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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסת תעשיה וניהול

גב' נגה לשם שאול   . 31
מר גבריאל מגן   . 32

מר אלעד מוזיקנט   . 33
מר אוהד מיארה   . 34

גב' אולגה מיכאיליצ'נקו   . 35
מר אור נברי   . 36

מר ליאור סייפלד   . 37
גב' רחל עבו   . 38
גב' אנה עדם   . 39

מר ברק פינצ'ובסקי   . 40
גב' נטליה פישר   . 41

מר יגאל פרץ   . 42

גב' תהילה צור   . 43
מר דניאל קופל   . 44
מר לירן שובל   . 45
גב' סוזן שוורץ   . 46

מר סיימון שטיין   . 47
מר ליאור שלו   . 48
מר אדיר שלי   . 49

מר בני שליטא   . 50
גב' אביטל שמיר   . 51

מר מקסים שמלובסקי   . 52
גב' נטע שפר מלמוד   . 53

גב' ריקי שרפנדל   . 54
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר יעקב אבגי  . 1
מר שי אברג'יל  . 2

מר קוצאי אגבאריה  . 3
גב' ליטל אוחנה  . 4
מר חיים אטיה  . 5

גב' עינת ברששת סויסה  . 6
מר עמית עמוס גולן  . 7

מר אמיר גרבצקי  . 8
מר תומר וקנין  . 9

גב' זוהרית טויטו  . 10
מר ליאור יפרח  . 11

גב' דנה לב  . 12
מר מיכאל מייזל  . 13

מר זאב ספוז'ניקוב  . 14
מר גיל סרוסי  . 15

מר רומן פובולוצקי  . 16
גב' הילה פישר זוסמן  . 17

מר אלון פל  . 18

ניהול והנדסת בטיחות
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' ענבל ארביב   . 1
מר ארז באר   . 2

בהצטיינות גב' דנה בן איון   . 3
מר סטניסלב גרנט   . 4

מר דורון גרניט   . 5
מר יניב וייג   . 6

גב' אורטל טיאר   . 7
גב' עדי יפית כהן   . 8

מר ישראל איזל מדן   . 9
גב' ורה מורזה   . 10

מר יוסף אסף מלכה   . 11

מר ניר מנחם   . 12
מר עמית יהודה מרציאנו   . 13

מר דוד נבון   . 14
מר עידו פרנקל   . 15
מר מאור קלר   . 16

מר צחי רידלמן   . 17
מר רומן ריידר   . 18

מר יהב רצון   . 19
מר יבגני שבץ   . 20

מר צחי שוקרון   . 21
מר ליאור שרה   . 22

הנדסת אנרגיה

גב' אירינה ברונפמן  . 1
מר לירן יקותיאל סידקי  . 2

מר אורן צפתי  . 3

מר ולדימיר קפלון פלד  . 4
מר רפאל שללה  . 5

הנדסת תקשורת
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר עומר אבו אלהיגא   . 1
מר גבריאל אדם   . 2

גב' מיכל אהרן   . 3
מר שאול אוזן   . 4
מר גל אייזיק   . 5

מר איתיאל אלבז   . 6
מר רז אלקסלסי   . 7
מר גילעד אמיר   . 8

מר רועי אפשטיין   . 9
מר יותם אריאל   . 10

מר עיטם ארן   . 11
מר יאיר באט   . 12

גב' אלה אפרת בוטבול   . 13
גב' רון בוטבול   . 14

מר מייקל בויניס   . 15
מר נמרוד בורשטיין   . 16

מר זוהר ביטון   . 17
מר יצחק בכר   . 18

מר נועם בן חמו   . 19
מר עידן בן שיטרית   . 20

מר איל בק   . 21
מר נועם בקאל   . 22

בהצטיינות מר אביב בר און   . 23
מר פאדי גאבר   . 24
מר גל גוטליב   . 25
גב' נטלי גורגי   . 26

מר אורי גיגי   . 27
גב' מרים רחל גינדיס צור   . 28

מר שמואל גריאני   . 29
מר פז דגן   . 30

מר אלעד דוויק   . 31
מר אביב דמרי   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר נאור דמתי   . 33
בהצטיינות מר אילן דרור   . 34

מר אלון הורניק   . 35
מר רועי היערי   . 36

מר נדב הלפרין   . 37
בהצטיינות מר עמיחי הרן   . 38

מר אופיר ועקנין   . 39
מר זאהי זועבי   . 40
מר שחר זכות   . 41
גב' ילנה זלצר   . 42

בהצטיינות מר הראל חמו   . 43
בהצטיינות יתרה מר יובל חפץ   . 44

בהצטיינות גב' איילת יהודה   . 45
בהצטיינות גב' נטליה יהודה   . 46

מר עדו יעקבזן   . 47
מר יצחק יעקבי   . 48

מר גבידו יעקובסון   . 49
בהצטיינות מר יניב יפלח   . 50

גב' מרום מרים יצחקי   . 51
מר סרגיי יריומנקו   . 52

גב' אמבר כהן   . 53
בהצטיינות יתרה גב' דניאל כהן   . 54

מר מונתסר כיאל   . 55
מר אייל לוי   . 56

מר גלעד לוי   . 57
גב' עדי לוי   . 58

מר שמעון לוי   . 59
מר דניאל ליאמיץ   . 60

מר ניסן מולאי   . 61
מר איתי מזלטוב   . 62

גב' רואאה מחייליה   . 63
בהצטיינות גב' מור מחלב   . 64
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

בהצטיינות מר יובל מנשה   . 65
גב' דנה מקוב   . 66

גב' שני מקייטן   . 67
מר טום מרציאנו   . 68
מר יהונתן נובק   . 69

מר דביר נחמיאס   . 70
מר דוד נסימי   . 71

מר עובידה סבאח   . 72
מר רועי סהר   . 73

מר עידו סעידי   . 74
מר רם עינת   . 75

מר עבד אלרחים פדילה   . 76
מר בר פוגל   . 77

בהצטיינות יתרה מר שמעון פודור   . 78

בהצטיינות מר ניקולאי פטרקייב   . 79
מר אור פיקרביץ   . 80

בהצטיינות מר אנטולי פרנקל   . 81
בהצטיינות מר אלחנן צברי   . 82

מר רון צוק   . 83
מר יהונתן ציטרון   . 84

בהצטיינות מר נעם קראוס   . 85
מר מאור רוזן   . 86

מר אוראל שומר   . 87
מר אורלב שחר   . 88

מר בן שכרוף   . 89
מר בר שליט   . 90

מר טל שני   . 91
בהצטיינות מר אמיר שרף בוסל   . 92
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

מר תאמר אבו רביעה   . 1
גב' חן אבידר   . 2

מר שלומי אברהם   . 3
גב' טל אגם   . 4

בהצטיינות מר לידן אהרן   . 5
בהצטיינות מר דרור אייזיק   . 6

גב' בר ארגז   . 7
מר גיא בדר   . 8
גב' רון בכנר   . 9

גב' קרן בלחני   . 10
מר תומר בן גן   . 11

בהצטיינות מר אורי ברוקשטיין   . 12
גב' גל ברנס   . 13

גב' רותם גדי לנקרי   . 14
מר בר גזית   . 15

בהצטיינות יתרה מר בר דגן   . 16
מר גל דגן   . 17

גב' מיה דנינו   . 18
גב' ספיר יהודית הלמן   . 19

מר ברק הלפרן   . 20
גב' עינת וייס   . 21

גב' דניאל וסרמן   . 22
מר מתיאס ז'ביאנסקי   . 23

בהצטיינות מר אבי זיו   . 24
גב' חן זיידמן   . 25
גב' שי זילקה   . 26

גב' לירון חביבגאן   . 27
גב' עופרי חלימי   . 28

גב' הילה טרזי   . 29
גב' נופר יהודה   . 30



47

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

גב' מיה יצחק קשאני   . 31
גב' שירן יצחקי   . 32

בהצטיינות גב' בתאל כהן   . 33
מר רן לוטן   . 34

מר יובל מירקין   . 35
גב' אלכסנדרה מנביץ'   . 36

בהצטיינות מר אביב מנור   . 37
גב' שני סבג   . 38

גב' ליס סטגסי   . 39
גב' ליאור עטר   . 40
מר ניר עמרני   . 41
גב' חן ענתבי   . 42

גב' דפנה פיפקביץ   . 43

בהצטיינות יתרה גב' מור פרידמן   . 44
גב' שרון קוטינסקי   . 45

גב' מרגריטה קיסלוב   . 46
גב' שני מזל רודי   . 47

בהצטיינות מר דור שלו   . 48
גב' מיתר שליט   . 49

מר מיכאל שפרמן   . 50
מר עומר תמרי   . 51
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

בהצטיינות גב' דנית איצקוביץ   . 1
גב' ויאולטה אסייב   . 2

מר דניאל בכר   . 3
גב' זהר ברומברג   . 4

מר יבגני גולבשטיין   . 5
גב' שחר גולדנברג   . 6

בהצטיינות גב' ירדן דוד   . 7
גב' הילה ויזמן   . 8
גב' טל וייסלר   . 9

מר תומר זיידנברג   . 10
גב' דנה ירון   . 11

מר ליר-מרדכי כהן   . 12
בהצטיינות גב' ענת כהן   . 13

גב' הדס לופה   . 14
מר יובל מדניקוב   . 15

גב' יעל מנקס   . 16
מר אלון מצאפי   . 17

גב' דניאל משאלה   . 18
גב' ספיר נחמיה   . 19
גב' מיטל נחמני   . 20

בהצטיינות גב' רובי מלודי גיינס סימפלי   . 21
מר עידו יוסף צוק   . 22

מר יבגני קלנר   . 23
גב' רוני רוזנברג   . 24

גב' דניאלה שבודיאש   . 25
בהצטיינות גב' סיגל שטיינברג   . 26

גב' ענבל שטרנברג   . 27
מר אופיר שמולביץ   . 28
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר מקסים אברמוב   . 1
גב' חופית אדרי   . 2

מר רז אידן   . 3
מר יהונתן איזנברג   . 4

מר תמיר איפרח   . 5
מר יאיר אלון   . 6

גב' נוי אליוביץ   . 7
מר גיא אלקובי   . 8

בהצטיינות מר רן בונפיל   . 9
מר שניר בן זאב   . 10
מר עמית בן נון   . 11

בהצטיינות גב' שיר בן שלום   . 12
מר דביר בר ארז   . 13

מר גיא ברק   . 14
מר ערן גולדן   . 15

מר לאוניד גולובקו   . 16

מר מתן אלי גטה   . 17
מר אביב גלילי   . 18

מר ירון איתי גנור   . 19
מר דוד גרינשפון   . 20
גב' רעות דן פרג   . 21

גב' עדי זינגר   . 22
מר אביתר חרמוני   . 23

מר יהודה טאו   . 24
גב' אסתי טולדו   . 25
מר אופיר יערי   . 26
מר חסדאי כהן   . 27

בהצטיינות גב' ספיר כהן   . 28
מר שחר כהן   . 29
מר שרון לוי   . 30

גב' עדנה מדוס   . 31
בהצטיינות מר עומרי מוסקוביץ   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר אורן מירון   . 33
מר מיכאל מרקוס   . 34

מר שגיא ניסים   . 35
גב' נטע ניר   . 36

מר אביב סולומון   . 37
מר דביר פדל   . 38

גב' נריה פירשטמן   . 39
בהצטיינות מר סער פלד   . 40

מר שחף פרוים   . 41
גב' אמילי פריד   . 42
גב' רבקה קופר   . 43

בהצטיינות יתרה מר דור קורן   . 44
בהצטיינות מר ארקדי קפלן   . 45

בהצטיינות יתרה מר דניאל קפלן   . 46
בהצטיינות מר טל קריב   . 47

גב' טל קרקש   . 48
מר אלכס רבינוביץ'   . 49

מר בן רחמים   . 50
גב' מאיה חן שור   . 51
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר שאדי אבו חוסין   . 1
מר משה אבוחצירה   . 2

מר מתן אבוטבול   . 3
מר עופר אביעוז   . 4
מר אוהד אבן חן   . 5
מר מתן אברהם   . 6
מר יניב אברהמי   . 7

בהצטיינות מר זיו אהרוני   . 8
גב' סיון אהרן   . 9

מר אביתר אוחיון   . 10
מר אלירז אורפייג   . 11

מר תום אורקין   . 12
מר מתן אטיאס   . 13

בהצטיינות מר שחר אידלשטיין   . 14
מר ניצן אייזנמן   . 15

מר רון איליזרוב   . 16
מר איתי איפרגן   . 17

מר לביא איתי   . 18
מר ליעד אלבכר   . 19

בהצטיינות מר נוה אלגריסי   . 20
מר אילן אליהו   . 21

גב' שירז אלמקייס   . 22
מר יהונתן אלנטוך   . 23

מר חנן אלפסי   . 24
מר אוריאל ארזואן   . 25

בהצטיינות גב' אביטל ארן   . 26
בהצטיינות מר ליאור ארץ קדושה   . 27

מר שקד באום   . 28
גב' ריטה בודובסקי   . 29

מר שניר בוחניק   . 30

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר דרור ביטון   . 31
מר רז ביכובסקי   . 32

מר כפיר בלובשטיין   . 33
מר ריף בלטר   . 34

בהצטיינות גב' שני בן- ברוך   . 35
מר נועם בן ברוך   . 36
מר שרון בן יצחק   . 37

מר ליאור בן לוי   . 38
בהצטיינות יתרה מר יניב בני   . 39

מר ידידיה ברנד   . 40
מר אורן ברק   . 41

מר אופיר גולדשטוק   . 42
בהצטיינות מר אנדריי גורביץ'   . 43

מר מתי גל   . 44
בהצטיינות גב' רותם גל   . 45

מר נתן גנקין   . 46
מר עמית גפני   . 47

בהצטיינות מר עידן גרא   . 48
בהצטיינות גב' סיון גרוטס   . 49

מר אורי גרנדש   . 50
בהצטיינות מר יאיר דגן   . 51

מר דניאל דדון   . 52
מר לידור דדון   . 53

מר אלי דיין   . 54
בהצטיינות גב' טל דמרי   . 55
בהצטיינות מר חנניה דניאל   . 56

מר גלעד המר   . 57
מר דוד וולקוביץ   . 58

מר גיא ויגמן   . 59
מר תומר וייס   . 60

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר גלב וסרמן   . 61
מר עידו וסרמן   . 62

גב' אחינועם זוסמן   . 63
מר בן זזינסקי   . 64
גב' שני זילבר   . 65
מר תמיר זכות   . 66
מר סהר חבני   . 67

מר בשאר חליחל   . 68
מר אליאס חליס   . 69
גב' אורית טירן   . 70

מר אורי טף   . 71
מר אמיר יבנין   . 72

מר דין נקדימון יוחנן   . 73
מר גל יוסף   . 74

בהצטיינות מר איתמר יעקבי   . 75

בהצטיינות יתרה מר יאיר יעקבי   . 76
מר אור יעקובי   . 77
מר אבישי יערי   . 78
גב' לירון יצחקי   . 79

מר נדב כהן   . 80
גב' נופר כהן   . 81

גב' גליה כרם   . 82
מר מתן לוי   . 83

מר דרור ליטבק   . 84
מר אורי ליפשיץ   . 85

בהצטיינות מר יוסף מאירסון   . 86
מר פלג מגן   . 87

גב' נעה מוזס   . 88
מר עומר מועלם   . 89

מר רועי מורג   . 90

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות יתרה מר שמעיה מושניק   . 91
מר אביאל מזוז   . 92

בהצטיינות יתרה מר יניר מימון   . 93
גב' רות מימון   . 94

מר אלכסנדר מינדל   . 95
מר אדם מלצקי   . 96

בהצטיינות מר נועם מן   . 97
מר ענבר מנו   . 98

מר איתי מסוארי   . 99
מר אבישי מצרפי   . 100
מר אורי מרגלית   . 101
מר יונתן מרקמן   . 102

מר זוהר משה   . 103
מר ליאור ניסימיאן   . 104

מר סטס נסימוב   . 105

מר גיא סגל   . 106
מר דרור סופר   . 107

מר מני סידר   . 108
מר אלמוג סלמן   . 109

בהצטיינות מר עומר עדן   . 110
מר יוסף עיני   . 111

מר נופר עמדי   . 112
מר עמרי עמרני   . 113
מר לירן עשורי   . 114
מר איתי פופקו   . 115

בהצטיינות מר יבגני פורטנוב   . 116
מר מיכאל פוריס   . 117

בהצטיינות יתרה מר חננאל פייג   . 118
מר דרור פייגה   . 119

בהצטיינות מר חן פיירשטיין   . 120

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר שגיא פרגון   . 121
מר אסף פרייס   . 122
גב' חגית פרץ   . 123

מר ליאור ציטיאת   . 124
מר יבגני צרנוב   . 125

מר בר קדם   . 126
מר דניאל קוגן   . 127

מר חגי קוניו   . 128
בהצטיינות מר אדם קמינר   . 129

מר יוסף קציקל   . 130
מר דניאל קרקוב   . 131

מר יוסף ראובן   . 132
בהצטיינות מר ניר יצחק רביב   . 133

מר אלון רוזנבלום   . 134
מר גלעד רוזנטל   . 135
מר אהוד רוכמן   . 136

מר מקסים רומנוב   . 137

בהצטיינות יתרה מר גל רטנר   . 138
מר עאמר שגראוי   . 139

מר גיל שוגל   . 140
בהצטיינות יתרה מר רון שוהם   . 141

מר עומר שולב   . 142
בהצטיינות מר מיכאל שולמן   . 143

מר טל שחם   . 144
מר רועי שטוסל   . 145

מר מתן אריה שטרנברג   . 146
מר עופר שכן טוב   . 147

מר דוד שכנר   . 148
מר יער שלום   . 149

מר דור חיים שמואל   . 150
מר יובל שמואל   . 151

מר סטניסלב שר   . 152
מר גיא מיכאל תמם   . 153

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מחשבים

בהצטיינות מר אלון אביעוז   . 1
מר ירדן אבירב   . 2

מר חן אילת   . 3
מר בנימין בירם   . 4

מר אייר גלעד   . 5
גב' רותם הרצברג   . 6

בהצטיינות מר בר ברוך רזיאל חמו   . 7
בהצטיינות מר אסף יעקבי   . 8

מר שגיא כהן   . 9
מר אלמוג מועלם   . 10
מר יונתן נייסטטר   . 11

מר אמיר סגל   . 12
גב' יהל סלומון   . 13
מר רועי עוזיאל   . 14
מר עידן פלמור   . 15
גב' פזית צדקה   . 16

מר ליארז צור   . 17
מר אור קורן   . 18

מר ענאן קייס   . 19
מר תומר רוזנמן   . 20
מר רון שמילוביץ   . 21

מר דוד ששון   . 22

אדלשטיין יבגניה גב'   . 1
הנדסה גרעינית
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

מר בוריס אברמוב   . 1
מר רועי אדר   . 2

גב' אביה אוחיון   . 3
גב' חן אוחיון   . 4

מר מתן אטדגי   . 5
גב' אפרת אילוז   . 6

גב' תאיר אלגרבלי   . 7
גב' דניאל אליהב   . 8

גב' הילה אלמקייס   . 9
גב' ויקטוריה אלקינד   . 10
גב' ורוניקה אנגרוב   . 11

גב' אוולין אסף   . 12
גב' סיון ארבר   . 13

מר דניאל אשכנזי   . 14
מר יואב אשכנזי   . 15

מר מתן בירנבוים   . 16
מר יוסף בליצמן   . 17

מר רון בן חמו   . 18
מר רון ברנד   . 19

מר ניר גולדברג   . 20
מר יונתן מנחם ואלך   . 21

מר מקס ולדמן   . 22
מר אייל חפץ   . 23

גב' אינה טוחטחונוב   . 24
בהצטיינות מר עדי לביא   . 25

מר עמית לוי   . 26
גב' דורין ללום   . 27
גב' הילה לסט   . 28

מר ולדימיר סטולבון   . 29
בהצטיינות מר אלעד סלומון   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

גב' סימונה סקורטובסקי   . 31
מר אלמוג עבודי   . 32

בהצטיינות מר כפיר עזריה   . 33
מר דוד עטיה   . 34
מר אורי עיני   . 35

מר רפאל-בן פורגדור   . 36
מר גיא פחימה   . 37

מר רונן פינצבסקי   . 38

גב' הודיה פרטוש   . 39
בהצטיינות גב' מורן צפריר   . 40
בהצטיינות גב' רוני קרול   . 41

מר איתי שחר   . 42
גב' שירלי שחר   . 43
גב' פאינה שייר   . 44

מר עזרא שלמייב   . 45
מר ניר אשר שמאי   . 46
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' תם אבי יעקב   . 1
מר אביאל אביבי   . 2
מר שמיל אדלמן   . 3

מר דוד אהרונוביץ   . 4
בהצטיינות מר אורי אהרן   . 5

בהצטיינות יתרה מר יוסף אובצ'ריק   . 6
מר נדב אוסירוף   . 7

מר עידן אורון   . 8
מר אהרון אזולאי   . 9

גב' ליה אחדות   . 10
גב' אולגה איבחננקו   . 11

מר תמיר איפרח   . 12
מר יונתן אירווינג   . 13
מר מתן אלביליה   . 14

מר עמרי אלון   . 15

בהצטיינות מר צוריאל אליה   . 16
מר אלעד אלישע   . 17

בהצטיינות גב' אושרה אלקובי   . 18
מר דור אלקיים   . 19
מר זאב אנטין   . 20

מר אורי אספיר   . 21
מר עומרי אסרף   . 22
מר דני אפשטיין   . 23

מר אור מימון ארד   . 24
מר דור אריאל   . 25

מר עמרי אברהם באום   . 26
מר ירון בוק   . 27

מר סלע בוקובצקי   . 28
מר אסף בורטמן   . 29
מר אלון בזרסקי   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר אבירן ביטון   . 31
מר נס בלולו   . 32

מר אופיר בן דוד   . 33
מר מוטי בן חמו   . 34
מר הוד בן סימון   . 35
מר דור בן פורת   . 36

מר יניב בן-שי   . 37
גב' אנאל בנתור הלוי   . 38

מר דביר בר ארז   . 39
מר מתן ברגל   . 40

מר נועם ברגמן   . 41
מר יותם ברכה   . 42

מר ברונו רנה ברלק   . 43
מר יובל ברק   . 44

בהצטיינות מר מיכאל גבלין   . 45

בהצטיינות יתרה מר גבריאל אופק גבריאלי   . 46
מר לירן גולברייך   . 47

מר יונתן גולדבלט   . 48
מר לאוניד גורביץ   . 49

מר שי גורדון   . 50
מר עידו גורי   . 51

מר שי גלפרין   . 52
מר יעקב גלצר   . 53

מר ירון איתי גנור   . 54
מר עודד גפן   . 55
מר נדב גרוס   . 56

מר דביר דוידוביץ   . 57
מר אופק דוכן   . 58

בהצטיינות מר זוהר דול   . 59
גב' אוצר דוראני   . 60
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' טל דייגי   . 61
בהצטיינות גב' שקד הורוביץ   . 62

מר ניצן הימן   . 63
מר אנטון וולוביק   . 64

בהצטיינות מר חן וולצונוק   . 65
בהצטיינות מר אור וורנר   . 66

מר עוז וילסון   . 67
מר ליאור ויסבלום   . 68

גב' ירדן זאוי   . 69
מר בוריסלב זבורובסקי   . 70

מר ארז זומר   . 71
גב' דר זוסמן   . 72

גב' עמית זכריה   . 73
מר רועי זמסרס   . 74

בהצטיינות מר דניאל זנו   . 75

בהצטיינות מר הראל חזי   . 76
בהצטיינות מר אורי חילי   . 77
בהצטיינות גב' שני חלץ   . 78

מר אביתר חרמוני   . 79
מר רם טהור   . 80

מר יקיר טובול   . 81
גב' עדיה טרם   . 82

מר רועי יבלונקה   . 83
בהצטיינות גב' עמית יונאי   . 84

גב' לי יונה   . 85
בהצטיינות מר לירן יחזקאל   . 86

מר נדב יעקבי   . 87
בהצטיינות מר עידן ירדני   . 88

מר בועז כהן   . 89
מר גיא כהן   . 90
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר משה כהן   . 91
מר אוהד כזום   . 92

גב' נעמה כץ   . 93
מר יואב כרמי   . 94
מר רועי לוזון   . 95
מר אביאל לוי   . 96
מר אלמוג לוי   . 97

מר דן לוי   . 98
מר ראובן ליברמן   . 99

מר רון לנדאו   . 100
מר שקד מאיר   . 101
מר אורן מירון   . 102

מר ליאור מרידור   . 103
בהצטיינות מר רז נגמי   . 104

מר דניאל יעקב נוימן   . 105

בהצטיינות גב' שירי נוסם   . 106
גב' קרני נוריך   . 107
מר אלעד נידם   . 108

מר עמית ניר   . 109
בהצטיינות יתרה מר יונתן נמרודי   . 110

בהצטיינות מר איל סבג   . 111
מר אלון סבטון   . 112

מר דוד יורי סטבינסקי   . 113
מר אריק סימינוביץ   . 114
מר ירדן סימן טוב   . 115

מר חן סלזר   . 116
מר דוד עזרא   . 117

מר שלמה עזריה   . 118
מר אלקנה עשור   . 119

מר דביר פדל   . 120



63

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר רון פישוב   . 121
מר מעין טל חיים פישמן   . 122

מר אייל פישר   . 123
בהצטיינות יתרה מר בר-יעד פלד   . 124

גב' אמילי פריד   . 125
מר אור פרידמן   . 126

מר דור פרץ   . 127
גב' טל צימבליסט   . 128

מר עידן ציצואשוילי   . 129
בהצטיינות יתרה מר אור צליל   . 130

מר אור צלנר   . 131
בהצטיינות מר גיא צמרמן   . 132

מר חיים קמחי   . 133
גב' לירון קסם   . 134

גב' איילת קרפ   . 135
בהצטיינות מר מורד מרדכי קרצ'מר   . 136

גב' טל קרקש   . 137

מר גיא קרת   . 138
מר טל רביב   . 139

מר אלכס רבינוביץ'   . 140
מר דניאל רבני   . 141
מר שמעון רגב   . 142
מר יוחאי רובל   . 143

מר נתנאל רוזנצוויג   . 144
בהצטיינות מר אלון רכלס   . 145

מר אור שביב   . 146
מר סתיו שובל   . 147

בהצטיינות מר תומר שוקנר   . 148
מר גיא שוקר   . 149

מר נתנאל שחק   . 150
מר רז שעובי   . 151

מר עמרי שרמי   . 152
בהצטיינות מר גיא תמיר   . 153
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תעשיה וניהול

גב' עדי אביטל   . 1
גב' גל אבן חן   . 2

גב' ירדן אברהמי   . 3
מר מאור אדרי   . 4
מר עמית אהוד   . 5

מר רן אמונה   . 6
מר אלי איליה אסטרקין   . 7

בהצטיינות גב' מור ארבל   . 8
גב' נעה ארנהלט   . 9

מר ניר בגולה   . 10
גב' גילי בדר   . 11

גב' אלינור בוסידאן   . 12
בהצטיינות יתרה מר אביתר בורהני   . 13

מר רן צבי בזן   . 14
בהצטיינות גב' רותם בלינדר   . 15

מר גל שלמה בן דוד אוחיון   . 16
גב' רעות בן צור   . 17
גב' הגר בר-אלי   . 18
גב' הילה ברנד   . 19

גב' טל תרכיה ברקו   . 20
גב' רחל חלי גאלי   . 21

מר ניצן גבאי   . 22
מר עומר גודמן   . 23

מר איתמר גולדשטיין   . 24
מר אורי גולן   . 25

גב' ענבר גורדון   . 26
גב' חן גורין   . 27

בהצטיינות מר קורן גסט   . 28
מר עודד גרון   . 29

בהצטיינות גב' נוגה גרשון   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' שרית גשמה   . 31
גב' נוגה דבורי   . 32
גב' נירית דבי   . 33

מר יובל דה לוי   . 34
גב' נטלי דטיאשוילי   . 35

גב' עדי דיין   . 36
גב' רעות דראי   . 37
מר עידן הובר   . 38
גב' לירן הוכמן   . 39
מר דורון הילמן   . 40

גב' אלינה הלפרט   . 41
מר שלמה הפנר   . 42

גב' שני ואזנה   . 43
מר לירון ויינר   . 44

מר אורי וילדקן סמר   . 45

בהצטיינות יתרה גב' עתליה ויסמן   . 46
בהצטיינות מר חננאל איתן זאיציק   . 47

מר גל זוגר   . 48
מר ליאור חזני   . 49

גב' נוי חיימוביץ   . 50
גב' חן טויטו   . 51

גב' מור טופז   . 52
בהצטיינות גב' דנה טורבן   . 53

מר עמרי טל   . 54
מר אריאל ידוובסקי   . 55

גב' גלי יהודה   . 56
גב' אסי אסתר יהלום אביטל   . 57

גב' נטע יונגר   . 58
מר שגיא יונה   . 59

מר רום יזרניצקי   . 60

הנדסת תעשיה וניהול



66

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות מר אלעד יניב   . 61
בהצטיינות מר תם יעקב   . 62

גב' רותם יפרח   . 63
מר עופר יצחק   . 64

בהצטיינות מר יותם יצחקי   . 65
גב' גל ירחי   . 66

מר איתי כהן   . 67
מר סהר כהן   . 68
גב' שיר כהן   . 69
גב' שיר כהן   . 70

בהצטיינות יתרה גב' שני כהן   . 71
בהצטיינות מר כפיר כרמון   . 72

מר מתן לב   . 73
מר אלעד לוי   . 74

מר אסף גורגי לוי   . 75

מר גל לוי   . 76
מר עומר לוי   . 77

בהצטיינות גב' תמר לויס   . 78
גב' אורטל לויתן   . 79

גב' גל לוליאן   . 80
מר אבינעם ליכטנשטט   . 81

גב' טלי לנט   . 82
מר מתן לפידות   . 83

מר אלדר מוזיקנסקי   . 84
מר דרור מונק   . 85

גב' חן מור   . 86
מר ליאור מור   . 87

גב' הגר מזרחי   . 88
מר איתי מיא בן עזרא   . 89

גב' ליז ממן   . 90

הנדסת תעשיה וניהול



67

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר גל מנור   . 91
מר מתן משי   . 92
גב' מעיין נדל   . 93

בהצטיינות יתרה מר אביב נהון   . 94
גב' רותם נחום   . 95

מר אודי נקר   . 96
מר מאור סמילגה   . 97

גב' רותם ספורטה   . 98
מר דולב עוז   . 99

מר אבירם עזרן   . 100
מר עבד אל חמיד פאהום   . 101

מר איליה פבלנקו   . 102
בהצטיינות מר נדב פדהצור   . 103
בהצטיינות מר שחר פוטש   . 104

גב' גלי פורמן   . 105

גב' לוטם פיגנצויג   . 106
גב' גיל פלד   . 107

מר אנדרי פלוטקין   . 108
בהצטיינות מר גיא פרגון   . 109

גב' מיה פרחיה   . 110
מר יניב פרץ   . 111

מר מיתר צדוק   . 112
גב' מיכל צובל   . 113
מר טל צפריר   . 114

מר אופיר קדם   . 115
מר רזיאל קדר   . 116

בהצטיינות מר אבינעם קוגלר   . 117
גב' אור קזז   . 118

מר איתי קטנוב   . 119
בהצטיינות גב' יערה קין   . 120

הנדסת תעשיה וניהול



68

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות מר עודד קלז   . 121
גב' דפנה קרין   . 122

גב' מיכל רבני סיני   . 123
בהצטיינות גב' ספיר רואס   . 124

מר יבגני רובינסקי   . 125
מר שי רובינק   . 126
גב' משי רוף   . 127

גב' רות ריפקינד   . 128
מר ניר שאבי   . 129

בהצטיינות מר רן שואקה   . 130
בהצטיינות גב' מאיה שווץ   . 131
בהצטיינות מר יותם שחם   . 132

גב' יונת שחר   . 133
גב' מעיין שטיין   . 134
גב' מור שמואל   . 135

מר אסף שמואלי   . 136
גב' דנה שמואלי   . 137

בהצטיינות מר אלון שפיגלר   . 138
מר מתן שפר   . 139

גב' שני שפרינגר   . 140
מר דון שקד   . 141

מר תומר שרף   . 142
גב' דנה תבורי   . 143
מר אליה תירם   . 144

הנדסת תעשיה וניהול



69

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר מיכאל אדרי   . 1
מר לירן אודיז   . 2
מר איתי אלול   . 3

מר מקסים אלטשול   . 4
מר עומר אניספלד   . 5

מר ארטיום אצלדייב   . 6
מר צוריאל בלאו   . 7

מר עידו בן-שמואל   . 8
מר איליה ברודר   . 9
גב' עינת גוטלון   . 10

מר יונתן גולן   . 11
מר אור גורדין   . 12

מר נמרוד גרדוס   . 13
מר חן גרינר   . 14

מר איליה דובנוב   . 15

מר ארטיום דוברודוב   . 16
בהצטיינות מר אלדד הדס   . 17

מר דניאל הררי   . 18
בהצטיינות מר גל הרשקוביץ   . 19

גב' אווה זאנה   . 20
מר אייל חדד   . 21

בהצטיינות מר יקיר חדד   . 22
מר רועי חן   . 23

מר שלום טולדו   . 24
גב' ליה טיבייב   . 25

מר מיכאל יוזבינסקי   . 26
מר נתי יצחק   . 27
מר ברק כהן   . 28

בהצטיינות מר שי כהן   . 29
מר דוד אדם לאון   . 30



70

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר מארק לחטיק   . 31
מר בר לשם   . 32

מר איתי מזר   . 33
מר ראובן מילשטיין   . 34

מר עדיאל סול   . 35
מר נוי עוזרד   . 36

מר אסף עזורה   . 37
מר יונתן עידן   . 38

מר איתי עליוף   . 39
מר יובל ענוים   . 40
מר דוד פילניק   . 41

מר פירוז ז"ל אביעד יעקב   . 42
גב' ענת פרידמן   . 43
מר רונן פרידמן   . 44

גב' חן צבאן   . 45
מר נאור דניאל ציוני   . 46

מר יניב קוסטיקה   . 47
גב' נעמה רוזנטל   . 48

בהצטיינות מר אור רז   . 49
מר איתי שגיב   . 50

גב' גיל שופן   . 51
מר ניצן תבור   . 52



71

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות מידע

בהצטיינות מר שגיא אברמוב   . 1
מר בן אלנקוה   . 2

מר אורי אלקובי   . 3
מר דניאל אנדרג'י   . 4

מר בן אפרתי   . 5
גב' נופר אריס   . 6

בהצטיינות יתרה גב' דניאלה בהנם   . 7
מר תומר בוימן   . 8

גב' מור בוכובזה   . 9
בהצטיינות מר בר בליטי   . 10

מר מיכאל בן דוד אוחיון   . 11
גב' רוני בן עוז   . 12

גב' נוי ברכה   . 13
מר יובל גוטמן   . 14

מר דניאל גוטפריד   . 15

בהצטיינות יתרה מר בר גוליקוב   . 16
מר עידן דגן   . 17
מר יריב דהן   . 18

בהצטיינות יתרה מר תומר דויטשמן   . 19
מר שחר דנציג   . 20

גב' גל הוף   . 21
בהצטיינות מר שי היבה   . 22
בהצטיינות מר ערן הרשקוביץ   . 23

מר נועם וורטמן   . 24
בהצטיינות מר מיכאל חבקין   . 25

מר משה חדד   . 26
גב' ליטל חזן   . 27

גב' מרים חזנוב   . 28
מר ברק חיים   . 29

גב' ירדן חסקל   . 30



72

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר שלמה נאור טדגי   . 31
גב' אורלי טפר שלום   . 32

מר רון יחזקאל   . 33
גב' שגית יחזקאלי   . 34

גב' עדן יעקובי   . 35
בהצטיינות מר אופק ישראל   . 36
בהצטיינות מר תומר כהן   . 37

מר עמרי כספי   . 38
גב' מעיין לבקוביץ   . 39

גב' שירה לוי   . 40
מר אלכסנדר לרמן   . 41

מר אלון מהרשק   . 42
גב' עדי מורדוך   . 43

בהצטיינות גב' ספיר מורנו   . 44
מר דורון מזור   . 45

מר אסף מימון   . 46
מר רועי מירון   . 47

מר תום מלכאי   . 48
מר יונתן מנחם   . 49

גב' מעין מעתוק   . 50
מר אייל מרגלית   . 51

מר דור משה   . 52
מר יוחאי משיח   . 53
מר יוחאי נהרי   . 54

מר ליעד נחמיאס   . 55
מר אריאל ניצן   . 56
מר ליאור סידי   . 57

מר דרור סמט כהן   . 58
מר ירין סעדון   . 59

בהצטיינות גב' נופר סרפיאן   . 60

הנדסת מערכות מידע



73

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר ירון פוגל   . 61
גב' הלל פלצינסקי   . 62
מר אמיר פפרקוכן   . 63

מר לירן פרג   . 64
מר נאור קלבו   . 65

בהצטיינות מר זיו קספרסקי   . 66
מר תום רגב   . 67

מר עידו רוזנצויג   . 68
גב' אירנה רזניקוב   . 69

מר פז שביב   . 70
מר אנטולי שוסטרמן   . 71
מר אור יוסף שלמה   . 72

מר רן שמאי   . 73

הנדסת מערכות מידע



74

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר גיא אביאסף   . 1
מר אסף אבינועם   . 2
מר שגיא אבסקר   . 3

בהצטיינות מר אבירם אדירי   . 4
מר אביחי אטלן   . 5

גב' גל אינוז   . 6
מר שגיא אלבז   . 7

גב' נוי אלדר   . 8
גב' יפעת אליס   . 9

בהצטיינות מר שי אלרואי   . 10
גב' אביב אסידו   . 11

גב' אנה אשורוב   . 12
מר עמית בדרשי   . 13

מר מתן בזן   . 14
גב' גילי בלץ   . 15

מר תומר בן טולילה   . 16
מר מאור בן ראי   . 17
גב' נופר בן שיה   . 18

מר ניר בנגנו   . 19
מר איתי בנדלין   . 20

מר גל בר   . 21
בהצטיינות מר אורי בר-אילן   . 22

מר חנן ברדיצבסקי   . 23
מר נעם ברקאי   . 24

מר דן גדסי   . 25
בהצטיינות יתרה מר תומר גולומב   . 26

מר גבריאל גילעדוב   . 27
גב' הדס גנים   . 28

גב' אילנה גרינדר   . 29
מר איליי דוד   . 30



75

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר עידן דמרי   . 31
מר עידן הבלר   . 32

בהצטיינות מר נוי הדר   . 33
מר שקד הינדי   . 34

בהצטיינות מר נמרוד הריס   . 35
מר רן ואקנין   . 36

מר לידור דוד וולינסקי   . 37
מר מגל וייס   . 38

גב' מור וילוזני   . 39
מר עמית ויס   . 40

גב' ליהיא ורציק   . 41
מר רני זינגר   . 42

בהצטיינות יתרה מר עומר חי   . 43
מר משה חיון   . 44

גב' גל יחזקאל   . 45

מר גיל יצחק   . 46
מר אוהד כהן   . 47

מר יוחאי להמן   . 48
גב' יבגניה לסקבי   . 49

מר גיל מור   . 50
מר אלעד מימון   . 51

מר אילן מלקי   . 52
מר ליאור מרזוק   . 53

בהצטיינות גב' ליטל מרלי   . 54
מר אופיר נברה   . 55

מר ליאור נגרי   . 56
מר תום נח   . 57

בהצטיינות יתרה גב' פנינה נסים   . 58
מר ליאור נרדאה   . 59

מר תומר סגל   . 60



76

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר אסף סוויסה   . 61
מר דין עבאדי   . 62

מר זיו פלודרמן   . 63
בהצטיינות מר בנימין פרשטיינדיקר   . 64

מר סרגיי קלאשיאן   . 65
גב' שקד קריגל   . 66

מר גור קשי   . 67
מר לירן רביבו   . 68

גב' דניאלה רדומיסלסקי   . 69

מר תומר רוזנברגר   . 70
בהצטיינות מר אמיתי שאער   . 71
בהצטיינות מר שחף שטיין   . 72
בהצטיינות מר גל שטימברג   . 73

מר תומר שעים   . 74
בהצטיינות מר מתן שר ישראל   . 75

מר יארוסלב שרמט   . 76
מר אריאל תלמי   . 77



77

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר דור ביתן   . 1
מר אליצור בר-יהודה   . 2

בהצטיינות גב' נילי וילקין    . 3
גב' ענבר מרום   . 4

מתמטיקה



78

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי המחשב

גב' טל אחימאיר   . 1
מר מאור אשכנזי   . 2
מר ארנון בנשחר   . 3

מר שיר גור   . 4
מר רן דאך   . 5

בהצטיינות יתרה מר תום הס    . 6
מר דניאל זטולובסקי   . 7

מר תומר כהן   . 8
בהצטיינות גב' אפרת מילר    . 9

מר יאיר נאמן   . 10
מר דולב סוקר   . 11

גב' בת-חן עוזרי   . 12

מר איתי עזריה   . 13
מר הדר עמרן   . 14

מר רן ענר   . 15
מר אוהד צדוק   . 16
מר אריה קוזק   . 17

בהצטיינות מר יבגני קורסונסקי   . 18
בהצטיינות מר עמיר רובין    . 19

מר עמית רוקח   . 20
מר נטע משה שטיינברג   . 21

מר יוסף שלבי   . 22
מר יורי שפט   . 23

בהצטיינות יתרה מר שחף שפרברג    . 24



79

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה

בהצטיינות מר דוד חי בניסטי   . 1
מר הראל הכט   . 2
מר אסף שולץ   . 3
מר אפיק שחר   . 4



80

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' טל אטלס גרינשטין   . 1
בהצטיינות גב' נעה אלוש    . 2

גב' דריה גולדמן   . 3
גב' שימרית דוד   . 4
גב' יוליה זארכין   . 5

גב' טטיאנה זבגלסקי   . 6
גב' אלינה חרסונסקי   . 7
מר אלכסנדר יאשקין   . 8

גב' אנה ליבמן   . 9
גב' אנה מאירסון   . 10

בהצטיינות מר מיכאל מוזיקה    . 11
גב' אורית מלכה   . 12

גב' מרינה סגנוביץ'   . 13
גב' ויקטוריה קוברניק   . 14

בהצטיינות גב' הדס שליט    . 15

כימיה



81

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי החיים

בהצטיינות מר איתי אלגוב    . 1
גב' יהודית אנקרי   . 2

גב' רעות אשל   . 3
מר אורי גושצבסקי   . 4

גב' ניצן דותן   . 5
גב' עדי יחזקאל   . 6

מר אלון לוי   . 7
גב' גל מזור   . 8

מר אמיר גיל מזרחי   . 9
גב' ואלרי אביגיל נירנברג   . 10

בהצטיינות יתרה גב' עדן עוזר    . 11
מר אסף פרצלן   . 12

גב' קסם קזס   . 13
מר רם ריטר   . 14

מר תומר שוורץ   . 15
בהצטיינות מר שי שליסל   . 16

גב' מרב שמש   . 17
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במתמטיקה ובמדעי המחשב מר בר חכמון    . 12
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות  מר ארנן יונה   . 13
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר אילון כספי    . 14
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר נועם לווינרד    . 15



84

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה

במתמטיקה ובמדעי המחשב מר נחמיה למפרט    . 16
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר עידו מינסקי    . 17
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות יתרה  מר איתי מלול   . 18
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גב' חן אפרמן   . 22

גב' שירן ארבוב   . 23
מר אייל ארז   . 24
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מר שי דמרי   . 56
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מר יאן צרמן   . 166



90

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר יוסף חיים צ'רניאק   . 167
מר מיכאל קבליק   . 168
גב' ענת קופרמן   . 169

מר עמית קורן   . 170
מר איגור קורשונוב   . 171

מר דניאל קינן   . 172
מר רון קלר   . 173

גב' סיגלית קנאבסקי   . 174
מר דמיטרי קרבצ'נקו   . 175

מר לירן קרוואני   . 176
בהצטיינות מר איליה קרול   . 177

מר מרדכי קרמר   . 178
מר סטניסלב רודוב   . 179

מר אורי רותם   . 180

מר לירז רייכנשטיין   . 181
מר תמיר רם   . 182

גב' הגר חנה רקח   . 183
מר אור שחם   . 184

גב' יאנה שייניס   . 185
מר מיכאל שיך   . 186

מר אלכסנדר שימנוביץ   . 187
גב' רוית שלם   . 188

בהצטיינות יתרה גב' גיל שלף   . 189
בהצטיינות מר אבישי שמאי   . 190
בהצטיינות מר אלי שמחייב   . 191
בהצטיינות מר שחר שנפ   . 192
בהצטיינות מר רועי שקרון   . 193



91

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר פיסיקה

בהצטיינות יתרה מר ברק אזולאי   . 1
מר רז אידן   . 2
מר גיא אלון   . 3

מר שמעון אלקבץ   . 4
מר רועי בירן   . 5

מר איתי אברהם בית הזבדי   . 6
גב' שחר גבעון   . 7
מר דניאל גדלין   . 8

מר עידן גרא   . 9
מר אור דובקובסקי   . 10

בהצטיינות מר תומר דולברג   . 11
מר אמתי דרור   . 12

מר אסף ווליוביץ   . 13
בהצטיינות מר יאיר יעקבי   . 14

בהצטיינות מר אסף לביא   . 15
בהצטיינות יתרה מר סהר מלכה   . 16

מר גיא סגל   . 17
מר אופיר ערד   . 18

מר אייל פישל בן כנען   . 19
גב' מירב פלדמן   . 20

מר רותם פרל   . 21
מר יובל צדק   . 22
מר דור קורן   . 23

מר ארקדי קפלן   . 24
בהצטיינות מר דניאל קפלן   . 25

מר אורן רחמיל   . 26
מר גילעד שדה   . 27



92

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר כימיה

גב' מראם אבו הלאל   . 1
גב' רנא אבו עאיטה   . 2

מר אנס אבו רעד   . 3
גב' עדי אזולאי   . 4

גב' רעיה איפריימוב   . 5
בהצטיינות גב' לוטם אלוס   . 6

גב' דניאל אליהב   . 7
גב' ויקטוריה אלקינד   . 8
גב' ורוניקה אנגרוב   . 9

גב' אוולין אסף   . 10
גב' סיון ארבר   . 11

גב' אנסטסיה בויארסקי   . 12
מר מתן בירנבוים   . 13

מר יוסף בליצמן   . 14
מר רון בן חמו   . 15

גב' מרים בן יקר   . 16

בהצטיינות מר מרק ברנוב   . 17
גב' מיכל גוריון   . 18

גב' אורנית דניאלס   . 19
מר סאמי זואידה   . 20

בהצטיינות מר חיים יהודה   . 21
גב' אסמא יונס   . 22

גב' פרח-חן יחיא   . 23
גב' ליטל ימיני   . 24

מר תומר ינוביץ   . 25
גב' לימור כץ   . 26

בהצטיינות יתרה גב' שחר לוי   . 27
גב' הילה מדינה   . 28

בהצטיינות גב' נטלי חיה מושקט   . 29
גב' אריאל מנשה   . 30
גב' ואלא נאטור   . 31

גב' נוי ברכה נחמד   . 32



93

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר כימיה

גב' חוה סדיחוב   . 33
בהצטיינות גב' סופיה סודין   . 34
בהצטיינות מר אלעד סלומון   . 35

גב' שקד עוזי   . 36
בהצטיינות גב' הילה עמלני   . 37

גב' ליבי פולין   . 38
גב' ירדן פלג   . 39

מר עומר שמואל קירשנבוים   . 40
מר לירן קקון   . 41
גב' רוני קרול   . 42

מר אריק רסלין   . 43
גב' ולדה שבאטייב   . 44

מר איתי שחר   . 45
גב' שירה שיחור-שורץ   . 46

מר ניר אשר שמאי   . 47
מר אוריאל שפיר   . 48



94

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי החיים

במדעי החיים   גב' מהא אבו זרקה    . 1
במדעי החיים   מר אביב אברהם    . 2
במדעי החיים   גב' דנה אברם    . 3

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר עיליי אגיב    . 4
במדעי החיים   גב' דריה אדם    . 5
במדעי החיים   גב' יעל אהרון    . 6

במדעי החיים - תכנית ראשית ובניהול - תכנית משנית מר יואב אורלין    . 7
במדעי החיים   מר אילון אטיה    . 8
במדעי החיים   גב' חנה אטל    . 9
במדעי החיים   גב' חולה אלאסד    . 10
במדעי החיים   מר מחמד אלאעסם    . 11
במדעי החיים   גב' מיכל אלול    . 12
במדעי החיים   מר אריאל אלון    . 13
במדעי החיים   גב' רוית אלמדוי    . 14
במדעי החיים   גב' פאיזה אלמטיראת    . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים   גב' רואן אלעטאונה    . 16
במדעי החיים   גב' גל אלראי    . 17
במדעי החיים   בהצטיינות יתרה  מר טל ארנון   . 18
במדעי החיים   גב' שי בוסידן    . 19
במדעי החיים   גב' נועה בלבן    . 20
במדעי החיים   גב' אלכסנדרה בלינצובסקי    . 21

בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  גב' רוני שרה בלנקי   . 22
במדעי החיים   גב' הילה בן דוד    . 23
במדעי החיים   גב' רון כרמל שמחה בן דוד    . 24
במדעי החיים   מר אורי בן יצחק    . 25
במדעי החיים   מר איתן בן ישי    . 26

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר אלון בר    . 27
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' יעל בר-און    . 28

במדעי החיים   בהצטיינות  גב' הדר בראונר אגאי   . 29
בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר גל ברי    . 30

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים   מר ינאי ברנשטיין    . 31
במדעי החיים   גב' אלה גולבהרי    . 32

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר עמרי גולדווי    . 33
במדעי החיים   בהצטיינות  מר מיכה יהונתן גולדרייך   . 34
במדעי החיים   גב' רותי גולומב    . 35

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות  גב' אביב גיא   . 36
במדעי החיים   מר יובל גינוסר    . 37

במדעי החיים - תכנית ראשית ובניהול - תכנית משנית גב' הלה גלילי    . 38
במדעי החיים   גב' אילונה גליקמן    . 39
במדעי החיים   בהצטיינות  מר רפאל גרון   . 40
במדעי החיים   גב' טל דגן    . 41
במדעי החיים   גב' תניא האוזמן    . 42

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר רן הנדל    . 43
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר ניר הר שמש    . 44
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' מרב וידר    . 45

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים   גב' כרמית וינד    . 46
במדעי החיים   גב' ענבל זיגדון    . 47
במדעי החיים   גב' תום זילברברג    . 48
במדעי החיים   גב' שיר זכאי    . 49
במדעי החיים   מר ארז זרביב    . 50
במדעי החיים   גב' ילנה חייפץ    . 51
במדעי החיים   גב' אנה חסדן    . 52

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' אלינה יוניצ'מן    . 53
במדעי החיים   מר אופיר יזרעאלב    . 54

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' גלית ירמולובסקי    . 55
במדעי החיים   בהצטיינות  מר עודד ישראלוביץ   . 56

במדעי החיים - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית גב' קארין לבב    . 57
במדעי החיים   גב' מיטל לואין    . 58
במדעי החיים   גב' גל לוי    . 59

במדעי החיים - תכנית ראשית ובניהול - תכנית משנית מר ליטל לוי    . 60

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים   גב' נוי לוי    . 61
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות  גב' רתם לוין   . 62

במדעי החיים   מר סרגיי שגיא לוריא    . 63
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' שקד ליאור    . 64

במדעי החיים   מר שי ליבוביץ    . 65
במדעי החיים   גב' עדן לייב    . 66
במדעי החיים   מר תימור לינדר    . 67
במדעי החיים   מר ניב מדן    . 68
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' דניאל מוסרי   . 69
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' נעמי מזרחי   . 70

במדעי החיים - תכנית ראשית ובניהול - תכנית משנית גב' ג'סיקה מיודוסר    . 71
במדעי החיים   גב' לימור מילס    . 72
במדעי החיים   גב' עלמה יהודית מסטבאום    . 73
במדעי החיים   גב' שרון נבוק    . 74
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' ליאור ניב   . 75

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות  גב' שני ניב   . 76

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות  גב' גלי נעים   . 77
במדעי החיים   בהצטיינות יתרה  מר ישי נצר   . 78
במדעי החיים   גב' דניאל סבן    . 79

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר אליה משה סולטן    . 80
במדעי החיים - תכנית ראשיתובניהול - תכנית משנית גב' קרן סידר    . 81

במדעי החיים   מר עמית סלומון    . 82
במדעי החיים   מר אריאל סעדון    . 83
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' קרן ספינר   . 84
במדעי החיים   גב' שוש סקורניאקוב    . 85
במדעי החיים   גב' רחלי סרפיאן    . 86
במדעי החיים   גב' שרון עופר    . 87
במדעי החיים   גב' תום עמנואל    . 88

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' שיר עסיס    . 89
במדעי החיים   גב' דניאלה פוזבסקי    . 90

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' שני מרים פוסמן    . 91
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר שחר פל    . 92

במדעי החיים   גב' מור פלד    . 93

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר גיא נתנאל פלס    . 94
במדעי החיים   מר יבגני פרדיז    . 95
במדעי החיים   מר אסיף פרידמן    . 96
במדעי החיים   גב' תמר פרנקוביץ    . 97
במדעי החיים   גב' אדיבה צריקר    . 98

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר שקד קאפמן    . 99
במדעי החיים   בהצטיינות  מר אנדרס קוניג   . 100

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר איתמר קינרייך    . 101
במדעי החיים   גב' מור קישנר    . 102
במדעי החיים   גב' דניאל קלינגר    . 103

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' רעות אסתר קמחי    . 104
במדעי החיים   גב' נוי קריטי    . 105
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' ליאור קרמרסקי   . 106
במדעי החיים   מר רועי קרקו    . 107

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   מר דורון רבוא    . 108
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' מעין רגב    . 109

במדעי החיים   גב' נועה רוט    . 110

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים   גב' ענבל רונאי    . 111
במדעי החיים   גב' נעמה רחמים    . 112
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' דפנה רייס   . 113
במדעי החיים   גב' טל ריכטר    . 114
במדעי החיים   גב' בת ציון רפאילוב    . 115
במדעי החיים   בהצטיינות יתרה  מר שחר שגיא   . 116
במדעי החיים   גב' נוי רות שדות    . 117
במדעי החיים   מר יוסף שי שוכלטר    . 118

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' עדי שילה    . 119
במדעי החיים   גב' עדי שיף    . 120

ובפסיכולוגיה בביולוגיה   גב' ליאור יפה שלו    . 121
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות יתרה  מר עידו שלו   . 122

במדעי החיים   מר סיון שליסלברג    . 123
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' נופר שניידר   . 124
במדעי החיים   בהצטיינות  גב' עדי שפט   . 125
במדעי החיים   בהצטיינות יתרה  גב' שיר שפירא   . 126
במדעי החיים   מר אסא-שמעון-חיים תירוש    . 127

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

גב' מיכל אהרן   . 1
בהצטיינות גב' מיכל אלול   . 2

מר אלון אלחדד   . 3
מר נימרוד ארואץ   . 4
מר ניר בן אליהו   . 5

גב' עמית בן שטרית   . 6
מר עמית בראל   . 7

גב' טל ברדה   . 8
מר נדב ברונר   . 9

מר שניר בר-צבי   . 10
מר איתמר גורן   . 11

בהצטיינות מר גיל וויס   . 12
גב' תום זילברברג   . 13

בהצטיינות מר מתניה חמאוי   . 14
מר גיא ידלין   . 15

בהצטיינות יתרה גב' עומר יורשנסקי   . 16
מר אסף יעקובי   . 17

גב' הדר כהן   . 18
מר תום כנר   . 19

מר יהודה גיל ישראל לב פורמן   . 20
מר רעי לוז   . 21

בהצטיינות מר אלעד מזר    . 22
גב' נטע קסלר   . 23

גב' פלורנסיה קראוסיק   . 24
מר אביחי רובין   . 25

מר אסא שץ   . 26
מר אמיר שצופק   . 27

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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בית ספר ללימודי מדבר

אליה אל-יאסיר  גב'   . 1
מחמוד עאטף איסמעיל אל רמחי  מר   . 2

אנקסיה ג'יאנג  גב'   . 3
גודווין ג'ימס  מר   . 4

פרסנה אנג'ל דוה  גב'   . 5
בהצטיינות אפרת דנר   גב'   . 6

דניאל רבקה מרים ואן דר רוסט  גב'   . 7
מרים וסטרם  גב'   . 8

ווי ז'אנג  גב'   . 9
בהצטיינות ענבל טיאנו   גב'   . 10

ג'ו יונג יון  גב'   . 11
בהצטיינות יתרה בן כהן   מר   . 12

שלמה לוי  מר   . 13
מיאומיאו לי  גב'   . 14

אפרת נויהאוס  גב'   . 15
איירין דיינה ון סטיבס  גב'   . 16

אברהים נביל אנטון סלמאן  מר   . 17
אריאל מייגן פארל  גב'   . 18

בהצטיינות יוטינג פו   גב'   . 19
בהצטיינות שחר פינקוביץ   מר   . 20

דיביה סרבנטהי קומבה  גב'   . 21
איזק דניאל קרמר  מר   . 22

קיינינג שו  גב'   . 23

מקבלי תואר מוסמך למדעים . M.A./M.Scלימודי מדבר
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בית ספר ללימודי מדבר

רועי אשכנזי  מר   . 1
מריה חבקין פיאטקובסקי  גב'   . 2

ענבר לוירם  גב'   . 3
הצטיינות יו ליו  מר   . 4

הילה פרנק  גב'   . 5
אורלי קליימן  גב'   . 6
יאנגחויי ת'אי  מר   . 7

מקבלי תואר מוסמך למדעים .M.Scהידרולוגיה ואיכות מים
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' שריהאן אבו אלהיג'א   . 1
גב' זריפה אבו סיאם   . 2

גב' מנאל אבו סריחאן   . 3
גב' פאטמה אבו עליון   . 4
גב' אבתיסם אבו קרן   . 5

גב' סמדר אבידן   . 6
מר עלאא-אלדין אגבריה   . 7

גב' הילה אור   . 8
גב' דורית איבגי   . 9
גב' חגית אלוש   . 10

גב' רודיינה אלנעאמי   . 11
גב' ח'לוד אלעטאונה   . 12

בהצטיינות גב' עינת בן אליהו   . 13
גב' אילנה בראזני   . 14

גב' לורנה-אלכסנדרה גבאי   . 15

מר נהוראי זוהר   . 16
מר ממדוח יונס   . 17

גב' נטלי יוסלביץ   . 18
גב' ורוניקה לייפמן   . 19

בהצטיינות גב' נוי מנדל   . 20
גב' יתרב עזאיזה   . 21

בהצטיינות מר נווה עמיר   . 22
בהצטיינות גב' הדס פרי   . 23

גב' נטלי קקון   . 24
גב' רונית שם טוב-לוברסקי   . 25

הוראת המדעים והטכנולוגיה



106

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ניהול וישוב סכסוכים

מר ליאור אורן   . 1
גב' טלי אלון   . 2

בהצטיינות גב' רוית אליה-לייב   . 3
בהצטיינות גב' נאדיה אלעטאונה   . 4

גב' מורן אנגלהרד   . 5
מר יעקב בולגריו   . 6

גב' לורנס בולגריו   . 7
גב' מיכל ביתן   . 8

גב' מירב בן שושן-זך   . 9
גב' גלי-אילה בנימיני   . 10

גב' עדי ברוש-יורן   . 11
בהצטיינות גב' סופיה גורדייב   . 12

גב' טל ג'משי   . 13
מר פבלו-גסטון זיידנברג   . 14

גב' שירלי למש-קליין   . 15
גב' לירית מדר   . 16

גב' סיגל ממן   . 17
בהצטיינות יתרה מר דביר מצרי   . 18

מר אסף נמיר   . 19
גב' מיכל סלוק   . 20

גב' אלה פיטוסי-מוסקוביץ   . 21
מר יונתן קישינובסקי   . 22

מר יעקב רפאל   . 23
גב' אושרית שימשון   . 24
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

היסטוריה של עם ישראל

מר יובל ארדיטי   . 1
בהצטיינות יתרה גב' נגה ארז-יודפת   . 2

מר תומר זכי   . 3

מר דוד בורבק    . 1
גב' דרורית בר-חנין    . 2
גב' מגל לוטן    . 3

מר מירון נומיס    . 4
מר ינון ערק    . 5
מר יצחק קליין    . 6

היסטוריה כללית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך נוך חי

גב' מונה אבו סעד   . 1
גב' עליא אבו עסא   . 2

מר רז אביטן-כץ   . 3
גב' מיטל אברהם   . 4

גב' עינב אהוד   . 5
גב' רבקה-טובה אופנהיים   . 6

גב' תאיר אזולאי   . 7
בהצטיינות מר איל אילת   . 8

גב' הדס אלדבח   . 9
גב' מיכל אלון-הרואה   . 10

גב' מירית אלימלך   . 11
גב' מיטל אללוף   . 12

מר שלומי אמסלם   . 13
בהצטיינות גב' נעמה-דבורה ארליך   . 14

גב' רחל בוק   . 15

בהצטיינות מר אור ביצור   . 16
מר דוד בן חמו   . 17

גב' דורית בן ישי   . 18
גב' מור בן עזרא   . 19

גב' מוריה-מריאלה-ויויאן גיליס   . 20
גב' דפנה-חוה גלצר-אדלר   . 21

גב' סיהאם ג'עאר   . 22
מר יונה גרין   . 23

גב' נעמי גרינשפן   . 24
גב' טל דגן   . 25

בהצטיינות גב' אורית דודוביץ'   . 26
מר רמי דיאמנט   . 27

בהצטיינות גב' נועה הגרי   . 28
בהצטיינות גב' אפרת הולצמן   . 29
בהצטיינות גב' נעה הרשקוביץ   . 30
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' רנא זועבי-נסאר   . 31
גב' תמר זיו-אב   . 32

בהצטיינות יתרה גב' יאנה זלטקין   . 33
גב' הג'ר חאג' חסן   . 34

בהצטיינות גב' נטף חדד   . 35
גב' אביטל טופז   . 36

גב' הנלורה טורוק   . 37
מר ידיד טייב   . 38

גב' לימור יוספי   . 39
גב' ורד כהן-ממו   . 40
מר אביעד כהנא   . 41

גב' הילה כהנא-מלובני   . 42
גב' דניאל להט-הטמן   . 43

גב' נעמה לונדין   . 44
מר שרון ליבורקין   . 45

בהצטיינות גב' יערה ליבנה   . 46
גב' לאה יונה ליפו   . 47

גב' רעות לכמן בן-דוד   . 48
גב' נעמה לפיאן-עמיחי   . 49

גב' לירון מוסצי   . 50
גב' ליאת מזרחי   . 51

מר יצחק מילר   . 52
גב' יעל מישאלי   . 53

גב' ולאא מסארווה   . 54
מר רועי נווה   . 55

גב' נועה נחום   . 56
גב' לירית-אגנס סוכמן   . 57

גב' ברקת סעדה   . 58
בהצטיינות גב' דפנה סתר   . 59

גב' חנין עבד אל חי   . 60

נוך חי
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' שירלי עופר   . 61
גב' אושרה עמר   . 62

גב' שרון-שרה פוקס   . 63
גב' קרין פרויד   . 64

בהצטיינות יתרה מר עידן פרידמן-מולושניקוב   . 65
גב' מרב פרץ   . 66

גב' לימור קוסשוילי   . 67
בהצטיינות מר ניר קורן   . 68

גב' עדי רבין   . 69

גב' רעות רון   . 70
גב' יעל רחימפור   . 71

גב' מרב שבתאי-שי   . 72
מר יחזקאל שטיינמץ   . 73
גב' ליאת-לאה שטרן   . 74

גב' סמדר שלי   . 75
גב' מאריה שנאוי   . 76

נוך חי
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך כלכלה

גב' לירן אדטו   . 1
גב' חרות-יה בת-יה אובל   . 2

מר איתי-יהושוע אטר   . 3
מר עמרי אייזיק   . 4
מר אסף אילוז   . 5
גב' דנה אסרף   . 6

גב' סיון אשכנזי   . 7
מר גבריאל-גיל בן אברהם   . 8

מר אורן גוטמן   . 9
מר אלירן גולן   . 10

בהצטיינות גב' נופר דואני   . 11
מר מתן ויסמן   . 12

גב' דנה חסקין   . 13
מר אורי כהן   . 14

גב' הילה כהן   . 15
מר יונתן כהן   . 16

מר רועי כחלון   . 17
גב' נופר-אורלי לוזון   . 18

מר אילן לוי   . 19
מר זיו ליננברג   . 20

בהצטיינות מר דמיאן למלסון   . 21
מר נתנאל נסים   . 22

מר רם עבודי   . 23
בהצטיינות יתרה גב' אדוה עזריה   . 24

מר גדי פחימה   . 25
מר יהודה פייבל   . 26

בהצטיינות מר יצחק פנחס   . 27
מר בעז פרדקין   . 28

בהצטיינות מר ראובן קולטון   . 29
גב' רבקה קופילוביץ   . 30

בהצטיינות מר ניר-יצחק שמעיה   . 31
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

מר אלון דר   . 1
גב' ג'ודית אליס ווייל   . 2

גב' נטע מוריי   . 3
בהצטיינות מר יואב נור סלע   . 4
בהצטיינות מר שמעון עוז   . 5

לימודי המזרח התיכון

מדעים קוגניטיביים
מר תומר ארגמן   . 1
גב' יעל הולצמן   . 2
מר אסף הראל   . 3

גב' דניאל הרפז   . 4
גב' נועם רוט   . 5

בהצטיינות יתרה מר יהונתן שמש   . 6
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך מחשבת ישראל

גב' מיכל מור   . 1
גב' שרונה אהרוני   . 2

מר אהוד אור לי   . 3
גב' אורית אטיאס   . 4
גב' הילה בן דוד   . 5

גב' אבישג בן שלום   . 6
מר חיים בנג'ו   . 7

גב' ורד בר ישועה-מנחם   . 8
מר עזרא ברום   . 9

בהצטיינות גב' לי ברטוב   . 10
מר אלעזר-ברוך גולדשטיין   . 11

גב' ענת דיטשי   . 12
גב' צפורה טביב-זדה   . 13

גב' אילנית טרבלסי   . 14
מר שמעון-משה כהאן   . 15

גב' בת אל כהן   . 16
גב' מרב מדינה-קרניאל   . 17
גב' טוניה-מרים מיטלמן   . 18

גב' אילנה מלכה   . 19
גב' מיכל-חן נידם   . 20

בהצטיינות יתרה מר אברהם סתיו   . 21
גב' אורית עזריאל   . 22

בהצטיינות מר רפאל קאודרס   . 23
גב' רונית קאשי   . 24

מר יורם רוש   . 25
בהצטיינות מר יוסף שוואיג   . 26

מר ישי שכטר   . 27
גב' נעמי שמואלוף   . 28

מר יונתן שמידט   . 29
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

מר רפאל אוחיון   . 1
מר אופיר איטה   . 2

מר רם וינקלר   . 3
בהצטיינות גב' ניצן זעפרני   . 4

גב' זיוה כהן   . 5
גב' מירב כהן   . 6

גב' רוני-רחל ריימונד   . 7
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

גב' יעל-חנה אפריאט   . 1
גב' תמר בולמש   . 2

גב' רחלי ביטון-כהן   . 3
בהצטיינות גב' מאיה בן-אהרון   . 4

מר מאור בניטה   . 5
גב' גילי ברייר   . 6

גב' חן גבאי   . 7
גב' דפנה הרשקוביץ   . 8
מר רועי-רפאל וקנין   . 9

גב' אסתר חמיש   . 10
גב' שירלי לאנסקי   . 11

בהצטיינות יתרה מר אלדד-יוסף לוי   . 12
בהצטיינות גב' ציפי לזר-שואף   . 13

גב' מעיין סנקר   . 14

גב' נטלי עוז-יחזקאל   . 15
מר יארוסלב קורוליוב   . 16
גב' מידן קליין-ענוים   . 17
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרות עברית

מר מחמד אלקרעאן   . 1
בהצטיינות גב' לירון בירן-ניסנהולץ   . 2

מר ישי-פרדי דרומי   . 3
מר גל זילברמן   . 4
גב' מורן יהלום   . 5

גב' אושרת ירושלמי   . 6

מר שחר לבנון   . 7
גב' אפרת מור-מילמן   . 8

גב' דנית נומה   . 9
גב' נועה נקר   . 10

גב' עליזה-לואיז קבלה   . 11
בהצטיינות מר עומר שבולת   . 12
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות גב' הלה אבו ימן   . 1
גב' נעמה אגוזי   . 2

גב' פרסיאדה אדירי   . 3
גב' שונית אהרון   . 4

בהצטיינות גב' חגית אוחיון   . 5
גב' אלכסנדרה אזרד   . 6

בהצטיינות גב' רובי איזקס   . 7
גב' קלריה איצקוביץ'-רביבו    . 8

גב' גיל איתח   . 9
גב' טל אלון   . 10

מר לוטן-דוד אלון   . 11
גב' רותם אלון   . 12

גב' אוריינה אלקיים   . 13
גב' ציפורה אמבר   . 14

בהצטיינות גב' רננה ארליך   . 15

גב' אינגה באשר   . 16
גב' צליל בן אבן   . 17

גב' סיון ברונר   . 18
מר שרון ברקנפלד   . 19

גב' מור גוטמן   . 20
גב' חן גורדון   . 21

בהצטיינות יתרה גב' גנית גורן   . 22
גב' ילנה גיטלינס   . 23
גב' טובה גרובר   . 24

בהצטיינות גב' ז'ולייט-יסמין דבש-מור   . 25
גב' הדס דהן   . 26

גב' ורוניקה דובנוב   . 27
גב' מעיין דרורי-רטויצר   . 28

גב' מירי דשא   . 29
בהצטיינות יתרה גב' ענת האס   . 30

עבודה סוציאלית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות גב' רוני הורביץ   . 31
גב' ליאת וישליצקי   . 32

גב' נטלי זוסנק   . 33
גב' ירדן זילברמן   . 34

גב' ליאת זילברמן   . 35
גב' יסכה חזן   . 36

גב' אסמא ח'לאילה   . 37
גב' עדי חן   . 38

גב' שירה חן   . 39
בהצטיינות גב' טל טבלן   . 40

גב' תאיר יוקוביץ   . 41
גב' גזית כהן   . 42

בהצטיינות גב' שלומית להב   . 43
גב' דנה לוז   . 44
גב' שירי לוי   . 45

גב' ענת לזר-ראואס   . 46
מר ג'ייסון ליב   . 47

גב' אוראל-לואיזה מוסאי   . 48
בהצטיינות גב' שירי מועלם-צעדי   . 49

גב' אירינה מז'יבובסקי   . 50
גב' הודיה מיארה   . 51

גב' מירב מרציאנו-סופרו   . 52
גב' אושרה-אושרית נאוגאוקר   . 53

גב' ויאולט נודל   . 54
גב' עדי ניסקה-קליין   . 55

גב' אולנה סוזיק   . 56
בהצטיינות מר עידו סולם   . 57

גב' אולגה סופרפין-טולדנו   . 58
גב' חן סטולפר   . 59

גב' נועה סיטון-ברנדס   . 60

עבודה סוציאלית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' דארה-יבגניה סיצ'ן   . 61
גב' אילה סמש   . 62

גב' אורית סרגוסטי   . 63
גב' אורנית עמיר   . 64

גב' אריאלה עקיבא   . 65
מר נחמיה פריאל   . 66
גב' פנינה פרידמן   . 67

בהצטיינות גב' אופירה צוקרמן   . 68
גב' שרון צור   . 69
גב' יאנה קוגן   . 70

גב' קרן קוזניץ   . 71
גב' דנה קטש   . 72

גב' נטלי קלימיאן-חייט   . 73

גב' עדי קלפוס   . 74
גב' גאלה קפלן   . 75

גב' דינה קרואני   . 76
מר מתן רבינוביץ   . 77

גב' אדווה רוזן-ביטון   . 78
גב' מיטל רייזר   . 79

גב' עדי רמוס   . 80
גב' כלילה שחר   . 81

גב' אן שטיינר   . 82
גב' תמר שטינברג   . 83

בהצטיינות גב' לריסה שטרומפלד   . 84
גב' דור שמריה   . 85

עבודה סוציאלית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

מר דניאל אראל   . 1
מר רועי דניאל   . 2

בהצטיינות יתרה מר נועם כהן   . 3

מר עומר פוליצר   . 4
מר אסף רוטברד   . 5

פילוסופיה

גב' ליהיא אלון   . 1
גב' שירה גוטליב   . 2

גב' עדי המר   . 3
גב' הגר-רות כהן   . 4

גב' עינבל לויכטר   . 5
גב' רונית-טל סולטן   . 6

גב' אורנית סלע   . 7
בהצטיינות יתרה גב' מיה פולמן-אבנרי   . 8

תולדות האמנות ותרבות חזותית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות גב' רותם אבגר   . 1
גב' אמירה בסול   . 2

גב' דועא חאג' יחיא-גרה   . 3

גב' הילה סגיב   . 4
גב' גיהאן עליאן   . 5
גב' שירן פרזמה   . 6

לימודי מגדר

מר איהאב אבו רביעה   . 1
גב' רותם גל   . 2

גב' חן-פורטונה דוידיאן   . 3
גב' יערית הלפרט   . 4

גב' דפנה וקנין   . 5
גב' יעל חמאוי   . 6

בהצטיינות יתרה גב' רחל כהן   . 7
גב' נועה מגל   . 8

גב' ויקטוריה-ויקי סמדג'ה   . 9
גב' אירנה קליין   . 10

בהצטיינות גב' עידן קליין   . 11

לשון עברית
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' ליאת אבירם   . 1
גב' יפית אווסקאר   . 2

בהצטיינות גב' צליל אינציגר   . 3
גב' לאה אלחדד   . 4

גב' אפרת אמזלג-דוד   . 5
גב' חן אסלן   . 6

גב' יפעת בוחניק-דניאלי   . 7
בהצטיינות יתרה גב' רותם בורוכוביץ   . 8

מר יצחק-אריה בן ארצי   . 9
בהצטיינות גב' אלה גבעון   . 10

גב' אביגיל גורדון-הקר   . 11
גב' מור גורן-מרגלית   . 12

גב' מרב גרינולד   . 13
גב' רות דרליך   . 14

מר שחר הוכמן   . 15
בהצטיינות גב' קרן הולנדר   . 16

גב' דניאל הולצמן   . 17
בהצטיינות גב' ענת הוס   . 18

גב' גל יעקבי   . 19
מר איתמר כוכבי   . 20

גב' סיס כוכבי-גמליאל   . 21
גב' לינוי לוי   . 22

בהצטיינות גב' אלה ליובזנוב-קיבריק   . 23
גב' רינת עמית   . 24

גב' לירון-רינה פוקס   . 25
גב' עומר פינקלשטיין   . 26
גב' מוריה קמחין-יפת   . 27

גב' ענבל קריזר   . 28
מר גדעון רוזנבליט   . 29

מר אהרון רז   . 30
גב' לי-לאה שם-טוב   . 31

גב' רוני שניידר   . 32

פסיכולוגיה



123

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרויות זרות ובלשנות

גב' מילנה בדלוב   . 1
גב' מיכל בהריר   . 2

גב' מריסה טימקו   . 3
גב' אדריאנה יגב   . 4
גב' קסניה כצמן   . 5
גב' רחל לודוויג   . 6

גב' ג'קלין-קים מאיר   . 7
גב' אחלאם מוסא   . 8
גב' יעל נחושתאי   . 9

בהצטיינות מר שגיא פלנדלר   . 10
מר אוריאל רוזנבלום   . 11

בהצטיינות גב' נעמה-מרים שוורץ   . 12
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

בהצטיינות גב' דפנה אוני   . 1
מר איתי בורשטיין   . 2
מר איתי בן ארצי   . 3

בהצטיינות מר יובל דמארי   . 4
מר הראל-יהודה זוהר   . 5

מר עומר חרובי   . 6
מר אמיר-דוד לנטין   . 7

מר איתן משה   . 8
מר אריאל סקאי   . 9

גב' עינב עמרם   . 10
מר דרור פז   . 11

מר איתן-משה פלזנשטיין   . 12
מר עמית קדמיאל   . 13

בהצטיינות מר אדר רוזנפלד   . 14
גב' נעה רוף-אבשקין   . 15

גב' ליאל שושתרי   . 16
גב' ענבר שטוטמן   . 17
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מר טל איגליצקי   . 1
גב' בריניקה גוטמן   . 2

מר איתי הכהן   . 3

גב' מרינה טוך   . 4
בהצטיינות גב' מיכל שטרית   . 5

תקשורת

מר רועי גלילי  . 1
גב' ילנה קולסניק  . 2

ארכיאולוגיה
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' אריאלה אשטיוקר   . 1
מר בעז ברזילי   . 2

בהצטיינות מר נתנאל גובהרי   . 3
בהצטיינות גב' רוני-רוניה דבח-טלמור   . 4

מר יחזקאל הייבלום   . 5
בהצטיינות גב' סמדר יוגב   . 6

גב' לירז יפה   . 7
גב' שרון כהן   . 8

מר רועי כנפו   . 9
מר חיים כצמן   . 10

מר עמוס מסיקה   . 11
גב' מעיין פדן   . 12

מר נמרוד פלשנברג   . 13
מר עידו רוזנבלום   . 14

מר טל ריפא   . 15
מר מתן תדמור  . 16

פוליטיקה וממשל
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B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ארגה אורנה אבבה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יסמין אבו עסא  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סראב אבו רביעה  

בעבודה סוציאלית  גב' ביאן אבו אלטיף  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חדיג'ה אבו אעמר  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אנואר אבו חאמד  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איאד אבו חמאד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סוסאן אבו כף  

בכלכלה  מר נאסר אבו מדעם  
בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' יסמין אבו סעד  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בראאה אבו עאיש  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירין אבו עאיש  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרים אבו עביד  

בעבודה סוציאלית  גב' ביסאן אבו עבייד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נוהא אבו עבייד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עידה אבו עמרה  

בעבודה סוציאלית  גב' דליה אבו עשיבה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עאיישה אבו פריח  
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בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אימן אבו קוידר  
בכלכלה  גב' סברין אבו קוש  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בושרה אבו רביעה  
בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' גאזיה אבו רביעה  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חלא אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יסמין אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סאלם אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחמה אבו רכבה  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' בושרה אבו שארב  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מנאר אבו שלדום  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסמה אבועמרה  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הדר פסיה אביאל  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' נטע אביזמר 
בספרויות זרות ובלשנות באנגלית: ספרות ובלשנות  בהצטיינות יתרה  גב' יעל מכבית אביטבול 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' אלרואי אביטל  
בעבודה סוציאלית  גב' הדר אביטל  

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' נטלי תמר אביטל 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביה אבירן-אבוטבול  
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בכלכלה  מר איתי אבישי  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' רעות אבישי ריז'י 

בכלכלה  מר זוהר אבני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סוזי אבני  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  גב' יעל מירה אבנסון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חגית אברג'יל  

בכלכלה  מר בר בנימין אברהם  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בת-אל אברהם  

בכלכלה  גב' דלית אברהם  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יעקב אברהם  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרה אברהם  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נהורא אברהמי  

בעבודה סוציאלית  גב' סברין אגבאריה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  גב' רנין אגבאריה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לאה אגם  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דור חיים אדם שטיין  

בלשון עברית - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' אור אדמה 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אדוה אדר 

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54



130
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נעה אביב אדרי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעמה אדרי  

בכלכלה  מר שניר ישראל אדרי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב' אביטל רבקה אדרי וילק  

בעבודה סוציאלית  מר כפיר אוזמו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' שחף אוזן 

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מאי אולמן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ילנה אוסטיוזינין  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אלה אוסמן 
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר מנחם אופיר  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל- תכנית משנית  גב' ליאת אורי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' רחל-שלי אורמן 

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' שירי שושנה אורן אלקיים 
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר רועי אורנשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בר אורקין  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אעתידאל אזבארגה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלהם אזברגה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אעתדאל אזברגה  
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בכלכלה  מר יקיר אזולאי  
בכלכלה  מר עידן אזולאי  

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' יובל אזולוס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שלומית אזמה  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ישר אזרפרד  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סוהא אחמד אבו טהה  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' קרן שרה אטון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אדם אטיאס  

בעבודה סוציאלית  גב' יסמין איזנברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרה יוכבד איזקוביץ  

בכלכלה  בהצטיינות  מר דניאל יוסף איטח 
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיטל אייזיק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרים אייזנברג  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר שי אייזנברג  

בהיסטוריה של עם ישראל ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  מר צבי אייזר 
בכלכלה  מר עמי-צבי איכלברג  

בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתי אילוז  
במדעי ההתנהגות  מר יעיר אילן  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אביב אילת  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר נתן אימבינדרוב 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סטניסלב אינטרבריק  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שנל איצחייק 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אלון איתן  
בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' סמח אל אטרש  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תסאהיל אל אעסם  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רוזן אל הוזייל  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' למיא אל חג'וג'  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אחלאם אל טלאלקה  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חיאת אל פראחין  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אבתיסאם אלאעסם  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה- תכנית משנית  בהצטיינות  מר גיל אלבוים 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' טל אלבז 

בכלכלה  מר פנחס אלבז  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אדווה אלבליה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ענת אלגמיל  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תעריד אלגנאמי  
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בספרות עברית ובלשון עברית  גב' אומיימה אלהוזייל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיראג' אלהוזייל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' היאם אלוחידי  

בכלכלה  מר עמית אלון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רז אלון  

בכלכלה  מר גיא אלוש  
בכלכלה  גב' טל אלוש  

בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נריה אלוש  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איסלם אלזיאדנה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסלאם אלזיאדנה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' וופא אלזיאדנה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר ארז אליאס  
במדעי ההתנהגות  מר דור אפי אליה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' מיכל אליהו 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר שחר אליהו  

בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית  גב' נועה אליעז  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי אלישע 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ולדימיר אלכסנדרוב  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שרה אלמגרבי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אורן אלמוגי  

בכלכלה  מר שלומי שלמה אלמקיאס  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  בהצטיינות יתרה  גב' אופיר אלן 

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הדיל אלנסאסרה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אחלס אלסאייד  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נהרמן אלסאייד  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לילה אלסאנע  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אמתיאז אלסייד  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נסרין אלסייד  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' קהרמאן אלעמור  
בעבודה סוציאלית  גב' עדי אלעני  

בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות ובכלכלה  מר אלון אלפנדרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר אשר אלפסי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' בת שבע אלפסי 

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבר אלפסי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סאלם אלקורעאן  

בעבודה סוציאלית  גב' ראשא אלקרינאוי  
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בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל  מר יאן אמינוב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אור אליהו אמיתי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר יובל אמסטרדם  
בכלכלה  גב' חיה מושקא אנגלסמן  
בכלכלה  גב' טל אנטין  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר רן אסא  
בכלכלה  גב' דנה אסתר אסולין  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סימה אפרים  
במדעי ההתנהגות  מר נדב אפרת  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' שחף אפרת 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רויטל אקטע ציוואק  
במדעי ההתנהגות  מר דניאל אהרן אראנוביץ  

בכלכלה  גב' טל מנור ארגבני  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' בוני ארז 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי ארז  
במדעי ההתנהגות  גב' גלי ארזי  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן בת ציון אריאל  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר רן רפאל אריאל דה וידס 
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בעבודה סוציאלית  מר אביחי משה ארנון  
בכלכלה  מר יואב אשד  

בעבודה סוציאלית  גב' גילי אשכנזי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הדר אשכנזי  

בעבודה סוציאלית  מר יונתן אשכנזי  
בכלכלה  גב' נועה אשכנזי  
בכלכלה  מר עידו אשכנזי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בלאל אשקיר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דפנה אשתון 

בעבודה סוציאלית  גב' ענת בבא  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פאטמה בדארנה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אמה בדלוב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' דיאנה בוגין 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דרור שמואל בוגין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר איתן בוגנים  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נעמה בוגנים 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' שיר בוגנר 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נגה בודנר 

.163

.164

.165

.166

.167

.168

.169

.170

.171

.172

.173

.174

.175

.176

.177

.178

.179

.180



137
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דורית בוטבול  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  בהצטיינות  מר איליה בולוטין 

בכלכלה  מר ליאור בונקר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר יניב בוסיאן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נופר בוקסר 
בכלכלה  גב' שיר לי בורוכוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' נטע בורשטיין 
בפסיכולוגיה ובחינוך  מר טל בושמיץ  

במדעי ההתנהגות  גב' מאיה בטאט  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' חן אנייש ביאדגלין  

בעבודה סוציאלית  גב' סוהא ביאדסי  
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  מר רון בידרקו  

בלשון עברית ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' גל ביטון 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הילה ביטון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ז'הנתה ביטון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יפית סופיה ביטון  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' צהלה אבישג ביטון 
בעבודה סוציאלית  גב' רותי ביטון  
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בכלכלה  גב' לינוי ביטון טלקר  
בעבודה סוציאלית  גב' ניצן בילוסטוצקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' נעמי אנה אליזבט בילינסון 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אדם ביסמוט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' איריס עליזה בכר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מאירה בכר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' עדי בכר  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ליעד בלא  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אמציה בלוך  
בכלכלה  בהצטיינות  מר שניר בלומנפלד 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ברכה בלומשטיין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר רונן בלומשטיין 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאת בלנוב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר צור בלנק  

בפוליטיקה וממשל  מר דביר בלשר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורנית בן  

במדעי ההתנהגות  מר יהונתן אליה בן אהרן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' עינב בן אולד  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הלן בן אפרים  
בעבודה סוציאלית  גב' איה בן אריה  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יאיר בן דב 
במדעי ההתנהגות  מר ראם בן דוד  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  בהצטיינות יתרה  גב' שלי בן זקן 
במדעי ההתנהגות  מר אוריה בן חיים  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר דולב יהודה בן חיים  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר איתמר בן טוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ענבר בן יהודה 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נופר בן מואיס 

בכלכלה  מר גל בן עמי  
בעבודה סוציאלית  גב' נעמה בן עמי  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' בת דור בן שושן 
בפוליטיקה וממשל  מר סתיו בן שושן  

בכלכלה  גב' נופר בן שלום  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ולריה בן-טל  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' טל בנימין  
בכלכלה  מר בן ציון בנסימון  
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בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' רותם בן-עמי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רויטל בן-שימול  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שיר בנשימול 
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אולגה בסקרובני  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי בצר  
בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר נדב בקין 

בכלכלה  בהצטיינות  מר יונתן בר 
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  גב' ענת בר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פולינה ליבי בר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' דורית בר חיים  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' איילת מרסל בר כוכבא  
בכלכלה  גב' טל בר שלום  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יעקב אליהו בראון  
בכלכלה  מר ניצן בראון  

בעבודה סוציאלית  גב' איב בראל  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' טל בראל 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר איתי ברבר  
במקרא ובלשון עברית  בהצטיינות יתרה  גב' שלי אפרת ברגיל 
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בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר אורי עדן ברגמן  
בכלכלה  גב' לירון ברדה  

במדעי ההתנהגות  גב' עדי ברהמס  
בפסיכולוגיה ובלשון עברית  גב' אופיר ברוך  

בפוליטיקה וממשל  מר סהר ברוך  
בעבודה סוציאלית  גב' נועה ברוק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תומר ברוקנר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי ברוקס 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' תהילה ברוש כהן 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סבטלנה ברזס  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעלי )יעל( ברחנין  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר אביב בריל 
במדעי ההתנהגות  מר אלון ברכה  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבל ברמן  
בעבודה סוציאלית  גב' דניאל ברן רוט  

בכלכלה  גב' ענבל ברנשטיין  
בכלכלה  גב' שביט ברקאי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ינון ברקו  
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בכלכלה  מר נוהר ברקוביץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' יעל אסתר בר-שחר 

בכלכלה  מר ראובן ברשישט  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' תמר בת אל ברשר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' מיכל בשן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מרים גאוהר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יהודה גבאי  
בכלכלה ובסטטיסטיקה  מר מתן גבאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ענבר עדנה גבאי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שיר גבאי 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל גבורה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אורן גבע 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עמר גהרן לוי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שירן גואטה 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה מרגלית גואלמן  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' זהר גוברין 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' דורון שני גודמן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי גוזלן  
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בעבודה סוציאלית  גב' רוני גוטסמן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר עמנואל יהודה גוטפריד  

במדעי ההתנהגות  גב' מיטל גויטע  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הודיה גולדברג  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' ליליה גולדברג 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דבורה רות גולדינג  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נופר גולדנברג  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר יקיר גולדפרב  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עלמא גולדשטיין 
בעבודה סוציאלית  גב' שחר גולוב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מקסים גולוביצקי  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  גב' הגר גולן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לי גולן  
בכלכלה - תכנית ראשית ובמדעי המחשב - תכנית משנית  מר נדב גולן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שיר גולן  
בכלכלה  גב' ליטל גולקו  
בכלכלה  גב' דליה גומיס  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' תמרה גונדיאשוילי 
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בספרות עברית ובפוליטיקה וממשל  גב' לב ים גונן  
בעבודה סוציאלית  גב' אלינה גוסין  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יובל גורדון 
בכלכלה  מר יהונתן גורן  

בעבודה סוציאלית  גב' ליאור לי גורן  
בספרות עברית ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' נועה גורן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שמעון מאיר גורן  
בעבודה סוציאלית  מר אור גטר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר סמיון גיברץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיגלית גיגי  

בלימודי המזרח התיכון  גב' מאיה רימה גיז  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עירד דוד גיז  

במדעי ההתנהגות  גב' נעם גינדי  
בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' אלונה גינזבורג 

בעבודה סוציאלית  גב' דניאל גל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ענבל גל 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר תומר גל  
בעבודה סוציאלית  גב' מיכל אלה גלברד  
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בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' נועה גלדמן 
בעבודה סוציאלית  מר ניתאי גלידאי  

בכלכלה  גב' נופר גלילי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירה גלין סויבלמן  

בחינוך  גב' אור גליקמן  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' אסנת גליקשטיין 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית  מר בעז זילברט גלעד  
בפוליטיקה וממשל  מר עמית גלעד  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ערן שלמה גלעד  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבר גלפנד  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' נטע נחמה גמפל 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' קים גסנבאור  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' ז'אנה גסנר  

בארכיאולוגיה ובלימודי אפריקה  מר אחיקם גרא  
בחינוך ובכלכלה  גב' מאיה גרביץ  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר רון ירוסלב גרודקו  
במדעי ההתנהגות  מר אלכסיי גריגורייב  

גב' שרית גרידינגר   בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
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בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית  מר צפניה גרינוולד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אלון גרמי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סימה גרמי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גילת דאבוש  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר נדב דאנזאן  

בעבודה סוציאלית  גב' דועא דאר אל עזב  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' מיס אלרים דבאח 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' דנית דבדבני 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר איתם דביר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חני דבש  
בעבודה סוציאלית  מר גילעד עמוס דגן  

בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך  מר אביעד דדו  
בכלכלה  גב' שי דדו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' הודיה דדון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סימה דה רוסו  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר יהונתן בנימין דהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ליאת דהן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ליהי דהן  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' רשל דהן 
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות ובלשנות  גב' מאשה דודזינה  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית  מר אבשלום דודסקו  
במחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דריה אפרת דוידוב  

בעבודה סוציאלית  גב' לימור דוידוב  
בכלכלה  מר רובי דוידי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' קורל דולב 
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נוי דורון 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נטע דורי  
בחינוך ובתקשורת  בהצטיינות  גב' רותם דורי 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' יובל נעומי דיאמונד 
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  גב' נליה דיגילוב  

במדעי ההתנהגות  גב' יבגניה דיזיק קלינוביץ'  
בהצטיינות  באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' מאיה דייטש 

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  גב' חני חנה דיין  
בהצטיינות יתרה  בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  גב' שיר דינרי שלהב 

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית  גב' הדס דל חין  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לוריא דלה  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביגיל פרחה דלח  
גב' אביטל אילסה דלטרוף   בתולדות האמנות ובארכיאולוגיה 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ישראלה דמוזה  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר נתנאל דמרי  

בפסיכולוגיה ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' הדר דנון 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עידן דניאל 

בכלכלה  מר רן דניאלי  
בחינוך ובפילוסופיה  גב' ירדן דנין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נטע דנין  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' דין דנינו  

בכלכלה  גב' ירדן דנן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רותם דעי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית דקל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר תומר דקל 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאל דקר  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  גב' בר דרחי  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' צפונה דרמה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' בר דרמון  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מאיה דרפנר 
בעבודה סוציאלית  גב' מעיין הדס  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר אלון הדר 
במדעי ההתנהגות  גב' רוני הדר  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שאדיה הואשלה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סוזאן הוזייל  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל הורוביץ  
מר שורוק הזייל   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בהצטיינות  בלשון עברית ובחינוך  גב' הילה הייניק 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יעל הירשלר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דור הכהן  
בכלכלה  מר נמרוד הלמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בן הלר  
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  מר אורן הנדל 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' טליה הנדל 
בעבודה סוציאלית  גב' ליאת הנדרי גרינדרפר  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' רות הניג  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אירית הקשור 

.397

.398

.399

.400

.401

.402

.403

.404

.405

.406

.407

.408

.409

.410

.411

.412

.413

.414



150

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר אפיק הראל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אוריאל הראל שומן  

בפוליטיקה וממשל  מר עמית הרלב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עד הרפזי  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר מתניה הרשברג 
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית  גב' נטלי ואינטרובה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יורם יעקב ואנדנברג  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר עדן וויטנברג  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אגדה וולדנברג  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טניה וולף  

בכלכלה  גב' אלינה וולקוב  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אליס וחידי  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר טל וטורי  
בכלכלה  מר גיא ויזל  

בספרות עברית - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית  בהצטיינות יתרה  גב' נועה ויזל 
בעבודה סוציאלית  גב' ליאן ויזמן  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר איתן ויט  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' זוהר וייס 
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בכלכלה  גב' שני וילד  
בעבודה סוציאלית  גב' קרן וילנר רוזנברג  
בפוליטיקה וממשל  מר עמית וילף  
בפוליטיקה וממשל  מר ירדן וילציק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' רעות ויניצקי  
במדעי ההתנהגות  גב' נטע ויצמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר נדב וירון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נוי וכטל  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שרון ולבסקי  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל קימברלי ולירו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורית סבטלנה וסלי  
בכלכלה  מר עודד ועדיה  

בפוליטיקה וממשל  מר רועי ועדיה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר נאור וקנין הנדלסמן 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אנה ענת וקסלר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר נתן דוד ורדה  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  מר יואב ורדי 
בכלכלה  בהצטיינות  מר עומר ורטהימר 
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בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית  מר רם זאבי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' בדר אלבודור זבידה  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר עדי זגורי  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  גב' אלמוג רבקה זוהר  

בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  מר סולומון גרשון זוהר  
בעבודה סוציאלית  גב' טלי זוננשיין  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  בהצטיינות  גב' מיכל זוסמן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מחמד זיאדנה  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר חן זילברמן  
בכלכלה  מר מאור זילברמן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית  מר יהושע מלכי-צדק עז זילברשטיין  
בלשון עברית ובחינוך  גב' תומר זינגר  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' מיכל לימור זכאי  
בעבודה סוציאלית  גב' אסתר מלכה זכריה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' כרמית רחל זכריה  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רחל זכריה 
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במדעי ההתנהגות  גב' שני זלדמן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ספיר זלטופולסקי  

בכלכלה  מר יונתן זליג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לינור זלצברג  

בעבודה סוציאלית  מר דיויד עובדיה זמיר  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' לימור זמיר 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיה זמיר  
במדעי ההתנהגות  מר עמרי זמיר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' דורון זמירי 
בכלכלה  מר אור זנדני  

בלשון עברית ובחינוך  גב' יובל זנדני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אילנה זנו  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עיתב זנון  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רוידה זנון  

בפוליטיקה וממשל  מר יהונתן זעירא  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נוף זעירא 

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ריקי זץ  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  מר אמיר )ישראל( זרגרי  
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בעבודה סוציאלית  גב' אור זרחי  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: אנגלית: בלשנות  גב' איה זרקא  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  בהצטיינות  גב' ליה חארצ'נקו 
במדעי ההתנהגות  מר אהוד חבושה  

בכלכלה  גב' מור חג'ג'  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אביה חדאד  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' אורנית חדד 
בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אביעד חודאדאדי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תומר חזאם  
בעבודה סוציאלית  גב' נופר חזן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם חטב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' פלורה חטואל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אמילי אדוה חיאק  
בכלכלה  גב' עדן חיו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דנה חיון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נופר חיון  

בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' רותם חיים 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מור חכמון  
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בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' ספיר חכמון 
בכלכלה  בהצטיינות  מר נדב חיים חלד 

גב' רולא חליחל   בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית 
בכלכלה  בהצטיינות  גב' מעיין חלמיש 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' הילי חלפון  
מר אביחי חלק   בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' מעיין חמד 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עידן חמיאס  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורון חן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רחמים חנן  

בכלכלה  מר הדר חסון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר גיא חסמן  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' עדי חפץ 
בעבודה סוציאלית  גב' אמנה טאהא  
במדעי ההתנהגות  גב' שירה טינה טאוגר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' עדי טבול 
בכלכלה  גב' לירון טובול  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' דניאל טובלי 
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בכלכלה  מר אדיר טויטו  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' גסיקה חנה טויל 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נועה טולקובסקי 
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' ניצן טורטל  

בכלכלה  מר דוד טוריקשוילי  
בעבודה סוציאלית  גב' מיכל טיאר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאלי טיארה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' צליל טייר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  בהצטיינות  גב' דניאל מאי טל 
בהיסטוריה כללית ובלימודי אפריקה  בהצטיינות יתרה  גב' שחר טלר ליבנה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גלית טפר נגר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילה טרייבר  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' מנואלה טרכטנגרץ 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מריה טרפט  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילונה יאבורסקי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עדי יאיר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שי יאיר  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' למא יאסין  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיגל-אור יגר-דרור  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבר יהושע  
במדעי ההתנהגות  גב' נופר רבקה יודלביץ  
בעבודה סוציאלית  גב' מיכלי יוחאי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם יולזרי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר נעם רון יונגר 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' אפרת יונה  
בכלכלה  גב' בר יונה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רחל יוניוב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תאיר יוסוביץ וסרמן  
מר דרור יוסף   בלשון עברית - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית 

בכלכלה  מר יובל יוסף  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר יוסף  

גב' ניצן יוספזון   במחשבת ישראל ובחינוך 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' אדוה יוספי  

בכלכלה  גב' בר יוספי גרינפלד  
בכלכלה  מר עדן יופה  

בלימודי המזרח התיכון  מר ערן יזהר  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' בת אל יחזקאל פריד  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן יחיאל  

בלימודי המזרח התיכון ובתקשורת  גב' מור יכין  
בכלכלה  גב' שירה ימיני  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' שיר ינובסקי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעה יניב  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי יניב 
בכלכלה  גב' מור יסעור  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אמי יעיש  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' הגר יעקבי 

בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב' רבקה יעקובוביץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' טניה יערי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר עמיר יערי 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' יעל יפה  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי אפריקה  מר שחף חנניה יצחק  
בפוליטיקה וממשל  מר נועם יצחקי  
בעבודה סוציאלית  גב' ניצן שרה יקיר  

בכלכלה  גב' כליל ירדן  
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במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' עמית ירקוני 
בעבודה סוציאלית  גב' נועה ישורון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר יאיר ישיביץ 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' טליה ישראל  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית  מר תומר ישראל  
בעבודה סוציאלית  גב' נועה ישראלי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אופיר כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אורטל כהן 

בכלכלה  מר בן כהן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר בעז כהן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גאיה-נופר כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' גוני כהן  

בכלכלה  גב' גיל שמחה כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל כהן  

בכלכלה  גב' דניס כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' הדר כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' טל כהן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טל כהן  
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בעבודה סוציאלית  גב' טל אור כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יונתן כהן  

בלימודי המזרח התיכון  מר יעקב ישראל כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' נועה כהן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נופר נעימה כהן  
בכלכלה  מר ניל כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רועי כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  מר דניאל כהן פלוגל  

בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות  בהצטיינות יתרה  מר פריאל ציון כהנים 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שקמה כהנים  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר נדב אריה כוכבי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מרים כלף  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נגה כספי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל כפיר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר ליעוז כץ 

בפוליטיקה וממשל  גב' סאלי לי כץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר מוסא כרייני 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אלומה כשר  
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גב' אמירה כתרה   בעבודה סוציאלית 
בכלכלה  גב' רותם זולייט לאביוד  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' חן לאופר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרה לב  

בכלכלה  גב' מעיין לבון  
בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר אביב לביא 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' גילי אירנה לביא  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר דניאל לביא  

בכלכלה  גב' שרה לביא  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' דניאל לבנון 
במדעי ההתנהגות  מר יותם לבשטין  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נעם לגציאל 

בעבודה סוציאלית  גב' דניאל הדס להיאני )בן גיגי(  
בכלכלה  גב' מוריה לוזון  
בכלכלה  גב' ספיר לוזון  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אביה לוי  
בכלכלה  מר אודיאל לוי  

במדעי ההתנהגות  מר אורון אהרון לוי  
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בכלכלה  מר איתן לוי  
במקרא ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' גל גאולה לוי 

בעבודה סוציאלית  גב' דנית לוי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הגר לוי  

בעבודה סוציאלית  גב' הילה לוי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יסמין לוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' מירי לוי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נאורה לוי 

במדעי ההתנהגות  גב' נועה לוי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נתן לוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סיגלית לוי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיון לוי  

בכלכלה  גב' עדן לוי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר עידו לוי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קורל לוי  
בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל  מר מרקו מייק לוי אגמי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורית לוי ברוך  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עפרה לוי גניאל  
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בכלכלה  בהצטיינות  מר נתנאל לוי צדק 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' הילה לוין 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  התאם לדרישות התואר  גב' מרב לוין פוקס 
מר עמית לוסטיג   בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שגיא שמואל לופטה  
בכלכלה  מר איל לטם  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' שני ליבוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' דיאנה ליבחרות  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר גדי ליברשטיין 
בכלכלה  מר איליה לייבוביץ  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מיכל לינצקי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סבטלנה ליסון  

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר איתמר ליסט  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' אביטל גל ליסמן  

במדעי ההתנהגות  גב' בר ליפלס אלון  
בכלכלה  גב' קורין ליפשיץ  

בעבודה סוציאלית  גב' מרים ליקר-טפטה  
בכלכלה  בהצטיינות  מר תמיר לירון 
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בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית  מר אדוארד ללייב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' גפן למל  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' מור רבקה לסרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שונית מאור  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עמית מאיר  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עפרי מאירסדורף  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירז מאירסון  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' נועה מגל 
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר טל מגרה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל מדבד'  
בכלכלה  גב' דניאל מדורסקי  

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' עמליה מדיני 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליניב מדמוני  

בעבודה סוציאלית  גב' דורון מדרוני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מאור מויאל  

בכלכלה  גב' שני מויאל  
בעבודה סוציאלית  מר קדם מוסל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' פנינית פנינה מוסקוביץ קלו  
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בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' רונית מוסקין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' טלי מועלמי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אהרון מור  

בעבודה סוציאלית  גב' בר מור  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יעל מור  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה מור יוסף  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' עפרי מורבניק 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר דור מורג 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' בת שבע מורי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילת מזרחי  
בכלכלה  גב' שני מזרחי  
בכלכלה  מר דקל מחלוף  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שחר מחרז  
בעבודה סוציאלית  גב' שמחה מטוקו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יפה מיארה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' יפית מידני 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' דניס מייליך  
בכלכלה  מר ירדן מיכאליס  
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בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר שלמה מילברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בן מילמן  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה מילמן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם מילר  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סימונה מילשטיין  
בכלכלה  גב' ניצן מימון  

בעבודה סוציאלית  גב' אגר מיניוואב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עומר מירון  

במדעי ההתנהגות  גב' ענבל מירן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' אביגיל מירסקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רועי מלאת  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' רעות מלול 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' קרין מלכה  
במדעי ההתנהגות  גב' יוליה מלניק  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר נתנאל ממן 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  בהצטיינות  גב' ישימבט מנגיסטו 

בפסיכולוגיה ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  גב' שירה חנה מנדל 
בעבודה סוציאלית  גב' ענבר מינה מניס  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' תמר מנלה 
במדעי ההתנהגות  גב' עדי מנשה  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסראה מסאעד  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' שחר מסטבוים 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' מיכל מסיקה 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לאה מסקין  

בפסיכולוגיה ובחינוך  מר עופר מעוז  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שיר מעין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאנה מציוק  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעמה מקובסקי  

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  מר אליה מקסימובסקי  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפילוסופיה- תכנית משנית  גב' אביב מרגאן  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה מרגוליס  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר עידו מרוז  

במדעי ההתנהגות  גב' גל מרזוק  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר עידן מרסיאנו 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' כנרת מרציאנו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מורן מרקוביץ  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם מרקמן  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' הדר משה  

בכלכלה  גב' ענת משה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אודליה משולם קנפו  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר יונתן משה משיח 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר סמואל משלב  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' איילת משלי 

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר משעלי  
במדעי ההתנהגות  גב' רתם מתוקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיגלית מתתוב  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ענב נאור  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר גל נבון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יעל נבון  

בכלכלה  גב' נוי נבון  
בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך  גב' קרן חנה נגל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר זיו נדר  
בכלכלה  מר תומר נובוגרוצקי  
בחינוך  גב' טל נוה  
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בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' נועה נוה 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' אלמוג נווה  

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות יתרה  גב' גלית נוימן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלכסנדרה נוסוביצקי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאל נוריאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מילאנה נורמטוב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רויטל נחום  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית  מר יונתן אברהם נחומסון  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' נטע נחמיאס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' חגית נחמני 

בעבודה סוציאלית  גב' ענת נחמני  
בהיסטוריה של עם ישראל - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית  בהצטיינות יתרה  מר אלעד נחשון 

במדעי ההתנהגות  גב' נויה נחשון  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נוי ניב  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רותם ניסים 
בעבודה סוציאלית  מר אלון אברהם ניסן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אריאל ניר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חיה מושקא ניר  

.755

.756

.757

.758

.759

.760

.761

.762

.763

.764

.765

.766

.767

.768

.769

.770

.771

.772



170

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מיטל ניר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' שוהם ניר 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יסמין ניר ביטון  
גב' חנין נסאסרה   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
גב' ראניה נסאסרה   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: אנגלית: בלשנות  מר אמרי נעים  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות - תכנית ראשית ובלשון עברית- תכנית משנית  גב' לימור נעמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  מר אופיר נפתלי נתן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מאיה נצן  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית  מר צור נצר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גלי נקר  

בכלכלה  מר דניאל משה נתן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יהודה אריה נתן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' דנה סאיאס 
במדעי ההתנהגות  גב' רוני מירה סאיג  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אדרת שרי סבג  
בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, אנגלית:ספרות  בהצטיינות  גב' נוי סבג 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל סבגיאן  
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בעבודה סוציאלית  גב' מיכל סבן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנה סברדלוב  

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות  מר בלאל סגיר  
בכלכלה  מר שי סגל  

גב' קרינה סובול   באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית 
משנית 

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר טל סוילם  
בפוליטיקה וממשל  מר גיל סוסקין  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל דייזי סופר  
במדעי ההתנהגות  מר דביר חיים ברוך סופר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מלי מזל סופר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נעמה דבורה סופר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' גוהנה נדיה גנין סטרוייס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אורית סיטון 

בפוליטיקה וממשל  מר נעם סיטרון  
בעבודה סוציאלית  גב' לילא סייד  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' פולי סימון  
בעבודה סוציאלית  גב' תמר רות סימונס  
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בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' דורית סינגר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נאור סירי  

בפוליטיקה וממשל  מר אלעד סלומון  
בכלכלה  גב' אביגיל רבקה סלמה  
בכלכלה  מר עומר סלע  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' טל סמואל קינרייך 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גולייט סמסון  

בכלכלה  מר אילן סמרוי  
בעבודה סוציאלית  גב' ניצן סנדרוביץ  

בכלכלה  מר אביר סנסורה  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ליהי סעדה 

בכלכלה  גב' אינה ספטניצקי  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רעות ספיציקינו  

בעבודה סוציאלית  גב' נעה ספיר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' חן ספקטור דגן 

בספרויות זרות ובלשנות, אנגלית: ספרות ובלשנות - תכנית ראשית ובלשון עברית- תכנית משנית  גב' שירי סקלר  
בספרויות זרות ובלשנות: אנגלית: ספרות ובלשנות  גב' חנה סרומין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יעל סרוסי 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר יקיר סרוסי 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה סרוסי  

בכלכלה  בהצטיינות  מר דוד סרלואי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גפן סתו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חגית עדן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדן עדני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר ציון אהרון עדרי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ענבל עובד  

בעבודה סוציאלית  גב' שיר עובד בן שימול  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל- תכנית משנית  מר יונתן שמואל עובדיה  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר דניאל עוז 
בעבודה סוציאלית  גב' רוני עוזאי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נוי עוזיאל  
בעבודה סוציאלית  גב' ספיר עזאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן עזרא  
בכלכלה  מר אדן עזריאל  
בכלכלה  גב' שיר עזריאל  

גב' ענת עזריה   בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלשון עברית  גב' רותם אסתר עטיה  
בעבודה סוציאלית  גב' מיכל עילם  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי מדינת ישראל  מר עומרי עינב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אימן עכאוי  

בעבודה סוציאלית  גב' בראה עמאש  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' הלי עמוסי 

בעבודה סוציאלית  גב' לינוי עמירה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קארין עמר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדיה עמרם  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' דורון עמרן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר יונתן ענבר  

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' לי עציון 
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר עדי אריה עצמון  

בעבודה סוציאלית  גב' אנה עשור  
במדעי ההתנהגות  גב' הדר פארן  

בכלכלה  מר רוני דוד פוטש  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לינוי פולת  

בפסיכולוגיה ובמתמטיקה  גב' אלה דבורה פוקס  
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בספרות עברית - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' גל פוקס 
בעבודה סוציאלית  גב' ענבל פוקס  
בעבודה סוציאלית  גב' רעיה צפורה פורסט  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' מיטל פיאנקו 
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי -משני  בהצטיינות  מר ירדן מיכה פיגלסון 

בכלכלה  מר עמית פייזר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' עדי פייטן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' רותם פיינבלט  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' טלי רותי פיינמסר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ירדן פיינסקי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם אילנה פינגלאי  

בעבודה סוציאלית  גב' יוליה פינגרמן  
בפסיכולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' מאיה פינס  

בכלכלה  מר ירון פינצי  
בפוליטיקה וממשל  מר עידו פלביץ  

בכלכלה  מר גיא פלג  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר רן פלג  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דנית פלג זוארץ  
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בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר ערן אורי פלדי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עמית פלדמן  

בעבודה סוציאלית  גב' עדי פלומבו  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' עדי פלח 

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרינה פלטוק  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' הדר פלש  

בכלכלה  בהצטיינות  מר אלון פנחס 
בעבודה סוציאלית  גב' לילך פנחס  
בעבודה סוציאלית  גב' קרן פנחס  
בעבודה סוציאלית  גב' רותם פנחס  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' דפנה פסטור 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יוליאנה בתיה פקירו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אליענה חנה פרבר פרויס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מירי פרג'  

בכלכלה  גב' מונה רחל פרוים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' ענת פרוינד 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אורי שלמה פרטוק  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' איילה פרטוש 
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בעבודה סוציאלית  גב' אופיר פרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שקד פרי  

במקרא - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  גב' אדוה פרידזה פיינר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' שירי פרידלין 

בכלכלה  מר אופק פרידמן  
בעבודה סוציאלית  גב' בר פרידמן  

בלשון עברית  גב' גלי פרידמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ניר פרידמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אילנה סילביה פרייברג וולקוף 
בכלכלה  גב' דורית פריימוביץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' שיר פריימן  
במדעי ההתנהגות  גב' ליאת פרימן  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבר פרלמוטר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איליה פרלמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרה פרנקל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' סיון פרס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גיא פרץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לימור פרקש  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל פרשט  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאת פשה  

בפילוסופיה - תכנית ראשית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית משנית  מר יובל צביאל  
במדעי ההתנהגות  גב' שרון צבירן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל נופר צברי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' טל צדוק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מור צופי  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  בהצטיינות  גב' פרחיה צוק 

בעבודה סוציאלית  גב' הדר צור  
בכלכלה  בהצטיינות  מר עוז משה צחי 

בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  בהצטיינות  מר שלמה צייזלר 
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' גל צייטלין  

בכלכלה  מר יצחק צפדיה  
בפילוסופיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' אליה מעודד צפריר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' אנסטסיה צ'רדנצב  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' איריס צרוונגורה 
במדעי ההתנהגות  מר טל צבי צרני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  גב' אליה צרפתי  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' דנה צרפתי 
במדעי ההתנהגות  גב' לינה צרפתי  

בכלכלה  מר מיכאל דורון קאהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שי קאזלר  

במדעי ההתנהגות  מר דילן קדוש  
בכלכלה  גב' ליאת קדם  

גב' נוהא קדרי   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רימה קדרי  

בכלכלה  גב' מריאנה )מרים( קויפמן  
בכלכלה  מר יפתח מנחם קוכמן  

בעבודה סוציאלית  גב' אלה קולודנר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר נטע קולטין  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' תאי קולינס 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' ורוניקה קומרניצקי 

במדעי ההתנהגות  גב' עדי קופרמן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני קורול  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עידן קורולקר  
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' דניאל גאיה קורן  
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בכלכלה  מר סתו שמעון קורן  
בעבודה סוציאלית  גב' שירה קורן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר חניאל קורש  
בכלכלה - תכנית ראשית ובחינוך- תכנית משנית  בהצטיינות  גב' קרן קושניר 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' תמר קטן  
בעבודה סוציאלית  גב' אדווה קידר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' קרן קידר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שרון קיירס  

בפילוסופיה - תכנית ראשית ובמתמטיקה- תכנית משנית  בהצטיינות  מר בן ציון מרדכי קינרייך 
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' יוליה קיסטרב 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רויה קיסר  
בהיסטוריה כללית ובכלכלה  מר מיכאל קישון  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל- תכנית משנית  גב' בת-אל קליין  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיא קליין  

בפוליטיקה וממשל  גב' טוהר קליינר  
בכלכלה  מר גל קלינגר  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' נטע נתנאלה קלמפרט 
בכלכלה  מר ברוך אליאב קלר  
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בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  בהצטיינות  מר עמית קמפלר 
בהיסטוריה של עם ישראל  גב' נילי חנה קן  

בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות  מר אור קנדל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זיוה קסוס  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' דייזי קסטיליה  
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב' איילת קסל 

במדעי ההתנהגות  גב' נועה קפלן  
בספרות עברית ובלשון עברית  גב' קורל קריב  

בכלכלה  בהצטיינות  מר ניר קרייזמן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טניה קריצקי  

בעבודה סוציאלית  גב' אולה קרן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר איתי חיים קרן 

במדעי ההתנהגות  גב' שלי קרן  
בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות  בהצטיינות יתרה  גב' לילך קרסנטי 

במדעי ההתנהגות  גב' מריה קרסקין סבג  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רואן קשוט  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר קשי  

בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית- בלשנות  גב' אלכסנדרה קשפור  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר נאור קשתי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' צלילה ראש 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' עדן רביבו  
בכלכלה  גב' מוריאל רבין  

בעבודה סוציאלית  מר אברהם בנימין רבינוביץ  
בכלכלה  בהצטיינות  מר תמיר רבן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  מר עומר רגב  
בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב' ריטה רובין  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אביטל רובינשטיין 
גב' עינת רובינשטיין   באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' צליל רובינשטיין  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחל אורה רודריגיז  

במדעי ההתנהגות  גב' מיה רווה  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ליאור רוזן 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' עידן רוזן  
בכלכלה  גב' קארין שרון רוזן  

בפילוסופיה ובכלכלה  גב' מאי רוזנבלום  
בכלכלה  מר בוריס רוזנברג  
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בכלכלה  מר עומר רוזנברג  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תומר רפאל רוזנברג  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' אלירז מרים רוזנפלד 
בכלכלה  בהצטיינות  גב' עדי הדס רוט 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר יודן רוטהולץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר רועי רוטמן 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבר רוטנברג  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' יוליה רויטמן  

באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' שלי רויטמן  
בכלכלה  מר נדב רון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  מר נעם רזניק  
בכלכלה  גב' טליה דורה רחמים  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר אורי רט  
בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך  גב' תהילה רייך  

במקרא - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  גב' ויאולטה רייכמן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדי רייס דרעי 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נועם ריכנטל 

בלשון עברית - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' מירב רכבוח 
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בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  מר רעי רכס  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ירדן סוזן רסיבן  

בכלכלה  מר אלעד רפאל  
בהצטיינות  בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עידו רקובסקי 

בעבודה סוציאלית  גב' שירלי בלה שבח  
בעבודה סוציאלית  גב' אירינה שבח ויזר  

מר שי שביט   בפוליטיקה וממשל ובכלכלה 
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' עדי יונה אסתר שבירו 

במדעי ההתנהגות  גב' ניצן שגיא  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אור שדה חן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יפעת שובל  
בפוליטיקה וממשל  מר אסף שודרון  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית  מר ליאור שווימר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל שוורץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' עליזה שוורץ 
בעבודה סוציאלית  גב' לינה שוט  
בעבודה סוציאלית  גב' נעם שומן הראל  

בכלכלה  מר אוהד שורץ  
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בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' גל שורץ  
בכלכלה  מר מיכאל שורש  

בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  מר דור שושן  
בכלכלה  גב' הדר שחבר  
בכלכלה  מר נדב אהרון שחטר  

בעבודה סוציאלית  גב' שירה שחם  
בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' מור אסתר שחר 

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' קרן שטיין 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרי חן שטיינברג  

בפוליטיקה וממשל  מר גיא שטיינפלד  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' עדי שטרית 

במקרא ובתולדות האמנות  מר ליאור שטרק  
גב' תמר שטרקר   בעבודה סוציאלית 
בעבודה סוציאלית  מר איתמר אליהו שי  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רים שיבלי  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' רוית שיטריט  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אורטל רחל שילוני  
בכלכלה  גב' נופר שיליאן  
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בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר תובל שימשוביץ  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ענת מזל שיף 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' שחר שיפריס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גילי שלו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובלימודי אפריקה- תכנית משנית  מר מתן שלוח  
בכלכלה  גב' רוני שלום  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב' הילה זוהר שלומי 
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' גלי שלוש 

בכלכלה  גב' דורין שלי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' זוהר שליסלברג  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר דניאל שלסמן  
בספרות עברית - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  מר מור שמדזיה  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית  גב' דלית שמואל  
בלימודי המזרח התיכון ובפילוסופיה  גב' טל שמואלי  

בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות: אנגלית: ספרות בהצטיינות  גב' דנה שמחיוף שחף 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מזל שמי  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' קרין שממה 
בכלכלה  מר שמעון שמעון  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דבורה שושנה שמערלא  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  מר שהם שמרגד  

מר אור שמש פרידלנדר   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רינה שמשון  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  מר רן בנימין שן  
בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב' ליטל שניאור  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' רוני שנער 
בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:- בלשנות  גב' זהר שנפלד  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר אסף שפיגל  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' רעות הדס שפילמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר רון אהרן שפירא ובר  
בפוליטיקה וממשל  מר ליעם שפר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נגה שקד 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' ליאת שרביט 

בפוליטיקה וממשל  מר בעז שריר  
בעבודה סוציאלית  גב' איילת שרמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רויטל שרעבי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נטלי שרף  
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בעבודה סוציאלית  גב' נעמי מורוורי שרת  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' טל ששון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית : בלשנות  גב' גל ששי  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר יוסף יעקב תגר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' ניצן תמר תוסיה כהן 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' הדר תורג'מן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גילה תורגמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שנית תורגמן  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עומר תימור  
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.15

.16
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כימיה גב' שרון שדה 
מוסיקה מר שחף אאודה 

תקשורת גב' היא אבו אחמד 
פסיכולוגיה גב' מונה אבו בדר 

אנגלית גב' אינס אבו ג'בר 
מתמטיקה מר השאם אבו גודה 

חשמל מר תיאסיר אבו גודה 
ניהול עסקי מר וסיים אבו גויעד 

אמנות גב' מרווה אבו ג'וליה 
פסיכולוגיה מר ברא אבו גית 
פסיכולוגיה גב' אפנאן אבו חמאד 

כימיה גב' נאדיה אבו טועמה 
מדעי החברה מר פיראס אבו מדג'ם 
מדעי המחשב מר יאסר אבו סאלח 

לשון עברית גב' איאת אבו סראיא 
ספרות עברית גב' חילוד אבו עבדון אזברגה 

עולם הערבים והאיסלאם גב' רחאב אבו עביד 
לשון עברית גב' אמאני אבו עגאג 

ספרות עברית גב' תע'ריד אבו עיאדה 
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מקבלי תעודת הוראה

ביולוגיה גב' חיתאם אבו עינים 
ספרות עברית גב' ג'אה אבו עראר 

לשון עברית גב' חנאן אבו עראר 
עולם הערבים והאיסלאם גב' נרמיאן אבו עשיבה 
עולם הערבים והאיסלאם גב' הדיל אבו קוש 

לשון עברית גב' אימאן אבו רביעה 
לשון עברית גב' בושרה אבו רביעה 
לשון עברית גב' חלא אבו רביעה 

עולם הערבים והאיסלאם גב' מרים אבו רביעה 
לשון עברית מר סאלם אבו רביעה 
לשון עברית מר עצאם אבו רביעה 
לשון עברית גב' רחמה אבו רכבה 

עולם הערבים והאיסלאם גב' מנאר אבו שלדום 
לשון עברית גב' אסמה אבועמרה 

מדעי החברה גב' גלי אביב 
פסיכולוגיה מר רז אביטן כץ 

פיסיקה מר יוסף אברהם 
אמנות גב' טפת אברהמי 

פסיכולוגיה גב' מורן אדמון 
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כימיה גב' שירן אדרי 
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