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גב' עדי אליהו   . 6

מר אופיר אלמסי   . 7
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מר יובל כנען   . 29

מר גיא כץ   . 30
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בהצטיינות מר פבלו קאל   . 41
גב' דריה קולקובה   . 42
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' עטרה קופ   . 33
גב' ניצן קימלמן   . 34

גב' ענבל רוזנטול   . 35
בהצטיינות מר יפתח רוסק   . 36

גב' עדי שוקרון   . 37
גב' קרין שחר   . 38

גב' לנה שקולניק   . 39
גב' מיכל תדהר יצחקי   . 40

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

גב' הודנה אבו מחארב   . 1
גב' נהיה אבו-אלעסל   . 2

גב' מאי אבו-זר   . 3
מר ראיד אבו-סעיליק   . 4

גב' מייס אגבארייה   . 5
מר עבד אלמאלק אלעמור   . 6

גב' טינה בוזיאשוילי   . 7
גב' יערה בן-נפלא   . 8

גב' ענבל גולדשטיין   . 9
גב' אינה גולין   . 10
מר איתי גזית   . 11
גב' אנה גלמן   . 12

גב' שלומית גלנץ   . 13
גב' קרינה גקר   . 14

בהצטיינות גב' דלה וינוב   . 15
גב' היאם זועבי   . 16

גב' ופא זועבי   . 17

גב' אורטל זכריה   . 18
גב' ננסי זערור   . 19

גב' הנאדי חאג'   . 20
גב' הלא חאזם   . 21
גב' מנאר חטיב   . 22

גב' אלונה חיימוב   . 23
גב' הדיל חמד   . 24
מר ליאור טבת   . 25

גב' זבידה יאסין   . 26
גב' אנה לייברמן   . 27

מר יקיר למפל  בהצטיינות יתרה  . 28
בהצטיינות גב' נעמה לקס   . 29

גב' שילה מאיר   . 30
בהצטיינות יתרה גב' צילה מישלס   . 31

גב' גילי ממדוב   . 32
גב' כנאר מנאע   . 33

גב' נורית מרגלית   . 34

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' סונדוס מרזוק   . 35
גב' קטי סמיונוב   . 36

מר איגור סמצ'נקו   . 37
בהצטיינות מר אביעד עבדה   . 38

גב' ופאא פארס   . 39
בהצטיינות גב' ליובוב פוקסמן   . 40
בהצטיינות מר עלי קאסם   . 41

גב' שהד קאסם   . 42
גב' אביגל קויפמן   . 43
גב' איה קוסקוסי   . 44
גב' שירי קורלרו   . 45
גב' חנין קרטאם   . 46

בהצטיינות גב' אינה רובינוביץ'   . 47

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר אבראהים אבוסקרי   . 1
מר אסף אוזן   . 2

מר אריאל אוסלנדר   . 3
מר אחמד אל חדיד   . 4

מר אנס אלג'בור   . 5
גב' אסתר רוחמה אלוש   . 6

מר ממדוח אלחדיד   . 7
מר בלאל אלטרנאוי   . 8
גב' אימאן אלעדואן   . 9
מר חאלד אלשוורה   . 10
מר מוחמד אלשויקי   . 11

מר מוחמד אלשטראת   . 12
מר גבריאל ארונוביץ   . 13

מר רועי  ישראל ביידר   . 14
בהצטיינות יתרה מר שי בן אברהם   . 15

גב' בירן בנאי   . 16
בהצטיינות גב' עדן גוטוין   . 17

גב' ענת גרינפלד   . 18
מר אורן דטל   . 19
גב' רעות דיין   . 20
גב' עדי דניאל   . 21
גב' יעל ויניקוב   . 22

גב' יוליה זלנסקי   . 23
מר נעם חטם   . 24

מר חאליד חסאן   . 25
מר יעקב טפר   . 26

גב' מירי יונתנוב   . 27
גב' קרן לוי   . 28

מר אייל לוין   . 29
מר אריאל מוטולה   . 30

גב' שני מזרחי   . 31
מר מוחמד סולימאן   . 32

מר אלעד סורקין   . 33
גב' מונה ספיאל   . 34

מקבלי תואר בוגר .B.EMSרפואת חירום
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הפקולטה למדעי הבריאות

בהצטיינות גב' מינה סקנדריון   . 35
מר ראיד עבדאלעאל   . 36

מר חוסאם אלדין עודאת   . 37
מר עלי עודאת   . 38

בהצטיינות גב' שירן עומר   . 39
בהצטיינות מר מתן פרידמן   . 40

גב' רעות פרל   . 41
מר רם צינובר   . 42
מר רומן קובזן   . 43

מר דימיטרי קופרמן   . 44
גב' שרה  טל קלמן   . 45
גב' נעמה קרמניאן   . 46
מר ארן רובינשטיין   . 47

גב' דינא ריזק   . 48
בהצטיינות גב' עדי שנהר   . 49

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

מר אלי אלעד אבוחנה   . 1
מר אמיתי אוזן   . 2

מר אורן אלון   . 3
מר גבי אריאל   . 4

מר אליעזר אריה   . 5
מר אביתר ביטון   . 6

מר אשר בן שיטרית   . 7
מר אלכסנדר בקר   . 8

מר שי ברנע   . 9
בהצטיינות יתרה גב' מירי גלבאור   . 10

גב' שירה גלעדי   . 11
גב' ענת דניאל   . 12

בהצטיינות  מר מלכיאל השכל   . 13
מר מיכאל ולסוב   . 14
מר שגיא זימיליס   . 15

מר יגאל זלצר   . 16
מר אשר חליוה   . 17

מר סרגיי יבלדוב   . 18
בהצטיינות  מר דוד ניסימפור   . 19

גב' דנה עלימה   . 20
מר יבגני פודנשקו   . 21

בהצטיינות  מר שמואל פלדמן   . 22
מר סלבה פקרסקי   . 23
מר מנחם פרידמן   . 24

מר אלכסנדר פרייליכמן   . 25
גב' יפעת צברי   . 26

גב' ענבל קאשני   . 27
מר רועי קבלו   . 28

מר עמיר קולאמן   . 29
מר יגאל קסלמן   . 30
מר מנחם קספו   . 31
מר רונן רחמני   . 32

מר בוריס שטיין   . 33
מר דורון שטרן   . 34
מר ערן שלום   . 35

מר נועם שמשוני   . 36
מר אולג שניידר   . 37

מר אוריה תלמוד   . 38
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הנדסת ביוטכנולוגיה
גב' הילה בן חמו   . 1

בהצטיינות גב' פולינה ברנגל   . 2
מר איתמר היט   . 3

בהצטיינות גב' דנה חיון   . 4

מר אדוארד פרלמן   . 5
מר דן קול-קלמן   . 6

בהצטיינות מר מנחם רוטנברג   . 7
מר אלון שצופק   . 8

גב' טל אורן   . 1
בהצטיינות מר אורן אלישע   . 2
בהצטיינות גב' נטעלי אפרת   . 3

גב' עידית ברנשטיין   . 4
מר דוד ברק   . 5

בהצטיינות מר נדיב דהרן   . 6

בהצטיינות מר אלירן דפנה   . 7
גב' אפרת טייג   . 8

מר יבגני קופילביץ'   . 9
בהצטיינות גב' לין קמינצקי   . 10

מר י. לביא שחר   . 11
מר אופיר תפארת   . 12

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

הנדסה גרעינית
בהצטיינות מר יגל אחרק   . 1

מר שמעון אייבס   . 2
מר דימיטרי ברגילובסקי   . 3

מר אלעד גולדשטין   . 4
בהצטיינות מר שי  שלום דדון   . 5

גב' רות דדוש   . 6

בהצטיינות מר יהושע ארז וולפסון   . 7
גב' ליאור כהנא   . 8

מר איליה פייסחוב   . 9
מר שי פרץ   . 10

גב' יהודית קרייטמן   . 11
מר נתן רוט   . 12

גב' רעות אליהו   . 1
גב' ליובוב בורלקה   . 2

מר אביחי חביבי   . 3
גב' פזית כהן   . 4

בהצטיינות מר מתן כפרי   . 5
גב' אלכסנדרה מקונוביצקי   . 6

מר גדי משה   . 7
גב' אנה סטפנסקי   . 8

מר יוחאי סיטי   . 9
גב' מורן קמיליאן   . 10
מר יעקב קרימר   . 11

בהצטיינות יתרה מר אמנון רוטמן   . 12

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

מר ואפי אבו גנימה   . 1
מר אביחי אהרון אקרם   . 2

מר יעקב אומפלט   . 3
בהצטיינות יתרה מר אוריה באשר   . 4

מר חיים בוזגלו   . 5
מר אודי בן סימון   . 6

מר בוריס ברגינסקי   . 7
מר אלי גבריאלי   . 8
מר ג'ורג' גורביץ   . 9

מר אלכסנדר גרצמן   . 10
מר עידו דוד   . 11

מר ברק די נור   . 12
מר דניאל זהבי   . 13

גב' בלן רברט סוארז   . 14
בהצטיינות מר וסים חליחל   . 15

מר גיל טרפלר   . 16
מר טל כץ   . 17

מר אסף לבנון   . 18
מר דניאל לוי   . 19

מר דמיטרי ליחובצקי   . 20
מר ניסים מזור   . 21

גב' ז'נה מז'יבובסקי   . 22
בהצטיינות מר אלירן מזרחי   . 23
בהצטיינות מר רן מנור   . 24

בהצטיינות יתרה מר עידו נייס   . 25
מר ערן פאלק   . 26

מר אליאב פרבר   . 27
מר דמיטרי צ'רניצ'נקו   . 28

מר עופר קובל   . 29
בהצטיינות מר אסף קייזרמן   . 30

מר רן רוזנברג   . 31
מר עידן שוורץ   . 32

מר דמיטרי שורין   . 33
מר ניתאי שירן   . 34
מר בני שמאי   . 35

מר עלז שנהר   . 36
מר משה שפירא   . 37

בהצטיינות מר יצחק תמו   . 38
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר שי אלמוג   . 1
מר דמיטרי גיטלמן   . 2

בהצטיינות גב' לירן פאני חיים   . 3
בהצטיינות מר נוי כהן   . 4

מר עידן כהן   . 5
מר רמי לוי   . 6

מר עפר ליאור   . 7
מר אבי מנור   . 8

מר אבישי סינטוב   . 9
מר ניר סנטו   . 10

בהצטיינות גב' עדי פליישר   . 11
בהצטיינות מר יורם קוזק   . 12

מר דניס קליימן   . 13
בהצטיינות מר שלמה שמש   . 14

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

גב' אילת איל   . 1
מר נסים ביאדסה   . 2

מר רז וסרשטיין   . 3
בהצטיינות יתרה  גב' אורלי מורנו   . 4

מר אלי ממן   . 5
מר דורון עודד   . 6

מר איליה פרידמן   . 7
מר בוריס רבינוביץ   . 8

הנדסת מערכות מידע

גב' יעל אבוחצירה   . 1
מר יבגני גולדקין   . 2

מר יואב דיאס   . 3
גב' אורטל חזן   . 4

בהצטיינות מר אמיר קפלן   . 5
גב' יוליה רחמילוב   . 6

מר חגי שלו   . 7

הנדסה כימית

מר איגור מארדר  . 1
מר אלכסנדר קלבנוב  . 2

מר יותם שחר  . 3

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

מר דרור אבודרם   . 1
גב' אתי אלמוג   . 2

גב' חנה בליאבין   . 3
מר אסף בן  עובד   . 4

גב' ערבה בן-חורין   . 5
מר עמוס ברקוביץ   . 6
גב' איילת גבירצמן   . 7

מר דוד גולדפרב   . 8
גב' ליטל גור-אריה   . 9

בהצטיינות מר איתי דבדבני   . 10
גב' אתי דדון   . 11

מר איתמר דר   . 12
גב' מיכל הורנשטיין   . 13

מר אנדרה המר   . 14
גב' ויקטוריה וורברג   . 15

בהצטיינות גב' אלונה ויינשטוק   . 16

מר מידן וינרב   . 17
גב' דיאנה וסרמן   . 18

גב' אליסה וקסלר   . 19
מר ניסן זבולונוב   . 20

בהצטיינות יתרה מר סטניסלב חורושבסקי   . 21
גב' שני חורי   . 22

מר מורסי חמוד   . 23
גב' כריסטינה טקצ'נקו   . 24

מר ניר יוגב   . 25
מר אבי כהן   . 26

גב' שירן כהן   . 27
בהצטיינות גב' מיכל כספי   . 28

מר אנדריי ליסובוי   . 29
מר ארז לקס   . 30

גב' כרמית מוכתר-קורן   . 31
מר איגור מזור   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' עדי מילרד   . 33
מר אבי מינסקי   . 34
גב' דקלה ממן   . 35

גב' רחל מנויילנקו   . 36
גב' טל מרדלר   . 37
מר גורג נומה   . 38
מר יוחאי סבג   . 39

מר אייל סולניק   . 40
מר אורן סלומון   . 41

מר קיריל סמילנסקי   . 42
מר ערן עמי   . 43

מר עמית פולק   . 44
מר סמיון פציוני   . 45

גב' נועה פקטרובסקי   . 46
מר תומר פרנסא   . 47

מר זאב פרנקל   . 48

מר דמיטרי קיאנסקי   . 49
גב' יעל קינן   . 50

מר יוסי רוזנבלום   . 51
מר יגאל ריבין   . 52
מר פאר שובל   . 53

מר יניב שטיינברג   . 54
גב' מירי שניטמן   . 55

גב' שרית שניידר   . 56
גב' אפרת שקל   . 57
מר אלירן שרצר   . 58

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

מר רמי ארקוש   . 1
מר יצחק בן-שלוש   . 2

מר שלמה ותרי   . 3
מר ארז יפרח   . 4
מר אריק ממן   . 5

גב' אנליה צוקר   . 6
מר עזרא קורן   . 7
גב' ילנה קירוב   . 8

מר דוד רוסו   . 9
גב' דריה שיטרית   . 10

בהצטיינות מר אלכסנדר מלטינסקי   . 1
מר אייל נוסבאום   . 2

ניהול והנדסת בטיחות

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

גב' ליטל אהרון   . 1
מר רזי אפשטיין   . 2
גב' ילנה בורוכוב   . 3

גב' מרים בן שלום   . 4
גב' גלית זיו   . 5
מר יואב זיו   . 6

מר רפאל כהן   . 7
מר גלעד לוי   . 8

מר גיא מזרחי   . 9
גב' אפרת מנוף   . 10

גב' חן סבאג   . 11
מר אליאור פרץ   . 12

מר רועי רודד   . 13
מר יהודה רודל   . 14
גב' יוליה רייניש   . 15

מר אורן רם   . 16
מר אייל שרייבר   . 17



40

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

מר רן אבוטבול   . 1
בהצטיינות מר קונסטנטין אורלייניס   . 2

מר איציק אליאס   . 3
גב' נעמה אלמוזנינו   . 4

מר ניר אלמסי   . 5
גב' הילה תמר אלמקייס   . 6

מר ניר אלעזרא   . 7
מר יניר אמיניה   . 8

מר יונתן אנסלמן   . 9
בהצטיינות יתרה גב' תום ארן   . 10

מר דמיטרי בבנקו   . 11
מר שי בוגנים   . 12

גב' לובה בוקסר   . 13
מר יואל יוגב בנסימון   . 14

מר דור זאב ברגר   . 15
מר ערן ברוטמן   . 16

מר מוריאל גבאי   . 17
מר עמיחי גונן   . 18

מר מרק גורדון   . 19
מר יואב גימשי   . 20

בהצטיינות מר יניב גל   . 21
בהצטיינות יתרה מר מאור גלבר   . 22

גב' שיר גלר   . 23
מר יותם גפן   . 24

מר אלי גפנוביץ   . 25
מר אבי גרינר   . 26
מר דרור דהן   . 27
גב' לוטם דהן   . 28

מר יואל דורפמן   . 29
מר שרון דוד   . 30

מר אדיר דניאל   . 31
גב' גל וייזר   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר שלום ונונו   . 33
גב' נירית זגורסקי   . 34

מר איתי זוהר   . 35
גב' ולריה זולוטרבסקי   . 36

מר אבירם זיו   . 37
מר שחר חביב   . 38

בהצטיינות מר אלון חלמית   . 39
מר אלעד טהר   . 40
מר יאן טוקמן   . 41

מר אורי טרבלסי   . 42
גב' לילך יוסף   . 43

בהצטיינות מר ליאב ילוז   . 44
מר מאור חנן ימין   . 45

מר טום יעקבי   . 46
מר אמיר כהן   . 47

מר גיא כהן אליאס   . 48
מר אריאל לוי   . 49

מר יונתן לוי   . 50
בהצטיינות מר יותם לוי   . 51

מר אריה לייב   . 52
מר ישמרי מאיר-מרקוביץ   . 53

מר אלון מורדוף   . 54
מר אנטולי מלמן   . 55

בהצטיינות מר ליאור נחום   . 56
מר יבגני נסטרובסקי   . 57

מר איתמר סבג   . 58
בהצטיינות מר ערן סודאי   . 59

מר אדר סולטן   . 60
מר יבגני סטרלניקר   . 61
מר אופיר סמסונוב   . 62

בהצטיינות מר עמית סעידי   . 63
מר ניר ספיר   . 64

גב' דיאנה ראקל פודוליץ'   . 65
מר משה פור-דוד   . 66
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

בהצטיינות מר עמית פורטיס   . 67
מר ינאי פנחסי   . 68

מר חן פריד   . 69
גב' עדי פרידמן   . 70

מר שלמה צדקיה   . 71
מר חן צ'ובוטרו   . 72
מר טל צפריר   . 73
גב' שי קדמון   . 74

בהצטיינות יתרה גב' ענת אן קופר   . 75
מר בועז קורץ   . 76

מר ערן קינן   . 77
מר אורי קריב   . 78

מר איתי קריספין   . 79
גב' דקלה רחימי   . 80

מר יצחק שורצמן   . 81
מר יעקב אליהו שטרית   . 82

מר נמרוד שלום   . 83

מר עמית שמיר   . 84
מר אדם שפינר   . 85
מר אורן שרגא   . 86

מר עמיר שרגאני   . 87
בהצטיינות מר יונתן שתיל   . 88
בהצטיינות מר עמיחי תורגמן   . 89
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

מר אורן אגי   . 1
מר רן אלקוקן   . 2
גב' יעל אנצר   . 3

גב' סטלה ארכנגורודסקי   . 4
גב' חן  רחל ארמא   . 5

גב' יעל באום   . 6
גב' הדס בומברג   . 7

בהצטיינות מר עמרי גולדברג   . 8
בהצטיינות מר יוסף גרון   . 9
בהצטיינות גב' ג'ניפר גרושקה   . 10
בהצטיינות גב' שני דמירל   . 11

גב' אלינה וויגונסקי   . 12
מר אמציה ווילק   . 13

בהצטיינות גב' רחלי זגורי   . 14
בהצטיינות מר בנימין חורב   . 15

גב' טל חינגלי   . 16

בהצטיינות מר אוהד כהן   . 17
מר איתי כהן   . 18
מר אסף כהן   . 19
גב' יעל לבבי   . 20

גב' עדי ליבנה   . 21
גב' מיכל ליבריידר   . 22

גב' סיון לינוויל   . 23
גב' ניצן מרלי   . 24

מר מאיר סילברמן   . 25
גב' ילנה סמק   . 26

גב' לינור סקוטלסקי   . 27
גב' נטע-לי סתר   . 28

מר אורי עופר   . 29
מר חסן עיראקי   . 30

בהצטיינות גב' מעיין פור   . 31
גב' נטע פורה   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

בהצטיינות גב' רונית פורטנוי   . 33
גב' צליל פייגלר   . 34

גב' אור פרס   . 35
מר רועי פרץ   . 36

בהצטיינות גב' עירית צבאג   . 37
מר אייל קויפמן   . 38

מר סרגיי קוצ'אן   . 39
גב' מור קורן   . 40

גב' קרולינה ליאת   קראוסיק   . 41
גב' עדי רז   . 42

גב' נגה רטנר   . 43
מר אוריאל שדה   . 44

גב' לימור שוסטרמן   . 45
גב' נטליה שוסטרמן   . 46

גב' ורדית שלום   . 47
בהצטיינות מר אור שלזינגר   . 48

מר תומר שלמקוביץ   . 49
מר יעקב שמעוני   . 50

בהצטיינות מר אסף שמש   . 51
בהצטיינות גב' סיון שנהר   . 52

גב' בן  הרוש שני   . 53
גב' מאיה תורן   . 54
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

גב' עירית אילון   . 1
גב' לינור מלכה אילני יצחקי   . 2

בהצטיינות גב' לידיה אמינוב   . 3
מר יונתן אפרת   . 4

בהצטיינות מר אלעד ארבל   . 5
מר אופיר בנימין   . 6

גב' טל בנשחר   . 7
גב' הגר ברנד   . 8

גב' עדי גולדשטיין   . 9
גב' נועה גולן   . 10

בהצטיינות גב' עמית גליק   . 11
גב' רותם גפני   . 12
גב' שירן דודי   . 13

גב' עדי דור   . 14
בהצטיינות יתרה גב' שירלי די קסטרו   . 15

בהצטיינות מר רועי דנגור   . 16
בהצטיינות גב' ענבר הדס   . 17

בהצטיינות גב' הדס הולצמן   . 18
גב' תמר הייזלר   . 19

גב' נעה הכהן   . 20
מר בנימין אדם ווטס   . 21

גב' אורנה זוניס   . 22
בהצטיינות מר יניב טוקר   . 23

מר גבע טל   . 24
מר אדם יעקב   . 25

בהצטיינות גב' חן ישראלי   . 26
גב' חן כץ   . 27

מר קובי לולקו   . 28
גב' ליאורה לייכטר   . 29
מר אלכסנדר מונין   . 30

מר עודד מוסק   . 31
מר עמית מילשטיין   . 32

גב' למיס מנסור   . 33
מר יפתח נודל   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

מר יואב פיפש   . 35
מר אלמוג פרי   . 36

גב' צפי פרימוביץ   . 37
בהצטיינות מר אור פרלמן   . 38

גב' מריה קובלובסקי   . 39
גב' ורד קופרמן   . 40

בהצטיינות מר גדי קורול   . 41
בהצטיינות גב' נטעלי קרליבך   . 42

גב' אינה קרסניק   . 43
מר אלעד רז-סומך   . 44

גב' חגית רם   . 45
גב' שלומית שטיינברג   . 46
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה גרעינית

בהצטיינות יתרה מר מתן ברוורמן   . 1

מר צח מקמל   . 2

מר מיכאל קורבלניקוב   . 3
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר ניצן אידלמן   . 1
בהצטיינות גב' מור אלגרבלי   . 2

מר אלעד אלפסי   . 3
בהצטיינות יתרה גב' איילה אלקיים   . 4

מר שגיא אפל   . 5
מר אורי ארגמן   . 6

גב' נטלי אשכנזי   . 7
גב' לירון באואר   . 8
מר מאור בביץ   . 9

מר בסנאל בורוכוב   . 10
מר דני ביסנובטי   . 11
גב' עדי בירנבוים   . 12

מר אורן בן-נון   . 13
בהצטיינות גב' עמית בר   . 14

גב' טל ברגיג   . 15
גב' נופר ברוך   . 16

מר יניר גטניו   . 17
בהצטיינות יתרה מר גלעד רעות   . 18

גב' מריה גסל   . 19
מר אליאור גרפי   . 20

מר רמי דוזלי   . 21
מר אורי דורון   . 22

מר וסילי דנסיוק   . 23
מר אלעד דרור   . 24
גב' שני הירש   . 25
מר רועי וולף   . 26

בהצטיינות יתרה מר אסף ויזל   . 27
מר אייל זקן   . 28

מר מהדי חלבי   . 29
מר אלירן טלקר   . 30

גב' נועה טלר   . 31
מר יותם יונגמן   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר אופיר ישראלי   . 33
מר דוד כהן   . 34

מר יאיר כהן   . 35
בהצטיינות גב' רותם כהן   . 36

מר אלון כפרי   . 37
מר רון לוי   . 38

מר אלכס לוין   . 39
גב' רותם מור יוסף   . 40

גב' לירז מורדו   . 41
מר טל מידם   . 42

מר יובל משה   . 43
גב' רות משה   . 44

גב' שירי נגבקר   . 45
מר עמרי נדלר   . 46

מר מקסים סוקול   . 47
מר נדב סמדגה   . 48

מר שלמה פחימה   . 49

מר אהוד פינסקי   . 50
בהצטיינות מר אמיר צליח   . 51

מר אלעד קורן   . 52
בהצטיינות גב' אוראל קיש   . 53

גב' הדס קניאל   . 54
גב' יוליאנה קרוק   . 55

בהצטיינות מר דניאל רבין   . 56
גב' שני רותם   . 57
גב' שירן ריטן   . 58

מר זיו רמרגקר   . 59
מר איתי רפאלי   . 60

גב' נעמה שוקרון   . 61
גב' ענבל שוקרני   . 62

גב' שלומית שכמן   . 63
מר חיים  דותן שמי   . 64

בהצטיינות מר אסף שמיר   . 65
מר רונן תג'ר   . 66
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים

מר עמיחי אבישר   . 1
מר אברהם אברהם   . 2

גב' עדי אברהם   . 3
מר אסף אהרון   . 4

מר איציק אוהב ציון   . 5
בהצטיינות מר אריאל אורפייג   . 6

מר מור אזולאי   . 7
בהצטיינות גב' ויקטוריה איוונוב   . 8

מר אהוד אילן   . 9
מר אוריאל אליהו   . 10
מר אוהד אלישקו   . 11
מר זיו אלפרוביץ   . 12
מר יהונתן אמיר   . 13
מר אסף אסבג   . 14

גב' ג'ואנה אסולין   . 15
מר יובל אסיף   . 16

מר גריגורי אקסלרוד   . 17

מר חיים  יהודה ארדן   . 18
מר יפתח אריאל   . 19

מר עדי אשל   . 20
מר רומן באול   . 21

מר רן בדנס   . 22
מר איגור בוגוסלבץ   . 23

מר רומן בודילובסקי   . 24
מר עומרי בוזחיש   . 25

מר אלון בויקו   . 26
בהצטיינות מר אריאל בירנבאום   . 27

מר יבגני בלינדר   . 28
מר יוסי בן עטיה   . 29

בהצטיינות מר אורן בן-גיגי   . 30
מר שגיב בנישו   . 31
מר עמיחי בן-נון   . 32

בהצטיינות מר אורי בס   . 33
מר אורן בסו   . 34



51

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר גיא בר   . 35
בהצטיינות יתרה מר שחר בר   . 36

בהצטיינות מר רועי ברדה   . 37
גב' לי ברוד   . 38

גב' עדי ברוור   . 39
גב' מור ברוך   . 40
מר אהד ברון   . 41

מר מרק ברזניצקי   . 42
גב' יעל גבאי   . 43

מר אריק גבורה   . 44
מר נעם גוטסמן   . 45

בהצטיינות מר מתן גולדמן   . 46
בהצטיינות יתרה מר זיו גולדפלד   . 47

מר ערן גור   . 48
מר אברהם גורין   . 49

בהצטיינות מר דורון גלבוע   . 50
מר רומן גלגור   . 51

מר יובל גלוזמן   . 52
בהצטיינות מר יובל גלעד   . 53

מר מרק גלפגט   . 54
מר עמיחי גלר   . 55
מר אלרן גמזו   . 56

מר עומר גריבי   . 57
מר נעם גרינשטיין   . 58

מר אור דגן   . 59
מר שי דגן   . 60

מר עשהאל דודיאן   . 61
מר ליאור דיין   . 62

בהצטיינות מר ליאור דיקשטיין   . 63
בהצטיינות מר יוגב דמארי   . 64

מר עידו הירש   . 65
מר ניר הלאלי   . 66

מר רועי הלוחם   . 67
בהצטיינות מר דניאל הלוי   . 68

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

בהצטיינות מר ירון הרץ   . 69
מר גיא וויסמן   . 70

מר דמיטרי וילנסקי   . 71
מר ניר וינטרוב   . 72

מר שמשון וישניאק   . 73
מר ניסן וקנין   . 74
מר אסיד ותד   . 75

מר מקסים זבורוב   . 76
מר ישראל אביחי זגורי   . 77

מר אסף-אלכסנדר זגלסקי   . 78
מר עידו זינדני   . 79

מר בני זלמן   . 80
מר זיו זלצשטיין   . 81

גב' גיל חן   . 82
מר דקל חסיד   . 83
מר רועי חרזי   . 84
מר ניר חרחס   . 85

מר גיא טבול   . 86
מר איל  אליעזר טירקל   . 87

מר איתי טמיר   . 88
בהצטיינות מר יצחק טרכטינגוט   . 89

מר יוחאי יאגדנוב   . 90
מר ויאצ'סלאב יוז'נינוב   . 91

מר תומר יוסף   . 92
מר רותם יעקבי   . 93

בהצטיינות מר עומר יעקבסון   . 94
מר סרגיי יקושבסקי   . 95

מר אוהד כהן   . 96
בהצטיינות מר אלעד כהן   . 97

מר אמיר כהן   . 98
מר דור כהן   . 99

גב' מעין כהן   . 100
מר אשר כהן וזה   . 101

מר תומר כהנא   . 102

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

גב' טליה לב   . 103
בהצטיינות מר דמיטרי לבוב   . 104

מר גדי להב   . 105
בהצטיינות מר איתמר לוי   . 106

מר מעיין לוי   . 107
מר תומר לוסטיג   . 108

מר אסי לזר   . 109
מר אלכסנדר ליברצ'וק   . 110

מר איתי ליטוין   . 111
מר אורון לנדאו   . 112

גב' עדי מאיר   . 113
בהצטיינות גב' שיר מאיר   . 114

גב' לירון מוצ'ארי   . 115
מר רן מור   . 116

מר טל מוריוסף   . 117
מר לאוניד מושקוביץ   . 118

בהצטיינות גב' אשרת מזרחי   . 119

בהצטיינות מר ליאור מזרחי   . 120
מר עינן מידן   . 121

מר עופרי מיה   . 122
גב' קרן מכרי   . 123

מר אבישי מלכה   . 124
מר יוסף  אסף מלכה   . 125

גב' מיטל ממם   . 126
מר שלמה מנדלביץ   . 127

מר גיא מנור   . 128
מר אלעד מרגלית   . 129
מר עמר מרגלית   . 130

מר אנטולי מרדכי   . 131
מר רון משגב   . 132
מר יניב משה   . 133

מר אלעד מתתיהו   . 134
מר מני  אור נאור   . 135

בהצטיינות מר אור נדירי   . 136

הנדסת חשמל ומחשבים



54

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר רועי נחום   . 137
בהצטיינות מר איל ניצן   . 138

גב' רות סבג   . 139
מר אופיר סויסה   . 140
מר טל סוכריאנו   . 141

מר אורון סוריאנו   . 142
מר צפריר סטורזי   . 143
גב' אורטל סיאדה   . 144
מר אמיר סלהוב   . 145

בהצטיינות יתרה מר גיא סלומון   . 146
מר אסף סמירה   . 147
מר נאגי סרחאן   . 148
גב' נועה עדרי   . 149

בהצטיינות יתרה מר יוגב עמר   . 150
בהצטיינות מר נמרוד פאר   . 151

מר אולג פוגץ   . 152
מר גלעד פונדק   . 153

מר עומר פוקס   . 154
מר רותם פורטוגס   . 155

מר יעקב פורמן   . 156
בהצטיינות מר רונן פז   . 157

בהצטיינות יתרה מר רן פייזר   . 158
מר איליה פינקלשטיין   . 159

מר בן פלד   . 160
בהצטיינות יתרה מר אנטולי פלוטניקוב   . 161

מר דניאל פלסטון   . 162
גב' מרים פקר   . 163

בהצטיינות מר ארז פרחן   . 164
מר שרון פריימן   . 165
מר אלעד פרץ   . 166
מר מאיר פרץ   . 167
מר איתי צדיק   . 168

מר זוהר צובוטרו   . 169
בהצטיינות מר עידו צמח   . 170

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

מר עמרי צנטנר   . 171
מר מרדכי קדוש   . 172

מר אלכסיי קובשילובסקי   . 173
מר אנטון קוגן   . 174

מר רמי קומרניצקי   . 175
בהצטיינות מר איליה קוניקוב   . 176

מר דור קופ   . 177
בהצטיינות גב' רוטל קט   . 178
בהצטיינות מר אביעד אברהם קיסוס   . 179

גב' ענת קנמוני   . 180
מר לירן קרפלס   . 181
מר אייל ראובן   . 182
מר אסף רגב   . 183

גב' מיכל רוזנר   . 184
מר נדב רוטר   . 185

בהצטיינות מר נעם רום   . 186
מר עמית רום   . 187

מר סרגי ריטנברג   . 188
מר עמר ריפשטיין   . 189

בהצטיינות יתרה מר צבי רכטמן   . 190
מר ערן רשקס   . 191
מר עודד שגיא   . 192

מר ניר  יוסף שוויד   . 193
מר גלעד שטרן   . 194

בהצטיינות מר אמוץ שילוני   . 195
מר בועז שיקלר   . 196

מר תום שלו   . 197
מר אלון שמיר   . 198

מר דמיטרי שניידר   . 199
מר ערן שניידר   . 200

בהצטיינות גב' ליאת-לאה שפרונג   . 201
בהצטיינות מר שחר שר שלום   . 202

בהצטיינות יתרה מר גיל שרון   . 203
מר אסא תבור   . 204

הנדסת חשמל ומחשבים



56

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

בהצטיינות יתרה גב' איילת אוזן   . 1
גב' אנה אורשנסקי   . 2

מר אהוד אסרף   . 3
גב' ניצה בוארון   . 4

מר אברהם בובליל   . 5
גב' לונה  אליאן בן חרוש פרסקו   . 6

מר אלי בנג'מין   . 7
גב' ילנה ברונשטיין   . 8

בהצטיינות גב' מרינה ברסן   . 9
בהצטיינות גב' חן גבאי   . 10
בהצטיינות מר גבריאל גנדלמן   . 11

גב' אורטל גרובר   . 12
בהצטיינות מר גל גרינשטין   . 13

גב' אלינור הרוש   . 14
גב' רוזלינה ויינטראוב   . 15

מר רון חבושה   . 16

גב' אורטל חדד   . 17
מר עמיחי חורש   . 18

מר נבון יותם   . 19
גב' זוהר יפרח   . 20

מר יובל ישראלי   . 21
גב' אורטל לוי   . 22

מר דן לוי   . 23
גב' רותם לוין   . 24

גב' רינת ליפשיץ   . 25
גב' רון סטלמן   . 26
גב' הלן סיסו   . 27

בהצטיינות גב' אלה סנדרס   . 28
מר מור ערמון   . 29

בהצטיינות מר צביקה פלוטקין   . 30
בהצטיינות מר ליאור פרימט   . 31

גב' סיוון פרץ   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

בהצטיינות גב' ניקול קאהן   . 33
בהצטיינות יתרה מר אלון ישעיהו קירשנר   . 34

בהצטיינות מר ירון קסבי   . 35
גב' נופר קסלסי   . 36

גב' מרגריטה רזניקוב   . 37
בהצטיינות גב' אופיר אולגה שיין   . 38

גב' דורין שמעוני   . 39
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר טארק אבו-זינה   . 1
מר אסף אבוחצירא   . 2
גב' שלומית אבירם   . 3

מר אשקאן אגאגאני   . 4
בהצטיינות מר בן אהובי   . 5
בהצטיינות מר יובל אולמן   . 6

מר אהוד אופיר   . 7
מר עדו אורן   . 8

מר מורן אינגל   . 9
מר אוהד יהודה אלבז   . 10

מר יואב אלבז   . 11
בהצטיינות מר אלון אלחדד   . 12

מר רועי אלטמן   . 13
מר אחיעד אלפסי   . 14

בהצטיינות מר ליאור אלפרט   . 15
בהצטיינות מר אורן אמיתי   . 16

מר יואל אמסטרדמר   . 17
מר אריאל אמסלם   . 18

מר שחף אסס   . 19
מר שי אפריאט   . 20
מר יותם אפרת   . 21

בהצטיינות מר אמיר ארבל   . 22
מר אורן ארז   . 23
מר שי אריכא   . 24

מר איתי אריש   . 25
מר איתי בורנשטיין   . 26
גב' לימור בורשטין   . 27

בהצטיינות מר ארז בכר   . 28
מר קובי בכר   . 29

מר חגי בלשאי   . 30
מר אלדד בן אהרון   . 31

בהצטיינות יתרה מר אור-מאיר בן דוד   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר טל בן דרור   . 33
מר תומר בן מוחה   . 34

בהצטיינות מר יפתח בן פורת   . 35
מר מאור בן-דוד   . 36
מר אסף בניפלח   . 37

בהצטיינות יתרה מר סרגיי בסוביץ   . 38
בהצטיינות יתרה מר יצחק בקשי   . 39

מר עדי בר אור   . 40
מר שי בר זאב   . 41
מר עידן ברוך   . 42
מר איתי ברנד   . 43

בהצטיינות מר אסף ברק   . 44
בהצטיינות יתרה מר ים גבע   . 45

בהצטיינות מר יעקב גולדשטיין   . 46
מר ליאור גורג   . 47

מר יבגני גלייזר   . 48

מר מיכאל גלעדי   . 49
מר ג'רמי גרטנר   . 50
מר עמית גרינר   . 51

מר ולדימיר דבורקין   . 52
בהצטיינות מר עידו דדון   . 53

מר איתן דמארי   . 54
מר לירון דנון   . 55

בהצטיינות מר רן דקל   . 56
מר יורי דרוטמן   . 57

מר נעם הללי   . 58
מר מתן המאירי   . 59
מר נמרוד הר נוי   . 60

בהצטיינות מר אורן וולטש   . 61
בהצטיינות יתרה מר גדעון אנטוני אר וייל   . 62

מר יעקב ויינשטיין   . 63
מר שי ונונו   . 64
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר אורי וקסלר   . 65
מר סטניסלב זברסקי   . 66

מר נועם זיגל   . 67
מר יהושע זכות   . 68

בהצטיינות מר רון זלצר   . 69
מר איתמר זקן   . 70
מר אביהו חדד   . 71
מר ניצן חייטמן   . 72

מר אסף חמו   . 73
מר ניצן טבול   . 74

מר שגיא טיירי   . 75
מר נדב טל   . 76

מר סרגיי טריפונוב   . 77
מר ויטלי טרננקו   . 78

מר אולג יאלוביצר   . 79
מר רענן יגרמן   . 80

מר שאול יובל   . 81
בהצטיינות גב' טל יונה   . 82

מר עודד יחיאל   . 83
מר אביב ילוביצקי   . 84

מר אסף ירון   . 85
מר אביב כהן   . 86
מר עידו כהן   . 87
מר ערן כהן   . 88
מר רון כהן   . 89

מר אוהד כובס   . 90
מר אופיר לאור   . 91

מר אביב לוי   . 92
בהצטיינות מר יוסי לוי   . 93
בהצטיינות מר ניר לוי   . 94

בהצטיינות יתרה מר עודד לוי   . 95
בהצטיינות מר שלומי לוי   . 96
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר שמעון לוי   . 97
מר יונתן לויאל   . 98

מר רן לולבי   . 99
גב' לילך לוצאטו   . 100

מר אורי ליאל   . 101
בהצטיינות גב' נטע ליבוביץ   . 102

בהצטיינות יתרה מר רומן ליבורקין   . 103
מר נתן לכר   . 104

מר שחר לפיד דור   . 105
מר ארז  יעקב לרנר   . 106

מר אילן לשץ   . 107
מר עופר מאור   . 108

מר יובל מגל   . 109
מר עידו מוסקוביץ   . 110

בהצטיינות מר תום מור   . 111
מר אסף מזור   . 112

מר שרון מילמן   . 113
מר אלון מילר   . 114

מר משה מילר   . 115
מר רביב מישיץ   . 116

מר שמעון מכלוף   . 117
בהצטיינות מר יואב מלכה   . 118

מר איתן מס   . 119
מר אריאל מסרי   . 120
מר מיכאל מצרי   . 121

מר מרט מרגוליס   . 122
מר חגי משה   . 123
מר לירן משה   . 124

גב' אפרת נגרו   . 125
בהצטיינות מר יונתן נסאו   . 126
בהצטיינות מר צח נפתלי   . 127

מר דולב סבג   . 128
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' חן סבן   . 129
בהצטיינות מר רוי סגל   . 130

מר גלעד סיון   . 131
בהצטיינות מר ליאור סיון   . 132

מר דותן סלע   . 133
מר שגיא סעדון   . 134

גב' ליהי ספקטור   . 135
בהצטיינות מר עומר עידן   . 136

מר אורן עמוסי   . 137
מר ערן ענבר   . 138

מר אודי פיינטוך   . 139
מר תומר פינסקי   . 140

גב' פאולינה פלדמן   . 141
גב' אפרת ציפורה פלוטקין   . 142

מר אורי פלסר   . 143
מר רועי פרייפלד   . 144

מר יעקוב פרץ   . 145
מר שי פרץ   . 146
מר עדי צור   . 147

מר שגיא קופמן   . 148
בהצטיינות מר יוסף קורין   . 149

מר מיכאל קורנבסקי   . 150
מר יניר קינן   . 151

מר עומר קליין   . 152
מר שי קסלר   . 153

מר דרור קריצמן   . 154
מר עמית קרן   . 155
מר שי רביב   . 156

בהצטיינות מר יאיר רבני   . 157
מר אסף רגב   . 158

בהצטיינות מר אביעד רובין   . 159
מר זיו רובינשטיין   . 160
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר נעם רובינשטיין   . 161
גב' יקטרינה רוגובסקי   . 162

מר יאיר רווה   . 163
מר בוריס רוזבאום   . 164
מר דמיטרי רחלין   . 165

מר בן ריבה   . 166
מר גיל רימר   . 167

בהצטיינות מר ארז רם   . 168
גב' אורית רמות   . 169
מר אוהד רשף   . 170
גב' שירה שדה   . 171

מר דניאל שוטס   . 172
מר יניב שלו   . 173

מר שירן שליים   . 174
מר יהונתן שמאי   . 175

בהצטיינות מר רז שני   . 176

מר ישי שעשוע   . 177
מר אלכסיי שפירא   . 178

מר ליאור שריקי   . 179
מר רן שריר   . 180

מר רומן שרף   . 181
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות יתרה גב' נטע אביבי   . 1
גב' שני אביסרור   . 2

מר עידו אברמוביץ   . 3
מר עומר אדטו   . 4

גב' אפרת אדרי   . 5
גב' סיון אהרוני   . 6

בהצטיינות יתרה גב' רעות אהרוני   . 7
מר עמית אהרן   . 8

גב' סטלה אובאידוב   . 9
גב' אילנה אוגוריץ   . 10

מר יפת אור   . 11
מר עפר אזולאי   . 12
מר אביחי אייל   . 13
מר טל אלבס   . 14

מר שי אלון   . 15
מר בר אלוני   . 16

גב' עינבר אלוני   . 17
מר עינור אלטר   . 18
גב' גילי אלפיה   . 19

גב' אפרת אלפסי   . 20
גב' אביטל אלתר   . 21

גב' ענבל אמור   . 22
גב' אפרת אמיר   . 23

גב' שירה אנצלוביץ   . 24
גב' רחל אנקר   . 25
גב' שרון ארבל   . 26

גב' אילית ארגמן   . 27
מר עומר ארדיטי   . 28
מר עודד באשא   . 29
גב' שירה בונג'ק   . 30

מר אור בורוכוביץ   . 31
מר יוסף בטש   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר איתמר ביטון   . 33
גב' עינת בינג   . 34

גב' סימה בלוך   . 35
בהצטיינות מר מורלי בן דוד   . 36

מר עדי בן זקאן   . 37
מר אייל בן יהודה   . 38
גב' עדי בן עזרא   . 39

מר ליאור בן-ארי פינצ'בסקי   . 40
בהצטיינות יתרה מר אור בנימיני   . 41

מר עמיר בנימיני   . 42
מר צור בנימיני   . 43

גב' שני בס   . 44
גב' טלי בסט   . 45

מר יובל ברגמן   . 46
מר יואב ברוג   . 47

מר גלעד ברזני   . 48

גב' מיכל גאנח   . 49
בהצטיינות יתרה גב' שרון גבאי   . 50

מר גיא גביש   . 51
גב' סטלה גוייכמן   . 52

מר אלי גויכברג   . 53
גב' רוני גולדנברג   . 54

בהצטיינות מר ניר גולדשטיין   . 55
בהצטיינות מר איתמר גולן   . 56

גב' דנה גייר   . 57
מר נתן גילת   . 58
מר גדעון גל   . 59

מר אמיר גלעד   . 60
בהצטיינות מר אלון גמזו   . 61

מר תומר גנץ   . 62
מר עידן גת   . 63

בהצטיינות מר שלומי דגן   . 64

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר עומרי דהן   . 65
גב' גל דואני   . 66

בהצטיינות גב' רעית דואק   . 67
גב' נעה דוד   . 68

גב' סמדר דניאל   . 69
גב' נוי דקל   . 70

מר עדו דרנל   . 71
מר מיכאל הווארד   . 72

מר שמוליק הלברון   . 73
בהצטיינות מר דן הלברסברג   . 74

מר בועז הנגבי   . 75
בהצטיינות מר ירון הראל   . 76
בהצטיינות מר צחי הררי   . 77

גב' מורן הרשקוביץ   . 78
מר גל ובר   . 79

מר איתי ווזנר   . 80

גב' רבקה וורקנה   . 81
גב' רות וינברג   . 82
גב' הילה ויצמן   . 83

מר גיל ורנר   . 84
מר נמרוד זוטא   . 85

בהצטיינות מר גיל זיגמן   . 86
מר עידו זיטלני   . 87
מר אור זימנר   . 88

מר דן זיסקוביץ   . 89
גב' שיר זכריה   . 90
גב' אפרת זמר   . 91
מר עידן זערור   . 92

גב' עדי חבה   . 93
מר אביעד חורי   . 94

מר איתן חזי   . 95
מר ארז חנן   . 96

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר פטריק חסקלוביץ   . 97
גב' ענת חצובי   . 98
גב' עפרי טאוב   . 99

גב' מעדנה טהורי   . 100
בהצטיינות גב' מונה טוטיאן   . 101

מר עמית טונקלרוט   . 102
מר רון טלר   . 103

גב' רעות טלר   . 104
מר חגי טננבאום   . 105
מר לירון טננבוים   . 106
מר רוברט טרנובן   . 107

גב' הלית יאיר-פור   . 108
גב' חן ידגר   . 109

גב' גלית יוהנה   . 110
בהצטיינות יתרה גב' נועה יוזף   . 111

גב' שני יונה   . 112

מר ניר יוסף   . 113
מר רביב יצחק   . 114
גב' נעמה ירון   . 115
מר שמעון ישי   . 116

גב' נטלי ישראל   . 117
מר אבישי כהן   . 118

מר איתי כהן   . 119
בהצטיינות מר עידן כהן   . 120

גב' שרון כהן   . 121
מר דותן כהן פרירא   . 122

מר אמיר כחלון   . 123
בהצטיינות מר מתן כספי   . 124
בהצטיינות מר דרור כץ   . 125

מר נעם כץ   . 126
מר אסף לב   . 127

בהצטיינות גב' שרון לב   . 128

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

בהצטיינות מר אסף לבון   . 129
מר אמיר לוי   . 130

מר חן לוי   . 131
מר ליאור לוי   . 132
גב' מעין לוי   . 133

מר נמרוד לוי   . 134
גב' מיכל לופו   . 135

גב' נטע לורברבום   . 136
מר אריה ליבוביץ   . 137

מר שחר ליבנת   . 138
גב' חוה ליברמן   . 139
מר אורי ליכטמן   . 140

גב' רונה ליס   . 141
מר רהב לניאדו   . 142
מר רועי לנקרי   . 143
גב' תמר לרנר   . 144

גב' יבגניה מאידנסקי   . 145
מר עופר מהולל   . 146

מר מתן מוזר   . 147
מר אושרי מויאל   . 148

מר צחי מויאל   . 149
גב' תהל מויאל   . 150

גב' חגית מונדרוביץ   . 151
בהצטיינות גב' שירי מוצפי   . 152

גב' טל מזוז   . 153
בהצטיינות גב' שרי מזרחי   . 154

מר עידן מיטלמן   . 155
מר יואב מילוא   . 156
גב' דנה מימון   . 157

מר ליאור מימון   . 158
גב' ענת מישור   . 159

גב' טניה מלודינוב   . 160

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר ליאור ממו   . 161
גב' בת-חן מצובה   . 162

גב' דפנה מרום   . 163
מר אמיר מרקו   . 164

גב' מעין נגבי   . 165
גב' שירה נוריאלי   . 166

מר תום נחום   . 167
מר ירון נחושתן   . 168
מר אלירן נעים   . 169

מר נתנאל נעים   . 170
גב' שירלי נקב   . 171

מר אדיר נשאווי   . 172
גב' תהילה סלומון   . 173

מר ראובן סלע   . 174
גב' דלית סעדיה   . 175
מר איתי סרוסי   . 176

מר חיים רון עבדו   . 177
מר דרור אימרי עגן   . 178

מר רפאל עוזיאל   . 179
גב' דפנה עוזר   . 180

גב' טל עזיז   . 181
מר בנימין )בנג'י( עזריה   . 182

מר אליעד עסיס   . 183
בהצטיינות מר ניר ערבות   . 184

מר רועי פאלק   . 185
מר מיכאל פודגורצב   . 186
גב' כרמית פיינזילבר   . 187

מר עידן פישר   . 188
בהצטיינות גב' שירי פרום   . 189

מר אהוד פרי   . 190
גב' יעל פרידמן   . 191
מר יואב צלניק   . 192

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר אסף צרפתי   . 193
מר תמיר קבון   . 194
מר נועם קדר   . 195

בהצטיינות מר אלכס קוסברג   . 196
מר אלכסנדר קוסמן   . 197

גב' אנה קורצקי   . 198
בהצטיינות גב' טל קליגר   . 199

מר מאור קליין   . 200
מר בן קלינבורד   . 201

גב' מאיה קפלנסקי   . 202
גב' חן קפקא   . 203

מר גיא קרופרו   . 204
גב' סהר קרט   . 205

בהצטיינות גב' מיכל קרן   . 206
בהצטיינות גב' דנה רבה   . 207

גב' דיקלה רביבו   . 208

מר שי רבר   . 209
גב' שירה רודובסקי   . 210

מר גונן רודיטי   . 211
גב' יסמין מאי רודריגז   . 212

גב' לימור רוהלד   . 213
מר ברק רוזנווקס   . 214
גב' ספיר רוזנטל   . 215

גב' לירון רוזנפלד   . 216
גב' צליל רוקח   . 217

מר אייל רזי   . 218
גב' אפרת רחמים   . 219

בהצטיינות מר אריה ריין   . 220
מר משה רכטמן   . 221

גב' עדי רם   . 222
גב' קרין רמות   . 223
גב' ליבי שביט   . 224

הנדסת תעשיה וניהול
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר אלעד שחל   . 225
מר יובל שחם   . 226

גב' נועה שטולוורק   . 227
גב' מעין שטרן   . 228
גב' נופר שטרן   . 229

מר עמית שטרנברג   . 230
מר אריק שיראזיאן   . 231

גב' סיון שכטמן   . 232
מר ליאור שלו   . 233

בהצטיינות יתרה גב' הדס שלום   . 234
מר אריק שלומיאן   . 235

בהצטיינות יתרה גב' איריס שמואל   . 236
גב' נועה שמעוני   . 237

מר עופר שמש   . 238
בהצטיינות יתרה מר איתי שעשוע   . 239

מר אסף שפר   . 240
מר איתן שקד   . 241

מר בן שקו   . 242
גב' ורד שרויטמן   . 243
גב' שירה שרמן   . 244

בהצטיינות מר אמיר ששון   . 245
גב' עירית תוהמי   . 246

גב' נעמה תל-אביבי   . 247
בהצטיינות יתרה גב' רעות תעיזי   . 248

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

מר עדי אבני   . 1
מר יצחק אדרי   . 2
גב' מור אהרוני   . 3

מר יניב אוזן   . 4
בהצטיינות יתרה מר שמעון נועם אורן   . 5

מר רועי אושרי   . 6
מר מוטי מרדכי אטדגי   . 7

גב' ליאנה אירטוגנוב   . 8
מר מיכאל אלבז   . 9
מר יוגב אלקיים   . 10

מר אנטון אלקנה   . 11
בהצטיינות גב' ליאת הלנה אמיר   . 12
בהצטיינות מר לאון אקורה   . 13

מר גיל אשכנזי   . 14
מר אלי באלטה   . 15

מר איגור בודילובסקי   . 16
מר איתי בוכנר   . 17
מר אופיר ביטון   . 18

בהצטיינות מר טל בן אברהם   . 19
גב' אפרת בן-יוסף   . 20

מר ניר בר   . 21
מר עידן בריח שמע   . 22
מר יעקוב גברילוב   . 23
גב' לירז גולדנטאל   . 24

מר בוריס גורלובסקי   . 25
מר לירן גליק   . 26
מר רונן גנל   . 27

מר ודים גרינשפן   . 28
גב' יסמין דדון   . 29

גב' אלכסנדרה דובצאק   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

בהצטיינות יתרה מר עומר דונאי   . 31
גב' שני דריי   . 32

מר רותם הונגם   . 33
מר תמיר הרמן   . 34
מר דורי ואראס   . 35

מר דוד וטורי   . 36
גב' אולגה וייסמן   . 37

בהצטיינות מר רז ויצמן   . 38
מר יגאל ורצברגר   . 39

מר איתן זכריה   . 40
גב' חן חיון   . 41

מר סמיון חכם   . 42
מר טל טיקוצינסקי   . 43

מר דן ירושלמי   . 44
מר אורן כהן   . 45

מר משה כהן   . 46
מר ניב כהן   . 47

גב' תמר כהן   . 48
גב' רות כריסטן   . 49
גב' מור לאופר   . 50

מר אוהד לוי   . 51
מר רן לוי   . 52
מר שי לוי   . 53

מר אלעד לוין   . 54
מר יגאל ליברמן   . 55

מר ליאור ליס   . 56
גב' קרן מאיר   . 57
מר רן מאירמן   . 58

גב' ניצן מורן   . 59
מר גל מזור   . 60
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר יבגני מייזל   . 61
מר חן מיכאל   . 62

מר אלון מלאנקר   . 63
גב' חן מלכה   . 64

מר עפר מרוז   . 65
מר אזקיאל נולמן   . 66

גב' אלה ניאזוב   . 67
מר דניס סורקס   . 68
מר עופר סימון   . 69
מר אבי סלבקין   . 70
מר עזר עבדייב   . 71

מר גיל עומר   . 72
מר גאנם עזאם   . 73
מר אהוד עזרא   . 74

מר אהוד פומרנץ   . 75
מר אלכס פורטנוי   . 76

מר ניר פז   . 77

מר ויטלי פיימר   . 78
מר דניאל קאופמן   . 79
מר אלכסיי קוזלוב   . 80

מר יבגני קוקלינסקי   . 81
מר יוסי רגיניאנו   . 82
מר יבגני רוכמן   . 83

מר יגאל רייבלט   . 84
מר ערן  שלמה רשף   . 85
מר אלכסנדר שולמן   . 86

מר דני שולץ   . 87
גב' שני שורץ   . 88

מר רן שחר   . 89
מר גיא שלום   . 90

מר יהונתן שמחי   . 91
מר יאיר שראל   . 92

מר גיא תפארת   . 93
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות מידע

מר ישראל אברמוב   . 1
מר בוריס אברמוביץ   . 2
מר אלכסנדר אוגול   . 3

בהצטיינות יתרה מר אוריאל אוזן   . 4
מר אמיתי אוליבר   . 5
מר סטס אוסיפוב   . 6

בהצטיינות יתרה מר ליטן אילני   . 7
מר אביעד אלישר   . 8

בהצטיינות גב' יקטרינה אלכסנדרוב   . 9
גב' אנה באול   . 10
גב' גלי בודק   . 11

מר אלכסנדר בולשקוב   . 12
מר עמית בן ארי   . 13

בהצטיינות מר יוסי בן דוד   . 14
בהצטיינות גב' שירן בן ישעיה   . 15

מר אסף בן מאיר   . 16
מר טל בן-ברוך   . 17

בהצטיינות מר מורן בר   . 18
מר זיו בראונר   . 19

בהצטיינות גב' יעל ברומר   . 20
מר ידידיה בר-זאב   . 21

מר גיא בר-סיני   . 22
גב' ליבנת גבריאל   . 23

בהצטיינות יתרה מר עודד גולדשטיין   . 24
מר ינון גולן   . 25

מר יורי גור-אריה   . 26
גב' אינה גכטר   . 27

מר מיכאל גלייזר   . 28
מר אלכס גלמן   . 29

גב' שירן גרינשטיין   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר אורי דב   . 31
גב' אנה דבורקין   . 32

גב' מורן דוד   . 33
גב' רותם דידי   . 34

מר עידן דמארי   . 35
מר אלעד דניאל   . 36

גב' אתי דניאל   . 37
גב' אלין דרעי   . 38

גב' היבה הוארי   . 39
מר רון הנדין   . 40

גב' פזית הרטשטיין   . 41
מר חביב הרשקוביצי   . 42

גב' ענבל ויסברגר   . 43
מר עידן ויצמן   . 44

מר אריק ורטניאן   . 45

מר איגור זייבילו   . 46
מר פלג חבצלת   . 47

גב' אדוה חדריאן   . 48
מר ברק חזן   . 49

גב' שימרית חלימי   . 50
מר שחר טייט   . 51

מר קונסטנטין טמוס   . 52
מר יאן יוסילביץ   . 53

גב' שני יפרח   . 54
בהצטיינות מר דימה כגן   . 55

מר אלעד כהן   . 56
מר טל כהן   . 57
מר יוסי כהן   . 58

מר רועי כודרה   . 59
מר רואי כחילה   . 60

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

מר עידו כץ   . 61
מר מאיר לויכטר   . 62

גב' טלי מוכתר   . 63
גב' רותי מירלשוילי   . 64

גב' מיכל מיתר   . 65
מר יקיר מנור   . 66

מר עדי מצליח   . 67
מר ויטלי מרגולין   . 68

בהצטיינות יתרה גב' רויטל נגב   . 69
מר שי נחום   . 70

מר משה נחמני   . 71
מר אבירם נתנאל   . 72
גב' שירלי סוויסא   . 73

בהצטיינות גב' עינת סויסה   . 74
גב' שירן סידיס   . 75

גב' איה סלומון   . 76
מר נתן סמיונוב   . 77
מר ארז עובדיה   . 78
גב' אפרת עזרא   . 79
מר צור עזריאל   . 80
מר עופר עמוס   . 81

גב' שירן עמיאל   . 82
גב' שונית פאינרו   . 83

בהצטיינות גב' הדס  נטלי פוגל   . 84
גב' לודה פוקס   . 85

בהצטיינות מר זוהר פורמן   . 86
גב' ליזט פיניה   . 87
גב' טלי פרנץ   . 88

בהצטיינות מר עידן פרץ   . 89
מר איגור צליק   . 90

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

גב' עדי צלנר   . 91
מר אלכס צפלינסקי   . 92

גב' נופר צרפתי   . 93
גב' יבגניה קבסוב   . 94

מר דמיטרי קגן   . 95
גב' שרית קדוש   . 96

מר ברוך קוזירובסקי   . 97
מר עידן קוסטה   . 98

מר מקסים קיסלביץ'   . 99
מר אורן קפלן   . 100

גב' אלינה קרלוב   . 101
בהצטיינות מר גריגורי קרסנר   . 102

מר אייל ראובן   . 103
מר מקסים רוד   . 104

מר יבגני רויטבורג   . 105
מר אולג רקובשיק   . 106

בהצטיינות מר עדי שטיינר   . 107

מר מתן שידלוב   . 108
מר יותם שיכל   . 109

מר יעקב שמרקוביץ   . 110
גב' חני שרביט   . 111

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

מר משה אונגר   . 1
מר יאיר אופיר   . 2

מר יצחק אורגד   . 3
מר אמיר אלוק   . 4

מר יעקב אלקיים   . 5
גב' מריה אנטוקולסקי   . 6

בהצטיינות גב' חן אקרמן   . 7
בהצטיינות מר עדיאל אשרוב   . 8

מר תומר בבמורטוב   . 9
בהצטיינות מר טל בז'ה   . 10

מר יהונתן ביטון   . 11
מר לירן בכר   . 12

מר ניר בן אדרת   . 13
מר אליאב בן זקן   . 14

בהצטיינות גב' שירן גבאי   . 15
מר יורי גבייב   . 16

מר יצחק מאור גואטה   . 17

גב' אינה גונטמכר   . 18
בהצטיינות יתרה מר ניב גפני   . 19

מר פבל גרשבורג   . 20
בהצטיינות מר אבי דגמי   . 21

מר ברק דוד   . 22
גב' מיכל דיאמנטשטיין   . 23

מר משה דמרי   . 24
מר טל דרוקמן   . 25

בהצטיינות מר חזקיהו הלפרט   . 26
גב' ליהיא והבה   . 27

בהצטיינות יתרה מר ארז וינר   . 28
בהצטיינות מר איתי חזן   . 29

מר דוד חלבי   . 30
מר גל חן   . 31

מר גל טיטנגר   . 32
מר ירמי טל   . 33

גב' הדר ירקוני   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר אלעד כהן   . 35
גב' בת אל הודיה כהן   . 36

גב' ענבל כהן   . 37
גב' טל כהן פנוש   . 38

בהצטיינות מר בני לוטטי   . 39
מר עידו לוי   . 40

מר ראובן לויצקי   . 41
בהצטיינות גב' גל ליפץ   . 42

מר מיכאל לנדו   . 43
בהצטיינות גב' יובל מוסקוביץ'   . 44

מר בני מיכאלי   . 45
מר שמעון מלכה   . 46

מר אסף מנסן   . 47
מר רועי מרקוס   . 48

מר אלון סגל   . 49
גב' ראיסה סטרשינסקי   . 50

גב' אולגה סיביריוב   . 51
גב' נטעלי עלימה   . 52

בהצטיינות מר ניר  יצחק עמר   . 53
בהצטיינות מר ודים פודוליץ'   . 54
בהצטיינות מר יורי פוליאק   . 55

גב' מירי פרץ   . 56
מר דורון צור   . 57

מר איתי צ'חנובסקי   . 58
בהצטיינות יתרה  מר אולג צ'רנוגוז   . 59

מר דמיטרי קגנוב   . 60
מר יובל קובלר   . 61

מר מקסים קירילוב   . 62
מר שי קנטור   . 63

בהצטיינות מר מאיר רביב   . 64
גב' מיכל רמון   . 65

מר גיא רפפורט   . 66
מר אברהם שחימוב   . 67

מר יניר שטוטמן   . 68
מר מאיר שמיוביץ   . 69
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר מישל אברמוב   . 1
בהצטיינות יתרה מר יואב אורוביץ   . 2

מר ארז בר שיר   . 3
מר אסף גיל   . 4

מר אילן כרפס   . 5
מר חגי ניב   . 6

מר גל עמרם   . 7
גב' נצחיה פלג   . 8

בהצטיינות יתרה מר אלון קיפניס   . 9
מר אסף קרגילה   . 10

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

גב' מריה איגרא - אולשצ'יק   . 1
מר ערן גבע   . 2

מר יהונתן גולדפלד   . 3
מר רותם גולן   . 4

גב' יעל זריצקי   . 5
מר רן טייג   . 6

מר יוחאי טרבלסי   . 7
מר שגיא ילינק   . 8

מר אור כספי   . 9
מר ארז כצנלסון   . 10

בהצטיינות מר יהונתן לב   . 11
בהצטיינות מר עמית מטודי   . 12

מר יובל מינץ   . 13
בהצטיינות מר גבריאל סטנובסקי   . 14

מר עבדאלקאדר עאסי   . 15
מר דולב פומרנץ   . 16

גב' נובה פנדין   . 17
מר ולרי פרולוב   . 18

מר איל שטיין   . 19
בהצטיינות גב' יעל שטיין   . 20
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה

מר מיכאל אפשטיין   . 1
מר דניאל אריעד   . 2

מר אילן ברמי רוזיליו   . 3
מר יונתן ברמן   . 4

בהצטיינות מר דותן דוידוביץ   . 5
מר דניאל הורוויץ   . 6

בהצטיינות מר בן  יצחק ילין   . 7
גב' אירינה יונית סגל   . 8

מר טל פאר   . 9
מר אמיר פרוכטמן   . 10

בהצטיינות מר טל רידניק   . 11
מר ליאור שחף   . 12

מר רועי שטיינר   . 13
מר בוריס שיף   . 14
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר ציון אוחיון   . 1
בהצטיינות גב' שימרית אוחיון   . 2

גב' סמאא אלעציבי   . 3
בהצטיינות יתרה מר אריאל אפק   . 4

גב' נינה בוזגלו   . 5
גב' ליבי ברכה   . 6

גב' טטיאנה גולוב סדינקין   . 7
מר יעקב גינזבורג   . 8

בהצטיינות גב' קרן גרין   . 9
מר מחמוד דיאב   . 10

גב' קריסטין חריפקוב   . 11
מר טומה טומוב   . 12

מר ניב ירדני   . 13
מר אביב כהן   . 14

גב' אפרת לוין   . 15

בהצטיינות גב' טל מויאל   . 16
מר אביעד מנדבי   . 17

מר אביאל ענבי   . 18
גב' יוליה פורמנסקי   . 19

גב' אנה רקובצ'יק   . 20
גב' מורן שאנן   . 21

גב' אינה שוסטרמן   . 22

כימיה



85

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

בהצטיינות גב' גל אביטל   . 1
בהצטיינות גב' יפעת אלהרר   . 2

בהצטיינות יתרה גב' שמחה אמסלם   . 3
גב' רבקה אקסל - אשד   . 4

מר עמית בלומברג   . 5
גב' דניה בן חיל   . 6

מר אורן גולן   . 7
מר איתי ולנסי   . 8

גב' ליליה וסילקובסקי   . 9
גב' עדי טמיר   . 10

מר ערן ינובסקי   . 11
גב' קרן לוי   . 12

בהצטיינות מר לירון לוין   . 13
מר רומן מלדין   . 14

גב' אורלי מרזוק   . 15
גב' גל סיטקוב שרון   . 16

מר אוהד עדולם   . 17
בהצטיינות גב' נעמי עופר   . 18

גב' אנה פרומקין   . 19
מר ירון פיטוקובסקי   . 20

גב' ענת צפריר   . 21
גב'  נעמה  קימרלינג   . 22

בהצטיינות מר עמיחי קרניאל   . 23
גב' אולגה ראפ   . 24

גב' אנה רוטשילד   . 25
גב' מריה שוורץ   . 26
מר עמרי שרעבי  . 27
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות מר איתי בר-אור   . 1
גב' נורית ובר   . 2

מר יובל טל   . 3
מר נועם יוסף חי   . 4
מר אלחנן לבנה   . 5
מר רפאל לרנר   . 6

גב' אנטונינה קנטורוביץ   . 7

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

מר חאלד אבו גאנם   . 1
מר אמיר אחמד אבו פריחה   . 2

מר דן אהרוני   . 3
גב' מרגריטה איסקוביץ   . 4

מר אוהד אלישקו   . 5
מר ישראל אמיר   . 6
גב' לימור אמיר   . 7
מר משה אפל   . 8
מר עידן ארדן   . 9

גב' מיכל אריעד   . 10
מר אלון בובליל   . 11

מר רז ברגיא   . 12
גב' נטליה גונצ'רוב   . 13

בהצטיינות מר הראל גליקסמן   . 14
מר אמציה גרמי   . 15

מר רועי דביר   . 16
מר אסף דגני   . 17
מר אורי דהרי   . 18

מר ערן דומיניץ   . 19
מר רפאל הכהן   . 20

בהצטיינות מר אלכסנדר ורניק   . 21
מר שלומי זאבי   . 22

מר דוד כהן   . 23
מר אורון לב   . 24

גב' נועה דינה לוונטל   . 25
מר נדב מאיר   . 26

בהצטיינות מר שחר מדר   . 27
מר ליאור מזרחי   . 28

מר איגור מישסקי   . 29
בהצטיינות מר אוהד ניר   . 30
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב

בהצטיינות מר יוגב נתן   . 31
בהצטיינות מר גיא סלומון   . 32

מר אבישי עמיאל   . 33
מר יוגב עמר   . 34

בהצטיינות יתרה מר ארנולד פילצר   . 35
מר אלעד פיניש   . 36

בהצטיינות יתרה מר אנטולי פלוטניקוב   . 37
מר עידן פרל   . 38

מר אלעד פרץ   . 39
מר עידן קיזל   . 40
מר אדם שפר   . 41

מר שחר שר שלום   . 42
מר לירן שריקי   . 43
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

בהצטיינות מר דרור אהרון   . 1
מר עדי אוחיון   . 2
מר ניצן אוחנה   . 3

מר דני אומנסקי   . 4
גב' נועה אורבך   . 5

גב' אורטל אטיאס   . 6
גב' ציפי אלאשבילי   . 7

גב' מור אלון   . 8
גב' יליזבטה אמינוב   . 9

מר ניר אמסלם   . 10
מר אוריה אסייג   . 11

מר שי אסף   . 12
מר שרון אספיר   . 13

מר אמיתי אפרתי   . 14
מר רועי אפשטיין   . 15

מר ניר ארגמן   . 16
מר רועי ארדיטי   . 17

מר גנאדי ארכנגורודסקי   . 18
מר גלעד ארצי   . 19
מר אוהד אשר   . 20

בהצטיינות מר יבגני בורד   . 21
מר עופר בכנר   . 22

מר אלכסיי בליי   . 23
מר דקל בן זאב   . 24

מר ברק  זאב בן שלוש   . 25
גב' מיה בר תנחום   . 26

גב' אורית ברדה   . 27
בהצטיינות מר נדב ברזילי   . 28

מר אדי ברשצקי   . 29
בהצטיינות יתרה גב' יעל גבאי   . 30
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר אלעד גוטנטג   . 31
מר כפיר גולן   . 32

בהצטיינות מר אורי גולני   . 33
גב' נעמה גידו   . 34

מר אורן גל   . 35
מר תמיר גלעד   . 36
מר איתי גרבי   . 37

מר אמיר גרויסמן   . 38
מר גיא גרין   . 39

מר ענבר דגן   . 40
מר אלירן דוד   . 41

מר איליה דוידוביץ   . 42
מר יונתן  יוני דור   . 43

גב' קרן דמרי   . 44
גב' אדר דרור   . 45

מר חגי דרורי   . 46
גב' ניצן הוד   . 47

מר מאור הורנשטין   . 48
מר אלכסנדר הס   . 49

מר רונן הרשמן   . 50
מר דרור וייס   . 51

בהצטיינות יתרה מר צח וינס   . 52
גב' נעה ויצטום   . 53

גב' ליהי וישניצר   . 54
גב' ויקטוריה ורניק   . 55

מר נועם זהבי   . 56
מר איתי זילבר   . 57

גב' יבגניה זלקינד   . 58
מר עמוס זמיר   . 59

בהצטיינות מר יונתן זקין   . 60
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר רועי זהר זרוצ'ינסקי   . 61
גב' הילה חביבי   . 62
גב' חינית חורי   . 63

מר מוחמד חטיב   . 64
מר איליה חמלנוקר   . 65

מר איליה טורצינסקי   . 66
מר שובל טירמן   . 67

מר אלכס טרטוטה   . 68
גב' רונה ידיד   . 69
מר גלעד יונה   . 70

מר אלירן יוסף   . 71
בהצטיינות גב' ענת ינון   . 72
בהצטיינות גב' מור יעקבי   . 73
בהצטיינות מר גיא יפה   . 74

גב' אסתר יקוסי   . 75

בהצטיינות יתרה מר אלון כהן   . 76
בהצטיינות מר בר כהן   . 77

גב' ליאת כהן   . 78
גב' לידור לאביוד   . 79
גב' דינה לבנטול   . 80

מר אלעד לוי   . 81
מר ארסני לוין   . 82
מר אור לוינגר   . 83

מר יובל לומברד   . 84
מר שחר לנגבהיים   . 85

מר גיא מאור   . 86
מר יאיר מוזס   . 87
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מר אסף משולם   . 91
גב' ימית נביאן   . 92
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כימיה
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הפקולטה למדעי הטבע
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר
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גב' מיכל דהן   . 50
גב' כרמית דואק   . 51
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מדעי החיים
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר
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מר אור טפר   . 78
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מדעי החיים



100

הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר
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גב' אירה פוזל   . 115
גב' ולדה פטרוב   . 116

גב' ליבי אוה פישמן   . 117
גב' נעמה פלדמן   . 118
גב' עידית פפור   . 119
מר עמרי פפר   . 120

מדעי החיים
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר
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מדעי החיים
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M.A./M.Sc . מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' עדי אבני   . 1
גב' שני יהודית אבנרי    . 2

מר שרמה אומנט   . 3
מר טייה אגוו איבנעזר   . 4

מר עופר ארנון   . 5
בהצטיינות גב' אלכסנדרה ביירנצקה    . 6

מר סאני שלמה בלייכר   . 7
גב' מיה בן עמי   . 8

בהצטיינות מר דימיטרי ויקטורוביץ בריצקוב   . 9
מר גגיק גזאריאן   . 10

מר אמציה גנץ   . 11
מר עשהאל גרינפלד   . 12

גב' נטלי דה פלקו   . 13
מר אחיעד דוידסון   . 14

גב' אמבר היל   . 15
מר אנטון עיסא חליליה   . 16

מר אסף חן   . 17
גב' נעמי ליפשטיין   . 18

מר יונת מורדוך   . 19
גב' אנה מרטירוסיאן   . 20

בהצטיינות יתרה מר הילל  משעל   . 21
גב' הדס נסים   . 22

מר סורין וסיליאן   . 23
בהצטיינות מר סרגיי סיטניק   . 24
בהצטיינות גב' אדית ספייר   . 25

מר  עלי  דיד בורו   . 26
בהצטיינות גב' אינה פילקובסקי   . 27

מר והה צ'ינריאן   . 28
מר גיאורגי קוזוריצה   . 29

גב' אלסיטה מריה קייקבוש   . 30
גב' הילה שגיא   . 31

בהצטיינות מר יונתן גנות   . 32
גב' מירב כהן   . 33

מר אלכסנדר פרידמן   . 34
מר דן קימל   . 35
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גב' נופר אבני   . 1
מר אחיקם אורבוך   . 2

בהצטיינות גב' סיון איזיקסון   . 3
גב' שמחה ועקנין   . 4

גב' אלה יעקב   . 5
מר רועי לוי   . 6

בהצטיינות יתרה מר יניב מונבז   . 7
גב' עדי ממן   . 8

גב' הדר מרקו   . 9
מר ניר עובדיה   . 10

מר אסף רוזנצוייג   . 11
גב' שירי שטיינר   . 12
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' רנא אבו מוך   . 1
גב' קרימה אבו רקייק   . 2

מר אחמד אבו-דחל   . 3
גב' אירנה אטיאס   . 4

מר יהודה אלבז   . 5
מר אלון אלבר   . 6

מר עזאלדין אלהוזייל   . 7
גב' שושנה אלחרר   . 8

מר איסמעיל אלמחדי   . 9
גב' בסמה אלעטאונה   . 10

גב' אנה בורוכוביץ   . 11
גב' רחל ביטון   . 12
גב' חני בן אבו   . 13

בהצטיינות יתרה גב' מיכל בן אליהו-מאירי   . 14
גב' לבנה בן אקן   . 15

גב' אסנת-אסתר גבאי   . 16

גב' ענת וויס   . 17
גב' שרה זכות   . 18

מר תחסין חידר   . 19
גב' בלה יוחן   . 20

גב' בת-שבע מורן   . 21
מר גל מימון   . 22

מר יאסר מסעודין   . 23
בהצטיינות מר נזאר סלימאן   . 24

גב' אורנה עינת   . 25
גב' סוהא פרחאת   . 26

בהצטיינות גב' לוסי צרליוק-אייזין   . 27
גב' מלכה קורצברג   . 28
מר בנימין קלינגמן   . 29

בהצטיינות גב' נירה ריקלין   . 30
גב' אילנה רם   . 31

בהצטיינות גב' סופי שוור-דוניו   . 32

הוראת המדעים והטכנולוגיה
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך ניהול וישוב סכסוכים

מר עלי אבו אל-קיעאן   . 1
גב' אמירה אדרי   . 2
גב' אורנה אטלי   . 3

גב' מורן אלגרבלי   . 4
גב' קות'ר אלטלאלקה   . 5

גב' שלי אשכנזי-וינבאום   . 6
גב' רקפת בהט-אביטל   . 7

גב' ליאור ביטון   . 8
גב' גלית בן גל   . 9

גב' קטי-רחל בן-שמואל   . 10
גב' איריס בר   . 11
גב' תמר ברט   . 12

גב' הילה בר-טל   . 13
גב' בלהה גבעון   . 14

גב' בתיה גדליהו   . 15

גב' ענבר גולדקרנץ   . 16
גב' נילי גינת   . 17

גב' גילאת גלזר-פיינגרש   . 18
גב' דנה דולדנר   . 19

גב' טילה-הניה העכט   . 20
גב' צביה זאבי   . 21

גב' אופירה חדד   . 22
בהצטיינות גב' אפרת ילין   . 23

בהצטיינות יתרה מר בועז כיתאין   . 24
מר רם לב   . 25

גב' דנה לבבי   . 26
גב' סיגלית ליסקאנו   . 27

גב' מיכל לשם   . 28
גב' שרון מיר   . 29

גב' ליאורה-רחל מלינק   . 30
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך ניהול וישוב סכסוכים

גב' מרינה-ורד מסוורי   . 31
גב' שירלי נגר-כהן   . 32

גב' סיגל סבן-בלילה   . 33
גב' דלית סגל-בנבנישתי   . 34
גב' עופרה סויד-בן אור   . 35

גב' מור סלע-שרעבי   . 36
מר ירון-פליקס סעדון   . 37

בהצטיינות גב' נירית פורטוגז   . 38
גב' מלכה פישמן   . 39

בהצטיינות גב' טל צמרת   . 40
בהצטיינות גב' אילנה קורטין   . 41

מר אביגדור שפירא   . 42
בהצטיינות גב' יערה שפירא   . 43
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

היסטוריה של עם ישראל

גב' רותי גלעד   . 1

מר עידו יהלום   . 2

בהצטיינות גב' תמר רוטמן   . 3

גב' רקפת אברבנאל-חיים   . 1
גב' איילת בראלי   . 2

גב' אולגה יאכל-גרצמן   . 3
בהצטיינות מר ליאור לביד   . 4

גב' יעל סגל   . 5
גב' ענת-טוני סגל   . 6

בהצטיינות יתרה גב' מוריה רחמני   . 7
גב' מיטל אבוקסיס   . 8

גב' רונית בראמי   . 9
גב' אסנת דבורה   . 10
גב' יסמין טולדנו   . 11

גב' רוית כהן-בן חיים   . 12
גב' צביה מלכה   . 13

גב' ליאת צימרינג   . 14
בהצטיינות יתרה גב' תרצה-יהודית קלמן   . 15

מר גבריאל שנקולבסקי   . 16

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

בהצטיינות גב' שלומית  דהן   . 1
גב' מרים אבו סריחאן   . 2

גב' מיטל אברג'יל-בן עזרא   . 3
מר מוחמד אגבאריה   . 4

גב' סתיו אורן   . 5
מר אחמד אלהוזייל   . 6

מר אחמד אלחמאמדה   . 7
גב' אביבה אלימלך   . 8
גב' רנא אלעטאונה   . 9
מר אברהם אלצ'ק   . 10

מר באסם אלקרינאוי   . 11
גב' נורה אסד   . 12

גב' תמאם ביאדסה   . 13
בהצטיינות גב' אפרת ביטון   . 14

גב' ורדית בן תקוה   . 15

גב' עדי בנעים-סולומון   . 16
גב' אסתר בן-שימול   . 17

גב' גלית בסקקוב   . 18
גב' יוליה בראילובסקי   . 19

גב' קטי ברבי-חוגג   . 20
גב' אילנית בר-טוב   . 21

גב' לירון ברק   . 22
גב' רבקה גואטה-יחזקאל   . 23

גב' הללה גולן   . 24
מר אהרון גלברג   . 25
גב' לוס דיעי-מן   . 26
גב' זיוה דרורי   . 27

בהצטיינות גב' טל הופמן   . 28
מר דורון-זאב היימן   . 29

גב' תהילה הלל   . 30
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' ליאת הלר   . 31
גב' עירית-תהילה הרבסט-ניסים   . 32

בהצטיינות גב' שרי הריס   . 33
גב' גלית הרשקוביץ   . 34

גב' רנין חוארי   . 35
גב' לינדה חורי   . 36

גב' חיה חזן   . 37
בהצטיינות גב' עדנה טאיטו   . 38

מר אושרי טובי   . 39
גב' נינה טיבייב   . 40

גב' ליבי טימסטיט   . 41
גב' ליאת טנג'י   . 42

גב' רונית-יוכבד יטח   . 43
מר אריה יטיב   . 44

בהצטיינות גב' שהם ירקוני   . 45

גב' אטי-מאירה-מוריאל כהן   . 46
מר אלעד כהן   . 47
גב' מאיה כהן   . 48
גב' עליזה כהן   . 49

בהצטיינות גב' רינת כהן   . 50
גב' שלומציון כהן   . 51

גב' מיכל כהן-סטירט   . 52
גב' ישראלה לבר-צרפתי   . 53

גב' נועה להמן   . 54
גב' שיראל לוי-עטר   . 55

בהצטיינות גב' דנה ליבמן-פרנג'י   . 56
גב' סופיה ליוייב   . 57

בהצטיינות גב' עדי לייבוביץ-זנדברג   . 58
גב' אילת מורדי-פילו   . 59

גב' רינת מחר   . 60

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

מר אשרף נסאר   . 61
גב' מיטל סטמתי-אפללו   . 62

גב' ליאת סיבוני   . 63
גב' לאה סלע   . 64

גב' חנאן עטאללה   . 65
גב' אסתר עייש   . 66
גב' נריה עליאש   . 67
גב' אורנה עמר   . 68

בהצטיינות גב' רחל קידר   . 69
גב' ענת קסלר   . 70

גב' שני קרויטרו   . 71
גב' יעל קרמני   . 72

גב' צפורה רגב   . 73
גב' אדוה רוט   . 74
גב' הילה שור   . 75

גב' זהבית שורץ   . 76
גב' מזלית שמעוני   . 77

בהצטיינות גב' ניצן שניר   . 78
בהצטיינות יתרה מר דותן שפירא   . 79
בהצטיינות יתרה גב' עידית שרון   . 80

נוך חי



113

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות מר ישי אבישי   . 1
מר לביא אברבוך   . 2

בהצטיינות מר דוד אוזן   . 3
גב' טל אלון   . 4

מר יאיר אליצור   . 5
בהצטיינות יתרה מר עמרי ביתן   . 6

מר גל גבאי-פיינר   . 7
מר מתן גילת   . 8
מר עומר גלס   . 9

מר יבגני דז'מן   . 10
מר אור ליביס   . 11

בהצטיינות מר אילן ליבנה   . 12
גב' ורוניקה מדאגמה   . 13

בהצטיינות מר עידו-מאיר מינץ   . 14
מר גילעד מנו   . 15

מר חמיד מרעי   . 16
מר אריאל נעים   . 17
מר בלאל עואד   . 18
גב' דנה פליקר   . 19
גב' חדוה קאזין   . 20

מר איגור קורשונוב   . 21
מר אלון קרייז   . 22
מר זאב קריל   . 23
מר אופיר רבי   . 24

מר שחר שטראוס   . 25
בהצטיינות גב' נטע שר   . 26

מר ליאור תבורי   . 27
מר אדם תגורי   . 28

גב' אורית תשובה   . 29

כלכלה
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

בהצטיינות גב' שני אוזן-בר מנחם   . 1
גב' עדי איפרגן   . 2

בהצטיינות גב' סיון בוכלצב-פיסטרוב   . 3
גב' נטע בייליס   . 4
גב' חן בן שבת   . 5

גב' דינה דיין   . 6
מר עסאם הזייל   . 7

גב' עדי הרטשטיין   . 8
מר שרון חביב   . 9
מר תום יפרח   . 10
מר יפתח כהן   . 11
מר עידן להב   . 12

מר לי  אור לוי   . 13

גב' רבקה ליבסקינד   . 14
בהצטיינות יתרה גב' ליאת מגיד-אלון   . 15

מר נדב מנדלוביץ   . 16
גב' שירי מצרפי   . 17
גב' בבה מת'יו   . 18

מר נתנאל סטונהיל   . 19
מר חזקאל פישרמן    . 20

מר מתן ציוני   . 21
מר אחיקם רוזנשיין   . 22

גב' עדי רכס   . 23
גב' איילת שורק   . 24

מר ערן-שמואל שרון   . 25
מר פיטר-רוס דוידסון    . 26

לימודי המזרח התיכון



115

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך במדעים קוגניטיביים

מר אסף בן-שלום   . 1
מר אורן זוהר   . 2
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

מר יהודה אונגר   . 1
מר יעקב אליעז   . 2

גב' אולגה דוידוביץ   . 3
בהצטיינות גב' ליאורה-יפה לוי   . 4

גב' אורנית לוי-דביר   . 5
בהצטיינות גב' נופר קפ   . 6

מר יהושע שגב   . 7
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

בהצטיינות מר עדו אבגר   . 1
מר מוחמד אבו-נסרה   . 2

גב' ליטל אלקיים   . 3
גב' סנפירה בדש   . 4

גב' הדס בר   . 5
גב' ענבל ברגר   . 6

גב' שרה ברונשטיין-אריאל   . 7
בהצטיינות יתרה גב' הגר גוטמן   . 8

מר אורטל דרך   . 9
גב' חן הדס   . 10

מר רון לוי   . 11
גב' הילה נחושתן   . 12

מר תם-אברהם נכון   . 13
בהצטיינות גב' נעמה עוז   . 14

גב' גלינה שוורצמן   . 15
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

ספרות עברית
גב' קרן אגמון-שמיר   . 1

גב' ריטה אלטרס   . 2
גב' שלומית ארגז-בכר   . 3

גב' מיטל בצלאל   . 4
גב' דנה ברגר   . 5

גב' שרי גוטליב   . 6
גב' ציפורה גוריון   . 7

גב' נעה ולדן   . 8
גב' מרב זקס-פורטל   . 9
גב' איילת-איבון כהן   . 10

בהצטיינות מר אבישי-בנימין מונק   . 11
בהצטיינות מר אורי-מנחם רוזנברג   . 12

גב' רותם רז   . 13
גב' אלירז שור   . 14

גב' אביטל  כהן   . 1
גב' ג'ניפר בריל   . 2

גב' אירנה ברשאי   . 3
בהצטיינות מר יואב גור   . 4

גב' יהודית-אילנה גלעד   . 5

גב' הילה ממן-דהן   . 6
גב' אדוה סלומון   . 7

גב' אליזבטה פוטרמן   . 8
גב' אורלי-אנרייהט פרץ   . 9

בהצטיינות גב' דניאל רובין   . 10

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

גב' מוריה  לוריא   . 1
גב' שרון אברהם   . 2

גב' יבגניה אהרוני   . 3
גב' ג'אנה אוחיון   . 4

גב' דינה אומנסקי   . 5
בהצטיינות גב' אורלי אונגר   . 6

גב' אלכסנדרה אוסטרובסקי   . 7
מר בנימין אורבך   . 8

גב' יסמין אלהוזייל   . 9
מר יואב אמיתי   . 10

גב' שמרית אנגלסמן   . 11
בהצטיינות גב' דנית אפלבאום   . 12

גב' אורנה ארפי   . 13
גב' גלית בירר   . 14

גב' טלי ביתן   . 15
מר אלעד בן דוד   . 16

בהצטיינות גב' הדס בנאי   . 17
גב' מיטל בן-עוזיאל   . 18

בהצטיינות גב' נעה ברקאי   . 19
גב' ענת גבעון   . 20

גב' אילנה גרוניס   . 21
מר דניאל-מרדכי גרייבר   . 22

גב' אסנת דבורה-כץ   . 23
גב' ליז דויד   . 24

מר עודד דוידוביץ   . 25
גב' מיטל הדר   . 26

גב' רינת הלינגר   . 27
גב' לילך וולדבאום-זריהן   . 28

גב' מור וכסמן   . 29
גב' אילנית ונונו   . 30
גב' מוריה חוטר   . 31

בהצטיינות גב' נועה חולדאי-גרינבוים   . 32

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

גב' ענת חרמוני-עמר   . 33
בהצטיינות גב' דקלה טוירמן   . 34

מר אסף יוגב   . 35
גב' ציונה-צ'ומה יוסף   . 36

מר מרדכי ירון   . 37
גב' לילך כחלון   . 38

גב' רותם לגזיאל   . 39
גב' לימור לויא   . 40

גב' איילת לוי-גומעה   . 41
גב' שיר מגן   . 42

מר עמיר מדאגמה   . 43
גב' נירית מורדיש-וולק   . 44

גב' ורד משיח   . 45
בהצטיינות גב' לירז נורני   . 46

גב' שרה סיסו   . 47
מר סמיר עדואן   . 48

גב' אלה עוזר   . 49
בהצטיינות גב' כנרת פולק   . 50

גב' יפעת פיורה   . 51
גב' מיכל-מינה קימלמן   . 52

בהצטיינות יתרה מר יבגני קנייפל   . 53
גב' ורד-ורוניק רוקח   . 54

בהצטיינות גב' דינה-הלן רזניק   . 55
גב' חן שוקר-קלר   . 56

גב' איריס שורץ   . 57
מר איתמר שיאון   . 58

גב' ענבל שלוסברג   . 59
גב' רונית שמואל   . 60
גב' ענבר שמעוני   . 61

גב' קרין שנייד   . 62
גב' חגית שר-אבי   . 63
מר אבישי שרעבי   . 64

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

מר אבי שמעון חביב אזולאי   . 1
גב' שמחה בן ישי   . 2
מר איתי סמוליאר   . 3

פילוסופיה

גב' שרית אבוטבול   . 1
גב' גלית אילוז   . 2
גב' בטי ברגר   . 3

גב' מירב ברקלי   . 4
גב' מיטל-נעמי גולדשטין   . 5

בהצטיינות גב' דנה גורדון   . 6
גב' אורנה ורטהיים   . 7

גב' שיפרה זילברשטיין   . 8
בהצטיינות גב' מיטל לוגסי   . 9

גב' שירלי לייכנר   . 10
גב' שירה מושקין   . 11

גב' חנה פרבר   . 12
גב' ורוניקה קמחי   . 13

גב' תמר שיבת   . 14

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

גב' מורן הראל-אמיתי   . 1
גב' רחל כהן-צבעוני   . 2

בהצטיינות גב' מרים פרקש   . 3

לימודי מגדר

בהצטיינות יתרה מר אוהד אבודרהם   . 1
גב' נירית אלגזי   . 2

גב' נוהה אלוקילי   . 3
גב' אורנה אלחדיף   . 4
גב' יעל בית הלחמי   . 5

גב' אורית בן לולו   . 6
גב' ענבל גרסמן   . 7

גב' ורדה דדי   . 8

גב' מזל זמיר   . 9
גב' יעל חזן   . 10

גב' ענת טרבלסי   . 11
גב' אדוה כהן-זמיר   . 12

גב' אורלי לנקרי-מיכאלי   . 13
גב' רונית סגמן   . 14

בהצטיינות גב' נעה רקנטי   . 15

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

גב' דנה אהרן   . 1
גב' חגית אהרנסון   . 2

גב' אלה אורן   . 3
גב' מעיין איילון   . 4

בהצטיינות מר אורי אלדר   . 5
מר רועי אלקיים   . 6
גב' יפעת אריה   . 7

גב' שחר-נטע בן מאיר-רונן   . 8
גב' רינת בניטה   . 9

גב' יעל ברום   . 10
מר אודי ברקי   . 11

גב' ליאורה גויכמן   . 12
בהצטיינות גב' רונית גולדמן   . 13
בהצטיינות גב' שירלי דורצ'ין   . 14

גב' עדי דנון-מידן   . 15
גב' נעמה טבול   . 16

גב' שחר ידיד   . 17
גב' שירה יוסף   . 18

גב' דינה כץ   . 19

בהצטיינות גב' יוליה לוין   . 20
מר עומר לינקובסקי   . 21

בהצטיינות גב' טל מורן-יורוביץ   . 22
מר ויטלי מיז'יריצקי   . 23

גב' לירון נורמן   . 24
גב' בל סדן-מרקוביץ   . 25
גב' יעל-סנונית סער   . 26

מר אליעזר פישמן   . 27
בהצטיינות יתרה מר ארז פרויד   . 28

גב' תמי קויפמן   . 29
בהצטיינות מר אייל קלנטרוף   . 30

גב' אורית רובין בן-חיים   . 31
מר שי ריבן   . 32

מר ניצן שחר   . 33
גב' תמר שטמפפר   . 34

מר אסף שי   . 35
גב' מורן שילר   . 36
גב' עטר שרוני   . 37

פסיכולוגיה
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' מונה אבו סבית   . 1
גב' סארה אבו שארב   . 2

מר שלמה-דוד בזק   . 3
גב' אריאלה ביטנסקי   . 4
גב' מיכל בר לב-ירדני   . 5

גב' לנה ברוידו   . 6
בהצטיינות יתרה מר יגאל גודלר   . 7

גב' אירה גולוב   . 8
גב' אנה גראד   . 9

גב' אפרת גרינולד   . 10
מר טל וולק   . 11

בהצטיינות מר שלמה זילברט   . 12
גב' טלי לקס-צור   . 13
גב' רחלי מלכה   . 14

גב' שרי מצרי   . 15
גב' עינת סנדלר-לייב   . 16

גב' ולריה קניש   . 17
מר יקיר קרן   . 18

בהצטיינות גב' אילנה רייף   . 19
גב' דאנה שור   . 20

בהצטיינות גב' חן שור   . 21

תקשורת



125

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' אהובה-סיון מזרחי  . 1
גב' מיה קוגן  . 2

ארכיאולוגיה

גב' רעות גיל עמירה   . 1
גב' ריקי וויסקוף   . 2

גב' דניאל ויינשטיין   . 3
גב' אדוה וילצ'ינסקי   . 4

גב' מעיין יחזקאלי   . 5
מר נואה מיכאל   . 6

גב' סמנתה מקרטר   . 7

גב' אורטל ניר-צבי   . 8
בהצטיינות גב' אילה פז   . 9

גב' גילה פטרי   . 10
גב' נועה פרייליך   . 11

מר אדם-פרנק צ'רנס   . 12
בהצטיינות יתרה גב' נגה רותם   . 13

פוליטיקה וממשל
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון גב' חולוד אבו דחל  
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון בהצטיינות  מר נאדם אבו הדובה 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' וופה אבו חמאד  
בספרות עברית ובלשון עברית  גב' הדיל אבו סיאם  

בלימודי המזרח התיכון ובספרות עברית מר מחמד אבו סעלוק  
בחינוך  גב' תאהני אבו עליון  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' זינה אבו שטיווי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מנאר אבו-אחמד  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נהלה אבו-בדר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נטלי אבוטבול  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחאב אבו-עביד  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' רנין אבו-עיאדה 

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' רים אבו-פריחה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  מר חנן אביב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתן אביטבול  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' טל אביטן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נטע אביר 
בכלכלה  גב' קרינה אבירזל  

.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 והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  מר רביב אבירי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עליזה אבן-צור  

במדעי ההתנהגות  גב' הילה )חלי( אברגל  
בספרות עברית  גב' נורית אברגל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אהוד אברהם  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אורנה אברהם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לילך אברהם  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' איסרא אגבאריה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' הדס אגלמז 
בפסיכולוגיה ובמתמטיקה  מר אהוד אדמון  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  גב' לאה אדמסו  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' נופר אדן 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אברהם אדרי  
בכלכלה  גב' רעות אדרי  
בכלכלה  גב' שני אדרי  

בספרות עברית ובתולדות האמנות  גב' לידיה אסתר אהרונוביץ  
בכלכלה  מר אושר אהרוני  
בכלכלה  גב' מרינה אוזיומוב  

.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 והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני אוחיון  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל גב' יסמין אולייסקי  

בכלכלה  מר אלכס אומנסקי  
בכלכלה  מר עדיאל אוסדן  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר אילן אופיר  
בכלכלה  מר יעקב יקיר אוקנין  

בספרות אנגלית ובחינוך גב' נעמה אורון  
בכלכלה  מר בן אוריון  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' הילה אורן 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר נעם אורן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עמירן אורנן  
בלימודי המזרח התיכון  מר עמאד אזברגה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סמדר אזואלוס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר גיא אזולאי  

בכלכלה  גב' ליאור אזולאי  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נופר אזולאי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבר אזולאי  
בכלכלה ובמדעי המחשב מר אייל אחימס  

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורטל אטיאס  
בכלכלה  גב' ליבנת אטיאס  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  מר מתן אטיאס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' צפורה אטל  

בכלכלה  בהצטיינות  מר איתי אטר 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ג'יסל איבנכובסקי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' מריה איזייאב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' יוליה אייגל 

בכלכלה  מר לאוניד איידלמן  
בכלכלה  מר אלי אייזנברג  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעמה איכר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אוקסנה איליזירוב  

בכלכלה  בהצטיינות  מר אורן אילן 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אווה אילקנייב  

במדעי ההתנהגות  גב' מיטל אינגבר  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה אינזלברג  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' צליל אינציגר 
בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מר דניאל איסלר  

.55
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.57
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.63
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.71
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מעין איצקוביץ  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב' רחלי איצקוביץ  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דעאא אל שאפעי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גלי אלאיזה  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר אבי כפיר אלבז 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מאיר אלבז  

בכלכלה  גב' מיטל אלבז  
בכלכלה ובניהול  מר רועי אלבז  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' חן אלביליה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נטלי אלביליה  

בכלכלה  גב' איילת אלגבסי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' אורית אלגלי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' גל אלגם 
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' נאהד אלג'עאר  

במדעי ההתנהגות  מר גדי אלגר  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מוחמד אלהוזייל  

בספרות עברית ובלשון עברית מר יואב אלון  
בפילוסופיה ובתולדות האמנות  גב' ליהיא אלון  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' לימור אלון 
בספרות עברית ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב' תם אלון 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ענבל אלוני  
בכלכלה ובניהול  מר יהב אלוק  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר טלעת אלזיאדנה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסמאא אלטורי  

בכלכלה  מר אדם אלטמן-אלפנט  
בכלכלה  מר יוגב אליצור  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר קובי אלמליח  
בלימודי המזרח התיכון  גב' הדר אלמלם  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ווסאל אלעברה  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דלאל אלעורגאן  

בכלכלה  מר אלירן אלעזר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  מר אברהים אלעטאונה  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רנדא אלעטאונה  
בלשון עברית  בהצטיינות יתרה  מר שי אלפיה 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דנה אלפסי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טלי אלפסי  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' הדר אלפריח  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' ופא אלקרינאוי  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' יסמין אלקרינאוי  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מונה אלקרנאווי  

במחשבת ישראל ובחינוך  גב' גלית אמיר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ניצן אמיתי  

בכלכלה  מר יצחק אמר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדינה אמתון 

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב' רוני אנגל  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' לימור אסולין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שרון אסולין  
בלימודי המזרח התיכון  גב' גיטה אסטנובסקי  

במדעי ההתנהגות  מר דניאל אסטרכן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רונית אסייג  

בכלכלה ובניהול  מר יאיר אסף  
בכלכלה  מר יניב אסקוזידו  

במדעי ההתנהגות  גב' שירן אפוטה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה אפינגר  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הילה אפק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' זהבה אפריאט  

בכלכלה ובניהול  בהצטיינות  מר גיא אפרת 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתי חיים אפרתי  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר דניאל אראל 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בת חן ארביב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי ארביב  

במדעי ההתנהגות  גב' דנה ארבל  
במדעי ההתנהגות  גב' עדינה ארבל  

בכלכלה  גב' ליאור ארבר  
בספרות אנגלית ובספרות עברית גב' איה ארדיטי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' עדי ארדן 
בפוליטיקה וממשל ובניהול  גב' תמר אריאל  

בכלכלה  מר שלומי ארנברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענת ארנון  

בכלכלה ובניהול  גב' יעל אש  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אתיה אשוש 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד אשכנזי  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' מיה אשר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה  בהצטיינות יתרה  מר איתן אשרי 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' דגן אשש  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר אבי אתל  

בכלכלה ובניהול  מר מקסוול באדן  
בכלכלה  גב' שחף באינר  

בתולדות האמנות ובלימודי מדינת ישראל  גב' תמר בבאי  
בכלכלה  מר שלמה בוארון  
בכלכלה  מר רן בוגנים  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גילה בוהדנה  
במחשבת ישראל ובמקרא גב' גלית בוזגלו  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב' סגלית בוחבוט  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר ניצן בוכניק 

במקרא ובספרות עברית  גב' אריאלה בונבידה  
במדעי ההתנהגות  גב' דור בוסקילה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יניב בוקובזה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליטל בוקר  

במדעי ההתנהגות  גב' שחר בורוכוב  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר אורן בורנשטיין 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קטרינה בורקוב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עמחי בושרי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלינה בחלר  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' אור ביגון 
בכלכלה  גב' אורטל ביטון  

בכלכלה ובניהול  בהצטיינות  מר אסף ביטון 
בכלכלה  גב' שירה ביטון  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' רעות ביטן  
בחינוך ובתולדות האמנות  גב' ליאת ביסמוט  

בספרות עברית ובמחשבת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' טפת ביק 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' איילה בירגר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קרין ביתן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל בכור  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יאיר חיים בל 
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  מר מיכאל בל-אנג 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אהרון בלומנטל  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' ליאת בלוניק  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' גנית בלוש 
בספרות עברית  גב' אורית בלזר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  מר נדב בלחסן  
בכלכלה  גב' עדי בלייוייס  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' דפנה בלייך 
בכלכלה  מר אורן בלייכר  

במדעי ההתנהגות  גב' אבישג בליץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אירית בלכר  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' ליאור בללי 
בכלכלה  מר צפריר בלפר  
בכלכלה  בהצטיינות  מר אריה תימשל בן אברהם 
בכלכלה   גב' לירון בן אפרים  

במדעי ההתנהגות  גב' נועה בן אקון  
במדעי ההתנהגות  גב' לירון בן גיגי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורטל בן דוד  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' מעיין בן דוד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נטע בן דוד 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענת בן דוד  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  מר תדהר בן הגיא  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר אשר בן הלל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר בן הלל  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' איילה בן זקן 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סער בן יעקב  
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר עומר בן יעקב  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דור בן מרדכי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביגיל בן משה  

בפוליטיקה וממשל  מר חן בן סעדון  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב' ענבל בן עזרא  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רעות בן עזרא  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב' שירה בן עטר  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' צליל בן צבי  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' אלונה בן צור  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב' הילה בן רומנו  
בכלכלה  מר אורי בן שבת  
בכלכלה  מר אייל בן שבת  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי בן שבת  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' הגר בן שלמה  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר רגב בן שלמה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר זכאי בן-אשר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר תומר בנבנישתי  

בכלכלה  מר אורי בן-דור  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טל בן-זקן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ציפורה בנחיים  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  מר איתי בניאל 

בלשון עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  מר גיל בנימין 
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קרן בנימין  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב' אוריתי בן-סימון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלדנה בנסימון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יפית בנק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שימחה בסטיקר  

בכלכלה  מר אלון בסין  
במדעי ההתנהגות  גב' לינה בסקרובני  

בכלכלה  גב' מורן בצלאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' איריס בר  
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בכלכלה  מר יצחק בר  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב' יעל בר אור  

בכלכלה  גב' תמר בר אילן  
בספרות עברית  בהצטיינות  מר עומר בר עוז 
בכלכלה ובניהול  מר גל בראון  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  בהצטיינות  גב' רוני בר-אל 
בכלכלה  מר אלעד בראל  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' תמר בר-גיורא 
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  מר בן ברדיצב 

בארכיאולוגיה   גב' אל עמי ברודסקי  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' ליאל ברודסקי 

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  מר עזרא ברום  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' ליאת ברוש  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' אפרת ברזוזה )ליבנה( 
גב' שרה ברזילי   בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ירדן בר-טל  
בכלכלה ובניהול  מר בנימין ברידג'ר  

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב' נטע ברינדט  
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בספרות אנגלית  גב' סאוסאן בריק  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' סיון ברלנד  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אירנה ברמן  
בלימודי המזרח התיכון  גב' דנה ברנט  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' טל ברניצקי 
במדעי ההתנהגות  גב' חגית ברנר  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' טל ברנשטיין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' רויטל ברנשטיין 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' נופר בר-נתן 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' שני ברסלאור  

בכלכלה ובניהול  מר עמית בר-עוז  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר נדב ברעם 

במדעי ההתנהגות  גב' שלי ברק  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני ברק  

בלימודי המזרח התיכון  גב' אלה ברקאי  
בכלכלה ובניהול  מר רועי ברקת  

בכלכלה  גב' ילנה ברשדסקי  
במדעי ההתנהגות  מר רוסלן ברשטין  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' דורין ענבל גבאי 
במדעי ההתנהגות  גב' נטע גבאי  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טלי גבור  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' דנית גבע 

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר תומר גבעול 
בפסיכולוגיה ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  מר יובל גבעון 

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אופיר גבר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נירית גבריאלי הלוי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תומר גד  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' שיר גדות  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאת גדליה  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מירי גואטה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עינת גואטע  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רון גובזנסקי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' יוליה גוזנברג  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר בועז גוטהילף 

בכלכלה   גב' מרינה גוטמן  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' דנה גוטרזון 
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בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר אילן גולברייך 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' פנינה גולד 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תאי גולדברג  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לורי אסתר פיי גולדשטיין  

בפוליטיקה וממשל   גב' ליאורה גולומב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עופרי גולומב  

במדעי ההתנהגות  גב' זוהר גולן  
בלימודי המזרח התיכון ובספרות אנגלית בהצטיינות  גב' תמר גולן 

בספרות ובלשנות אנגלית  גב' אלינה גומברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר זיו גוסטינסקי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מיכל גור  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר פימה גורביץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  התואר   מר יוסי גורמן 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' מירה גורן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רעות גורן  
בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר מתניה גיל 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר יקיר גיליס 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר לאוניד גילנסון 
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיה גינסברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדר גל  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר חגי גל  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' לי-רון גל  
בספרות ובלשנות אנגלית  מר שגיא גלבוע  
בספרות ובלשנות אנגלית  מר איליה גלושקוב  

בלימודי המזרח התיכון ובמחשבת ישראל  מר זיו גלזל  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' הילה גלזנר 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' תום גלי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' מור גלילי  

בכלכלה  גב' אלינה גלינקין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' תמר גלעד-יקונט 

במדעי ההתנהגות  גב' יעל גלר  
במדעי ההתנהגות  גב' נופר גמליאל  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעם גן  
בספרות עברית ובחינוך  גב' שרון מלכה גנדל-טבת  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לירון גנוט  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אושרת גנות  
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בכלכלה  מר רועי גני  
בכלכלה ובפילוסופיה מר יונתן גנסבורג  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר חגי גפן 
במדעי ההתנהגות  מר יהל גפן  
במדעי ההתנהגות  גב' אנסטסיה גפקר  

בלימודי המזרח התיכון ובספרות עברית בהצטיינות  גב' אפרת גרבר 
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  גב' סמדר גרובר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליטל גרוס  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובתולדות האמנות  גב' ליעד גרוס  

מר אסף גרוסמן   בכלכלה 
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אנוש גריגוריאנץ  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' אילנה גרייזל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרה ג'ני גרימה  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  מר מיכאל גרינבוים 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר תומר גרינברג  

בכלכלה ובניהול  מר אביב גרינהאוז  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל גרלה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נטע גרלה  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלה גרמזה  
בכלכלה  מר שראל גרניט  

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל גב' תמר גרסר  
בספרות אנגלית  גב' עמית גרשון  

בכלכלה   גב' רעות גרשטיין  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עינת דביר 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד דגו  

במדעי ההתנהגות  גב' נרי דגן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  מר עמר דגן  

בתולדות האמנות ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב' שני דגן 
בכלכלה  גב' תום דגן  

בספרות עברית ובחינוך  גב' שני דדון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יריב דהאן  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  גב' עדי דהאן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עינת דהאן יחיא משולם  

בכלכלה  מר איתי ישראל דהן  
במדעי ההתנהגות  גב' גיתית שירה דהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יעקב דהן  
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בפוליטיקה וממשל ובבלשנות אנגלית גב' ויאולטה דואצ'נקו  
בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  גב' נטליה דובוב  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נטלי דוד  
בכלכלה  מר רמי דודזאדה  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר דורון דוידוביץ  
בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל  מר נדב דוידי  

במדעי ההתנהגות  גב' נעה דויטש  
בכלכלה   גב' ליטל דויטשמן  
בכלכלה   מר דניאל דוכובני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דני דונסקי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סעיד דיאבאת  

בפסיכולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי דיאי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מורן דיאמנט  

בכלכלה  מר ארז דידי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר איתי דיוינסקי 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מור דיוינסקי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר אסף דיי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורלי דינו  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב' הדס דמבסקי  
בכלכלה  מר עידן דמרי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אור דנא  
בפסיכולוגיה  ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' נועה דנה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אתי דניאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר לי-ים שמעון דנן  

בכלכלה  מר בנימין דקל  
בפסיכולוגיה  ובכלכלה  בהצטיינות  מר שגיא דקל טנקלוביץ 

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית  מר אלון דר  
בלימודי המזרח התיכון  ובפוליטיקה וממשל  גב' נוה דרומי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל מר שגיא דרורי  
בתולדות האמנות  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סיגל דרורי-פזי 

בכלכלה  גב' נועה דרזנר  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' גלית דרטל 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורון דרכסלר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' דותן האס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענת האס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה רחל הדאיה  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   מר מתניה הדר  
במדעי ההתנהגות  גב' רותם הוט  
במדעי ההתנהגות  מר ליאור הולינגר  

בלשון עברית ובחינוך  גב' פזית הופרט  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' ליזי הורוביץ 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר וורטאוי היילו  

בכלכלה   בהצטיינות  מר בן היימליך 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דניאל היימן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובספרות אנגלית גב' ליאור הירש  
בספרות עברית ובפילוסופיה  מר יעקב הלל  

בפוליטיקה וממשל  גב' לאה דניאל הנדלר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רותם הר 

בפסיכולוגיה  ובחינוך  גב' מור הר זיו  
בכלכלה  גב' שני הרוש  

בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה  גב' עדי הרמן  
במדעי ההתנהגות  גב' נעה הרשקוביץ  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נתנאל הרשקוביץ  
בכלכלה  גב' מעיין ואקנין  

.397

.398

.399

.400

.401

.402

.403

.404

.405

.406

.407

.408

.409

.410

.411

.412

.413

.414



148

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טזביה וונדהגן  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עוז ווקסלר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נימרה וטרמן  
בכלכלה ובניהול  מר עמית וידר  

במדעי ההתנהגות  גב' אורטל ויטל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גוני ויטרבו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רוני ויינבך 

בכלכלה  מר מאור ויינר  
בכלכלה ובמתמטיקה  גב' נטע וינברגר  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מאיה וינינגר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ליבנת וינר  

בלימודי המזרח התיכון  מר עומר וינר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' קורין וינשטוק 

בכלכלה  בהצטיינות  מר אורי ויסנשטרן 
במדעי המחשב ובבלשנות אנגלית גב' נעה ויצטום  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר ישראל ול  
בכלכלה  גב' ליטל ול  

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  מר ישי ולנסי  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

במקרא ובמחשבת ישראל  מר יגאל ועלני  
בכלכלה   גב' מיטל וקסמן  
בכלכלה   מר גד ורדי  
בכלכלה   בהצטיינות  גב' תמוז ורדי 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר איתמר ורהפטיג  
בכלכלה   בהצטיינות  גב' מור ורשבסקי 
בכלכלה   מר אור זאבי  

במדעי ההתנהגות  גב' מיכל זבורובסקי  
בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר רועי זברגר  

בכלכלה   גב' ליאל זגורי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיון זוארי  

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' אילת זוהר 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר יוסף יוחאי זוהר  

בכלכלה   מר ליאור זוהר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מיכל מילנה זוהר  

בפוליטיקה וממשל   מר ניצן זוהרי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר שי זוסמן 

בכלכלה   גב' מורן זיגרמן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילה זידנברג  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' תמר זיו-אב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עופר זילברטל  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' הדס זיס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עומר זלבנסקי  
בכלכלה  גב' ילנה זלצברג  

בכלכלה   מר עמרי זלצמן  
בספרות ובלשנות אנגלית  גב' מיכל זמיר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב' ענבל זמיר פליווטיקל  
בכלכלה   גב' רינת זפרני  

בלימודי המזרח התיכון   גב' רונה זקס  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זהבה זרו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב' רותם זריהן  
בכלכלה  מר דורון חבוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' שירן חביבי 
בכלכלה  גב' טל חגבי  
בכלכלה  גב' שירן חגג  

במדעי ההתנהגות  מר כפיר להב חדד  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר תאמר חדיגה  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ראוויה חואגרה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאת חובב  
בכלכלה  גב' סיון חורב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  גב' חן חורי  
בכלכלה  מר גיא חזן  

בלשון עברית ובחינוך  גב' ליאור חיון  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' מורן חיות  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' מעיין חיימוביץ  
בכלכלה   גב' טטיאנה חיינקין  

במדעי ההתנהגות  גב' קרן חייק  
בכלכלה   גב' עינב חכימיאן  
בכלכלה   מר שי חלבי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קרנית חלופ  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אמירה חליחל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ורד חמו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דנית חן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שמשון חן  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח   מר יוסי חנין  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לידיה חננייב  

בכלכלה   גב' נינה חנקין  
בהיסטוריה כללית  מר גלעד חסין  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' אביטל חפר 
בכלכלה   בהצטיינות  מר ניר חצב 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חגית חקמון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פנינה חקמון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר יאיר חרותי 
בכלכלה  גב' אנה חרנוביץ  

במדעי ההתנהגות  גב' רנן טאוב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עוז טבול  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' פרנסואז סבין טבול  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלעד טבע  
בחינוך ובתולדות האמנות  גב' מזל טהר  

בכלכלה  בהצטיינות  מר גיא טובר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רבקה טויב  

במדעי ההתנהגות  מר יואב טולדנו  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר יוסף טולדנו  
בכלכלה   מר עומרי טולדנו  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   גב' מסרט טזרה  
בספרות עברית ובספרות אנגלית  גב' נבט טחנאי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יובל טייבר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ערן טל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתולדות האמנות  גב' טל טמפלהוף  
בפילוסופיה ובארכיאולוגיה  מר בנימין טסט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דורית טפר 
בכלכלה   מר אבישי טרבלסי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יוסף טרנובסקי  
במחשבת ישראל ובפילוסופיה  מר אנדריי יבמין  

בכלכלה  מר איתמר יהודה  
בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר גיא יהודה 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' דניאל יהונתן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נאוה יהושוע  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר איתמר יוגב  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' חן יונחלסון 
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בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דנה יוניק נפתלי  
בספרות עברית ובחינוך  גב' דורין יונס  
בלימודי המזרח התיכון  מר מחמוד יונס  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  מר גבריאל יוסופוב  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב' אודליה יוסף  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' דנה יוסף 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יאיר אוקה ייק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' פרח ינקלביץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' ישראלה יסקולקה 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר משה יעיש  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירה יעקב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' חנה יעקובוב  
בכלכלה   בהצטיינות  מר עומרי יעקובוביץ' 
בכלכלה  מר אברהם יעקובינסקי  

בפילוסופיה  מר אנג'ל יפרח  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד יפרח  

בכלכלה  גב' נטלי לינדה יפרח  
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל  גב' חנה יפרח שמרלינג  
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B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר אורי יצחיאק  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' רעות יצחק  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שחר יצחק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית יצחקוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' טל יקים  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענת ירדאי  

בכלכלה   גב' דנה ירדני  
במדעי ההתנהגות  גב' נעמה ירדני  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איה יריב גורדון  
בכלכלה  מר רפי יריחובר  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלעד ירמות  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן ירקוני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סמדר ויקי ישורון 
בפילוסופיה  גב' טנגרט ישעיהו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור ישר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי ישר  

במדעי ההתנהגות  מר דוד מעוז ישראל  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר אהוד ישראלי 

.541

.542

.543

.544

.545

.546

.547

.548

.549

.550

.551

.552

.553

.554

.555

.556

.557

.558



156

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב' הגר ישראלי  
בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' נופר יששכר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' אוסנת כהן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורטל כהן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתולדות האמנות  גב' אורית כהן  
בכלכלה  מר אלון כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אמירה כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסתר כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אפי כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' בת-אל כהן 

בכלכלה  גב' גלית כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' הגר כהן 

במדעי ההתנהגות  גב' טל כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טלי כהן  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר יניב כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר ירון כהן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור כהן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' מורן כהן 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרים כהן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה כהן  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' עינב כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' פולה כהן 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' צליל כהן  

בחינוך  גב' רותם כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' רעות כהן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' שני כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עינב כהן ארקין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה  מר אביב לי כהן זדה  
בספרות עברית ובלשון עברית  גב' קרן כוחלאני צברי  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' רעות כליפה  
בכלכלה   גב' הודיה כלפון  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  מר רועי כנפו  
בכלכלה ובניהול  מר אופיר כספי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' מרים כריסטן  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גיל כרמל  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  גב' תמר לאונארונס  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חופית לב  

בספרות עברית ובפילוסופיה מר עומר לב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חוה לבי  

בספרות עברית ובפילוסופיה בהצטיינות  גב' בת-אל לביא 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' חן לביא  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נדיה לביא  
בכלכלה  מר עמית לביא  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לי לבנטר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' עפר לבנת  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דגן לברן  
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית בהצטיינות  גב' קים לגזיאל 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' קרין לגזיאל 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנה לדביץ'  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' גל להב 
בכלכלה  גב' כרמל להב  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ענת לובזנס 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירלי לוגסי  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  בהצטיינות  מר דורון ציון לוזון 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר רביב לוטם 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אפיק לוי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בת-אל לוי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הדס לוי  

בפוליטיקה וממשל  גב' הילה לוי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' יעל לוי 

בלשנות אנגלית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרים לוי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נטלי לוי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' נטע לוי  
בכלכלה ובניהול  מר עומרי לוי  
בכלכלה ובניהול  מר עידו לוי  

בפוליטיקה וממשל ובפילוסופיה מר רן לוי  
בכלכלה  גב' נועה לויטה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנה לוין  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' חן לוין  

בכלכלה  בהצטיינות  מר מאור לוין 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' שי-לי לוין  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מור לוינסון  
במקרא ובחינוך  בהצטיינות  גב' אורטל לויתן מרוקו 

בכלכלה   מר יחיאב לוסקי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' מרי לופטין 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   מר יובל לוריג  
בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה  גב' אלכסנדרה לזרב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' הדס לחמן 
בחינוך ובתולדות האמנות  גב' רותם ליבוביץ  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפילוסופיה  מר מורן ליבנה  
בפסיכולוגיה ובלשנות אנגלית  בהצטיינות  גב' סתיו ליבנה 

בספרות עברית ובחינוך  גב' נחמה ליבסקינד  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' שיבה ליבר 

במדעי ההתנהגות  מר אלעזר ליברמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחל ליוור  

במדעי ההתנהגות  גב' מיכל ליזרוביץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איתהאל ליטווק  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר יובל לינדן 
במדעי ההתנהגות  גב' הגר ליניק  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לאה ליפו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר עודד ליפניק  

במדעי ההתנהגות  גב' רעות לכמן  
במקרא ובלשנות אנגלית  גב' רגינה ללמיאב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נמרוד לנגה  
בכלכלה ובניהול  מר עידו לנל  

בכלכלה   מר דודו לנקרי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' קרן לסינגר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מיה לקר 

בכלכלה  גב' תם לרום  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' לינה לרנר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עפרי לשם  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל מאור  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' עינב מאור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אטי מאיר 

בכלכלה   מר צבי חיים מאיר  
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר צבי יצחק מאיר 

במדעי ההתנהגות  גב' שירלי מאיר  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון  מר רם מאירוביץ  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר מאירי  

בכלכלה  מר טל מאכאניאן  
בכלכלה ובניהול  מר טל מגידש  

בכלכלה   גב' ריקי מגל  
בכלכלה  מר ברק מדהלה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה אידה מדמון  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אסף מוזס  

בכלכלה ובניהול  מר שחף מויאל  
במדעי ההתנהגות  גב' דנה מוכתר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל מוכתר  
בכלכלה   גב' קלרה מולודצקי  

במדעי ההתנהגות  גב' שירה מונד  
בכלכלה   מר נרי מונדר  

בכלכלה  ובניהול  בהצטיינות יתרה  מר ליאון מונטיליו 
בכלכלה ובניהול  מר נדב מוסי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עדי מוסצ'ו 
בכלכלה ובניהול  מר אור מועלם  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון  גב' נטע מור  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' דורין מורד 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' שני מורד 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יונית מור-יוסף  

בכלכלה   גב' מאיה מזוז  
בכלכלה   מר נסים מזוז  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יסמין מזור 
בפסיכולוגיה ובלשנות אנגלית  מר ניר מזור  

בכלכלה   מר יעקב מזרחי  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ליאור מזרחי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מעיין מזרחי  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר מתן מזרחי 

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר תמיר מזרחי 
בלימודי המזרח התיכון  מר מוחמד מחאג'נה  

בכלכלה   מר בוריס מטוסובסקי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' סיון מידן 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אנטון מיטיושקין  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' תמר מייטלס  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר גדי מיכאלי  
בכלכלה  מר רן מילמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יהודית מילצקי  
בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' מורן מימון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בת-אל מימוני  
בלשון עברית ובחינוך  גב' דיקלה מינה  

בכלכלה  גב' לילך מינס  
בכלכלה   גב' טל מירוצניק  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' זרינה מישפטוב  
במדעי ההתנהגות  גב' הדר מלח  
מדעי ההתנהגות  גב' אסנת מליאנקר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם מלינגר  
בכלכלה  גב' אינה מלישב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' טליה מלך  
בכלכלה  גב' מור מלכה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שולמית מלכה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דויד מלכי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר איציק מלמד  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה   בהצטיינות  מר יהונתן מלמד 
בכלכלה  גב' רחלי מלצר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ערן מנגד  
בכלכלה ובניהול  מר תומר מנדולה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב' רני מנדלבאום 
בכלכלה   בהצטיינות  מר עמית מנדלסון 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' שיר מנוחין 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מורן מנחם  

בכלכלה   גב' רותם מנטין  
במחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד מקסימיליאנו מנריקה  

במדעי ההתנהגות  מר כפיר מנשה  
בכלכלה   מר תמיר מסורי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שלי חיה מסיכה  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור מסינג  

בכלכלה  גב' ליטל מסלם  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' דורין מפה 

בכלכלה  גב' מיה מקוב  
בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בהצטיינות  גב' מורן מקמל 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר אמיר מרגין  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' עומר מרגלית 

בכלכלה  גב' לירז מרדכי טל  
בלימודי המזרח התיכון  מר נתנאל מרלי  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נעמי מרק 
בכלכלה   מר עידן מרק  

בארכיאולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר איל מרקו  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל גב' היאלי מרקו  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר דוד מרקוביץ  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' עדי מרקוביץ  

בכלכלה   גב' שחרית משה  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' אליטל נאמן 
במדעי ההתנהגות  גב' חן נבון  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיון נגר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' שירן נגר  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' רונית בזאוט נדאו  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קטיה נדב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' מורן נוגה 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  בהצטיינות  גב' יעל נודל 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גלעד נופים  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רונית נח  
בכלכלה   מר אור נחום  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' אורטל נחום 
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  מר דרור נחימוב 

בפוליטיקה וממשל   גב' חן נחמיה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ירדן נחמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דבורה נחשון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אירית ניצן 

בכלכלה  מר עמית ניר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אסף נמיר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' מירב נעים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירן נפתלי  

בכלכלה  מר ערן נתן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' דפנה סבו 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתי סבח  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלעד סבח  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר גל סביון  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי סבין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אדוה סגל 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאלה סגל  

בכלכלה  גב' נטע סגל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי סגל  

בכלכלה  בהצטיינות  מר שי סגל 
בכלכלה ובניהול  מר רועי סגרה  

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' אורית סדון 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רעות סודאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אלון סוזנה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי סוי  

בכלכלה ובניהול  בהצטיינות  מר אופיר סוירי 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אוהד סולומון  

במדעי ההתנהגות  גב' הילה סולומון  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נילי סולומונוב 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' שלהבת סולימני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר שלמה סונגו  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלירן סופר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ניצן סט 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יונתן סטרול  
בכלכלה   גב' מלי סטרומצה  

בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר דוד סטרוסלסקי  
בכלכלה   מר אורי סיבוני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מעין סיון  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' מיטל יעל סיטון 
במדעי ההתנהגות  גב' נגה סיימון  
במדעי ההתנהגות  גב' שרית סילברמן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מיכל סינגר  
בכלכלה   בהצטיינות  גב' שירן סינדני 
בכלכלה   בהצטיינות יתרה  מר שגב סיני 

בספרות אנגלית ובחינוך בהצטיינות יתרה  גב' מיכל סלוסברג 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רבקה סלמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אריאלה סלע  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ילנה סלע  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' רויטל סלע 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  גב' תמרה סלע  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רונית סמאי  

בכלכלה  גב' אירינה סמולצ'נקו  
במדעי ההתנהגות  גב' מעיין סנקר  

בכלכלה  מר גל סספורטס  
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר עודד סספורטס  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מונתאללה סעאידה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורטל סעדון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאת סעיד  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר שי ספון  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' קטי סרבריצקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורי סרוסי  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' טלי סרוסי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר גל עבדו  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' יסמין עואד  
בכלכלה  גב' חרות עומייסי  

בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות יתרה  מר ניר עומר 
בכלכלה  מר ערד עופר  
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בכלכלה   גב' מירב עופרי  
בכלכלה  מר עוזי עוקבי  

בספרות עברית ובפוליטיקה וממשל  גב' תמר עזיז  
בהיסטוריה כללית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר בועז עזרא  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' שירה עזרא 
בכלכלה   מר ליאור עזרי  

במדעי ההתנהגות  גב' גל עזריה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמי עטיה  

בכלכלה   מר גיא עטר  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר פלג עידן-דוניבסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר סער עיני  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אופיר עלוה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מוריה שמחה עמיאור-דהן  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר צור עמית 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר חנן עמר  
בכלכלה  מר עידן עמר  
בכלכלה   בהצטיינות  גב' תמר עמר 

בלימודי המזרח התיכון  גב' מרים עמראני  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דנה עמרם  
בספרות עברית ובחינוך גב' עומר עמרני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מירי ענבי  
בתולדות האמנות ובלימודי מדינת ישראל  גב' סיון ענבי  

בכלכלה   גב' שלי עסיס  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נסרין עפאוי  

בכלכלה  מר איגור פאיקין  
במדעי ההתנהגות  מר אור פאר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי פאר  
בכלכלה ובניהול  מר נדב פארן  

במדעי ההתנהגות  גב' אלה פדווה  
בכלכלה   גב' אסטר פדלון  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר עמית פואה 
בחינוך ובספרות אנגלית  גב' מיטל פובימונסקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ניקיטה פודוברייב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יונתן פופקין  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית  גב' מיכל פוקס  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה פורת  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  גב' גליה פז 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הילה פז  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קארין פחימה  
בכלכלה   מר גואל-רן פיזנטי  
בכלכלה  מר יהודה פייבל  

במקרא ובחינוך  גב' סיוון פיירמן  
במתמטיקה ובכלכלה  גב' אנה פיליקין  

בכלכלה  מר שמעון ליאור פימה  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' אירנה פינקל 

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר דניאל פינקלשטיין  
בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר עופר פינקלשטיין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נירית פיסטול  
בכלכלה  גב' לילך פיקוס  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בר פישלר  
בכלכלה   מר גיא פישר  
בכלכלה  גב' אנה פלבניק  
בכלכלה  מר אייל פלג  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' איילה פלג  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורון פלג  
בכלכלה   מר חיים פלג  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר דקל פלד  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' רעות פלונסקר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלינוי פליידרביש  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל גב' לירון פלנברג  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עינב פלץ  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דודו פנחס  

בכלכלה  מר חיים פנחס  
בפילוסופיה ובכלכלה  מר יצחק פנחס  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אילנה פנקר 
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית מר מרטין-דוד פסטרנק  

בכלכלה ובמתמטיקה גב' נדז'דה פפר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מרינה פצקין  

במדעי ההתנהגות  מר אור פקלר  
בכלכלה ובפוליטיקה וממשל מר ליאור פרבמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אוהד פרג  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הדר פרגון  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  מר יצחק פרדקין 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' קרין פרויד  

במדעי ההתנהגות  גב' תום פרוכטמן  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר דורון פרופיס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יעל פרחי 
במדעי ההתנהגות  גב' שני פרטוש  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אסנת פריד 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הודיה פריד  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יאיר פרידברג  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' מיכל פרידיגר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלה  בהצטיינות  מר דור פרידמן 
בכלכלה   מר מנור פרידמן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ניר פרידמן  
בספרות עברית   מר גד פרנטה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר פרסמן  
בחינוך ובלשנות אנגלית  גב' אלונה פרץ  

בפילוסופיה  גב' ענת פרץ  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' שמילה פרץ  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר אוריאל פרקל  
בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' סופה פרקש ארצי 
בלימודי המזרח התיכון   בהצטיינות יתרה  גב' מור צבאן בר ששת 

בפסיכולוגיה ובספרות אנגלית  גב' רויטל צדוביץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורי צדוק  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר ירון צדוק  
בכלכלה  גב' נטע צדוק  
בכלכלה  גב' נופר צדיק  
בכלכלה  מר יונתן צוקר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אירית צור  
במדעי ההתנהגות  גב' דורית צור  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל גב' רותם צור  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' אור צורבל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיון צורן  
בכלכלה  מר מוטי ציגלמן  

במדעי ההתנהגות  גב' ליאורה צימרמן  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר שחר צמח  

בפסיכולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב' דנית צמית  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדוה צנקר  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' שי צפריר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ירון צרטנר  
בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות  מר יבגני צרפ 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי המזרח התיכון גב' קרן צרפתי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר דורון קאופמן  

בכלכלה   בהצטיינות  גב' מרינה קאיים 
בהיסטוריה כללית ובמחשבת ישראל גב' אורטל קבלק  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' הילה קדוש 
במדעי ההתנהגות  גב' לילך קדוש  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מיטל קדושים איטה 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל קוהלי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אברהם מרדכי קווין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  מר אוהד קוזלובסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אביבה קוזלינר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלינה קוטליאנסקי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' מאיה קוילר 
במתמטיקה ובכלכלה  מר ראובן קולטון  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רות קופייק  
בכלכלה  מר יבגני קוקסין  

בפסיכולוגיה ובספרות אנגלית  בהצטיינות  גב' טלי קורד 
במחשבת ישראל ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' ערטל קורן 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אנה קורנב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל קורצברד  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יוליה קושלין 
במדעי ההתנהגות  גב' הילה קטרון  
בפוליטיקה וממשל  מר אורי קידר  

בכלכלה  בהצטיינות  מר רון קינן 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מירב קישון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' קרין קישון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לבנה קלגל  

במדעי ההתנהגות  גב' יעל קלו  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדוה קליין  
בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רונית קליינמן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אירנה קליינרמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יורי קלינקאוסקי  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' שיר קליר 
בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר יפתח קלמן  

בכלכלה  מר עומר קמחי  
בכלכלה   גב' לאדה קמשיצקי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר איתן קנז  
בחינוך  בהצטיינות  גב' מור קנטי 

במקרא ובלשון עברית  גב' מורן קסטון  
במדעי ההתנהגות  גב' תהל קסטל  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני קסל  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' רוני קפל 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר קפלן  
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' נעמה קצין 

בכלכלה   מר אילן קציר  
בכלכלה  גב' מעיין קראדי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סיון קראוס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר חיים קראט  

בכלכלה  מר יבגני קרביץ  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר שמילה קרוקובר  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' לי קריב 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' דנה קריל 

בכלכלה  מר מיכאל קריף  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דבורה קרמר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אלון קרן  
בפסיכולוגיה ובמתמטיקה  בהצטיינות  מר גיל קרן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דליה קרני  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל קרני  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאת קרנר  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדהב קרעאן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' יעל קרפ 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר תומר קרת 

בלשון עברית ובמחשבת ישראל מר מתתיהו ראובן  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר קסייה ראובן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דודי רביב  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' טלי רבין  

בכלכלה  מר גלעד רבינא  
בספרות עברית ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  גב' אפרת רבינוביץ 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר יצחק רבינוביץ  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ליאת רבינוביץ 

במדעי ההתנהגות  מר קטיה רבינוביץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יניב רגב  

במדעי ההתנהגות  גב' מעיין רגב  
בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר ניר רגב  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' שני רדמן 
בכלכלה  גב' חן רובין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח וחברה  מר יוסף רובין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  מר חגאי רובינשטיין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובתולדות האמנות  גב' ליאת מיכל רובינשטיין  
בלימודי המזרח התיכון  מר אלעזר רוזיליו  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה  מר צבי רוזן  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אבינועם רוזנבאום 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר עידו רוזנבלום 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יעל רוזנבלט פרקל 

בספרות עברית ובתולדות האמנות גב' נועה רוזנברג  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' דניאלה רוזנזפט 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גדעון רוזנטל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ניצה רוזנסקי  

בפוליטיקה וממשל ובחינוך גב' דפנה רוזנפלד  
בכלכלה  ובניהול  מר יהושע רוזנפלד  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובחינוך  בהצטיינות  גב' שירי רוזנפלד 
בפילוסופיה  מר רועי רוזנצוויג  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' עדי רוט  
בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר עמית רוט  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלונה רוטם  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' טלי דבי רוטשילד 

בספרות ובלשנות אנגלית  גב' סילבינה רויטמן  
בפוליטיקה וממשל  גב' שלי רום  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אייל רון 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יהל רון  

בבלשנות אנגלית  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יעל רון 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדן רון  

בכלכלה ובניהול  בהצטיינות  מר עודד רונן 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר לירז רותם 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  ובניהול  מר ניב רות-רותנברג  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   מר אשל רז  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מבשרת רחמים  
במדעי ההתנהגות  גב' שני רחמים  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מרב רטנר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איה ריהן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר רוברט ריזל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל יוליה רייכלין  

בכלכלה   מר תמיר ריצקר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאלה רכטמן  

במדעי ההתנהגות  גב' דניאל רן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' ליאור רנו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר זאב רפאל  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' דנה רפפורט  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר נימרוד רפפורט  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שירה רצין 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רון רקח  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר ארן רשף 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן שאול  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' מורן שביט  

במדעי ההתנהגות  גב' אולגה שבצ'נקו  
בכלכלה ובניהול  מר טל שבת  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר רועי שבתאי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נטע שגב  

במדעי ההתנהגות  מר אורי שגיא  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל שגיא  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טללית שדה  
בספרות עברית  בהצטיינות יתרה  גב' יעל שדות 

בפוליטיקה וממשל ובניהול  מר עמית שדות  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הילה שוהמי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נטע שוויקי  

בכלכלה  מר אוהד שוורץ  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' מיכל שוורץ  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר אלון שוורצר 
בפסיכולוגיה ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' דלית שוטס 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב' עינת שולדנריין  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

במדעי ההתנהגות  גב' דינה שולמן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' קרן שולמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר ארז שוסף  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' ליאת שופן ריבנר  

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית מר מידד שור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבר שור  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' טל שורץ 
בכלכלה  מר עומיר שחאדה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' בקי שחם 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר גל שטאל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עליזה שטבינסקי  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' עירית שטופמכר 
בכלכלה  מר אור שטוקלמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר לאוניד שטיימן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ארז שטיין  

במדעי ההתנהגות  מר יונתן שטיין  
בכלכלה  מר רומן שטיין  

לימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר שטיין  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל שטינברג  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורלי שטרית  

בכלכלה  מר מתן שטרית  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרון שטרן  

בכלכלה  גב' נטע שטרק  
בפסיכולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ניקול שיבובסקי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר כפיר שייר  

בפסיכולוגיה  ובלימודי המזרח התיכון  גב' יעל שילון  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   גב' גילי שימרלינג  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' טל שינברג 
מר יובל שינדלר   במדעי ההתנהגות 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אילן שיפמן  
בכלכלה  גב' אולגה שיפרין  

בפסיכולוגיה ובחינוך  מר דור שירה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר ליאור שלו 

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות  מר עומר אברהם שלו 
במדעי ההתנהגות  גב' ענבל שלו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורי שלום  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' נטלי שם טוב 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדוה שמג'ה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אור שמואל  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורטל שמואלי  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  מר יואב שמחוני  
בכלכלה   בהצטיינות  גב' נופר אורלי שמיר 
בכלכלה   בהצטיינות  מר יוסף שממה 

בחינוך  ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' רותם שמעיה 
בהיסטוריה כללית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר ארז שמרלר 

בלימודי המזרח התיכון  ובחינוך מר אוהד שמש  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נורית שמש  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל שמשי  
במדעי ההתנהגות  מר ירון שני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נועה שני  
במדעי ההתנהגות  גב' תאיר שני  

בכלכלה  גב' ליאת שנייד  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' נעמה שניר  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  מר הרנן שפיגל 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  גב' אורנית שפיר  
בכלכלה ובניהול  בהצטיינות יתרה  מר דניאל שפירא 

בספרות ובלשנות אנגלית  בהצטיינות יתרה  מר רעי שפירא 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני שפירא  

בכלכלה ובניהול  מר נטע שפר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' גל שקד 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רחל שקולניק  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר קובי שקורי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' נגה שרון  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  גב' עדי שרוני 

בכלכלה  גב' ציפורה שרייר  
בכלכלה  גב' אדוה שרעבי  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר ניר שרעבי 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' ורד ששון  

בכלכלה  גב' מיטל ששון  
בארכיאולוגיה ובתולדות האמנות בהצטיינות יתרה  גב' נועה שתיל 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אילנה תבוריסקי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נטע תבל 
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.1137
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.1139
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.1142

.1143
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.1145
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.1149

.1150

.1151

.1152
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.A. מקבלי תואר בוגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דורון תורן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נעם תלם  

בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מר אליעד תמיר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר זיו תמרי 

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות יתרה  גב' אור תשובה 

.1153

.1154

.1155

.1156

.1157

.1158

.1159

.1160

במדעי המחשב ובלשנות אנגלית גב' נעה ויצטום  
בכלכלה ובמתמטיקה גב' נדז'דה פפר  
בפיסיקה ובפילוסופיה מר יוסף רוזצוייג  

.1

.2

.3

בשיתוף עם הפקולטה למדעי הטבע
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

גב' הילה אבו ימן 
גב' עביר אבו עראר 

בהצטיינות גב' חני אוקנין 
גב' אסתר אליהו 

בהצטיינות גב' דפנה אללוף 
גב' בת-חן אלמושנינו 
גב' איסלאם אלעוקבי 

גב' מרים אלעמור 
גב' אוריינה אלקיים 
גב' רעות אפריאט 

גב' עדי ארמוני 
בהצטיינות גב' נעמה בן אסא 

גב' בתאל בן שושן 
בהצטיינות גב' הדר בנימין 

גב' רבקה ביילה בן-ישראל 
בהצטיינות גב' מאיה בר 

גב' יעל ברון 
גב' אשרת גדיש 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

גב' טל גולדמן 
בהצטיינות  גב' יעל גורן 

גב' עמית גורן 
גב' סנדרה גילברג 
גב' אילנה גלברט 

גב' דורית גליקסמן 
גב' אמגאד גמאל 

בהצטיינות גב' מגד גצוב 
בהצטיינות גב' מור דיטש 

גב' טל דקל חזן 
בהצטיינות יתרה גב' בשמת הדר 

גב' איה וויטיניג 
גב' שירן וורסולקר 

גב' יוליה יעל ויינברנד 
גב' אופיר וירדיגר 

בהצטיינות גב' חן ורסנו 
מר סמיר ותד 

גב' רעות זגורי 

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36



192

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

מר דני זעירא 
גב' סחר חגאב 

גב' חן חיים 
גב' מור חמצני 
גב' לירן יוחאי 

גב' אסנת יוסף 
גב' סתיו יעקובוביץ 

גב' אורלי ישראל 
גב' הילה כהן 
גב' מיכל כהן 
גב' שני כהן 

גב' מירב כהן-פרירא 
גב' שיפי כוחיי 

גב' שרי לבל 
גב' אלין לוי 
גב' מיכל לוי 

גב' מורן ליברמן 
גב' עדי מאיר 

.37

.38

.39

.40

.41

.42
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.44
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

גב' שירן מארק 
גב' חן מויאל 

גב' שמרית מור-יוסף 
גב' דפנה-גליה מושקובסקי 

גב' שלי מזרחי 
גב' נעמי מייזלס 

גב' מעין מילגרום 
גב' אלישבע מיליקובסקי 

גב' אורלי מלכה 
מר חגי מלמד 

גב' נעמי מרים ממן 
גב' אביה מנדלבאום 

בהצטיינות יתרה גב' נגה מנור 
גב' מיכל מרגלית 

גב' מרגלית מרסקי 
מר עומר נסאסרה 

גב' אור-אם נתן 
גב' מורן סיגל 

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61
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.65

.66
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

.73

.74

.75

.76

.77

.78

.79

.80

.81

.82
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.84

.85

.86

.87

.88

.89
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גב' ארינה סידלניקוב 
גב' נופר סימן טוב 

בהצטיינות גב' עינב סינואני 
בהצטיינות גב' עדי סמולסקי 

גב' אודהליה עזרא 
גב' איעתימאד עתאמנה 

מר נעם פופקו 
בהצטיינות גב' דיאנה פייגין 

מר אביחי פרי 
מר ניר פרץ 

גב' נועם צדוק 
גב' ברית קורצקי 

גב' שיר קפלן 
גב' נטלי קרילקר 

גב' פטיגה אפרת רדאי מנגיסטו 
מר יאיר רוזן 

גב' הילה רוזנבלום 
גב' תיקי רוטה 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תואר בוגר B.S.W בעבודה סוציאלית

.91

.92

.93

.94

.95

.96

.97

.98

.99

.100

.101

.102

.103

.104

בהצטיינות גב' סיון רוטנברג 
בהצטיינות יתרה גב' אלה רז 

בהצטיינות גב' שירי רחמן 
גב' לילך רייך 
גב' אלה שדה 

גב' רינת שחל קריסרמן 
בהצטיינות יתרה גב' דפנה שחם 

גב' קרן שחר 
גב' שמרית שחר 
גב' טל שטרנברג 

גב' שרון שליט 
גב' מעין שקד 

גב' רעות שרף 
גב' עדי תמיר 



196

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה
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.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

ארכיאולוגיה גב' רינה אבגי 
עולם הערבים והאיסלאם מר ח'ליל אבו גנים 
עולם הערבים והאיסלאם מר אברהים אבו מסאעד 

ספרות עברית גב' אמל אבו סביתאן 
אזרחות מר טלב אבו עראר 

עולם הערבים והאיסלאם גב' ניהאד אבו קוידר 
עולם הערבים והאיסלאם מר באסם אבו קטן 

לשון עברית גב' ג'ומאנה אבו רביעה 
ספרות עברית מר סאלם אבו רביעה 

ערבית גב' סמאח אבו ריאש 
ספרות עברית גב' מנאל אבו-עאנם 
ספרות עברית גב' זאנה אבועסא 
ספרות עברית מר שרחביל אבו-רביעה 

אנגלית גב' ילנה אבן-סימקין 
אנגלית גב' כתר אברהם 
כימיה מר אברהים אגבאריה 

לשון עברית מר אחמד אגברייה 
אנגלית גב' שרה אלכסנדרה אוסטרובסקי 

טכנולוגיה גב' זהר אוקנין 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

מקבלי תעודת הוראה

ביולוגיה גב' אשרת אור 
מקרא גב' הדר אוריאל 

אנגלית גב' ליה אורן 
פסיכולוגיה גב' הומאמה אזברגה 
פילוסופיה מר סלע אזולאי 

אמנות גב' מאיה איילי-שרגא 
מדעי החברה גב' קרן אילות 
ספרות עברית גב' שחר איתני 

לשון עברית גב' סיהאם אלאסלע 
תקשורת גב' מיכל אלבז 

עולם הערבים והאיסלאם גב' נאהד אלג'עאר 
ספרות עברית מר שתיווי אלדדא 

עולם הערבים והאיסלאם מר מוחמד אלהוזייל 
אזרחות גב' ליבת אלון 

תקשורת גב' אפרת אלחדד 
טכנולוגיה מר סלים אלטורי 

מדעי המחשב מר קרייאב אלטורי 
תקשורת גב' אורית אלמוג 

ספרות עברית מר ג'בר אלמחדי 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

פסיכולוגיה גב' חגית אלמקייס 
עולם הערבים והאיסלאם גב' נאיפה אלנבארי 

ספרות עברית מר ג'ומעה אלנסאסרה 
ביולוגיה מר סאלם אלסאנע 

עולם הערבים והאיסלאם גב' ווסאל אלעברה 
עולם הערבים והאיסלאם מר האני אלעטאונה 

ביולוגיה גב' מושירה אלעטאונה 
ספרות עברית גב' נאהד אלעטאונה 
מדעי המחשב מר סאמיר אלעטאונה 
ספרות עברית גב' תמר אלקיים 

כימיה מר רמי אלקרינאוי 
פסיכולוגיה מר רשאד אלקרינאוי 

ביולוגיה גב' לובנה אלקרנאוי 
עולם הערבים והאיסלאם מר מחמד אלקרעאן 

כימיה מר אחמד אלרחאחלה 
אנגלית גב' אמירה אלשיך 

בסוציולוגיה מר אור אנדן 
אנגלית גב' איה ארדיטי 
פיזיקה גב' ורד ארדן 

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

גיאוגרפיה מר גיל-עד ארמה 
חשמל מר אליהו לב בדלוב 

פסיכולוגיה גב' מעיין בוחניק 
אזרחות מר איתי בוסיאן 

סוציולוגיה גב' שירן בוסקילה 
כימיה גב' אנה בורוכוביץ 

מדעי החברה גב' רחל בטיטו 
סוציולוגיה גב' נטליה בטייקו 

כימיה גב' ליאת ביאליקאמיין 
מחשבת ישראל גב' מיכל ביתאן 

לשון עברית גב' תהילה ביתן - זנה 
תקשורת גב' סוזי בן הרוש 

אמנות גב' איבטה בן משה 
פילוסופיה גב' הדר בן שאול-גלעד 

אנגלית גב' רגינה בן שטרית-דיין 
מדעי המחשב מר מתן בן-סימון 

גיאוגרפיה גב' יסמין ברזילי 
פסיכולוגיה גב' אסנת ברמן פוקס 

ספרות עברית מר סלים גדייפי 

.58

.59

.60
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

אזרחות גב' מרגנית גואטה 
מדעי המחשב מר מרק גולדברג 

מתמטיקה גב' נטליה גונצ'רוב 
פסיכולוגיה גב' מיכל גור 
סוציולוגיה גב' גנית גורן 

מדעי החברה גב' טובה הדס גילילוב 
ספרות עברית גב' שרון מלכה גנדל-טבת 
מדעי החברה מר יעקב דבש 

היסטוריה גב' עדי דהאן 
ביולוגיה גב' דקלה דובין-בר 

תקשורת גב' צליל דוידיאן 
אזרחות מר רווה דמרי 
אזרחות גב' עדי דניאל 

מחשבת ישראל מר מתי דנציג 
מקרא מר דורון הולצברג 

סוציולוגיה גב' רקפת המאירי שפירא 
אזרחות גב' איה עדי ויטל 

טכנולוגיה מר יעקב וייל 
מינהל גב' הדר וקנין 

.77

.78

.79

.80

.81
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

ספרות עברית מר נדאל זיאדנה 
סוציולוגיה גב' יעל זלינגר 

אנגלית גב' עליזה עדה זנד 
עולם הערבים והאיסלאם גב' נוזהא חאג עאמר 

ספרות עברית גב' ראוויה חואגרה 
גיאוגרפיה מר אייל חטב 

חשמל מר איאד חטיב 
ספרות עברית מר מזהר חטיני 
מדעי החברה גב' רוית חיים-אוחיון 

מתמטיקה מר אמיר חילף 
ערבית גב' נבילה חליל 

ספרות עברית מר פואד חמדאן 
אמנות גב' סבטלנה חסלר 

אזרחות מר פאיק חסנאת 
אנגלית גב' שרון טאובה 
אזרחות גב' סמדר יוגב 
אזרחות גב' אודליה יוסף 

תקשורת מר עומר ילין 
היסטוריה גב' ליאור יערי 
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