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בהצטיינות יתרה גב’  נלה בולקובשטיין - בריקר   . 5

מר  מקסים בורוביק   . 6

בהצטיינות גב’  שלומית בזק-גורפינקל   . 7

גב’  מלכה בטאשוילי   . 8

גב’  יהודית בלוך   . 9

גב’  ענת בן משה   . 10

גב’  מלי ברטל   . 11

בהצטיינות מר  עמית גוטקינד   . 12

גב’  אלונה גורינשטיין   . 13

גב’  אילונה גכט   . 14

גב’  ליאורה דובציס )טרשצ’וק(   . 15

גב’  לילך דקל   . 16

גב’  חנה דרורי   . 17

גב’  לינה הלון   . 18

גב’  אלינור הרוש   . 19

גב’  גלית וולק   . 20

גב’  יוליה ויינשטיין   . 21

גב’  אורית חג’ג’   . 22

גב’  לימור חדיף   . 23

גב’  טטיאנה יונתן- יסחקוב   . 24

גב’  גלה יעקב   . 25

גב’  דפנה כהן אלוני   . 26

גב’  דנית כץ - צוייג   . 27

גב’  אנה לוגבין - קוגן   . 28

גב’  לינור לוגסי   . 29

בהצטיינות גב’  חדווה לוי   . 30

גב’  מליסה ליאן   . 31

גב’  אנה לכטרמן   . 32

גב’  עליזה מדמוני   . 33

גב’  יוספית מוסה   . 34

מקבלי תואר מוסמך .M.Nסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  ורד מזרחי -שקולניק   . 35

מר  רומן מייזליש   . 36

גב’  רויטל מרגאני   . 37

גב’  אירינה מרגולין   . 38

גב’  יבגניה מרגולין   . 39

גב’  אוסנת מרגי   . 40

גב’  מורן מרדכי   . 41

מר  מוהנד נאסר   . 42

בהצטיינות גב’  גבריאלה סבו   . 43

בהצטיינות גב’  אילנה סטפנובסקי - פולט   . 44

גב’  ארבל עופר   . 45

גב’  ברוריה עורקבי   . 46

גב’  אירינה פולנסקי   . 47

גב’  שרונה פלדמן   . 48

גב’  רעות פרלמן   . 49

מר  אילן פרץ   . 50

גב’  לורה צדוק   . 51

בהצטיינות גב’  ויקטוריה קוניאבסקי   . 52

גב’  ריטה קופרשמידט   . 53

בהצטיינות גב’  אולגה קירסנוב   . 54

מר  פזי קרמר   . 55

גב’  הדר רוזנבאום   . 56

גב’  הגר רוזנטל   . 57

גב’  ליבנת רוזנפלד   . 58

גב’  דורית שובק   . 59

גב’  יהודית שושן   . 60

גב’  דנית גילי שחר ויצמן   . 61

גב’  טטיאנה שטיינבוק   . 62

גב’  יבגניה שטיינגרד   . 63

בהצטיינות גב’  אילנית שלום-שרעבי   . 64

בהצטיינות גב’  חניתה שלזינגר   . 65

גב’  זקלין שלם   . 66

גב’  אמה שמנוב   . 67

מקבלי תואר מוסמך .M.Nסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  נסרין אבו-בדר   . 1

מר  מאמון אבו-חג’אג’   . 2

בהצטיינות גב’  שירה אברהם   . 3

בהצטיינות מר  ודים אברהמוב   . 4

מר  גלעד אגר   . 5

גב’  יהודית אולצובסקי   . 6

גב’  עתרה אינדורסקי   . 7

גב’  יסמין אל  אלקיעאן   . 8

גב’  נטע אלעני   . 9

גב’  הדר אמיר   . 10

מר  נתן ארוצקר   . 11

מר  נועם באנון   . 12

גב’  נעה בוכמן   . 13

בהצטיינות גב’  טל בומגרטן   . 14

גב’  יקטרינה בלוב   . 15

גב’  דנה בריימן   . 16

גב’  אביטל ברמץ   . 17

בהצטיינות גב’  דפנה ברנט   . 18

גב’  יעל גבעון   . 19

גב’  נירית גולן   . 20

מר  יונתן גופר   . 21

בהצטיינות יתרה מר  רון גילת   . 22

גב’  רות גן-רומבק   . 23

גב’  סבינה גפטר   . 24

גב’  טל גרינברג   . 25

גב’  שירה דבש   . 26

גב’  מרים דרדזי   . 27

מר  גבריאל היין   . 28

גב’  רננה  אסתר וילקוף   . 29

מר  רונאל וקסלר   . 30

בהצטיינות יתרה מר  אוהד חורי   . 31

מר  מרק חייפץ   . 32

מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  אינה חננשוילי   . 33

מר  טל טוביאס   . 34

מר  רונן טולדנו   . 35

מר  רמי טיבי   . 36

גב’  בל טמיר   . 37

בהצטיינות מר  אורן יגל   . 38

גב’  שירי לאור   . 39

מר  יותם לביא   . 40

גב’  קרן ליפשיץ   . 41

גב’  ארבל מואב   . 42

בהצטיינות מר  ויסאם מולא   . 43

גב’  לוהאם מחאגנה   . 44

גב’  טניה מילמן  מרוקו   . 45

מר  אריאל מלמוד   . 46

בהצטיינות מר  רום מנדל   . 47

בהצטיינות מר  אייל  דוד מעוז   . 48

בהצטיינות יתרה מר  אלעד ניזרי   . 49

מר  אהרון ניסן   . 50

מר  רועי סגל   . 51

מר  ליאור סלמון   . 52

גב’  טל  קורינה סלע   . 53

מר  מיכאל סמירנוב   . 54

מר  יונתן סרלין   . 55

מר  אביתר עברון   . 56

גב’  דבורה פינקלמן   . 57

מר  רועי פלדמן   . 58

בהצטיינות גב’  עילית פלורסהים   . 59

בהצטיינות מר  אהוד פליס   . 60

מר  יואב פרברוב   . 61

בהצטיינות גב’  יעל פרל   . 62

מר  יהונתן פרץ   . 63

מר  תומר צדוק   . 64

מדעי הרפואה

מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר  שלו צוקרמן   . 65

מר  נדב קוחן   . 66

גב’  רחל קורנבלוט   . 67

מר  אייל קריסטל   . 68

מר  יונתן ראובן   . 69

מר  יובל  בן רווה   . 70

גב’  לוסיה רויטמן   . 71

גב’  שני שדה   . 72

מר  אביאל שטרית   . 73

גב’  דניאל שי   . 74

גב’  נטלי שליט   . 75

מר  יהונתן שרף   . 76

מדעי הרפואה

מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר  מוחמד אבו עפאש   . 1

גב’  נורה אבוגאנם   . 2

בהצטיינות גב’  יעל אברבנאל   . 3

גב’  תמר אדמוני   . 4

גב’  מורן אוחנה   . 5

מר  שחר אלמוג   . 6

מר  עידן אסף   . 7

מר  איתי אפודי   . 8

גב’  נופר בכר   . 9

גב’  סבטלנה ברינפלד   . 10

מר  בוריס ברנובסקי   . 11

גב’  אזהאר גבארין   . 12

גב’  לואנה גוטקין   . 13

מר  אופיר גז   . 14

בהצטיינות יתרה מר  יוסי גרין   . 15

גב’  טלי דריבין   . 16

בהצטיינות גב’  יקטרינה וינוגרדוב   . 17

מר  עומר חוסיין   . 18

בהצטיינות גב’  סתונית חזיזה   . 19

גב’  טל לוי   . 20

בהצטיינות גב’  עינת לנג   . 21

גב’  אולגה מוגילין   . 22

גב’  מעין ספירר   . 23

גב’  איריס עינב   . 24

גב’  חן עמר   . 25

גב’  גני פלדמן   . 26

מר  פז קושניר   . 27

בהצטיינות גב’  קסניה קסיאנוב   . 28

גב’  שירי רז   . 29

גב’  מיטל שוקרון   . 30

מר  אלברט שטיינברג   . 31

גב’  סיון שיכט   . 32

גב’  דיאנה שימונוב   . 33

מר  מתן שמילוביץ   . 34

גב’  צליל שמש   . 35

מקבלי תואר בוגר .B.Med.Lab.Scמדעי המעבדה הרפואית
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  חנאן אבו  אלטייף   . 1

גב’  עזיזה אבו  עסא   . 2

מר  דוד אביטן   . 3

גב’  איאת אגבאריה   . 4

גב’  לינה אגבריה   . 5

גב’  נועה איתי   . 6

מר  אסי אליאס   . 7

בהצטיינות גב’  אינה ברוידו   . 8

גב’  עדי דמרי   . 9

בהצטיינות יתרה גב’  תינה ולמן   . 10

בהצטיינות מר  עודד ורד   . 11

מר  סמי  שמואל זינגר   . 12

מר  צחי חזן   . 13

גב’  יוליה חרסונסקי   . 14

גב’  שירה כרבי   . 15

בהצטיינות גב’  אלינור מזרחי   . 16

גב’  תמי מטוס   . 17

בהצטיינות גב’  אור מידן   . 18

גב’  אולגה מרקוביץ   . 19

גב’  מיטל משילקר   . 20

גב’  דריה סגיאנץ   . 21

גב’  טל סולומונוב   . 22

גב’  אינה סקליארסקי   . 23

גב’  הילה עזרא   . 24

מר  שמואל פולק   . 25

גב’  איה פנאדקה   . 26

גב’  אלה פנחסוב   . 27

מר  רונן פרנק   . 28

גב’  טניה צחט   . 29

בהצטיינות גב’  אילונה צ’רניש   . 30

גב’  מרינה רבינוביץ   . 31

גב’  שרה רוזנברג   . 32

גב’  אוסנת רזניק   . 33

גב’  סבינה שפיגל   . 34

מקבלי תואר בוגר .B.Aניהול מערכות בריאות
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  מלכה אבו  אלעסל   . 1

גב’  לאה בוטראשוילי   . 2

גב’  קטיה בוך   . 3

בהצטיינות יתרה גב’  סיון בולנדי   . 4

בהצטיינות גב’  תגל בלחסן   . 5

בהצטיינות גב’  נטשה גודקין   . 6

גב’  מיכל  אידה דה-וריס   . 7

גב’  דיאנה הרוש   . 8

גב’  מעיין וינבלט   . 9

גב’  חבצלת חדד   . 10

גב’  מריה טימופטי   . 11

גב’  איריס יקר   . 12

גב’  תמר ישראלי   . 13

גב’  הגר כהן   . 14

גב’  סמדר כהנוב   . 15

גב’  שרה מרדכי   . 16

גב’  מרטין עטיה   . 17

גב’  אירנה פיצ’חדזה   . 18

בהצטיינות גב’  לינוי פלוטניקוב   . 19

בהצטיינות גב’  קטיה פריימן   . 20

גב’  לריסה פרייציס   . 21

גב’  מרינה צח   . 22

גב’  ניצה שורץ   . 23

גב’  מרינה שיילן   . 24

מר  דניאל שרמן   . 25

מקבלי תואר בוגר .B.Nסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר  אסף אורבך   . 1

גב’  נורית אייזנברג   . 2

גב’  הדס אלון   . 3

מר  עמרי באומפלד   . 4

גב’  הדס בהט   . 5

גב’  מרינה בונדר   . 6

בהצטיינות גב’  נגה בלקינד   . 7

בהצטיינות גב’  אירינה ברטנב   . 8

גב’  טל ברנשטיין   . 9

גב’  שירן- נילי גד  סעד   . 10

גב’  לבנת גמליאל   . 11

גב’  מרינה גרץ   . 12

בהצטיינות גב’  ג’ני דראטבה   . 13

מר  יונתן הסטלר   . 14

גב’  הדר ואקנין   . 15

גב’  דפי וייזר   . 16

גב’  שרלוט ליטל זייפרט   . 17

בהצטיינות גב’  הגר זילבר   . 18

גב’  שיר חבר   . 19

גב’  אורית חוולבוב   . 20

גב’  רעות חזן   . 21

גב’  סתוית ישראל   . 22

גב’  גפן לוי   . 23

מר  גנאדי מוגילבסקי   . 24

בהצטיינות גב’  נילי מרגלית   . 25

גב’  אסמא נסאסרה   . 26

גב’  מאיה סמילה   . 27

גב’  אולגה פוכיס   . 28
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B.N. מקבלי תואר בוגר השלמה לתואר בסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  מרים פלד   . 31

גב’  יונית פרייציס   . 32

בהצטיינות גב’  אביטל קורץ   . 33
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B.N. מקבלי תואר בוגר השלמה לתואר בסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב’  זיינב אבו כף   . 1
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גב’  ליטל אליאסי   . 3

מר  ירוחם ארנוולד   . 4
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גב’  הילה גליק   . 9
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גב’  שירה  ברכה חימוביץ   . 13
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גב’  גילי פעמוני   . 30

בהצטיינות יתרה גב’  ילנה קושנר   . 31

גב’  עדי קטלן   . 32

מקבלי תואר בוגר .B.P.Tפיזיותרפיה
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הפקולטה למדעי הבריאות
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מקבלי תואר בוגר .B.P.Tפיזיותרפיה
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר  מחמד אבו צעיליק   . 1

מר  מוחמד אבו רביעה   . 2
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גב’  רנא אלעטאונה   . 7

מר  עובידה אלעמור   . 8

גב’  דיאנה אפלפלד   . 9

מר  ליאור בלסר   . 10

גב’  נהלה גוידר   . 11

גב’  ג’ני גורביץ   . 12

גב’  אנה גלר   . 13

גב’  אחלאם גמאל   . 14

גב’  מריאנה דאוד   . 15

גב’  רואן דראושה   . 16

מר  עומרי וולק   . 17

בהצטיינות מר  כליל זחאלקה   . 18

גב’  לי חורי   . 19

בהצטיינות יתרה גב’  לינה חלד   . 20

גב’  מונה טאהא   . 21

גב’  שדא טאהא   . 22

בהצטיינות גב’  שירן טליאס   . 23

גב’  זינה יעקובוב   . 24

בהצטיינות גב’  אדוה כהן   . 25

בהצטיינות יתרה מר  ויטלי לובין   . 26

גב’  נדז’דה מולוקנובה   . 27

מר  אור מוסקוביץ   . 28

בהצטיינות מר  מחמוד מחאג’נה   . 29

בהצטיינות גב’  שרון מרדכייב   . 30

גב’  האיא נאטור   . 31

מר  מגד נסאר   . 32

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר  סיף אלדין סאלח   . 33

מר  דודי סבג   . 34

מר  סיפאלדין סואעד   . 35

גב’  נועה סלוצקי   . 36

גב’  מיסאא סעב   . 37

בהצטיינות מר  אמיר עדוי   . 38

גב’  קמר עלבוני   . 39

בהצטיינות גב’  שני פרץ   . 40

גב’  ילנה קוז’וקארוב   . 41

גב’  אירינה קליימן   . 42

מר  אלי קניאז’נסקי   . 43

גב’  אלה רוטשטיין   . 44

גב’  מאיה שוורצמן   . 45

מר  רונן שוסטר   . 46

גב’  לובה שירשוב   . 47

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות



25

הפקולטה למדעי הבריאות

מר  ליעד אוחנה   . 1

בהצטיינות גב’  עדי איזקסון   . 2

בהצטיינות יתרה גב’  רים אלבאסל   . 3

מר  גאד בדיר   . 4

מר  נתנאל בנישטי   . 5

מר  אבישי גולן   . 6

מר  נינו זקרי   . 7

מר  הראל חפר   . 8

מר  איתי טילינגר   . 9

גב’  אנסטסיה יסאולוב   . 10

מר  אלעד כץ   . 11

גב’  ורד שושנה לוי   . 12

מר  ערן לוי   . 13

גב’  שולה מלכה   . 14

בהצטיינות גב’  רהב מנחם   . 15

גב’  נעמה מעוז   . 16

גב’  סמדר מרציאנו   . 17

בהצטיינות גב’  דקלה סיקרון   . 18

גב’  ליזה סמדג’ה   . 19

מר  ברק סמואל   . 20

מר  רותם סעדיה   . 21

גב’  עידית  לואיזה עמרוסי   . 22

גב’  הילה פאר   . 23

בהצטיינות מר  בוריס פוחוביץ   . 24

גב’  יערית פורקוש   . 25

מר  גיא פיטוסי   . 26

גב’  רויטל קוריאל   . 27

מר  נדב רוזנבלט   . 28

מר  יניר רכניצר   . 29

מר  עומר שביט   . 30

מר  רואי שטרן   . 31

גב’  טלי שמיץ   . 32

גב’  שירן שריקי   . 33

בהצטיינות מר  הראל ששון   . 34

גב’  משי תורגמן   . 35

מקבלי תואר בוגר .B.EMSרפואת חירום
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה אלקטרו-אופטית

מר אהרוני אילן   . 1

מר אלוני דורון   . 2

מר אנקור אוריאל   . 3

מר גינזבורג דמיטרי   . 4

מר הרצוג אמיר   . 5

מר הרקוביץ עמוס   . 6

מר וייל מיכאל   . 7

מר חניה שחר   . 8

בהצטיינות מר ימיני תומר   . 9

מר יפרח אריאל   . 10

גב’ ישראלי רקפת   . 11

מר כהנה יצחק   . 12

מר ליבשיץ רומן   . 13

מר מור שחר   . 14

מר מלכה יניב   . 15

בהצטיינות יתרה מר נאיי מיכאל   . 16

מר נובוסלסקי איתן   . 17

מר סודרי אופיר   . 18

מר סופר סעד   . 19

גב’ סוקולובסקי ג’ני   . 20

מר סמוליאר אריאל   . 21

מר סעדון רחמים   . 22

מר פרי עודד   . 23

גב’ צ’פסקי אלכסנדרה   . 24

מר קרבצבסקי סרגיי   . 25

מר קשטר יובל   . 26

גב’ רבא אורלי   . 27

מר רווח רועי   . 28

מר שניידרמן רמי  . 29
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הנדסת ביוטכנולוגיה
בהצטיינות מר בלומנטל דניאל   . 1

בהצטיינות יתרה גב’ גולברג קרינה   . 2

מר זרז’יצקי שלמה   . 3

גב’ לוי גלי   . 4

בהצטיינות מר עמוסי נדב   . 5

מר פרדו רועי   . 6

גב’ שאחאני מעין  . 7

מר אברהם גיא   . 1

מר אמינוב יואב   . 2

בהצטיינות מר אפרסוף יונתן   . 3

גב’ בנטוב מור   . 4

מר גראוברט אופיר   . 5

בהצטיינות מר וייל נועם   . 6

מר חפץ שי   . 7

בהצטיינות מר לייב רז   . 8

מר לנגה דן   . 9

מר סמיונוב דמיטרי   . 10

מר פורת רועי   . 11

מר פלד אמיר   . 12

בהצטיינות מר צבילינג ודים   . 13

מר קליין חן  . 14

הנדסה ביו-רפואית
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הנדסה גרעינית
בהצטיינות מר אטיאס רחמים   . 1

מר דמרי אלרואי   . 2

מר ח’ליל מוחמד   . 3

מר כרמל ליאור   . 4

מר מגוז בנימין   . 5

בהצטיינות מר קורנפלד חיים   . 6

מר רחמין ראובן   . 7

בהצטיינות גב’ איטח רינת-אתי   . 1

מר בומשטיין נחום   . 2

מר בסן קובי   . 3

בהצטיינות גב’ בר רוית   . 4

גב’ ג’אן לירון חיה   . 5

בהצטיינות גב’ גרנאי הירש שירן   . 6

גב’ טקץ’ אנה   . 7

מר מטרני רונן   . 8

מר ניר ליאור   . 9

מר סלהוב שי   . 10

בהצטיינות גב’ עמית מורן   . 11

מר קוזלובסקי אלכס   . 12

מר רד שרון   . 13

בהצטיינות מר רוזנברג יואב   . 14

גב’ שור יוליה   . 15

מר שילר לביא  . 16

הנדסת חומרים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסת חשמל ומחשבים

בהצטיינות מר אבני אמיר   . 1

בהצטיינות מר אלחיאני קובי   . 2

בהצטיינות מר בוימל רפאל   . 3

בהצטיינות יתרה מר בן-הגיא אילן   . 4

בהצטיינות מר גורביץ רון   . 5

מר גלבר בועז   . 6

מר דגן כפיר   . 7

מר הרוש תמיר   . 8

מר זדוב בוריס   . 9

מר חיים דורון   . 10

בהצטיינות מר טורבאבין ולדימיר   . 11

מר יניב אסף   . 12

מר יעקובי שי   . 13

בהצטיינות מר כהן גלעד   . 14

מר כליל החורש אופיר   . 15

מר לוין רוני   . 16

מר לונדון יניר   . 17

מר לזרוביץ עמרי   . 18

בהצטיינות מר מורין יונתן   . 19

מר סולודקין שמעון   . 20

מר סימסון יונתן   . 21

בהצטיינות מר סרפיאן אלעד   . 22

מר פישר שגיא   . 23

מר פלג תומר   . 24

מר קוזי טל   . 25

בהצטיינות מר קייזרמן עידן   . 26

גב’ קנריק תמר   . 27

מר ריאבינין יורי   . 28

מר שולגא בוריס   . 29

מר שעובי אוהד   . 30

בהצטיינות מר שפי ניר   . 31

מר תימן אדם שמואל   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר אוחיון איתן   . 1

מר אזולאי אסף   . 2

בהצטיינות מר אפרים חנוך   . 3

מר דוידי אלון   . 4

מר דולן גלעד   . 5

גב’ דלוגץ’ יקטרינה   . 6

מר חיים ליאור   . 7

מר טואיטו שי   . 8

בהצטיינות מר טל דוד   . 9

מר טמיר אורי   . 10

מר יוטבת ארז   . 11

מר כץ אלון   . 12

מר סדון אבירן   . 13

גב’ רוזנפלד רוית   . 14

מר רונן רמי   . 15

בהצטיינות מר שחק יוסי   . 16

מר שמעון נאור   . 17

מר שנון שמואל  . 18

הנדסת מכונות
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר בר אריאל   . 1

בהצטיינות יתרה גב’ ברקוביץ מיה   . 2

בהצטיינות גב’ דהן מיכל   . 3

בהצטיינות גב’ דרור מעין   . 4

בהצטיינות יתרה מר הראל אמיר   . 5

מר מרום נדב דוד   . 6

בהצטיינות יתרה גב’ עמיר עפרה   . 7

מר פינצ’בסקי רוברט   . 8

מר רחלין גיל   . 9

הנדסת מערכות מידע

גב’ הלוי שולמית   . 1

גב’ חדד טל   . 2

גב’ פרץ יקטרינה   . 3

גב’ קארצמסקי פאינה   . 4

בהצטיינות מר שטיין מיכאל   . 5

הנדסה כימית
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסת תעשיה וניהול

מר אבו ואסל אמג’ד   . 1

גב’ אביב עדית   . 2

מר אביטן יצחק   . 3

מר אברבוך דניאל   . 4

גב’ אברמשוילי דינה   . 5

גב’ אדלר עירית   . 6

מר אוחנה שלמה   . 7

גב’ אופיר רוני   . 8

מר אורליוק יבגני   . 9

גב’ אילוז נילי   . 10

גב’ אלטרמן טל   . 11

גב’ אלמוגרבי יערית   . 12

גב’ אמדור סופיה   . 13

מר אמסלם דוד   . 14

מר אסטיס דמיטרי   . 15

מר בוגטירוב דמיטרי   . 16

גב’ בוחניק רחמים שמחי   . 17

גב’ בוטניק סיגלית   . 18

מר ביטון ערן   . 19

גב’ ביטון שרית   . 20

מר בן פורת דוד   . 21

מר בן-אקון אלעד   . 22

מר בן-דוד אסף   . 23

גב’ בן-זאב דנה   . 24

גב’ בן-ישי אילנה   . 25

גב’ בר אור קרן   . 26

גב’ בר אור שירי   . 27

מר ברבי יוסי   . 28

גב’ ברוש טליה   . 29

גב’ בר-קול חופית   . 30

מר גדז’ ירמיהו   . 31

בהצטיינות יתרה גב’ גספר נופר   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר גרוגין לוקס   . 33

מר גרוסמן זאב   . 34

גב’ גרנאדיר אוחיון איטה   . 35

גב’ דבורסקי יוליה   . 36

מר דבי אברהם   . 37

בהצטיינות גב’ דהאן להב קרן   . 38

גב’ דואק פינקוביץ’ יפעת   . 39

מר דוידוביץ אלעד   . 40

גב’ דינבורג אנה   . 41

מר דמרי אורי   . 42

מר דנילנקו בוריסלו   . 43

מר דרליוק קונסטנטין   . 44

מר הלמן אריה   . 45

מר ויצרבין אפריים   . 46

גב’ ולאנו איילת   . 47

מר ולד רן   . 48

גב’ ורסנו עינב   . 49

מר ורשבסקי אבישי   . 50

גב’ זייצב ויקטוריה   . 51

מר זירד דרור   . 52

מר חדד אלרואי   . 53

מר חורש סטניסלב   . 54

מר טוקרסקי איליה   . 55

מר טריגר עמרי   . 56

גב’ ירמצ’וק אנה   . 57

מר כהן משה   . 58

מר כהן נעם לי   . 59

גב’ כהן עפרה   . 60

מר לובל אורן   . 61

גב’ לוזון נועה   . 62

מר לוי סודי רז   . 63

מר לוריא אלעד   . 64

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב’ לסנר גלית   . 65

מר מוסקוביץ’ אלעד   . 66

מר מורגנשטרן יצחק   . 67

מר מיכלאשוילי גבי   . 68

מר מלבין גרט   . 69

מר מנדלס עמרי   . 70

מר מצרי יצחק   . 71

מר מרסיאנו יהוד   . 72

מר מרקוביץ רותם   . 73

מר מרקוס יהודה   . 74

מר מרקס יובל   . 75

גב’ משולם נעמה   . 76

מר נגר גיא   . 77

מר ניסן ארז   . 78

מר סאלם יעקב   . 79

גב’ סידס אורית   . 80

מר סימון אברהם   . 81

מר סימפסון אביעד   . 82

מר סימקין יורי   . 83

מר סלבין איגור   . 84

גב’ סקורוחוד דנה   . 85

מר עזאני ברק   . 86

מר עזריה ליאור   . 87

מר פז ערן   . 88

גב’ פלד אורנית   . 89

גב’ פסאי-אבנעים תמר   . 90

מר פקטר רפי   . 91

מר פקטרוביץ מיכאל   . 92

מר פרוטופופוב יבגני   . 93

גב’ פרייליכמן שירלי ילנה   . 94

מר צדקיאן מוטי   . 95

גב’ קומרוב נטליה   . 96

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב’ קורמן גולנדר גילי   . 97

מר קינן צהל   . 98

מר קיסר אופיר   . 99

מר קנטי דוד   . 100

מר קספין בוריס   . 101

גב’ קרסנופולסקי דריה   . 102

בהצטיינות מר קרעי שלמה   . 103

מר קרפנקופ טל   . 104

גב’ ראובן איילת   . 105

מר רבין עמית   . 106

מר רייזר ליאור   . 107

מר שובינסקי יניב   . 108

מר שוורצמן יבגני   . 109

מר שורץ שגיא   . 110

גב’ שטרן מלי   . 111

מר שיר עמית   . 112

גב’ שליו אתי   . 113

בהצטיינות גב’ שמחון נעמה   . 114

מר שניידר ודים   . 115

גב’ שפירו אלה   . 116

מר שפר יצחק   . 117

מר שרגאיאן אמנון   . 118

מר שרייבר יעקב  . 119

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר זיאדנה עאדל  . 1

מר סלוטקי בני  . 2

מר קול חגי  . 3

מר דרור אפי  . 1

מר ימיני ניב  . 2

גב’ פלדמן ג’ניה  . 3

ניהול והנדסת בטיחות

הנדסת תקשורת
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה סביבתית

מר אלבז עמית   . 1

מר אנקר שרון   . 2

מר בן ארוש יוסף   . 3

גב’ גולייב יבגניה   . 4

מר חדד רוני   . 5

גב’ חורב יעל   . 6

גב’ טופל נירית   . 7

מר יוחנן ארנון   . 8

גב’ יעקובי קרן   . 9

גב’ כהנה מיטל   . 10

גב’ מדר בשקין לואיז   . 11

בהצטיינות מר סדובסקי דוד   . 12

גב’ עשת ענבל   . 13

מר פרס יצחק  . 14
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

בהצטיינות מר אופיר אבקסיס   . 1

מר אילן אוחיון   . 2

גב’ קרן אור   . 3

מר סוהיל אלבאסל   . 4

גב’ הילה אלון   . 5

מר איתמר אליאס   . 6

בהצטיינות גב’ אודט  אודליה אפללו   . 7

מר אלעד ארזי   . 8

מר רן ארצי   . 9

מר תומר בירקנטל   . 10

מר רומן בליאבסקי   . 11

מר רותם בלייר   . 12

מר רועי בן  עטיה   . 13

מר דורון בנישו   . 14

מר שמיר בן-נפתלי   . 15

מר אריק בסנג’י   . 16

מר מאור ברעם   . 17

מר ערן גוטפלד   . 18

מר ארתור גולקו   . 19

מר ארז גנות   . 20

מר אלקנה דוד   . 21

מר אידו דרף   . 22

בהצטיינות מר חיים הייזלר   . 23

מר ניר הילר   . 24

מר אוריאל ואנה   . 25

מר מאור וישינסקי   . 26

מר רם חיון   . 27

מר אריאל טולדנו   . 28

מר אורי טורג’מן   . 29

מר דודי יאמין   . 30

מר דן כהן   . 31

מר רועי כהן   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר שי כהן   . 33

מר אסף ליאור   . 34

מר בנימין ליברמן   . 35

מר גיא לסט   . 36

מר יובל מדר   . 37

בהצטיינות מר נעם מורדיש   . 38

גב’ אפרת מזרחי   . 39

מר דניאל מרדכי   . 40

מר יניב  יהונתן נצר   . 41

מר זאב סלמן   . 42

מר איתי סעד   . 43

מר גיל עוז   . 44

מר איתמר פדה   . 45

מר צח פוטשניק   . 46

מר אביחי פולברניס   . 47

מר אביאל קאנדוב   . 48

מר טל קדושי   . 49

מר משה קהלני   . 50

מר שלומי קוך   . 51

בהצטיינות מר צבי קופלד   . 52

מר אלכסנדר קריניוק   . 53

בהצטיינות יתרה גב’ עילית רון   . 54

מר יונתן רונן   . 55

מר און רסיוק   . 56

בהצטיינות גב’ נעמי שוגר   . 57

מר זיו שומינר   . 58

בהצטיינות מר דן שטיין   . 59

מר לירון שטרית   . 60

בהצטיינות מר גיא שי   . 61

בהצטיינות מר דוד גיא שיבר   . 62

בהצטיינות יתרה מר אסף שמרלינג   . 63

בהצטיינות מר ירון שפירא   . 64

מר אנס שריף   . 65

מר רועי תורג’מן   . 66
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

מר גלעד אבני   . 1

מר דקל אברמסקי   . 2

גב’ מאיה אדריס   . 3

גב’ נופר איזנר   . 4

בהצטיינות גב’ סמואלה שירלי אריאלי   . 5

בהצטיינות גב’ צליל בז’רנו   . 6

גב’ נועה בר הלל   . 7

גב’ סטלה ברגמן   . 8

בהצטיינות גב’ פולינה ברנגל   . 9

גב’ אנה גיטלמן   . 10

בהצטיינות גב’ עדי גרינפלד   . 11

גב’ מעיין דהן   . 12

מר עומרי דינור   . 13

גב’ עדי העברי   . 14

בהצטיינות מר ניר הרטמן   . 15

מר גיא ורוצלבסקי   . 16

בהצטיינות יתרה מר לירן זיבר   . 17

מר ניר זילברברג   . 18

בהצטיינות מר איתי זרח   . 19

גב’ אוראל חדד   . 20

גב’ מורן חורב   . 21

גב’ מעיין כספי   . 22

גב’ ליטל לוי   . 23

גב’ רותם למברג   . 24

מר עמרי למפל   . 25

מר עדי לשם   . 26

מר אריאל מייזלר   . 27

גב’ אפרת מילמן   . 28

גב’ מריה מינקוב   . 29

גב’ מעיין נח   . 30

גב’ עינבר נתיב   . 31

גב’ יעל סיון   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

גב’ מרגלית סלם   . 33

מר עידן פיטוסי   . 34

מר אסף פרל   . 35

גב’ מיכל צבחון   . 36

גב’ שירה קורן   . 37

גב’ רונית קרוש   . 38

גב’ אחינעם רבט   . 39

בהצטיינות יתרה גב’ דלית רוזנוביץ   . 40

מר ארז שיר-און   . 41

גב’ רומי שלום  . 42
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

מר מרואן אבו-ליל   . 1

גב’ אלה אוסטרובסקי   . 2

גב’ מיכל אילת   . 3

בהצטיינות מר אורן אלישע   . 4

גב’ תאיר אלקבץ   . 5

מר מינעם אנדריא   . 6

גב’ עינב ארביב   . 7

גב’ סיון בלטר   . 8

מר אילן בן ארוש   . 9

גב’ מירי בן שושן   . 10

גב’ יעל בנין   . 11

מר נמרוד גוטמן   . 12

גב’ ערין גנאיים   . 13

מר אילי דינר   . 14

מר אדיר דניאל   . 15

בהצטיינות מר אלירן דפנה   . 16

בהצטיינות מר שלמה הר   . 17

גב’ אמאני זועבי   . 18

גב’ עינב חדאד   . 19

בהצטיינות מר יואב ליברמן   . 20

גב’ קרן מירון   . 21

גב’ לי מכלוף   . 22

בהצטיינות גב’ יוליה מליחוב   . 23

בהצטיינות מר אור ישראל מנדלביץ   . 24

מר ליאור מנשה   . 25

מר ניר מנשה   . 26

מר בן מץ   . 27

גב’ דיאנה מרקריאן   . 28

גב’ אפרת עוזי   . 29

מר אור ענבר   . 30

מר אחמד ערו   . 31

בהצטיינות יתרה מר טל פורמנוב   . 32

גב’ מיכל קונרד   . 33

מר ניב קידר   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

מר מיכאל רוזין   . 35

מר איל רוזנוין   . 36

מר איתי רמר   . 37

מר אורן שלם   . 38

גב’ ענת שקדי   . 39
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה גרעינית

גב’ גלית יזראילסון  . 1
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר אלכסנדר אברמוביץ’   . 1

גב’ ליטל אוחנה   . 2

בהצטיינות גב’ תמנע אורלנד   . 3

מר אריאל איצקין   . 4

מר מאור אלגריסי   . 5

מר הראל אלקלעי   . 6

מר אור באר   . 7

מר עמית בועז   . 8

מר דרור בלוך   . 9

גב’ עדן בן דוד   . 10

מר עידן בצלאל   . 11

בהצטיינות יתרה גב’ אשרת ברזילי   . 12

מר שחף גור-אריה   . 13

מר יעקב גזמן   . 14

מר פיטר גלצר   . 15

מר מיכאל גנקין   . 16

מר יונתן גרומברג   . 17

מר יוסף דוידוב   . 18

בהצטיינות יתרה גב’ לירון דינרמן   . 19

מר רועי וייס   . 20

מר יותם זמירי ז”ל   . 21

מר עדן חזן   . 22

מר רותם חייק   . 23

מר מוריאל טימסית   . 24

בהצטיינות גב’ אוקסנה יוסופוב   . 25

גב’ אבונה יורדנוס   . 26

גב’ שני לבנון   . 27

מר מרטין מאיו   . 28

גב’ מורן מארד   . 29

מר אלון מזור   . 30

גב’ רותם מי-טל   . 31

גב’ ויקי מיכאל   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

בהצטיינות מר שמעון ממרוקוב   . 33

מר רותם מץ   . 34

מר ליאור מש   . 35

בהצטיינות מר אלעד מתתיה   . 36

מר אנטון ניקיטין   . 37

מר יאיר ורדי   . 38

מר עודד סובול   . 39

מר גלב ספירידונוב   . 40

גב’ עדי - יהב עובד   . 41

גב’ לירון עובדיה   . 42

בהצטיינות מר שחר עזיזה   . 43

בהצטיינות גב’ קרן פטל   . 44

בהצטיינות גב’ מירב פינס   . 45

גב’ קטיה פופקו   . 46

מר גיל פריימרק   . 47

מר איתן קלוג’ני   . 48

מר אלדר שימרון   . 49

מר יהונתן שפט   . 50

גב’ יעל ששון  . 51
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים

מר יאיר אבו   . 1

מר ציון אבו   . 2

מר זכי אבו-מוך   . 3

בהצטיינות מר לירן אביטבול   . 4

מר רועי אבירם   . 5

גב’ לילך אבני   . 6

מר זבולון אברמוב   . 7

מר יואב אגמי   . 8

מר אוריאל אודס   . 9

מר אבי אחרק   . 10

בהצטיינות מר קובי אטדגי   . 11

בהצטיינות יתרה מר איליה איאופדוב   . 12

מר עמרי אייזיק   . 13

מר מיכאל אייזמן   . 14

מר אופיר אלון   . 15

מר שחר אלון   . 16

בהצטיינות מר תומר אלון   . 17

מר ארז אלזרקי   . 18

מר אסף אלישע   . 19

מר משה אסולין   . 20

בהצטיינות מר תומר אפל   . 21

מר עמית אפריים   . 22

מר אופיר ארץ  קדושה   . 23

מר אלעד אשכול   . 24

מר עמית אשכנזי   . 25

מר לאוניד בבדזנוב   . 26

מר ניר בורנשטיין   . 27

מר משה ביבי   . 28

גב’ אלה ביטנסקי   . 29

מר סרגיי בלבר   . 30

מר אלון בלומנפלד   . 31

בהצטיינות מר יוסי בלורי   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר אלעד בלט   . 33

מר שגיב בן  לולו   . 34

מר גיא בר   . 35

מר מאור בר   . 36

בהצטיינות מר יהונתן בר  אשר   . 37

מר חן בראף   . 38

בהצטיינות מר בוריס ברגינסקי   . 39

מר שגיא ברגלס   . 40

מר מאיר ברגר   . 41

בהצטיינות מר גיא ברודר   . 42

מר רמי ברומברג   . 43

מר אסף ברן   . 44

בהצטיינות יתרה מר יפתח ברש   . 45

בהצטיינות גב’ נטע גדות   . 46

מר איליה גולברייך   . 47

מר אסף גולדברג   . 48

מר גלעד גולני   . 49

מר אופיר גור   . 50

מר זאב גושן   . 51

בהצטיינות מר יותם גיל   . 52

מר אייל גיל-עד   . 53

מר איליה גלוזמן   . 54

מר ויאצסלב גלפר   . 55

מר נדב גנור   . 56

מר אורן גרבובסקי   . 57

מר אלעד דאלי   . 58

מר רן דוד   . 59

בהצטיינות מר נועם דוידוביץ   . 60

גב’ לירון דורי   . 61

מר תומר דלל   . 62

מר יובל דרור   . 63

מר דרור האור   . 64

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

מר גיל הדר   . 65

מר צח יצחק הלאי   . 66

מר שמעיה הנדל   . 67

בהצטיינות גב’ נוגה הררי   . 68

מר אסף הרשקוביץ   . 69

מר אלכסנדר וולפמן   . 70

מר חסאן וותד   . 71

מר תומר וייזר   . 72

מר שמואל וייסמן   . 73

בהצטיינות מר שחר וילבל   . 74

בהצטיינות מר ליאור וינברגר   . 75

מר דן זאב ולסקי   . 76

גב’ הילה ורסנו   . 77

גב’ עדי ורקר   . 78

מר אולג זאטולובסקי   . 79

מר עוזי זהר   . 80

גב’ רעות זנטי   . 81

מר אלירן זרביב   . 82

בהצטיינות מר שי חביב   . 83

מר אלמוג חג’ג’   . 84

בהצטיינות יתרה מר עדי חייט   . 85

מר רן חכמי   . 86

בהצטיינות מר וסים חליחל   . 87

גב’ יארה חליחל   . 88

בהצטיינות מר נגם חלייחל   . 89

מר טל חמיאס   . 90

מר דויד-פבל חמילבסקי   . 91

מר ניר חסידים   . 92

גב’ מור חקלאי   . 93

מר דמיטרי טולקצ’וב   . 94

מר דביר טופז   . 95

מר קונסטנטין טורצ’ין   . 96

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

מר אלכסנדר טטלבאום   . 97

בהצטיינות יתרה מר מרדכי טייטל   . 98

מר טל טיש   . 99

מר רוני יהושע   . 100

מר דביר יוגב   . 101

מר ניב יולביץ   . 102

מר עידן יעקב   . 103

מר טל ישראלי   . 104

מר דורון כהן   . 105

גב’ טהר כהן   . 106

בהצטיינות מר ירדן כהן   . 107

בהצטיינות מר עומר כהן   . 108

מר יוסף כהן  ארזי   . 109

מר דניאל כנף   . 110

מר דמיטרי כציף   . 111

גב’ גוני כרמי   . 112

מר איגור לבקוב   . 113

בהצטיינות יתרה מר נעם לבקוביץ   . 114

מר אוהד להב   . 115

בהצטיינות מר גיא לוי   . 116

מר מוטי לוי   . 117

מר בן לוין   . 118

מר מיכאל לוצינוב   . 119

מר עודד לחובר   . 120

בהצטיינות גב’ אילת לכטמן   . 121

גב’ הילה לנגה   . 122

מר אוהד לפקוביץ   . 123

בהצטיינות מר מקסים לשין   . 124

גב’ אושרית מאיר   . 125

מר נאור מועדה   . 126

בהצטיינות יתרה מר חי מורגנשטרן   . 127

מר עוז מושקוביץ   . 128

מר אלדד מזרחי   . 129

בהצטיינות מר אלירן מזרחי   . 130

הנדסת חשמל ומחשבים
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הפקולטה למדעי ההנדסה
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מר דוד ואנונו   . 36

מר איתי זיידן   . 37

מר רון זראביב   . 38

גב’ שרית חדש   . 39

גב’ זוהר חן   . 40

מר איתן חניה   . 41

מר ליאור חסון   . 42

גב’ אורטל טובים   . 43

מר ניצן טל   . 44

גב’ מורן טנגי   . 45

מר סטס טרבינסקי   . 46

מר מרק טרכטנברג   . 47

גב’ טל יגיל   . 48

בהצטיינות מר רולן ידלין   . 49

בהצטיינות מר אלון כדורי   . 50

מר ראובן כהן   . 51

מר אמיר כהן-ששון   . 52

מר אילן כרמלי   . 53

מר רותם לבל   . 54

מר שי ליבו   . 55

מר אורי לימוני   . 56

מר דוד לרנר   . 57

מר אודי מגן   . 58

מר בנאן מוזלבט   . 59

בהצטיינות גב’ טל מוצפי   . 60

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

מר יגאל מוק   . 61

בהצטיינות יתרה גב’ אורלי מורנו   . 62

בהצטיינות מר דקל מושקה   . 63

מר דוד מזור   . 64

מר רון מילר   . 65

גב’ הדר מימון   . 66

גב’ פולינה מלחוב   . 67

בהצטיינות גב’ רותם מסיקה   . 68

מר יניב מצליח   . 69

מר אופיר מרציאנו   . 70

מר סרגיי ניקיטין   . 71

גב’ הילה נמר   . 72

מר שרון נפדנסקי   . 73

גב’ גלי סיבוני   . 74

בהצטיינות גב’ מור סלם   . 75

מר איליה סקופינסקי   . 76

מר ליאור פינגולד   . 77

גב’ אלסיה פיסמן   . 78

מר פבל פלוטוב   . 79

גב’ אנה פליגלמן   . 80

מר לירן פנחס   . 81

מר אמיר פרח   . 82

גב’ רעות פרץ   . 83

מר אייל צפניק   . 84

בהצטיינות מר אלכסנדר צ’רקסקי   . 85

גב’ רגינה קוברין   . 86

מר דביר קופר   . 87

מר אליהו קלר   . 88

מר אביעד קמינסקי   . 89

מר איוון קרלסון   . 90

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

מר קונסטנטין קרפצ’ן   . 91

בהצטיינות מר בוריס רבינוביץ   . 92

מר סרגיי רובינשטיין   . 93

גב’ מורן רחאנה   . 94

מר לירון רייטמן   . 95

מר יעקב רכטמן   . 96

בהצטיינות יתרה מר מאיר רנפורד   . 97

מר אילן רקובר   . 98

מר ערן שולמן   . 99

מר רועי שושי   . 100

מר גיל שושן   . 101

גב’ נועה שחר   . 102

בהצטיינות מר יורי שפירא   . 103

בהצטיינות יתרה מר מאיר שפירא   . 104

בהצטיינות מר גוני שרון   . 105

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

מר מרדכי אבו   . 1

מר הנרי אברבנאל   . 2

מר רן איזנברג   . 3

מר יובל אפרתי   . 4

מר אירן באנוז   . 5

גב’ ליטל בדש   . 6

מר נוח בושנק   . 7

מר איתי ביטן   . 8

בהצטיינות מר יובל ביננבוים   . 9

בהצטיינות מר רועי בן הלוי   . 10

מר דן בראונשטיין   . 11

מר טל גולדשטיין   . 12

בהצטיינות גב’ נועה גור   . 13

מר אלכסנדר גורוחובסקי   . 14

בהצטיינות מר איליה גידלביץ’   . 15

בהצטיינות מר יקיר דהן   . 16

מר ניר  אריה הרשהורן   . 17

גב’ הילה ויזן   . 18

מר רועי ויסברט   . 19

מר אודי וקסמן   . 20

מר תמיר ורטש   . 21

גב’ שימרית יעקובי   . 22

מר יעקב ירמולובסקי   . 23

מר יעקב ישראל   . 24

מר עידו כהן   . 25

גב’ לירון כתב   . 26

בהצטיינות יתרה מר מורן לב להמן   . 27

מר ארז לפל   . 28

מר רן מור   . 29

מר איליה מירסקי   . 30

מר מתן מרגלית   . 31

מר רון משה מרסיאנו   . 32

מר אסף מרציאנו   . 33

מר סער ניב   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר ירון ניסימוב   . 35

גב’ מרים  חיותה ניר   . 36

מר רועי נעים   . 37

מר ניר סבירסקי   . 38

גב’ מירית סדון   . 39

מר תומר סולה   . 40

מר אלכסנדר סורגוץ’   . 41

בהצטיינות יתרה מר ויטלי ספטניצקי   . 42

מר גלעד עברי   . 43

מר אוהד עוזר   . 44

גב’ הגר עופר   . 45

מר עמית עפר   . 46

בהצטיינות מר ערן פאר   . 47

גב’ לירון פדר   . 48

מר אלון פורמן   . 49

בהצטיינות יתרה מר רוסטיסלב פינסקי   . 50

בהצטיינות מר יוסף פלברבאום   . 51

מר ניר פלודרמן   . 52

בהצטיינות מר ערן פרידמן   . 53

מר רואי פרייפלד   . 54

גב’ טל פרנקו   . 55

מר תמיר צור   . 56

מר יונתן צרויה   . 57

מר אנטולי צ’רנר   . 58

מר יניר קווין   . 59

מר תומר קלסקין   . 60

מר ארסני קרופניק   . 61

בהצטיינות מר ארז רביע   . 62

מר אברהם רונן   . 63

מר שרון שבתאי   . 64

גב’ רעות רבקה שורץ   . 65

בהצטיינות מר אלי שטיין   . 66

מר ארסן שטיקיאן   . 67

מר כפיר שינדלהיים   . 68

גב’ הילה שלום   . 69

מר אסף שמש   . 70
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות יתרה מר  חי ברנר   . 1

מר  דניס גולקו   . 2

גב’  יבגניה דוברובסקי   . 3

גב’  נורית וינשטיין   . 4

מר  איליה ליבוביץ’   . 5

בהצטיינות יתרה מר  אבנר סגל   . 6

מר  אריאל פנחס   . 7

מר  דניאל קלמנוביץ’  . 8

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

מר  אחיה אליסף   . 1

מר  אהוד אפסל   . 2

מר  גל בר-ניסן   . 3

בהצטיינות יתרה מר  איגור גונופולסקי   . 4

מר  עומר הר   . 5

מר  דורון זרחי   . 6

בהצטיינות יתרה גב’  לילך חייטמן   . 7

בהצטיינות גב’  ילנה יודיצקי   . 8

מר  נמרוד מילוא   . 9

גב’  אולגה מקסין   . 10

מר  ויקטור מקרנקוב   . 11

גב’  סופיה מרגוליס   . 12

מר  רז נסים   . 13

גב’  חן שי   . 14

מר  שי שפר   . 15

מר  ערן תומר  . 16
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה

מר  אלעד איזנר   . 1

גב’  רותי בן שלומי -אגו   . 2

מר  נתנאל גבדנק   . 3

מר  ברק גור   . 4

מר  מהרי ווסיהון   . 5

מר  טל וייס   . 6

מר  אלון יניב   . 7

בהצטיינות מר  שי ליזרוביץ’   . 8

מר  בוריס מורגנשטיין   . 9

מר  איתמר מלכא   . 10

בהצטיינות מר  שלומי מתתיהו   . 11

בהצטיינות מר  רמון סמוק   . 12

מר  אבישי שדה   . 13

מר  אסף שמעוני   . 14

גב’  מאיה שמש  . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב’  טלי אלמליח   . 1

בהצטיינות מר  אהוד בזר   . 2

גב’  ענבל ברקוביץ   . 3

מר  מיכה גל   . 4

מר  איליה גלמן   . 5

בהצטיינות גב’  אלינה גרגו   . 6

מר  יבגני זקון   . 7

גב’  הגר טיגר   . 8

גב’  בשמת לוי-חברוני   . 9

גב’  אלינה מוגילבסקי   . 10

מר  בריאן מושופסקי   . 11

גב’  רולא מסעוד   . 12

גב’  נונה פפיאשוילי   . 13

מר  לבן צצשוילי   . 14

גב’  נסרין קאסם   . 15

גב’  סיביל קופילביץ   . 16

בהצטיינות גב’  נירית קנטור-אוריאל   . 17

מר  יואב רז   . 18

גב’  קארין שדזונסקי   . 19

בהצטיינות גב’  שלי שרת   . 20

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

גב’  סיון אוסטרוף   . 1

גב’  עדי איטן   . 2

גב’  כרמית ארבל   . 3

בהצטיינות גב’  מלאני בוקסטאד   . 4

בהצטיינות מר  דן בר יעקב   . 5

מר  עמר ברוך   . 6

מר  ארז ברקאי   . 7

בהצטיינות מר  שי גאולה   . 8

גב’  טלי גברא   . 9

מר  עידו גולן   . 10

מר  נועם גרימברג   . 11

בהצטיינות מר  דניאל דברת   . 12

גב’  מירב וכט כץ   . 13

מר  רותם כדיר   . 14

בהצטיינות מר  טל מימון   . 15

מר  שחר מנור   . 16

גב’  שי נפרסטק   . 17

גב’  סילביה סידלניקוב   . 18

גב’  שני סעדון   . 19

גב’  נעמה סעידי   . 20

מר  ליאור עטייה   . 21

גב’  ליזה פלייטמן   . 22

גב’  טל פרזמה   . 23

גב’  בילי פרי   . 24

גב’  זויה קבשין   . 25

גב’  טל קופלר   . 26

גב’  אינה קלייטמן   . 27

בהצטיינות גב’  לינה קנדיבה   . 28

גב’  נעמה שני   . 29

גב’  שירה שפירא  . 30

גב’  שי אורון   .31

גב’  נדז’דה ברקוביץ  .32
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות מר  גלעד אנטלר   . 1

מר  עומר בירן   . 2

בהצטיינות גב’  דניאלה גת   . 3

גב’  בת-שבע כהן   . 4

מר  אלי מחלב   . 5

גב’  אלה פורגס   . 6

גב’  הלנה קרסנוב   . 7

גב’  מיטל שדה   . 8

מר  שחר שני קדמיאל  . 9

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר  מתמטיקה ומדעי המחשב

מר  אוריאל אודס   . 1

מר  אילן אילנד   . 2

בהצטיינות מר  אילן אלחנן   . 3

מר  נדב ארנפלד   . 4

בהצטיינות מר  ענר משה בן  אפרים   . 5

מר  איל ברט   . 6

מר  עודד בר-יהודה   . 7

מר  עומר גולדגביכט   . 8

מר  אלכסנדר גירשפלד   . 9

בהצטיינות יתרה מר  אסף דגן   . 10

מר  עילי הלפרט   . 11

מר  אלון הר-כרמל   . 12

מר  יאיר זינגר   . 13

מר  כפיר ישעיהו   . 14

מר  אבשלום כהן   . 15

מר  ליאור כהן   . 16

בהצטיינות יתרה מר  גלעד לביא   . 17

מר  עמית לוי   . 18

בהצטיינות מר  יועד לוינברג   . 19

מר  עמרי ליבא   . 20

גב’  קרינה ליפוביץ   . 21

גב’  נדז’דה מולודצקי   . 22

בהצטיינות מר  אורי דניאל מטרזו   . 23

מר  נדב מיינרט   . 24

גב’  סיון מנחם   . 25

בהצטיינות מר  עומר מרמלשטיין   . 26

בהצטיינות מר  עידו נייס   . 27

מר  מאור סיטבון   . 28

מר  שחף עציץ   . 29

גב’  יוליה פינגרמן   . 30



86

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב

מר  עמית צור   . 31

גב’  נטע קבלה   . 32

מר  סטניסלב קוגן   . 33

מר  קונסטנטין קופמן   . 34

מר  יוסף קיטרוסקי   . 35

גב’  מריאנה קייקוב   . 36

מר  איתי קלר   . 37

מר  עמית רגב   . 38

מר  שי שכטר   . 39

מר  ברק שלום   . 40

מר  יאיר שמלא   . 41

מר  אריאל שרה   . 42
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

בהצטיינות יתרה מר  קיריל אביב   . 1

מר  טל אביבי   . 2

מר  ליאור אביצור   . 3

גב’  שירלי אבל   . 4

מר  נריה אגם   . 5

בהצטיינות יתרה גב’  אביה אוחנה   . 6

מר  איתי אוסטרוב   . 7

מר  ישעיהו אייזנר   . 8

מר  דן אילן   . 9

בהצטיינות מר  ירדן איתן   . 10

גב’  איה אלחנן   . 11

מר  רועי אליהו   . 12

גב’  חופית אלימלך   . 13

מר  משה אלמוג   . 14

מר  שגיא אלמוג   . 15

מר  סאמיר אלעטאונה   . 16

מר  אמיר אלקלעי   . 17

גב’  רותם אמסלם   . 18

מר  רון אנושי  ברגר   . 19

גב’  רוני אנזל   . 20

גב’  הילה אסאו   . 21

גב’  סיון אסרף   . 22

גב’  גל אפללו   . 23

מר  יוני אפק   . 24

מר  טל באומל   . 25

גב’  סיון בוזוקאשוילי   . 26

מר  ויטאלי ביכוב   . 27

מר  שי בלום   . 28

מר  גיא בן  חורין   . 29

מר  אורן בן  חיים   . 30
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר  יונתן בר  יהודה   . 31

מר  שאול ברו   . 32

מר  אהוד ברנע   . 33

מר  אוהד ברק   . 34

מר  דני ברש   . 35

מר  עומר בשה   . 36

מר  יניב גולטשיאן   . 37

מר  ניר גולן   . 38

מר  רועי גולן   . 39

מר  אורי גיל   . 40

גב’  יערה גרדוביץ   . 41

מר  תמיר גרוסינגר   . 42

מר  אריה גרטנלאוב   . 43

מר  יונתן גריי   . 44

מר  אלון גת   . 45

גב’  חגית גת   . 46

מר  דודו דבורה   . 47

מר  יניב דודו   . 48

בהצטיינות יתרה מר  בן ציון דורון   . 49

גב’  איילת דסה   . 50

גב’  רעות דקל   . 51

מר  אלכסנדר דשבסקי   . 52

מר  גיא האורשטוק   . 53

מר  יוגב הלפרן   . 54

מר  אלעד הרצוג   . 55

מר  אייל וורמברנד   . 56

מר  מיכאל וילסקר   . 57
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גב’  נטע כהן   . 20

מר  אסף לוין   . 21

מר  אביתר לימור   . 22

בהצטיינות גב’  יעל לשנו   . 23

מר  איל מושקוביץ   . 24

מר  איגור מלקוב   . 25

מר  גלבוע פאר   . 26

בהצטיינות גב’  ענת פז   . 27

מר  נדב קנוסוב   . 28

בהצטיינות גב’  עינב ראובן   . 29

מר  פדרו מרקוס רנדל  . 30

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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בית ספר ללימודי מדבר
M.A./M.Sc . מקבלי תואר מוסמך למדעים

איתי גל  מר   . 1

רז אמיר  מר   . 2

ארמינה אסטריאן  גב’   . 3

יצחק ארוך  מר   . 4

מורן בזל  גב’   . 5

אלברט בטושנסקי  מר   . 6

בינג ביי  מר   . 7

ביחטר ביראמוגלו  גב’   . 8

נמרוד בן  אהרון  מר   . 9

רן גבאי  מר   . 10

רוזנה ג’בורג’יאן  גב’   . 11

יוהאנס גוגנין  מר   . 12

בהצטיינות עומר גרונדמן  מר   . 13

אורי הוכברג  מר   . 14

אורן הופמן  מר   . 15

שו וונטאו  מר   . 16

בטינה טבך  גב’   . 17

לילית טונויאן  גב’   . 18

בהצטיינות איתי טרילניק  מר   . 19

שניר יהודה  מר   . 20

אביטל יוסף-פרידיונג  גב’   . 21

בהצטיינות חגי כהן  מר   . 22

ליאור לוי  מר   . 23

ויקטוריה ליברמן  גב’   . 24

בנג’מין לנגר  מר   . 25

בהצטיינות אסף מנור  מר   . 26

עמר סווטי  מר   . 27

בהצטיינות יתרה שי פילוסוף  מר   . 28

בהצטיינות יתרה דרור קפוטא  מר   . 29

לילה קרונבי  גב’   . 30

קרין רכטר  גב’   . 31

אהוד שטרובך  מר   . 32
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בית ספר ללימודי מדבר
M.A./M.Sc . מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות עודד אורגד  מר   . 33

אבשלום באב”ד  מר   . 34

טוביה טורקלטאוב  מר   . 35

עידן כץ  מר   . 36

נמרוד שוער  מר   . 37

יניב קריגר מר   . 38
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

מר  עלי אבו קיעאן   . 1

מר  רועי ארז   . 2

מר  אסף בן-ארי   . 3

גב’  יסמין ברזילי   . 4

מר  גל ויסבלט   . 5

גב’  עדי כהן   . 6

מר  חגי סלע   . 7

גב’  נגה עדי   . 8

בהצטיינות גב’  דניאלה צסלו   . 9

בהצטיינות מר  אסף קסלר   . 10

גב’  רויטל שגיא   . 11

גב’  רוני שחר   . 12
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  מרים אבו גנים   . 1

מר  עזמי אבו האני   . 2

מר  גבריאל אהרון   . 3

גב’  אילנה אהרן   . 4

בהצטיינות גב’  יעל אורנשטיין   . 5

מר  סלימאן אלטורי   . 6

בהצטיינות גב’  אימאן אלקרינאוי   . 7

גב’  שני ברזי   . 8

מר  נאיף גזאל   . 9

גב’  שרון דמרי   . 10

מר  אלכסנדר וולפסון   . 11

גב’  רביד זארוק-נחמני   . 12

בהצטיינות גב’  קני נעמן   . 13

גב’  וויסאם סידאוי   . 14

מר  עימראן עאסלה   . 15

מר  ריזק עיסא   . 16

גב’  אושרית עמר   . 17

מר  נאסר פאעור   . 18

גב’  ילנה פורטנוב   . 19

בהצטיינות גב’  תמר פישל   . 20

גב’  מיכל פרידמן-אסכולאי   . 21

גב’  עדי קינן   . 22

בהצטיינות גב’  יוליה שמש   . 23

גב’  רחל שרביט-מושקוביץ  . 24

הוראת המדעים והטכנולוגיה
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות מר  רועי אדלשטיין   . 1

מר  ראג’י אלכרם   . 2

מר  עלי אלענאמי   . 3

בהצטיינות גב’  הגר בקון-מזור   . 4

גב’  בדיעה ג’בארין   . 5

גב’  יוליה גוסין   . 6

גב’  אורית הופמן   . 7

גב’  רויטל זגר   . 8

גב’  אנתסאר חג’יראת   . 9

גב’  בל טל   . 10

בהצטיינות גב’  נטע ישראלוביץ   . 11

גב’  סבטלנה מילמן   . 12

בהצטיינות יתרה גב’  מרב מירון-גורן   . 13

מר  שמואל-מומיק נבו-אומשויף   . 14

גב’  יהודית נפתלוביץ   . 15

גב’  מרים סלע-הררי   . 16

גב’  עילית סרפוס   . 17

גב’  מאיה עלאיוף   . 18

בהצטיינות גב’  מזל-תמר פינטו   . 19

מר  אריאל פלר   . 20

גב’  חופית פנחס   . 21

גב’  ארנה פנקס   . 22

גב’  טטיאנה פנרובסקי   . 23

גב’  נורית קליין   . 24

גב’  דבורה ראובן   . 25

גב’  מוריה שוקר   . 26

גב’  בסי שטכמן   . 27

גב’  בת שבע שטרית-אביטן   . 28

גב’  שני שירמן-ינקולוביץ   . 29

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

היסטוריה של עם ישראל

מר  מיכאל פרידמן  . 1

גב’  ענת אדרי   . 1

בהצטיינות יתרה מר  חסן אזברגה   . 2

מר  קאיד אלעטאונה   . 3

גב’  ליבנת ברדה   . 4

מר  יוני-נח גולדן   . 5

מר  דן גלילי   . 6

מר  מיכאל דעי   . 7

גב’  אור ורדי-סחר   . 8

מר  לירון יצחקי   . 9

מר  יונתן כהן   . 10

בהצטיינות מר  יותם כהן   . 11

גב’  מורן מזוז   . 12

מר  בנימין סודרי   . 13

מר  אמנון קדמן   . 14

גב’  חנה שחם-רוזבי  . 15

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

גב’  נג’וא אבו רוכון   . 1

גב’  אמאל אבו-חמאד   . 2

בהצטיינות מר  חמיס אבו-סיאם   . 3

בהצטיינות גב’  נטע אביב-יקיע   . 4

גב’  שירן אדי   . 5

מר  אבי אוחיון   . 6

בהצטיינות מר  יריב אורגד   . 7

גב’  טלית אזולאי   . 8

בהצטיינות מר  דרור איוניר   . 9

גב’  הילי אלבז   . 10

מר  מחמד אלחמאמדה   . 11

גב’  אמאני אלעטאונה   . 12

מר  פהד אלעטאונה   . 13

גב’  עליא אלקרינאוי   . 14

גב’  פאיזה אלרואעי   . 15

גב’  אפרת-ברכה אמיתון   . 16

בהצטיינות גב’  הדס אנקרי   . 17

גב’  רביד ארגמן בן-טובים   . 18

גב’  נאוה ביטון   . 19

גב’  חגית בן-חמו   . 20

בהצטיינות גב’  אודיה בר-אור   . 21

גב’  יונית ברעם-כהן   . 22

גב’  תמר ברק-פרחי   . 23

גב’  לילך גוטפלד   . 24

בהצטיינות מר  גבריאל ג’ונסון   . 25

מר  אוהד גייבל   . 26

מר  איליה גלפרין   . 27

מר  חסן גנאיים   . 28

גב’  גאדה דבאח   . 29

גב’  פידא דואימה   . 30
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  פועה דומני   . 31

גב’  עדי דורון   . 32

גב’  רוני הוד   . 33

בהצטיינות גב’  רותם הוניגמן   . 34

גב’  עדי הררי   . 35

בהצטיינות גב’  ענת הרשקוביץ   . 36

בהצטיינות יתרה גב’  מרינה קליין-אורבך   . 37

גב’  ניצן וינרב   . 38

מר  אלדד ויסבלך   . 39

גב’  אושרית זיו   . 40

גב’  אורנה זרדז   . 41

גב’  מלי חג’ג’   . 42

גב’  נעמי חי-וישנבסקי   . 43

מר  יניב חיים   . 44

גב’  מרי חלפון-קריספין   . 45

גב’  יפעת טורדזמן-ביזדרובסקי   . 46

גב’  שרית יטיב-פרץ   . 47

גב’  ענבר ינאי   . 48

גב’  אורית יפרח   . 49

גב’  רותם ישראלי   . 50

גב’  לאה כרמונה   . 51

מר  אור לוי   . 52

גב’  זורה לוי   . 53

גב’  שרה לוי   . 54

גב’  סנדרה ליבוביץ   . 55

גב’  אורית ליבר   . 56

גב’  נועה לינדנבאום   . 57

גב’  חנית מזרחי   . 58

בהצטיינות מר  מיכאל מילמן   . 59

גב’  רולא מלחם   . 60

ך נו חי
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  נועה נבו   . 61

גב’  אילנה ניר   . 62

גב’  מולי ניר   . 63

גב’  לילך נעים   . 64

גב’  חגית סבטו   . 65

גב’  לוליטה סלובודה   . 66

גב’  ירושלים סלע-אנברם   . 67

בהצטיינות גב’  אודליה סמדג’ה   . 68

בהצטיינות גב’  שירי ספיר   . 69

גב’  אורנה עטר   . 70

מר  פואד עמראני   . 71

גב’  דנית פרנקל-סלע   . 72

בהצטיינות גב’  לי ציטיאט   . 73

גב’  שאדיה קדח   . 74

גב’  רחל קהילה   . 75

גב’  לינור קטן   . 76

מר  יאיר קצורה   . 77

גב’  עינת קרפלוס   . 78

גב’  עומר רותם   . 79

גב’  אביבית רצון   . 80

מר  דוד-ערן שדה   . 81

בהצטיינות יתרה גב’  ליבנת שדה-ביטון   . 82

גב’  סהר שוקר   . 83

גב’  זהבית שור   . 84

גב’  בת-חן שחר   . 85

גב’  אורית שלם   . 86

גב’  רשל שמחון   . 87

גב’  מיכל שמילוביץ   . 88

מר  מרדכי שניאור   . 89

גב’  עדי תורג’מן   . 90

ך נו חי
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות מר  אוהד ארד   . 1

מר  בועז אריכא   . 2

גב’  שירלי באבד   . 3

מר  עמית בלסר   . 4

מר  זיו בן נאים   . 5

בהצטיינות יתרה  מר  איתמר-בנימין בנסון   . 6

גב’  אינה בקלר   . 7

מר  אסף גזל   . 8

גב’  סאלי גליצנשטיין   . 9

מר  שחר הרבט   . 10

בהצטיינות  מר  תומר זידנר   . 11

מר  בועז ימיני   . 12

מר  אלעד כהן   . 13

גב’  הודיה למפרט   . 14

מר  איליה מירושנסקי   . 15

גב’  מורן משה-חנציס   . 16

מר  אופיר-יעקב פינטו   . 17

בהצטיינות מר  איתי פינשטיין   . 18

מר  יונתן צולנג   . 19

גב’  כנרת קרני   . 20

מר  זהר שלפמן   . 21

גב’  שיר-רן שעשוע  . 22

כלכלה
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

ג’פרי אולסן  מר   . 1

ניל אונגרליידר  מר   . 2

מהלט-איילה ביצ’ה  גב’    . 3

אווה טטרובה  גב’    . 4

בנג’מין סאטרוויט  מר   . 5

ג’ייסון סנדרס  מר   . 6

בהצטיינות ואלנטין סרנו  גב’    . 7

קסניה צרקובה  גב’    . 8

לולה קלמן  גב’    . 9

ג’נה-לואיס קרייג גב’    . 10

לימודי המזרח התיכון
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך מחשבת ישראל

גב’  רחל אביטל   . 1

גב’  שרית אוחיון   . 2

גב’  זהבה אטיאס   . 3

מר  דוד אלקאיים   . 4

בהצטיינות מר  רועי גולדשמידט   . 5

מר  רפאל ואקנין   . 6

מר  יניב חסאן   . 7

מר  אבירם חריב   . 8

מר  יוסף לוגסי   . 9

גב’  אהובה ליטמן   . 10

בהצטיינות גב’  שושנה שרי סמואלס   . 11

בהצטיינות מר  אורי ספראי   . 12

בהצטיינות יתרה  גב’  ורד רזיאל-קרצמר   . 13

גב’  אסתר רמון-כהן  . 14
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

גב’  סמדר אביאלי   . 1

בהצטיינות גב’  רקפת אבני   . 2

גב’  לימור אוחנה   . 3

גב’  לימור אוחנה   . 4

גב’  עדינה אזרן   . 5

בהצטיינות גב’  יערה אילן   . 6

גב’  שרה איפרגן   . 7

גב’  סיגל אלבז   . 8

גב’  תמר אלימלך   . 9

גב’  אתי אלמוג   . 10

גב’  יורית אלקיים   . 11

גב’  איריס אסרף   . 12

גב’  סגלית בביטקו   . 13

בהצטיינות גב’  אמה בכר   . 14

גב’  מיכל בן ארצי   . 15

גב’  נועה בן דוד   . 16

גב’  אוסנת בן דרור   . 17

גב’  סברינה בן שבת   . 18

גב’  שולה בנאקוט   . 19

גב’  שלומית בנימין   . 20

מר  אביאל גבאי   . 21

גב’  עופרה גואטה   . 22

גב’  שרית גואטע   . 23

גב’  עליזה גולי   . 24

גב’  אביגיל גלעדי   . 25

גב’  רבקה-מיה דז’אנא   . 26

גב’  כרמית דמרי   . 27

גב’  שמחה הראל   . 28

גב’  הרצליה וגוייזר   . 29

גב’  שרה ווילסון   . 30
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

גב’  תמר ווקרט   . 31

גב’  יפעת וייס   . 32

גב’  נורית זאבי   . 33

גב’  ליאורה זוהר   . 34

גב’  נרקיס חגבי   . 35

גב’  רות ידלין-מרום   . 36

בהצטיינות יתרה מר  יהונתן יוגב   . 37

בהצטיינות מר  דימיטרי ייגורוב   . 38

גב’  ציפורה יעקובסון   . 39

גב’  לימור כהן   . 40

מר  זכריה לוי   . 41

גב’  סימונה לוי   . 42

גב’  ורד מולאי   . 43

גב’  מזל נחום   . 44

גב’  תמר נצר   . 45

גב’  רויטל סהר   . 46

גב’  אילנית סולומון   . 47

גב’  סנדרה סופר   . 48

מר  עמוס סופר   . 49

גב’  איריס פלאום   . 50

גב’  איילה פרג’ון   . 51

גב’  ניצה פרי   . 52

גב’  רויטל-מזל פרידריו   . 53

גב’  תהילה פריימוביץ   . 54

גב’  סילביה קניזו   . 55

גב’  נורית ראובפוגל   . 56

גב’  מרגלית ראש   . 57

גב’  נעמי שאבי   . 58

מר  נאור שובל   . 59

גב’  רוחמה שמחוני   . 60
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

גב’  סיון אברבוך   . 1

בהצטיינות גב’  דנה בוים   . 2

גב’  עפרה בן-פורת   . 3

גב’  זהר דבש   . 4

גב’  קרן דדיה   . 5

מר  איתי דפנה   . 6

גב’  ברקת הנלה   . 7

גב’  תום הראל   . 8

גב’  שירלי חיים   . 9

מר  עמית כהן   . 10

גב’  לילך מטלון   . 11

בהצטיינות גב’  מורן ממן   . 12

גב’  מורן נופרבר   . 13

בהצטיינות גב’  לירז ספיר   . 14

מר  שאול עמירה   . 15

גב’  מיכל פדה   . 16

גב’  ענבל פריד   . 17

גב’  חגית פרימן   . 18

גב’  מיכל צביאלי   . 19

גב’  ענבר קונטס   . 20

גב’  טליה רוסו   . 21

בהצטיינות יתרה גב’  עדית שביט   . 22

גב’  שירה תדהר-פאריס   . 23
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

ספרות עברית
מר  חאלד אבו עסא   . 1

גב’  סביון אורינג   . 2

גב’  מלכה אלעד   . 3

בהצטיינות גב’  אורנה בן-נאה   . 4

גב’  רינה-ז’אן ברוך   . 5

בהצטיינות יתרה גב’  רונית חכם   . 6

מר  עדי לויתן   . 7

מר  שלום מויאל   . 8

מר  גסוב מוסא   . 9

גב’  רבקה מכלו   . 10

גב’  דגנית סימן-טוב טל   . 11

מר  יונתן פוגודה   . 12

גב’  מירי פוגל   . 13

בהצטיינות גב’  נירית קורמן   . 14

גב’  מיקה שוהם   . 15

בהצטיינות גב’  דקל שי שחורי   . 16

גב’  אודליה ששון  . 17

גב’  שרה-אלכסנדרה אוסטרובסקי   . 1

גב’  תמרה-פרננדה ורגס-רואיז   . 2

גב’  קרן כהן   . 3

גב’  דונה-אתל מטרגר  . 4

ספרויות זרות ובלשנות



117

M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  אמאל אבו רביעה   . 1

גב’  תמי אובה   . 2

מר  בועז אזולאי   . 3

גב’  לבנת אזולאי   . 4

גב’  איילת אינגל   . 5

גב’  מירי אמר   . 6

בהצטיינות גב’  שקד אריאלי   . 7

גב’  טלי בוולסקי   . 8

גב’  הילה ביתן   . 9

בהצטיינות גב’  יעל בנישו   . 10

גב’  קרן בן-שלום   . 11

גב’  גלית בר חנין   . 12

גב’  סמאח בראזי   . 13

גב’  מריה ברונשטיין   . 14

גב’  ענבל בר-זיו   . 15

גב’  אלה ברנד   . 16

גב’  ליאת ברנע   . 17

גב’  אורית גולדנברג   . 18

גב’  רויטל ג’יאמי-עמוס   . 19

מר  רונן גל   . 20

גב’  ססיל גריצנר   . 21

גב’  מעיין גרשטיין-בכר   . 22

גב’  מירב דגן   . 23

גב’  תמר דדון   . 24

בהצטיינות גב’  תמר דניאלי   . 25

גב’  מיכל הוכברג   . 26

גב’  דבורה הורוביץ   . 27

גב’  בת אל ווקנין   . 28

גב’  אתי וקנין   . 29

גב’  ליאת זוהר   . 30

עבודה סוציאלית
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  אדרת טרכטינגוט   . 31

גב’  מרינה יורובסקי   . 32

בהצטיינות יתרה גב’  נועה יעקבסון   . 33

גב’  נורית יקיר   . 34

גב’  מיטל ישעיהו   . 35

מר  ששי כאליפא   . 36

מר  אלברט כהן   . 37

מר  אריאל-אוהד כהן   . 38

גב’  רוית כהן   . 39

בהצטיינות גב’  שרית כהן-גולני   . 40

בהצטיינות גב’  נועה כפיר-לוין   . 41

גב’  שרון לב   . 42

גב’  נעמי לוין   . 43

גב’  ענת לינצ’בסקי   . 44

גב’  מאיה ללוש   . 45

גב’  מיכל מגוס   . 46

גב’  נוגה מדאר-הלוי   . 47

גב’  מיכל מילגרום   . 48

גב’  עינת מימון   . 49

גב’  נג’לה מסרי   . 50

גב’  סיגל מצליח   . 51

גב’  רינת סבג   . 52

גב’  מרים סקלי   . 53

מר  מוחמד עואד   . 54

גב’  שירה עזרא   . 55

מר  מחמד עימדין   . 56

גב’  אולגה עפרוני-מיצ’ניק   . 57

גב’  יעל צובארי   . 58

גב’  סבטלנה צוויג-רייז   . 59

גב’  ליעד צירקביץ   . 60

עבודה סוציאלית
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  אורית צ’רנוברודר   . 61

בהצטיינות גב’  מירב קופילוביץ   . 62

גב’  טטיאנה קורנפלד   . 63

גב’  תמי-מיה קזז-רקנטי  בהצטיינות יתרה  . 64

בהצטיינות מר  יוסף קרמר   . 65

בהצטיינות גב’  שירה קרת   . 66

גב’  הדר רבין   . 67

גב’  סבטלנה רוזנבלט   . 68

גב’  אן רטיג   . 69

מר  מיכאל ריאחי   . 70

בהצטיינות גב’  שרונה ריאחי   . 71

מר  סלביק ריף   . 72

בהצטיינות גב’  שרון שטרנפלד   . 73

בהצטיינות גב’  אנה-קלרה שירטו   . 74

בהצטיינות גב’  שירה שכטמן   . 75

גב’  אורית שמואל-זיגדון   . 76

גב’  מירנדה שמש   . 77

גב’  הדס תדהר-הנד   . 78

עבודה סוציאלית



120

M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

מר  גלעד בן-טל   . 1

מר  אילון-אליעזר ברכפלד   . 2

גב’  אורית מרנדה   . 3

פילוסופיה

גב’  עפרה אראל   . 1

גב’  ציפורה זוהר   . 2

בהצטיינות גב’  איילת כרמי   . 3

גב’  אביה שנבל   . 4

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

גב’  מרים אבירם   . 1

גב’  לימור אלבז   . 2

גב’  נטע ברגמן   . 3

בהצטיינות גב’  שרה כהן   . 4

גב’  אוסנת ממן   . 5

גב’  חנה רוזנפלד   . 6

גב’  לילך רזי   . 7

לימודי מגדר
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  תמר אגמון   . 1

גב’  יעל אוסטרייכר   . 2

גב’  מיכל אמיר-שלום   . 3

גב’  נטלי אריאל   . 4

מר  גיל ארליך   . 5

גב’  ליאור בלום   . 6

גב’  נעמה גורן   . 7

בהצטיינות גב’  הילה גיל   . 8

גב’  תמר גרין-בלייר   . 9

גב’  עדי דבי-קץ   . 10

גב’  שירלי דה גרציה-פישמן   . 11

בהצטיינות גב’  דנה דויד   . 12

מר  אדוארד דימוב   . 13

בהצטיינות יתרה  גב’  נטע הורנונג-ברודו   . 14

גב’  שני ולמן   . 15

מר  תמיר ורד   . 16

מר  זהר זוסמן   . 17

גב’  הדס-אתי חדד   . 18

גב’  קרן יונה   . 19

גב’  מורן כורם   . 20

מר  גיל מהרי”ק   . 21

גב’  יעל פלדמן   . 22

גב’  סתיו קורן   . 23

גב’  שלי קינן   . 24

בהצטיינות מר  נעם קרש   . 25

בהצטיינות גב’  קרן ריינר-נוי   . 26

גב’  יעל שנקר-שחר  . 27

פסיכולוגיה
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M.A.  הפקולטה למדעי הרוח והחברהמקבלי תואר מוסמך
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב’  סמדר אבנר   . 1

גב’  קרן אלבז   . 2

בהצטיינות מר  ניסים אליהו   . 3

גב’  נועה אלמוג   . 4

גב’  אושר בוחניק   . 5

גב’  שירי בוטנרו   . 6

מר  כפיר בזק   . 7

בהצטיינות גב’  רבקה ברקוביץ   . 8

גב’  שיר-נועה גורן   . 9

גב’  קרן דרור   . 10

גב’  עדי זיסמן   . 11

מר  אהוד כהנים   . 12

בהצטיינות גב’  אלינור לב   . 13

בהצטיינות גב’  אורלי מלסה   . 14

מר  אחיקם משה-דוד   . 15

מר  אוהד נתיב   . 16

מר  ארקדי-רועי פורטנוי   . 17

גב’  סוזי פרנקל   . 18

מר  יוחאי-אבי פרץ   . 19

גב’  נעמה קארידי   . 20

מר  יורי קובץ   . 21

גב’  טל קושניר   . 22

גב’  אדמית רגב   . 23

מר  יניב שגב  . 24

תקשורת
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  גב’  אלה אבגי  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  היבא אבו גאלי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אימאן אבו מדיעם  
בלימודי המזרח התיכון  מר  אברהים אבו מסאעד  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אמל אבו סביתאן  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  אמנה אבו ציאם  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ניהאד אבו קוידר  
בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  גב’  סמירה אבו קוידר  
בספרות עברית ובלשון עברית  גב’  ג’ובנה אבו רביעה  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר  סאלם אבו רביעה  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ג’האן אבואלטייף  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  אסמא אבו-דחל  
בספרות עברית ובלשון עברית  גב’  נאג’לה אבו-זאיד  

בלימודי המזרח התיכון  גב’  לירון אבוטבול  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  נסרין אבו-כף  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  מנאל אבו-עאנם  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  זאנה אבועסא  

בספרות עברית ובלשון עברית  מר  אחמד אבו-עשיבה  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  איסמא אבו-קוידר  
בכלכלה   מר  אפי אבוקרט  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  סמאח אבורביעה  
בכלכלה   גב’  גל אביב  
בכלכלה   מר  עמית אביגור  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל גב’  חן אביזוהר  
בכלכלה  מר  שי אביטן  
בכלכלה  מר  מאור אביסרור  
בכלכלה  גב’  שלי אביקזר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יעקב אביר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  יעל אבירם  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב’  ענבל אבירם 
בספרות עברית ובחינוך גב’  מירב אבן חיים  

במדעי ההתנהגות  מר  דולב אבני  
בכלכלה   גב’  קרינה אבנר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שלי אבנר  
בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  ליאון אברבוך  

בכלכלה   מר  אמיר אברהם  

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בספרות עברית ובלשון עברית  מר  חגי אברהם  
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר  ירון אברהם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  רוני אברהם  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  שירן אברהם 

בכלכלה  מר  יאן אגדז’נוב  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  מעין אגמון 

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר  גל אגר 
בכלכלה  מר  דורון אדויג  
בכלכלה  מר  ניר אדינגר  

בארכיאולוגיה   גב’  דניס אדלר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  טל אדלר 

בכלכלה   מר  שי אדמוני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  כפיר אדרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ליטל אדרי  

בכלכלה   גב’  ענבל אדרי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  יעל אהל  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  מר  רותם אהרון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שושנה אהרון  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב’  מרים אהרונוב  
בלשון עברית ובחינוך  גב’  מוריה אוארטה  

בכלכלה  מר  שביט אוברמן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  מור אוזן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אדוה אוחנה  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יוני אוחנון  

בכלכלה  בהצטיינות  מר  מיכאל אוירך 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אריאלה אולישוק  

במדעי ההתנהגות  מר  יונתן אונגר  
באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  בת-אל אוספובט  

במדעי ההתנהגות  מר  אילן אוסרן  
בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה  מר  עופר אופיר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  מורן אופפר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  שונית אוקון  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’  שני אורה  
באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  ויקטוריה אורין  

במחשבת ישראל ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות יתרה  מר  אלכסי אורלוב 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  טלי אורן  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  ליה אורן  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  נועה אורן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’  ניצן אורן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  שירן אורן 

במדעי ההתנהגות  גב’  מור אורנר   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אלנה אורקין   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שרין אזברגה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  רויטל אזואליס   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  ליטל אזולאי 
בכלכלה   בהצטיינות יתרה  גב’  רותם אזולאי 

בפוליטיקה וממשל  מר  יותם אזיה   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  מגי אטדגי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  טל אטיאס   

בפילוסופיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר  רז אטיאס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שרה אטיאס   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יונת אטלס   
בכלכלה  בהצטיינות  גב’  שיר אטלס 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יאיר אידה   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  מקסים איטח   
בכלכלה   מר  אליק אילון   

בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  גב’  איילה אילת   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  עופר אילת   

בכלכלה ובמדעי המחשב  מר  תומר אימבר   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  קלריה איצקוביץ’ רביבו   

בכלכלה  מר  אלון איש-שלום   
בפוליטיקה וממשל  מר  יונתן איתיאל   

בספרות עברית ובלשון עברית  גב’  סיהאם אלאסלע   
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עישה אלאעסם   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יעל אלב   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נעמה אלבז   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  משה אל-בר   
בספרות עברית ובלשון עברית  מר  ח’ליל אלדדא   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אלהם אלהואשלה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  רביע אלהוזייל   

בספרות עברית ובלשון עברית מר  סאלם אלוג’   
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  רתם אלון   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’  דבורית אלוני   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  דניאל אלוני   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  אדר אלוק 
בסוציולוגיה - אנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’  ענת אלחדד 

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  דבורה אלחדד-ארושס 
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’  ניצן אלחנני   

בספרות עברית  גב’  ניסמה אלטורי   
גב’  יעל אלטמן    בספרות עברית ובחינוך 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירה אליאס   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  משה אליהו   

בכלכלה  מר  גל אלימלך   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  חני אלימלך   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  מר  איל אלכסנדר 
בכלכלה  בהצטיינות  גב’  אילת אלמדון 
בכלכלה  גב’  לימור אלמוג   
בכלכלה  מר  מתן אלמוג   

במדעי ההתנהגות  מר  שניר אלמוג   
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  רשא אלמכאוי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  גב’  תמר אלמליח   
בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  נאיפה אלנבארי   

תולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  רות אלעד   
בכלכלה   מר  רן אלעד   

בלימודי המזרח התיכון   גב’  אימאן אלעטאונה   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  האני אלעטאונה   

בכלכלה  מר  בשיר אלעמור   
בספרות עברית ובלשון עברית  מר  סעד אלעמור   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אליענה אלפרוביץ   
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  מונא אלצאנע   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  סברין אלצאנע   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  דולי אלקולומברה 

בכלכלה   גב’  נעמה אלקיים   
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  לובנה אלקרינאוי   

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  מנאל אלקרינאוי   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עפאף אלקרינאוי   

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  איאת אלקריני   
תולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  אביטל אלרון 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר  נמרוד אמסטר   
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  לייה אמסלם   
בפוליטיקה וממשל   גב’  מיכל אנגל   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אבי אנגלשטיין   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אור אנדן   

בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  גב’  לילך אנטורג 
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  גב’  אוה אנצ’לוביץ’   

בכלכלה   גב’  מרינה אסקוביץ   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  דודי אסרף   

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב’  נעמה אסרף 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  נואל אפרים 

במדעי ההתנהגות  גב’  יעל אקר   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יצחק ארביב   

בחינוך ובמתמטיקה  מר  יואב ארבל   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  יובל ארבל   

בכלכלה  מר  נדב ארבל   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  דודו ארדיטי   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אדם ארונוביץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר  אלון ארונס   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  מר  שחף ארז 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  שני ארז בן דב   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב’  קרן ארזי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אושרית ארז-שוורץ   
בכלכלה   מר  אורון אריאל   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  מר  גיא אריאלי 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  מיכל ארן   

באנגלית: ספרות, בלשנות   גב’  אילת ארנוני   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  נדב ארפי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רוני ארקוש   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אילן אשד   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  סיון אשואל   
בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות  מר  אלירן אשטמקר 

במדעי ההתנהגות  גב’  יעל אשכנזי   
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר  שלמה אשכנזי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  שון אשתמקר   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יעל אתר   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר  אומר באהר   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  חני אנה באומגרטן 

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  לילך באומר 
בכלכלה   מר  רזי בארי   

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  תאיר בארי   
במדעי ההתנהגות  גב’  רחלי בבל   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיטל בג   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  גל בדריאן   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  שי בוארון   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מרים בובליל   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יאנה בוברוב   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  אמיר בודין   

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  אביגיל מישל בוהלר 
בכלכלה   גב’  מוריה בוזנח   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אביטל בוחבוט   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מעיין בוחניק   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’  הילה בוטבול 
בכלכלה   מר  עדיאל יהודה בוטבול   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   גב’  אנה בוטנקו   
בכלכלה   מר  אלי בוטראשווילי   

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  מעיין בוימן 
בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  מר  חננאל בוכמן   

בכלכלה  מר  שירן בולגנים   
בספרות עברית ובלשון עברית  גב’  מלי בונאבידה   

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  שרה בונדי 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר  איתי בוסיאן   

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ענת בוסקילה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  הילה בוקובזה   

בלשון עברית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בהצטיינות יתרה  גב’  אפרת בורדה 
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עדן בורוכוב   

בלימודי המזרח התיכון  גב’  מאיה בורשטיין   
בכלכלה   מר  טימור בטראייב   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר  יוסף ביטון   
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  ליאור ביטון   

בכלכלה  גב’  מיטל ביטון   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רחלי ביטון   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אבי ביידא   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  סימונה בינדריס   

בכלכלה  בהצטיינות  מר  גל ביתאן 
בכלכלה  גב’  חן ביתן   

בכלכלה   מר  עוז בכשי   
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עינת בלדרמן   

באנגלית: ספרות, בלשנות  מר  ערן בלומנטל   
בפוליטיקה וממשל   מר  גלעד בלומנפלד   

בכלכלה   מר  ירון בליסטרא   
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  שני בלישע 

במדעי ההתנהגות  גב’  זימרה בלכר   
בכלכלה   מר  אבישי במנולקר   

בהיסטוריה כללית ובכלכלה  מר  אסף בן-יהודה   
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  עידית בן אור 

בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  שי בן אמתי   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב’  ענת בן ארי   

בכלכלה   גב’  לילך בן בנימין   
במדעי ההתנהגות  מר  יפתח בן דוד   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר  אלעד בן הרוש 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  דן בן זכאי   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מלכה בן חיון   
בפסיכולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  גב’  נעמה בן יצחק 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  יעל בן נאור   
בכלכלה  מר  אסף בן נון   

בכלכלה   מר  גל בן נעים   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  רוני בן עדי   

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  ליאורי בן צבי   
בכלכלה   גב’  מיטל בן שושן   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  הדר בן שחר   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב’  ליאת בן שחר   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מאיה בן שמן   
בכלכלה  גב’  יפעת בן-אדיבה   

בארכיאולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב’  נעמה בן-אליעזר   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובלימודי המזרח התיכון  גב’  אילנה בנגויה   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  לינוי בן-דוד   
בכלכלה  מר  רועי בן-דוד   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רעות בנדט   
בכלכלה   גב’  ליטל בן-חמו   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רחל בן-חמו   
בפוליטיקה וממשל   גב’  מעין בן-טורה   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב’  אורית בנטקובסקי   
בכלכלה   מר  ליאור בן-טריה   

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  הדס בן-יהודה 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  שני בניוניס   

בכלכלה  גב’  מוריה בן-עזרא   
בכלכלה  מר  ויליאם בן-עטר   
בכלכלה   גב’  מירי בן-עטר   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  לימור בן-עמי   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר  גיל בן-צבי 

בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  איל בן-ציון   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב’  שירלי בן-שושן   

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  מר  שלמה בן-שושן   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  שקד בן-שטרית   

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  מר  ערן בן-שלמה   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

תולדות האמנות ובלימודי מדינת ישראל  גב’  שירן בסון   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שרון בסון   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מורן בסטקר   

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה מר  אלכסנדר בסיס   
בכלכלה  גב’  אלה בק   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  שרה בקיה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נירית בר   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  שחר בר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות יתרה  מר  גיא בר נבון 

במדעי ההתנהגות  גב’  מור בר סיני   
בכלכלה   מר  ישראל בראון   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אמנון בראל   
במדעי ההתנהגות  גב’  אולגה ברבשב   

בכלכלה ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בהצטיינות יתרה  מר  פליקס ברגמן 
במדעי ההתנהגות  גב’  נועה ברוד   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אלכסנדרה ברודניק   
במקרא ובלשון עברית  גב’  פולינה ברודקין   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  ערן ברוור   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר  מיכאל ברויאר 
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נועה ברום   

בכלכלה   גב’  דנה ברונשטיין   
במדעי ההתנהגות  גב’  מירב ברוקנטל   

בכלכלה   בהצטיינות  מר  יניב ברזאני 
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  אורלי ברזילי 

במדעי ההתנהגות  גב’  יהל ברזני   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’  שירי ברייר זיו אב 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אוהד בר-ישי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  נמרוד ברכה   

בכלכלה   גב’  ליטל ברלצקי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’  הדס ברמי   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב’  קארן ברמן   
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר  רן ברמן   

בכלכלה  מר  רמי ברנדינר   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב’  רעות ברנדמן 

בכלכלה   מר  ג’ורג’ ברנט   
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  גב’  חגית ברנשטיין   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר  אור בר-עזר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב’  רונית ברעם 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  גדי ברקאי   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב’  רחל ברקאי   

בכלכלה   מר  נדב ברקו   
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  נעמה ברששת   

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’  רבקה בשני   
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  מיטל ג’אן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אילן גבאי   
בספרות עברית ובלשון עברית  מר  סלים גדייפי   

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  דנית גדעון   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אופירה גואטה   

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  צפורה גואטה   
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  מר  יובל יוסף גואל   

בפילוסופיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  אילנה גוטמן   
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב’  עידית גוכמן   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יערה גולדובסקי   
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  איתי גולדמן   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בספרות עברית ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  מר  קדם גולדן 
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב’  ליאת גולדנשטיין   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  נועה גולדפוס 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר  אלון גולדשטיין 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  עינבר גולופ 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  אילה גולן   

במדעי ההתנהגות  גב’  טלי גולן   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  ליהי גולן   

בכלכלה   גב’  רוית גולן   
בכלכלה   מר  עמנואל גורביץ’   

בפסיכולוגיה ובארכיאולוגיה  בהצטיינות  מר  איתן משה אנטון גורבצ’ב 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  סימה גור-גנזבורג   

בכלכלה  בהצטיינות  גב’  רוני גורדון 
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירלי גורדון   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  טלי גורדוס   
בכלכלה   מר  בוריס גורובוי   

בפוליטיקה וממשל  מר  אדם גושן   
בכלכלה  מר  איתמר גז   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  מיכאל גטה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נינה גייר   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אורין גיראד   
באנגלית: ספרות, בלשנות ובספרות עברית  גב’  לימור גל   

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב’  מעין גלברד   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  יעל גלזר   

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר  יונתן גלטקין   
במדעי ההתנהגות  גב’  נעמה גלינקא   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  ענבר גלמן   
גב’  סבטלנה גלנץ    במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  דורית גלסמן 
במדעי ההתנהגות  גב’  עדי גלעדי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  כנרת ג’מו-דקל   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  פזית גנוט   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  נועה גנוסר 
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ענבל גנוסר   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’  טל גנור 
בכלכלה  מר  מיכאל גנז’לו   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר  אשר גפן   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  מעיין גרבר   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  סיגל גרובר   
במדעי ההתנהגות  גב’  נטליה גרודסקי   

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  גב’  סוזן לואיז גרוט   
במדעי ההתנהגות  מר  אסקיאל גרוס   

בכלכלה  מר  יוגב גרוס   
בכלכלה  מר  דן גרין   

בלימודי המזרח התיכון   גב’  שולמית גרין   
במדעי ההתנהגות  גב’  שקמה גרין   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  דור גרינברג   
בכלכלה   מר  עומר גריסריו   

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר  אייל גרנות   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  איילת גרסון   

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר  גלב גרצמן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  משה גרשוני   

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אולגה גרשליס   
בכלכלה  מר  אילון גשרי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  אלרן דבדה   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  מור דבורי 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר  דורון דביר   
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  שירי דביר 

בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  גב’  מור דגן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מיכל דגן   
בספרות עברית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  שני דגן 

בכלכלה   מר  בן אברהם דהאן   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  איתמר דהן   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיטל דהן   
במדעי ההתנהגות  גב’  הדס דוברובסקי   

בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות יתרה  גב’  נועה דודיאן 
בכלכלה   מר  יגדן דוידוב   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  יגל דויטש 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  רחל דוכין   
במדעי ההתנהגות  מר  קיריל דולקין   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר  גיל דורון 

בכלכלה   מר  דותן דורון   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  גב’  יעל דורון   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אסף דורני   

בחינוך ובתולדות האמנות מר  אלון דותן   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  סמור דיאב   

בכלכלה  גב’  דנה דינסטג   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  שני דלאל 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  עדי דמארי   
בכלכלה  מר  אסף דמרי   

גב’  שני דנון    במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב’  מורן דניאל   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  שירי דניאל   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  מור דניאלי 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב’  אביטל דניאל-פור   

בכלכלה   מר  מאיר דנינו   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירז דנינו   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  מעיין דקה   
בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  גב’  מור דקל   

במדעי ההתנהגות  גב’  לבנת דקלב   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  יעל דקלו   
בפסיכולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  נוי דר   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  סיון דרויש-דבוש   
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב’  דקלה דרוקמן   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  הילה דרוקר 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  נועה דרור 

בלימודי המזרח התיכון  ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  מיכל דרטלר 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירלי דריי   

במדעי ההתנהגות  גב’  תמי דרקסלר   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  יעל הדר   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יעל הדר   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  רוני הדר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר  רועי הדר 
בספרות עברית ובחינוך  גב’  נטלי הוארד   

באנגלית: ספרות, בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב’  לימור הוכברג 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שרה הוכמן   

בכלכלה  מר  גיא הוניגמן   
בכלכלה  גב’  גל הורוביץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב’  נעמה הורוביץ   
בכלכלה  מר  עידן הורוביץ   
בכלכלה  גב’  אליענה הורנצ’יק   

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה גב’  הדר הורקה   
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב’  ריטה הזייל   

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’  תמר היאשי   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר  תומר היימס   

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’  אסתי הירשברג   
בפסיכולוגיה  ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר  יונתן הכהן 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  לימור הלד   
בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות  גב’  הגר הלוי 

בלימודים רב תחומיים במדעי  החברה   גב’  דנה הלפנבאום   
בכלכלה  ובחינוך  מר  ניר הלפרין   

במדעי ההתנהגות  גב’  ליחן הלפרן   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ליאור המבורגר   

בהיסטוריה של עם ישראל ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב’  סיון הנדל 
בפוליטיקה וממשל  מר  נתנאל הנסל   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  קרן הפט 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בחינוך   בהצטיינות יתרה  גב’  ענבל הראל 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  רועי הראל   

בהיסטוריה של עם ישראל  ובחינוך  גב’  לילך הראל קיסוס   
בפסיכולוגיה  ובספרות עברית  בהצטיינות  מר  תומר הרן 

במדעי ההתנהגות  גב’  בר הרפזי-פרץ   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב’  נעה הרץ 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר  ברק הרשקוביץ 
בפוליטיקה וממשל  מר  דן הרשקוביץ   

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’  מיכל ואן-דונגן   
בכלכלה  מר  סער וואיה   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  עדי וויס   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  יעל וויסני 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובחינוך  גב’  יעל  אפרת ווקסמן   
בארכיאולוגיה  מר  עוז וורונר   

במקרא ובחינוך  גב’  ענת וורטמן   
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  מר  מיכאל וטין 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  יהודית וידרמן   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב’  ילנה וייכנברג   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  אלה ויינשטיין 
בכלכלה  מר  נועם וייס   
בכלכלה  גב’  נגה וייסמן   
בכלכלה   מר  צור וימן   

במדעי ההתנהגות  גב’  רותם וינבר   
בכלכלה   מר  תום ויסברג   

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  ז’נט ויסנשטרן 
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב’  סתיו ויץ   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  איילת ויצמן   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר  חן ויצמן 

בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב’  עדי ויצמן   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  שני ויצמן 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’  שמרית ולצקי 
בכלכלה ובמדעי המחשב  מר  פליקס וצפר   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  מאיר וקנין   
במדעי ההתנהגות  גב’  נטלי וקנין   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  לי וקסלר   
בספרות עברית  בהצטיינות  גב’  נועה ורד 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רעות ורד   
בלימודי המזרח התיכון   מר  שי ורטהיים   

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  עמליה זאבי 
בכלכלה   גב’  עינב זאנדני   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  בר זגורי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  טטיאנה ז’דובצקי   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  ורד זהבי   

במדעי ההתנהגות  גב’  נטלי זובר   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  עינת זונטג   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב’  מיכל זוסמן 
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר  נדאל זיאדנה   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  סעידה זיאדנה   
בפוליטיקה וממשל   מר  זיו זיגרמן   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  אדם אלכסנדר זייד   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  טל זיידמן 

בלשון עברית ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב’  מיכל זילברמן 
בכלכלה   מר  אהוד זילחה   

בחינוך  גב’  חן זילחה   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בחינוך ובתולדות האמנות  גב’  מיטל זיסמן   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  טובה זלטר   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אלינה זלצברג   
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב’  רינת זקוטו   

בכלכלה   גב’  נועה זקס   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  רות זקס   

בספרות עברית  ובפילוסופיה  מר  אלעד זרט   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  רעות זרעיה 

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות יתרה  גב’  מורן חבאז 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אורן חבקין   

בהיסטוריה כללית ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  שרית שרה חבשוש   
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’  לילך חגי   

בספרות עברית ובלשון עברית  מר  ראשד חגייה   
בהיסטוריה של עם ישראל  ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אוהד אברהם חדד   

בכלכלה  גב’  אורטל חדד   
בחינוך   גב’  חופית חדד   

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב’  שרון חדד 
בכלכלה   מר  מישל חוטובלי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  אמציה חוטר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אלעד חורב   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב’  יערה חורש   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  שני חורש   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  משה חזות   
בפוליטיקה וממשל   גב’  איילה חזן   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אלון חזן   
בכלכלה   גב’  מעיין חזן   

בחינוך ובתולדות האמנות גב’  רעות חזן   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיכל חטואל   

גב’  קנדיס חי    במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שרית חי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  עליזה לירז חי פרטוק   
בכלכלה   גב’  לנה חיבריץ’   
בכלכלה   מר  אבשלום חיון   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב’  טל חיון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יצחק חיון   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אורן חיזקיהו   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל   מר  אדם חיימוביץ   
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  טל חיימוביץ   

במדעי ההתנהגות  גב’  שני חיימפור   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  הדר חייקה 

בכלכלה   מר  ערן חמו   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  נסרה-יסמין חמוד   

בכלכלה  מר  טל חמישה   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אריאל חן   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  עדי חן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב’  ציפי חן  עוקשי 

בכלכלה   מר  דורון חנוכה   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  אורן חנוכה גוברין 

בפיסיקה ובפילוסופיה  מר  יעקב חנונה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב’  אור חסד 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  מורן חסיד   
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  סבטלנה חסלר   

באנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’  ולריה חסקין 
בכלכלה   מר  דביר חסקלוביץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  סופיה חפץ   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אוסנת חצרוני   

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  לירון חרבי-גנוסר   
בכלכלה  גב’  מרינה חרונסקי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מעיין טאובה   
בספרות עברית  ובחינוך  גב’  חן טאפירו   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  יערה טבעון 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  לידור טובל   

בלשון עברית  ובחינוך  גב’  אפרת טויזר   
במדעי ההתנהגות  גב’  מיכל טורנר   

בהיסטוריה כללית  ובחינוך  גב’  ליאור טיבט   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  גל טל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  חגית טל   
בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב’  שחר טל   

בכלכלה  בהצטיינות  מר  אביב טלדן 
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  מר  יאיר טלמון 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר  לוטן טלשיר 

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר  איתי טמקין 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   גב’  נטע טנגי   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב’  סמדר טנר 

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי המזרח התיכון  מר  דניאל טסט   
בכלכלה  מר  משה טפר   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מרגריטה טפרמייסטר   
בלימודי המזרח התיכון   גב’  שני טרבלסי   

בהיסטוריה כללית   מר  יונתן טרובק   
במחשבת ישראל ובפילוסופיה מר אהוד טרוים     

בכלכלה  גב’  יקטרינה טריקוליס   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’  רות טרכטנברוט 

בכלכלה   מר  אדוארד טרן   
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  איריס טרסמן 

בכלכלה  גב’  סטלה יאגודייב   
בחינוך ובמתמטיקה  גב’  הילה יאיר   

בכלכלה  מר  ולדיסלב יאנצ’ר   
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב’  אנה יבלסון 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אלה יגודוביץ’   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  אורטל יהב   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  מר  אילן יהב   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יפתח יהודה   

בכלכלה   גב’  הילה יהושע   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  נטלי יוגב   
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  סמדר יוגב 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  נעמה יולזרי   
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  ענבל יונגמן 

בלימודי המזרח התיכון   גב’  ליטל יונני   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אורית יוסף   

בכלכלה   גב’  נעמי יוסף   
בספרות עברית  ובלשון עברית  גב’  רויטל יוספי )ישר(   

בכלכלה  מר  בן יופה   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב’  טליה יופה 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  שירה ינאי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  ליאת ינקו   

בכלכלה   מר  אבי יעיש   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רחל יעיש   

בכלכלה   מר  מיכאל יעקב   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  דנה יעקבי 
במדעי ההתנהגות  גב’  חן יעקבי   

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר  יואב יעקבי 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר  אביחי יעקובי   

בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  גב’  גל יעקובי   
בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה בהצטיינות יתרה  גב’  ליאור יערי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  סימי יפרגן   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  רעות יפרח   

בכלכלה  בהצטיינות  מר  ארז יפת 
בכלכלה  מר  אמיר יצחק   
בכלכלה  גב’  נועה יצחקי   

במדעי ההתנהגות  גב’  שירה ירון   
במדעי ההתנהגות  גב’  אביב ירושלמי   

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  הילה ירושלמי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  מאיר ירמי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אסתר ישעיהו-טרונה   

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב’  הלן ישראל   
במדעי ההתנהגות  גב’  ליאת ישראלי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר  אורי יששכר   
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רביד יששכר   

בכלכלה  גב’  אורטל כהן   
בכלכלה   מר  איתי כהן   

במדעי ההתנהגות  מר  איתי כהן   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר  גל כהן   

בכלכלה   גב’  הדס כהן   
בפוליטיקה וממשל ובאנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’  הדר כהן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  ויקטור כהן   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  מר  טל כהן   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  יהודית כהן 

בכלכלה   מר  יואב כהן   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  יוסף כהן   

בכלכלה   מר  יעקב כהן   
בכלכלה  גב’  לילך כהן   
בכלכלה   גב’  לירון כהן   
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  מורן כהן 
בכלכלה   גב’  ענת כהן   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  רוית כהן   
בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בהצטיינות  גב’  רוני כהן 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’  רעות כהן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  רפאל כהן   

בכלכלה  מר  שובל כהן   
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’  שחר כהן   
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב’  שני כהן   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שרונה כהן   
בפוליטיקה וממשל  גב’  תגל כהן   

בכלכלה  מר  תומר כהן   
בכלכלה  מר  אסף כהני   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוך גב’  עמית כחלון   
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  קרן כחלון   

במדעי ההתנהגות  גב’  שירה כלאף   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  יצחק כליף   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  לימור כליפה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  גולן כלפון   
באנגלית: ספרות, בלשנות ובחינוך  גב’  הדיל כנאעני   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   גב’  עדי כנפו   
במדעי ההתנהגות  גב’  חן כספי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מרגלית כפיר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  רועי כפיר   

בכלכלה  גב’  נעה כפרי   
בכלכלה   גב’  דיקלה כץ   

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  דנה כץ   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’  ניצן כץ   
בכלכלה ובמדעי המחשב   מר  איתי כרמון   

בכלכלה  מר  אורי כרמי   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  נוה כרמי 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  נעמה כרמיאל 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בהצטיינות  גב’  רעות נחמה כרסנטי 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  ליאור לאופר   
בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה  גב’  שלי לאופר   

במדעי ההתנהגות  גב’  נעה לאטי   
במדעי ההתנהגות  גב’  יעל לב רן גבאי   

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  עינב לבון   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אבי לביא   
באנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’  אירינה לביא 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  אורון לביא-אטשטיין   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  עינב לביא-פלד   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עופרה לביא סלוק   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב’  נוגה לבנון 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  תמי לבני   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר  דמיטרי לברו 
במדעי ההתנהגות  גב’  תמר לב-רן   

באנגלית: ספרות, בלשנות ובתולדות האמנות  גב’  רות לובשבסקי   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  בתאל לוגסי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר  שי לוגסי 
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  מגל לוטן   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אלי לוי   
במדעי ההתנהגות  גב’  אפרת לוי   

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  הדס לוי   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  טל לוי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  טליה לוי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יואב לוי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  יוסי לוי   

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  נופר לוי   
בהיסטוריה כללית  ובפילוסופיה  מר  ניסן לוי   

בלשון עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב’  תאיר לוי   
בחינוך  בהצטיינות  גב’  יעל לוין 

בכלכלה  מר  איתן לוינשטיין   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נילי לויפר   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אושרית לוי-קמחי   
בפוליטיקה וממשל  מר  נוריאל לוקיאק   

בכלכלה   מר  גל לזר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  ליאון ליאונוב   

בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  עדי ליבוביץ’ 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  נועה ליבל   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  מורן ליבר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  נורית ליברטי   

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  אליענה ליברמן   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  שאול ליבשיץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’  מרסל לידור   
במדעי ההתנהגות  גב’  נטליה ליובומירסקי   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יוליה ליטינסקי   
בכלכלה  מר  מיכאל ליסוגורסקי   

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אלונה ליפץ   
בפוליטיקה וממשל  מר  אור ליפשיץ   

בכלכלה ובלימודי מדינת ישראל  גב’  נועה ליפשיץ   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  שירה ליפשיץ   

בארכיאולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  נופר למקה   
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב’  ענת לן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  יעקב לנקרי   
בכלכלה   גב’  יולי יהל לסנובסקי   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  רותם לסרי   
במקרא ובחינוך  גב’  סיוון לרדו איצקוביץ   

בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך  גב’  קרן לשם   
בפוליטיקה וממשל  מר  רועי מאור   

בכלכלה  מר  ערן מאורר   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר  ליאור מאירי 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עדי מאירי   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  נדב מגדל 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  גליה מגידי   
בכלכלה  גב’  ליטל מגידיש   
במקרא   גב’  מיכל מגן   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אתי מדאר   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  טלי מדלל   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  ישעיהו מהרי   
בחינוך  ובלימודי מדינת ישראל  גב’  דיקלה מוג’אני   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב’  לריסה מוגילבסקי 
בכלכלה  מר  עומר מוהר   

במתמטיקה ובכלכלה  בהצטיינות  מר  אור מוזס 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ליבנת מוזס   

בפסיכולוגיה  ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  נטע מויסה   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יגאל מוסטובויי   

בכלכלה  גב’  מור מוסטובויי   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר  ליאור מוסיונז’ניק   

במדעי ההתנהגות  מר  עדי מוסקוביץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  חלי מועלם   
בכלכלה  מר  יניב מועלם   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  אסף מור 
בכלכלה   מר  בועז מור משיטה   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  רפאל מורדו   
בפסיכולוגיה  ובארכיאולוגיה  גב’  גילי מורן   

בספרות עברית  גב’  עידית מורציאנו   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  ארתור מושייב 
בכלכלה   מר  אודי מושל   
בכלכלה  גב’  חביבה מזור   
בכלכלה   גב’  מריה מזור   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  הילה מזר   
במדעי ההתנהגות  גב’  עדי מטולה   
במדעי ההתנהגות  מר  מתן מיטלמן   

בכלכלה   מר  איתי מילנר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אורית מימון   

בספרות עברית ובחינוך  גב’  רימונה מימון   
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  שני מינץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  ירדן מיק 
בכלכלה  מר  עידן מירוצ’ניק   

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  אסתי מכלוף 
בכלכלה  מר  יניב מלול   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיטל מלול   
בפוליטיקה וממשל  מר  ניב מלין   
במדעי ההתנהגות  גב’  איזבל מלך-בן-ברוך   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  יפה מלכה   
בלימודי המזרח התיכון   גב’  לירון מלכה   

בלימודי המזרח התיכון ובארכיאולוגיה  מר  עמית מלמן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  יהודית מלקו   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  חני ממן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מזל ממן   

בספרות עברית ובחינוך  גב’  פלורה ממן   
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  גילה מנביץ 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  סיון מנחם   
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר  רפאל מנטינבנד 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  דניאל מנינגר   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  חאמד מנסור   
בלימודי המזרח התיכון  מר  תמיר מנסור   

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  איבטה מנשירוב   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  אלונה מנשירוב   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  דוד מסיקה   

בכלכלה   מר  סימון מסרי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר  אורי מקונן   

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  מרגריטה מרגוליס 
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר  אסף מרגלית   

במדעי ההתנהגות  מר  ניצן מרגלית   
בכלכלה  מר  מיכה מרדכי   

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  מר  איתי מרום 
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’  הדר מרקו   

בכלכלה   גב’  הדס מרקוביץ   
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  מיה מרקוביץ   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  הדס משה   
בכלכלה   גב’  הדר משה   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  יעל משה 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   גב’  לילך משה   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  יונתן משיח 

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרו והחברה  גב’  דיאנה מתאני   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  מיטל נאור   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב’  ריקי נבעה 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות  גב’  סיון נודל 

בכלכלה  מר  יונתן נוה   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  טל נוי   

בכלכלה   מר  רועי נוימן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  שלמה נונה   

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל  מר  איתי נועם   
בכלכלה   מר  ליאב נופרבר   

בספרות עברית ובחינוך  גב’  עירית בלומה נזר   
בכלכלה  מר  משה נזרי   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ליאת נחום   
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר  אור נחושתן   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  יעל נחמיאס   
במחשבת ישראל ובפילוסופיה גב’ ליטל נחמיאס     
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  חפצי נחמני   
בספרות עברית ובחינוך  גב’  כרמית נחמני   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  עלוית נחשון   
בפוליטיקה וממשל  מר  עומר נטע   

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  מיכל נייס   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  בר נינבורג 

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  ירון ניסים   
בכלכלה   מר  יעקב ניסמפור   
בכלכלה   מר  אסף ניסנבוים   

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב’  אורנית ניסני 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  יניב ניסני   

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר  גל נמדר   
בספרות עברית ובלשון עברית  גב’  נוף נסאסרה   

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  אמילי נסטר 
בכלכלה   גב’  נטלי נפתלי   
בכלכלה   גב’  רחלי נר   
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  אבישג סאלם 

בפוליטיקה וממשל  מר  עמוס סאסי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  תמר סבח  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  נטלי סבירסקי 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  הדס סבתו 
בפוליטיקה וממשל  מר  איתי סגל  

בכלכלה  מר  נבו סגל  
בכלכלה   גב’  שני סגרון  
בכלכלה   מר  אסף סדן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נטלי סובולבסקי  
במדעי ההתנהגות  גב’  נופר סויסה  

בכלכלה  גב’  כריסטינה סויפר  
במדעי ההתנהגות  גב’  אנסטסיה סולאיב  
במדעי ההתנהגות  גב’  לירן סולומון  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  מניסן סולומון  
בכלכלה   מר  ניצן סולומון  
בכלכלה   גב’  מילנה סולמנוב  

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  ילנה סומך   
בספרות עברית ובחינוך  גב’  אוסנת סטאחי   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  קרינה סטופקוב   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  דיוויד סטורץ   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  אלכסנדרה סטחוב 

בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב’  ליה סטרניצקי 
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  גב’  ליאת סיבק 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב’  יערה סיגלר 
בכלכלה  גב’  מירית סידיס   
בכלכלה  מר  אלכסנדר סיומין   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  מר  אמיר סיון 
בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  מר  רותם סיטרוק   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  איריס סייג 
בכלכלה  מר  ישי סילברשטיין   
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר  טל סינקו 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירי סיסו   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  ענת סירפד   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  כפיר סלמי   
בכלכלה   גב’  ענת סלע   
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב’  ליאורה סמורז’יק 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  יונית סמלר   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  נטלי סמסון 
במדעי ההתנהגות  גב’  עטר סנדלר   
במדעי ההתנהגות  גב’  אופיר סנדרוביץ’   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נטעלי סנה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  סימונה  חן סעדה   

בהיסטוריה של עם ישראל ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  גב’  מאיה ספיאשוילי 
בכלכלה  מר  אורי ספיר   
בכלכלה  גב’  שקד ספקטור   

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר  ארמן סקיאנץ   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  אירנה סקליאר 

במדעי ההתנהגות  מר  לאסלו דוד סרולוביץ   
בלימודים רב תחומיים במדעי  החברה  מר  נתנאל סרוסי   

בכלכלה   גב’  סיון סרוסי   
במדעי ההתנהגות  גב’  סיון סרוסי   

בספרות עברית ובחינוך  גב’  אופירה סרור   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  דנה סרטני   

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  רנא סרסור   
בספרות עברית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  תמר סתר 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  גיא עבאדי   
בכלכלה  מר  דניאל עובדיה   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מטולה עובדיה   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יאיר עוז   

בכלכלה  מר  משה עוזיאל   
בלשון עברית ובאנגלית: ספרות, בלשנות  בהצטיינות  גב’  נטלי עוזיאל 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  שירי עומסי   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתולדות האמנות  גב’  עתליה עופרי   

בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  בהצטיינות  גב’  יהלי עזאני 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  אורית עזרא 

בכלכלה  מר  רואי עזריה   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  אביב עידן 

בחינוך   גב’  ליאור עלימה   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב’  מירה עלם 

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  ליאור עמדי   
בכלכלה   מר  שחר עמיאל   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  חלי עמיר   
במדעי ההתנהגות  מר  גיא עמנואל   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אביבה עמר   
בכלכלה   מר  גיא עמר   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  נוי עמר   
במדעי ההתנהגות  גב’  שני עמר   

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בהצטיינות  גב’  חן עמרני 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ריקי עמרני   

במדעי ההתנהגות  מר  חאלד ענבתאוי   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר  עידו עפרוני   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר  ידידיה ערמון 

בכלכלה   גב’  נטע עשוש   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  יוליה פוגורלינקו   

בכלכלה   מר  רן פולברניס   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  איתן פולד   

בכלכלה   גב’  אנה פוליאקוב   
בפוליטיקה וממשל  ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אסף פולק   

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב’  טל פוס 
בכלכלה   מר  דימה פוסטירנק   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יבגניה פורמן   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  גור פורת   
בכלכלה  מר  מרדכי פורת   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  דרור פז   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מורן פחימה  

במדעי ההתנהגות  גב’  טלי פטל   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  רונית פיאלה   

בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל מר  חי פיאסצקי   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  גיא פייביש 
בכלכלה   מר  עוז פיינר   
בכלכלה  גב’  שירה פיכמן   

בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה  מר  דניאל פילין   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב’  דיאנה פילנובסקי   

בכלכלה  בהצטיינות  מר  מקסים פילנובסקי 
בכלכלה  בהצטיינות  מר  אסף פינברג 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר  חגי פינברג 
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה גב’ הדס פיק     

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’  קמיל פיקלר דרזמן 
בכלכלה   מר  אלעד פירק   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יעל פיש   
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  הדס פישר   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ליטל פישר   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  נטע פישר   

בכלכלה  גב’  דפנה פלאט   
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  שירן שלומית פלג 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר  בן פלד 
בחינוך  בהצטיינות  גב’  מוריה פלדי 

בכלכלה  גב’  שני פלוסקוב   
באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  מאיה פלח   

בכלכלה  גב’  מיכל פלטי   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  ליאור פליישמן 
בכלכלה  בהצטיינות  מר  אילן פלינט 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  רוני פלס 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר  בעז פלק 
במדעי ההתנהגות  גב’  דנה פנחס   

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  מר  מאיר פנחס   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר  עידן פנחס   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב’  ג’ני פסטרנק   
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  גב’  נעה פראוור   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  אלה פרג 
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  גב’  מעיין פרג 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  בנימין פרו   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  דליה פרומן   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  דפנה פרונט   
בכלכלה   מר  אלון פרוש   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  שחר פרטוק   
במדעי ההתנהגות  גב’  מורן פרי   

בארכיאולוגיה ובתולדות האמנות  גב’  ג’וליה פרידמן   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יעל פרידמן   

בספרות עברית   גב’  נגה פרידמן   
בכלכלה   מר  תומר פרידמן   
בכלכלה  מר  יאיר פרייס   

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מעיין פרימן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  עמית פרימרמן   

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יגאל פרישמן   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  סנדי פרנגי   
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  גב’  אנדרה פרנצסקטו   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אור פרנקל   
בפוליטיקה וממשל  מר  יואב פרנקל   

בחינוך  בהצטיינות  גב’  שרון פרנקל 
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שרה פרנקפורטר   

בכלכלה  מר  אלכסנדר פרסמן   
בכלכלה  מר  אמיר פרץ   

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב’  אנט פרץ   
במדעי ההתנהגות  גב’  חפצי-ענבל פרץ   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  מאיר פרץ   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  נופר פרץ 

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  ענת פרץ 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  שמעון פרץ   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  נעמי פרץ עמוסי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   בהצטיינות  גב’  מעין פרת 
בכלכלה  גב’  ורדה פשה   

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  דינה צ’אק   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  תומר צבחון   
בכלכלה  מר  סטניסלב צביליחובסקי   

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  הגר צבר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  שמואל צברי   

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב’  דנה צוברי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אורלי צוויק   

במדעי ההתנהגות  מר  דורון צ’ונה   
בכלכלה   גב’  גילי צוקרמן   

במדעי ההתנהגות  גב’  הדר צור   
בכלכלה  מר  עדו צור   
בכלכלה   מר  עופר צור   

בפוליטיקה וממשל   בהצטיינות יתרה  מר  רן צורף 
במקרא ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  אורית ציון-אבקסיס 

בכלכלה   גב’  הגר ציוני   
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יורי ציטרינבאום   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  שגיא צייגר   
בכלכלה  מר  איליה צילוב   
בכלכלה  מר  יבגני צינברג   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רותם צלישר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יעקב צמח   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר  יפתח צפריר 
בכלכלה   מר  עידן צפריר   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  וורקו איתן צ’קול   
בכלכלה   גב’  מאיה צ’רנומורדיק   

במדעי ההתנהגות  גב’  ניצן קאפח   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  אלינור קבילו   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יוליה קגן   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  שרון קובאץ   

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  מר  עידו קובי   
בכלכלה  גב’  אנה קובלבסקי   
בכלכלה  גב’  טטיאנה קובלנקו   
בכלכלה  מר  אורי קובר   
בכלכלה   בהצטיינות  מר  ניתאי קוגן 

בפוליטיקה וממשל  מר  עומר קודיש   
במדעי ההתנהגות  גב’  שירלי קויפמן   

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר  יעקב קוך   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’  מורן קול-שמש 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  גלית קונפינו   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  נטלי קוסקין   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  אירית קוסקס 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  מר  רועי קופלוב   
במתמטיקה ובכלכלה מר  קונסטנטין קופמן   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  עמיחי קורדה   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יארוסלב קורוליוב   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אורי קורוסטישבסקי   

במקרא ובספרות עברית  גב’  אושרת קורץ   
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  דנה קורקין   

בכלכלה   מר  יואב קושנרוף   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר  רם קחו   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  דינה קחלון   

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  סטפני-לאה קט   
בכלכלה  מר  טל קיברי   

במדעי ההתנהגות  מר  גיל קידר   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  כריסטינה קים   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’  ליאור קינן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  הדס גיטה קיפרמן 

בכלכלה  מר  עידן קירשנר   
בכלכלה ובהיסטוריה כללית  מר  דוד קלאטיס   

בספרות עברית   בהצטיינות  מר  יהונתן קלדרון 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר  איתמר קליין   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  שרונה קלימוק 
בכלכלה ובפוליטיקה וממשל  מר  גיא קלין   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  יובל קלפ   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שירה קלרשטיין   

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  גב’  כנרת קמחי 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר  טל קניאס   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  נועם קנרש   
בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר  יובל קסלר 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  מאיה קסלר 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  גל  חנה קפון   

בכלכלה   גב’  נורית קפלן   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  ענבל קפלן   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  עידו קפרא   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  יונת קציר 

במדעי ההתנהגות  גב’  ליבי קראוס   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  שמעון קרוט   

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר  דוד קרויטורו   
בכלכלה  גב’  עדי קריזר   

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב’  מורן קרייף   
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב’  מנאל קרינאוי   

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  לירון קרמונה   
בספרות עברית  ובחינוך  גב’  נעמה קרן   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  ענת קרן   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  ויקטוריה קרקולי 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  ליהי קרת   
במדעי ההתנהגות  גב’  מאיה רביב   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ניקול רביד   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  רחלי רבינא   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  עינת רגב   
במדעי ההתנהגות  גב’  דניאל רדי   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   גב’  יוליה רדינובסקי   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב’  חני רובין 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   גב’  מירב רובינשטיין   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר  תומר רובינשטיין   

במדעי ההתנהגות  גב’  רעיה רוגוב   
בכלכלה ובמדעי המחשב   מר  דמיטרי רודוב   

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב’  לירון רודיאקוב   
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  חן רווה 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  נעם רווח   
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיכל רוזוב   

בכלכלה  גב’  עדי רוזיליו   
בפוליטיקה וממשל  מר  גבריאל רוזן   

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר  רועי רוזן   
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  רונן רוזנבלום   

בספרות עברית ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  שני רוזנבלט   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  אורי רוזנברג   

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב’  רחל רוזנזפט 
בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך  גב’  ליאת רוזנטל   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובחינוך  בהצטיינות  גב’  עדי רוזנטל 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רעות רוזנפלד   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  שירה רוזנצוויג 
בפסיכולוגיה  ובכלכלה  מר  איתי רוטשילד   

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  ריטה רויזר   
בלימודי המזרח התיכון   מר  אלכסנדר רויטמן   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ג’ני רויטמן   
במדעי ההתנהגות  גב’  חנה רום   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  זיו רומק 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  גל רון   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  נעם רון 
בפוליטיקה וממשל  מר  איל רונן   

בכלכלה  בהצטיינות  מר  ברק רונן 
בכלכלה  מר  גיא רוסו   
בכלכלה   גב’  מורן רוקנשטיין   

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב’  מיכל רותם 
בספרות עברית ובחינוך  גב’  גלית רז   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  חן רז   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  דויד רזדולסקי   
במדעי ההתנהגות  גב’  מריה רזניקוב   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  שלמה רחום   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  ציפי רחמני 

במדעי ההתנהגות  גב’  נדיה רטאוס   
בספרות עברית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  מחמוד ריאן   

במדעי ההתנהגות  גב’  אירינה ריוקין קרסיק   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עדי ריידס   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב’  יעל רייך   
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר  אלכסיי רייכלין   

בכלכלה  מר  שי רייפמן   
במדעי ההתנהגות  גב’  נטע ריכמן   
במדעי ההתנהגות  גב’  יוליה רינברג   

בכלכלה   גב’  עדי רכטמן   
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  אריאלה רם   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיכל רמתי   
תולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  שרון רסולי   

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  גב’  רוני רענן 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  בן רפאל   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  טל רפפורט   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רחל רץ   
בכלכלה   מר  אלעד רצון   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  הילה שאולסקי   
במדעי ההתנהגות  גב’  נעמה שאל   

בחינוך ובמחשבת ישראל  גב’  נופר שאשא   
במדעי ההתנהגות  גב’  הדס שביט   

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב’  יעל שביט 
בפוליטיקה וממשל  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  אורי שבל   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  יוליה שבצנקו   
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  יעל שגיב   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב’  הדס שדה 
בכלכלה   גב’  טליה שואף   

באנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  שירה שובל   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  דורית שוורץ   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  הדר שוורץ   
בחינוך   גב’  רחלי שוורץ   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב’  יאנה שוורצמן   
במדעי ההתנהגות  גב’  נופר שוטלנדר   

במחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  רון שוייצר   
בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  מר  אבי שומך   

בכלכלה   בהצטיינות  גב’  אפרת שומר-חי 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מיטל שוסטרמן   

בכלכלה  מר  בן שוקרון   
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  טליה שוקרון   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  עדי שוקרון   
בכלכלה  מר  הדר שור   

במדעי ההתנהגות  גב’  נועה שושן   
בכלכלה  מר  יניב שושני   

בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל  מר  אסף שחם   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  רעות שחם   

באנגלית: ספרות, בלשנות   גב’  לילך שחר   
במדעי ההתנהגות  גב’  תמר שטיאסני   

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב’  טל שטיין   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  עדי רפאל שטיינברג   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר  אייל שטיינר 
בכלכלה  מר  אסף שטיינר   

במדעי ההתנהגות  גב’  רוני שטייר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  מרינה שטיר   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  תמר שטרול 
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב’  נופר שטרומר   

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  פנחס שטרן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  עצמון שי   

בארכיאולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר  איתי שילר   
בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה  גב’  שגית שינדלר   

בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה בהצטיינות  מר  אלכסנדר שיסל 
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  נעמה שיף 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  זיוה שיפראו   
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב’  הדר שיקלר   

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב’  טל שירי 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  טטיאנה שירמן   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  מגי שיש   
במחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  דבורה שישו   
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובאנגלית: ספרות, בלשנות  גב’  לינה שכטמן   
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  שרון שכטמן   

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  יערה שלגי 
בכלכלה  מר  יהודה שלום   

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר  יששכר שלום   
במדעי ההתנהגות  גב’  מיכל שלום   

בכלכלה   מר  דרור שלי   
בכלכלה   בהצטיינות  גב’  שירן שלי 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב’  לי שליאכמן   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר  דקל שלמה   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אסנת שמואל   
בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות יתרה  מר  דותן שמואל 

בכלכלה   בהצטיינות יתרה  גב’  רעות שמואל 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  הילה שמואלי   

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אלון שמידט   
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב’  הדס שמיר   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר  אורן שמעונוביץ   
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב’  מיכל שמעוני 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר  רון שמעוני   
בכלכלה  בהצטיינות  מר  יואב שמעיה 

בארכיאולוגיה ובמקרא  בהצטיינות  גב’  מעיין שמר 
בפוליטיקה וממשל  גב’  מאיה שמש   

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון  מר  נבו שנהר   
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב’  גלי שני 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב’  יעל שני   
בכלכלה  גב’  לירן שנל   

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב’  שרון שנער 
בכלכלה   בהצטיינות  מר  לירן שעיבי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב’  אליזבט שפיטלר   
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר  אלכס שפיטלר   

באנגלית: ספרות, בלשנות ובפילוסופיה  מר  טל שפיק   
בכלכלה  מר  יהונתן שפיר   
בכלכלה   מר  עמרי שפיר   

בלימודי המזרח התיכון   מר  שניר שפיר   
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב’  מרינה שפירא 

בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה  גב’  הלה שפירר   
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.1239

.1240

.1241

.1242
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  מר  ברק שקד   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה  מר  דוד שקדי   

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  ניצן שקדי   
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר  בועז שר   

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר  בועז שרוני   
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב’  אורלי ששון   

בכלכלה  מר  ששון ששון   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב’  סופיה  רות תדהר   

בכלכלה   גב’  הילה תורג’מן   
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב’  מעין תורג’מן   

בספרות עברית ובחינוך  גב’  קורין תלם   
במדעי ההתנהגות גב’  כרמית תם   

.1243

.1244

.1245

.1246

.1247

.1248

.1249

.1250

.1251

.1252

.1253

.1254
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

מר  שריף אבן  ברי 
מר  אלון אברהם 
גב’  חגית אוחיון 

גב’  ענבר אורן  
גב’  שני אורן  
גב’  הגר אינטרטור  
גב’  סבחה אל סאנע  
גב’  ארוא אלהוזייל  
גב’  סמדר אלון  
גב’  האלה אלקרעאן  

בהצטיינות גב’  שירה אקרמן 
גב’  אסנת באלין  
גב’  אינגה באשר  
גב’  שירן בוסקילה  
גב’  יעל בלץ  

בהצטיינות יתרה גב’  נעמה בר 
גב’  עדי ברמן  
מר  מוחמד ג’בארין  
גב’  הילה גבריאלי  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

בהצטיינות גב’  מירב גולני 
בהצטיינות גב’  נעמה גור 

בהצטיינות יתרה גב’  שמרית גז 
בהצטיינות גב’  שחר גל 

גב’  הילה גרשט  
גב’  שירית  אסתר דבולט  
גב’  עדי דגן  
גב’  מירי דהן  
גב’  נטלי דהן  

בהצטיינות גב’  רעות דובקין 
גב’  רינה דודין  
גב’  גידאא דיריני  
גב’  ענבל דנן  
גב’  שרה דנקאו  
גב’  אדוה דרור  

בהצטיינות גב’  ענבל דריהם 
גב’  יעל הולצר  
גב’  טניה הרט  
גב’  נעם הררי  

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

בהצטיינות גב’  אסתר הרש 
גב’  נועה הרשקוביץ  

בהצטיינות גב’  מיכל ורד 
בהצטיינות גב’  ליאורה זייתון 

מר  גילי זכאי  
מר  אביחי משה זפרני  
גב’  זוהר טאוב  

גב’  דנה טובין 
מר  אסף טמיר  
גב’  הילה יהוד  
גב’  איילה יהודאי  
גב’  שמרית יהודה  

בהצטיינות גב’  נטע יצחק 
גב’  נילי יצחק  
גב’  איילת כהן  
גב’  אלה כהן  
מר  בועז כהן  
גב’  גלית כהן  
גב’  נורית כהן  

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

גב’  נעם כהן  
גב’  עדי כהן  
גב’  שני כהן  
גב’  סימי כהן מויאל  
מר  יאיר כוסף  
גב’  נועה כצנלסון  
גב’  נטע להב  
גב’  סיון לובצקי  
גב’  חן לניר  
גב’  תימורה מגנוס  
מר  יניב מועלם  
גב’  מיכל מזור  
גב’  רלי מזרחי  
גב’  שוהם מזרחי  
גב’  מאיה מחנימי  
גב’  אלין מילוב  
גב’  ענת מינקוביץ  
גב’  סינטיהו מלדה  
גב’  ענבר מעייני  

.58

.59

.60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

.69

.70

.71

.72

.73

.74

.75

.76
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

.77

.78

.79

.80

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88

.89

.90

.91

.92

.93

.94

.95

בהצטיינות גב’  הדס מתתיהו 
גב’  סיון נגר  
גב’  חן נחמן  
גב’  נעמי ניסנוביץ  

גב’  לובה סולומכין 
גב’  ערבה סלוצקי  
גב’  מיכל ספנוב  

בהצטיינות גב’  נועה סרור 
גב’  מיכל עירון  

בהצטיינות גב’  דנה פחימה 
גב’  שרה פייקדו  
גב’  תמר פינקלשטיין  

בהצטיינות מר  דוד פלד 
מר  נחמיה פריאל  
גב’  יפעת פריד  
גב’  יעלה צירקין  

בהצטיינות יתרה גב’  מעין קדישביץ 
בהצטיינות יתרה גב’  מור קילון 

גב’  מירב קלמן  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

.96

.97

.98

.99

.100

.101

.102

.103

.104

.105

.106

.107

.108

.109

.110

.111

גב’  אסנת קנטור  
גב’  יעל קרימגולד  
גב’  עדי קרספי  
גב’  אילנה רבינוביץ  

בהצטיינות גב’  עפרי רוזנברג 
גב’  דקלה רוטפוגל  
מר  גב רויטמן  

בהצטיינות גב’  ענת רון 
גב’  קרן רונן 

גב’  ירדן רפפורט  
בהצטיינות יתרה מר  אורי שכטר 

גב’  ענת שלו  
גב’  הדס שלם  
גב’  ניצן שמו  
גב’  אליה שץ  
גב’  יערית תירם  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

אזרחות מר  סלימאן אבו בלאל 
עולם הערבים והאיסלאם מר  סוילם אבו גליון 

סוציולוגיה מר  עומר אבו געפר 
עולם הערבים והאיסלאם גב’  אמאני אבו חטאב 

חשמל מר  פריד אבו מוסא 
גיאוגרפיה מר  סעיד אבו סמור 

ספרות עברית גב’  פדואה אבו סעד 
מדעי המחשב מר  פואז אבו סריחאן 

עולם הערבים והאיסלאם מר  סוהיל אבו עג’אג’ 
עולם הערבים והאיסלאם מר  אברהים אבו עמאר 
עולם הערבים והאיסלאם גב’  סמירה אבו קוידר 
עולם הערבים והאיסלאם מר  הישאם אבו שלדום 

ביולוגיה גב’  גאמילה אבו-בדר 
ביולוגיה מר  סאלח אבו-חמאד 

היסטוריה מר  איברהים אבו-כף 
עולם הערבים והאיסלאם גב’  פראיג’ה אבו-כף 

מדעי החברה מר  עלי אבו-מעמר 
עולם הערבים והאיסלאם מר  צאבר אבו-סעד 

ספרות עברית מר  ג’וברין אבו-קיעאן 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

מקבלי תעודת הוראה

גב’  פאתן אבו-רביעה  גיאוגרפיה
עולם הערבים והאיסלאם גב’  אריג’ אבו-רקייק 

חשמל ואלקטרוניקה מר  משה אביטל 
ספרות עברית מר  סילין אבן מרעי 

מר  מאיר אבן שימול  אזרחות
גב’  סבטלנה אגייב  מדעי המחשב

גב’  רחלי אהרוני  סוציולוגיה
אזרחות מר  איימן אזברגה 
מר  אשרף אחמד  אזרחות

כימיה גב’  בושרה איוב 
אמנות גב’  גלית אילוז 

עולם הערבים והאיסלאם מר  נבהאן אלאטרש 
מדעי המחשב מר  יוסף אלבדור 

עולם הערבים והאיסלאם גב’  עביר אלבדור 
אזרחות מר  דן אלגרנטי 

מר  ח’ליל אלדדא  לשון עברית
גב’  נהאד אלהואשלה  כימיה

מר  תחריר אלהוזייל  עולם הערבים והאיסלאם
ספרות עברית מר  סאלם אלוג’ 

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

מדעי החברה גב’  מורן אלוש 
מר  פאדי אלחואג’רה  פיזיקה

מר  מוניר אלחויטי  ספרות עברית
גב’  יסמין אלטורי  כימיה

פילוסופיה גב’  ליליאן אלן פינטו 
היסטוריה מר  מוסא אלנבארי 

עולם הערבים והאיסלאם מר  אחמד אלעול 
סוציולוגיה גב’  דוניה אלעתאיקה 

מר  מוחמד אלקרינאוי  כימיה
מר  ג’אסר אלקרעאן  עולם הערבים והאיסלאם

אנגלית מר  קאסם אלשאפעי 
אזרחות מר  שלו אל-תר 
ביולוגיה מר  דותן אמר 
ביולוגיה גב’  איילת אסיסקוביץ-שלי 

ארכיאולוגיה מר  יובל ארדון 
ביולוגיה גב’  סיגל אריה 

גב’  סועאד בדארנה  מתמטיקה
ביולוגיה גב’  עינת ביטון 
אזרחות גב’  דורית ביתן 

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

הנדסת מכונות מר  משה בן אהרון 
גב’  בת שבע בן שמעון  אזרחות

ספרות עברית גב’  נטלי בן-ארויה 
גב’  סיון בנפשה  ספרות עברית

חשמל ואלקטרוניקה מר  אהוד בקל 
ביולוגיה גב’  טובה בקשי 

מר  גל בר און  מדעי המחשב
גב’  אורטל ברקוביץ  מדעי החברה

אנגלית גב’  שני נועה ברששת 
מדעי החיים גב’  דורין גבר 

גב’  צפורה גואטה  היסטוריה
מר  דני גולדברג  אזרחות

ספרות עברית גב’  קרן פרחה גוסלן 
אמנות גב’  מעיין גורדון 

מר  פרבהט ג’יין  אנגלית
חשמל ואלקטרוניקה מר  צבי גלברד 

ספרות עברית מר  אסף גלעד 
ביולוגיה גב’  לאה גרינפלד 

חשמל ואלקטרוניקה מר  חנן שי דגן 

.58

.59

.60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

.69

.70

.71

.72

.73

.74

.75

.76
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

חשמל ואלקטרוניקה מר  כפיר דגן 
תקשורת גב’  אורית דהן 

אנגלית גב’  אלאורי דיים 
סוציולוגיה גב’  מורן דיין 

מר  ניצן דיין  מקרא
כימיה גב’  יפעת דנוך 

מדעי החברה גב’  נריה הכהן אוריה 
לשון עברית גב’  אורטל הלפרין 

תקשורת גב’  לימור הרוש 
מר  תומר הרשקוביץ  ביולוגיה

פיזיקה מר  בועז וילון 
פסיכולוגיה גב’  נועה וינטר 

מדעי החברה גב’  אריאלה ולוטקר 
היסטוריה גב’  סנאית-אסתר ונונו-טויזר 

גב’  טטיאנה זגורויקו  פיזיקה
מר  יניב זוהר  אנגלית
כלכלה גב’  ענבר זוהר 

גב’  סעידה זיאדנה  אזרחות
היסטוריה מר  פרדי זילברמן 

.77

.78

.79

.80

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88

.89

.90

.91

.92

.93

.94

.95
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

מר  ראשד חגייה  ספרות עברית
מר  אייל חזן  אזרחות

חשמל ואלקטרוניקה מר  אמנון חזן 
מר  מאהר חלאק  ביולוגיה

אנגלית מר  הייתם חליחל 
לשון עברית גב’  נועה חן 

ספרות עברית מר  עמר חסנאת 
ביולוגיה גב’  וולאא טאהא 

חשמל ואלקטרוניקה מר  אנדרגצ’או טגנה 
אזרחות גב’  רויטל יפרח שמע 

גב’  נעם יצחקי  מדעי החברה
חשמל ואלקטרוניקה מר  ידידיה כהן 

תקשורת מר  נועם כהן 
גב’  הדיל כנאעני  אנגלית
אנגלית מר  יוגב לוגסי 

מדעי החברה גב’  מור לוי 
גב’  לודמילה לוקשנקו  אנגלית

ביולוגיה  גב’  קרן לייבסון 
גב’  ליאת ליכטמן  היסטוריה

.96

.97

.98

.99

.100

.101
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.103

.104

.105

.106

.107
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.109
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הפקולטה למדעי הרוח והחברהךךךךך ךךךך ךךךךך  
מקבלי תעודת הוראה

חשמל ואלקטרוניקה מר  דודו ליפקוביץ 
מקרא גב’  סיוון לרדו איצקוביץ 
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