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גב’ מירית כהן   . 22

גב’ רותם כהנא   . 23

גב’ טל לוי   . 24

גב’ שלי מניס   . 25

מר מרק סיבוני   . 26

גב’ רננה עדני   . 27

גב’ פלורה פיחטמן   . 28

גב’ חיה פלג   . 29

בהצטיינות גב’ רבקה פרפרקוביץ   . 30

בהצטיינות יתרה גב’ ילנה ציגירינסקי   . 31

פיזיותרפיה
B.P.T. מקבלי תואר בוגר
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’ אנה קפילביץ’   . 32

גב’ תהילה קרוננבלום   . 33

גב’ נעמה קרניאל   . 34

בהצטיינות גב’ רות רובינשטיין   . 35

בהצטיינות מר אורי רוזנבלום   . 36

גב’ אילת רונן   . 37

מר איתי שור   . 38

גב’ יעל שחף   . 39

מר אסף שטרן   . 40

בהצטיינות גב’ הדס שימרון   . 41

בהצטיינות יתרה גב’ רותם שלומי-שיר   . 42

פיזיותרפיה
B.P.T. מקבלי תואר בוגר
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הפקולטה למדעי הבריאות

בהצטיינות מר מקסים אסקין   . 1

גב’ סבטלנה אפשטיין   . 2

בהצטיינות גב’ אוראל אקפלד   . 3

בהצטיינות יתרה גב’ אולגה בבייב   . 4

גב’ אודליה בדסו   . 5

מר מיקי ביאלי   . 6

גב’ הילה בן שימול   . 7

גב’ באטריסה בשיירינג   . 8

גב’ לימור גוטליב   . 9

גב’ יאנה גולדפרב   . 10

מר אורי גימלשטיין   . 11

מר אנדרי ג’רשנלי   . 12

בהצטיינות גב’ מיכל הירש   . 13

גב’ ילנה ויגונסקי   . 14

גב’ אלכסנדרה זיידמן   . 15

גב’ פטי חאחיאשוילי   . 16

גב’ נרמין חג-יחיא   . 17

גב’ רשא חמאדה   . 18

גב’ קטרין יחזקאל   . 19

בהצטיינות גב’ בת-אל  מלכה כהן   . 20

גב’ אינה לדין   . 21

גב’ סימונה ליכוצקי   . 22

מר יעקב מושקטל   . 23

גב’ יעל מחבר   . 24

בהצטיינות גב’ יבגניה מריאנובסקי   . 25

מר אחמד נסאר   . 26

גב’ אמאני סמרי   . 27

גב’ מונא עומר   . 28

מר שרון פאיבישנקו   . 29

גב’ קטי פוגל   . 30

גב’ אביבה פראיליך   . 31

רוקחות
B.Pharm. מקבלי תואר בוגר
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר חגי פרוסט   . 32

גב’ קטיה פרידקין   . 33

גב’ אורית פרנקלך   . 34

מר נדב צדוק   . 35

גב’ אלנז ציונית   . 36

בהצטיינות יתרה גב’ יעל צנציפר   . 37

גב’ מריאנה צ’רטוק   . 38

גב’ ציונה קולאטקר   . 39

בהצטיינות גב’ טל קומר-לואיס   . 40

גב’ שרית קרסנופולסקי   . 41

גב’ ענבל שידלוביץ   . 42

רוקחות
B.Pharm. מקבלי תואר בוגר
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הפקולטה למדעי הבריאות

בהצטיינות מר יבגני אוסטרובסקי   . 1

גב’ חופית ארנליב   . 2

גב’ שי בן-יהודה   . 3

גב’ איה בן-יוחנה   . 4

גב’ נועה בנימין   . 5

מר תומר בן-עוזיאל   . 6

מר חובב  יעקב גבאי   . 7

מר עוז גלזל   . 8

גב’ שרון גרינברג   . 9

מר גאורגי דדשב   . 10

מר דודי דיגמי   . 11

מר נתנאל דסקל   . 12

גב’ נורית דרורי   . 13

מר רועי הבר   . 14

מר טל הורוביץ   . 15

מר איל הלפמן   . 16

מר גל וייס   . 17

מר טוביה  חנוך זלינגר   . 18

גב’ תמרה מישל   . 19

בהצטיינות מר דביר מקלר   . 20

בהצטיינות מר לירן מתתיהו   . 21

גב’ אורן פרגמנט   . 22

גב’ ויולה פרנק   . 23

גב’ יקטרינה קיל   . 24

מר רענן קליין   . 25

גב’ אביטל רייס   . 26

גב’ מיכל רשף   . 27

בהצטיינות יתרה גב’ שחר שושני   . 28

בהצטיינות מר גל תמיר   . 29

רפואת חירום
B.EMS. מקבלי תואר בוגר



29

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה אלקטרו-אופטית

מר אולג  אברמנקו    .1

בהצטיינות יתרה מר יצחק  אוגוסט   .2

מר לירון  איטן    .3

מר אורי  אליעזר    .4

מר בוריס  אפשטיין    .5

מר יעקב  בנטקובסקי    .6

מר עופר  בר-לב    .7

מר מיכאל  גיבל    .8

בהצטיינות מר אורן  גילת   .9

מר זהר  גרניט    .10

מר דב  יורוביץ    .11

מר רועי  ישראלי    .12

מר יאיר  ליכטנשטט    .13

מר שחר  מחפוד    .14

מר אלון  סולושנסקי    .15

מר יעקב  סורני    .16

מר חנן  ספונד   .17

 

בהצטיינות מר רועי  עמרם   .18

גב’ מיטל  פיקאר    .19

בהצטיינות מר שחר  קסטל   .20

בהצטיינות  יתרה גב’ אולגה  קרסניקוב   .21

בהצטיינות מר איתי  רוזנקרנץ   .22

גב’ טניה  שוורץ    .23

בהצטיינות  יתרה מר רוני  שרון   .24
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת ביוטכנולוגיה

גב’ מיטל  אדרי    .1

גב’ מיטל  אסרף    .2

בהצטיינות גב’ לובה  ארוצקר   .3

מר רועי  בן הלוי    .4

בהצטיינות יתרה מר יפתח  ברש   .5

מר אופיר  גרינברג    .6

בהצטיינות גב’ מרינה נעמה  דה ליאו   .7

גב’ מורן  זנגי-קוטלר    .8

בהצטיינות מר פבל  נאומנקו   .9

בהצטיינות יתרה גב’ יוליה  ספיר   .10

בהצטיינות יתרה מר סימון  פישילביץ’   .11

מר דרור  פרינתה    .12

גב’ עדי  קליגר    .13

מר צחי  קפ    .14

בהצטיינות יתרה גב’ מירב  שאול   .15

בהצטיינות יתרה  מר ניר  בן-ישראל   .1

בהצטיינות גב’ מיכל  גליק   .2

מר אושרי  ואקנין    .3

מר סרגיי  וייסמן    .4

מר נעם-נחום  ויסמן    .5

מר לואי  חורי    .6

בהצטיינות מר יואב  כפיר   .7

מר חביב  לוי    .8

גב’ אירית  לוינגר    .9

מר ברק  לייש    .10

בהצטיינות מר פראס  מואסי   .11

מר אמיר  עבד  אל  קאדר    .12

בהצטיינות מר אסף  פלד   .13

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

הפקולטה למדעי ההנדסה

הנדסה גרעינית
מר רמדאן  אבו רגילה    .1

מר אלון  גבעון    .2

גב’ דפנה לאה  וולסקי    .3

בהצטיינות גב’ קארין  כהן   .4

בהצטיינות מר שי  כהן   .5

מר דן  קוטליאר    .6

מר עמנואל  רובין    .7

מר נתן  שטראוס    .8

מר יעקב  שטרית    .9

מר שלומי  ארואטי    .1

גב’ בריג’יט  בן  עמי    .2

גב’ קרן  בן-ברוך    .3

גב’ ענבר  גינגיס    .4

מר יוגב  דהן    .5

מר ליאור  הרמן    .6

מר דימטרו  וינגורט    .7

בהצטיינות גב’ גלית  לוי   .8

גב’ הילה  נגר    .9

גב’ נירית  סופר    .10

גב’  מעיין  סרור מתמור    .11

מר דמיטרי  פישמן    .12

בהצטיינות יתרה  גב’ יפעת  פרץ   .13

מר אלכסנדר  רבקין    .14

מר גנאדי  רפאלוב    .15

מר גבי  שילו    .16

בהצטיינות מר מתי  שמולביץ   .17

גב’ דינה  שפירו    .18

הנדסת חומרים
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים
מר מורג  אגמון    .1

מר נדב  אוקסנפלד    .2

מר רועי  אורפייג    .3

בהצטיינות מר יואב  איזנברג   .4

מר מיכאל  פורוגר    .5

בהצטיינות גב’ מרב  בן-אשר   .6

בהצטיינות יתרה מר יעקב  בנטולילה  ברטל   .7

בהצטיינות מר זיו  גולן   .8

בהצטיינות מר אלברט  גורשטיין   .9

מר מקס  גלמן    .10

מר שגיא  דולברג    .11

מר עידו  הלשטוק    .12

מר נעם  הררי    .13

בהצטיינות גב’ קלאודיה  ויינברג   .14

מר רוני  ויניק    .15

מר משה  זוהר    .16

מר מאיר  חביב    .17

מר יוחאי  חייט    .18

מר דמיטרי  חייקין    .19

מר איתן  טליינקר    .20

בהצטיינות יתרה  מר מיכאל  יבזלמן   .21

מר חיים  יונה    .22

מר יובל  כרמל    .23

בהצטיינות מר רועי  להב   .24

בהצטיינות מר נדב  ליננברג   .25

מר תומר  לנצביצקי    .26

מר מקסים  לפידוס    .27

מר יאניק  מילמן    .28

בהצטיינות מר תמיר  נווה   .29

מר אלכסנדר  סמוחין    .30

מר אלון  פינקוס    .31
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים
מר יותם  פלד    .32

מר אלון  קוט    .33

מר יבגני  קוקטון    .34

מר אלכסנדר  קושנרוב    .35

בהצטיינות יתרה מר מאור  קליידר   .36

בהצטיינות מר רועי  קלנר   .37

מר ערן  שכטר   .38

מר סרגיי  ברבוי    .1

מר ישראל  ברונשטיין    .2

מר ערן שלום  גירשון    .3

גב’ ילנה  גלזר    .4

גב’ שני  ויסברג    .5

בהצטיינות מר משה  לוי   .6

בהצטיינות מר אדי  מאייבסקי   .7

גב’ אולסיה  סבג    .8

בהצטיינות יתרה מר אסטבן אריאל   סוקולסקי   .9

מר דורון  סחראי    .10

מר דמיטרי  פורטניקוב    .11

מר תמיר  פלצ’ינסקי    .12

מר לוטן  קופר    .13

מר רומן  קריבורוק    .14

מר סמיון  שאול    .15

מר צפי ציון  שטיוי    .16

הנדסת מכונות
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה

בהצטיינות גב’ ג’ני  אברמוב   .1

מר עדי  אברמזון    .2

מר עידו  אורנשטיין    .3

מר אהוד  איטח    .4

מר אברהם  אלישע    .5

גב’ ליאת  אנטברג    .6

בהצטיינות גב’ יעל  וייס   .7

מר גיל  כספי    .8

בהצטיינות מר גלעד  כץ   .9

מר ניר  ניסים    .10

מר קלינט  פהר    .11

בהצטיינות יתרה  מר יובל  פלדל   .12

מר בעז  צבר    .13

גב’ תמר  קולבריס    .14

מר עודד  קרמר    .15

מר מיכאל  רויזמן    .16

בהצטיינות מר תומר  שמשון   .17

הנדסת מערכות מידע

בהצטיינות מר אהרון  אזגורי   .1

בהצטיינות יתרה  מר דוד  גילה   .2

גב’ אלה  דולינסקי    .3

מר אליאב  חמו    .4

בהצטיינות גב’ רחלי  יצחק   .5

מר משה  נחמני    .6

בהצטיינות גב’ קרן  פרץ   .7

הנדסה כימית



35

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

גב’ שני  אבנט   .1

גב’ נועה  אבני   .2

גב’ ענת  אוברקוביץ   .3

מר דן  אייזיקוביץ   .4

גב’ שרון  אלטרמן   .5

בהצטיינות גב’ דורון  אלפר   .6

גב’ אילנה  אלתרמן   .7

מר כפיר  ארביב   .8

בהצטיינות גב’ נטע  ארד   .9

גב’ הדסה  בלום-עברי   .10

גב’ שירלי  בן חורין   .11

מר מיכאל  בנדרסקי   .12

מר יואב  בן-חורין   .13

בהצטיינות יתרה   מר ירון  בן-שושן   .14

גב’ אודליה  בר- און   .15

גב’ אולגה  ברודסקי   .16

גב’ שני  ברומברג   .17

מר רון  ברנשטיין   .18

גב’ אפרת  ברקוביץ  סטפנסקי   .19

מר דמיטרי  גיטלין   .20

מר דובי  גינזברג   .21

מר דין  גרוסברד   .22

בהצטיינות גב’ מזי מזל  גרטנבנק-חנגל   .23

גב’ אורית  גריסרו   .24

מר פבל  דובינסקי   .25

מר אברהם  דוד   .26

גב’ תמר  דוד   .27

גב’ רינת  דודיק   .28

מר עמית  דוידוביץ   .29

מר אייל  דיין   .30
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
בהצטיינות מר נסי  דניאל   .31

מר אורן  הבר   .32

מר גיא  הינדי   .33

מר ליאור  הר   .34

בהצטיינות גב’ קרן  ווקנין   .35

מר ארז  ורדימון   .36

מר עבד אלרחמאן   זיאדנה   .37

מר שי  חדד   .38

מר גד  טובול   .39

מר אייל  יחיאל   .40

גב’ אריאלה  יחיאל   .41

מר אסף  כהן   .42

מר רן  כהן   .43

מר שאול  כהן   .44

בהצטיינות גב’ לימור  כהן  שועה   .45

מר רוני  כינורי   .46

בהצטיינות מר אלון  לבוביץ   .47

מר אורן  לוי   .48

מר דמיטרו  לוקצקי   .49

מר טל  לזרוב   .50

מר ליעד  ליבנה   .51

גב’ ענת  מאיר   .52

מר יהב  מונטגומרי   .53

מר ליאור  מוסקוביץ   .54

מר גדי  מייק   .55

מר יצחק  מינצ’וק   .56

מר אליאב  מנשה   .57

מר ארז  מנשה   .58

מר זיו  מעברי   .59

מר רז  נחמיאס   .60

הנדסת תעשיה וניהול
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
גב’ אפרת  סופר רם   .61

מר איל  סלמה   .62

גב’ יעל  ענתבי   .63

בהצטיינות גב’ אורית  פבזנר   .64

מר עמוס  פיגו   .65

גב’ דנה  פריד   .66

גב’ עדי  פרנסיס   .67

מר קונסטנטין  פרנקל   .68

מר ליאור  צוקרמן   .69

מר אדם  קובני   .70

גב’ נאווה  קופרמינץ   .71

גב’ רעות  קסנטיני   .72

בהצטיינות גב’ יעל  קרן   .73

מר דניאל  רבין   .74

מר תום  רוזנברג   .75

מר אלון  שדה   .76

גב’ לימור  שטרית   .77

גב’ יוליה  שצ’ופק   .78

מר שגיא  שקדי   .79

מר אסף  תובל   .80

הנדסת תעשיה וניהול
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
מר עמאר  אבו  אחמד    .1

גב’ שרון  אדרעי    .2

מר אמנון  אלוש    .3

מר אודי-יהודה  אמירה    .4

מר אלכסנדר  גיינקו    .5

בהצטיינות מר רותם  דאודי   .6

מר דרור  דומב    .7

בהצטיינות מר עומר  הליבני   .8

מר איתן  יאיר   .9

מר אריאל  כהן    .10

גב’ שירי  כהנוביץ    .11

גב’ הדר  מארק    .12

מר אילן  מקובר    .13

מר נחום  שיינקופף    .14

בהצטיינות יתרה מר מיכאל  בורוכוביץ’   .1

מר עידו  בן ציון    .2

מר דותן  גיא    .3

מר יניב  דבורי   .4

 

בהצטיינות יתרה מר לירון  לוין   .5

מר דימיטרי  ממוט    .6

מר ניר  עמירה    .7

ניהול והנדסת בטיחות

הנדסת תקשורת
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה סביבתית

בהצטיינות גב’ רונית  ארבל   .1

מר אייל  בן דוד    .2

מר אבי  בן סבט    .3

מר געש  בר טל    .4

בהצטיינות גב’ פאולה  ברמן   .5

גב’ ענת  גרינמן    .6

מר רונן  ויצמן    .7

מר ניר  חסון    .8

גב’ מיכל  ינאי    .9

גב’ ליטל  מסיקה    .10

מר שחר  נזרי    .11

בהצטיינות מר עידו  סטון   .12

גב’ קארין  סרף    .13

גב’ לילך  קציר    .14

גב’ מיכל  רוזל-מנדלביץ    .15

בהצטיינות גב’ שרון  רוזנצוויג   .16

גב’ דיאנה  רסולוניריאנה    .17

מר צור  שן    .18

גב’ דנה  שקד    .19
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת בניין

מר הראל אברהמי   .1

מר צחי אוהב שלום  בהצטיינות  .2

מר אבירם אבא אוזנה    .3

מר רון אורן    .4

מר טל אלוש    .5

מר ערד אלקרינאוי    .6

מר אבי אנקונינה    .7

מר רון אסרף    .8

מר שלום בוחניק    .9

מר גד בכר    .10

מר לידור בלקין    .11

מר שי בן סימון    .12

מר אריאל ברק    .13

בהצטיינות מר שמעון ברק   .14

בהצטיינות גב’ אורית גבאי   .15

מר רן גורי    .16

גב’ מור גמליאל   .17

מר לאוניד גנדל   .18

מר אלי גרינשפון    .19

מר יניב דביר    .20

בהצטיינות מר דוד דהן   .21

מר אבישי דיין    .22

מר עמיר חי הדר    .23

מר שמעון וטבו    .24

בהצטיינות גב’ סימה חג’ג’   .25

מר אלון חכמון    .26

מר גיא יצחקי    .27

בהצטיינות מר אביעז כהן   .28

מר אשר כהן    .29

מר בועז כהן    .30

מר צחי כהן    .31
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת בניין

מר מוניר כעבייה    .32

בהצטיינות מר רפאל לוזון   .33

מר אהרון לוי    .34

מר עודד לוין    .35

מר אסף לוינגר    .36

מר גלעד ליבמן    .37

מר ניר מונטין    .38

גב’ חנית מלול    .39

גב’ נעמה מלול    .40

מר ולדימיר נאידה    .41

מר דניס סושצ’נקו    .42

מר שלומי סמירה    .43

מר זבדיאל סניד    .44

בהצטיינות מר עמיר ססלר   .45

מר גיא עברון    .46

מר דורון עזריה   .47

מר ישראל עטר  .48

  

מר בועז עציון    .49

מר משה שילי פרגון    .50

בהצטיינות מר גלעד צוובנר   .51

גב’ נירוז קבלאן    .52

גב’ מיכל קירון    .53

גב’ אירינה קניבץ    .54

מר אמיר רמתי    .55

בהצטיינות מר שי רפאל   .56

מר רועי שגב    .57

מר יואב שחל    .58

מר מורן שי    .59

בהצטיינות גב’ רינת שפר   .60

מר אור שקד    .61

גב’ גילי שרצר    .62
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת ביוטכנולוגיה

גב’ סופי אברמוביץ    .1

גב’ שולמית אדוארדס    .2

גב’ נועה איל    .3

מר רזי אפשטיין    .4

גב’ מיה ריי באלי    .5

מר מתן בורשטין    .6

גב’ נועה בן עמרם    .7

גב’ נעמה גבאי    .8

גב’ שני גלס    .9

בהצטיינות מר אביב דואק   .10

מר איתמר היט    .11

גב’ דיאנה ויינברג    .12

גב’ הילה ונטורה    .13

מר אופיר זיסמן    .14

בהצטיינות גב’ דנה חיון   .15

גב’ יקטרינה טוביינסקי    .16

גב’ פולינה טיטנסקי    .17

גב’ סבינה טיליס    .18

גב’ יוליה טימושבסקי    .19

גב’ יעל כהן    .20

גב’ ליטל כהנא    .21

מר גלעד לוי    .22

מר עמרי לם    .23

בהצטיינות גב’ נעמה מטרני   .24

מר יוחאי מנדבי    .25

מר איתי מעוז    .26

מר טל נאמן    .27

בהצטיינות גב’ יעל עילם   .28

בהצטיינות מר נדב עמוסי   .29

גב’ אורית פוטסמן    .30
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת ביוטכנולוגיה

גב’ לירון פז פיינגולד    .31

גב’ דיאנה פינצ’ב    .32

גב’ אלה פינקלשטיין    .33

מר לביא פלג    .34

מר עמיחי פלדר    .35

גב’ פרי פסי    .36

מר עמיר פרג’    .37

מר ברק פרחי    .38

בהצטיינות מר אדוארד פרלמן   .39

מר יהונתן צוקרמן    .40

מר לב צפובסקי    .41

גב’ טלי קדושיאן    .42

בהצטיינות מר דן קול קלמן   .43

בהצטיינות יתרה מר מנחם יצחק רוטנברג   .44

מר אדם רז    .45

גב’ יוליה רייניש    .46

מר נמרוד שוורצבורד    .47

גב’ הילה שטרית    .48

גב’ דיאנה שידלוביץ    .49

גב’ אורלי שנקר    .50

גב’ עדי שפייזר    .51

בהצטיינות יתרה מר אלון שצופק   .52
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה ביו-רפואית

מר סאלח אבו-שאהין    .1

מר שחר אביר    .2

מר אודי אברהמוב    .3

גב’ ליאור אורנשטיין    .4

בהצטיינות גב’ מעיין אטינגר   .5

בהצטיינות גב’ נטעלי מלכה אפרת   .6

גב’ שירן בליטשטיין    .7

בהצטיינות גב’ מור בנטוב   .8

בהצטיינות יתרה מר תומר ברג   .9

מר עלי גבן    .10

מר דניאל גבריאלי    .11

גב’ הילה גולדברג    .12

גב’ נטע גולדנשטיין    .13

מר ערן גל    .14

גב’ נוגה גליני    .15

גב’ לאה גרינפלד    .16

בהצטיינות מר נדיב דהרן   .17

בהצטיינות גב’ קרן דויד  פור   .18

מר מור דיין    .19

מר נועם וייל    .20

גב’ מירב זיידה    .21

מר יוני חזקיהו    .22

מר שרון טמצין    .23

גב’ ליאור טריימן    .24

מר יהונתן יהלום    .25

גב’ ליאת יוזף    .26

מר שי יונה    .27

מר ליעד יוסף    .28

גב’ אורטל יצחקי    .29

גב’ רוזי כהן    .30
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה ביו-רפואית

גב’ שמרית כהן    .31

בהצטיינות גב’ יעל כסלו   .32

גב’ לינה לדין    .33

גב’ מירית לוי    .34

גב’ מריה לנדאו    .35

מר ליאור מרגלית    .36

מר בוריס סוסנובסקי    .37

גב’ אושרת סיבר    .38

גב’ שרה סיידל    .39

מר ענבר עברון    .40

גב’ שדא עומרי    .41

מר סבאענה עמאד    .42

מר יהונתן ענתבי    .43

מר שי עשור    .44

מר עמי פלד    .45

בהצטיינות גב’ בת-חן פלס   .46

גב’ לילי צימרמן    .47

בהצטיינות מר עודד צמיר   .48

גב’ מאיה קול    .49

מר יבגני קופילביץ’    .50

גב’ פולינה קורצר    .51

בהצטיינות יתרה גב’ לין קמינצקי   .52

גב’ לירון קסנר    .53

מר אלכסנדר קצמן    .54

גב’ רנא ראשד    .55

מר אביחי רון    .56

גב’ לונא ריזק    .57

בהצטיינות מר נועם רכלי   .58

בהצטיינות יתרה מר לביא שחר   .59

מר נוה שטרית    .60

מר נתן שילת    .61
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה גרעינית

מר אורון בן-דוד    .1

מר זיו איזידור דנציגר    .2

מר ירון חיון    .3

מר אלחנדרו חלן    .4

גב’ אניה טודורוב    .5

גב’ דנה סיבוני    .6

בהצטיינות מר גל פרץ   .7

מר אוהב רחימיאן    .8

גב’ קלאודיה רחימיאן    .9
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חומרים

מר אליעזר אהרוני    .1

גב’ אנה אירז’נסקי    .2

מר אלכסנדר אלחזוב    .3

גב’ רעות אליהו    .4

מר גד אפק    .5

מר מושיאל ביטון    .6

בהצטיינות מר רועי גלס   .7

בהצטיינות מר חן גלעדי   .8

גב’ הדס גריצמן    .9

מר דמיטרי דבורקין    .10

בהצטיינות מר אלעד הוכמן   .11

גב’ מיטל הלל    .12

מר זיו הנדלר    .13

מר זאב ויזנברג    .14

מר אביחי חביבי    .15

בהצטיינות מר דוד חן   .16

מר נדב טל    .17

מר הילאל טרבוש   .18

 

מר אביעד יארמק    .19

גב’ שלומית יואב    .20

מר פאר-לי יעקובוביץ    .21

מר יצחק יפרח    .22

מר מתן כפרי    .23

מר ארז כרמל    .24

בהצטיינות גב’ טל לב -רן   .25

מר איליה ליבשיץ    .26

בהצטיינות מר בן לשם   .27

גב’ אולגה מורדינוק    .28

גב’ זהבית מזרחי    .29

מר אופיר סטרוגו    .30

בהצטיינות  יתרה גב’ מורן עמית   .31

מר צבי פוקסמן    .32
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חומרים

מר מיכאל פיינזילברג    .33

גב’ קסניה פרידמן    .34

מר דניאל קגנובסקי    .35

גב’ מורן קמיליאן   .36

גב’ דר קרוננבלום    .37

בהצטיינות יתרה מר אמנון רוטמן   .38

מר מוטי שבלב    .39

גב’ מירית שטרית    .40

גב’ ונדה שילן    .41

מר שמואל שמוחה    .42

גב’ לירון שקוף    .43



49

B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

מר יותם אבהר   .1

מר גילעד אבו   .2

בהצטיינות מר דור אבוחסירא   .3

מר רועי אביטל   .4

מר ירון אגי   .5

גב’ ענבל אדר   .6

מר עומר אוחנה   .7

מר אבנר אטיאס   .8

מר יובל אטיאס   .9

גב’ רחל אלמקייאס   .10

גב’ עדי אשר   .11

מר יאיר באשטקאר   .12

בהצטיינות מר אוריה באשר   .13

מר יצחק בוחבוט   .14

מר איתמר בלום  הלוי   .15

בהצטיינות מר שגיא בלונדר   .16

מר גבי בן אבי   .17

מר רועי בן שטרית   .18

מר עידן בנאיש    .19

בהצטיינות מר אילן בן-הגיא   .20

מר טל בן-חורין    .21

מר בוריס בקשן    .22

בהצטיינות מר זהר בר יהודה   .23

מר אריאל ברדוגו    .24

גב’ חן ברדס    .25

מר חיים ברל    .26

מר יואב בר-סיני    .27

גב’ איילת גבע    .28

מר תומר גדעוני   .29

מר עידן גוטריימן   .30

מר רומן גולדין   .31
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

בהצטיינות מר ליאור גזית   .32

בהצטיינות מר יניב גיא   .33

מר ארז גליקליך   .34

מר צבי גספר   .35

מר מיכאל גפן   .36

בהצטיינות מר צחי גרדשטיין   .37

מר קונסטנטין גרויסמן   .38

מר יהונתן גרינפלד   .39

מר גיא בן-דוד   .40

מר אמיר דאי   .41

מר ליאור דבורה   .42

בהצטיינות מר הדר דגן   .43

מר רז דגן   .44

בהצטיינות מר אופיר דובדבני   .45

בהצטיינות מר איל דוידוביץ   .46

מר עידו דוידור   .47

מר לירון דותן   .48

בהצטיינות יתרה מר דוד דיין   .49

גב’ מיכל דיין   .50

מר זיו דרור   .51

מר יובל דרי   .52

מר רועי הופמן   .53

מר אורי הופשטטר   .54

מר יאיר הררי   .55

מר אלכס וולודרסקי   .56

מר יהונתן וורצל   .57

מר ולדימיר ויינר   .58

בהצטיינות מר איתי נתן וייס   .59

מר אילון וילנץ   .60

בהצטיינות מר אוריאל-דוד ונונו   .61

מר אלעד ונציאן   .62
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

מר אביאל וסקר   .63

מר עידן ורבר   .64

מר חנא ורור   .65

מר עוז זוארץ   .66

מר יוגב זוהר   .67

מר ליאור זוהר   .68

מר רותם זיו   .69

מר צחי זכאי   .70

מר יאיר זנדברג   .71

מר איל זקס   .72

מר אמיר חבילי   .73

מר מוחמד חואלד   .74

מר אבירם חיזקיהו   .75

מר הראל חיים   .76

גב’ איילת חן   .77

מר רועי חסילביץ   .78

מר נמרוד חרמש   .79

מר דרור חשאי   .80

מר רם טובי   .81

בהצטיינות יתרה מר תום טירר   .82

גב’ עינב טסה   .83

מר יבגני יאנקילביץ   .84

מר אלמוג יוסף   .85

מר תמיר ילין   .86

מר נדב יניב   .87

גב’ נירית יעיש   .88

מר רועי יצחק   .89

מר ירדן יצחקי   .90

מר יניב ירדני   .91

מר עומר כהן   .92

מר רועי כהן   .93
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

מר שי כהן   .94

מר דרור לאור   .95

מר מיכאל לדרמן   .96

מר אוהד להרר   .97

מר נעם לואיס   .98

בהצטיינות מר ארנון לוונטל   .99

בהצטיינות יתרה מר ניר לוי   .100

מר רז לוי   .101

מר רן לוי   .102

מר שחר לוי   .103

בהצטיינות יתרה מר לאון לויצקי   .104

מר שלומי לזימי   .105

גב’ מיטל ליס   .106

מר גיל ליסוביץ   .107

מר איתי לישנר   .108

מר אודי מאוארדי   .109

מר אופיר מאורי   .110

מר איגור מארדר   .111

מר שגיא מדינה   .112

מר נדב מזור   .113

מר אשר ממן   .114

מר יעקב מרון   .115

בהצטיינות  מר אלעד נאור   .116

בהצטיינות  מר יניב ניסנבוים   .117

מר דני נעמן   .118

מר גלעד נתן   .119

גב’ יעל סופר   .120

מר אלעד סוראני   .121

מר יבגני סורוקה   .122

מר יואב סלומקה   .123

גב’ דנה סלע   .124

מר אורי סתו   .125

בהצטיינות מר צביקה עובד   .126
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

מר מוחמד עודה   .127

מר טל עוז   .128

מר יובל עוז   .129

מר איל עוזסיני   .130

מר תומר עזוז   .131

מר איוב עיאט   .132

מר יותם עין-גדי   .133

מר אלון פוסטבסקי   .134

בהצטיינות יתרה מר יואב פיינמסר   .135

מר יפים פיינשטיין   .136

מר סלבה פלשל   .137

מר רונן פקר   .138

מר ישי פרגמנט   .139

מר לידור פרגמנט   .140

מר אמרי צביאלי   .141

בהצטיינות מר איתי צור   .142

בהצטיינות מר עודד צור   .143

בהצטיינות מר הדר קאלו   .144

מר יואב קדץ   .145

גב’ ליאור קדר   .146

מר עמיר קוגן    .147

מר אלעד קופרברג   .148

מר עדן קידישמן   .149

בהצטיינות יתרה מר אלון קיפניס   .150

מר רותם קליין אורבך   .151

גב’ אלינה קליינרמן   .152

גב’ שרה קלינג   .153

מר אורן קלירס   .154

מר אלכסנדר קנטר   .155

מר יקיר קנפו   .156

מר מיכאל קריסרמן   .157

מר חנניה רבוא   .158

מר אבירם רבין   .159
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

מר יוסף רגב   .160

מר חביאר רואסו   .161

בהצטיינות מר זאב רובינשטיין   .162

מר עמית רובינשטיין   .163

מר רועי רווח   .164

מר אלון רוזנפלד   .165

מר לירן ריטקופ   .166

מר עמית רץ   .167

בהצטיינות מר גלבוע שויקי   .168

מר טל שולמן   .169

מר אייל שחורי   .170

מר תמיר שחם   .171

בהצטיינות   מר עוז שיטרית   .172

בהצטיינות יתרה מר אביחי שירזי   .173

מר משה שכנר   .174

מר יורי שמואלי   .175

מר רועי שמש   .176

בהצטיינות מר פבל שנין   .177

מר יאיר שפיגל   .178

בהצטיינות מר יהונתן שפיר   .179

מר טל שפרוך   .180

בהצטיינות יתרה מר בועז שצר   .181

בהצטיינות מר סרגיי שקטוב   .182

מר לירן שרוני   .183
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה כימית

גב’ נעה אביעד    .1

גב’ אירית אופיר    .2

מר רועי אליאסף    .3

גב’ מאיה אלמליח    .4

גב’ יסמין אלעמור    .5

מר גלעד אלקבץ    .6

בהצטיינות גב’ ויקטוריה בבושקין   .7

מר אלעד בלייר    .8

גב’ ענת בן הרוש    .9

בהצטיינות יתרה מר יעקב בנימין   .10

גב’ אלנה בנסמן    .11

מר איליה ברונשטיין    .12

מר אריק גלבוע    .13

גב’ אלינה גנדלר    .14

גב’ נעה הברמן    .15

גב’ שירן זפרני    .16

מר אורי חיו  בהצטיינות  .17

גב’ הדר טרויגוט   .18

בהצטיינות מר ערן כהן   .19

מר אמיר לייבמן    .20

גב’ ענת לקסר    .21

מר דותן נגור    .22

מר סרגיי נובק    .23

בהצטיינות גב’ הדר נשיא   .24

גב’ אפרת סאאל    .25

מר ולדימיר סיירוב    .26

גב’ שמרית עמית    .27

גב’ אליז עמר    .28

גב’ לירון פרידמן    .29

גב’ אלינה צוקלר    .30
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסה כימית

גב’ סיון קובר    .31

בהצטיינות מר מתן קורן   .32

בהצטיינות מר איל קירשנר   .33

מר אמיר קפלן    .34

גב’ טל רוזנטל    .35

מר אוהד שטריימר    .36

מר רון שמיר    .37

גב’ ליאת שעיבי    .38
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

בהצטיינות מר יניב אבגי   .1

מר אילן אברהם   .2

בהצטיינות מר אביעד אברהמי   .3

מר טל אולשצ’יק   .4

מר ישי אונא   .5

בהצטיינות מר גיל אריה אונר   .6

מר שי אור   .7

מר עפר אליאב   .8

מר חנן אסייג   .9

בהצטיינות מר אבי אפטל   .10

מר עוז ארבלי   .11

בהצטיינות מר אנדרי בביץ’   .12

מר יצחק בואני   .13

מר יאיר דוד בוולסקי   .14

מר אלכסנדר בוטביניק   .15

מר אבירם בוקין   .16

מר מור בטט   .17

מר אלכסיי ביזוב   .18

מר מורן בלפרמן   .19

מר שי בן דוד   .20

מר גדעון בן יעקב   .21

מר עומר בן מנשה   .22

מר עוז בן עובד   .23

מר ניר בן-יעקב   .24

מר בנימין בנסימון   .25

גב’ יעל בקל   .26

מר עומר ברדח   .27

בהצטיינות יתרה גב’ נועה ברק   .28

מר אשר גבאי   .29

מר מאור גולדנברג   .30



58

B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

מר דני גולקמן   .31

מר ערן ג’זבי   .32

מר עירא גיא   .33

בהצטיינות מר דמיטרי גיטלמן   .34

מר יאיר גיטלמן   .35

מר אלכסנדר גינזבורג   .36

מר תומר בן גלעד   .37

מר מקסים גרישצ’וק   .38

מר יניב דדון   .39

בהצטיינות מר אלון דוידי   .40

בהצטיינות יתרה מר גלעד דולן   .41

בהצטיינות מר שמואל דקל   .42

מר חליל דרויש   .43

מר אוריאל הברמן-ברונז   .44

מר עמיר היערי   .45

מר גיא הירש   .46

מר רועי הירש   .47

מר דן הראל   .48

מר מאור הרוש   .49

מר איתי הררי   .50

מר דן ויינטרוב   .51

מר סער זומרשטיין   .52

מר יבגני זטוצ’ני   .53

בהצטיינות   מר אדי זיסר   .54

בהצטיינות יתרה מר ליאור חיים   .55

גב’ אפרת חכימי   .56

מר תומר חמד   .57

מר רועי חנסב   .58

מר מקסים חרחל   .59

מר ישראל טסט   .60
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

מר יובל טרם   .61

מר אלעד יוסף   .62

בהצטיינות מר נדב ילין   .63

גב’ אינסה יעקובוב   .64

מר ליעד יצחקי   .65

בהצטיינות מר ליאל ישי   .66

מר רמבם ישי   .67

מר ישראל כהן   .68

מר נמרוד כהן   .69

מר עמרי כהן   .70

מר רועי כהן   .71

מר נימרוד כהן-זדה   .72

מר אושרי כנפו   .73

בהצטיינות  מר אלון כץ   .74

מר רומן כץ   .75

מר חאכאם כתאנה   .76

מר צחי לוגסי   .77

מר יוסף לוי   .78

מר עודד לוי   .79

בהצטיינות מר רמי לוי   .80

מר ליאור לוין   .81

מר רועי לוין   .82

מר ניר לונדון    .83

מר פלביו לונדון    .84

מר יניב לורבר    .85

מר רועי ליפשיץ    .86

מר רחמים לסרי    .87

מר אברהם מאיר    .88

מר ניצן מדמון    .89

מר גיא מדר    .90
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

מר צחי מדרר   .91

גב’ טל מזרחי    .92

מר גלעד מילמן    .93

מר תמיר מנצור    .94

מר נחמיה מס    .95

מר נדב מרדכי    .96

מר מתניה מרקוביץ    .97

מר עופר מרקוביץ    .98

בהצטיינות מר ברי מרקוס   .99

מר איתי משה   .100

מר עמית משה   .101

מר ארז מתנה   .102

בהצטיינות מר אסף נאמן   .103

מר מתן ניב   .104

מר פינחס נעים   .105

מר צבי סבו   .106

בהצטיינות מר אבירן סדון   .107

גב’ עינבל סולומון   .108

מר יובל סימן   .109

מר שאדי סליבא    .110

מר איגור סמנדוייב    .111

מר ששי עזאר    .112

גב’ ענבל עשירי    .113

מר דניאל פאר    .114

בהצטיינות מר יהונתן פוקס   .115

מר אורי פורן    .116

מר אביחי פטל    .117

בהצטיינות יתרה מר אנטון פיטרמן   .118

מר רומן פיינר    .119

מר אביחי פישמן    .120
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

בהצטיינות גב’ מור פלג   .121

מר תמיר פלד    .122

מר נתנאל פלק    .123

מר דיויד פמפלוב    .124

בהצטיינות מר ולדימיר פרבר   .125

גב’ רומית פרג    .126

מר ניר פרוינד    .127

גב’ מירי פרי    .128

מר גלעד פרץ    .129

מר אריאל צלח    .130

בהצטיינות מר טל צרי   .131

מר מאיר קדוש    .132

מר ולדימיר קוגן    .133

בהצטיינות מר יורם קוזק   .134

בהצטיינות יתרה גב’ מיכל קליש   .135

גב’ תמר קלמן    .136

מר יאיר קלע  .137

  

מר סטניסלב קציר    .138

מר יועד קרושינסקי    .139

גב’ נילי קריספיל    .140

מר ניר קרקואר    .141

מר יהל קשת    .142

בהצטיינות מר רמי רונן   .143

מר אורי רוסו    .144

מר מיכאל ריין    .145

מר יוסף רפאילוב    .146

בהצטיינות מר נמרוד רשף   .147

מר פרט שבסו    .148

גב’ טל שגב    .149

מר אריאל שוגר    .150
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מכונות

בהצטיינות יתרה   מר יוסי שחק   .151

מר ברק שחר    .152

מר מתן שטיינר    .153

מר טל שיסלמן    .154

גב’ לירון שמעון    .155

מר ארז שמעוני    .156

גב’ הדס שנחה    .157

מר ינון שני    .158

מר שגיא שפרוני    .159
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

גב’ סיון אבוגוב    .1

מר עידן אבוקסיס    .2

מר ערן אבידן    .3

גב’ לירז אברהם    .4

גב’ הילה אברהמוב כספי    .5

מר דמיטרי אברמוב    .6

מר ארז אדלר    .7

מר יוסף אדר    .8

מר סהר אהרוני    .9

גב’ נעמה אוחנה    .10

גב’ מיכל אוסטר    .11

מר יוסף אוסמו    .12

בהצטיינות גב’ רוני אופיר   .13

גב’ ילנה אוקנר    .14

בהצטיינות מר עומר אוריון   .15

מר רגב אייל    .16

בהצטיינות מר זהר איכהולץ   .17

מר ארז אילון    .18

גב’ מילכה איסייב    .19

גב’ רינת אליהו    .20

בהצטיינות גב’ אתי אלמוג   .21

מר יוחאי אלעני    .22

גב’ עמית אלתר    .23

בהצטיינות גב’ סופיה אמדור   .24

מר דוד אמסלם    .25

גב’ מורן אמר    .26

מר אהוד אנקונינה    .27

בהצטיינות יתרה גב’ שרון אפרת   .28

גב’ הדס אקרמן    .29

מר רועי אריאלי    .30

מר תומר ארמי    .31

מר ליאור באביר    .32
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות מר ערן בולס   .33

מר ואדים בוסובסקי    .34

גב’ ליאת בזיני    .35

בהצטיינות גב’ חנה בילאבין   .36

מר אביעד אברהם ביליג    .37

מר דין ביתן    .38

גב’ ענת בלזר    .39

גב’ חן בלס    .40

בהצטיינות גב’ ערבה בן חורין   .41

מר אביחי בן יהודה    .42

מר יואב בן שלום    .43

מר דוד בן שמעון    .44

מר אור בן-דוד    .45

בהצטיינות גב’ נועה בן-דוד   .46

מר רון בן-ישי    .47

מר אורי בן-עזר    .48

בהצטיינות מר רועי בר-אלי   .49

בהצטיינות גב’ עירית ברכה   .50

בהצטיינות גב’ שרון בר-ניב   .51

גב’ נטלי ברסוק    .52

מר עמוס ברקוביץ    .53

בהצטיינות גב’ שלי ברקוביץ   .54

גב’ תמר גבריאלי    .55

גב’ מיטל גדיאן    .56

בהצטיינות מר עידו גדליהו   .57

מר אנטולי גודלסקי    .58

גב’ שלו גוז    .59

מר אורי גולד    .60

מר אלי נתן גורודישר    .61

בהצטיינות יתרה גב’ ליאת גזיאל   .62

גב’ מיטל גיטה רחמילביץ    .63
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

מר ישי גל-און    .64

גב’ דברת גלבוע    .65

מר ירון גלברג    .66

גב’ מורן גליל    .67

מר רנן גל-עד    .68

בהצטיינות יתרה גב’ נופר גספר   .69

מר אמתי גראפי    .70

גב’ פולינה גרובמן    .71

גב’ איריס גרונספן    .72

בהצטיינות מר דין גרוסברד   .73

מר נועם גרין    .74

גב’ יעל דיאנה גרינברג    .75

מר יאיר גת    .76

מר רון דודסון    .77

מר גיא דורא    .78

גב’ רונלי דורון    .79

בהצטיינות מר אור דותן   .80

מר דור דטהר    .81

מר יעקוב דיגילוב    .82

מר עידן דייג    .83

מר ערן דיין    .84

מר נועם דמרי    .85

מר גיל דמתי    .86

מר ניר הדר    .87

גב’ דנה הופמן    .88

גב’ נעה הורוביץ    .89

מר עמיר היימן    .90

מר חגי הלוי    .91

בהצטיינות מר שגיא הללי   .92

בהצטיינות גב’ רוני הלמן   .93

בהצטיינות גב’ יעל הלר   .94

גב’ איילת הר גיל    .95
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות גב’ ענת הראל   .96

גב’ יעל הרלינג    .97

גב’ הדס הררי    .98

גב’ ענבל ויזמן    .99

מר דן וינטרוב    .100

מר מידן וינרב    .101

גב’ מילי ויצמן    .102

גב’ מירב ולדברג    .103

מר עומר ורד    .104

גב’ לילך זוקין    .105

מר שגיא זיברגר    .106

גב’ ענת זיסו    .107

גב’ מירב זלאיט    .108

גב’ נטלי זלמנוב    .109

מר אייל חברוני    .110

גב’ הדס חג’ג’   .111

גב’ מיטל חיאק   .112

 

מר דימטרי חייקין    .113

גב’ אלינור טיטו    .114

גב’ לירון טננבוים    .115

מר רותם יבין    .116

מר יואב יגודייב    .117

בהצטיינות מר אביה יהושע   .118

בהצטיינות מר ניר יוגב   .119

מר אור יזהר    .120

גב’ עדי יחס    .121

גב’ מיכל יעוז    .122

גב’ איילה יעיש    .123

בהצטיינות גב’ עדי יפה   .124

בהצטיינות מר ירון ישורון   .125

גב’ מיכל ישפה    .126
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות יתרה גב’ איריס כהן   .127

גב’ אתי כהן    .128

גב’ מורן כהן    .129

בהצטיינות יתרה גב’ שירן כהן   .130

בהצטיינות גב’ מיכל כספי   .131

גב’ אודה כפיר    .132

גב’ מור כץ    .133

גב’ קרן כץ    .134

בהצטיינות  יתרה מר טל כרמי   .135

מר ברק כרמיאלי    .136

מר רועי כרמלי    .137

בהצטיינות מר יובל לאופר   .138

גב’ אפרת לבני    .139

מר אסף לבנת    .140

מר תום להב    .141

מר טל לואל    .142

מר אביעד לוטן    .143

גב’ אסתי לוליאן    .144

גב’ אלינה ליפקין    .145

מר גלעד ליפשיץ    .146

מר טל ליפשיץ    .147

מר ערן ליפשיץ    .148

בהצטיינות מר ארז לקס   .149

גב’ טל לרמן    .150

גב’ נטע מדיני    .151

מר אוהד מדמון    .152

גב’ ענבר מורד    .153

בהצטיינות  יתרה מר רועי מינקוב   .154

מר אהוד מלוא    .155

גב’ רקפת מלכה    .156

מר ערן מנגר    .157
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות מר עמרי מנדלס   .158

בהצטיינות גב’ טל מרדלר   .159

מר ארז מתן    .160

מר אופיר נוי    .161

בהצטיינות מר משה נוסינוב   .162

גב’ אלה נחשון    .163

גב’ מעיין ניב    .164

גב’ דנה ניר    .165

גב’ רונית נעים    .166

בהצטיינות מר הדר נצר   .167

מר יובל סבג    .168

בהצטיינות מר יוחאי סבג   .169

גב’ יפעת סבן    .170

גב’ דינה סונקין    .171

מר עודד סנדלר    .172

גב’ שירלי עובדיה    .173

מר תומר עזר   .174

 

גב’ רביד ענבר    .175

בהצטיינות  יתרה מר עודד ערן   .176

גב’ איילת פולאד    .177

מר גבריאל פוני    .178

גב’ עדי פוקס    .179

מר תמיר פורמן    .180

גב’ מורן פטל    .181

מר רן פייביש    .182

מר ניר פכטמן    .183

מר טל פלג    .184

מר איתי פלדמן   .185

מר יוסי פלקוביץ    .186

גב’ איילת פנחס    .187

מר ירון פניגר    .188

בהצטיינות גב’ נועה פקטרובסקי   .189
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

גב’ ילנה אליה פרומן    .190

גב’ נטע פרטוק    .191

בהצטיינות  יתרה מר תומר פרנסא   .192

גב’ ענבל פרנקל    .193

מר יהונתן פרקל    .194

מר לב צוי    .195

מר אוהד צור    .196

מר גד צור    .197

גב’ אלה צ’חט    .198

גב’ דניה צפריר    .199

מר מני קדוש    .200

מר ולדימיר קדינוב    .201

מר ניר קוזמינסקי    .202

מר ויטלי קונדאורוב    .203

מר יהונתן קונדראה    .204

מר מיכאל קושניר    .205

גב’ חפציבה קינן   .206

 

מר יבגני קיף    .207

מר תדהר קליין אורבך    .208

מר יהודה קלימיאן    .209

מר רועי קלינברגר    .210

גב’ דנה קליס    .211

גב’ תמר קסורלה    .212

מר דן קסן    .213

מר עומר קפלושניק    .214

מר ארז קציר    .215

גב’ ענת קרונברגר    .216

מר ברק קרני    .217

מר עופר ראובני    .218

גב’ אורי רבנה    .219

גב’ ענת רוזוליו    .220

מר דוד רוזנברג   .221
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תעשיה וניהול

גב’ עינת רון    .222

גב’ גל רוקח    .223

גב’ נטלי רז    .224

מר עודד רחבי    .225

בהצטיינות גב’ יעל רפלוביץ   .226

מר ניר שאהקוהי    .227

גב’ רותם שגיא שטיינמץ    .228

גב’ דורון שדמי    .229

גב’ מזל מיטל שדמי    .230

גב’ יעל שוימר    .231

גב’ הדר שולמן    .232

מר חביאר שוקרון    .233

מר שחר שוקרני    .234

גב’ טלי שור    .235

מר ניב שטרן    .236

מר ניר שיפר    .237

מר גיא שלו  .238

בהצטיינות גב’ מירב שמואלי   .239

מר אורן שמחון    .240

גב’ אביטל שמיר    .241

גב’ ענבל שני    .242

בהצטיינות מר ודים שניידר   .243

מר אלירן שף    .244

מר עמי שפיר    .245

מר שחר שפירא    .246

מר יואל שפרוט    .247

מר יבגני שציגול    .248

מר טל שקד    .249

בהצטיינות גב’ צביה שרעבי   .250

מר אלירן שרצר    .251

גב’ תמר תורקישר    .252

מר אייל תמיר    .253

מר חגי תפיירו    .254
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מערכות תקשורת

מר דביר אייזנמן    .1

מר ידידאל אלחיאני    .2

מר דרור ארז    .3

מר עופר בורוש    .4

מר שלמה בן שושן    .5

מר תומר ברדוגו    .6

מר עומר ג’ארושי    .7

מר אלעד גרוס    .8

מר נפתלי גרנד    .9

מר יוסי דבורי    .10

מר מיכאל דגטיאר    .11

מר רן דובין    .12

מר מעין דוד    .13

מר נדב דוידוביץ    .14

מר גרמן דיומין    .15

מר יצחק דמרי    .16

מר ליאור דנציגר    .17

בהצטיינות מר אפי דרור   .18

מר יניב הדר    .19

מר אסף היידו    .20

מר ליאב וינר    .21

בהצטיינות גב’ אסתי חג’ג’   .22

גב’ יעל חרדון    .23

מר יותם איתי טאייב    .24

בהצטיינות גב’ יעל טלר   .25

מר איוון יגורוב    .26

מר דגן ידין    .27

מר דניאל יודלביץ    .28

מר גיל כהן    .29

מר דור כהן    .30

מר דן כהן    .31

מר יוסף כהן    .32

מר צבר כהן    .33

בהצטיינות מר אופיר לוזון   .34
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מערכות תקשורת

מר אודי לוי    .35

גב’ אורית לוי    .36

מר רועי לוי    .37

מר ודים לנצמן    .38

מר מאיר שי מאור    .39

מר מתן מאכאניאן    .40

מר יניב מחני    .41

מר אלכסיי מינביץ    .42

בהצטיינות יתרה  מר אלכסנדר מלטינסקי   .43

גב’ ענבר מנחם    .44

מר אלון מעוז   .45

גב’ ויקטוריה מרקוזן    .46

בהצטיינות מר אייל נוסבאום   .47

מר רועי נחום    .48

מר גארי סבולקין    .49

מר אלון סומגין    .50

בהצטיינות מר נעמן סיטסמר   .51

בהצטיינות  יתרה מר לירן סיני   .52

גב’ יעל עוז-אזצקר    .53

מר גיא עזרא    .54

גב’ ליאלי עלי    .55

מר גל ענבר    .56

בהצטיינות מר רן פוגל   .57

מר איל פרי    .58

מר ירון פרי    .59

מר סרגיי פרידלנד    .60

מר דני קיאזדה    .61

בהצטיינות מר דור יוסף קמפאס   .62

מר עמרי רביד    .63

מר אנדרי שומר    .64

מר רועי שטיינברג    .65

מר איתי שלו    .66

מר מאיר שעשוע    .67

מר ראם שרמן    .68
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מערכות מידע

מר אורן אבו    .1

מר דוד אבינועם    .2

מר דרור אברהם    .3

מר עומר אגמון    .4

מר אלקסנדרו אוליסקי    .5

מר שלומי אזולאי    .6

מר ליאור אילוז    .7

מר ירון אינגל    .8

גב’ אלינור עקבה איתן    .9

גב’ רותם אלי    .10

מר יחיאל אמסלם    .11

מר דמיטרי אנשלביץ’    .12

מר עידן אסא    .13

מר ליאור ארביב    .14

מר לאון באם    .15

גב’ מיכל בודנשטיין    .16

גב’ יהל בוימגולד    .17

גב’ הילה בחני    .18

גב’ חנה ביטון    .19

מר רז בכר    .20

בהצטיינות מר עידו בלנק   .21

מר גיא בן  ברוך    .22

גב’ אילאיל בן חמו    .23

מר שמעון בנישו    .24

מר אהוד בן קימון    .25

מר אבישי בן שימול    .26

מר גיל ברון    .27

בהצטיינות גב’ מיה ברקוביץ   .28

מר ויקטור גואטה    .29

גב’ מריה גורשניק    .30

מר אולג גלמן    .31
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מערכות מידע

מר עידן דדון    .32

בהצטיינות גב’ מיכל דהן   .33

בהצטיינות גב’ מעין דרור   .34

מר עמית הירש    .35

מר חן וייסמן    .36

בהצטיינות גב’ לילך וענונו   .37

מר אמיר חלצ’י    .38

מר ודים טרשצ’וק    .39

מר אברהם כהן    .40

גב’ הגר כהן    .41

בהצטיינות מר תומר לאופר   .42

מר אורון לוי    .43

מר בועז לוי    .44

מר מיכאל לוי    .45

מר עומר לוי   .46

מר דני לוייב    .47

מר אייל לונגין    .48

גב’ חגית ליבן    .49

מר עמית לסרי    .50

מר מיכאל לפנד    .51

מר איגור מדניקוב    .52

מר לירן מוטולה    .53

גב’ יבגניה מיכאלוב    .54

מר דורון מסורי    .55

מר חן מרכפלד    .56

מר שם נדלר    .57

בהצטיינות גב’ רותי סגל   .58

גב’ הילה סדון    .59

בהצטיינות יתרה גב’ בטי סייג   .60

גב’ יעל עוזיאל    .61

גב’ שירן עזריה    .62
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת מערכות מידע

בהצטיינות יתרה גב’ עפרה עמיר   .63

בהצטיינות מר דב פוריה   .64

גב’ רדמילה פישל    .65

גב’ אורה פלד נקש    .66

בהצטיינות גב’ נדיה צ’יגרינסקי   .67

מר אלדד קדושים    .68

מר אביב קינן    .69

מר פבל קירילוב    .70

מר יונתן קריגר    .71

בהצטיינות  מר עודד קרמר   .72

מר אלכסיי קרסנר    .73

מר ערן רוזנברג    .74

מר יוסי רוזנטל    .75

בהצטיינות מר אורן רזון   .76

בהצטיינות יתרה גב’ אלנה רטנר   .77

מר ארז שריר    .78

מר עומרי תבור    .79

מר אבי תובל    .80
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תכנה

מר ברק אגיב    .1

מר בוריסלב אומנסקי    .2

בהצטיינות מר אורי אוסמי   .3

מר דור אלטשולר    .4

מר נועם ארד    .5

מר רביב ארניה    .6

מר אוהד בכור    .7

בהצטיינות מר אורן בן-חיים   .8

בהצטיינות מר איתמר בן זקן   .9

מר דניאל ברק    .10

מר עידו ברקוביץ    .11

מר שי גבעוני    .12

מר אורי גולדנברג    .13

מר איתי גולדשטיין    .14

מר אופיר דגן   .15

בהצטיינות מר אדיר דרעי   .16

גב’ רוית הובר   .17

מר בני הולצר   .18

בהצטיינות מר אמיר הראל   .19

מר איל ורמן    .20

מר אלדר זילברמן    .21

מר בועז חילמסקי    .22

גב’ לילך טסלר    .23

מר שיר ירושלמי    .24

מר אסף כהן    .25

גב’ מורן כוכבי    .26

מר עמית מטודי    .27

מר ארקדי מישייב    .28

מר יורי מנוסוב    .29

מר שאול מנסור    .30
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B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

הפקולטה למדעי ההנדסה
הנדסת תכנה

מר אמיר מנצ’ל    .31

גב’ דקלה מרדכי    .32

מר ברק נחום    .33

מר גיל סדיס    .34

מר ולדיסלב סמולנסקי    .35

גב’ הדס עובדיה    .36

גב’ שירן עלוש    .37

בהצטיינות יתרה גב’ רותם פוטרמן-סובה   .38

מר רפי פינטו    .39

מר יבגני פישמן    .40

בהצטיינות מר איתי קורנברג   .41

מר גלעד קינן    .42

מר יהודה קריאף    .43

בהצטיינות מר שי קרר   .44

מר אריאל רוזן    .45

בהצטיינות יתרה גב’ ורה ריבלין   .46

גב’ ענבר שאבי   .47

מר גיא שגב    .48

מר אמיר שגיא   .49

מר אופיר תם   .50



78

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
מתמטיקה

בהצטיינות מר	אדמונד	בן	עמי	 	.1

מר	אסף	גלילי	 	.2

מר	שגיא	זינגר	 	.3

גב’	מיטל	כהן	 	.4

גב’	נועה	לביא	 	.5

בהצטיינות מר	אלי	שמוביץ’	 	.6
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב

בהצטיינות	יתרה מר	רום	אשנר	 	.1

בהצטיינות מר	עמית	בן-בסט	 	.2

מר	נדב	בן-נון	 	.3

מר	ירון	גונן	 	.4

בהצטיינות	יתרה מר	רועי	גמליאל	 	.5

גב’	ליאנה	דיזנדרוק	 	.6

מר	תומר	הבר	 	.7

בהצטיינות גב’	פולינה	זילברמן	 	.8

מר	אלכסנדר	קנטור	 	.9

מר	יואל	שכטר	 	.10

גב’	מיכל	שמש	 	.11



80

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
פיסיקה

מר	עופר	אלוף	 	.1

בהצטיינות מר	אמיר	ארז	 	.2

גב’	יקטרינה	דוברובין	 	.3

מר	ברוך	דולגין	 	.4

מר	אלמוג	ילינביץ	 	.5

מר	אורי	נוקד	 	.6

מר	מרט	ספקטור	 	.7

מר	יונתן	קוסלובסקי	 	.8

מר	אילן	שמש	 	.9
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
מר	יותם	יוסף	אביטל	 	.1

מר	אלעד	איטח	 	.2

בהצטיינות מר	נרי	אמארא	 	.3

גב’	לסלי	ארליך	 	.4

מר	זיו	הרפז	 	.5

מר	יניב	וולפר	 	.6

בהצטיינות מר	עופר	זעירי	 	.7

מר	מחמוד	חאג	יחיא	 	.8

גב’	טובה	יפרח	 	.9

גב’	ג’ני	לרנר	ירדני	 	.10

מר	מרדכי	מזרחי	 	.11

בהצטיינות מר	רועי	משיח	 	.12

גב’	הדר	קייקוב	 	.13

מר	בוריס	רובינוב	 	.14

גב’	רינת	רויטמן	 	.15

מר	אור	רייפמן	 	.16

מר	עמית	שטיינפלד	 	.17

גב’	אביטל	שטרן	 	.18

כימיה



82

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים

	 מר	שחר	אברמוביץ	 	.1

	 מר	דותן	אמר	 	.2

	 מר	אורן	אמתי	 	.3

	 גב’	עדי	ארביב	 	.4

	 גב’	מור	בוכשטב	 	.5

	 מר	אוהד	גפני	 	.6

	בהצטיינות מר	מיכאל	דורמן	 	.7

	 מר	אילן	ורד	 	.8

	בהצטיינות גב’	נטלי	זיתוני	 	.9

	 מר	ליעד	זמיר	 	.10

	 גב’	יסמין	טויב	 	.11

	 מר	בארי	יעקב	 	.12

בהצטיינות גב’	אדוה	לוי	 	.13

	 גב’	נעמה	מורג	 	.14

	 גב’	חנית	מזרחי	 	.15

בהצטיינות גב’	יעל	ניסנקורן	 	.16

גב’	טאני	סבן	 	.17

	

	 מר	ולדיסלב	סז’נסקי	 	.18

	 מר	ישי	פינקלשטיין	 	.19

בהצטיינות	יתרה גב’	נורית	קינן	 	.20

	 מר	עשהאל	רוה	 	.21

בהצטיינות	יתרה מר	אהד	רוזן	 	.22

בהצטיינות גב’	חן	רוזנצויג	 	.23

	 גב’	שרון	רנן	 	.24

בהצטיינות מר	צילהב	שם-עד	 	.25



83

M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הפקולטה למדעי הטבע
	 גב’	אפרת	אליאני	רוסק	 	.1

בהצטיינות גב’	רותי	אריאלי	 	.2

	 מר	אור	ביאליק	 	.3

	 מר	נימרוד	וילר	 	.4

	 מר	אסף	ענבל	 	.5

מדעי	הגיאולוגיה	והסביבה



84

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מתמטיקה

בהצטיינות	יתרה	 מר	יואב	אורוביץ	 	.1

בהצטיינות	 מר	יואב	בר-סיני	 	.2

מר	דין	גרוסברד	 	.3

בהצטיינות	 מר	אדם	דור-און	 	.4

מר	שלומי	זאבי	 	.5

מר	אוהד	מדמון	 	.6

בהצטיינות מר	איציק	מרציאנו	 	.7

מר	יהונתן	פרקל	 	.8

גב’	מעיין	קטן	 	.9

בהצטיינות	יתרה	 מר	אלון	קיפניס	 	.10

מר	אסף	קרגילה	 	.11



85

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מתמטיקה	ומדעי	המחשב

גב’	נועה	אביגור	 	.1

גב’	מיכל	אבירם	 	.2

גב’	לירז	אברהם	 	.3

גב’	מרגריטה	אפשטיין	 	.4

מר	שניר	גדסי	 	.5

מר	רון	גרדר	 	.6

מר	שגיא	דרוקר	 	.7

בהצטיינות מר	תומר	וייס	 	.8

מר	סרגיי	טירין	 	.9

מר	אביתר	טנא	 	.10

מר	עומר	כהן	 	.11

מר	אסף	מנחם	 	.12

גב’	אורטל	נחמני	 	.13

מר	ראובן	סבי	 	.14

מר	פינאן	ענאבוסי	 	.15

בהצטיינות גב’	מרינה	פוקס	 	.16

מר	יובל	פלד	 	.17

גב’	אורטל	פנחס	 	.18

מר	יואב	פקטה	 	.19

מר	אייל	פרגי	 	.20

מר	יואב	קנול	 	.21

מר	שקד	רפאלי	 	.22

גב’	רות	שמאי	 	.23

מר	תום	שנקר	 	.24

מר	ארתור	שפנגר	 	.25



86

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב

מר	דוד	אבינועם	 	.1

מר	עידו	אבירם	 	.2

מר	איציק	אדלר	 	.3

מר	אלן	אדלר	 	.4

גב’	יעל	שרה	אדלר	 	.5

מר	יובל	אדם	 	.6

מר	משה	אוחיון	 	.7

מר	אבשלום	אזולאי	 	.8

מר	שמעון	אזרד	 	.9

מר	אלעד	איווניר	 	.10

מר	יוחאי	אלופר	 	.11

מר	אסף-שלום	אלי	 	.12

מר	יוני	אללוף	 	.13

מר	עידו	אלקיים	 	.14

מר	שי	אלקיים	 	.15

מר	גיל	אמסלם	 	.16

מר	עומר	אברהם		אנסון	 	.17

מר	גיא	אנצלוביץ	 	.18

גב’	הילה	אפל	 	.19

מר	אור	ארבל	 	.20

מר	אלעד	ארז	 	.21

מר	דרור	ארז	 	.22

מר	מתי	בוט	 	.23

בהצטיינות גב’	אליסה	בונדרב	 	.24

בהצטיינות מר	ארטיום	בונדרב	 	.25

בהצטיינות מר	יבגני	בורד	 	.26

מר	עידן	בכר	 	.27

גב’	סלעית	בלושטיין	 	.28

מר	עידו	בן	אהרון	 	.29

בהצטיינות מר	רמי	בן	ארויה	 	.30



87

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב
מר	רון	בן	יוסף	 	.31

בהצטיינות מר	אלעד	בן-דוד	 	.32

בהצטיינות גב’	מזית	בן-תורה	 	.33

מר	רמי	בקסנסקי	 	.34

בהצטיינות מר	גל	בר		משיח	 	.35

מר	גלעד	ברנד	 	.36

בהצטיינות מר	דורון	ברנט	 	.37

גב’	ענת	ברר	 	.38

מר	אלי	גולין	 	.39

מר	רותם	גולן	 	.40

מר	מיכאל	גורליק	 	.41

בהצטיינות מר	ארז	גיא	 	.42

בהצטיינות גב’	עידית	גלוק	 	.43

גב’	אורטל	גלסמן	 	.44

בהצטיינות	יתרה גב’	רונית	גרינצייג	 	.45

בהצטיינות			 גב’	רותם	דביר	 	.46

מר	עמית	דור	 	.47

מר	אמיר	דר	 	.48

מר	עמית	דרוקר	 	.49

מר	אדם	הבארי	 	.50

מר	עומר	הולצינגר	 	.51

מר	רביב	הללי	 	.52

גב’	רותם	הרוש	 	.53

מר	חמי	הר-מלך	 	.54

גב’	טלי	ווינברגר	 	.55

גב’	גלינה	וולקינשטיין	 	.56

מר	יואב	וייס	 	.57

גב’	אורית	ולד	 	.58

גב’	אליסה	ורחובסקי	 	.59

מר	גיל	זידר	 	.60



88

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב
מר	עומר	זיו	 	.61

גב’	פזית	זילבר	 	.62

מר	שמואל	זילברברג	 	.63

גב’	דינה	זילברמן	 	.64

גב’	יעל	זריצקי	 	.65

מר	ראם	חגבי	 	.66

מר	רועי	חודרה	 	.67

מר	עודד	חיבה	 	.68

מר	חיים		חמו	 	.69

מר	סאהר	חניפס	 	.70

גב’	שירה	טוביאס	 	.71

מר	אילן	טל	 	.72

מר	יוחאי	טרבלסי	 	.73

מר	אמיר	יגר	 	.74

מר	עומרי	יהודה	 	.75

בהצטיינות גב’	יעל	יוחאי	 	.76

מר	אלי	יצחק	 	.77

מר	יעקב	יצחק	 	.78

מר	רותם	יצחק	 	.79

גב’	מורן	יקואל	 	.80

מר	ליעד	יקיר	 	.81

בהצטיינות מר	אבישי	כהן	 	.82

מר	לירון	כהן	 	.83

מר	סער	כהן	 	.84

מר	אליהו	כהן-נחמיה	 	.85

מר	גיא	כספני	 	.86

גב’	דקלה	לביא	 	.87

מר	ניר	לביא	 	.88

מר	ליאור	לוטן	 	.89

מר	אורן	לייביקר	 	.90



89

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב
מר	אלכס	לן	 	.91

מר	אמיר	לשמן	 	.92

מר	עודד	מגה	 	.93

מר	עוז	מדר	 	.94

גב’	נועה	מוסא	 	.95

מר	אלון	מוצניק	 	.96

מר	אבישי	משה	מושקה	 	.97

גב’	ענבר	מזרחי	 	.98

מר	רותם	מירון	 	.99

בהצטיינות מר	ויטלי	מלמוד	 	.100

מר	יואב	נגב	 	.101

מר	עדו	נוה	 	.102

גב’	לירז	נוי	 	.103

מר	ניסים	נסימוב	 	.104

מר	אלון	נתיב	 	.105

מר	רועי	סבתו	 	.106

בהצטיינות מר	ארטיום	סוחרנקו	 	.107

בהצטיינות גב’	מיקה	סידי	 	.108

מר	נמרוד	סנפיר	 	.109

מר	שי	עשאל	 	.110

מר	ויטאלי	פוטוריאנסקי	 	.111

בהצטיינות	יתרה מר	דולב	פומרנץ	 	.112

גב’	אירינה	פונדיק	 	.113

מר	רונן	פינקו	 	.114

מר	איתי	פלג	 	.115

בהצטיינות	יתרה מר	נוה	פרוסט	 	.116

בהצטיינות גב’	ענת	פרוש	 	.117

מר	אור	פרי	 	.118

מר	גדי	פרי	 	.119

מר	יובל	פרקש	 	.120



90

B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	המחשב

בהצטיינות	יתרה מר	עידן	קדר	 	.121

מר	יונתן	קינן	 	.122

מר	אורי	קליין	 	.123

מר	ירון	קליין	 	.124

מר	אלכסנדר	קרוגלוב	 	.125

מר	לירן	קרן	 	.126

מר	רונן	רבני	 	.127

גב’	יבגניה	רודניצקי	 	.128

מר	רועי	רוזנטל	 	.129

בהצטיינות מר	בן	רזיאל	 	.130

בהצטיינות גב’	סמדר	רייק-גולדשמידט	 	.131

גב’	הילה	רם	 	.132

בהצטיינות מר	שי	רשף	 	.133

מר	מיכאל	שאולוב	 	.134

מר	גיא	שגב	 	.135

מר	גל	שגיא	 	.136

גב’	סמדר	שגיא	 	.137

מר	אביתר	שוורץ	 	.138

מר	טל	שולמן	 	.139

מר	רועי	שושן	 	.140

בהצטיינות גב’	אסנת	שטיין	 	.141

מר	אייל	שטיינמץ	 	.142

בהצטיינות מר	דן	שמידט	 	.143

גב’	אלכסנדרה	שפילוב	 	.144

מר	יגאל	שריבקר	 	.145

גב’	חנית	תורגמן	 	.146
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
פיסיקה

מר	שי	איזביצקי	 	.1

מר	יוחאי	אלופר	 	.2

מר	אסף	אלמוג	 	.3

	מר	עומר	אברהם	אנסון	 	.4

מר	גד	אפק	 	.5

מר	מיכאל	אפשטיין	 	.6

בהצטיינות מר	גבע	ארוס	 	.7

גב’	אליסה	בונדרב	 	.8

בהצטיינות מר	שגיא	בלונדר	 	.9

מר	אמיר	ברנט	 	.10

מר	גיא	בר-נר	 	.11

מר	עידן	ברק	 	.12

מר	יונתן	גילאון	 	.13

בהצטיינות מר	חן	גלעדי	 	.14

בהצטיינות מר	רז	דגן	 	.15

מר	ירון	דה	ליאו	 	.16

בהצטיינות מר	דותן	דוידוביץ	 	.17

מר	בעז	יניב	 	.18

מר	נמרוד	כהן	 	.19

מר	ארז	כרמל	 	.20

בהצטיינות	יתרה מר	ארנון	לוונטל	 	.21

בהצטיינות	יתרה מר	בן	לשם	 	.22

מר	שחר	מכלוף	 	.23

מר	נמרוד-גיא	ניסים	 	.24

מר	שמעון	נעים	 	.25

מר	איתי	נתיב	 	.26

מר	אבנר	סגל	 	.27

מר	רותם	צוק	 	.28

מר	מיכאל	צ’פסקי	 	.29
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
פיסיקה

גב’	דר	קרוננבלום	 	.30

מר	פליקס	קריקון	 	.31

מר	מיכאל	שאולוב	 	.32

מר	מני	שפירא	 	.33

מר	אמיר	שרף	 	.34
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
כימיה

מר	כפיר	אבודרהם	 	.1

בהצטיינות מר	חיים	יובל	אבירם	 	.2

גב’	שימרית	אוחיון	 	.3

גב’	נהאד	אלהואשלה	 	.4

גב’	יסמין	אלטורי	 	.5

גב’	שי	ארד	 	.6

מר	ולרי	בורבו	 	.7

מר	יאיר	בלטרן	 	.8

בהצטיינות מר	איליה	ברונשטיין	 	.9

גב’	מאור	גבאי	 	.10

גב’	מרגריטה	גייזר	 	.11

גב’	קרן	גרין	 	.12

גב’	בל	וייס	 	.13

גב’	קריסטין	חריפקוב	 	.14

גב’	שירה	טוביאס	 	.15

מר	דני	טולצ’ינסקי	 	.16

גב’	תמר	יוצר	 	.17

גב’	קרן	כהן	 	.18

גב’	אלונה	לנסקי	 	.19

בהצטיינות גב’	טל	מויאל	 	.20

גב’	יוליה	מויסייב	 	.21

גב’	אלכסנדרה	מזיר	 	.22

מר	אביעד	מנדבי	 	.23

מר	תומר	פחימה	 	.24

בהצטיינות	יתרה מר	קובי	פלומין	 	.25

גב’	ליאת	פנהאולה	 	.26

גב’	שירי	פסטיג	 	.27

מר	ארטור	פצ’קר	 	.28

בהצטיינות גב’	אינה	פרונין	 	.29
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
כימיה

בהצטיינות גב’	מיכל	פרידמן	 	.30

גב’	אלינה	צוקלר	 	.31

בהצטיינות	יתרה גב’	נירית	צרי	 	.32

גב’	סיון	קובר	 	.33

מר	איל	קירשנר	 	.34

גב’	איילת	קלפה	 	.35

גב’	סופיה	קרשנגולף	 	.36

גב’	דנית	רוטנברג	 	.37

גב’	פזית	רוכנשטיין	 	.38

גב’	לי	שוהם	 	.39

גב’	יוליה	שוסטרמן	 	.40

מר	עופר	שפירא	 	.41
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים

בהצטיינות גב’	גל	אביטל	 	.1

בהצטיינות גב’	אורלי	אברהם	 	.2

מר	אסף	אברהם	 	.3

גב’	קרן	אדיבי	 	.4

מר	איתי	אהרון	 	.5

גב’	עדי	אויזרת	 	.6

מר	עידו	אורי	 	.7

בהצטיינות גב’	טל	אורן	 	.8

מר	טל	אילן	 	.9

בהצטיינות גב’	ליטל	אינגל	 	.10

מר	מרדכי	אלדד	 	.11

גב’	יפעת	אלהרר	 	.12

בהצטיינות	יתרה גב’	שמחה	אמסלם	 	.13

מר	גיל	אשל	 	.14

גב’	ליטל	בוחבוט	 	.15

בהצטיינות מר	נועם	בורובסקי	 	.16

גב’	טל	בינדר	 	.17

גב’	גלית	בליכר	 	.18

גב’	מרינה	בלנקי	 	.19

גב’	קרן	בן	יעקב	 	.20

מר	אסף	בן-ארי	 	.21

גב’	הדר	בן-דוד	 	.22

גב’	ליאת	בנדט	 	.23

בהצטיינות	יתרה גב’	מעיין	בר-און	 	.24

בהצטיינות		 גב’	כרמל	ברוורמן	 	.25

מר	אחמד	ברכה	 	.26

גב’	זהר	ברעם	 	.27

גב’	סיון	ג’אן	 	.28

גב’	מעיין	גדות	 	.29

מר	תומר	גויטע	 	.30
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים

גב’	חן	גולדבך	 	.31

גב’	אן	מרי	גולדשטיין	 	.32

בהצטיינות	יתרה גב’	אינה	גורקוב	 	.33

גב’	אורנית	גלעדי	 	.34

בהצטיינות	יתרה מר	עופר	גנון	 	.35

גב’	כרמל	גרינטק	 	.36

בהצטיינות מר	יאיר	גת	 	.37

גב’	רעות	דורון	 	.38

גב’	דנה	הוכברג	 	.39

גב’	נוי	הס	 	.40

גב’	אביב	הקמון	 	.41

גב’	אורית	ויינר	 	.42

גב’	מיה	וינטל	 	.43

מר	גיא	יוסף	ולד	 	.44

מר	איתי	ולנסי	 	.45

גב’	אנה	ונצקי	 	.46

מר	יובל	דוד	זהבי	 	.47

גב’	טל	זיו	 	.48

גב’	נטיה	טטיקשוילי	 	.49

מר	קובי	טראב	 	.50

בהצטיינות גב’	טל	יהב	רובינוביץ	 	.51

גב’	אלונית	יוסף	 	.52

גב’	הילה	יוספיאן	 	.53

גב’	נוגה	יחיאלי	 	.54

גב’	ברטין	יעקב	 	.55

מר	אבישי	כהן	 	.56

גב’	מור	כהן	 	.57

מר	משה	כהן	 	.58

מר	פנחס	כהן	 	.59

מר	רן	כהן	 	.60
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים
מר	אריה	כץ	 	.61

מר	אלון	לאם	 	.62

גב’	דנה	לביא	 	.63

גב’	אלה	לוי	 	.64

גב’	ריקי	לוי	 	.65

מר	לירון	לוין	 	.66

מר	מקסים	לוין	 	.67

גב’	שימרית	לוין	 	.68

גב’	רעות	לחיאני	 	.69

גב’	מאיה	לינדנברג	 	.70

בהצטיינות מר	נדב	מאיירס	 	.71

גב’	מורן	מדינה	 	.72

בהצטיינות גב’	יערה	מוטרו	 	.73

גב’	הילה	מור	 	.74

מר	עודד	מייזלס	 	.75

גב’	טל	מיכאל	 	.76

גב’	שירלי	מימון	 	.77

גב’	טל	מינצקר	 	.78

גב’	מעין	מירו	 	.79

מר	רומן	מלדין	 	.80

גב’	יעל	מנדלברג	 	.81

גב’	אירית	מסיקה	 	.82

גב’	אודליה	מרציאנו	 	.83

מר	גילי	מרקדו	 	.84

גב’	ליטל	משה	 	.85

גב’	כסניה	נדוטקו	 	.86

בהצטיינות גב’	ענת	נוה	 	.87

בהצטיינות גב’	יהודית	נוסגורוצקי	 	.88

בהצטיינות מר	אהרון	ניסן	 	.89

גב’	מורן	נפתלי	 	.90
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים

גב’	בתאל	סויסה	 	.91

מר	אילן	סיקולר	 	.92

גב’	נדירה	סלזמן	 	.93

גב’	נטלי	סלמן	 	.94

גב’	ליהיא	סלפטר	 	.95

בהצטיינות מר	ניצן	סמרה	 	.96

גב’	אדית	ספייר	 	.97

מר	חגי	עדן	 	.98

מר	מורן	ערער	 	.99

מר	יותם	פופוביץ	 	.100

גב’	מגל	פוריה	 	.101

בהצטיינות מר	גיא	פיטרמן	 	.102

בהצטיינות גב’	לאה	פלאם	 	.103

גב’	מרינה	פלוטקין	 	.104

בהצטיינות גב’	עדי	פנקס	 	.105

גב’	אנה	פרומקין	 	.106

גב’	סיגל	אדריאנה	פרוסט	 	.107

גב’	הילה	פריאל	 	.108

בהצטיינות גב’	נטלי	פרייזוס	 	.109

גב’	קים	פרן	 	.110

מר	אייל	פרנקו	 	.111

מר	יוסף	צייטין	 	.112

גב’	גל	ציצלסקי	 	.113

גב’	ורד	קובי	 	.114

גב’	אסיה	קוגן	 	.115

גב’	יוליה	קוגן	 	.116

גב’	אירינה	קומרוב	 	.117

מר	תומר	קטן	 	.118

גב’	דפנה	קירשנבאום	 	.119

מר	דור	קליינמן	 	.120
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
מדעי	החיים

גב’	ג’מילה	קלימי	 	.121

בהצטיינות גב’	יפעת	רגב	 	.122

גב’	עדי	רוב	 	.123

גב’	נועם	רובין	 	.124

מר	עמר	רובין	 	.125

גב’	הילה	רובינשטיין	 	.126

גב’	אביבית	רווח	 	.127

מר	רן	רוזן	 	.128

גב’	עדן	רוזנפלד	 	.129

גב’	קירא	רפופורט	 	.130

גב’	יעל	שבתאי	 	.131

בהצטיינות גב’	אנה	שולמן	 	.132

גב’	רוני	שחל	 	.133

בהצטיינות מר	נטע	שטיינברג	 	.134

גב’	יבגניה	שטיינפר	 	.135

מר	אושר	שטרית	 	.136

גב’	סיגל	שלו	 	.137

גב’	לילך	שליונסקי	 	.138

גב’	נטע	שמש	 	.139

מר	שחר	שמשון	 	.140

מר	חן	שנהר	 	.141
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הטבע
גב’	קסניה	ביסנובט	 	.1

גב’	עירית	גפן	 	.2

בהצטיינות מר	חן	גרובר	 	.3

מר	גיא	דודסקו	 	.4

מר	אמיר	ווהנון	 	.5

מר	נדב	ונגר	 	.6

מר	יובל	דוד	זהבי	 	.7

גב’	מוריה	חזן	 	.8

בהצטיינות גב’	מעיין	יהודאי	 	.9

גב’	סבטלנה	ילסקי	 	.10

גב’	טליה	כהן	 	.11

מר	גילי	מרקדו	 	.12

מר	רפאל-דוד	סמר	 	.13

גב’	הילה	פריאל	 	.14

בהצטיינות	יתרה מר	אלכסנדר	פרידמן	 	.15

גב’	ליאת	קוזניץ	 	.16

גב’	ליבי	רון	 	.17

גב’	גלית	תדמור	 	.18

מדעי	הגיאולוגיה	והסביבה
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M.A./M.Sc . מקבלי תואר מוסמך למדעים

לימודי מדבר בית ספר ל
למר חורן אבטיסיאן     . 1

בהצטיינות לגב’ נטליה אוסטרואומוב    . 2

למר עזרא מנחם אורלובסקי   . 3

לגב’ חן אלון   . 4

למר אשרף אשהב   . 5

למר דותן בבאי   . 6

לגב’ שני בן-יאיר   . 7

בהצטיינות יתרה לגב’ איה בן-צבי    . 8

בהצטיינות לגב’ שירי בס ספקטור    . 9

לגב’ ג’ניפר יערית גולדינג   . 10

בהצטיינות יתרה למר אלכס גולדשטיין    . 11

למר ארתור גזאריאן   . 12

לגב’ דישין ג’יאו   . 13

לגב’ אפרת גרינוולד   . 14

בהצטיינות למר תומס גרינוולד    . 15

למר ארייא וולדו הבטמאריאם   . 16

למר מאזן זועבי   . 17

לגב’ ענבל פיה זרחין   . 18

למר דויד טוביאנה   . 19

לגב’ קרן ינוקה   . 20

למר בצלאל כהן   . 21

לגב’ אילנה כץ-מינק   . 22

לגב’ מויסוי לוסי וואמויו   . 23

לגב’ עמרת ליהוד   . 24

לגב’ עדי מימון   . 25

לגב’ מליקה מירזביווה   . 26

לגב’ שרה אליס עמידור   . 27

לגב’ דיפסמיטה פאל   . 28

לגב’ גבריאלה יעל פיירשטיין   . 29

בהצטיינות לגב’ טל פלד    . 30

לגב’ דיאנה לילה פראנדו צ’ווס   . 31



102

M.A./M.Sc . מקבלי תואר מוסמך למדעים

לימודי מדבר בית ספר ל
בהצטיינות לגב’ לוניה ריצ’ל פרידלנדר    . 32

למר אלכס צסלסקי   . 33

למר זרה צפאלם רזנה   . 34

בהצטיינות לגב’ יאנה קזחקובה    . 35

בהצטיינות למר עופר רוזנשטיין    . 36

למר קרלוס אנדרס ריברה וילרייס   . 37

בהצטיינות לגב’ לי רכט    . 38

בהצטיינות לגב’ נסטסיה שטאידה    . 39

למר צבי שטיינר   . 40

בהצטיינות לגב’ דנה  לינאת שפירו    . 41

בהצטיינות לגב’ שרלין ניקול שפירו    . 42

למר אליוט שרמן   . 43

למר זיו שרצר   . 44

לגב’ עדי לוי   . 45

למר ינאי עמיעז   . 46
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

מר עידן אבידן 

בהצטיינות גב’ יערה אהרון-רוטמן 

גב’ ענת אלוק 

גב’ שירי בן-שחר 

מר דרור הר גיל 

גב’ חופית יצחק בן-שלום 

בהצטיינות יתרה  מר רועי נוריאל 

בהצטיינות מר שי סלע 

גב’ טרין פז 

מר יהונתן רובינשטיין 

גב’ יוליה רפאלוב 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בהצטיינות מר חאלד אבו עקל 

גב’ נירה אבו-בכר 

גב’ בתאל אוסדון 

מר אחמד איוב 

מר אחמד אלולידי 

מר איימן אלפיומי 

גב’ יליאנה אמונה 

גב’ ענת אפונסו 

מר ג’אלב בדארנה 

גב’ ענת בוגנים 

מר מוחמד ג’ברין 

מר חסאן ג’מאל 

גב’ ליודמילה גמל 

גב’ חגית דהן-פנחס 

גב’ וופא דחלה 

מר רונן דייטשמן 

מר אמין דקה 

גב’ דפנה ויסמן 

מר יעקב-גד ויצמן 

גב’ ראיסה וסרמן 

מר עלאא חוסין 

מר בסאם חלאילה 

בהצטיינות גב’ מיטל לוי 

גב’ אורלי לנקרי  בהצטיינות יתרה 

מר עמאד מחאג’נה 

גב’ סוהא מנסור 

בהצטיינות מר עומר מסארוה 

גב’ רינת מרציאנו 

מר ווסים סבאג 

גב’ ספא עומרי 

גב’ אמנה עזב 

בהצטיינות גב’ ענבל ערב 

מר סאלח פוקרא 

מר עבדאללה קעדאן 

בהצטיינות מר נזאר שלבי 

מר רוזיליו שמעון 

הוראת המדעים והטכנולוגיה
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ לינדה אבו-אלהווא 

גב’ ירדנה אוקמן 

מר דורון בוחבוט 

גב’ מירי בן-שמואל 

גב’ צמרת בראדריאן 

גב’ חדרה הוזייל 

מר עמיחי חביביאן 

גב’ ברוריה יכיני 

גב’ אילה כהן 

גב’ טל מורג 

גב’ פרידה סגל בר-רצון 

גב’ אושרת-שרה סויסה 

מר נאסר עבאס 

בהצטיינות גב’ דליה עוזדור 

בהצטיינות מר רן קליין 

מר אייל רביב 

בהצטיינות יתרה גב’ איילה שוורץ 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

ניהול וישוב סכסוכים
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

היסטוריה של עם ישראל

מר עומר לוין 

גב’ חן מנסור 

בהצטיינות גב’ נועה קאופמן 

גב’ תרצה אורן 

מר אברהם אייזן 

בהצטיינות מר ערן בוכלצב 

בהצטיינות יתרה  מר אלכס ולדמן 

מר רזיאל יהל 

גב’ אסתר לוי 

גב’ תהלה מלכה 

גב’ נורית ענבר 

היסטוריה כללית

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.1

.2

.3
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
נוך חי

גב’ אסתר אאידה   . 1

מר יעקוב אבו-אלקיעאן   . 2

מר סאלם אבן-חמיד   . 3

גב’ תמר אברקי   . 4

מר ארז אוחיון   . 5

גב’ סימון אורפני   . 6

מר מוחמד אלדדה   . 7

גב’ פנינה אלון   . 8

גב’ שמרית אלון חזן   . 9

גב’ וואפה אלקרינאוי   . 10

גב’ דיאנה אמקייס   . 11

גב’ סנדרין באנסיי   . 12

מר יוסף בדארנה   . 13

גב’ אפרת בוהדנה   . 14

גב’ רונית בית-הלחמי   . 15

גב’ חגית בן-אפרים   . 16

גב’ אביטל בן-דוד   . 17

בהצטיינות גב’ מיטל בן-דוד   . 18

גב’ אלנה בנדרסקי   . 19

גב’ עינת בנטוב   . 20

גב’ עדי בניפלה   . 21

גב’ שקד בן-מאיר   . 22

בהצטיינות גב’ טלי בר   . 23

בהצטיינות גב’ שקמה בר   . 24

מר תומר בר לוי   . 25

גב’ אורלי ברגר-כהן   . 26

גב’ סוזי ברוך   . 27

גב’ שירה ברמי   . 28

גב’ אפרת בשירי   . 29

גב’ פזית גבאי   . 30

גב’ מורן-חיה גבריאל   . 31
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ רינת גולדברג   . 32

גב’ ציפי גולדשטין   . 33

גב’ קרנית גולן   . 34

בהצטיינות גב’ מלכה גיל   . 35

בהצטיינות יתרה גב’ ליאת גרינפלד   . 36

גב’ שקמה דורון-שלוין   . 37

בהצטיינות גב’ לימור )אתי דותן-ישראלי(   . 38

בהצטיינות מר תום הדני   . 39

גב’ סיון הופמן   . 40

מר יונס הואשלה   . 41

גב’ עדית הנל   . 42

גב’ סיון הרטמן  בהצטיינות יתרה  . 43

גב’ קארין הרמן   . 44

גב’ מיכל הרפז   . 45

גב’ רינת הרשקוביץ   . 46

גב’ תהילה ווילף   . 47

גב’ תמר וולוקיטה  בהצטיינות יתרה   . 48

גב’ סנאית )אסתר ונונו-טויזר(   . 49

גב’ רונית זגדון   . 50

בהצטיינות מר שני חג’בי   . 51

גב’ ורד חג’ג’   . 52

גב’ חניתה חדד   . 53

גב’ מלאל חוג’יראת   . 54

גב’ חגית חורי   . 55

מר מוחמד חושאן   . 56

גב’ נילי חכם   . 57

גב’ אסתר טויזר   . 58

גב’ מוניקה טיבי-ברונשטיין   . 59

גב’ ליאור יאדו   . 60

גב’ מוריה יהודה   . 61

גב’ עפרה יונה   . 62

ך נו חי
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
נוך חי

גב’ רחלי יוסף   . 63

גב’ סיהאם יחיא   . 64

גב’ יונת ישי-לוי   . 65

גב’ אור כדורי-סידון   . 66

גב’ יפעת כהנא-סויסה   . 67

גב’ נורית כוכבי   . 68

גב’ מרוה מג’אדלה   . 69

בהצטיינות גב’ אילנה מדמוני   . 70

בהצטיינות גב’ נועה מהרי”ק   . 71

בהצטיינות גב’ דפנה מידן   . 72

גב’ מעיין מינה-מויאל   . 73

מר קאיד מלאחי   . 74

גב’ פאטמה מסארוה   . 75

גב’ גלית נוריאל   . 76

גב’ אנדריאנה ניר-שיוביץ   . 77

גב’ מנאל נמארנה   . 78

גב’ יפית נקאש  בהצטיינות יתרה  . 79

גב’ לילך נתנאל-רייב   . 80

גב’ גליה סבירסקי   . 81

בהצטיינות גב’ שרית סלע   . 82

מר יוסף עאמר   . 83

גב’ דינה עואד   . 84

גב’ עדי עזרן-אבוטבול   . 85

בהצטיינות גב’ עידית עזרתי-רביב   . 86

גב’ שרין עיסא   . 87

גב’ אילנה עמבר   . 88

בהצטיינות מר דאהר עסיבי   . 89

גב’ זהבה פיינטוך   . 90

גב’ מיכל פיניאן-וויס   . 91

בהצטיינות גב’ רעות פלדברג   . 92

בהצטיינות גב’ טלי פליישר   . 93
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
נוך חי

בהצטיינות גב’ טלמור-רחל פרחי   . 94

גב’ ליטל פרי   . 95

גב’ נטלי פרץ-קדוסי   . 96

גב’ יוכי קולנגי   . 97

גב’ איריס קוסוור   . 98

בהצטיינות גב’ קרן קופיעץ   . 99

גב’ סתיו קורנברג   . 100

גב’ הילה קזס   . 101

גב’ טובה קיברטה   . 102

גב’ מירי קידר   . 103

מר שרון קינן   . 104

מר אופק קפלן   . 105

גב’ איילת קציר   . 106

גב’ חני קשת-בוהדנה   . 107

מר צוריאל רובינס   . 108

מר ליאור שורר   . 109

בהצטיינות גב’ יעל שמואלי-אלון   . 110

גב’ צביה שמוחה   . 111

גב’ גו’לין שמילה   . 112

גב’ נגה שמש   . 113

גב’ עינב תני   . 114
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מר אמיר אדרי   . 1

מר אייל ארז   . 2

מר נוי אשכנזי   . 3

בהצטיינות מר גיא בית-אור   . 4

גב’ מרגריטה ברר   . 5

מר ירון גולן   . 6

בהצטיינות מר איתי כהן   . 7

מר יורב מנטל   . 8

גב’ מריה נתנאל   . 9

בהצטיינות גב’ תמי פריאנטה   . 10

בהצטיינות יתרה מר אסף קובו   . 11

גב’ טל קובני   . 12

גב’ קרן שוורץ   . 13

מר אייל ששון   . 14

כלכלה
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ רחל אברהם   . 1

מר דניאל אוסוליבן   . 2

מר מתתיהו אנגלר   . 3

גב’ מיטל אנקרי   . 4

גב’ ענבר הלפמן   . 5

בהצטיינות גב’ לירון ויזל   . 6

גב’ אנדראה וייס   . 7

מר יונתן זפרני   . 8

מר מנעם חלבי   . 9

מר יונתן כהן   . 10

גב’ מארה לינזר   . 11

מר אוריי לסלו   . 12

בהצטיינות יתרה  גב’ גילה מלמוד   . 13

גב’ שרה מצווסקי   . 14

מר קרלוס מקיני   . 15

בהצטיינות מר אשר עורקבי   . 16

מר ישי פאקווין   . 17

גב’ ארין פוקוק   . 18

מר אפרים פושן   . 19

גב’ מירה פריגן   . 20

בהצטיינות גב’ נעמה צלנר   . 21

מר יונתן קולינס   . 22

מר אמיר קץ   . 23

מר יהושוע ראישר   . 24

גב’ רינת רביד   . 25

גב’ קרן רובינוביץ   . 26

מר ג’זוס רודריגז   . 27

בהצטיינות מר עדו שטיינברג   . 28

לימודי המזרח התיכון
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מחשבת ישראל

מר רפאל אוסטרוף   . 1

גב’ ימית-מלכה בלאס   . 2

בהצטיינות גב’ צילה בר-מאיר   . 3

גב’ ירדנה בריל   . 4

גב’ יעל מלכה   . 5

מר מאיר מלכה   . 6

מר נעם סמט  בהצטיינות יתרה  . 7

גב’ אירינה פלסטון   . 8

גב’ תמר פרז-רווח   . 9

גב’ מאיה שוקרון   . 10

גב’ אסתר תירוש   . 11
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקרא

גב’	נעמה	אהרוני	 	.	1

מר	תומר	אושרי	 	.	2

בהצטיינות גב’	סימונה	בן-אולד	 	.	3

גב’	בת-שבע	בר	 	.	4

גב’	דליה	דהן	 	.	5

גב’	אנה	טיאגלוב	 	.	6

גב’	דורית	טלמון	 	.	7

גב’	אילנית	ישראלי-נגר	 	.	8

גב’	תמר	מוזס	 	.	9

בהצטיינות מר	אריאל-רם	פסטרנק	 	.	10

גב’	טלי	שוקרון	 	.	11

ארכיאולוגיה-אנתרופולוגיה
מר	יובל	ארדון	 	.	1

	בהצטיינות	יתרה	 מר	אליהו	כהן-ששון	 	.	2

מר	זובייר	עדוי	 	.	3
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

גב’ לוטם אביזמר-לשם   . 1

מר שלומי אביטן   . 2

מר אהרון בלנק  בהצטיינות יתרה  . 3

גב’ סיון בקיש   . 4

גב’ מיכל בר   . 5

גב’ ענבר ברילנט   . 6

גב’ מירב גיל   . 7

בהצטיינות      מר אביעזר גרפונקל   . 8

גב’ סמדר דויטש-פרקש   . 9

גב’ שרית זורו   . 10

גב’ גלית חזרתי-קופרשטיין   . 11

גב’ מיכל יעקובי   . 12

מר איל כץ   . 13

גב’ נעה ליבו בן-איון   . 14

בהצטיינות     גב’ רוני רבינר-פפר   . 15

גב’ נעמה שקד-לוי   . 16

גב’ דנה שראל   . 17
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ספרות עברית

גב’ שירין אבועומר   . 1

גב’ רחל אוחנה   . 2

גב’ אלה איסמאילוב   . 3

גב’ עדינה אמתי   . 4

גב’ אילנית אסייג   . 5

גב’ נירי בוזגלו   . 6

גב’ דליה-קאנו ביטאולין   . 7

בהצטיינות גב’ נעמה בר-איתן   . 8

גב’ אלסי בריאתאל   . 9

גב’ חיה בשירי   . 10

בהצטיינות גב’ הדר גונר   . 11

מר אילן דראי   . 12

גב’ שמחה ורדי   . 13

גב’ צפורה ישראלי   . 14

גב’ ליקה לוי   . 15

גב’ רינת מוסקוביץ   . 16

גב’ נעמי מרום   . 17

מר איתי מרינברג   הצטיינות יתרה   . 18

גב’ חגית סבג   . 19

גב’ שרה פישר   . 20

מר שלום פניגשטין   . 21

גב’ יעל קיני   . 22

בהצטיינות גב’ זמירה רון דוד   . 23

בהצטיינות גב’ רונית רפ   . 24

גב’ זוהר-אסתר שוקר   . 25

גב’ ענת שורק   . 26

מר עדו שטיינברג    . 27

גב’ הדס שלגי   . 28

גב’ הילה שמיר   . 29
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ טטיאנה אקסלרוד   . 1

מר פיטר דאוטי   . 2

גב’ אילנה ויניצקי   . 3

גב’ יעל חורי   . 4

בהצטיינות גב’ אלאנה סובלמן   . 5

ספרויות זרות ובלשנות
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

גב’ מעין אלי-בא   . 1

גב’ נירית אמר-בנדר   . 2

מר מוקונן אנגדה   . 3

גב’ נגה אנגלנדר   . 4

גב’ יפעת ארץ קדושה-כהן   . 5

גב’ אביטל אשכנזי   . 6

בהצטיינות גב’ אורלי בילנסקי   . 7

גב’ שרית ברוק   . 8

בהצטיינות גב’ מתיה בר-טל   . 9

גב’ ריטה גולדשטיין   . 10

גב’ ענבר גולני-רייך   . 11

גב’ גלית ג’ינגה   . 12

מר דניאל דוגון   . 13

גב’ ליטל דוכובני   . 14

גב’ ענת דוננפלד   . 15

גב’ טל דמרי   . 16

גב’ רות הלפרין   . 17

גב’ דורית וושלר   . 18

גב’ סיגלית זבולון   . 19

גב’ שי זלוטניק   . 20

מר עומר חיות   . 21

מר דורון-יוסף חייק   . 22

בהצטיינות גב’ מירי חמיאס   . 23

גב’ מירה חסאן   . 24

גב’ לאה טל   . 25

גב’ בטי כהן   . 26

בהצטיינות גב’ ירדנה כהן   . 27

גב’ שרון לאוטמן-לב   . 28

בהצטיינות גב’ קרן לוי-זרביאן   . 29

גב’ פאינה ליפשיץ   . 30

בהצטיינות גב’ אמנה מאלי   . 31

עבודה סוציאלית
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

גב’ שירה מדר   . 32

גב’ אורלי מזור   . 33

בהצטיינות גב’ מירי סטריש   . 34

גב’ הדר סידיס   . 35

גב’ אניה סמליך   . 36

מר דובי-דוד עופר   . 37

גב’ אפרת פרץ   . 38

גב’ מור צמח   . 39

גב’ יפעת קינן-ארז   . 40

גב’ אפרת קלפר   . 41

גב’ נטע קלר   . 42

גב’ רותי קמר   . 43

גב’ עדי רוזנברג   . 44

גב’ עדי שגיא   . 45

גב’ שנונית שגיא  בהצטיינות יתרה   . 46

גב’ רקפת שוקר   . 47

גב’ שירי שחף   . 48

גב’ נור שמעי   . 49

גב’ נטליה שצ’גולסקי   . 50

מר איתי שרון   . 51

גב’ רות תא-שמע  בהצטיינות יתרה   . 52

עבודה סוציאלית
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בהצטיינות גב’ רומי אבנת   . 1

גב’ אילנה קיז’נר   . 2

פילוסופיה

גב’ נורית ברוקס  . 1

תולדות האמנות ותרבות חזותית

גב’ שהרזאד  סהיבאן  . 1

לימודי מגדר
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ דניאלה אייזנברג  בהצטיינות יתרה   . 1

מר רן אייזנברג   . 2

בהצטיינות גב’ ניצן אינדיג   . 3

גב’ נורית אלגזי   . 4

מר אורי אליגון   . 5

מר עמי ברברמן   . 6

גב’ דנה גרניט   . 7

בהצטיינות מר נועם ויינבך   . 8

גב’ יעל וינברג   . 9

בהצטיינות גב’ מיכל טנצר   . 10

גב’ נוגה כהן   . 11

גב’ מיכל לין   . 12

גב’ אביה מונציק   . 13

גב’ שירי מזן   . 14

בהצטיינות מר עומר מרקוביצקי   . 15

גב’ גל נוז’יק   . 16

גב’ דפנה סנה-אטד   . 17

גב’ טל פלג-שגיא   . 18

בהצטיינות גב’ מאיה פרבר   . 19

גב’ ענת צ’שנובסקי   . 20

גב’ מיכל קורד-בילסקי   . 21

גב’ לירי קנופף   . 22

מר אסף רגב   . 23

גב’ רותם רגב   . 24

בהצטיינות מר עופר רחמים   . 25

גב’ סיגל שלהב   . 26

בהצטיינות גב’ דפנה שמיר   . 27

מר אייל שני   . 28

גב’ מאיה שפיגל   . 29

פסיכולוגיה
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M.A.  מקבלי תואר מוסמך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מר ערף אבו-גוידר   . 1

מר אסמאעיל אבו-רביעה   . 2

גב’ כאמלה אבו-זעילה   . 3

בהצטיינות גב’ ענבל אברהם-קליין   . 4

גב’ אביגל אורנשטיין   . 5

גב’ מיכל אידסס-סרבקי   . 6

גב’ ילנה בלנקי   . 7

בהצטיינות גב’ סוזי בן הרוש   . 8

גב’ שרון בן-דוד   . 9

מר מקסים גולדמן   . 10

מר עודד ג’קמן  בהצטיינות יתרה   . 11

גב’ צפורה דוד   . 12

בהצטיינות מר ערן דולב   . 13

מר תומר הנדל   . 14

גב’ מורן זיו-דוד   . 15

גב’ שלומית חביב   . 16

בהצטיינות מר עוז כרמל   . 17

גב’ מירב להב-שחף   . 18

גב’ הילה לוי   . 19

מר ליאור לרנר   . 20

מר אורי מגוס   . 21

גב’ דורין מוזר   . 22

בהצטיינות גב’ אילת מיכלסון   . 23

גב’ טל מנשה   . 24

גב’ שגית סנדל   . 25

מר גידי ספרינצין   . 26

גב’ מרב סרוסי-פרץ   . 27

גב’ נרמינה עבדולאייב   . 28

גב’ יסמין פרידמן   . 29

בהצטיינות גב’ ענבר רונן   . 30

גב’ דנה שפירא   . 31

תקשורת
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בספרות עברית ובחינוך  גב’ הבה אבו  אחמד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מוראד אבו  בלאל  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ הג’ר אבו  גויעד  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ סמהר אבו  גויעד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ רחמה אבו  ג’עפר  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ סברין אבו  חוטי  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ אמאני אבו  חטאב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ אמאל אבו  חמאד  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר סוהיל אבו  עג’אג’  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר אברהים אבו  עמאר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רחמה אבו  עסא  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר הישאם אבו  שלדום  

במדעי ההתנהגות  מר איתי אבוגוז  

בלשון עברית ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות יתרה  מר אוהד אבודרהם 

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’ יופה אבו-חמד  

בכלכלה   גב’ נעה אבוחצירה  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  גב’ שרית אבוטבול  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר צאבר אבו-סעד  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ יסמין אבורביע  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוך  גב’ פאתן אבו-רביעה  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20



124

B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ נג’וא אבורביעה  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ אריג’ אבו-רקייק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אודליה אביגזר  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר איתמר אבידוב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר לירון אבידור  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובהיסטוריה של עם ישראל גב’ דנה אבידן-טרבין  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב’ מרב אבידר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח     גב’ יהודית אביטבול  

בכלכלה    גב’ מור אביסידריס  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ חגית אביסרור  

בפוליטיקה וממשל   מר דור אביעם  

בכלכלה    גב’ הדס אבישי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’ עדי אבניאלי  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ורד אבנעים  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    גב’ מיכל אבן-צור  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר לביא אברבוך  

במדעי ההתנהגות  מר שאול אברג’יל  

במדעי ההתנהגות  גב’ מורן אברג’ל  

בחינוך ובאנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’ כתר אברהם 

בכלכלה   גב’ ניצן אברהם  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’ עפרה אברהם 

בכלכלה   מר אנדרי אברמוב  

בפוליטיקה וממשל ובמחשבת ישראל גב’ דבורה אברמזון  

בחינוך ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב’ ליאת אגאי 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’ נטע אדיבי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ אורי אדלשטיין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ רבקה אדמון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ רעות אדר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נתי-אושרת אדרי  

במדעי ההתנהגות  גב’ הדס אהרון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ מיטל אהרון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עידו אהרון  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ שיטל אוזיאל  

בכלכלה ובמדעי המחשב בהצטיינות יתרה  מר דוד אוזן 

בכלכלה   מר יונתן אוזן  

בכלכלה   בהצטיינות  מר מיכה אוזן 

בכלכלה   מר ירון אוחיון  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה    בהצטיינות  גב’ אודליה אוחנה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ חגית אוחנה  

במדעי ההתנהגות  גב’ יפית אוחנה  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   בהצטיינות  גב’ נעה אוחנה 

בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אולג אומנסקי  

בכלכלה   מר עוז אופיר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר תומר אופיר  

במדעי ההתנהגות  מר דניס אוקמפה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    גב’ הגר אוקנין  

במדעי ההתנהגות  גב’ הדס אוקנין  

בלימודי המזרח התיכון ובפילוסופיה גב’ מיכל מלכה אוקנין  

בכלכלה   גב’ יבגניה אוקס  

במדעי ההתנהגות  גב’ עדי אורן  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  מר נדב אורנוי 

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודי מדינת ישראל  גב’ עדי אורנן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר יוסי אושרי  

במדעי ההתנהגות  מר אביתר אזולאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ רוית אזולאי  

במדעי ההתנהגות  גב’ מיכל אטד  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר דורון אטיאס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    גב’ מור אטינגר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר פאיז אטרש  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב’ טל איבנקובסקי 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב’ ליבי איגל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ שירה אידן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר אופיר איטח  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ עדי אייזיק 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אושרי אייזנמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אביגל אייכן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ תמר איילון  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ אילנית אילארדו לסרי  

בכלכלה    בהצטיינות  מר ניסן אילדטוב 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לימור אילוז  

בכלכלה   מר נמרוד אירום  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אוהד איש שלום  

בכלכלה    מר אוהד איתאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר משה איתח  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ רות איתח  

בפסיכולוגיה ובארכיאולוגיה  בהצטיינות  מר שי איתמר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי המזרח התיכון גב’ סועאד אלבאטל  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ עביר אלבדור  

בכלכלה   מר ארז אלבו  

בלימודי מדינת ישראל  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ תקוה אלבז  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ ליאת אלבחרי 

בספרות עברית ובלשון עברית  גב’ נירית אלגזי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב’ ענת אלדר 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תחריר אלהוזייל  

בכלכלה    מר יואב אלון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ ליבת אלון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    מר מאיר אלון  

בחינוך    גב’ מורן אלוש  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    מר קובי אלוש  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ נעימה אלזברגה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ סיון אלזרה  

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב’ נועה אלחדד  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ הילה אלחייאני  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מיטל אליאדי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ רחלי אליהו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ קמלה אליזיאדנה  

בלימודי המזרח התיכוןובפוליטיקה וממשל גב’ אור ענת אלימלך  

בפוליטיקה וממשל   מר דוד אליס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שי אליעזר  

במדעי ההתנהגות  מר ניר אלכורת  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר ג’בר אלמחדי  

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית גב’ לאה אלמשעלי  

בחינוך ובפילוסופיה  גב’ ליליאן אלן פינטו  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שירין אלעגו  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אחמד אלעול  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ עדי אלעזר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נהיאה אלעטאונה  

באנגלית: ספרות, בלשנות  מר עזאת אלעמור  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עבד עבדלה אלעמרני  

בכלכלה    גב’ נטלי אלעני  

בכלכלה    בהצטיינות  מר אסף אלקוסר 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב’ אוריינה אלקיים  

בכלכלה   מר איציק אלקיים  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ ליטל אלקיים 

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ אמירה אלשיך  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  מר שלו אל-תר 

בפוליטיקה וממשל   מר יותם אמזלג  

במדעי ההתנהגות  גב’ אפרת אמזלג  דוד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ אפרת אמסלם  

בכלכלה   מר ודים אמצ’יסלבסקי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    גב’ עינת  אלה אנידז’אר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ הדס אסולין 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר טל אסרף  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר נמרוד אסרף  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ שלומית אסרף  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ נתנאלה אפללו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר כפיר אפק  

בכלכלה   מר יוחאי אפריאט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר יצחק אפריאט  

במדעי ההתנהגות  גב’ טל אפרמן  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  מר ים אפרתי-בקרמן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ערן דוד אציל  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורון ארביב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ לירון ארבל  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  גב’ לילך ארז  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רועי ארז  

בכלכלה    מר ניר ארזי  

במדעי ההתנהגות  גב’ מאיה ארליך  

בכלכלה    מר דניאל ארמה  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר שי ארן 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר איתמר ארשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ ניצן אשד  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר נדב אשר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ עדי אתל  

בכלכלה    בהצטיינות יתרה  גב’ שירלי באבד 

בכלכלה    מר כפיר באואר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ תהילה באואר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ סמדר באום  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ מיכל באומהורן קלימיאן 

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב’ יסמין באומינגר 

במדעי ההתנהגות  מר יובל בארי  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’ נועה באשר 

בכלכלה   מר גל בבלי  

בכלכלה   גב’ דיקלה בגין  

בפוליטיקה וממשל ובפילוסופיה  מר שמואל בואניש  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורלי בוגומולני  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר שחר בודניק  

בכלכלה   מר שגיא בוהדנה  

במדעי ההתנהגות  גב’ אורטל בוחניק  

במחשבת ישראל   גב’ אושר בוחניק  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ דנה בומזה 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר דניאל בונה 

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ נועה בוסו 

בהיסטוריה של עם ישראל ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ צורית בוסקילה  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אפרת בוקובזה  

בלימודים כלליים במדעי הרוח   גב’ רבקה בורפיקר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ סיון בושארי  

בכלכלה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יעקב בטיטו  

במדעי ההתנהגות  מר שגיב בטיטו  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יוסף בידרמן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ בלי ביטון  

בכלכלה    גב’ נירית ביטון  

בכלכלה    מר רגב ביטון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רחל ביטון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אריאלה ביטנסקי  

בלימודי המזרח התיכון    גב’ נטע בייליס  

בכלכלה   מר אמיר בילו  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’ נעה ביליצקי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ חיה בין  

בכלכלה    גב’ מאיה בינטר  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות  גב’ יעל ביקל  

בלשון עברית ובמחשבת ישראל בהצטיינות  מר יובל ביר 

במדעי ההתנהגות  מר יזהר בירן  

בלשון עברית ובחינוך  גב’ יעל בית הלחמי  

במקרא ובלשון עברית  גב’ אהובה ביתאן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ הדר ביתן  

בכלכלה ובמדעי המחשב בהצטיינות יתרה  מר עמרי ביתן 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ יעל בכר 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ קרן בכר  

במדעי ההתנהגות  גב’ מרים בלאו תורגמן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יונתן בלוגין  

בלימודי המזרח התיכון  ובפוליטיקה וממשל  מר נח בלומברג  

בפוליטיקה וממשל    בהצטיינות יתרה  גב’ נועה בלומנטל 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אביטל בלונדר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ סיגל בלוקה  

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב’ יעל בלייברג 

בכלכלה   גב’ מריאנה בלכשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ קרן בלמס  

במחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גדעון בלסבלג  

בהיסטוריה כללית ובמדעי ההתנהגות  מר בן בלק  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות  מר ברק בן אור  

בהיסטוריה כללית ובאנגלית: ספרות, בלשנות  מר אביב בן אליעזר  

במדעי ההתנהגות  גב’ נעמה בן אסא  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ הדס בן דוד  

בכלכלה ובמדעי המחשב מר עמנואל בן דניאל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אלומה בן חמו  

בכלכלה   גב’ יעל בן יהודה  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר אוריאל בן יוסף  

בכלכלה    מר ערן בן ישי  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר רן בן ישראל  

בכלכלה    מר עמיר בן סימון  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ חן בן שבת  

בכלכלה   גב’ אורטל אביב בן שימול  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ לירי בן שימול  

במדעי ההתנהגות  גב’ כרמית בן-אדיבה  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מורן בן-ברוך  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    מר שחר בן-גל  

בפוליטיקה וממשל   מר יחזקאל בנדהיים  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אתי בן-דוד  

במדעי ההתנהגות  גב’ רותם בן-דוד  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מלי בן-דיין  

בכלכלה   מר משה בן-חרבון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ הדר בן-יוסף  

במדעי ההתנהגות  מר מאור בניטה  

בחינוך ובאנגלית: ספרות, בלשנות גב’ גלי אילה בנימיני  

בכלכלה    גב’ אורי בן-ישראל  

בחינוך ובמדעי ההתנהגות  גב’ טל בן-משה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    גב’ ליאת בן-מתתיהו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ טויה בנסקי 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ הדס בן-עטר  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ סיון בנפשה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יובל בן-צבי  

בכלכלה   מר אברהם בן-צור  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ שגית בן-שיה  

בכלכלה   מר איגור בסנוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ עדי בץ  

בפוליטיקה וממשל   מר עמית בק  

בהיסטוריה כללית ובלימודי המזרח התיכון מר נטע בר  

בכלכלה    גב’ נועה בר-און  

בכלכלה  מר עמרי בראון  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ אורית בראל  

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר יהונתן בראל 

בכלכלה    מר שי ברגמן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר יותם ברגר  

בכלכלה   מר לירן ברדה  

במדעי ההתנהגות  גב’ לירן ברדה  

בפוליטיקה וממשל   בהצטיינות  מר מקסים ברודט 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ סיון ברזאני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר ליאור ברזילי  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ עינת ברטוב 

במדעי ההתנהגות  מר כפיר בר-יוסף  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ בלה בריטשטיין  

בכלכלה   מר יותם ברייטברט  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ נועה ברכה  

בכלכלה    גב’ שירה בר-לב )בוקנץ(  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ אורית בר-לוי  

באנגלית: ספרות, בלשנות  מר איגור ברלין  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב’ חיה ברמה 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר בצלאל ברנדוין  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דפנה ברנדס  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לייה ברנדסדורפר  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ מיכל ברנהולץ 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר מיכאל ברנשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר בעז בר-ענן 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נלי ברקוביץ  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מירית בת-חורין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    מר לורן גאוי  

בספרות עברית   גב’ נופר גאלי  

בכלכלה   מר אליהו גבאי  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’ דנה גביש 

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  מר יפתח גביש 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ תימור גביש 

במדעי ההתנהגות  מר מעיין גברי  

בכלכלה   מר אורי גבריאל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אוהד גבריאלי  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלשון עברית גב’ ולנטינה גודין  

בפוליטיקה וממשל   מר מעיין גודמן  

בכלכלה    מר נועם גוהרי  

בכלכלה    מר רועי גוזלן  

בכלכלה    מר דרור גוטהרץ  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דנה גוטמן  

בפוליטיקה וממשל   מר ייטב גוטמן  

בכלכלה    גב’ טטיאנה גולדבאום  

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב’ מעין גולדמן  

בכלכלה   גב’ קרינה גולדרביט  

במדעי ההתנהגות  מר גיא גולדשטיין  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב’ הדס גולדשטיין  

בחינוך ובמדעי ההתנהגות  גב’ מיה גולדשטיין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מיכל גולדשטיין  

בפוליטיקה וממשל   מר נועם גולדשלגר  

בכלכלה    גב’ יוליה גולובאן  

בכלכלה    מר אנטון גוליונקו  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ ורד גולן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נילי גולן  

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  גב’ נילי גולץ  

בחינוך ובספרות עברית גב’ יעל גונן  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ ליאור גופר  

בפוליטיקה וממשל   גב’ סתיו גופר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לילך גור ארי  

בכלכלה    גב’ רחל-רוסלנה גורביץ  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מעיין גורדון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ נדין גורוכובסקי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  מר שי גורטלר 

בכלכלה   גב’ שני גורן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ שרון גזבר  

בלימודי המזרח התיכון   מר אמיר גחם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ אפרת ג’יבלי  

בכלכלה    מר מיכאל גיטלמן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ הילה גיל  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’ אורית גילוני  

בכלכלה    מר אסף גל  

במדעי ההתנהגות  גב’ קרן גל  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ שירלי גל 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר שחר גלוברמן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב’ רותם גליצנשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ מיה גלס  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר עומר גלס 

בפוליטיקה וממשל   מר איתן גלסמן  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל  מר אסף גלעד  

בכלכלה   מר מורן גלעד  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות  מר אהוד גלרון  

במדעי ההתנהגות  גב’ סיון גמא  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נטלי-אלמנש ג’מברי  

במחשבת ישראל ובפילוסופיה  גב’ אילנה גנאה  

בכלכלה    מר תום גנדלמן  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אלמוג גנדר  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר עידו גנור ונגר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורטל גנות  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ לאה גפן 

במדעי ההתנהגות  גב’ טטיאנה גפנוביץ  

בפוליטיקה וממשל   מר אייל גרבר  

בכלכלה    בהצטיינות יתרה  מר אמיר גרבר 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ מעין גרבר 

בכלכלה    גב’ טל גרד  

במדעי ההתנהגות  גב’ סיגלית  גל גרווני  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ דיקלה גרוס 

בכלכלה   בהצטיינות  מר מתן גרוס 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ איילת גרוסינגר 

באנגלית: ספרות, בלשנות  מר בוריס גרושקו  

במקרא ובספרות עברית גב’ עדי גרזון  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ סופיה גרייפר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נועם גרינברג  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל  גב’ שרית גרינולד  

בפוליטיקה וממשל   מר בן-ציון גרינפלד  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אביטל גרינשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ אוסנת גריצר  

בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  גב’ איילת גרשון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  מר חנן גרשון  

בכלכלה  מר אייל גת  

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר רועי דאדי 

בכלכלה    גב’ קרן דאודאי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ מיכל דביר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחבר  בהצטיינות  גב’ מתת דביר 

במדעי ההתנהגות  גב’ אפרת דגאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר אורי דג’ן  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר עופר דגן 

בכלכלה   מר דוד דדון  

במדעי ההתנהגות  גב’ כנרת דדון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רעות דדון  

בכלכלה   גב’ הדס דהוקי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה   מר עומרי דהוקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  מר אסף דהרי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ טלי דואק  גבורי  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שרון דואק-מלכה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יצחק דוד  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ מור דויד  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’ ענבר דוידוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ניר דוידוביץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר לירן דויטש  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  ובחינוך  בהצטיינות  גב’ לירון דוייב 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אנה דורפמן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב’ מרים דורפמן 

במדעי ההתנהגות  גב’ אורנית דותן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ לאה דזאנשוילי  

בכלכלה   גב’ ניצן דידי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ כרמית דיוקר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ עדי דיין 

בכלכלה    מר ערן ליאור דיין  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ ענת דינגוט  

בכלכלה    בהצטיינות  מר רותם דמארי 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בארכיאולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אדיר דמרי  

בכלכלה   מר יניב דמרי  

במדעי ההתנהגות  גב’ עדי דנון  

במדעי ההתנהגות  גב’ שירה דנון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ גליה דניאל  

בכלכלה    גב’ הילה דניאל  

באנגלית: ספרות, בלשנות   בהצטיינות  גב’ שרה דניאל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אולגה דנילנקו  

בפוליטיקה וממשל    מר יהודה דנינו  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ יעל דנינו  

בארכיאולוגיה   מר עומרי דנציגר  

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר שגיב דפנה 

בלימודי המזרח התיכון    מר אלירן דפני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר תומר דקל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורטל דרדשתי  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר חגי דרור 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שרון דרור  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ עדי דרנגר 

במדעי ההתנהגות  גב’ מור דרעי  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ אפרת דרף 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה ובמתמטיקה   גב’ מיכל הבדלה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אריק הדר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר הרמן הובשמן  

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב’ שירי הוד  

בכלכלה   גב’ שירלי הולנדר  

במדעי ההתנהגות  גב’ לי הופמן  

במדעי ההתנהגות  מר דותן הורביץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מירב הזייל  

במקרא ובלשון עברית  מר יהושפט הלוי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’ מעיין הלל 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב’ נועה הלל 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון מר לב הלמן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ שירלי הנהרט  

בכלכלה   בהצטיינות  מר גור הראל 

בחינוך ובספרות עברית גב’ מיה הרלב  

בכלכלה  בהצטיינות  מר גיא הרמתי 

בפוליטיקה וממשל   מר שובל הרשקוביץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מאיה ואקנין  

בפסיכולוגיה  ובלימודי המזרח התיכון  גב’ זהבה וובשט  

בכלכלה   גב’ הילדה ווייסטל  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר מוראל ווייסטל  

בכלכלה ובסטטיסטיקה  גב’ איילה וויכמן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ ריקי וויסקוף 

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’ אביה וולפיש  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ דנה ווקר 

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית  גב’ הגר וורם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ שירה ויגוצקי  

במדעי ההתנהגות  גב’ עדי וידר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר עמי ויזל 

בכלכלה    גב’ דניאל ויזר  

בפוליטיקה וממשל   מר איתי וייס  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ חן וייס  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ ניצן וייס 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  גב’ אינה וייסנברג  

בכלכלה    גב’ נועה וייץ  

בפוליטיקה וממשל   מר ניר וינגרטן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ מרינה וינוקורוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובהיסטוריה של עם ישראל גב’ יעל וינקלר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ נירה וינר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורטל ויסברט  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ רונית וישניא 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר דוד וכניש  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ אריאלה ולוטקר  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ מור ולטמן  

בפוליטיקה וממשל   מר אלכסנדר ונגרובסקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובהיסטוריה כללית מר דניאל וקנין  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ קרין וקנין  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ רעות ורטהיים 

בכלכלה   מר אלכסיי ורטליב  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר נועם ורמן  

במדעי ההתנהגות  גב’ אלינה ורנוביצקי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אפרת ורסנו  

בפילוסופיה ובכלכלה  מר יהונתן ורשבסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   גב’ מרינה-ורד זאבורה  

במדעי ההתנהגות  גב’ הדס זבלבסקי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ קורין זגורי  

מדעי ההתנהגות  מר תומר זגורי  

בספרות עברית ובפילוסופיה גב’ אתי זוהר  

בחינוך ובאנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  מר יניב זוהר 

במדעי ההתנהגות  גב’ ענת זוטא  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ איילת זורוף 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ הדר זיו  

בארכיאולוגיה ובמקרא גב’ ליאת זיו  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ג’סיקה זיידמן  

במדעי ההתנהגות  מר עידן זילבורג  

במדעי ההתנהגות  גב’ אילת זילברברג  

בכלכלה   מר מיכאל זילברג  

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל גב’ איריס זילברמן-עוז  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ ורד זילברשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ לרה זינגר 

בלימודי המזרח התיכון    בהצטיינות יתרה  מר אלעד זיני 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ ורד זיסו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   בהצטיינות  מר ראובן זכאי 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ מיכל זלוטניק  

במדעי ההתנהגות  גב’ סולי זליגמן  

בהיסטוריה כללית ובאנגלית: ספרות, בלשנות מר אנדרי זליזניאק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובפוליטיקה וממשל  גב’ אילה זלינגר  

במדעי ההתנהגות  גב’ דנה זלץ  

במדעי ההתנהגות  גב’ עדי זמיר  

בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות  מר אריאל זנגי-הכהן 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה   בהצטיינות  גב’ גלית זסלבסקי 

במדעי ההתנהגות  מר דני זעירא  

בכלכלה   גב’ ליאור זק  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נועה זקין  

בכלכלה   מר סבסטיאן זקס  

במדעי ההתנהגות  גב’ הילה זקרויסקי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר בן זרחי 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר רועי חאזיז 

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית  מר שרון חביב  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה    גב’ קרולינה חביביאן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ יעל חגבי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר אריאל  אריק חגי  

בכלכלה  גב’ לירן חגי  

בכלכלה    גב’ עדי חדאד  

בכלכלה   מר אביחי חדד  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתן חדד  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דנה חדד  

בלימודי המזרח התיכון ובאנגלית: ספרות, בלשנות מר מני חדד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ שמחה חדד  

בלימודי המזרח התיכון   מר ניצן חובב  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במחשבת ישראל ובתולדות האמנות גב’ ארנה חודרה-חצור  

בארכיאולוגיה ובמקרא מר אורי חופש  

בכלכלה    בהצטיינות  מר בנימין חזות 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל גב’ לירן חזז  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יוני חזיז  

במדעי ההתנהגות  גב’ אירינה חזן  

במדעי ההתנהגות  גב’ אפרת חזן  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל גב’ פנינה חזן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר אלון חזקיה  

בכלכלה   מר יונתן חטב  

בכלכלה    גב’ שרית חטיבה  

במחשבת ישראל ובחינוך גב’ נעמה חיון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  גב’ עדי חיון 

מדעי ההתנהגות  גב’ שירה חיזקיהו  

בכלכלה    גב’ ויקטוריה חיים  

בכלכלה    בהצטיינות  מר רועי חיים 

בחינוך  גב’ רבקה חיימוב  

בכלכלה   מר יוסי חילי  

בכלכלה    מר שימי חימי  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר עמית חכם  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ טלי חלאג 

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב’ תמר חלפון  

במדעי ההתנהגות  גב’ אסתי חמיש  

בכלכלה   מר עמית חסון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  גב’ שירי חסיד 

בחינוך ובלימודי המזרח התיכון גב’ טלי חסידים  

במדעי ההתנהגות  גב’ שרי חסידים  

בכלכלה   גב’ מירב חסן  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר עמר חסנאת  

בכלכלה   מר דין חפץ  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ רונית חפץ 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר אמיר חצרוני 

במדעי ההתנהגות  גב’ יערה חצרוני  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אסתי חרבלשוילי  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   גב’ רחל חרפוף  

בחינוך   גב’ אוריה חתוכה  

באנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות יתרה  גב’ שרון טאובה 

בכלכלה    בהצטיינות  מר אביאור טבול 

בכלכלה    מר חן טבול  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ פנינה טבול  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שנהב טדגי  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובפוליטיקה וממשל  גב’ אלינור טובול  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ יפה טויטו קריספין  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר גפן טולדנו 

בכלכלה   מר עדי יעקב טולדנו  

בחינוך ובתולדות האמנות  גב’ הנלורה חני טורוק  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית מר נעם טחן  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ לי טיבי 

בכלכלה   מר יונתן טייב  

בכלכלה   בהצטיינות  מר מוטי טייטל 

במדעי ההתנהגות  מר אברהם טיילור  

במדעי ההתנהגות  גב’ אילה טיפנברונר  

בפוליטיקה וממשל   מר אסף טל  

בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות  גב’ יפעת טל 

בכלכלה    בהצטיינות  מר ערן טל 

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נועה טל-אור  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אלא טלאלקה  

בכלכלה    מר בועז טלמור  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ שני טלמור 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אירית טלקר  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות  גב’ נעם טמיר  

במדעי ההתנהגות  גב’ קארן טפל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דליה טפר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ שרונה טרייגר  

בתולדות האמנות  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אסתר טרכטנהרץ  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אלונה יגודין  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ זלדה עדן יהב  

בכלכלה   גב’ יערה יהב  

במדעי ההתנהגות  גב’ נירית יהודה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ יוספה יהלומי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    מר אוהד יוגב  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’ עדית יונגמן  

בכלכלה    גב’ מרינה יונין  

בכלכלה   מר יואב יוסינגר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   מר דרור יוסף  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ ליעד יוסף 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רינת יוסף  

בפילוסופיה   גב’ שמחה יוסף  

בכלכלה    מר אופיר יוספי  

בכלכלה  מר שי יוסקוביץ  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה   מר חגי ילינק  

במדעי ההתנהגות  גב’ גל ימיני  

בכלכלה   מר ניר ינאי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נטליה ינטין  

בכלכלה   מר עודד יעבץ  

בתולדות האמנות ובמדעי ההתנהגות  גב’ שמרית יעיש  

במדעי ההתנהגות  גב’ טליה יעקבי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ קטי יעקובוב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ תמר יעקובוב  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ טטיאנה יעקובלב 

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אודי יפרח  

בכלכלה   גב’ זיוה יפרח  

בפוליטיקה וממשל ובהיסטוריה כללית  מר יונתן יפרח  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ליאורה יפרח  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ חיה יצחק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית גב’ סיון יצחק  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר צוריאל יצחק  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ ליטל יקיר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אפרת ירדאי  

במדעי ההתנהגות  גב’ מיכל ירמיש  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    גב’ נופר ישי  

בחינוך ובמדעי ההתנהגות  גב’ מיכל ישראל  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ דפנה ישראלי 

בחינוך ובמחשבת ישראל גב’ מירית ישראלי  

בהיסטוריה של עם ישראל  ובלימודי מדינת ישראל  גב’ נעמה ישראלי  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’ רותם ישראלי 

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ ענבל יתח 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ לילך כברה 

בלימודי המזרח התיכון ובחטיבה ללימודי תקשורת  בהצטיינות  מר אבי כהן 

בכלכלה    מר אהד כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ אלינור כהן  

בכלכלה   מר אמציה כהן  

בכלכלה   מר בועז כהן  

בכלכלה    מר גיא כהן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ גל כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר דודו כהן  

במדעי ההתנהגות  גב’ דורית כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ ורדית כהן  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ ליאת כהן  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’ ליטל כהן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לילך כהן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר לירן כהן  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ מור כהן 

בכלכלה    גב’ מיטל כהן  

במדעי ההתנהגות  גב’ מירב כהן  

בכלכלה   מר עידן כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר רון כהן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר שגיא כהן 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר שלמה כהן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ שרון כהן  

בכלכלה   גב’ שרי כהן  

בכלכלה   מר תומר כהן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ שלומית כהן ליבוביץ  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ רעות כהן  שחם  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה    מר גאל כהן שמואלי  

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות  גב’ תאיר כהנא 

בספרות עברית ובלשון עברית בהצטיינות  גב’ מרים כהן-אחדות 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ נורית כחולי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מורן כחלון  

בכלכלה   מר ברוך כספי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה   גב’ לילך כספי  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר תמיר כפרי  

בספרות עברית ובפילוסופיה גב’ דניאל כץ  

בכלכלה    גב’ טל כץ  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    גב’ ענת כרמי  

במדעי ההתנהגות  מר אייל כרמל  

במדעי ההתנהגות  מר איתי כרמלי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורטל כתב  

בכלכלה    בהצטיינות יתרה  גב’ מירית לביא 

בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה-אנתרופולוגיה גב’ הגר לבני  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ ורד לובין 

במדעי ההתנהגות  גב’ הילה לוזון  

בכלכלה   גב’ דורין לוי  

במקרא ובתולדות האמנות  גב’ יוליה לוי  

במדעי ההתנהגות  גב’ יעל לוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ לימור לוי  

בכלכלה    בהצטיינות  מר לירון לוי 

בכלכלה   מר עידן לוי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שמרית לוי שוקרון  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובפוליטיקה וממשל  מר רז לויתן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ עדי לוסקי  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ אולגה לוצנקו  

בלשון עברית ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ לודמילה לוקשנקו  

בכלכלה    בהצטיינות  מר גל לוריא 

בספרות עברית ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר רועי לזר 

בכלכלה    מר יובל-מנחם ליבר  

בכלכלה   גב’ רעות ליברטי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורן ליברמן  

בכלכלה   גב’ דנה ליברמן  

בפסיכולוגיה ובלשון עברית  גב’ לירוי ליברקז  

בכלכלה   גב’ סטפני לידרמן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר רותם ליטוב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ בקי רבקה ליינוונד  

בכלכלה   מר אבגני לייקין  

בפוליטיקה וממשל   מר אמיר ליפשיץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ ויקטוריה ליפשיץ 

במדעי ההתנהגות  גב’ עידית ליפשיץ  

במדעי ההתנהגות  גב’ רלי ליפשיץ  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ מזל ללוש-יקוטילוב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ ליאת לנדאו  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בארכיאולוגיה ובמקרא מר עופר לניר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר אילן לנקרי  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  מר רון-נחמיה לסרי 

בפוליטיקה וממשל   מר מתן לפידות  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אביגיל לרר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ דורית לשם  

בפוליטיקה וממשל  ובלימודי מדינת ישראל  גב’ מיכל לשם  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ יעל לשנסקי  

בהיסטוריה של עם ישראל ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  גב’ לירז מאיר 

בפילוסופיה  ובארכיאולוגיה  מר תומר מאיר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שירן מאמא  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ כלנית מגידיש  

בכלכלה   גב’ קרן מדווד  

בכלכלה   בהצטיינות  מר אמיר מדמוני 

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’ רעות מובשוביץ 

בכלכלה   בהצטיינות  מר אנטון מוגולבסקי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שרון מוזיקנסקי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דנה מויאל  

בכלכלה   מר חי מולכו  

בכלכלה    מר סמואיל מולכו  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    מר יונתן מוסאי  

במדעי ההתנהגות  גב’ ענת מועד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ מרים מוצה  

בספרות עברית    גב’ טל-נהרה מור  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר ניב מור  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב’ סמדר מור 

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית מר שלמה מורגנשטרן  

במדעי ההתנהגות  גב’ גילה מורדוכוביץ  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’ ליטל מורלי  

בכלכלה    בהצטיינות  גב’ אפרת מורציאנו 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר אמנון מזוז  

במדעי ההתנהגות  מר דמיטרי מזור  

בכלכלה   מר אבישי מזרחי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ מאור מרסל מחלב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  גב’ סו מיוסט 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ זרדית מיכאל  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  מר חיים מיכאלי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ טל מיכאליס  

בכלכלה    גב’ מאריה מילנקי  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר שי מילצקי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ליאת מינצר  

בכלכלה   גב’ דנה מיץ  

בכלכלה    גב’ יפית מירילאשוילי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אליעד מלמד 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ מורן מלמד 

בלימודי המזרח התיכון בפוליטיקה וממשל מר שרון מלמוד  

במדעי ההתנהגות  גב’ שירלי מלר  

בפילוסופיה    גב’ שמרית ממן  

בכלכלה   גב’ ליטל מנדס  

גב’ יפעת מנשה   בכלכלה ובסטטיסטיקה 

בלימודי המזרח התיכון   מר רועי מנשה  

בכלכלה   גב’ אלינה מסטר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ איילין מצא  

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב’ שירה מציאל 

גב’ מרוא מצרי   בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר רפאל מרגי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ איריס מרדכי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    מר עמוס מרדכי  

בכלכלה   מר אליעד מרזוק  

במדעי ההתנהגות  גב’ מיי מרטון בן-חור  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפילוסופיה  ובפוליטיקה וממשל  מר אסף מרציאנו  

בכלכלה   מר דוד מרציאנו  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ ליאת מרציאנו  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ אדוה מרקו  

בכלכלה   גב’ עדי מרקוס  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה    גב’ נטע משה  

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  מר איתי משיח 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רוני מתוק  

בכלכלה   מר אביעד מתתיהו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    בהצטיינות  מר חן נאור 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    מר יניב נבון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רומן  הדר נגה  

בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר יקיר נגר  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר מנשה נגר  

בכלכלה   גב’ פנינה נגר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דניאל נדב  

בכלכלה   מר עומר נדיב  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  מר מור נדלר 

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב’ הדס נדר 

בכלכלה    בהצטיינות  מר רן נובנשטרן 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה   מר ראני נוג’ידאת  

בחינוך  גב’ עדי נוה  

בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  גב’ אילה נונו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ישראלה-אליאן נוף  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ מורן מירי נזרי  

בכלכלה    מר ליאור נחום  

בכלכלה   גב’ לירון נחום  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ זהר נחושתן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אדוה נחמיה  

בכלכלה   מר יובל נחמני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ אורלי נייגט 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מיכאל ניסן  

במדעי ההתנהגות  גב’ יעל ניר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אריאלה נמצוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר בויאן ננוב  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובהיסטוריה של עם ישראל גב’ היבא נסיר  

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ לי נעים 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי    גב’ מירב נעים  

בחינוך ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ אימאן נעמה  

בכלכלה    גב’ אירינה נקטלוב  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  גב’ יעל יהודית נקים  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אדוה נקש  

מר ניב נשיא   בכלכלה  

במקרא ובלשון עברית בהצטיינות  גב’ ליהי נתיב 

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ שגית סבאג 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר וורטאוו סבהט  

בחינוך ובתולדות האמנות גב’ תהילה סבח  

בלימודי המזרח התיכון   גב’ לילך סביון  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’ עדי סבן 

בכלכלה   גב’ גלית סבן-כהן  

בכלכלה ובמדעי המחשב גב’ מור סגרון  

בכלכלה   מר יצחק סדן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ סיון סובול 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר רותם סובל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אירנה סודקוביץ’  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אדם סודרי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ אלונה סויסה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ רעות סולומוביץ’  

בכלכלה    גב’ ג’ולי גלית סולומון  

בכלכלה   גב’ מורן סולומון  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ מיטל סולימני 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ טלי סולן 

בפוליטיקה וממשל   מר יתיר סולן  

במדעי ההתנהגות  גב’ אנה סוקולובסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר גיל סטון  

בכלכלה    מר דני סטרובינסקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איברהים סיאח  

בכלכלה   מר זיו סיברון  

בכלכלה   גב’ ויקטוריה סיגלוב  

בפילוסופיה ובכלכלה  גב’ הדר סיטרמן  

בכלכלה   מר אפי סייר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עמיקם סימון  

בספרות עברית ובפילוסופיה גב’ מיכל סינה  

בכלכלה    מר נדב סיסו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ טטיאנה סירמה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ מיטל סלבין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רם סלהוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב’ רעות סלומון 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ נעמה סלייבי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ אירית סלמה  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מירי סלמון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מאיה סמואל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ קרינה סמושקביץ  

בכלכלה   מר ראובן סמנדרוב  

בכלכלה    גב’ נועה סנדלר  

בחינוך ובמדעי ההתנהגות  גב’ חיה סנדרס  

בכלכלה   מר נורמן סנקר  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רומה סעדי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ גפנית סעדיה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לירון סעידיאן  

בכלכלה   בהצטיינות  מר דימיטרי סעקיאן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מיכל סער  

בכלכלה   גב’ הדר ספיר  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר יוסף סקג’ו  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר יאן סרדצה 

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ מירי סרני 

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון גב’ נבילה סרסור  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ אלה עד 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ גלי עדיני 

בלימודי המזרח התיכון    גב’ קאותר עואישה  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    מר דיאה עודה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בעז עוזרי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר דב עופר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ אושרית עזגד  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ שמרית עזרא 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מיטל עטיאס  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  איריס עטיה  

בכלכלה   מר יהונתן עידו  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’ נועה עירוני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ מיראל עלי  

בחינוך ובאנגלית: ספרות, בלשנות גב’ אסיא עמאש  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ זוהר עמוס  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’ נעה עמיר  

במדעי ההתנהגות  מר ארי עמית  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   מר דורון עמית  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    בהצטיינות  מר דוד עמר 

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ רים עמראן  

בכלכלה    מר הראל ענבים  

בכלכלה   גב’ רוני ענבר  

בכלכלה    בהצטיינות יתרה  גב’ שרון ענבר 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בהיסטוריה של עם ישראל  ובכלכלה  מר אלדר גדעון עציץ  

בכלכלה   בהצטיינות   מר יובל עקירב 

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’ מיאדה ערגאן  

במדעי ההתנהגות  מר ערן ערמי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ ליאת עתי 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל   גב’ ליטל פארן  

בכלכלה     גב’ יעל-יוליה פודמזו  

במדעי ההתנהגות  מר איל פוזניאק  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    גב’ רות פויר  

באנגלית: ספרות, בלשנות ובחינוך גב’ אירינה פוליאק  

בארכיאולוגיה ובמקרא גב’ בת-שבע פולצ’ק  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ דר פוקד  

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות   מר רותם פוקס 

בכלכלה    מר אסף פורברג  

בפוליטיקה וממשל ובספרות עברית גב’ תמר פורטי  

בחינוך  ובתולדות האמנות גב’ נועה פורת  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ אילה פז 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ תמר פז  

בכלכלה    בהצטיינות  גב’ אדוה פטל 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ גילה פטרי 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    מר דניאל פיאלקוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ נעמי בלה פיין 

במדעי ההתנהגות  גב’ דנית פיינגולד  

בכלכלה    בהצטיינות  גב’ אפרת פיינשניידר 

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב’ ציפורה פיירמן 

בארכיאולוגיה    גב’ אנה פילין  

בפוליטיקה וממשל    גב’ נועה פינטו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  גב’ עמית פינסלר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  גב’ איריס פינקו 

בכלכלה    מר אלכס פינקל  

בכלכלה   גב’ דנה פינקל  

במדעי ההתנהגות  גב’ חגית פירסט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’ ארנה פירסטנברג 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לודמילה פירר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אורלי פישמן  

בכלכלה    בהצטיינות  מר גדעון-גידי פישר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מיאל פיתי  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ הדר פלבינסקי  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ רעות פלג 

בחינוך  גב’ שי פלג  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בספרות עברית ובפילוסופיה  מר אמיר פלד  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב’ יעל פלד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    גב’ ליהיא פלומפ  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר עזט פלחוב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  מר בועז פליישמן  

בכלכלה    גב’ שרון פליישר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  גב’ דנה פליקר 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מור פלצר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דיאנה פלק  

בכלכלה   גב’ אנה פניטקוב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אשגרו שושנה פסח  

בכלכלה   מר ארקדי פקס  

בכלכלה   גב’ דניאל פרג  

במדעי ההתנהגות  גב’ שיר פרג  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר אלימלך פרדו אנבאדו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אסף פרחי  

במדעי ההתנהגות  גב’ נעמה פרי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ קורין פרי  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ סימה פריאנטה  

במדעי ההתנהגות  גב’ שירן פריד  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודי המזרח התיכון ובמחשבת ישראל מר ישראל פרידלר  

בכלכלה     מר אלעד פרידמן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אנה פרידמן  

בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר יואב פרידמן 

בכלכלה    גב’ לימור פרידמן  

בכלכלה   מר אברהם פרידריך הראל  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל מר אורי פריימן  

בארכיאולוגיה ובמקרא מר אייל פריימן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יואל פריינד  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר בועז פרימרמן 

בפוליטיקה וממשל   מר בר פרינץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אירנה פרלשטיין  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ טלי  )תלמית( פרנס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מיכאל פרנס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עדו חיים פרנץ  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ הגר פרנקו 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    גב’ איריס פרץ  

בספרות עברית ובלשון עברית גב’ בת-אל פרץ  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב’ גלית פרץ  

בכלכלה   גב’ זורית פרץ  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ כוכבי פרץ  

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  גב’ עדינה פרץ  

בכלכלה   מר שי פרץ  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ עדי פרקש 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אילן פתחי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שלמה צאלף  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לי-היא צבי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ עדי צביאלי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אורטל צברי  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אלון צדקא 

בחינוך ובמדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ דורית צדרבוים 

בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות  מר יהודה צוברי 

בהיסטוריה כללית   מר לב צ’וכמן  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ טל צוק  

בכלכלה    גב’ דותן צוקרמן  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’ אדר צור 

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב’ מירב צור 

בפוליטיקה וממשל   מר שמשון צורדקר  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות יתרה  גב’ טל צורן 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר מתן ציוני  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ הילה ציונית-כהן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ מיטל צ’צאשוילי  

בכלכלה    בהצטיינות  גב’ לנה צ’צ’שוילי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אנה צ’רנו  

בכלכלה   גב’ יוליה צרנין  

במדעי ההתנהגות  גב’ מירי צרפתי  

במדעי ההתנהגות  מר יגאל קאופמן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ יפעת קאופמן  

בפילוסופיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’ דיקלה קביזון 

בכלכלה    בהצטיינות  מר אורן קגן 

בפוליטיקה וממשל ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר לב קגן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’ קירא קגנוב 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ חיה קדוש  

במדעי ההתנהגות  גב’ רויטל קדוש  

בכלכלה    מר רונן קדוש  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ מיכל קדם  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ענת קוגלמן  

בכלכלה   מר איל קוגן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ חנה קוגן  

באנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות    גב’ דנה קוזלובסקי 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בספרות עברית ובחינוך   גב’ צילי קוטר  

בפסיכולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’ קרן קול 

בכלכלה   מר רועי קול  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר ירון קולט  

בכלכלה   מר תומר קופמן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר אריאל אדם קופציק 

בפוליטיקה וממשל     גב’ שירי קורדובה  

בכלכלה    מר ישי קורלרו  

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  גב’ לירן קורן 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ עינת קורנפלד  

בספרות עברית   גב’ רחל קורסיה  

במדעי ההתנהגות  גב’ אליסה קושניר  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אלסיה קזק  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אפרת קטיגרו  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ארתור קטנוב  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ סטלה קיגין  

בפוליטיקה וממשל   מר יובל קידר  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר דייגו קיטאי  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  גב’ מלי קיטרוסקי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ טל קיסרי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    בהצטיינות  מר דוד קלדרון 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דורין קלדרון  

בכלכלה   גב’ מיכל קלו  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ אלה קליין 

בכלכלה    מר עידו קם  

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות   גב’ מאיה קמחי 

בכלכלה    גב’ שגית קמחי  

בכלכלה    מר מקס קניאזר  

בכלכלה    מר איתי קנפו  

במקרא ובספרות עברית גב’ שירן קנפו  

בפוליטיקה וממשלה ובמחשבת ישראל מר איל קנץ  

בכלכלה   מר אלעד קנר  

במדעי ההתנהגות  גב’ תמר קפלושניק  

בחינוך   בהצטיינות יתרה  גב’ חן קפלן 

בכלכלה    גב’ סניז’נה קרוטונוי  

בכלכלה    מר מיכאל קריביצקי  

בפוליטיקה וממשל   מר אביהוא קריגר  

בפוליטיקה וממשל    גב’ מיגל קריגר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר זאב קריל 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב’ ליאור קריצמן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ יעל קריצ’מר  

בכלכלה   בהצטיינות  מר אייל קרכטמן 

במדעי ההתנהגות  גב’ רוני קרם  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ ענת קרמון 

בפילוסופיה ובתולדות האמנות  גב’ סיון קרמני  

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל מר אור קרמר  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’ אלונה קרמר 

בכלכלה    גב’ שרית קרמר  

בפוליטיקה וממשל  ובלימודי המזרח התיכון  מר יקיר קרן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ שלומית קרן אברג’ל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ קארינה קרסנופולסקי  

במדעי ההתנהגות  גב’ דורין קרת  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אמי קשקוש  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר אסף ראטה  

בכלכלה    בהצטיינות  גב’ חן ראטה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    גב’ תום רביב  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’ בת-אל רביבו  

בניהול מערכות מידע ובחטיבה בלימודי תקשורת  גב’ חופית רביבו  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות   גב’ יסמין רביד 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ טלי רבין  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב’ חמוטל רבר 

בכלכלה     מר אליהו רגואן  

בכלכלה    מר אלון רגולסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’ ענת רובין  

במדעי ההתנהגות  מר דורי רובינשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ טלי רובינשטיין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’ קסניה רובינשטיין  

בפוליטיקה וממשל   מר דולב רוגובסקי  

בכלכלה    מר אבינדב רודוי  

בכלכלה     מר נבו רוזיליו  

בכלכלה    מר מיכאל רוזן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ נועה רוזנבאום  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ ענת רוזנבאום  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורי רוזנברג  

בכלכלה   גב’ נטלי רוזנברג  

במדעי ההתנהגות ובכלכלה  מר עמית רוזנברג  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ רוני רוזנצוייג  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אביבה רוזנשטיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ הדס רוט  

בכלכלה    מר רועי רוט  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ לירון רוטליין  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב’ תמר רוטמן 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר זיו זאב רוטנברג  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר בועז רוטשילד  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  מר עופר רוכמן 

במדעי ההתנהגות  גב’ עליזה רום  

בכלכלה    מר אורי רון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ יפעת רון  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר רותם רון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ שלי רון 

בספרות עברית  ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  גב’ עירית רונן 

בפסיכולוגיה ובכלכלה גב’ שני רונן  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מורן רוס  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ ויקטוריה הדס רוסנוב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מיכל רוסק  

בכלכלה    מר שגיא רוקח  

בפוליטיקה וממשל   מר בר רושנסקי  

בכלכלה    מר אהד רותם  

בחינוך ובתולדות האמנות  גב’ הגר רז  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה    גב’ ליטל רז  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ לי רזיאל  אברהמי  

בכלכלה    מר אלכסנדר רזניק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דינה רזניק  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר דניאל רזניק 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ יוליה רזניק  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אקטרינה רחמילביץ  

בכלכלה   מר איציק רחמים  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב’ נועה רחמני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ רחלי רחמני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב’ דנה ריט  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר רן רייז 

בכלכלה   בהצטיינות  מר תמיר רייטר 

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות יתרה  מר עידן רייכמן 

בכלכלה    מר תומר רימר  

בחינוך ובתולדות האמנות  גב’ ענת רמרזקר  

בפוליטיקה וממשל   מר אלון רפפורט  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שני רצון  

במדעי ההתנהגות  גב’ נופר רשף  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב’ רוני שאול 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ סיגל שאזו 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    גב’ חנה שאיר  

במדעי ההתנהגות  גב’ אורי שבא  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שרון שבס  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  מר יהושע שגב 

בכלכלה     מר אמיר שגיא  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’ ענבל שגיא  

בפסיכולוגיה ובחינוך   מר עומרי שדה  

בפסיכולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ שובל שדה  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר אורי שהם  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’ אורלי שהפורקר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל   גב’ גלית שוורץ  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’ ולנטינה שוורצבורג  

במדעי ההתנהגות  גב’ גלינה שוורצמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ הדר שויגמן  

בפסיכולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ לירון שולמן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’ קרן שולמן 

בכלכלה   גב’ רותם שומן  

גב’ דקלה שומר   בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  

בכלכלה    גב’ ליטל שוסטק  

בכלכלה   מר גל שופרוני  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בפוליטיקה וממשל   גב’ קרן שוקר  

בכלכלה    גב’ נטע שושן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות   גב’ תמר שחורי 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’ דורון שחף 

בכלכלה   מר יואב שחר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   בהצטיינות  מר יובל שחר 

בפוליטיקה וממשל  ובכלכלה  גב’ רחל-רלי שחר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ מיטל שטדלר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר גיא שטיינברג 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר ניר שטיינברג 

במדעי ההתנהגות   גב’ דנה שטיינר  

בכלכלה   גב’ חנית שטריט  

בחינוך ובפילוסופיה  גב’ יסמין שטרית  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    מר אסף שטרן  

במדעי ההתנהגות  גב’ דנה שיוביץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’ נעה שיין  

במדעי ההתנהגות  גב’ מיכל שיין-סוסנוביץ  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יוסף שימשוביץ  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל   מר זהר שירן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ מזל-חנה שלום  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    מר קונסטנטין שליגין  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אנה שלייפר  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב’ דנה שלייפר 

במדעי ההתנהגות  גב’ פולינה שלכטר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ דורית שללאשוילי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’ אסנת שלם 

מר רן שמאלי   בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’ אילנה שמג’ה  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ אנה שמולביץ  

בכלכלה   מר עופר שמור  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ יעל שמחי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ שלומית שמיאן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אורי שמיר  

במקרא ובארכיאולוגיה מר ירון שמיר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ מיכל שמלה  

בכלכלה    גב’ ולריה שמלינינה  

בכלכלה   מר נתנאל שמעוני  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר אופיר שמריהו  

מר ערן שמרלק   בכלכלה  

במדעי ההתנהגות  גב’ גיטה שניידרמן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בכלכלה    מר גלעד שניר  

בכלכלה   גב’ רותם שניר  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ אביטל שנקר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אפרת שפי  

בכלכלה    גב’ יעל שפיגל  

במדעי ההתנהגות  גב’ הגר שפילר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’ טלי שפיצברג  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דן שפירא  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’ חמוטל שפירא  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’ עינב שפר 

בכלכלה   מר אלירן  אליהו שפרבר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אלעד שפרן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’ נגה שפרן  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’ הדר שפרר  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’ קסניה שצופליק  

במדעי ההתנהגות  גב’ שירה שק  

בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה   גב’ אסנת שרון 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   מר ערן שריקר  

בפוליטיקה וממשל    מר רן שרף  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’ אביטל ששון  
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.1199
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח    גב’ דנה ששון  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  גב’ סתיו תאודור  

בספרות עברית ובחינוך  גב’ סוהא תאיה  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר ניר תדהר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר נמרוד תדיר  

בפוליטיקה וממשל    מר נועם תירוש  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’ נועה תמיר 

בכלכלה   גב’ ברית תמם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה    בהצטיינות  גב’ גלית תמרי 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובהיסטוריה של עם ישראל גב’ לירון תעסה  

בכלכלה   בהצטיינות  גב’ אורית תשובה 

.1201
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ אלאא אבו עליון 

גב’ שירן אבירם 

בהצטיינות גב’ ויקי אברהם 

גב’ תמר איבלמן 

גב’ ליטל אלגביש 

מר יונתן אמסטר 

גב’  גילה אמסלם 

גב’ עינבל אנלן 

גב’ דנה אקשטין 

גב’ טל ארז 

גב’ אביה בלאוגרונד 

גב’ טל בן  דרור 

גב’ לימור בן  שבת 

בהצטיינות גב’ מורן בר 

גב’ מיכל בראל 

גב’ איילה ברזני 

גב’ הילה בר-טל 

גב’ מור ברסלר 

גב’ חגית ברעלי 

בהצטיינות גב’ טל ברק 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ פאתן גדבאן 

מר אסא גוברין 

גב’ יעל גוטליב 

בהצטיינות גב’ לימור גולן 

בהצטיינות יתרה גב’ עדי גילה 

בהצטיינות גב’ עתר גלדמן 

בהצטיינות גב’ אילה גלילי 

גב’ סיון גלעדי 

גב’ ליאת גרשט 

גב’ עמית שרה גשן 

גב’ הילה דהן 

מר אריה דיאמונד 

בהצטיינות יתרה גב’ טלי דייצב 

גב’ דורית הוטר 

גב’ עינב הוניגמן 

גב’ הדס הלפרין 

גב’ חיה הרפז 

גב’ טוובצ’ אורטל ווסי 

בהצטיינות גב’ שיר ורבנר 

גב’ ספי זרחין 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ מיכל חדאד 

בהצטיינות גב’ אביגיל חצור 

גב’ נעמה טייכר 

גב’ מורן טל 

גב’ נטע טל 

גב’ שיר-לי טרוסיל 

גב’ מיכל יטמנו 

גב’ ליאור ילין 

גב’ עידית לב טוב 

מר שי לוריא 

גב’ שימרית לסל 

גב’ עדי מור 

גב’ מוריה מנור 

גב’ שמרית מצליח 

בהצטיינות גב’ אור נוימן 

גב’ עילית נזרי 

גב’ אפרת סופר 

גב’ מיכל סטודני 

בהצטיינות מר יובל רני סער הימן 

גב’ בת אל עידו 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גב’ יפעת פינטו 

בהצטיינות גב’ דנה פלנר 

גב’ זהבה פקדו 

מר גדעון פרץ 

גב’ שירה צוייג 

גב’ מירי קידר 

גב’ אליאורה קייל 

גב’ רחל קיין 

גב’ רותם קלס 

גב’ אבישג רובינשטיין 

גב’ אולגה רויטמן 

בהצטיינות יתרה גב’ נגה שאנן 

בהצטיינות גב’ נועה שובל 

גב’ עדי שוורץ 

גב’ עינב שוינקלשטיין 

גב’ איל שור 

גב’ סיון שלייפר 

גב’ עידית שמעוני 

גב’ יהל שמש 

גב’ מיכל שפט 

גב’ הליה שרייבום 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

היסטוריה גב’ מונירה אבו אל חוף 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ סמהר אבו גויעד 

ספרות עברית גב’ היאם אבו טהה 

היסטוריה מר סלאמה אבו מוסא 

עולם הערבים והאיסלאם מר מוחמד אבו סבייח 

לשון עברית מר סלים אבו סריחאן 

ספרות עברית גב’ רחמה אבו עסא 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ פדוא אבו-בדר 

ספרות עברית גב’ יופה אבו-חמד 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ דלאל אבו-סבילה 

ספרות עברית מר עומר אבו-עווד 

מדעי המחשב מר פראג’ אבו-קוש 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ נג’וא אבורביעה 

בסוציולוגיה גב’ מונירה אבו-רמשה 

מתמטיקה גב’ שלומית אוחנה-נזר 

ספרות עברית גב’ עליזה אוקנין 

ביולוגיה מר אחיקם אורבוך 

ספרות עברית גב’ סתיו אורן 

ביולוגיה מר חסן אזברגה 

לשון עברית גב’ תריד אזברגה 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
גיאוגרפיה גב’ סועאד אלבאטל 

ספרות עברית מר סלימאן אלג’מעין 

מדעי החברה גב’ רושדייה אלטורי 

ספרות עברית גב’ שאדיה אליאס 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ נורה אלמחדי 

חשמל גב’ רחל אלמקייאס 

עולם הערבים והאיסלאם מר טארק אלנבארי 

לשון עברית גב’ מנאל אלנצאצרה 

היסטוריה גב’ אסמאא אלסאנע 

לשון עברית מר האשם אלעורג’אן 

ערבית מר חסן אלעטאונה 

ספרות עברית גב’ נהיאה אלעטאונה 

עולם הערבים והאיסלאם מר עבד עבדלה אלעמרני 

בסוציולוגיה מר פואד אלקרינאוי 

ספרות עברית גב’ הגר אסולין 

ספרות עברית גב’ נתנאלה אפללו 

גיאוגרפיה גב’ גבריאלה אקרמן 

ביולוגיה גב’ אורלי ארי 

מדעי החברה גב’ תמרה בוזוקשוילי 

מחשבת ישראל גב’ אושר בוחניק 
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190

B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ספרות עברית גב’ קורין בוטבול 

היסטוריה גב’ עדנה בטאן 

לשון עברית גב’ אהובה ביתאן 

תקשורת מר שגיא בן יהודה 

היסטוריה גב’ מורן בניטה 

ארכיאולוגיה גב’ יוליה בנימינוב )בבז’ייב( 

אזרחות גב’ נעה בר 

היסטוריה מר יונה גרין 

אנגלית מר פיטר דאוטי 

תקשורת גב’ זהבית דבי 

ספרות עברית גב’ כרמית דהאן 

היסטוריה גב’ ענבר דוידוב 

אזרחות מר גיל דיאז 

מדעי החברה גב’ טל הררי 

אזרחות גב’ חן וייס 

אזרחות גב’ שרבית וינר 

מדעי החברה גב’ הילה ויצמן 

מדעי החברה גב’ אמאראת זבידאת 

מדעי החברה גב’ דנה זילברמן 

מדעי המחשב גב’ יעל חדאד 

.41
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.43
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
פיזיקה מר אפרים חורי 

אזרחות גב’ נירה חיות 

תקשורת גב’ מירב חן-אזולאי 

מדעי החברה גב’ אוריה חתוכה 

תקשורת גב’ טל טבת 

מקרא מר חנוך טיאר 

ספרות עברית גב’ אלא טלאלקה 

אזרחות גב’ יעל טראו 

אנגלית גב’ שחר טרואן-מתיאס 

מתמטיקה גב’ יוליה טריבקו 

לשון עברית גב’ שלומית יוסף 

ספרות עברית מר אמג’ד יחיא 

אזרחות גב’ שרון ישועה-דנדקר 

אמנות גב’ אושרית כץ הרן 

מקרא גב’ יוליה לוי 

ספרות עברית גב’ עומרה לוי 

מקרא גב’ אורנית לוי דביר 

תקשורת גב’ ויקי ליב 

מתמטיקה מר יולי לייקין 

ספרות עברית גב’ מזל ללוש-יקוטילוב 
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מתמטיקה גב’ הודיה למפרט 

עולם הערבים והאיסלאם מר שלמה מורגנשטרן 

היסטוריה גב’ תמאם מטר 

פיזיקה מר רן מילר 

אזרחות גב’ חוסניה מנסור 

פיזיקה מר עבדל מלק מסלחה 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ מושירה מסעודון 

אנגלית גב’ גל נוי 

כימיה גב’ שלומית נזר 

אנגלית גב’ היבא נסיר 

אנגלית גב’ אימאן נעמה 

מדעי החברה גב’ קרן סהר 

אזרחות גב’ נורית סויסה-כהן 

בסוציולוגיה גב’ חן סולומון 

תקשורת גב’ רינת סיבוני 

מדעי המחשב מר אהוד סיון 

פיזיקה מר יבגני שי סימין 

מדעי החברה גב’ ורה סקליארסקי 

אמנות גב’ מורן סקסיג 

מר מוחמד עבד-אלהאדי  מדעי המחשב
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B.A. מקבלי תואר בוגר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ספרות עברית גב’ היבה עיסא 

מינהל גב’ אורנה עמר 

ספרות עברית מר גלאל עסאלה 

ספרות עברית גב’ סוניה עצמון 

עולם הערבים והאיסלאם גב’ הודה פואז 

לשון עברית גב’ אודליה פרג’י 

ביולוגיה גב’ עדית פרוכטר 

גיאוגרפיה מר אילן פתחי 

מדעי החברה גב’ דורית צדרבוים 

פיזיקה גב’ טטיאנה צודיקוב 

גב’ מעיין קטן  מתמטיקה

ארכיאולוגיה גב’ מרגנית קספו 

מתמטיקה גב’ תמר רגב 

כימיה גב’ אורנה רג’פורקר 

מדעי החברה גב’ שירלי שאשא 

אנגלית גב’ לירון שוקטי 

פיזיקה מר עמית שפייזר 

מתמטיקה גב’ חן שרון 

פיזיקה מר שמוליק שרנקל 

אנגלית גב’ דניאלה תל-צור 
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הפקולטה לניהול
מנהל עסקים

גב’ רחל אביחיל   .1

גב’ בת-אל אביטבול   .2

מר אליהו אביטל   .3

גב’ נטע-לי אביטל   .4

גב’ רוזלין אביטל ביטון   .5

מר שלומי אביטן   .6

מר יהודה אבירב   .7

גב’ חגית אברהם   .8

מר ליאור אברהם   .9

מר סולומון אברהם   .10

מר רוסלן אברמוב   .11

מר יניב אברמוביץ   .12

מר משה אבשלום   .13

מר אלון אגמי   .14

מר משה אדלר   .15

מר ישי אדמוני   .16

מר אורן אהרון   .17
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בהצטיינות גב’ מיכל ניסנבוים-ריעני   .82

מר סרגיי ניצן   .83

מר יוסף נסרי   .84

מר יוסף סגל   .85
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מר כיאן קזאמל   .102

מר אלכסנדר קטייב   .103
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גב’ סבטלנה רבינוביץ   .109
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גב’ להבה שוורץ   .15
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גב’ אודליה הקל   .52

מר דניאל הקר   .53

גב’ אסתר ווינפלד   .54

מר אוהד וויסבקר   .55

גב’ ילנה וורונצוב   .56

גב’ ליאור ויטל   .57

בהצטיינות גב’ עמית וייס   .58

מר רועי וינברג   .59

מר ויליאם וינברגר   .60

גב’ עינת וישניבסקי   .61

גב’ יערה ונגר   .62

B.A.   מקבלי תואר



223

הפקולטה לניהול
ניהול

מר איגור זבגלסקי   .63

גב’ לירן זינו   .64

גב’ ליאת זלנפרוינד   .65

גב’ דיקלה זריבי   .66
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