שני	שם-טוב	 גב'	

	 בכלכלה	 	 אורטל	שמידט	 גב'	

	 בחינוך	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	יתרה	 גו'לין	שמילה	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 דיקלה	שמילה	 גב'	

	 בחינוך	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מיכל	שמיר	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובניהול	 	 אבי	שמעוני	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאת	שמעוני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 מירב	שמעוני	 גב'	

	 בהיסטוריה	של	עם	ישראל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניצה	שמעוני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 נעמה	שמר	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 לירון	שמרלינג	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 יאיר	שמרלר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 טל	שמש	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 בהצטיינות	יתרה	 סיון	שמש	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל	 בהצטיינות	 נעה	שמשוני	 גב'	

	 בכלכלה	 	 ליאור	שנהב	 מר	

	 בלשון	עברית	ובהיסטוריה	של	עם	ישראל		 בהצטיינות	 יעל	שני	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 קרין	שנייד	 גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר
	 במדעי	ההתנהגות	 	 ליטל	שניידר	 גב'	

	 בגיאוגרפיה	ופיתוח	סביבתי	 	 סיגל	שניר-אורנשטיין	 גב'	

	 בכלכלה	 	 עדי	שנקמן	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	יתרה	 תמר	שפי	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 מאיה	שפיגל	 גב'	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובמדעי	ההתנהגות	 בהצטיינות	 קלרינה	שפיץ	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 אלכסנדר	שפירא	 מר	

	 בפוליטיקה	וממשל	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 טליה	שפירא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 קרן	שפירא	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 שחר	שפירא	 גב'	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ליאור	שפר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 פני	שפרינגמן	 גב'	

	 בכלכלה	ובניהול	 	 אור	שפריר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 ניסן	שפרר	 מר	

	 במדעי	ההתנהגות	 	 יעל	שקד	 גב'	

	 במדעי	ההתנהגות	ובלימודים	רב	תחומיים	במדעי	הרוח	והחברה	 	 רועי	שקד	 מר	

	 בלימודי	המזרח	התיכון	ובחינוך	 	 הנאדי	שרארי	 גב'	
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B.A. בעבודה סוציאליתמקבלי תואר בוגר B.S.W מקבלי תואר בוגר

	 	 בהצטיינות	 שחר	אבני	 גב'	

	 	 	 	 ברכה	אינגדאו גב'	

	 	 	 	 מחמד	אלקשחר מר	

	 	 	 	 רחלי	אפרתי גב'	

	 	 	 	 יבגניה	בויצ'וק גב'	

	 	 בהצטיינות	 ג'סטין	יעל	בירם	מלאך	 גב'	

	 	 	 	 לימור	בכר-שוורץ גב'	

	 	 	 	 בשמת	בן	יעקב גב'	

	 	 	 	 הדס	בנאי גב'	

	 	 	 	 שני	בנדרקר גב'	

	 	 בהצטיינות	יתרה	 ליאת	בר	זוהר	 גב'	

	 	 בהצטיינות	 יעל	ברגמן	 גב'	

	 	 	 	 סיון	ברדוגו גב'	

	 	 	 	 עדי	ברהום גב'	

	 	 	 	 מרים	מירית	ברזי גב'	

	 	 בהצטיינות	 יעל	ברזלי	 גב'	

	 	 בהצטיינות	יתרה	 ענת	גבאי	 גב'	

	 	 בהצטיינות	 רוית	ג'בלי	 גב'	

	 	 	 	 מירה	גולדן גב'	

	 	 	 	 תמר	גיטלמן גב'	
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 	 	 	 שלי	גינת גב'	

	 	 	 	 נעם	גרבניק מר	

	 	 	 	 עדי	דן-און גב'	

	 	 	 	 אוהד	דרורי מר	

	 	 	 	 עמרי	הימן מר	

	 	 	 	 דנה	היס גב'	

	 	 	 	 גלעד	וגנר מר	

	 	 	 	 טל	וולברג גב'	

	 	 	 	 שני	וולך גב'	

	 	 	 	 דני	זוהר מר	

	 	 	 	 שירה	זורנו גב'	

	 	 	 	 עדי	חוזה גב'	

	 	 	 	 הילה	חורש גב'	

	 	 בהצטיינות	 רועי	חיון	 מר	

	 	 בהצטיינות	 רעות	טויטו	 גב'	

	 	 	 	 הדס	טל גב'	

	 	 	 	 מרגריטה	יגודייב גב'	

	 	 	 	 נריה	יזרעאלי גב'	

	 	 	 	 אריאל	אוהד	כהן מר	

	 	 	 	 מורן	כהן גב'	

מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 	 	 	 נור	כחילי מר	

	 	 	 	 רחל	לגזיאל-רול גב'	

	 	 	 	 טלי	להמן גב'	

	 	 	 	 סיגל	לוי	ארושס גב'	

	 	 	 	 סיון	לוין גב'	

	 	 	 	 מיכל	לוינסון גב'	

	 	 בהצטיינות	 עדי	ליבנה	 גב'	

	 	 	 	 ליאת	מאמן גב'	

	 	 	 	 כרם	מוסטפא-עלי מר	

	 	 	 	 שרונה	מיכאלי גב'	

	 	 	 	 אורלי	מלכי גב'	

	 	 	 	 נופר	מרשק גב'	

	 	 	 	 אופיר	מתמור גב'	

	 	 	 	 ופאא'	נאטור גב'	

	 	 	 	 הילה	נאמן גב'	

	 	 	 	 עינב	נשיא גב'	

	 	 בהצטיינות	 מאיה	סולומון	 גב'	

	 	 	 	 מיטל	סימחי גב'	

	 	 	 	 שירלי	סמואל גב'	

	 	 	 	 מורן	סרור גב'	

מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 	 בהצטיינות	 עינת	עידן	 גב'	

	 	 בהצטיינות	 רעות	פוליתי-זמרון	 גב'	

	 	 בהצטיינות	יתרה	 יעל	פוניזובסקי	 גב'	

	 	 	 	 סיוון	פורר גב'	

	 	 בהצטיינות	 שמרית	פלומבו	 גב'	

	 	 	 	 ליטל	פלר גב'	

	 	 	 	 אילנה	פרג'ון גב'	

	 	 	 	 תמר	צילה	פרי גב'	

	 	 	 	 נעמה	צפורי גב'	

	 	 	 	 אייל	קארו מר	

	 	 	 	 הדר	קרני גב'	

	 	 	 	 שירה	קרת גב'	

	 	 	 	 מאיה	רבין גב'	

	 	 	 	 אלה	רובין גב'	

	 	 	 	 עדי	רוזנבלום גב'	

	 	 	 	 עידו	רומיאנק מר	

	 	 	 	 מרינה	רומניוק גב'	

	 	 	 	 אלכסנדר	רזניק מר	

	 	 	 	 יערה	ריצקר גב'	

	 	 	 	 ענבר	שבח גב'	

מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 	 בהצטיינות	 נעמה	שגב	 גב'	

	 	 	 	 בת	אל	שוורץ גב'	

	 	 	 	 עדי	שול גב'	

	 	 	 	 חן	שוקר גב'	

	 	 	 	 הילה	שושני גב'	

	 	 	 	 אשלי	שטיין גב'	

	 	 	 	 לי	שטין גב'	

	 	 	 	 נופר	שטראוך גב'	

	 	 בהצטיינות	יתרה	 עדי	שינמל	 גב'	

	 	 	 	 ענבל	שלוסברג גב'	

	 	 	 	 מורן	לידיה	שלי גב'	

	 	 	 	 יוחאי	שניר מר	

	 	 	 	 מוטי	שפנגלט מר	

	 	 	 	 ליאור	שקד גב'	

	 	 	 	 דורית	תמרי גב'	

	 	 	 	 יפה	)היוט(	תספאי גב'	

מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88

.89

.90

.91

.92

.93

.94

.95

.96



182

B.A. מקבלי תעודת הוראהמקבלי תואר בוגר

היסטוריה 	 מר	מרעי	אבו	אלקיעאן	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 עראף	אבו	גודה	 מר		

	 ספרות	עברית	 	 פלאח	אבו	האני	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 עאישה	אבו	זקיקה	 גב’	

	 מדעי	המחשב	 	 מחמוד	אבו	ליל	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 מרים	אבו	סריחאן	 גב’	

	 מינהל	 	 פארס	אבו	עאייש	 מר	

	 מדעי	החברה	 	 אמירה	אבו	עבדון	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 שרה	אבו	עביד	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 קאיד	אבו	עמרה	 מר	

	 אזרחות	 	 סמר	אבו	עראר	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 סלאמה	אבו	צמור	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 נאהל	אבו	צעיליק	 גב’	

	 אזרחות	 	 טואופיק	אבו	קיעאן	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 רגאא	אבו	קרינאת	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 אסמאעיל	אבו	רביעה	 מר	

	 לשון	עברית	 	 ענאן	אבו-אלעסל	 גב’	

	 אזרחות	 	 סמי	אבו-בדר	 מר	

	 היסטוריה	 	 מנצור	אבוסבית	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 פאטמה	אבו-סעלוק	 גב’	
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 בסמה	אבו-סריחאן	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 אינסף	אבו-ערארה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 רשא	אבו-רביעה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 מוחמד	אבו-שאח	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 חיאת	אבן	סעיד	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 חכמת	אגבאריה	 מר	

	 אנגלית	 	 סער	אוגוסט	 מר	

	 אנגלית	 	 חאלד	אל	חסנאת	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 מוסא	אל	שנארנה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 מיטל	אלבז	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 רויטל	רות	אלגבסי	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 יחיא	אלגלאוי	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 מחמד	אלדראיעה	 מר	

	 היסטוריה	 	 מוסטפא	אלהואשלה	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 ריידה	אלהוזייל	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 נוהה	אלוקילי	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 טלאל	אלזיאדנה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 מוסא	אלחגוג	 מר	

	 אזרחות	 	 טארק	אלחמאמדה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 האלה	אלחמדאת	 גב’	

מקבלי תעודת הוראה
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 מתמטיקה	 	 סלאמה	אלטורי	 מר	

	 לשון	עברית	 	 אמל	אלמכאוי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 קאמל	אלנסאסרה	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 ע’אזי	אלנעאמי	 מר	

	 אנגלית	 	 אברהים	אלסייד	 מר	

	 מינהל	 	 אסמיהן	אלעטאונה	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 שריף	אלעטאונה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 יאסמין	אלעציבי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 סלימאן	אלפריג’ת	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 סועד	אלקרינאוי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 פאטמה	אלרואעי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 ג’נאן	אלרמילי	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 אחלאם	אלשאפעי	 גב’	

	 מקרא	 	 סיון	אמזלג	 גב’	

	 אנגלית	 	 יונה	אנקרי-נאור	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 רוית	אסולין	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 שרית	אסל	 גב’	

	 אנגלית	 	 דן	אפלמן	 מר	

	 אנגלית	 	 סיין	אפרימוב	 מר	

	 היסטוריה	 	 דפנה	ארבל	 גב’	

מקבלי תעודת הוראה
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 היסטוריה	 	 יעל	ארדסטני	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 לילך	ארוש	 גב’	

	 כימיה	 	 שרון	בארי-חרמון	 גב’	

	 ביולוגיה	 	 סמר	בדארנה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 אורית	בוריאקובסקי	 גב’	

	 כלכלה	 	 דוד	ביטון	 מר	

	 אנגלית	 	 אביגל	בילפלד	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 חנאן	בן	נסיר	 גב’	

	 תקשורת	 	 אלה	בן	עטר	 גב’	

	 ביולוגיה	 	 ענבל	בן	עטר	 גב’	

	 פיזיקה	 	 אהוד	בר	 מר	

	 ביולוגיה	 	 וסים	בריה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 לובנא	ג’בארין	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 גילה	גברא	 גב’	

	 כימיה	 	 סאמר	ג’בריני	 מר	

	 אמנות	 	 ויקטוריה	גוטמן	 גב’	

	 פיזיקה	 	 מיכאל	גוטמן	 מר	

	 מדעי	החברה	 	 שי	)יבגני(	גולוביצ’ר	 מר	

	 מקרא	 	 בקי	גמליאלי	 גב’	

	 ביולוגיה	 	 נטע	דגן	 גב’	

מקבלי תעודת הוראה
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 אזרחות	 	 הדס	דדון	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 ענת	דדון	 גב’	

	 פיזיקה	 	 אושרית	דידי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 נסאר	דראושה	 מר	

	 היסטוריה	 	 מורן	דרמון	 גב’	

	 מתמטיקה	 	 שרית	הדרי	 גב’	

	 מתמטיקה	 	 חליל	הואשלה	 מר	

	 מדעי	החברה	 	 דניאלה	הלפרין	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 מירב	ודבקר-בן-שמואל	 גב’	

	 פיזיקה	 	 טל	וייס	 מר	

	 פיזיקה	 	 ליאת	וייס	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 כרמית	וקנין	 גב’	

	 אנגלית	 	 היבה	זידאן	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 	דנה	זילברמן	 גב’	

	 מקרא	 	 ניר	זיס	 מר	

	 תקשורת	 	 מרים	זכריש	לוי	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 שלי	זפרני	 גב’	

	 אזרחות	 	 סאלם	חג’אג’רה	 מר	

	 פיזיקה	 	 אבראהים	חג’אזי	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 מחמוד	חג’אזי	 מר	
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B.A. מקבלי תואר בוגר

	 מדעי	החברה	 	 חן	חדאד	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 רחל	חורי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 איימן	ח’טיב	 מר	

	 אנגלית	 	 והיב	חלבי	 מר	

	 פיזיקה	 	 מוחמד	ח’ליל	 מר	

	 מדעי	החברה	 	 מרי	חלפון-קריספין	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 פנינה	חרך	 גב’	

	 היסטוריה	 	 שרית	טאובמן	 גב’	

	 היסטוריה	 	 אולגה	יאכל	גרצמן	 גב’	

	 פיזיקה	 	 ממדוח	יונס	 מר	

	 היסטוריה	 	 גלנה	יופה	 גב’	

	 פיזיקה	 	 לירון	ירקוני	 מר	

	 היסטוריה	 	 בת-חן	כדורי	 גב’	

	 מינהל	 	 אורלי	מישל	כהן	 גב’	

	 אזרחות	 	 אבנר	מיכאל	כהן	זמיר	 מר	

	 טכנולוגיה	 	 רביע	כנאענה	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 זוהרה	כרמי-ביליה	 גב’	

	 אנגלית	 	 ליקה	לוי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 שאדי	מוחסן	 מר	

	 מקרא	 	 ורד	מולאי	 גב’	
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	 מדעי	החברה	 	 זוביידה	מחאג’נה	 גב’	

	 מינהל	 	 חאלד	מחאמיד	 מר	

	 היסטוריה	 	 סיגל	מליחי	 גב’	

	 פיזיקה	 	 ארנון	מלכא	 מר	

	 מדעי	החברה	 	 ענת	מנור-רוזנברג	 גב’	

	 אנגלית	 	 אולגה	מרדוחייב	 גב’	

	 לשון	עברית	 	 יהודית	משה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 עבד	אל	ראזק	מתאני	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 פאני	נאוי	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 סמר	נגבי	 גב’	

	 היסטוריה	 	 רחל	נואה	 גב’	

	 אמנות	 	 נעמה	נוה	 גב’	

	 היסטוריה	 	 חוסין	נסאסרה	 מר	

	 אנגלית	 	 חגאזי	נסאר	 מר	

	 היסטוריה	 	 זהבה	נתניה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 אורטל	סויסה	 גב’	

	 מקרא	 	 עדי	סיבוני	 גב’	

	 טכנולוגיה	 	 טטיאנה	ספקטור	 גב’	

	 מתמטיקה	 	 אמיר	עווד	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 סלים	עטאונה	 מר	

מקבלי תעודת הוראה

.121

.122

.123

.124

.125

.126

.127

.128

.129

.130

.131

.132

.133

.134

.135

.136

.137

.138

.139

.140



189

B.A. מקבלי תואר בוגר

	 גיאוגרפיה	 	 נעמאן	עפאן	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 יסמין	עתאיקה	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 יפית	פברמן	 גב’	

	 מדעי	המחשב	 	 עידית	פור	 גב’	

	 אמנות	 	 יעל	פינטו	 גב’	

	 אזרחות	 	 נועה	פישר	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 טלמור-רחל	פרחי	 גב’	

	 אנגלית	 	 גרשון	פרלמן	 מר	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 יעל	קדאח	 גב’	

	 היסטוריה	 	 קונסטנטין	קוצ’נוב	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 יעל	קיני	 גב’	

	 אמנות	 	 צביה	קרופרו	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 חולוד	קרינאוי	 גב’	

	 ביולוגיה	 	 עינת	קרפלוס	 גב’	

	 ספרות	עברית	 	 אושרת	רביבו-איפרגן	 גב’	

	 מדעי	החברה	 	 שונמית	רון	 גב’	

	 תקשורת	 	 קרינה	רייסמן	 גב’	

	 עולם	הערבים	והאיסלאם	 	 בלאל	שבלי	 מר	

	 לשון	עברית	 	 יעל	שוחט	 גב’	

	 אמנות	 	 אנה	שולקין	 גב’	
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	 פיזיקה	 	 איתי	שוסברגר	 מר	

	 אזרחות	 	 מירב	שיטרית	 גב’	

	 מדעי	המחשב	 	 סמיר	שלש	 מר	

	 ספרות	עברית	 	 הילה	שפירא	 גב’	

מדעי	החברה 	 נוית	שתיוי	 גב’	
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M.B.A. מקבלי תואר מנהל עסקים
עלי אליקו אבו עגאג   מר   .1

אבי אבידן   מר   .2

יעל אביעד   גב’   .3

חיים אבירם   מר   .4

אילן אבישי   מר   .5

גיא אברהמי   מר   .6

ינון אברמוביץ’   מר   .7

רוני אברמוביץ’   גב’   .8

איתן אדירי   מר   .9

בהצטיינות דביר אדרי  מר   .10

בהצטיינות כלב אדרי  מר   .11

רנטה אדרי פיטרו   גב’   .12

יגאל אהרונוביץ   מר   .13

מיכל אהרונוף   גב’   .14

הרצל אהרוני   מר   .15

יאיר אהרונסון   מר   .16

אורטל אוארטה   גב’   .17

בהצטיינות שלמה אוחיון  מר   .18

בהצטיינות אלון אופק  מר   .19

יוסף אורי   מר   .20

דפנה אזולאי   גב’   .21

עירית אזולאי   גב’   .22

שי אזולאי   מר   .23

אריאל אטל   מר   .24

אורי אייזיק   מר   .25

מרדכי אייזנר   מר   .26

גיל אילוז   מר   .27

מיטל אילוז   גב’   .28

בהצטיינות יתרה   תומר אילן  מר   .29

יגאל אלבו  מר   .30

מורן אלבז   גב’   .31

שלמה אלגריסי   מר   .32

רעות אלדר   גב’   .33

  



192

יוסי אליה    מר   .34

אריאל שמואל אליוסף   מר   .35

אשר אלימלך   מר   .36

אתי אלישע    גב’   .37

בהצטיינות  מרדכי אלישע  מר   .38

עמיר אלנברג  מר   ..39

מאור אלפי   מר   .40

בהצטיינות  רפאל אלפר  מר   .41

שלומי אמור  מר   .42

כרמית אמור נזרי  בהצטיינות גב’   .43

בהצטיינות יצחק אמזלג   מר    .44

גיא אמיר  מר   .45

מוטי אמיר   מר   .46

ענבל אמסלם   גב’   .47

רונן אמתי   מר   .48

שירלי אנג’ל   גב’   .49

בהצטיינות יתרה  אורן אסולין  מר   .50

בהצטיינות יתרה  יפעת אסרף  גב’   .51

שביט אפגן  גב’   .52

אסף אפרים   מר   .53

גיא אפשטין   מר   .54

יפעת אצבעוני  בהצטיינות גב’   .55

חגי ארבל  מר   .56

בהצטיינות יתרה רועי ארבל  מר   .57

שגיא ארגס מר   .58

מתי מרדכי ארז   מר   .59

צפריר אשד   מר   .60

אסף אשכנזי   מר   .61

דורית אשכנזי   גב’   .62

עדי אשכנזי   גב’   .63

גנית בוזנה    גב’   .64

מיכאל בוטרשוילי   מר   .65

דני בוק   מר   .66

כפיר ביביטקו     מר   .67

M.B.A. מקבלי תואר מנהל עסקים
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ישראל ביגלר   מר   .68

בהצטיינות אדוה ביטון  גב’   .69

רוני ביטון  גב’   .70

בהצטיינות יתרה  אייל ביינרט  מר   .71

דגנית בירקנפלד גב’   .72

בהצטיינות שי בכר  מר   .73

מריה בלאו גב’   .74

בהצטיינות מיה בלוך   גב’   .75

מרדכי בלטנר  מר   .76

אודליה בן אבו   גב’   .77

בשמת בן גיגי   גב’   .78

יגאל בן דוד   מר   .79

רענן בן יעקב   מר   .80

אסף בן שלמה   מר   .81

יצחק בן-אדיבה     מר   .82

דוד בנד   מר   .83

אופיר בן-דוד   מר   .84

אורן בן-הרוש   מר   .85

אילן בן-הרוש   מר   .86

אייל בניסטי   מר   .87

אבי בר   מר   .88

בהצטיינות   נגה בר-אל  גב’    .89

ירון בר-גד מר   .90

מתי ברון   מר   .91

רונה ברורמן   גב’   .92

רן ברין   מר   .93

בהצטיינות   דניאלה ברינה  גב’   .94

יניב בריקמן מר   .95

בהצטיינות   משה ברכה  מר   .96

אייל ברקוביץ מר   .97

הנרי ברקוביץ’   מר   .98

בהצטיינות  אלה גאוברג  גב’    .99

אורית גבאי  גב’   .100

אוהד גבלינגר     מר   .101

M.B.A. מקבלי תואר מנהל עסקים
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רן גולדין   מר   .102

רוני גור   מר   .103

ליאב ג’ורג’י   מר   .104

בהצטיינות יתרה   עדי גורדון  גב’   .105

מתן גורודיש מר   .106

דמיאן גורן   מר   .107

אסף גינסברג   מר   .108

ניבה גלאור   גב’   .109

איליה גלזר   מר   .110

בועז גלנטי    מר   .111

בהצטיינות ערן גלעדי  מר   .112

שחר גפן מר   .113

רון גרוסמן   מר   .114

ויקטוריה גריטון   גב’   .115

יוסף גרייס   מר   .116

אורית גרינברג   גב’   .117

בהצטיינות יתרה   גלית גרינברג  גב’   .118

בהצטיינות צבי גרינברג  מר   .119

רווית גרינברג  גב’   .120

אלונה גריסרו   גב’   .121

דרור גרניצר-גרנית   מר   .122

שי גרשי   מר   .123

צוריאל דאר   מר   .124

אבי דביר   מר   .125

בהצטיינות  דרור דביר  מר   .126

ענבל דביר  גב’   .127

בהצטיינות מיטל דהן  גב’   .128

בהצטיינות אסף דוד  מר   .129

לילך דוידוביץ גב’   .130

צפריר דוידוביץ   מר   .131

רונן דוידוביץ   מר   .132

בהצטיינות   שרית דויטש  גב’   .133

בהצטיינות הדס דוקן  גב’   .134

M.B.A. מקבלי תואר מנהל עסקים
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בהצטיינות מאיה דור  גב’   .135

בהצטיינות מנשה דלל  מר   .136

בהצטיינות לילך דמתי  גב’   .137

בהצטיינות מורן דקל  גב’   .138

ליאור דריקר מר   .139

עמיחי הבר   מר   .140

דורית הדרי בביוף   גב’   .141

נעמה הולנדר   גב’   .142

אירית הורוביץ  גב’   .143

בהצטיינות דניאל הייזן  מר   .144

אורי הילמן מר   .145

גיא הלפרין  מר   .146

אלון הלר  מר   .147

זהבית הראל  גב’   .148

גיל הרלינג  מר   .149

אלדד הרץ  מר   .150

משה והבה  מר   .151

שרון ווקר  גב’   .152

חמוטל וידר  גב’   .153

מורן וילדר  גב’   .154

שירי וייס  גב’   .155

הדר וירניק-נאוי  גב’    .156

איתן ונגרובר  מר   .157

אורן וקנין  מר   .158

תהילה ושדי  גב’   .159

תמיר זאבי  מר   .160

בהצטיינות  דורית זורין רוסטובסקי  גב’   .161

בהצטיינות יתרה אבנר זיו  מר   .162

עינת זיו  גב’   .163

נימרוד זילחה   מר   .164

אפרת זכאי   גב’   .165

אליהו זמיר     מר   .166

בהצטיינות  אלעד זעירי  מר   .167

M.B.A. מקבלי תואר מנהל עסקים
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בהצטיינות גל זפרני  מר   .168

רותם אפרת חגג גב’   .169

מיטל חדד  גב’   .170

עוזיאל חדד  מר   .171

דן חולדאי  מר   .172

ענבל חורש  גב’   .173

שלמה חזות  מר   .174

ויקטוריה חזנוב  גב’   .175

מיטל חי-וולקינד  גב’   .176

אדיב חיון  מר   .177

בהצטיינות כרמית חיון  גב’   .178

אירית חיים  גב’   .179

אילנה חייקין  גב’   .180

יהושע חמו  מר   .181

יפה חמו רגב  גב’   .182

מירב חסון  גב’   .183

יעקב חקק  מר   .184

שמעון טבול  מר   .185

בהצטיינות יתרה ליסה טבצ’ניק  גב’   .186

צבי טויזר מר   .187

ניבה טייר   גב’   .188

נדב טנא   מר   .189

אורי  טפר  מר   .190

ערן טרבלסי  מר   .191

עדו יגאל   מר   .192

בהצטיינות  יורם יחזקאל  מר   .193

שרה יחזקאל גב’   .194

ניסים יחזקאל-עזרא   מר   .195

אילן יטח  מר   .196

גלית ילובסקי  גב’   .197

אייל ימין   מר   .198

נתן ינאי   מר   .199

הדס ינוביץ   גב’   .200

לימור יעקב  גב’   .201
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צביקה יעקבי   מר   .202

פותיאל יעקובוב      מר   .203

מנשה יעקובי  מר   .204

בהצטיינות מורדי יפרח  מר   .205

ניצה יפרח  גב'   .206

רוני יצחקי   גב'   .207

אמיר יריב   מר   .208

הילה ישר   גב'   .209

שרית ישראל    גב'   .210

שרון ישראלי   מר   .211

בהצטיינות תומר ישראלי  מר   .212

הדס כדר-לוי  גב'   .213

אמיר כהן  מר   .214

בהצטיינות יתרה אפרת כהן  גב'   .215

דורון כהן  מר   .216

הלן כהן  גב'   .217

יהושע כהן  מר   .218

בהצטיינות יניב כהן  מר   .219

בהצטיינות לאה כהן  גב'   .220

עמוס כהן  מר   .221

צבי כהן  מר   .222

קובי כהן  מר   .223

רונן כהן   מר   .224

רחל כהן  גב'   .225

ענת כהן-פארי  גב'   .226

בהצטיינות שאול כליפה   מר   .227

שירי כץ  גב'   .228

מרדכי כרמלי  מר   .229

שמרית לאבנץ   גב'   .230

יעקב לב   מר   .231

איתן לביא   מר   .232

הדס לביא  גב'   .233

דורין לברון  גב'   .234

ניר לוטטי  מר   .235

אלה לוי   גב'   .236

גלי לוי  גב'   .237

חיים לוי  מר   .238
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בהצטיינות ימית לוי  גב'   .239

יניב לוי  מר   .240

יניב לוי  מר   .241

בהצטיינות נאוה לוי  גב'   .242

עידית לוי שטרן  גב'   .243

אורן לוין  מר   .244

ענבל ליאון  גב'   .245

ששון ליבוביץ  מר   .246

יובל ליברמן-אביטל   מר   .247

אנה עינת ליטבק  גב'   .248

נינה לילה   גב'   .249

ניר לנדוי   מר   .250

מיכאל לנצמן  מר   .251

שירה מאוטנר  גב'   .252

יוליה מאיר גב'   .253

בהצטיינות  נאור מאיר  מר   .254

הורפר מאירזדה  מר   .255

בהצטיינות יתרה עינב מהרבני  גב'   .256

שלומי מואלם   מר   .257

גיל מויאל  מר   .258

דניאלה מויאל ברקוביץ'   גב'   .259

לילך מורגן  גב'   .260

ירון מורגנשטרן  מר   .261

רוית מושקוביץ   גב'   .262

אור מזור  מר   .263

יפעת מזרחי    גב'   .264

דרור מטלון  מר   .265

יורם מי-דן   מר   .266

בהצטיינות ראובן רוני מיכאלי  מר   .267

בהצטיינות איילת מינסטר  גב'   .268

אלכס מישייב  מר   .269

שרית מליק  גב'   .270

בהצטיינות אריק מלל  מר    .271
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בהצטיינות אורי מלמוד  מר   .272

חיים מלר  מר   .273

בהצטיינות יתרה יפעת מנשה   גב'   .274

ישי מסטיי  מר   .275

זוהר מסיקה   גב'   .276

בהצטיינות רונן מקדשי  מר   .277

נירית מקייטן  גב'   .278

אנה מקרוב    גב'   .279

אמיר מרילי  מר   .280

שרונה משה-זהב  גב'   .281

לילך מתתיהו בן-יעקב  גב'   .282

עדי נאור   גב'   .283

עינבל נאור   גב'   .284

מירב נגר   גב'   .285

רן נגר  מר   .286

הילה נגר קסוס  גב'   .287

פנינה נהון-נתן   גב'   .288

סופיה נובק אלגרבלי  גב'   .289

צבי נווה  מר   .290

כוכי נומה   גב'   .291

דנה נוריאלי  גב'   .292

ליאת נחום   גב'   .293

רונן נחמיאס נח  מר   .294

ערן ניר  מר   .295

מר   שמואל ניר   .296

ליאור יצחק נמרי רייניש   מר   .297

רונית סואן  גב'   .298

בהצטיינות יתרה אביבית סולומונוב   גב'   .299

בהצטיינות יוסף סולומונוב  מר   .300

בהצטיינות יגב סופר  מר   .301

מקסים סטוליאר  מר   .302

זוריק סטולר   מר   .303

אורית סטנטון   גב'   .304

גיל סידנר  מר   .305

אביב סיון    מר   .306

יונתן סנטר   מר   .307
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בהצטיינות יקטרינה סניצ'ב  גב'   .308

תומר סררו  מר   .309

אסף עדוד    מר   .310

ניר עובדיה   מר   .311

תומר עובדיה     מר   .312

יובל עוזרי   מר   .313

רינת עזרא   גב'   .314

אמיר עטיה    מר   .315

פני פרחיה עטר   גב'   .316

חגי עמיאל   מר   .317

תמר עמית    גב'   .318

אורנה עמר   גב'   .319

מר   אסף עפרת    .320

ניר עקרי   מר   .321

בהצטיינות איריס פאוקר בן דוד   גב'   .322

בהצטיינות אופיר פאר  מר   .323

בהצטיינות מיטל פדידה   גב'   .324

אבי פולק   מר   .325

אליונה פופובה    גב'   .326

גיא שרון פוקס    מר   .327

צח יצחק פורמנסקי   מר   .328

לירון פיאנקו   גב'   .329

זאב פיינה     מר   .330

חגית פינדר   גב'   .331

יורם פירני  מר   .332

איתי פישביין  מר   .333

אור סבטלנה פלד   גב'   .334

יצחק פלדמן-פרקל   מר   .335

בהצטיינות אסף פלצי  מר   .336

בהצטיינות רעות פרדמן  גב'   .337

טליה )טטיאנה( פרולוב  גב'   .338

ירון פרום   מר   .339

אייל פרי  מר   .340

נתנאל פרידפרטיג   מר   .341

יעל פרין  גב'   .342
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מירב פרישברג   גב'   .343

אורי פרץ  מר   .344

ליאת פרץ   גב'   .345

יוליאן צאושו  מר   .346

אופיר צדיק   מר   .347

עדי צדיקי  גב'   .348

יפעת צ'ובוטרו  גב'   .349

דוד צור  מר   .350

רחל צור קאופמן   גב'   .351

ליאור צפרי  מר   .352

מעין צפריר  מר   .353

דמיטרי צ'רנובילסקי  מר   .354

יניב קבלק   מר   .355

יובל קדם  מר   .356

איתי קולבינגר  מר   .357

יאיר קיטה   מר   .358

פנחס קליינר   מר   .359

אילנה קלצל  גב'   .360

אילנית קמחי כהן  גב'   .361

אהוד קנטור  מר   .362

עוזי קסטון   מר   .363

אורלי קרמס   גב'   .364

טל קרן   מר   .365

יניב קרפט    מר   .366

יפעת קרקש   גב'   .367

שמואל רגב יגורוב  מר   .368

עמית רוזנבלט  מר   .369

ליטל רוזנפלד-קדוש  גב'   .370

אייל רוזנר  מר   .371

בהצטיינות מדלן רון   גב'   .372

חגית רוסו  גב'   .373

בהצטיינות לירן רוסו  מר   .374

סיון רוקח  גב'   .375

איתן רותם  מר   .376

נטלי רז  גב'   .377
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בהצטיינות ערן ריבלין  מר   .378

אהרון ריוני  מר   .379

רועי רייטר  מר   .380

חגי רנדלר   מר   .381

בהצטיינות כרמן רפאל   גב'   .382

מיטל רשף  גב'   .383

יוסף שביט  מר   .384

שלומית שביט  גב'   .385

שלומית שבציסקי  גב'   .386

אורית שדה  גב'   .387

יוסי שדה       מר   .388

בני שוורץ   מר   .389

דוד שושן  מר   .390

תרזה שחר   גב'   .391

שמי שטובי  מר   .392

ניצן שטיוי   גב'   .393

יניב שילון   מר   .394

בהצטיינות מיכל שינוול  גב'   .395

יאיר שלו  מר   .396

אורלי שלום  גב'   .397

חגית שלי   גב'   .398

יגאל שלי     מר   .399

בהצטיינות יתרה ראובן שם-טוב  מר   400.

לילי שמלצוייב  גב'   .401

מאיר שמעון  מר   .402

שירי שמעון  גב'   .403

הילה שנייד  גב'   .404

אסף שניצר   מר   .405

בהצטיינות קירה שפירא  גב'   .406

הילה שפר  גב'   .407

אוהד שפריר  מר   .408

יעל שרון חן  גב'   .409

בהצטיינות ציון ששון   מר   .410

מירי תדמור   גב'   .411
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M.A. מקבלי תואר מנהל ומדיניות ציבורית
יוסף אבו-חמאד  מר   .1

אברהם אוזנה  מר   .2

אוריה אור  מר   .3

אלירם אזולאי  מר   .4

שמעון אילוז   מר   .5

בהצטיינות ליאת אלטמן  גב'   .6

מחמד אל-מחדי  מר   .7

בהצטיינות אביבה אסולין  גב'   .8

בהצטיינות פנינה אסולין  גב'   .9

שירה בביוף  גב'   .10

ענת בן הרוש  גב'   .11

בהצטיינות אלה גלברד  גב'   .12

בהצטיינות יתרה ליאת דקל  גב'   .13

יהודית הורביץ-ארד  גב'   .14

צפורה הראל  גב'   .15

ליטל הרשקוביץ  גב'   .16

בהצטיינות יונתן וולף  מר   .17

זיוה ויטל  גב'   .18

מור ויצמן קופלר  גב'   .19

נטלי וקסמן גב'   .20

ליטל זיו   גב’   .21

אריה חודרה   מר   .22

יאיר חסיד  מר   .23

שמואל טוסון  מר   .24

יפעת יהב  גב'   .25

אלישבע ישרים  גב'   .26

רגינה כהן  גב'   .27

שולי כהן  גב'   .28

שרית כהן  גב'    .29

גל לביא  מר   .30

ויקטור לזמי  מר   .31

מיטל ליאני  גב'   .32

בהצטיינות לימור מאיר  גב'   .33

שמעון מויאל   מר   .34
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אלון מלכא  מר   .35

ינה נובוסילסקי  גב'   .36

אלה נזר  גב'   .37

יפעת ססי  גב'   .38

אולגה פוטז'ניק  גב'   .39

נפתלי פרסלר  מר   .40

לירז צ'בוטרו  גב'   .41

בהצטיינות אסנת צ'חה   גב'   .42

הילה קמחי  גב'   .43

בהצטיינות שרית-חן קרויטורו  גב'   .44

עודד רביב  מר   .45

ניקול רבין  גב'   .46

קרן רונן  גב'   .47

ניר שטרית  מר   .48

בהצטיינות יתרה עומרי שמיר  מר   .49

אילנה-אלן שמלה-ללום      גב'   .50

מיכל שנזיק  גב'   .51

ישראל תורגמן  מר   .52
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M.H.A. מקבלי תואר ניהול מערכות בריאות
גדי אבבה קמפינו  מר   .1

ענת אבגי  גב'   .2

שרון אביטבול חסון    גב'   .3

אורן אביטן  מר   .4

איגור איידלברג  מר    .5

סיגלית אלוני  גב'   .6

רוחמה אלחיאני  גב'   .7

כפיר אלמוג  מר   .8

בהצטיינות אילנית אלמליח  גב'   .9

דורית אלתר  גב'   .10

עמית אסא  מר   .11

אלון אסלנוב פרבשטיין  מר   .12

איל אסף  מר   .13

יעקב ארד  מר   .14

ליאת ארזוני  גב'   .15

יפעת ארליך שהם  גב'   .16

עפרה ארן  גב'   .17

ליטל בביצקי  גב'   .18

יניב בוזגלו  מר   .19

דוד בוסתן  מר   .20

טטיאנה ביניאר  גב'   .21

סרין בן יוסף  גב'   .22

תמיר בן משה  מר   .23

יונתן בנימין  מר   .24

יצחק בן-ציון  מר   .25

עופר בן-שטרית  מר   .26

דורון בראון  מר   .27

בהצטיינות איתן ברודסקי  מר   .28

מרינה ברוטפיין  גב'   .29

רות ברוך  גב'   .30

שרון ברוך  גב'   .31

לאלי בר-משה  גב'   .32

יותם ברניס  מר   .33

ליאת ברקוביץ  גב'   .34
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M.H.A. מקבלי תואר ניהול מערכות בריאות
תמר גואטה   גב'   .35

הגר גור-סופרמן  גב'   .36

תמר גזית  גב'   .37

שי גלור  מר   .38

רונן גלזינגר  מר   .39

בהצטיינות אבי גלעד  מר   .40

אסתר גרנות  גב'   .41

רפי ג'רסי  מר   .42

תמר דביר-לוין  גב'   .43

מורן דדון  גב'   .44

דקלה דויטש-הירש  גב'   .45

גיא דורי  מר   .46

לב דורפמן  מר   .47

בהצטיינות צבי דושניצקי  מר   .48

ורדית דנציגר  גב'   .49

זיו דרור  מר   .50

בהצטיינות ליאת הלרמן טוסק  גב'   .51

אבישי הרמן  מר   .52

בהצטיינות שיר הרשקוביץ  גב'   .53

אילנית ווהל ברנדס  גב'   .54

ענת ויינשטיין  גב'   .55

עידו וינברג  מר   .56

אושרי זאולן   מר    .57

ענת זוארץ הרשקוביץ  גב'   .58

נורית זוסמן  גב'   .59

רבקה זטלנד  גב'   .60

חגי זילברמן  מר   .61

אלדד יצחק זילברשטין  מר   .62

דוד זלטין  מר   .63

זהבית חזן  גב'   .64

מיכל חייט  גב'   .65

יעקב חן  מר   .66

יוסף חנניה  67.  מר 
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M.H.A. מקבלי תואר ניהול מערכות בריאות
אליזבט חריטונוב  גב'   .68

איתנה טבקרו  גב'   .69

מירי טריינין   גב'   .70

בהצטיינות יתרה זהר יהושע  מר   .71

בהצטיינות הילי יהלום  גב'   .72

בהצטיינות אייל יחזקאלי  מר   .73

יובל ירמיהו  מר   .74

עמית ירקון  מר   .75

עודד ירקוני  מר   .76

מקסים כהן  מר   .77

בהצטיינות תמר כהן  גב'   .78

עדי כוינה   גב'   .79

דוד לוגסי  מר   .80

בהצטיינות דוד לוטוק  מר   .81

שלום לוי  מר   .82

רויטל לוי חברוני בר אושר  גב'   .83

יוסף לוין  מר   .84

נועה ליאל   גב'   .85

מלוינה )מלכה( לייבושר  גב'   .86

אלנה לשצ'נקו  גב'   .87

בועז מדר  מר   .88

בהצטיינות יתרה אודליה מוגמי         גב'   .89

נטלי מוסטוסלבסקי  גב'   .90

מרגלית מור  גב'   .91

ליאת מימון  גב'   .92

סיגל-לאה מימון  גב'   .93

אלכסנדר מינוביץ  מר   .94

מיכאל מישורי דרעי  מר   .95

ויטוריה מכבי  גב'   .96

יבגניה מליאר  גב'   .97

אירינה מלצר  גב'   .98

בהצטיינות יתרה נועה מן  גב'   .99

יוסף מנדלוביץ  מר   .100

סוזנה מרדכי  גב'   .101
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M.H.A. מקבלי תואר ניהול מערכות בריאות
אמנון מרדלר  מר   .102

בהצטיינות יתרה ורד מריאן-כפיר  גב'   .103

בהצטיינות רקפת נאורי לוי  גב'   .104

בהצטיינות רונן נודלמן  מר   .105

מיכל נוימרק  גב'   .106

ויקטוריה ניב  גב'   .107

אילנה נירנברג  גב'   .108

דורון נצר  מר   .109

ניצן נתן  גב'   .110

אושרית סויסה -קדוש  גב'   .111

תמר סלע  גב'   .112

בהצטיינות עמרם שלום עיני  מר   .113

יהודה עמית  מר   .114

בהצטיינות איריס ענטבי  גב'   .115

טובה פוזיילוב  גב'   .116

משה פולצ'ק  מר   .117

משה פורמן  מר   .118

מרדכי פחימה   מר   .119
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בהצטיינות אירנה פיפר  גב'   .121

בהצטיינות חני פל אוחנה  גב'   .122

בהצטיינות נעם פסן  מר   .123

איל פרוכטר   מר   .124

בהצטיינות לירון פרידמן  מר   .125

בהצטיינות ג'ני פרלמן  גב'   .126

יהודה צדיק  מר   .127

פטריסיה צימרמן  גב'   .128

יבגני ציפין  מר   .129

מיכאל צ'רנומורדיק  מר   .130

צבי קוגן  מר   .131

בהצטיינות ראול קולודנר  מר   .132

רומן קונסטנטינובסקי  מר   .133

ורה קוצ'וק  גב'   .134
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יהודית קורנפיין  גב'   .135

אירנה קישיצקי  גב'   .136
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בהצטיינות חיים קרן  מר   .143
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נינה רבקין  גב'   .145
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מרדכי רותם רוטברד  מר   .148

פנינה ריכטר  גב'   .149

בהצטיינות משה שדה  מר   .150

ברברה שוקר  גב'   .151

אורלי שטייגמן  גב'   .152

גיא שטייגמן  מר   .153

בהצטיינות מיכל שטייגמן  גב'   .154

זהר שטיינר  גב'   .155

אריה שיף  מר   .156

מיכאל שלפמן  מר   .157

יצחק שרף  מר   .158

נורית שרר  גב'   .159
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פנינה אביטן  גב'   .1

מרינה אברמוביץ'   גב'   .2

שי אורבך  מר   .3

מיכל אורן  גב'   .4

אורית-סבינה אייזינגר  גב'   .5

בהצטיינות גילעד אילון  מר   .6

אלי אלמוזנינו  מר   .7

אלדר אלקפרוב  מר   .8

עדי ארז  גב'   .9

ניסים אשכנזי  מר   .10

בהצטיינות ניקול באואר  גב'   .11

סימון ביטון  מר   .12

רפאל ביטון  מר   .13

שרון בליזון  גב'   .14

אביחי בנוני  מר   .15

יפעת בר-אלי  גב'   .16

שירה ברזלי  גב'   .17

אסא ברק  מר   .18

שירן גבאי  מר   .19

טל גורדון  מר   .20

בהצטיינות רעות גל-און   גב'   .21

בהצטיינות תמה גלעד  גב'   .22

טל גרוס  גב'   .23

בהצטיינות יוליה גרסימוביץ'  גב'   .24

לירז דגמי  גב'   .25

לילך דוידוביץ  גב'   .26

שגיא דולב  מר   .27

נטלי דונר  גב'   .28

שיר עטרת דר  גב'   .29

אורי דת  מר   .30

רוית הלל  גב'   .31

אמיר הרמן  מר   .32

ורד וולף  גב'   .33

ידידיה וורבר  מר   .34
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אביטל ויסמן  גב'   .35

ויקטור וקנין  מר   .36

ליאת וקנין  גב'   .37

אושר זורנשטיין  מר   .38

בהצטיינות נועה זיידל  גב'   .39

דניאל זלטוקרילוב  מר   .40

ביאטה חודורוב  גב'   .41

שחר חיון  גב'   .42

האני חמדאן  מר   .43

בהצטיינות אפרת חפץ  גב'   .44

אורן ישר-אל  מר   .45

שירה ישראל  גב'   .46

לימור כהן  גב'   .47

לירון כהן  גב'   .48

מיטל כהן  גב'   .49

בהצטיינות לירון לוי  מר   .50

צבי לוי  מר   .51

בהצטיינות אלכס לייזר  מר   .52

רועי למפרט  מר   .53

אופיר מדזיבובסקי  מר   .54

מרדכי מהגר  מר   .55

ערן מהסרי  מר   .56

תום מודעי  מר    .57

רעות מור  גב'   .58

נימרוד מזור  מר   .59

מעין מלול  גב'   .60

איתי מלמוד  מר   .61

מורן ממון  גב'   .62

שי משיח  מר   .63

בהצטיינות שלמה נחליאל  מר   .64

לירון נחמני  גב'   .65

גלית ניימן  גב'   .66

אוהד סילוק מר   .67

בהצטיינות רפאל סלמה   מר   .68
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ארז סלע  מר   .69

הילה סמירה  גב'   .70

שאול עזרא  מר   .71

בהצטיינות אורנה עיאש  גב'   .72

בהצטיינות יתרה לימור עידאן  גב'   .73

עדי עסיס  גב'   .74

בהצטיינות אורית  פבזנר  גב'   .75

רוני פיבלוביץ  גב'   .76

מנחם-מני פיקר  מר   .77

איתמר פלג  מר   .78

אלכסנדר פרידמן  מר   .79

יוני פרידמן  מר   .80

מעיין צאוזמר-שינדלר  גב'   .81

איתי צופי  מר   .82

בהצטיינות ליאור צור  מר   .83

נינה קוטרמן  גב'   .84

אמיר קוצין  מר   .85

בהצטיינות שירי קנט  גב'   .86

אלכס קפלון  מר   .87

אלדד קריספי  מר   .88

אורן קרלמן  מר   .89

בהצטיינות יתרה יהושע ריבק  מר   .90

אלה ריטבס  גב'   .91

שרון רצון  גב'   .92

טליה שדמי  גב'   .93

לביא שומרוני  מר   .94

ליאת שחם  גב'   .95

עדי שי   גב'   .96

עמיחי שיר  מר   .97

הדר שלגי   גב'   .98

בהצטיינות יתרה יעל שם טוב  גב'   .99

ליאור שניר  מר   .100

בהצטיינות תמר שקל  גב'   .101

עדי ששינסקי  גב'   .102
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בהצטיינות איתי אונציג  מר   .1

דניס אזרוב  מר   .2

דנה ארנס - ארד  גב'   .3

סיון בן חמו  גב'   .4

אריה ברבמן  מר   .5

בהצטיינות יניב גור  מר    .6

סאלי ג'מיל  גב'   .7

עינת דוד  גב'   .8

מורן ולדמן  מר   .9

איילת זק  גב'   .10

בהצטיינות ניר יהב  מר   .11

רויטל ירדני  גב'   .12

ליטל כהן  גב'   .13

בהצטיינות מעין לבנון  גב'   .14

ורוניקה ליבשיץ  גב'   .15

ענבל מאור  גב'   .16

גבריאל סיבוני  מר   .17

איגור פרבר  מר   .18

בן קוטלר  מר   .19

קרן קראושויק  גב'   .20

נעמה קרומהולץ  גב'   .21

טל קרין  מר   .22

נירית קרפלס   גב'   .23

בהצטיינות יתרה שי רייך  מר   .24

נועה שחר  גב'   .25

עודד שטראוסברג  מר   .26

הדר שלו  גב'   .27

אן שלכטר  גב'   .28

קרן שרון  גב'   .29

ארז תדמור  מר   .30
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B.A. מקבלי תואר ניהול ומדעי ההתנהגות
מירה אלצ'ה  גב'   .1

עמנואל אלשטיין  מר   .2

בהצטיינות תומר אריאל   מר   .3

בהצטיינות יתרה ניר גד  מר   .4

אסף גלעזר  מר   .5

אייל דוד   מר   .6

בהצטיינות איילת ורקר  גב'   .7

מיכל זיכלינסקי  גב'   .8

דנה זליכה  גב'   .9

יפעת ינסוביץ  גב'   .10

מאיה ישראלי  גב'   .11

בהצטיינות עינת כהן  גב'   .12

דנה כסיף  גב'   .13

רעות לביא  גב'   .14

בהצטיינות אופיר מאיר  מר   .15

רוני נוריאל  גב'   .16

בהצטיינות עמיחי סטרלינג  מר   .17

דוד צאיג  מר   .18

יעל צובל  גב'   .19

שירי צור  גב'   .20

בהצטיינות מעין קמחי  גב'   .21

מיכל שוס  גב'   .22

נועה שחם   גב'   .23

טלי תירוש  גב'   .24
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B.A. מקבלי תואר ניהול מערכות מידע
גיא אלזרקי  מר   .1

אורן בינמוביץ'  מר    .2

מתן בן יוסף  מר   .3

תום בן-דוד   מר   .4

מתן ברם  מר   .5

בהצטיינות יתרה נימרוד דביר  מר   .6

איתי דגן רייס  מר   .7

בהצטיינות   גיא וולוז'ינסקי  מר   .8

גיא זנדר  מר   .9

שחר טל   מר   .10

איגור טרייבס  מר   .11

בהצטיינות אור יוגב  מר   .12

חגי מורן  מר   .13

אורן מישל  מר   .14

חגי מנור  מר   .15

עמית מרציאנו  מר   .16

גיא נחום  מר   .17

סטניסלב נמירובסקי  מר   .18

בהצטיינות ניתאי פיין  מר   .19

עופר פעילן  מר   .20

רועי קורן  מר   .21

טל קלובסקי  מר   .22

אפי רינות   מר   .23

יאיר שושן   מר   .24

יאיר שחר  מר   .25

בהצטיינות נתנאל שילה  מר   .26
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B.A. מקבלי תואר ניהול מלונאות ותיירות
לירון אברהם  גב'   .1

אדית אורן  גב'   .2

עדה-עדן אטיאס    גב'   .3

להבה אילן  גב'   .4

אייל באביץ  מר   .5

עדי בוסטין  מר   .6

בהצטיינות יעל בייטלר  גב'   .7

אדווה בלנקו  גב'   .8

בהצטיינות לילך בן-חמו  גב'   .9

אופיר בן-צבי  מר   .10

אורי בר-און  מר   .11

בהצטיינות אור אורטל ברדה  גב'   .12

בהצטיינות ילנה גברילוב  גב'   .13

מאיה גולדשטיין  גב'   .14

אביטל גילן  גב'   .15

אולי גרינברג  מר   .16

עדינה גרינברג  גב'   .17

מיטל דבש  גב'   .18

ארז דוד  מר   .19

ג'סיקה נדיה דוידוביץ  גב'   .20

דמיטרי דוליה  מר   .21

בנימין הולצמן  מר   .22

אשר דניאל הרשקוביץ  מר   .23

אהוד וידל  מר   .24

בהצטיינות ענבל וייס  גב'   .25

בהצטיינות נגה וילן  גב'   .26

דמיטרי ורשבסקי  מר   .27

בהצטיינות יתרה אילן זילבר  מר   .28

עדי זפרני  מר   .29

יצחק זק''ש  מר   .30

סיון חביב  גב'   .31

בהצטיינות עדי חייט  גב'   .32

מקסים אברהם חרנוב  מר   .33

איילת טורז'מן     גב'   .34

ויקטור אלון טרגר  מר   .35

אנסטסיה טרנובסקי  גב'   .36

מורן כהן  גב'   .37

ניצן כהן  מר   .38

מאיה לב ארי  גב'   .39

כנרת להט  גב'   .40
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B.A. מקבלי תואר ניהול מלונאות ותיירות
שחר לוי  מר   .41

בהצטיינות עדי לסקה   גב'   .42

אורי מודעי  גב'   .43

תגריד מוראד  גב'   .44

ראדו-סטפן מיטרוי  מר   .45

גבריאל  מילמן   מר   .46

שירלי מילנר  גב'   .47

גלעד מישאל  מר   .48

ליאון סויסה   מר   .49

בהצטיינות לוסי סמג'ה  גב'   .50

בהצטיינות מיכאל סציפונוב  מר   .51

בהצטיינות ענת עדן  גב'   .52

שירה עובד  גב'   .53

רות עמיר  גב'   .54

אפרת פדורובסקי  גב'   .55

רן פלד   מר   .56

מוניקה דניאלה פלמן  גב'   .57

מיטל פרג'פור ביטון  גב'   .58

הילה פרימר  גב'   .59

חן צארום  גב'   .60

רן צדיקריו  מר   .61

עדי צופן  גב'   .62

שירלי ציוני  גב'   .63

יעל קדמי  גב'   .64

יעל קודנר  גב'   .65

עדי-יפה קוז'וקרו-חזיזה  גב'   .66

אורלי קולאטקר  גב'   .67

טלי קוסובסקי  גב'   .68

סבטלנה קליין  גב'   .69

שירלי מטילדה קנפו  גב'   .70

דן קרן  מר   .71

טל רביב  מר   .72

בהצטיינות אפרת רוטשטיין  גב'   .73

דבורה שוורצמן  גב'   .74

אילנית שיבי  גב'   .75

לביא שלום  מר   .76

בהצטיינות חזי שלי ביסמוט  מר   .77

עינת ששון-הרדיה  גב'   .78


	שער  2008
	תוכן העניינים
	בריאות
	מוסמך
	M.D. דוקטור לרפואה
	M.P.H. בריאות הציבור
	M.A. לימודי זקנה
	M.Med.Sc. מדעי הרפואה
	M.N. סיעוד

	בוגר
	B.Med.Sc. מדעי הרפואה
	B.med.Lab.Sc. מדעי המעבדה הרפואית
	B.A. ניהול מערכות בריאות
	B.N. סיעוד
	B.P.T. פיזיותרפיה
	B.Pharm. רוקחות
	B.EMS. רפואת חירום


	הנדסה
	M.Sc. מגיסטר למדעים
	הנדסה אלקטרו-אופטית
	הנדסת ביוטכנולוגיה
	הנדסה ביו-רפואית
	הנדסה גרעינית
	הנדסת חומרים
	הנדסת חשמל ומחשבים
	הנדסה כימית
	הנדסת מכונות
	הנדסת מכטרוניקה
	הנדסת מערכות מידע
	הנדסת תעשיה וניהול
	ניהול והנדסת בטיחות
	הנדסה סביבתית

	B.Sc. מוסמך למדעים
	הנדסת בניין
	הנדסת ביוטכנולוגיה
	הנדסה ביו-רפואית
	הנדסה גרעינית
	הנדסת חומרים
	הנדסת חשמל ומחשבים
	הנדסה כימית
	הנדסת מכונות
	הנדסת תעשיה וניהול
	הנדסת מערכות תקשורת
	הנדסת מערכות מידע
	הנדסת תכנה


	טבע
	M.Sc. מגיסטר למדעים
	מתמטיקה
	מדעי המחשב
	פיסיקה
	כימיה
	מדעי החיים
	מדעי הגיאולוגיה והסביבה

	B.Sc. מוסמך למדעים
	מתמטיקה
	מתמטיקה ומדעי המחשב
	מדעי המחשב
	פיסיקה
	כימיה
	מדעי החיים
	מדעי הגיאולוגיה והסביבה


	בית ספר ללימודי מדבר
	 רוח וחברה
	M.A. מוסמך
	גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
	הוראת המדעים והטכנולוגיה
	היסטוריה כללית
	היסטוריה של עם ישראל
	חינוך
	כלכלה
	לימודי המזרח התיכון
	לשון עברית
	מחשבת ישראל
	מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח התיכון
	סוציולוגיה-אנתרופולוגיה
	ספרות עברית
	ספרויות זרות ובלשנות
	עבודה סוציאלית
	פילוסופיה
	פסיכולוגיה
	תקשורת השוואתית:טכנולוגיה וחברה

	B.A. בוגר
	B.S.W.  בוגר בעבודה סוציאלית
	תעודת הוראה

	ניהול
	מוסמך
	M.B.A. מנהל עסקים
	M.A. מנהל ומדיניות ציבורית
	M.H.A. ניהול מערכות בריאות

	B.A. בוגר
	ניהול
	ניהול וכלכלה
	ניהול ומדעי ההתנהגות
	ניהול מערכות מידע
	ניהול מלונאות ותיירות





