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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' הדיל אבוכף   . 1
מר מוהנד אגבאריה   . 2
גב' פאטמה אזברגה   . 3

גב' שירה אלישע   . 4
גב' תחריר אלמסעודיין   . 5

מר עומר אלנסאסרה   . 6
גב' ופא אלקרעאן   . 7

גב' מור אפללו   . 8
גב' יאנה בדרובסקי   . 9

מר מתן בהט   . 10
גב' אולגה בודילובסקי   . 11

גב' מור בוכריס   . 12
בהצטיינות גב' ליטל בידרמן   . 13

גב' לורדנה ברקר   . 14
גב' שנטל גטאס   . 15

גב' רגינה גיטנשטיין   . 16
גב' תמר גלמן   . 17

גב' נטלי דוידוביץ   . 18
בהצטיינות יתרה גב' אילה דניאל   . 19

גב' רובא דעאס   . 20
גב' נדיה נועם וינר   . 21
גב' אלה וישקאוצן   . 22

גב' אלינה וישקאוצן   . 23
מר אמיר זהר   . 24
גב' רנא חדאד   . 25

בהצטיינות גב' רונית חדד   . 26
גב' הייאט טהה   . 27
מר אבי ילצינדג   . 28

גב' מור כהן   . 29
גב' רימא כרידין   . 30

בהצטיינות גב' נועה לוי   . 31
גב' אלינה מלמד   . 32

גב' גניה מריאנצוק   . 33
גב' פולינה סלוצקר   . 34

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' נבין עבוד   . 35
גב' רהאם עבוד   . 36
מר מוחמד עזב   . 37
גב' מריה פירר   . 38
גב' סואר פראג   . 39

בהצטיינות גב' מרגריטה פריבורקין   . 40
בהצטיינות מר בועז צאני   . 41

גב' יקטרינה קגן   . 42
בהצטיינות יתרה גב' עדי קטוב   . 43

בהצטיינות גב' נירית קרוננפלד   . 44
גב' טניה רבינוביץ   . 45

בהצטיינות גב' תמר ריין   . 46
גב' דלאל תאיה   . 47

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר יוגב אלחדד   . 1
מר שלמה-שי אלי חי   . 2
גב' ליבנת בורשטיין   . 3

גב' יפה בייבצ'ב   . 4
בהצטיינות גב' מעין בכר   . 5

מר קיריל בסקין   . 6
מר אמיר וקנין   . 7

גב' אנסטסיה זורין   . 8
גב' מרים שרה יודבורובסקי   . 9

מר עמית ירקוני   . 10
מר דביר כהן ריחאני   . 11

גב' מורן כץ   . 12
גב' מריאנה לרנר   . 13

מר טאריקו מוצ'ייה   . 14
גב' דרי נחמיאס   . 15

גב' יונית ניניו   . 16
מר איזי סבג   . 17

מר אלמוג סבן   . 18
בהצטיינות גב' נטלי סמו   . 19

גב' סיון פרנק   . 20
בהצטיינות יתרה מר שי קיסו   . 21

מר רונן קסלר   . 22
מר ולנטין קפלנוב   . 23
מר לאון קרמפץ'   . 24

גב' שולמית אורטל קרמר   . 25
בהצטיינות מר נועם קרני   . 26

מר חיים  שלום רובין   . 27
גב' קטיה שדור   . 28

בהצטיינות מר עידו שוקטי   . 29

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

מר יעקב אבינו   . 1
גב' חן אבישר   . 2

מר מיכאל אהרוני   . 3
מר איליה אושרוב   . 4

מר שאול איישה   . 5
מר אדוארד אלמן   . 6
מר עדיאל אלקבץ   . 7
גב' רוית אמויאל   . 8
מר אייל אמסלם   . 9
מר ראובן בוכנר   . 10
מר יבגני בלגמן   . 11

מר דניאל בלגרט   . 12
בהצטיינות גב' ליאור בן יהוד   . 13

מר יותם בן-שושן   . 14
מר דניאל בריסק   . 15

מר ויקטור גולן   . 16

מר אופיר גן   . 17
מר ליאור גראם   . 18

מר מיכאל דימשיץ   . 19
מר גיא הבה   . 20

מר אלעד חזקיה   . 21
מר עמנואל חיימוב   . 22

מר מאיר ישנו   . 23
מר אסף ישרים   . 24

מר עמית לוי   . 25
מר אלכסנדר לוין   . 26
מר יעקב מיכאלי   . 27

מר ודים מילבסקי   . 28
מר נתן סורון   . 29

מר יוסי עבודי   . 30
מר דוד פיש   . 31

מר דניאל פלוס   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה  אלקטרו-אופטית

מר אלכסנדר פקורובסקי   . 33
מר זאב פריידין   . 34
מר הראל פריש   . 35

מר איגור צוקרמן   . 36
מר דוד ציקינובסקי   . 37

מר יצחק קאופמן   . 38

גב' הדר קרופסקי רייזמן   . 39
מר אורי רדא   . 40

מר אמיתי שטיין   . 41
מר ליאל שלו   . 42

מר אוהד שקיר   . 43

הנדסה סביבתית
גב' נופר אסא   . 1

גב' יוליה גולדובסקי   . 2
מר מיכאל דיין   . 3

גב' נאוה וילנסקי   . 4
מר אופיר זיסמן   . 5

בהצטיינות מר יוחאי מנדבי   . 6

מר בן מקברת   . 7
מר יהונתן צוקרמן   . 8

מר לב צפובסקי   . 9
גב' לונא ריזק   . 10

מר לירון שושני   . 11
גב' הילה שטרית   . 12
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

הנדסת ביוטכנולוגיה
גב' נועה איל   . 1

גב' נעמה גבאי   . 2
גב' עדי גרינפלד-ברקוביץ   . 3

בהצטיינות יתרה מר אביב דואק   . 4
מר ניר הרטמן   . 5

בהצטיינות מר לירן זיבר   . 6
בהצטיינות גב' דלית כרמי   . 7

מר עידן פיטוסי   . 8
בהצטיינות גב' שירה קורן   . 9

גב' אורלי שנקר   . 10

גב' אסתר אשכנזי   . 1
בהצטיינות מר שלמה הר   . 2

גב' יוליה מייזל   . 3
גב' יוליה מליחוב   . 4

בהצטיינות מר טל פורמנוב   . 5

בהצטיינות מר אור פרלמן   . 6
מר נועם רכלי   . 7
מר איתי רמר   . 8
גב' ענת שקדי   . 9

הנדסה ביו-רפואית

מר יניב דמטוב   . 1
גב' ליאת לאופר   . 2

גב' אליז  סופית לואיס   . 3

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

הנדסה גרעינית
מר דן אפשטיין   . 1
מר איל גימשי   . 2

גב' סופיה דרוז'ינה   . 3

גב' הדר מניס לוי   . 4
מר ליאור קרנץ   . 5
מר אדם שורץ   . 6

מר אלכסנדר אטנסוב   . 1
בהצטיינות מר מושיאל ביטון   . 2

מר דמיטרי דבורקין   . 3
מר זיו הנדלר   . 4

בהצטיינות מר נדב טל   . 5
בהצטיינות מר מרטין מאיו   . 6

גב' אוקסנה מושקה   . 7

גב' לילך מתתיהו בן-יעקב   . 8
מר איליה סברדלוב   . 9

מר עודד סובול   . 10
מר יתיר סעדיה   . 11
מר צבי פוקסמן   . 12

בהצטיינות יתרה מר שמואל שמוחה   . 13

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

מר משה אביטל   . 1
גב' מעיין אטינגר   . 2

בהצטיינות מר איליה איאופדוב   . 3
מר דוד אלון   . 4

בהצטיינות מר אוהד אלישקו   . 5
מר ודים אלפרוביץ   . 6
מר נעם  לירון ארזי   . 7

מר מרק בייבסקי   . 8
מר לב ברון   . 9

בהצטיינות מר הדר דגן   . 10
מר שמואל דנן   . 11
מר דביר חדד   . 12

מר נגם חלייחל   . 13
מר אופיר חלילי   . 14

בהצטיינות מר רם טובי   . 15
מר דמיטרי טוקר   . 16

בהצטיינות יתרה מר מרדכי טייטל   . 17
מר רומן יופה   . 18

מר איגור לבקוב   . 19

בהצטיינות מר איתמר לוי   . 20
בהצטיינות מר חי מורגנשטרן   . 21

מר ארז מנור   . 22
מר יעקב מרון   . 23

בהצטיינות מר אור נדירי   . 24
מר פבל סטרזניקוב   . 25

מר ארטיום סלדז   . 26
בהצטיינות מר אלון סרברה   . 27

מר יותם פרכטר   . 28
מר רון צחנסקי   . 29

מר אלעד קופרברג   . 30
מר זאב רובינשטיין   . 31

מר איל רוטמן   . 32
מר אלעד שאלתיאל   . 33

מר יאיר שטרק   . 34
בהצטיינות מר אביחי שירזי   . 35
בהצטיינות מר ניר שלזינגר   . 36
בהצטיינות מר טל שפרוך   . 37

מר אורן תדמור   . 38



35

הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר גיל  אריה אונר   . 1
בהצטיינות מר יאן אוסטרובסקי   . 2

בהצטיינות יתרה מר אור-מאיר בן דוד   . 3
מר ניר בן-יעקב   . 4

מר סרגיי בסוביץ   . 5
בהצטיינות מר ים גבע   . 6

בהצטיינות יתרה גב' מיטל גבע   . 7
גב' אינה גירליצקי   . 8

בהצטיינות יתרה מר יגאל גלוזמן   . 9
מר קובי דהן   . 10

מר איתי הררי   . 11
מר אדי זיסר   . 12

מר יואב חדד   . 13
בהצטיינות מר ליאל ישי   . 14
בהצטיינות מר רומן ליבורקין   . 15

מר אורי מוריס   . 16
מר מור מרקס   . 17

מר אלכסנדר פוקס   . 18
גב' רומינה פליטמן   . 19

מר גדעון קוגן   . 20
מר דניאל רובין   . 21

בהצטיינות יתרה מר עומרי רם   . 22
מר מתן שטיינר   . 23
מר ירון שפירא   . 24

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

מר אוריאל אוזן   . 1
מר אלכסנדר אוסטריקוב   . 2

בהצטיינות מר ליטן אילני   . 3
מר חזקיהו הלפרט   . 4

מר יורי מירצ'ב   . 5
מר יניב מצליח   . 6

גב' אלה סגל   . 7

גב' עינת סויסה   . 8
מר מקסים סטוליאר   . 9

גב' אולגה פלד   . 10
מר עדו פרץ   . 11

מר יורי שפירא   . 12
בהצטיינות מר גוני שרון   . 13

הנדסת מערכות מידע

מר גד אלגרבלי   . 1
גב' עדי אפשטיין   . 2

בהצטיינות מר אורי בן-משה   . 3
מר יהודה גוזלן   . 4
מר תדהר דגן   . 5

מר אלי דהן   . 6
גב' ערגה כליפה   . 7

מר עדי לשם   . 8
גב' טל משולם   . 9

גב' דנה-ליאורה סיבוני   . 10
מר אורן עציוני   . 11

מר רון שמיר   . 12
מר אולג שקולניק   . 13

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

גב' מיטל אביטן   . 1
גב' סתוית אביש   . 2
מר אסף אהרוני   . 3

גב' אורין אלון נוימן   . 4
מר אלירן אליאסי   . 5
מר יהונתן ביטון   . 6

מר יריב  ציון בן דב   . 7
גב' נועה בן דוד   . 8
מר עודד בניסטי   . 9
גב' טל בר לביא   . 10
מר יניב ברוכים   . 11
מר יניב בר-חן   . 12

גב' איילת ברנדוין   . 13
מר יבגני ברעם   . 14

מר ויקטור גל   . 15
גב' מיכל גל   . 16

גב' סילבינה גרניק   . 17
מר אלעד גתי   . 18

גב' גליה  נעה דביר   . 19
מר אורן דיין   . 20

מר ולדימיר דיניץ   . 21
גב' גיתית הייליג   . 22

מר גד הרלב   . 23
מר ולדיסלב וטשטיין   . 24

מר אופיר ויצנר   . 25
גב' שלי חן   . 26

גב' שני טלמור   . 27
מר עומרי יונה   . 28

גב' מעיין יעקובוביץ   . 29
מר ליאור כהן   . 30

גב' שרון לב   . 31
גב' מלי להב   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר חיים לטוכה   . 33
גב' אירית מונטה   . 34

מר הלל מוסק   . 35
גב' שרי מזרחי   . 36

גב' ליבי מייבורד   . 37
מר רן מיכאלי   . 38

מר עומר מימרן   . 39
גב' לילך מלכה  קנז'ביץ   . 40

מר דורון סוצ'י   . 41
מר שמעון עוז   . 42

גב' דגנית עזרן   . 43
גב' יערה עינב   . 44
גב' הילה פלד   . 45

מר מיכאל פלדמן   . 46
מר פבל פרנקל   . 47

מר פבל פרפדיה   . 48
מר אברהם צבי   . 49

גב' פולינה קורצר   . 50
מר מרדכי קליין   . 51

גב' יוליה רדיונוב   . 52
גב' אודליה שבח   . 53

גב' רות שילמן   . 54
בהצטיינות גב' איריס שמואל   . 55

גב' מירב שמואלי   . 56
מר חגי תפיירו   . 57

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

מר אופיר אבקסיס   . 1
מר אלכס איצקוביץ   . 2

מר משה בוטון   . 3
מר אייל  חי בן-הרוש   . 4

מר יוסף גלעד   . 5
מר דוד  משה דגן   . 6
מר עמירם דודיאן   . 7
מר צפריר דרורי   . 8

מר אמיר חאג יחיא   . 9
מר דני חננאל   . 10

מר אילן מיארה   . 11
מר שלום סוסן   . 12
מר גיא עברון   . 13

גב' גלי פדולסקי   . 14
מר אייל פרי   . 15

גב' מיכל קורן   . 16

גב' ליאת  הלנה אמיר   . 1
מר תומר ברדוגו   . 2

מר אלכסנדר גלברגר   . 3
מר רן דובין   . 4

מר עומר דונאי   . 5
מר כפיר דמרי   . 6

גב' ליאלי דרויש   . 7
מר יצחק טורקל   . 8

מר תימור ישראלי   . 9
מר אסף מזרחי   . 10

מר יואב פאר   . 11
מר דור  יוסף קמפאס   . 12

ניהול והנדסת בטיחות

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

גב' שירי אבו פריח   . 1
מר דור אביגני   . 2
מר אמיר אדר   . 3

מר נתנאל אוחנה   . 4
מר איתי אוריין   . 5

מר עמית אלגמיל   . 6
מר אלון אליאסי   . 7
מר איל אלסטר   . 8
מר עדי אמארה   . 9

מר מוטי אמסלם   . 10
בהצטיינות גב' גל אסרף   . 11

מר אור אשכנזי   . 12
מר רועי בדיחי   . 13

בהצטיינות מר איתי בוחבוט   . 14
מר אריאל ביטרן   . 15

מר תומר בן-חיים   . 16

מר יניב ברדוגו   . 17
מר יצחק ברהום   . 18

גב' טטיאנה ברטנייב   . 19
מר ערן גארצי   . 20

מר עידן גולדבלט   . 21
מר ארקדי גורליק   . 22

מר נתן גרוס   . 23
מר אלון גרניט   . 24

בהצטיינות יתרה גב' שירה גרניט   . 25
מר יהונתן דבלינגר   . 26

מר איתמר דהרי   . 27
מר יחזקאל דשא   . 28

מר ערן הייליג   . 29
מר נועם הררי   . 30
גב' שירי ווהב   . 31

מר ארנון וולנברגר   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

בהצטיינות גב' אורטל וקנין קידר   . 33
מר אנדרי ז'וקובסקי   . 34

מר רן חפץ   . 35
מר יוגב טביבי   . 36
מר רם טרשתי   . 37
מר רצון יהודה   . 38

בהצטיינות מר מיכאל יושקוב   . 39
גב' תמרה יצחקוב   . 40

מר איתי כהן   . 41
מר גלעד כהן   . 42

מר נמרוד כהן   . 43
מר ערן כהן אדיב   . 44

מר ליאור כהנא   . 45
בהצטיינות מר אוהד כפרי   . 46
בהצטיינות גב' נטלי לוי   . 47

מר יצחק שי לוין   . 48
מר יהונתן ליקונן   . 49

מר חנניה לישע   . 50
מר אלן ללוצשוילי   . 51

מר יצחק הבטמו ללישו   . 52
מר יוגב לקס   . 53

מר מוטי מוטולה   . 54
מר תומר מזוז   . 55

בהצטיינות גב' דנה מזרחי   . 56
בהצטיינות יתרה מר עידן מזרחיד   . 57

גב' אסתר מטאייב   . 58
מר רועי מיכאלי   . 59

מר איתי מלטבשי   . 60
מר סטניסלב מנדלסון   . 61

מר גלעד נאור   . 62
מר רועי נגר   . 63
מר עידן נח   . 64

מר נתי יבגני ניישטדט   . 65
מר יונתן סבו   . 66
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר איליה סטרימבן   . 67
מר אברהם סיוון   . 68

מר עידן סיידו   . 69
מר עמרם סיידוף   . 70

מר ניר סיני   . 71
מר רוגה סעדה   . 72

מר מגד סעיד   . 73
בהצטיינות מר עומר עטייה   . 74

מר עמית פהימה   . 75
גב' נטליה פטרוב   . 76

בהצטיינות יתרה מר ברק פלד   . 77
גב' דניאל פלור   . 78
מר גלעד פלזמן   . 79

מר יהונתן פסטס   . 80
גב' לידר פרטוק   . 81

גב' רימון פרידמן   . 82

מר דניאל פרשה   . 83
מר רותם צוברי   . 84

גב' אולגה צפ   . 85
מר טל קורן   . 86

מר קרן קליצבסקי   . 87
מר אורן קרייף   . 88

מר טל רבובסקי   . 89
מר אלירון רדי   . 90

מר יוסי רוזן   . 91
מר אסף רלוי   . 92

מר עמרי שובל   . 93
מר יהודה שור   . 94

בהצטיינות מר גל שני   . 95
מר איתמר שניאור   . 96

מר איתמר שפץ   . 97
מר תומר שרון   . 98
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

גב' הדר אבידור   . 1
בהצטיינות גב' הודיה גרין   . 2

מר אוהד אוחיון   . 3
בהצטיינות גב' אנה אורונבייב   . 4

גב' הילה אורן   . 5
מר עמיר אלוני   . 6

בהצטיינות גב' נועה אמונה   . 7
בהצטיינות גב' מתי אריאל   . 8

גב' ליאת אשש   . 9
בהצטיינות גב' מעיין בכר   . 10

גב' אלכסנדרה ברדצקי   . 11
גב' ויקטוריה ברליאנט   . 12

בהצטיינות גב' קטי גורלוב   . 13
בהצטיינות מר עידן גל   . 14

גב' הגר גלאה   . 15
גב' אביגל דומניס מודן   . 16

בהצטיינות גב' רינת דיין   . 17
גב' אפרת דלימי   . 18
גב' נועה ורדימון   . 19
גב' ספיר חדוות   . 20

מר גיל טל   . 21
מר עדיאל יהודה   . 22

גב' קארין יניב   . 23
גב' שיר ישראלי   . 24
גב' אביטל כהן   . 25

בהצטיינות גב' יפעת כהן   . 26
גב' נטלי כהן   . 27
מר גלעד כץ   . 28

גב' אירנה תהל כצנלסון   . 29
גב' שימרית לאור   . 30

מר אבנר לוין   . 31
מר ניר ליברמן   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

בהצטיינות גב' ניצן מאירי   . 33
מר שי מגידי   . 34

בהצטיינות יתרה מר ינון מזר   . 35
מר לאוניד מיז'יריצקי   . 36

גב' מיטל מתתיהו   . 37
בהצטיינות גב' איה נוה   . 38

גב' גל נתנאל   . 39
מר רז סוננברג   . 40

מר גיא סלע   . 41

מר יורי ספייסקי   . 42
גב' חלי עטייה   . 43

גב' סאה עמרם   . 44
מר נדב קוניו   . 45

מר תומר קליינבלט   . 46
גב' איריס קנר   . 47

מר איתן רבינוביץ   . 48
גב' שיר שגיא   . 49

גב' הילה שרוני   . 50
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

מר עלא אבו-עבייד   . 1
מר אסף אברון   . 2

גב' מירי אוסטרובסקי   . 3
בהצטיינות גב' תמר אזרד   . 4

מר עודד איפרים   . 5
מר גלעד אליצור   . 6
גב' עינת אקרמן   . 7

גב' אילת ארזי   . 8
מר עלי אשתיוי   . 9

גב' שרונה ביסטרי   . 10
בהצטיינות גב' ענבר בן חמו   . 11

מר איתי בן מנחם   . 12
מר תום בן שמחון   . 13

גב' ליאור ברק   . 14
בהצטיינות גב' מעין גוטקינד   . 15
בהצטיינות מר אביחי אברהם גולדפרב   . 16

בהצטיינות גב' שירן גולן   . 17
גב' שני גור   . 18

בהצטיינות מר סטס גורבוביצקי   . 19
מר ליאור הרוש   . 20

גב' שני זוהר   . 21
מר עיד זכנון   . 22

מר אביעד חיימוב   . 23
מר איתי חממי   . 24

מר אביעד ידגר   . 25
גב' הילה יוסף   . 26

מר מתן לוין   . 27
גב' סמדר מגל   . 28
גב' רעות מגן   . 29
מר עומר מדי   . 30

מר קאסם מוסא   . 31
גב' דניאל מוסקוביץ   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

גב' ילנה מטיאשוב   . 33
בהצטיינות יתרה גב' מתניה נויימן   . 34

מר טל נבו   . 35
מר איתי סלמון   . 36
גב' ליהי סלמון   . 37
מר יורי סנדלר   . 38
גב' לירון עגיב   . 39

גב' ולאא ענבתאוי   . 40
מר איתמר עשת   . 41
מר מיכאל פרג'ון   . 42
מר ערן פרוכטמן   . 43

בהצטיינות גב' שקד פרידמן   . 44
בהצטיינות מר גיא צרור   . 45

בהצטיינות גב' מיה קריבוי   . 46
מר איתמר קריגר   . 47
גב' מאיה קרניבד   . 48

בהצטיינות גב' סיגל רגול   . 49
גב' ליהי רובין   . 50

בהצטיינות מר טל רוזנוין   . 51
מר אלעד רוטמן   . 52

גב' דנית שדה   . 53
מר אורן שועה   . 54

בהצטיינות מר רוני שטיינר   . 55
מר יניב שיינפלד   . 56

בהצטיינות יתרה גב' ענת שני   . 57



47

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

מר אמיר אייזן   . 1
בהצטיינות מר גרי אינשנק   . 2

מר מיכאל ברנובסקי   . 3
מר מקסים גרוזמן   . 4

מר רועי דנה   . 5
מר יצחק דרס   . 6
מר נועם ויצמן   . 7

מר אורי מאירמן   . 8
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר רון אור   . 1
מר אייל אורן   . 2

גב' מורן איטח   . 3
בהצטיינות גב' זוהר אליהו   . 4

מר ערן אמסלם   . 5
מר רון ארושס   . 6

בהצטיינות גב' רעות ביטון   . 7
מר ליאור בלו   . 8

גב' יעל בן ארוש   . 9
מר עידו בן שמחון   . 10

מר יאיר גואטה   . 11
גב' אלכסנדרה גודז   . 12
מר ארתור גורביץ'   . 13

מר דמיטרי גנלין   . 14
מר אייל גרינברג   . 15

מר ברק דיויס   . 16

בהצטיינות מר אבנר ווייט   . 17
מר מיכאל גורי   . 18

מר אלירן זכריה   . 19
מר צבי יעקב זלינגר   . 20

מר מני זמיר   . 21
מר רובי זמיר   . 22

מר איליה חרחל   . 23
בהצטיינות גב' נועה טאוב   . 24

מר אמיר טל   . 25
בהצטיינות מר צבי טמפלמן   . 26

גב' טל ידלין   . 27
מר משה עידן כהן   . 28

מר אדם כהן   . 29
מר דור כהן   . 30
גב' דנה כהן   . 31

גב' נטלי רבקה לביא   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

גב' רחל לוטטי   . 33
בהצטיינות מר יובל מורדקוביץ   . 34

גב' דפנה מידן   . 35
מר לירן מנחם   . 36

מר אליאור מסעוד   . 37
מר תומר מרדכי   . 38

גב' עומר מרוז   . 39
בהצטיינות מר אופיר משה   . 40

גב' ליטל נוימן   . 41
מר יאיר נורדון   . 42
גב' נטלי נידם   . 43

גב' איילת נסים   . 44
מר ליאור סויסה   . 45
מר איתי סולומון   . 46

מר אייל עוז   . 47
מר אסף עוזיאל   . 48

מר שחר עוקבי   . 49
מר רועי פדידה   . 50

גב' אלה פיינברג   . 51
בהצטיינות גב' הילה פניני   . 52

בהצטיינות יתרה מר אלכסנדר פקין   . 53
גב' רעות פרי   . 54
מר גלעד פרץ   . 55
מר גיא צדקה   . 56

בהצטיינות מר ליאור קדוש   . 57
מר מקסים קובילב   . 58

גב' עדה קונץ   . 59
בהצטיינות גב' אולגה קירמה   . 60

גב' אסנת קנדלר   . 61
מר ליאור קפלן   . 62
גב' מיכל קרת   . 63

מר עומר ויטוריו רובין   . 64
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר עידן רוזנטל   . 65
גב' מיטל רומנו   . 66

בהצטיינות גב' סיון שגיא   . 67
גב' יעל שובל   . 68

מר משה שחר   . 69
מר מיכאל שייקביץ'   . 70

גב' מריה שיר   . 71
בהצטיינות גב' גילי שלו   . 72

מר מקסים שלימוביץ'   . 73
גב' טטיאנה שמולביץ'   . 74

גב' יעל שנחה   . 75
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים

מר אביעד אבני   . 1
מר צוריאל אברהם   . 2

מר רועי אברהמי   . 3
מר אלירן אברזל   . 4

מר דוד אגמון   . 5
מר יניב אגמן   . 6

בהצטיינות מר ליאור אטיאס   . 7
מר דור איגלברג   . 8

מר ניר אייזיק   . 9
מר יצחק איצ'ין   . 10

מר יעקב אליאב אלול   . 11
מר עידו אלוס   . 12

מר חיים אלישע   . 13
מר עלי אלסנע   . 14
גב' עדי אקלימי   . 15

מר ליאור אקשטיין   . 16
בהצטיינות יתרה מר נדב אראל   . 17

בהצטיינות מר אסף ארבל   . 18
גב' יעל ארד   . 19
מר אייל ארז   . 20

מר נדב אשרף   . 21
מר שלום בוארון   . 22
מר איליה בוכמן   . 23

בהצטיינות מר גלעד בומשטיין   . 24
מר ליאור בונדורבסקי   . 25

מר אדי דוד ביסמוט   . 26
מר דורון בלומשטיין   . 27

מר מתן בן משה   . 28
מר משה בן-ארי   . 29

מר דניאל בנדיטקיס   . 30
מר טל בנך   . 31

מר גלעד בן-עמי   . 32
מר יעקב שמואל בסיג   . 33

מר אייל בר   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר מעיין בר-אור   . 35
גב' חן ברימברג   . 36

מר שי גבעתי   . 37
מר יבגני גולדשטיין   . 38
מר שי יהושע גולן   . 39

מר רותם גורן   . 40
בהצטיינות מר רוברט גיטרמן   . 41

מר ליאור גנור   . 42
בהצטיינות גב' שיר גסטר   . 43

גב' צליל גסר   . 44
מר מיכאל גראץ'   . 45
מר אמיר גרבלה   . 46
מר דניאל גרזדה   . 47

גב' נועה גרין   . 48
בהצטיינות יתרה מר רועי גרינוולד   . 49

מר מרדכי גרנדובול   . 50
מר אביתר דאלקיאן   . 51

מר אדם דב   . 52
מר אסף דבורה   . 53

בהצטיינות מר ניר דגני   . 54
מר שי דהן   . 55

מר ארי דוד   . 56
גב' אורטל דורון   . 57

מר יניב דכנר   . 58
מר איגור דמיטרייב   . 59

מר אדהם דעאס   . 60
מר אוריאל דרי   . 61
מר תום דרמר   . 62

בהצטיינות מר אלעד הולנדר   . 63
בהצטיינות גב' מיטל הולנדר   . 64

גב' קרן הורנשטיין   . 65
מר תומר הייליג   . 66
מר אלעד היימן   . 67
מר אחיה הימן   . 68

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

גב' ורד הירשמן   . 69
מר טל הרן   . 70
מר רון הרן   . 71

מר נמרוד הרשקו   . 72
מר מיכאל הרשקוביץ   . 73

מר רועי השכל   . 74
מר אלמוג וויס   . 75

מר אנדרי וולפוביץ   . 76
בהצטיינות מר ניב ווסקובויניק   . 77

מר איתי ויטנשטיין   . 78
בהצטיינות מר בן וייס   . 79

מר יגאל ויניצקי   . 80
בהצטיינות יתרה מר דרור וינקלר   . 81

מר רומן ויסוצקי   . 82
מר שי ויסמן   . 83

מר אפיק וקנין   . 84
מר גיל זהב זגדנסקי   . 85

בהצטיינות גב' עדי זילברפניג   . 86
מר עומר זילכה   . 87

גב' נריה חדד   . 88
מר חן חותא   . 89

גב' רחלי חיון   . 90
מר עופר חסון   . 91

מר מיכאל חרש   . 92
בהצטיינות מר אורן טחנאי   . 93

מר טמז טלשדזה   . 94
מר סטניסלב יבסטיגנייב   . 95

בהצטיינות מר אמוץ יגב   . 96
מר גיל יהודה   . 97
מר ציון יהושע   . 98

מר רז יוגב   . 99
מר פאבל יודשקין   . 100

גב' אורטל יונה   . 101
מר מיכאל יוספה   . 102

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

בהצטיינות מר אלעד ייטב   . 103
מר עידו ימין   . 104

בהצטיינות יתרה מר נעם ינקו   . 105
מר דביר יעקבי   . 106

מר אבישי יעקובוף   . 107
בהצטיינות יתרה מר מיכאל יפת   . 108

בהצטיינות מר ניר ירימי   . 109
בהצטיינות יתרה מר איתמר ישראלי   . 110

מר אביתר כהן   . 111
מר אושר כהן   . 112

מר נדב משה כהן   . 113
מר ניר לב רן   . 114

בהצטיינות יתרה מר מקסים לבוב   . 115
מר יוחאי לביא   . 116

מר עידו לבל   . 117
מר חיים לוזון   . 118
מר ליעד לוזון   . 119

בהצטיינות מר אלון לוי   . 120
מר יעקב לוי   . 121
גב' נועה לוי   . 122
מר מור לויה   . 123

בהצטיינות מר אביעד לויס   . 124
מר דמיטרי לוקין   . 125

מר מיטב ליבר   . 126
מר גארי ליבשיץ   . 127
מר בוריס ליטבק   . 128

מר נדב אורי ליכטנשטיין   . 129
מר תאודור ליניק   . 130

מר גיל לקס   . 131
מר אלעד מאיר   . 132

בהצטיינות מר ליאור מויאל   . 133
מר אהד מויסי   . 134
גב' לי מולדובן   . 135

מר ארקדי מושייב   . 136

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

מר איציק מזרחי   . 137
מר יניב מזרחי   . 138
מר רועי מישר   . 139

מר רז מלכא   . 140
מר חן מלניק   . 141

בהצטיינות מר דור מן   . 142
מר יוגב מנקיטה   . 143

בהצטיינות מר גיא מרדכי מעוז   . 144
גב' מור מעיין   . 145

מר גיא מרגולס   . 146
גב' אולגה נובק   . 147

מר אייל נוקד   . 148
מר אסף נעמני   . 149
גב' נוגה סבאג   . 150

בהצטיינות מר אורון סבג   . 151
בהצטיינות מר שי סביר   . 152

מר קובי סויסה   . 153

מר אביעוז סופר   . 154
מר נתנאל סיגרון   . 155

מר אייל סלע   . 156
מר אורן סער   . 157

מר חגי ספקטור   . 158
מר בן סרוסי   . 159

מר אליק סרור   . 160
מר עידו עובד   . 161

מר אביאל עובדיה   . 162
מר ארז עוז   . 163

בהצטיינות מר נועם עזרא   . 164
בהצטיינות מר תומר עזרא   . 165

מר גיא עמרני   . 166
בהצטיינות יתרה מר רועי ענבר   . 167

מר נועם פולברניס   . 168
מר טל פז   . 169

מר מארק פייסיחס   . 170

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

מר שמואל פינגר   . 171
מר אסף פיפמן   . 172

מר אנטון פלצקובסקי   . 173
גב' דניאלה פרבר   . 174

מר יוסף פרץ   . 175
מר מאור פרץ   . 176
מר צחי צדקי   . 177

מר נימרוד צלאל   . 178
מר אלכסנדר צ'רניאק   . 179

מר עמרי צרפתי   . 180
מר גיא קגנסקי   . 181

בהצטיינות יתרה מר רז קופמן   . 182
בהצטיינות מר טל קופץ   . 183

מר שחר קופר   . 184
בהצטיינות מר איתי קזורר   . 185
בהצטיינות מר אור קירשנבוים   . 186

מר גל קליינר   . 187

מר לואי קנאזע   . 188
מר יונתן קסלר   . 189
מר נועם קפלון   . 190

מר איתי אריה קפלן   . 191
מר אמיר קפלן   . 192

מר יבגני קריאולנסקי   . 193
מר רועי קריאף   . 194

מר יגאל קריבושי   . 195
מר ירון ראי   . 196
מר גל רביד   . 197

מר אלכס רבינסקי   . 198
בהצטיינות מר אלון רוה   . 199

בהצטיינות יתרה מר מתנאל רווה   . 200
מר יוחאי רווח   . 201

מר ישראל רווח   . 202
מר שלומי רוזוליו   . 203

מר עודד רוזן   . 204

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

מר יניב רוזנברגר   . 205
מר ויקטור רומנוב   . 206

גב' סיון רוקח   . 207
מר איליה רזומובסקי   . 208

מר עמית ריבנסון   . 209
בהצטיינות מר אלעד רייכמן   . 210

מר מוטי רשף   . 211
מר עידו שביט   . 212

מר מיכאל שבתאי   . 213
בהצטיינות מר גיל שדה   . 214
בהצטיינות מר גרמן שוב   . 215
בהצטיינות מר אילן שוורצמן   . 216

מר חצב שחף   . 217

מר דורון שחר   . 218
בהצטיינות גב' מיכל שטרן   . 219

גב' ליאת שכטר   . 220
מר אמיר שלו   . 221
מר עומר שלו   . 222

מר גל שלח   . 223
מר עודד שמיר   . 224

בהצטיינות יתרה גב' אנאבל שרון   . 225
מר עומר שרון   . 226

מר רון שרף   . 227
מר אחיעד תורג'מן   . 228
מר אמיר תימסית   . 229

מר יואב תלמי   . 230

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

גב' מעיין אביטל   . 1
מר איגור אושר   . 2

גב' מירה איסקוב   . 3
בהצטיינות גב' נטע אלול   . 4

מר רן אליאס   . 5
בהצטיינות מר שמואל אליהו   . 6

מר עמר אלעטאונה   . 7
בהצטיינות גב' מתת בוזגלו   . 8

גב' רעות ברגר   . 9
גב' דור ברהום   . 10

גב' אביגיל-אלה ברוך   . 11
מר דניאל ברומפמן   . 12
מר אברהם בר-חן   . 13

מר חן גואטה   . 14
מר יונתן ג'וס   . 15

בהצטיינות מר ניר גלילי   . 16

גב' נועה דהאן   . 17
גב' הדס דוד   . 18

גב' ורד דפנה   . 19
מר גיא הוכבאום   . 20

גב' נגה הלפרן   . 21
מר דור ויט   . 22

מר יהודה ויסמן   . 23
בהצטיינות מר עומר ונה   . 24

מר אדם וקאחי   . 25
בהצטיינות מר רובי זארכין   . 26

גב' דריה זובנקו   . 27
גב' ילנה זרז'יצקי   . 28
מר שלומי טולדנו   . 29

מר שגיא כהן   . 30
מר איתי כץ   . 31

מר קובי לכר   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

גב' לילך מימון   . 33
מר רועי מימון   . 34

מר איתן מלמד   . 35
גב' אלה מנדלבוים   . 36

גב' קרין מנואים   . 37
בהצטיינות מר רועי נדיב   . 38

מר מטיאס ארנן נולמן   . 39
מר עבד סופי   . 40
גב' סיון סימון   . 41

מר דניס ספיר   . 42
מר אסף עובדיה   . 43

מר מאור פליווטיקל   . 44

גב' רעות פנחס   . 45
גב' יעל קלו   . 46

מר אוהד קליין   . 47
גב' ניצן רביד   . 48
מר אמיר רוזן   . 49

בהצטיינות מר מתן רוטנברג   . 50
גב' ענת רולניק   . 51
מר שמואל רם   . 52
גב' ליאת שורק   . 53

מר יובל שטיינמץ   . 54
גב' איילת שטרן   . 55

בהצטיינות גב' ערגה שלו   . 56
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר אביחי אביב   . 1
מר איתי אבינתן   . 2

מר עידו אברהמוב   . 3
מר אחיעד אברהמי   . 4

בהצטיינות מר אבשלום אופנר   . 5
גב' שני אזגווי-לוי   . 6

מר אבירם איפרגן   . 7
מר רווה אליה   . 8

בהצטיינות מר אלעד אליהו   . 9
מר ישי אליהו   . 10

בהצטיינות יתרה מר אלירן אלמקייס   . 11
מר שי אלפסי   . 12

בהצטיינות מר אייל אמנון   . 13
מר שלומי אמסלם   . 14

בהצטיינות מר איתי ארד   . 15
מר שלמה ארוצקר   . 16

מר מאיר בדלוב   . 17

מר רפאל ישר בוקובזה   . 18
מר איגור בורודובסקי   . 19
מר אלכס ביצקובסקי   . 20

מר יבגני בלוב   . 21
מר מקסים בלכמן   . 22

בהצטיינות מר שחר בן דוד   . 23
מר אביעד בן זקן   . 24

מר שלומי בן חיים   . 25
מר משה בן שטרית   . 26

מר רועי בנדהן   . 27
מר טל בר   . 28

בהצטיינות יתרה מר כפיר ברדה   . 29
מר ליאור בשן   . 30

בהצטיינות מר מורן גד   . 31
מר גילעד גולדנברג   . 32

מר עופר גולן   . 33
מר אוהד לירון גזית   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר יוגב גל   . 35
מר גיא גלעד   . 36

מר גיא גריאני   . 37
בהצטיינות גב' גל דהן   . 38

מר אייל דודי   . 39
מר איבן דוד דייטש   . 40

מר נחשון דסקל   . 41
מר אייל דקל   . 42

מר שמעון הראל   . 43
בהצטיינות גב' רונית ואינטרובה   . 44
בהצטיינות מר יאיר וגשל   . 45

מר עדיאל וונא   . 46
בהצטיינות יתרה מר דוד וורסין   . 47

בהצטיינות מר אורן ויזל   . 48
מר עידו וינר   . 49

מר בועז ויסמן   . 50
בהצטיינות גב' אילנה ויסקין   . 51

מר אפיק זך   . 52
מר איל זלבסקי   . 53

בהצטיינות יתרה מר נסי חורש   . 54
מר דרור חזן   . 55
מר אוהד חיון   . 56

מר אוהד חיים   . 57
בהצטיינות מר מיכאל חמלניצקי   . 58

מר ינון חניה   . 59
מר רן טימור   . 60
מר אלון טל   . 61

מר אמיתי ילין   . 62
מר נדב יסודי   . 63

בהצטיינות יתרה מר יונתן יפה   . 64
גב' יפעת יצחק   . 65

בהצטיינות גב' איילת יצחקי   . 66
בהצטיינות מר הדר ירון   . 67

מר אביב ישראלי   . 68
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר אור כהן   . 69
מר אסף כהן   . 70
מר יוסף כהן   . 71
מר תום כהן   . 72

בהצטיינות מר גבע כץ   . 73
מר יניב כרמי   . 74

בהצטיינות מר ברק לברן   . 75
מר ליאור לוזון   . 76

בהצטיינות מר אסף לוי   . 77
מר גיל אור לוי   . 78

מר שי לוי   . 79
מר בן לויטן   . 80

מר עופר ליבו   . 81
מר אלכסנדר לייבמן   . 82

מר זיו לרנר   . 83
מר אוהד מאיר   . 84
מר מאיר מאיר   . 85

מר שגיב מגל   . 86
מר נדיב מדינה   . 87

מר זיו מדר   . 88
מר ברק מונק   . 89

מר גיא מורגנשטרן   . 90
מר אמיר מורד   . 91

בהצטיינות מר יהב מושקוביץ   . 92
בהצטיינות מר אוהד מזור   . 93

מר אייל מזור   . 94
מר יעקב )יקיר( מחלב   . 95

מר גביש מידה   . 96
גב' עדן מימון   . 97

מר גדי מינסטר   . 98
גב' גילת מלכה   . 99
מר מיכאל ממן   . 100

בהצטיינות מר איתי מנור   . 101
מר עומר מרגלית   . 102
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' נועה נבו   . 103
מר שי נגר   . 104

מר יהודה נהרי   . 105
מר שי נחמנוביץ   . 106

מר עידן נקש   . 107
מר ערן סוחמן   . 108

מר מוני סולומונוב   . 109
מר יונתן סופן   . 110
מר עדי סלטון   . 111

בהצטיינות מר אלון סלעי   . 112
מר אייל סעידי   . 113

בהצטיינות יתרה מר אביחי ספיציקינו   . 114
מר אילון עוז   . 115

בהצטיינות יתרה מר אברהם עוזי   . 116
בהצטיינות מר מורן עזרא   . 117
בהצטיינות מר חנן עזרן   . 118

בהצטיינות יתרה מר שי דוד עמר   . 119

בהצטיינות יתרה גב' שני עמר   . 120
בהצטיינות מר דור עפרוני   . 121

מר ג'ונתן פארל   . 122
מר יהונתן פבין   . 123
מר יוסף פוגלמן   . 124

מר אורי פוקס   . 125
מר אדם פלדמן   . 126
מר ארז פלשנר   . 127

מר גדעון פרנקל   . 128
בהצטיינות יתרה גב' הדר פרנקל   . 129

בהצטיינות גב' ג'ני צ'ומקוב   . 130
בהצטיינות מר לב צייטלין   . 131

מר גיא קגן   . 132
מר אייל קהמקר   . 133
מר יהונתן קוגלר   . 134

מר דניאל קושיצקי   . 135
מר יואב קלע-קובלסמן   . 136
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר סרגיי קרקול   . 137
מר אמיר קרת   . 138
מר עמית רגב   . 139
מר סהר רובין   . 140
מר אלירן רוזן   . 141

מר גיל רוזנברג   . 142
מר חגי רוזנברג   . 143

בהצטיינות מר תומר רוזנפלד   . 144
מר איתן רותברט   . 145

מר רביב רז   . 146
מר אמנון רטר   . 147
מר שלומי רידי   . 148
מר אור רימוך   . 149
גב' שני רימון   . 150

מר אבידע רפאל   . 151

בהצטיינות יתרה מר גלעד רפאל   . 152
מר עדי שבי   . 153

מר שלומי שהרבני   . 154
מר טל שואף   . 155

מר יאיר שוורץ   . 156
מר אוריאל שחימוב   . 157

מר אור שחר   . 158
גב' אדר שטח   . 159

בהצטיינות יתרה מר אבירם שטיינבוק   . 160
מר גל שיפר   . 161
מר דגן שיר   . 162
מר עידן שני   . 163

מר אייל שפירא   . 164
מר חנוך שפרן   . 165

מר אלכס שצגלוב   . 166



65

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

מר אסף אביגל   . 1
מר ארז אבנילוב   . 2

בהצטיינות גב' מור אברהם   . 3
בהצטיינות מר רועי אברהם   . 4

גב' כרמל אדלדינג   . 5
גב' חנה אדרי   . 6
גב' תמר אדרי   . 7
גב' רעות אוזן   . 8

מר דורון אוחיון   . 9
גב' נופר אוחנה   . 10

גב' שלומית אוחנה   . 11
מר גל אוסירוף   . 12

בהצטיינות גב' עדי איזן   . 13
גב' ניצן אילוז   . 14

מר יובל אינלסברג   . 15
גב' גל אלון   . 16

גב' הדס אלזם   . 17
בהצטיינות מר יצחק אליהו   . 18

מר רן אלמוג   . 19
גב' ניל אלמלך   . 20

בהצטיינות גב' אלה אמבר   . 21
גב' אור אמסלם   . 22

גב' מורן אסא   . 23
בהצטיינות מר מתן אסולין   . 24

מר יוחאי אסרף   . 25
גב' אניטה ארבלט   . 26
גב' רעות אשכנזי   . 27

בהצטיינות גב' עדי ביזאוי   . 28
בהצטיינות גב' טלי בינדר   . 29

גב' נטלי ביסטריצר   . 30
גב' יסמין ביתן   . 31
מר אורי בכור   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' נעה בלאושטיין   . 33
גב' דותן בן מנחם   . 34

גב' עדי בן עברי   . 35
מר גל בן שלמה   . 36
גב' לירון בן-זאב   . 37

מר יובל בנישו   . 38
גב' נעמי בר   . 39
מר תמיר בר   . 40

גב' מרים בראון   . 41
גב' הדס בראל   . 42

גב' קרן ברוך   . 43
גב' נועה ברטל   . 44

מר רן בר-ניב   . 45
גב' תמר ברנן   . 46

מר עידו ברסקי   . 47
גב' אלה ברצלבר   . 48

גב' שירן גאנם   . 49
מר יורי גברילוב   . 50

גב' ניקה גברילוב   . 51
מר יניב גולד   . 52

גב' יעל גולדמן   . 53
גב' דניאל גולדשטיין   . 54

גב' גל גולומב   . 55
גב' אירית גורביץ   . 56

גב' טל גינזברג   . 57
גב' מיכל גירשפלד   . 58

בהצטיינות גב' דורית גלדמן   . 59
גב' יעל גלמן   . 60

מר אסף גרוסמן   . 61
מר גיא גרינברג   . 62
מר עמית גרנט   . 63
גב' ענת גרניט   . 64

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

מר אביחי גרפי   . 65
גב' שיר גרציאני   . 66

גב' נופר דאלי   . 67
מר תומר דגן   . 68

מר עמרי דובובי   . 69
מר ליאור דוד   . 70

גב' אריאלה דוכן   . 71
בהצטיינות יתרה גב' שרון דטנר   . 72

גב' נעה דיין   . 73
מר אלכסנדר דליקמן   . 74

מר נבות דקו   . 75
גב' דנה הירשהורן   . 76

גב' קרן שמש הרוניאן   . 77
גב' עדי הרינג   . 78

בהצטיינות גב' ענת הרשקוביץ כהן   . 79
גב' מרינה ווגלטר   . 80

גב' רגינה ווגמן   . 81
גב' נטלי וויס   . 82
מר אלי וטורי   . 83

גב' בת-אל ויזל   . 84
מר שני וייס   . 85

גב' דורין וייספלנר   . 86
גב' חנית וינריב   . 87

מר אוהד ויסברג   . 88
מר אלירן זגביב   . 89

גב' נועה זיו   . 90
גב' חן זיק   . 91

בהצטיינות מר אוריאל זכריה   . 92
גב' שני זלינגר   . 93

גב' יאנה חוטיינוב   . 94
גב' ליבנת חורב   . 95

בהצטיינות מר ליאור חזן   . 96

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

מר רון חנוכייב   . 97
גב' מור חניה   . 98

גב' דפנה חסין   . 99
מר יאיר טאיטו   . 100
גב' מורן טייכמן   . 101

גב' רותם טל   . 102
גב' ורד יונה   . 103
גב' יעל יונס   . 104

גב' בת-אל יושעי   . 105
גב' טלי יעקב   . 106

בהצטיינות יתרה גב' נגה יפה   . 107
מר יובל ירדני   . 108

בהצטיינות גב' אלה ישראלי   . 109
גב' אורטל כהן   . 110

גב' איה כהן   . 111
מר אלי כהן   . 112

מר גל כהן   . 113
גב' טל כהן   . 114

מר עומר כהן   . 115
גב' שני כהן   . 116

גב' שני כומארי   . 117
גב' רעות לביא   . 118

בהצטיינות גב' עמית לבקוביץ   . 119
מר ירון לובלסקי   . 120

מר מור לוברנסקי   . 121
מר אביעד אברהם לוי   . 122

מר אבשלום לוי   . 123
גב' דנה לוי   . 124

מר נחום לוקובצקי   . 125
גב' נועה ליבוביץ   . 126

בהצטיינות מר ניסן ליבוביץ   . 127
גב' שירי ליבמן   . 128

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

מר גלעד ליבנת   . 129
גב' יפעת ליברטי   . 130
גב' נעמי ליברמן   . 131

מר ארז ללזרי   . 132
מר שגיא לם   . 133

מר נועם לפידות   . 134
גב' מלי מאמוס   . 135

גב' אור מגנזי   . 136
בהצטיינות גב' לחן מור   . 137

מר אלעד מזור   . 138
מר יאיר מזור   . 139

גב' ניצן מיוחס   . 140
מר רומן מילברט   . 141

מר אסף מילמן   . 142
מר אור מילס   . 143

גב' תמר מילר   . 144

מר עדי מימון   . 145
מר רועי מימון   . 146
גב' טל מיקל   . 147

מר יהונתן מליחי   . 148
מר אורי מרגלית   . 149

גב' אילת מררי   . 150
מר גיא משה   . 151

מר זיו משולם   . 152
גב' שירן משיח   . 153
מר אלירן נאור   . 154

בהצטיינות מר לירן נחום   . 155
מר שלום-ליאם נחום   . 156

מר עומר נחמן   . 157
מר אורון ניר   . 158

מר עירא נכטיגל   . 159
גב' מיטל נסים   . 160

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

בהצטיינות גב' אולגה נקרסוב   . 161
מר צבי סבו   . 162

גב' שלומית סגל   . 163
מר אור משה סודאי   . 164

מר פבל סופיר   . 165
גב' שיר סטבון   . 166

גב' עדי סטולוביץ   . 167
מר יובל סטיר   . 168
מר טל סיבוני   . 169
מר דרור סיון   . 170

גב' ענבר סייף   . 171
גב' עינת סימן טוב   . 172

מר ירין סליבקה   . 173
מר אברהם סלמנוביץ   . 174

מר דוד סלפיאן   . 175
מר יועד סספורטה   . 176

מר אוהד סער   . 177
בהצטיינות מר רועי ספוליאנסקי   . 178

גב' מורין עטיה   . 179
בהצטיינות מר אלון עמדי   . 180

מר אסף עמית   . 181
גב' רותם פאר   . 182

בהצטיינות יתרה מר לירן פוליטי   . 183
מר יהל פולק   . 184

בהצטיינות גב' ליעד פוקס   . 185
בהצטיינות מר ליאור פטוקה   . 186

גב' עינב פיטרמן   . 187
בהצטיינות גב' נופר פייזר   . 188

גב' לנה פישל   . 189
מר אמיר פרידמן   . 190
מר מקס פרידמן   . 191

מר שאול פרס   . 192

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

בהצטיינות גב' ליאת פרץ   . 193
גב' שחף פרץ   . 194

בהצטיינות מר תומר פרש   . 195
מר אורי צין   . 196

בהצטיינות מר עודד צינמן   . 197
מר איתי צפלוביץ   . 198
מר אוהד צרפתי   . 199

גב' בר קגן   . 200
מר איליה קוכמן   . 201

מר רוסלן קולמנובסקי   . 202
מר אבנר קוניק   . 203
גב' נועה קייזמן   . 204

בהצטיינות גב' ניצן קלוורי   . 205
גב' לירז קליימן   . 206

בהצטיינות מר אהרון קלנטר   . 207
מר אורי קלר   . 208

בהצטיינות מר יואב קמין   . 209
גב' מאיה קן-תור   . 210
גב' צביה קסלמן   . 211

מר גיא קציר   . 212
מר ניר קרומר   . 213
מר לירן קרל   . 214
מר רן קרמר   . 215

מר מור מרדכי רווה   . 216
מר תומר רופא   . 217

מר רון רופולוביץ   . 218
מר אומיד רוקני   . 219

בהצטיינות מר אסף רז   . 220
בהצטיינות גב' אדוה רחמני   . 221

גב' דנית ריבק   . 222
מר עמית רייזמן   . 223

גב' ירדן רייצס   . 224

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

מר איתי רישפן   . 225
בהצטיינות יתרה מר רועי רשף   . 226

מר עופר שגב   . 227
מר גלעד שגיא   . 228
מר עומר שגיא   . 229
מר יניב שוורץ   . 230

מר ניר שוורצברג   . 231
מר דרור שוימר   . 232
מר עמית שולץ   . 233
מר איתי שוסל   . 234
גב' נטע שופאן   . 235

גב' תאיר שוקרון   . 236
גב' תניה שורצברד   . 237

בהצטיינות מר הראל שטיין   . 238
בהצטיינות גב' מיה שטמר   . 239

גב' שירי שטראוס   . 240

גב' גפן שי-אחי   . 241
מר עמית שיוביץ   . 242

בהצטיינות גב' ליאת שירן   . 243
גב' שונית שלום   . 244
גב' נועה שלומי   . 245

מר אלכסנדר שלימוביץ   . 246
גב' מרינה שניידרמן   . 247

בהצטיינות יתרה מר איתמר שניר   . 248
בהצטיינות גב' שירלי שנקמן   . 249

גב' שרון שנרך   . 250
מר עמיר שפירא   . 251

מר לירן שקד   . 252
מר דותן ששון   . 253

בהצטיינות יתרה מר רועי תימור   . 254
מר רועי תמיר   . 255

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

מר אופיר אברהם   . 1
מר גיא אברהם   . 2

מר עומר אהרוניאן   . 3
מר יואב אוליאמפרל   . 4

מר איתי אופיר   . 5
מר סשה אימנילוב   . 6

מר סטניסלב איסקוב   . 7
מר נעם אלטמן   . 8

בהצטיינות מר אוהד אללי   . 9
מר אבי-יאיר אסרף   . 10

בהצטיינות מר דניס בולוטין   . 11
מר מוטי בוקעי   . 12

מר אמיתי בלום   . 13
מר זוהר בן אהרון   . 14

מר שחר בן דוד   . 15
מר יואב בנישו   . 16

מר שי בר   . 17
מר איליה גומברג   . 18

מר אלכס גלוחובסקי   . 19
גב' ויקטוריה גריגורוביץ   . 20

בהצטיינות מר דוד דיין   . 21
מר קיריל דנילצ'נקו   . 22

מר יעקב הדר   . 23
מר אראל הנסב   . 24

מר ניר הראל   . 25
בהצטיינות מר רם רומן ולסקי   . 26
בהצטיינות מר אלכסנדר וסקר   . 27

מר יותם וקנין   . 28
בהצטיינות מר יחיאל זוהר   . 29

מר קונסטנטין ז'ורויב   . 30
מר דן חיים   . 31

מר יריב חשאי   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר ניר טל   . 33
גב' רונית טקיה   . 34
מר יוסי טרבלסי   . 35

מר סטס יאגודייב   . 36
בהצטיינות יתרה מר רון ידגר   . 37

מר גיא יצחק   . 38
מר בניה יצחקי   . 39

מר עמרי כהן   . 40
גב' מאיה כרמי   . 41

מר דוד לוגסי   . 42
מר שגיא לורבר   . 43
מר איגור מאלר   . 44

מר עמית מולאיוף   . 45
מר עדי מזרחי   . 46
גב' טל מלכא   . 47

מר משה ממן   . 48
גב' יעל מסרי ברנדס   . 49

מר אדיר נעמן   . 50
מר איל סגל   . 51

מר אנטון פודקובירין   . 52
מר בני פיבניק   . 53

מר לאוניד פיינגולד   . 54
מר תומר פריד   . 55

מר יריב פריפלד   . 56
מר נדב יצחק פרץ   . 57

מר אופיר צח   . 58
גב' רעיה צ'פובצקי   . 59

בהצטיינות מר איליי קורדונסקי   . 60
גב' לריסה קורקט   . 61
מר טל קירשנצויג   . 62
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר מיכאל קרופניק   . 63
מר דודי ראובני   . 64

מר דימה רדוצקי   . 65
מר אביב רוחם   . 66
מר אלון רולניק   . 67

בהצטיינות מר ערן ריינר   . 68
מר דן רפפורט   . 69

מר ליאור רפצקי   . 70

מר נתנאל שוקר   . 71
מר רועי שינברג   . 72

מר לירן שמאי   . 73
בהצטיינות יתרה מר אורי שמואל   . 74

מר רון שמיד   . 75
מר מקסים שמלובסקי   . 76
מר אלכסנדר שרייפל   . 77

מר יוהד תור   . 78
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות מידע

בהצטיינות גב' צביה אברמוב   . 1
מר נדב אורן   . 2

מר גרגורי אזרץ   . 3
בהצטיינות מר אביתר אילוז   . 4

מר אלעד בטיט   . 5
בהצטיינות מר יוסף בן שלמה   . 6

מר עמית בנבנישתי   . 7
מר עידן בן-הלוי   . 8
מר בוריס בקמן   . 9

בהצטיינות גב' שירן בר   . 10
מר רועי גבריאלוב   . 11
מר ניב גולדנברג   . 12

מר גיא גור  אריה   . 13
גב' ניצן גזית   . 14

גב' ענת גיבלי   . 15

מר אוהד גן רווה   . 16
מר אליוסף גניזדה   . 17

גב' נטלי געש   . 18
בהצטיינות גב' אדיתה גרולמן   . 19

גב' מיטל גרונדמן   . 20
מר יהונתן גרינברג   . 21

מר יהונתן גרינר   . 22
מר אלמוג דה-פז   . 23
גב' גלית דוחביב   . 24

מר אלון דורון   . 25
מר רועי דורון   . 26
גב' מור דקל   . 27

מר דורון דריי   . 28
מר אייל הוטר   . 29

בהצטיינות מר עמיחי הייק   . 30



77

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר בן ויינברג   . 31
גב' עולא זהר   . 32

מר מיכאל זנא   . 33
מר רן חורב   . 34

מר עומרי חן   . 35
מר יבגני חריטונוב   . 36

מר אלון יאיר   . 37
גב' יעל יעקובסון   . 38

מר אביעד כהן   . 39
מר אדם לאוז   . 40

בהצטיינות גב' עדי לבחר   . 41
מר דניאל לבנון   . 42

מר שי ליכטין   . 43
גב' מיא ליפשיץ   . 44

מר יבגני לכט   . 45

גב' ניצן מזור   . 46
מר אלכסיי מינין   . 47

בהצטיינות יתרה מר שלומי מליח   . 48
מר חנן מלכה   . 49

מר סיימון מנדלייל   . 50
מר גיא מנזורולה   . 51
גב' מייסם מנסור   . 52

מר אור סטרז   . 53
מר אביחי סיטבון   . 54

גב' שירן סימון   . 55
בהצטיינות גב' לירון סממה   . 56

גב' לי סנדור   . 57
מר חן עבו   . 58

מר מוחמד ערמוש   . 59
מר גיל פיבן   . 60

הנדסת מערכות מידע



78

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר גל פלד   . 61
גב' מורן פלינר   . 62
מר קובי פלצי   . 63

מר גלב פנדלר   . 64
גב' מיכל פנחסי   . 65

בהצטיינות גב' אביגיל פרדיס   . 66
בהצטיינות גב' דרור פרי   . 67

מר גיל פרידליס   . 68
גב' יעל פרידמן   . 69

בהצטיינות גב' שני צאושו   . 70
מר רונן צוק   . 71

מר ניצן קאשי   . 72
בהצטיינות מר כפיר קובר   . 73

מר צ'אלה קסה   . 74
מר ויאצ'סלב קרויאן   . 75

גב' יקטרינה קרופיצקי   . 76
גב' אינה קרפסס   . 77
מר מייק רדסביץ   . 78

מר ישראל רובוטניק   . 79
מר נדב שטרן   . 80

בהצטיינות גב' מור שלוח   . 81
מר אייל שמעוני   . 82

מר שחר שמרעם   . 83
מר אילן שניידמסר   . 84

גב' יפעת שריקי   . 85

הנדסת מערכות מידע



79

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

מר תומר אבן   . 1
מר ערן אגוזי   . 2

מר נאור אדרי   . 3
מר רומן אוקניאנסקי   . 4

מר אדיר אלזם   . 5
מר אסף אלעזר   . 6

מר אליאור אריאל   . 7
מר נווה אריאל   . 8
גב' רומי ביטר   . 9

מר עמרי יהודה ברזלי   . 10
מר איליה ברנבוים   . 11
מר שגיא ברנשטין   . 12

בהצטיינות מר אייל גבר   . 13
מר דמיטרי גולצמן   . 14

מר ליעד גלעדי   . 15
מר רן גרינברג   . 16

מר עידן גרינהויז   . 17

מר צח גרנות   . 18
בהצטיינות מר איתי דאלקיאן   . 19

מר דוד דבוש   . 20
מר צביקה דורי   . 21
מר אביחי דנינו   . 22

מר יובל דרי   . 23
בהצטיינות יתרה גב' גילי ורנר   . 24

בהצטיינות מר גלעד זלצר   . 25
מר דרור זנטי   . 26

מר עמית חברוני   . 27
מר תמיר חדד   . 28

גב' מרינה חוחלובקין   . 29
מר רועי חונה   . 30

מר יפתח חיים   . 31
מר מאור טל   . 32
מר יאיר יוגב   . 33
מר שירן יודב   . 34



80

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

בהצטיינות מר עמיר ישראל כהן   . 35
מר אושרי כהן   . 36

מר אלי כהן   . 37
מר אלירן כהן   . 38
מר גלעד כהן   . 39

בהצטיינות יתרה גב' מיכל כהן   . 40
מר דניאל כוכבי   . 41

בהצטיינות מר מרטין רמזי כחיל   . 42
מר יוגב מרדכי כספי   . 43

בהצטיינות מר מאיר לוי   . 44
מר דור לייטמן   . 45
מר יונתן מאור   . 46
מר אסף מורמי   . 47

בהצטיינות מר יוסי מיכאילוביץ   . 48
מר דמיטרי מקרנקו   . 49

מר שי סדי סופיר   . 50
גב' אורלי סטאן   . 51

גב' הדר סימון   . 52
מר אריאל סלונים   . 53

מר דגן סנדלר   . 54
בהצטיינות יתרה מר בוריס ספקטור   . 55

גב' בת-חן עוזרי   . 56
מר אנדריי פלוטקין   . 57
מר דוד פנקובסקי   . 58

מר עידן פתאל   . 59
בהצטיינות מר גלעד צברי   . 60

מר אורי צדוק   . 61
מר גלעד קפלן   . 62

מר אדוארד ריסין   . 63
מר טל שומסקי   . 64

מר בינימין שלומי   . 65
גב' קרן שמש   . 66

בהצטיינות מר אלכסנדר שקנבסקי   . 67



81

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' אפרת אברהם   . 1
גב' שלומית אוחנה - נזר   . 2

מר אדם דור-און   . 3
בהצטיינות יתרה מר עומר מרמלשטיין   . 4

מר איציק מרציאנו   . 5
מר גיא סלומון   . 6

מר תדהר שריאל   . 7

מתמטיקה



82

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

מר עידו אבירם   . 1
מר כרמל ברגמן   . 2
מר אהוד ברנע   . 3

מר מיכאל גורליק   . 4
מר תמיר גרוסינגר   . 5

מר יהונתן כהן   . 6
בהצטיינות גב' נועה למפל   . 7

בהצטיינות יתרה גב' יובל מוסקוביץ'   . 8
מר אורי דניאל מטרזו   . 9

מר איליה מירסקי   . 10
מר אמיר מנצ'ל   . 11
מר אלכסיי ניימן   . 12
מר עמיחי סביר   . 13

בהצטיינות גב' ענת פרוש   . 14
מר אור פרי   . 15

מר ערן פרידמן   . 16



83

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

מר ערן אברהם   . 1
בהצטיינות מר גד אפק   . 2

מר אמיר ברנט   . 3
מר חן גלעדי   . 4

מר ירון דה ליאו   . 5
מר יאיר יודקובסקי   . 6

מר נמרוד כהן   . 7
מר יאיר מרגלית   . 8

מר יואב פולק   . 9
מר אלקנה פורת   . 10

בהצטיינות מר רותם קופפר   . 11
מר ארתור שולקין   . 12



84

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' סמדר אטיה   . 1
גב' אולה ברדיצ'בסקי   . 2

גב' מאור גבאי   . 3
גב' נגה גל   . 4

גב' ילנה דמיחובסקי   . 5
בהצטיינות מר מיכאל וולוך   . 6
בהצטיינות גב' נגאת חאג יחיא   . 7

גב' נגה מאיר   . 8
בהצטיינות מר אחיהוד מורג   . 9

גב' ילנה מיכאילוביץ   . 10

גב' אורית סרי   . 11
בהצטיינות יתרה מר קובי פלומין   . 12

גב' ענת פרידיגר   . 13
גב' אלינה צ'וקלר   . 14
גב' דנית רוטנברג   . 15

גב' פזית רוכנשטיין מנדבי   . 16
גב' מרגריטה ריטנברג   . 17

גב' אלינה שטלמן   . 18
מר עופר שפירא   . 19

כימיה



85

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

מר תומר בן-ארי   . 1
בהצטיינות גב' אנה ונצקי   . 2

גב' אלכסנדרה זורבלוב   . 3
גב' פזית זילבר   . 4

מר נועם יוסף   . 5
בהצטיינות מר מקסים לוין   . 6

מר אנטון לויתן   . 7
גב' אנה מלקוב   . 8

בהצטיינות מר עופרי מן   . 9
גב' שיר מרציאנו   . 10

גב' מיטל מרקוביץ   . 11
גב' הילה נודלמן   . 12
גב' אינגה סנדלר   . 13
גב' הדס פחימה   . 14

גב' נעה ציקלו   . 15
מר עידו קראדי   . 16

בהצטיינות מר נדב שי   . 17
גב' יסמין שמחוני   . 18

גב' נטע שמש   . 19
גב' יעל שנקרמן   . 20



86

הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר בניה איילי   . 1
גב' קסניה ביסנובט   . 2

גב' דפנה בראון   . 3
בהצטיינות מר חן גרובר   . 4

מר גיא דודסקו   . 5
מר אמיר ווהנון   . 6

בהצטיינות מר גילי מרקדו   . 7
מר מתנאל שלמון   . 8

מדעי הגיאולוגיה והסביבה



87

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

גב' הילה אבוקסיס   . 1
מר סער אגוזי   . 2

מר זיו אוזנוביץ   . 3
מר יעקב אליאב אלול   . 4

גב' אלה אמבר   . 5
מר אדר אסיף   . 6

בהצטיינות מר גלעד אסתרין   . 7
מר לאוניד בורדינוב   . 8

בהצטיינות יתרה מר אוהד בן ברוך   . 9
מר עומר בנבנישתי   . 10

בהצטיינות מר עידן ברוסילובסקי   . 11
מר הוד גבריאל   . 12

מר סרגיי גולדמן   . 13
בהצטיינות גב' גיל גופר   . 14

מר יונתן גרדשטיין   . 15

מר חנן דדון   . 16
מר טל דורון   . 17

מר ליעד האוזנר   . 18
מר יונתן הופמן   . 19

גב' נילי וילקין   . 20
מר אסף ורצברגר   . 21
מר אוריאל זכריה   . 22

מר רם חיים   . 23
מר חזי חלאוי   . 24
מר ניר חריטן   . 25

מר איגור טרויאנובסקי   . 26
מר ערן יוסף   . 27

מר גיל יורן   . 28
בהצטיינות מר יונתן יחזקאלי   . 29

גב' אלה יוכבת ישראלי   . 30



88

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

מר אמיר כרמל   . 31
מר אופיר לביא   . 32

מר גלעד לוי   . 33
בהצטיינות מר מיכאל לנדאו   . 34

מר סער מלבר   . 35
בהצטיינות מר אסף אלי ממן   . 36

מר שקד ממנה   . 37
בהצטיינות יתרה מר דור מרסיאנו   . 38

מר איתי נאמן   . 39
בהצטיינות מר איתי ספרן   . 40

מר אורן פוניי   . 41
גב' נופר פייזר   . 42

מר טל פרץ   . 43
בהצטיינות מר עומר צנטנר   . 44

מר איתי קרלין   . 45
מר עומר קרני   . 46

מר אור שבת   . 47
מר איתמר שוורץ   . 48

גב' גיל שורץ   . 49
מר הראל שטיין   . 50

מר דרור שטיינברג   . 51
גב' מיה שטמר   . 52

מר גיל שני   . 53
מר עידו תדהר   . 54



89

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

בהצטיינות מר אייל אבל   . 1
מר מרק אבשקין   . 2

מר יניב אגמן   . 3
מר איתי אדרי   . 4
מר טל אהרוני   . 5
מר מתן אוחיון   . 6

בהצטיינות מר מתן אורלנד   . 7
מר גלעד אורמוביץ   . 8
מר אמנון אורנשטין   . 9

גב' שירן אזולאי   . 10
בהצטיינות מר ניר אייזיק   . 11

מר סטניסלב אלייניקוב   . 12
מר יונתן אלכסנדר   . 13
מר לירן אנגלנדר   . 14

גב' שני אפרימי   . 15

בהצטיינות יתרה מר נדב אראל   . 16
גב' ליאור בורג   . 17

מר ארז בורשטין   . 18
בהצטיינות מר ליעד ביטון   . 19

מר אמיר בילו   . 20
גב' עדי בלום   . 21

מר מקסים בלינציקוב   . 22
בהצטיינות יתרה מר אוהד בן ברוך   . 23

גב' שיר בן-משה   . 24
בהצטיינות יתרה מר עודד בצלאל   . 25

מר עמית בר   . 26
מר לטם בר יעקב   . 27
מר מיכאל בריצ'קו   . 28

מר גיא ברק   . 29
גב' סימה ברק   . 30



90

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

מר אילן בר-שיר   . 31
מר רועי גבאי   . 32

מר רותם גובס   . 33
מר אסף גולדברג   . 34
מר גיל גולדנברג   . 35

מר שלומי גורג   . 36
מר רומן גירשברג   . 37

בהצטיינות מר אלון גל   . 38
גב' מיה גלילי   . 39

בהצטיינות מר אור גנני   . 40
גב' גליה גרוס   . 41

מר שלומי גרינברג   . 42
מר ליאור גרשוני   . 43
מר שחר גרשוני   . 44

בהצטיינות מר גיא גרתי   . 45

מר עומר דגן   . 46
גב' טל דוד   . 47

מר נאור דוד   . 48
מר אדיר דוכן   . 49

מר אנטון דורטמן   . 50
מר יניב דקל   . 51

בהצטיינות מר מתן דרורי רטויצר   . 52
גב' מיכל הבדלה   . 53

גב' הדר הוד   . 54
מר אלעד הוטמן   . 55

מר יואב הופס   . 56
בהצטיינות גב' נעמה הרמתי   . 57

גב' צופית וייל   . 58
בהצטיינות מר צח וייס   . 59

מר אופיר וייסברג   . 60



91

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

מר תמיר וינברגר   . 61
מר סטניסלב ויניצקי   . 62

מר גיא יוסף ולד   . 63
מר עמישי ותורי   . 64

גב' אירה זביאגינצב   . 65
מר יניב זוליכה   . 66

מר דניאל זטולובסקי   . 67
גב' אנה זיידמן   . 68
גב' ליאת זכאי   . 69

מר כפיר זכרוביץ   . 70
גב' מרינה זלטקין   . 71

מר אברהם חיון   . 72
מר חזי חלאוי   . 73

בהצטיינות מר רותם חן   . 74
מר בן חניה   . 75

מר ליאור חסון   . 76
בהצטיינות יתרה מר אורן חצבאני   . 77

מר מתן טנא   . 78
מר אלכסנדר טרכטנברג   . 79

בהצטיינות גב' זהר יהב   . 80
גב' בת-אל יהודה   . 81

בהצטיינות גב' ליאת יוסים   . 82
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M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' מנואר אבו גודה   . 1
גב' חוה אביטל   . 2
גב' יעל אוריין   . 3

גב' אורלי אלחיאני   . 4
גב' ג'מילה אלריאטי   . 5

גב' אריאל יסמין-בן ישי   . 6
בהצטיינות גב' אורית בצרי   . 7

מר מיכאל ברנר   . 8
בהצטיינות גב' רינת גבע   . 9

גב' עליזה גולי   . 10
גב' נועה גולן   . 11

גב' אורנה דגן   . 12
גב' שרונית דנינו   . 13

בהצטיינות גב' ורדה וקסלר   . 14
גב' מנאל ותד   . 15

גב' איריס חיים   . 16

גב' אולפת חלף   . 17
גב' מיטל חמו   . 18

גב' תסנים טיבי   . 19
מר פנינה טייאר   . 20

בהצטיינות גב' ליאונור טימיאנקר   . 21
מר קיסר כבהא   . 22
גב' סמדר כהן   . 23

מר מוחמד כתאני   . 24
בהצטיינות יתרה גב' קרן לב   . 25

גב' מורן לוי   . 26
גב' אורית לוי-דינר   . 27

גב' קסניה מוגילבסקי   . 28
מר פואד מוחמד   . 29

מר מוחמד מחאמיד   . 30
גב' אירה מילבסקי   . 31

גב' גלית משולם   . 32

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

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
מר עידו אהרון   . 1
מר דניאל בונה   . 2

בהצטיינות מר עידן האוז   . 3
גב' נועה הלל   . 4

גב' דניה ואקנין   . 5
גב' איריס זילבר   . 6
גב' ענבר חסיד   . 7

מר אלון ירון   . 8
מר ליאור לניר   . 9

בהצטיינות יתרה מר אופיר מילר   . 10
מר יובל סיגלר   . 11

מר בעז פריפלד   . 12
מר נדב שדה   . 13

גב' אלה נוי   . 33
גב' כרמית סיגוי   . 34

גב' אלה סניטובסקי   . 35
מר מקסים ספייסקי   . 36

גב' הילה עדי   . 37
מר אהוד עדרי   . 38

גב' סיגלית עציון   . 39
מר עטווה קיעאן   . 40

גב' עדה קלימי   . 41
מר מוחמד רביע   . 42

בהצטיינות גב' נטע שאבי   . 43
מר אסף שוורץ   . 44

בהצטיינות מר איתי שוסברגר   . 45
מר רמי שחאדה   . 46

מר סלימאן שרארי   . 47

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

מר טאלב אבו  עראר   . 1
מר סאלח אבו  ראשד   . 2

גב' ופא אבן  ברי   . 3
בהצטיינות גב' עפרה אברהם   . 4
בהצטיינות גב' ליבי אגסי   . 5

גב' יסמין אורן   . 6
גב' אסתר אטיאס   . 7

גב' לינור איטח   . 8
גב' ורד אליהו-גדסי   . 9

גב' סיגלית אפרת   . 10
גב' יעל ארבל   . 11

גב' צפורה אריה   . 12
גב' מרים בדיל   . 13

גב' עופרה בוארון   . 14
גב' שרית בובליל   . 15
מר יוסף בידרמן   . 16

בהצטיינות גב' ורד בכר   . 17
בהצטיינות גב' רותי בן  חיים   . 18

גב' שולמית בן  מנחם   . 19
גב' מלי בנוני   . 20

גב' חנה בן-נאים   . 21
גב' שירה בן-שימול   . 22

גב' אורי ברקאי   . 23
מר יוסי גוטליב   . 24

גב' ג'וליה גולדנברג-אלבז   . 25
בהצטיינות גב' רונה גניאל   . 26

גב' סלדין-רונית דבאוי   . 27
בהצטיינות גב' נעה דנן   . 28

גב' ליאורה דרעי   . 29
בהצטיינות גב' ציפי המרמן   . 30

גב' רותם הרוני   . 31
גב' אדוה וויצגן-לוי   . 32
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך ניהול וישוב סכסוכים

גב' הדס וסרברג   . 33
מר צחי חכמון   . 34

גב' רבקה חממי   . 35
מר איתי טפר   . 36

גב' יהודית יוסף   . 37
גב' שרה יוסף   . 38

גב' מיכל ילובסקי   . 39
גב' איריס כהן   . 40
גב' צפורה כהן   . 41
גב' צפורה לאו   . 42

בהצטיינות גב' גלי לוזון   . 43
בהצטיינות יתרה גב' ענת-מור מדסון   . 44

גב' כוכבה מועלמי   . 45
גב' פזית-גולדה נתאי   . 46

גב' אלישבע סגל   . 47

גב' הילה סיידון   . 48
גב' שולמית סעדה   . 49

גב' חיה ענתבי   . 50
גב' לבנת עציץ   . 51

גב' דגנית פחימא   . 52
גב' גלית צור   . 53

גב' רוז צפריר   . 54
גב' מיכל קברטלר   . 55

מר יארוסלב קורוליוב   . 56
מר איתן קנז   . 57

גב' נועה-נחמה רביב   . 58
גב' חגית שילו   . 59

גב' מגי שיש   . 60
גב' חנה שמעוני   . 61
גב' גלית תמרי   . 62
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

היסטוריה של עם ישראל

מר אלכסנדר בסיס   . 1
גב' עינת ברלינר   . 2

בהצטיינות יתרה גב' ליה סטרניצקי   . 3

מר דניאל פילין   . 4
מר ערן שלומי   . 5

גב' נעה גולדשטיין   . 1
מר רון גיטר   . 2

גב' איריס זילברמן-עוז   . 3
גב' שירז טל   . 4

גב' גיטה להב   . 5
מר היינריך-אלכסנדר לורבר   . 6

מר חיים מיכאלי   . 7

מר יובל מלאך   . 8
בהצטיינות גב' שפרה-מיכל מלמד   . 9

גב' סיגלית סטרול   . 10
בהצטיינות גב' ליאת סיבק   . 11

מר יהושפט-כריסטיאן פופ   . 12
בהצטיינות מר אורן-דוד קלמן   . 13

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

בהצטיינות גב' סנאא אבו גויעד   . 1
גב' מרי אבו חנא   . 2

מר מגיד אבו סכות   . 3
גב' נרמין אבו בכר   . 4

גב' סיון אביטבול   . 5
גב' אחתפאל אגבאריה-בדראן   . 6

גב' ליטל אוליקר   . 7
גב' שונית אוקון   . 8
גב' מיכל אורה   . 9

גב' שני אורה-דותן   . 10
גב' ליאת איזדורפר-הלרמן   . 11

גב' ג'וליה אינדיק   . 12
בהצטיינות מר נהוראי אליקים   . 13

מר אלי אלמוג   . 14
גב' שרון ביטון   . 15

גב' רחל בן סימון   . 16

בהצטיינות גב' נגה בן שמחון   . 17
גב' נאוה ברג   . 18

מר שלמה ברניקר   . 19
מר אייל ברסלע   . 20
מר שמעון גבאי   . 21

גב' חן גולדמן   . 22
בהצטיינות יתרה מר תומר גולדפרב   . 23

מר אוריה גן   . 24
מר נועם גפן   . 25
גב' מיה גת   . 26

גב' מיכל דבורה   . 27
גב' פרח דדון   . 28

בהצטיינות גב' לירון דן   . 29
מר אביחי דסקל   . 30

בהצטיינות גב' אורנה הייזמן   . 31
גב' נועה הירש   . 32
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

מר משה וולף   . 33
מר שחר וייס   . 34

מר קאמל זיאדנה   . 35
מר אבראהים חג'אזי   . 36

גב' סבטלנה חסלר   . 37
גב' צפרית-צפורה טהר-אלמסי   . 38

גב' סבטלנה טוקרסקי   . 39
גב' סואר יונס   . 40

גב' שימרית יוסף   . 41
מר יעקב ישראל   . 42

גב' מירית ישראלי   . 43
גב' ליאת כהן   . 44

מר זאב כץ   . 45
גב' ירדנה להב   . 46
מר מיכאל לובר   . 47

גב' ליאת לויט   . 48

גב' עינת לוינטל   . 49
גב' סיוון לייבושור-אוקנין   . 50

גב' חופית לסקה   . 51
בהצטיינות גב' יסמין לסרי-רוש   . 52

גב' הומאמה מדאגמה   . 53
גב' מוריה מויאל   . 54

גב' מיטל מוסרי-רובין   . 55
גב' אווה מיכאלוב   . 56

גב' רחל סביר   . 57
מר דני סטמרי   . 58

גב' סברי סלומון   . 59
בהצטיינות יתרה מר אוהד עזרא   . 60

גב' מרינה פארל   . 61
גב' רותם פולמן-הוכברג   . 62

גב' שושנה פומפרק-סקירה   . 63
מר מאיר פנחס   . 64

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

גב' עינב ציטיאט-ברוור   . 65
גב' דליה צרפתי   . 66

בהצטיינות גב' ליאת קבון   . 67
בהצטיינות גב' מיכל קלמנוביץ   . 68

מר חיים קן   . 69
בהצטיינות גב' דנה רוזן   . 70

גב' כליל רון   . 71

גב' מיכל ריזמן   . 72
מר עידן שביט   . 73

בהצטיינות גב' הנד שופאני   . 74
גב' נעה שיין   . 75

מר שרון שמואלי   . 76
בהצטיינות מר יהונתן שרעבי   . 77

נוך חי

מר חגי אנטלר   . 1
מר דקל אסף   . 2

בהצטיינות יתרה מר פליקס ברגמן   . 3
בהצטיינות מר גלב גרצמן   . 4

מר שגיא דקל-טנקלוביץ   . 5
מר פבל חמלניצקי   . 6

גב' ליאורה סמורז'יק   . 7

גב' ורדה פשה   . 8
גב' לירן קורן   . 9

מר עודד רביד   . 10
מר איתי רון   . 11
מר לירן שי  . 12

בהצטיינות גב' עדי שרוני   .13

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

גב' אירית-איתה אביש   . 1
מר שלו אל תר   . 2

מר אלירן אשטמקר   . 3
בהצטיינות מר  אייל בר   . 4

גב' אירנה בריקר   . 5
בהצטיינות יתרה גב' אביב דרעי   . 6

מר  דוד  לבודה   . 7
מר מוטי לוי   . 8

בהצטיינות גב' מיגל לויתן   . 9
גב' זרינה מישפטוב   . 10
מר  סנג סירין סגניק   . 11

גב' מיטל סולימני   . 12
מר נמרוד פרן   . 13

גב' רחל צרויה-מזוז   . 14
מר עופר רוכמן   . 15

לימודי המזרח התיכון
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

מדעים קוגניטיביים
גב' רותם בן-חור   . 1

גב' טלי מילוא   . 2
גב' אור-שלגיה מנדלס   . 3

בהצטיינות גב' רותם סער-אשכנזי   . 4

מר זיו רונאל   . 5
גב' חגית שפושניק   . 6

גב' חן תפארת   . 7

מחשבת ישראל
גב' נגה אוזן   . 1

גב' איריס אטיאס   . 2
בהצטיינות מר אלדד וייל   . 3

מר אליהו חוטה   . 4
גב' ציונה חן   . 5

גב' כוכבה כספי   . 6
גב' חוה לבנון   . 7

מר אייל מיארה   . 8
בהצטיינות מר צדיק מימון   . 9

גב' מירה נוימן   . 10

מר שי נעים   . 11
גב' עינת סמק   . 12
מר סיון סרור   . 13
מר איתן עטר   . 14
גב' טלי פרץ   . 15

גב' לאה קרעי   . 16
גב' ענבר-ענבל שטרית   . 17

בהצטיינות מר מתניה שטרנברג   . 18
בהצטיינות מר אלון שלו   . 19

גב' בתיה שם-טוב   . 20
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

גב' ליאת אלמוזנינו   . 1
מר איציק אמור   . 2

מר אברהם ארץ  קדושה   . 3
מר הראל בן שחר   . 4

גב' שני גואטה   . 5
גב' חגית גנון   . 6

גב' רחל-מלכה גנץ   . 7
גב' סוט-הינג וונג   . 8

גב' הילה כהן   . 9
בהצטיינות גב' נעמה כהן   . 10

גב' אופירה לוי   . 11
גב' איריס מזרחי   . 12
גב' אסתר מצנר   . 13
גב' דורית סויד   . 14

בהצטיינות גב' שירי סולומון   . 15
גב' אביבית סיינר   . 16

גב' איריס-אורית פרמן   . 17
גב' אילת צמח   . 18

בהצטיינות מר אנתוני-מארק צ'פמן   . 19
גב' רויטל קאופמן   . 20
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

מר מרק איפראימוב   . 1
בהצטיינות מר איתן אלגר   . 2
בהצטיינות גב' מיכל בהרב   . 3
בהצטיינות מר אסף בונדי   . 4

גב' רחל בן-דוד   . 5
גב' אורית ברקת   . 6
גב' דורית גלסמן   . 7

גב' גלית דנא   . 8
גב' קרן דן-דוד   . 9

בהצטיינות יתרה מר רמי הוד   . 10
גב' אביב הרמן   . 11

גב' עינת יונתן-אש   . 12

גב' סיון כהן   . 13
גב' אלירז כהנוב   . 14

גב' עינת לוי   . 15
גב' מלי מרגי   . 16

גב' קרן סמואל-אנוך   . 17
גב' ליה פינדס   . 18
מר כרמל פלר   . 19

גב' מעין פרטוש   . 20
גב' תמר קריטי   . 21
גב' שונית קרקו   . 22

גב' שחר שפירא   . 23
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך ספרות עברית

גב' נוי אביטל   . 1
גב' ליאת אוחנה   . 2

גב' קרן- אור רגב   . 3
גב' רחל אלון-מרגלית   . 4

גב' רחל-לאה אלעני   . 5
גב' זהבה בן  דוד   . 6

גב' איריס בר-ניר כהן   . 7
גב' אורית ברמן   . 8

גב' יפעת גינזבורג   . 9
גב' עידית דדון   . 10

גב' ענת דוד   . 11
גב' לירון וקסמן   . 12

גב' אורית טייג-קיסרי   . 13
גב' מוריה יזרעאלב   . 14

מר יואב כהן   . 15

גב' מאיה לביא   . 16
מר אורי מאיר   . 17

גב' גליה סברנסקי   . 18
גב' עדי סלמור-חן   . 19
גב' ליאת סנדומיר   . 20

גב' נגה פרידמן   . 21
בהצטיינות גב' מוריה קודיש   . 22

מר עמיחי קנו   . 23
גב' חגית קריספין   . 24

בהצטיינות גב' יעל רובין-שנהר   . 25
גב' רחלי-דור רפפורט   . 26

בהצטיינות מר אדם רצון   . 27
בהצטיינות גב' שירה שורצמן-מציאל   . 28
בהצטיינות מר אוראל שרפ   . 29
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.Sc.  מקבלי תואר מוסמך

גב' מיטל בר   . 1
גב' אביטל פייביש   . 2

גב' מיכל פישמן   . 3
גב' אלאא אבו  עליון   . 4

גב' מירב אבוקסיס   . 5
גב' אבבה- אביבה אברה   . 6

גב' המיה אהוד   . 7
בהצטיינות גב' יהודית אוחיון   . 8

גב' יונית אוחנה   . 9
גב' קרן- אור רגב   . 10
גב' מירב אזולאי   . 11

בהצטיינות גב' אלה איידלמן   . 12
בהצטיינות גב' עביר אל  צאנע   . 13

גב' נאדיה אלטורי   . 14
גב' ניצן אלימלך   . 15

גב' מיכל אליעזר   . 16

17 . גב' מרב ארזואן 
18 . גב' סיגלית ארמל 

19 . גב' חלי בוזחיש-ששון       בהצטיינות יתרה
20 . גב' שגית בולקובשטיין 

21 . מר יוחאי בוסקילה           בהצטיינות
23 . גב' תמר בכר 

24. גב' נועה בן  חיים-רוזן     בהצטיינות
25 . גב' סמדר בן  לולו 

צלן  26 . גב' לילך בן  
27 . גב' יפעת בראב-פרידמן 

28 . גב' ויקי בראל 
29 . גב' אורית-לאורה גבריאל 

30 . גב' שרון גולן-שדות 

31. גב' טל- צפורה גילן          בהצטיינות  
32. מר איתמר גנץ                 בהצטיינות

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

גב' דבורה דהן   . 33
גב' סנדרה דהן   . 34

גב' מונה דובאה-ביסאן   . 35
מר אלכסנדר דוידוב   . 36

גב' מירב דורפמן   . 37
גב' מעיין דרורי   . 38

גב' קרן הדס-ציוני   . 39
מר אורן הורדי   . 40
גב' נאוה הלר   . 41

מר מיכאל ויסברג   . 42
גב' מרגלית ויסמן   . 43

גב' גילה ונחוצקר-משה   . 44
גב' דנה ורנר   . 45

גב' עומר זהבי-ברסלר   . 46
גב' ענבר זהר   . 47

גב' תמר זילברבוש   . 48

גב' נועה חדאד   . 49
בהצטיינות גב' נעמה חייט   . 50

גב' אריג' ח'לאילה-מחאמיד    . 51
גב' נורית חן   . 52

גב' נועה חרמון-ברושי   . 53
מר עמית טל-יוסף   . 54
גב' אליזבט טלקר   . 55

גב' נטע יוגב   . 56
גב' מעיין ירושלמי-כהן   . 57

גב' רינת לנקרי   . 58
גב' אביב-טובה מונטה-שלוש   . 59

גב' דנה מועד   . 60
גב' נועה מור   . 61

גב' מאיה-צביה מלכין-קלר   . 62
גב' איילת משה   . 63

גב' אלנה נבלסקי   . 64

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

גב' גלינה סבג   . 65
גב' בתיה סדרס-מאירי   . 66

גב' יעל סימוני   . 67
בהצטיינות יתרה גב' מיטל סימחי   . 68

גב' מרגריטה סמירין   . 69
גב' ורה סקליארסקי   . 70

גב' חגית סרוסי   . 71
גב' עופרה סתוי   . 72
מר טל עובדיה   . 73

בהצטיינות גב' אמנה עתאמנה   . 74
בהצטיינות מר לי פייקס   . 75

גב' שמרית פלומבו   . 76
מר גדעון פרץ   . 77

בהצטיינות גב' נדא קדאח-אמארה   . 78
גב' מיכל קדם   . 79

מר ליאור קיי   . 80
גב' ג'ולי ראובני   . 81
גב' נעה רבינוב   . 82

גב' דורית רובינזון   . 83
גב' דורית רוסין-צייכנר   . 84

בהצטיינות גב' אנה שבשי   . 85
גב' עינת שבתאי-בנבניסטי   . 86

גב' רותם שגיא   . 87
מר יעקב שור   . 88

גב' דבורה שטנר   . 89
גב' הדר שמלה   . 90

בהצטיינות גב' עמית שפירא   . 91
מר מוטי שפנגלט   . 92

גב' ליבנת תורג'מן   . 93

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

מר אדם רובין  . 1

פילוסופיה

בהצטיינות גב' דורית-מרגלית אורנאי   . 1
גב' יונינה האוזר-כפיר   . 2
גב' ארנה חודרה-חצור   . 3

גב' נעה חן   . 4
גב' סיגל מאור   . 5

גב' טלי מן-אפרון   . 6
גב' דפנה נסים   . 7

גב' אביבה סויסה-אדרי   . 8
גב' רונית עמר   . 9

גב' הילה פישמן   . 10
גב' שרה צ'יבוטרו   . 11

גב' רווית קובלינר-נסים   . 12
בהצטיינות גב' אסתי קרביץ-לוריא   . 13

גב' אילת רז-בוחבוט   . 14
גב' הילי רצון   . 15

בהצטיינות גב' תהילה שדה   . 16
מר עומר שלו   . 17
גב' רחל שרף   . 18

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

גב' אינה ברזק   . 1
גב' ויקטורין גוטפלייש   . 2

גב' פז שחר   . 3

לימודי מגדר

גב' אפרת אויזנה   . 1
גב' ורד אזולאי   . 2
גב' גליה בובמן   . 3

גב' אפרת בורדה   . 4
גב' אורנית בן  ישי   . 5

גב' כרמית בן  שושן   . 6
גב' דקלה בר   . 7

מר אמיתי הורוביץ   . 8
גב' מזל ונטורה   . 9

בהצטיינות גב' מיכל זילברמן   . 10

גב' אתי זלוטין   . 11
גב' יפעת טל   . 12

מר לירון יצחקי   . 13
גב' תהילה כהן   . 14

בהצטיינות יתרה גב' מרים כהן-אחדות   . 15
בהצטיינות גב' איריס לביא-כהן   . 16

גב' זהר לויט   . 17
מר עקל מראחלה   . 18

גב' יעל פלד   . 19
מר יצחק-איסר שמש   . 20

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

גב' ענבל אבירם   . 1
גב' שירן אורן   . 2
מר שי איתמר   . 3

גב' אולגה אנטל   . 4
מר דורון ארביב   . 5
גב' מעיין בוימן   . 6
גב' יעל בלסקי   . 7

מר גבריאל בנדרסקי   . 8
גב' דפנה בקר   . 9
גב' סיון ברגמן   . 10

בהצטיינות מר ליעד-יעקב ברוכין   . 11
מר איתמר ברמן   . 12
גב' אסנת גריצר   . 13

בהצטיינות גב' איה דורון   . 14
גב' עדי דיין   . 15

בהצטיינות גב' אלה וולקוביץ'   . 16

בהצטיינות גב' נילי וייס   . 17
גב' יוליה זאבי-סירקיס   . 18

גב' טלי זמיר   . 19
גב' כנרת חדד   . 20

גב' מיטל-ליאת חימוביץ   . 21
גב' חופית חליפה   . 22

גב' לי טיבי   . 23
בהצטיינות מר רועי יעקובסון   . 24

גב' זהירה-זיוה כהן   . 25
בהצטיינות מר שלמה כהן   . 26

מר אייל כרמל   . 27
גב' דנה כרמל   . 28
גב' נועה מורן   . 29

גב' טל מנדלסון   . 30
גב' ענבר נדב   . 31

גב' גל נוימן   . 32

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

גב' נירית סואץ   . 33
גב' עדי פינברג   . 34

מר עידו פלג   . 35
בהצטיינות יתרה גב' מעיין פרג   . 36

גב' מורן קאפר   . 37
בהצטיינות יתרה גב' ענת קרמון   . 38

גב' אלה שורץ   . 39

פסיכולוגיה

בהצטיינות גב' אילנה ברגסגל   . 1
מר אריק ג'יאניני   . 2
גב' מיכל גרוזמן   . 3

גב' אידמית דרורי   . 4
בהצטיינות גב' שרון טאובה   . 5

מר שימרון- לואיס טובמן   . 6
גב' עירית ניקגו   . 7

גב' עדי סגל   . 8

מר קלמן סוטקר   . 9
גב' עדיה עמר בר ישי   . 10

בהצטיינות יתרה גב' טטיאנה פיליפובה   . 11
גב' דנה קוזלובסקי-עידה   . 12

גב' אילה קוריאל   . 13
גב' ליאת רגב   . 14

מר צבי שפירא   . 15

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

גב' מאיה אבישי   . 1
מר איגור זבגלסקי   . 2

מר שי זינגר   . 3
גב' אנג'לה ליאמץ   . 4

בהצטיינות גב' מאיה מיטל   . 5
בהצטיינות מר עמית מלכא   . 6

מר שגיא מרקוס   . 7
מר בנימין עוזיאל   . 8

מר שי פרנס   . 9
מר אורי קורוסטישבסקי   . 10

גב' רונית קריספין   . 11
גב' סינדי רוטרמן   . 12

מר אילן רז   . 13
מר אלכסנדר שכטמן   . 14

גב' שרון שכטמן   . 15
גב' חן שרגא   . 16

תקשורת

מר גבריאל שלימוביץ'   . 1

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

מר גבריאל אבנר    . 1
מר דן אורן    . 2

גב' ג'ניפר-ארין שרפסטין    . 3
גב' יעל-שושנה בונפד   . 4

מר דניאל בן ארי   . 5
מר דניאל בנג'מין פסנר    . 6

בהצטיינות יתרה גב' מיכל ברייאר   . 7
גב' הילה זהבי   . 8

מר משה ליכטנשטיין   . 9
בהצטיינות גב' חנה מוסקוביץ    . 10

גב' רוני מיקל   . 11
גב' הילה סגל   . 12
גב' טל סינטוב   . 13

מר איל קנץ   . 14
גב' עירית רוטשטיין   . 15

מר נועם תירוש   . 16

פוליטיקה וממשל

גב' מירית בת-חורין גב' מאיה רייטן1 .   . 2

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

בכלכלה  גב' אלה אבגי  
בחינוך ובספרות אנגלית גב' שירין אבו בדר  

בעבודה סוציאלית  מר אוסאמה אבו גאנם  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' היבא אבו גודה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ג'האד אבו האני  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' וודחה אבו כף  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר פיראס אבו מדיגם  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אמין אבו סיאח  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' והיבה אבו עאייש  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אמנה אבו עאיש  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חדרה אבו עגאג  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סוהילה אבו עליון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לינדה אבו עצא  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סבח אבו עראר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רוקייה אבו שולדום  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אסמהאן אבו-גבר  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אימאן אבו-גנים  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נאיה אבו-גררה  

.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.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נג'את אבוהאני  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עינאד אבו-נג'א  

בלימודי המזרח התיכון ובבלשנות אנגלית גב' היבא אבו-סריחאן  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אימאן אבו-עמאר  

בספרות עברית ובלשון עברית מר עוסמאן אבועמר  
בעבודה סוציאלית  גב' תחריר אבו-עראר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מחמוד אבוקטיש  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חמדה אבורביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר הישאם אבוריא  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אירית אביב  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' שירי אביב 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ניצן אביבי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירן אביבי  

בעבודה סוציאלית  מר פלג אביגדור  
בלימודי המזרח התיכון ובבלשנות אנגלית בהצטיינות  מר ערן אביגל 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר רועי אבידר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לאה אביטל  

בבלשנות אנגלית ובלשון עברית גב' מעיין אביטן  

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
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במדעי ההתנהגות  גב' שחר אביניר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר רוני אביסרור  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נטע הדס אביעזר  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל בהצטיינות  גב' גל אבלגון 

בעבודה סוציאלית  גב' ליאור אבנון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  מר אמיר אבנית 

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' דנית אבנרי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' מעין אברגל 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מיכאל אברה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דועא אברהים  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יפעת אברהם  
בכלכלה  גב' עדי אברהם  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רחל אברהם  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' אדר אברהמי 

במדעי ההתנהגות  גב' רוני דורון אברהמי  
בכלכלה  מר יאיר אברם  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' זמרת אברמוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' נועה אברמוביץ  
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בכלכלה  מר שלמה אגאי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורטל אגייב  

בכלכלה  מר שימי אדה  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון מר נתנאל אדלר  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' שירי אדלר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר שמואל אדלר  

בספרות אנגלית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' ליהי אדלשטיין 
בכלכלה  גב' אנה אדמוב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' קרן אדמוני  
בעבודה סוציאלית  מר אריה אדרי  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר משה אדרי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך מר שלומי אדרי  

בכלכלה  מר אלעד אהרון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מורן אהרון  

בכלכלה  מר אריאל אהרונוב  
בכלכלה  מר ניר אהרוני  

במדעי ההתנהגות  גב' תמר אהרונסון  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' חרות אובל 
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יפית אווסקאר  
בכלכלה  מר אדיב אוחיון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ולנטינה אוכמן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה מר עדן אוליאל  

בפוליטיקה וממשל  גב' רומינה אוסטרובר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב' שני אוסטרייכר  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון גב' עינת אופיר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רבקה-טובה אופנהיים  

במחשבת ישראל ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות יתרה  מר אהוד אור לי 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב' עטר אורבך  

במדעי ההתנהגות  מר איתמר אורן  
בפוליטיקה וממשל ובמדעי המחשב מר דן אורן  

בכלכלה  מר מתן אורן  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' איילה אזולאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' כרמית אזולאי  
בכלכלה  מר שי אזולאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' כרמית אחרק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ציפי אחרק  
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במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' צליל אטדגי 
בכלכלה  בהצטיינות  גב' אסתר אטיאס 
בכלכלה  גב' אפרת אטיאס  

בספרות עברית ובלימודי מדינת ישראל גב' טני אטיאס  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיכל אטיאס  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' אלה אטיה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיגל אטיה  

בעבודה סוציאלית  גב' מעיין אטלי  
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לובוב איבנוב  

בכלכלה  מר תומר איוניר  
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית בהצטיינות  מר אבי איזניוק 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' תמי איזרזר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' איריס אייזנברג 

במדעי ההתנהגות  גב' ענת אייל יהודאי  
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אורטל איילי  

בפסיכולוגיה ובבלשנות אנגלית  גב' טל איינס  
בעבודה סוציאלית  גב' אפרת איכר  

בלימודי המזרח התיכון  מר איתי אילוז  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אפרת אילוז  
בעבודה סוציאלית  גב' נופר אילון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' קלרה איסמאילוב  
בכלכלה  גב' לירז איסק  

בספרות ובלשנות אנגלית  גב' אינגה איסקוב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עדי איתן  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רוידא אלאסד  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אעתדאל אלאעסם  

בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון מר סאלם אלג'ברין  
בספרות אנגלית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר יפתח אלגת  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סברין אלדדא  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר עמר אלהוזייל  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ורד אלון  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' הדס אלוני 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ריקי אלוני  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר רז אלוס  

בכלכלה  גב' ספיר אלזמי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לין אלחדף  
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בכלכלה  מר מאור אלחיאני  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מחמד אלחמאיסה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר דורון אלטמן  
בכלכלה  מר יהונתן אלי  
בכלכלה  מר תמיר אליאסוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נעמה אליאסף  
בפסיכולוגיה ובכלכלה מר אבישי אליהו  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אסף אליהו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בתיה אליהו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליז אליהו  
בכלכלה  גב' מאי אליהו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אירנה אלייב  
בעבודה סוציאלית  גב' רחלי אלימלך  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית מר עומר אלינגר  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' טל אללי  

בעבודה סוציאלית  גב' הגר אלמליח  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חיתם אלנבארי  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סמאח אלנסאסרה  
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בכלכלה  גב' סיון אלנקרי  
בספרות עברית ובלשון עברית גב' וג'דאן אלסאנע  

בלימודי המזרח התיכון  מר עבדאללה אלסריעה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רנא אלעג'ו  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה מר אהוד אלעד  
בפוליטיקה וממשל  גב' שרון אלעד  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר חוסאם אלעטאונה  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ספא אלעטאונה  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שפיקה אלעטאונה  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אמל אלערגאן  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מאירה אלפסי  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון גב' אמני אלפקיר  

בספרות עברית ובלשון עברית מר מאג'ד אלקרישאת  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' היבא אלקרם  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חופית אמרוסי  
בלשון עברית ובפילוסופיה מר עידו רועי אנגל  

במדעי ההתנהגות  גב' דינה אנדרוסייר  
בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות גב' גבריאלה אנוליק  
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בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' יעל אסטרייכר 
בעבודה סוציאלית  גב' אורטל אסיאג  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' עמליה אמילי אסייג 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי המזרח התיכון גב' מיכל אסיף  
בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' נועה אסנר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' גל אסרף  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נועה אפריאט  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דנית אפרים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  מר מתן אפרתי 

בכלכלה  גב' סיון אצראף  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רויטל אקלר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שני אקלר  
בכלכלה  מר אדוארד אקרמן  

בלשון עברית ובספרות עברית בהצטיינות  גב' אפרת אקשטיין 
בספרות עברית ובספרות אנגלית בהצטיינות  גב' רוני אראל 

בכלכלה  גב' מעין ארבל  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל מר אלון ארד  

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר גון ארז  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' כרמל ארזי  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' איילת אריאל  

בכלכלה  גב' ליטל אריס  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אורית רבקה אריש  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אוסנת ארנבייב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דנה ארנון  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טליה ארנט  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יהודית ארפיינה  

בכלכלה  גב' שני אשבל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' אורטל אשכנזי 

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל גב' צליל אשכנזי  
בכלכלה  גב' שירן אשכנזי  
כלכלה   מר אמיר אשרי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שלי אשתר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' עדי באך  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אלה באנון  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' רתם בבני  

בכלכלה  מר אלירן בדישי  
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בעבודה סוציאלית  גב' ופא בדראן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות יתרה  גב' איילה בהם 

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר אמרי בוברוב  
בפוליטיקה וממשל  גב' קרוליין בודוויג  

בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' יעל בודניק  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' יבגניה בולונין 

במדעי ההתנהגות  מר אלכסנדר בולקין  
במדעי ההתנהגות  גב' נעמה נחמה בונדר  

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל מר ניר בונה  
בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' שירה בונויט  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירן בוני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חנה בוצחק  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' אורטל בורבקר 
בכלכלה  גב' ליטל בורבקר  

בפסיכולוגיה ובספרות אנגלית בהצטיינות יתרה  גב' רבקה בורנשטיין 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר משה ביבי  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' מיכל ביג'ל  
בספרות עברית ובחינוך גב' גלית ביטון  
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במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הילה ביטון  
במדעי ההתנהגות  גב' יסמין ביטון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיכל ביטון  
בעבודה סוציאלית  גב' רותם ביינר  
בעבודה סוציאלית  מר דים בילצקי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך בהצטיינות יתרה  מר אור ביצור 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר תומר ביצר  

במדעי ההתנהגות  גב' בר בירן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יונתן בירן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הדס בכר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' אנה בל  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר איגור בלוחר  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' מאיה בלוך  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' טל פני בלום קלפון  
בכלכלה  גב' אביטל בלומנקרנץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר איתי בליטמן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אינה בלייך 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' מעיין בלילתי 
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בכלכלה  מר נמרוד בלינדר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חגית בללטי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יקטרינה בלנקיה  
בכלכלה  בהצטיינות  מר אופיר בן אהרון 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי מדינת ישראל גב' נועה בן אהרון  
בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות בהצטיינות יתרה  גב' ענבל בן איתמר 

בפוליטיקה וממשל ובניהול מר אופיר בן בסט  
בכלכלה  מר שחר בן ברוך  

בחינוך ובפילוסופיה בהצטיינות  גב' אביטל בן דרור 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר אבי בן הלל 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר שלומי בן חמו  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית גב' פלג בן יהודה  

בכלכלה  מר סער בן יצחק  
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' זהר בן ישע  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' ליאת בן לולו  
בכלכלה  גב' מיכל )לאה( בן מנדה  

במחשבת ישראל ובכלכלה גב' אלירז בן משה  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית בהצטיינות  גב' סיון בן משה 
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בכלכלה  גב' ערבה בן נעים  
בלשון עברית ובחינוך גב' ליאת בן סימון  

בכלכלה  גב' אתי בן עדן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יערה בן עזרא  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אושרת בן עטר  
במדעי ההתנהגות  גב' בשמת בן-צבי  

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות יתרה  גב' דלית בן צור 
בלימודי המזרח התיכון  מר אלעד בן רפאל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הדס בן שימול  
בלשון עברית ובספרות עברית גב' יעל לילי בן שלום  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דנה בן שלוש  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' חוה בן שלוש 

בפוליטיקה וממשל  גב' יהלי בן שלמה  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירה בנארי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רייצל בנגויה  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' צליל בנדי  

בעבודה סוציאלית  גב' טל בן-הרוש  
במדעי ההתנהגות  מר יניב בניטה  
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בכלכלה  גב' אווה בנימין  
בחינוך  גב' ניר אל בנימין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רחל בנישו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיכל בנישתי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' שירן בנישתי  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' עדי בן-מרדכי 

בספרות עברית ובחינוך גב' יסמין בנסימון  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל גב' דנה בן-עמי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' שלי בן-עמי 
בפוליטיקה וממשל ובניהול מר רום בן-צבי  

בעבודה סוציאלית  גב' טל בן-שושן  
במקרא ובארכיאולוגיה מר יעקב בן-שימול  

בספרות עברית ובלשון עברית גב' אדוה בן-שמחון  
בכלכלה  מר אוהד בסן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר נועם בסני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רביד בסר-ברזילי  

בפוליטיקה וממשל  מר יונתן בק  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' עינת בקון  
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בכלכלה  גב' נונה בקשייב  
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל מר ארז בר  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר יוגב בר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ילנה בר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עדן בר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עמיר בר  

בכלכלה  מר אסף בר הוד  
בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה מר תמיר בר יוחאי  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון גב' חנה בר יוסף  
בכלכלה ובניהול בהצטיינות  מר אהוד בר סיני 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובבלשנות אנגלית  גב' נורה בר שלו  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל גב' הדס בר-און  
בלשון עברית ובהיסטוריה של עם ישראל מר שלומי בראט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורטל בר-אל  
בכלכלה  גב' הלן ברגר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' מור ברגר 
בלימודי המזרח התיכון  גב' חופית ברדה  

במחשבת ישראל ובחינוך בהצטיינות  גב' שני ברודי 
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במדעי ההתנהגות  מר שחר ברויטמן  
בעבודה סוציאלית  גב' סיון ברונר  
בפוליטיקה וממשל  מר אור ברונשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' קרן ברוסין  
בספרות עברית ובחינוך גב' אולסיה ברוק  

בכלכלה ובניהול מר דוד ברוש  
במדעי ההתנהגות  גב' הינס ברזובסקי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון מר בעז ברזילי  
בלשון עברית ובמקרא מר ניר ברזני  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אביה בר-חן  
בפילוסופיה ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' שלי ברייטנר  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' אילנה בריל  
בפוליטיקה וממשל ובפילוסופיה מר חיים בריקס  

בעבודה סוציאלית  גב' הילה בר-לב  
בכלכלה  גב' מרינה ברלין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שרה ברלינסקי  
בעבודה סוציאלית  גב' אורטל ברנדוויין  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' טלי ברנס 
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נילי ברנע 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' ענבר ברנר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל גב' אילה ברנשטיין  
בפילוסופיה ובתולדות האמנות גב' ענת ברנשטיין  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל גב' אורטל ברסלר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר יריב ברק ז"ל 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר עידן ברק 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' גליה ברשד  
בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר מתניה בשארי  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' ענת בשן  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' גדיר גאנם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד גבאי  
בחינוך  גב' מורן גבאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חגית גבאי עמיאל  
בכלכלה  מר אסף גבור  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אתי-אסתר גבע  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' מלי גבע 

במדעי ההתנהגות  גב' תמי גבע  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דקל גד  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר חנוך גדז'  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נדב גדעון  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' שחר גדעוני 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר הלל גהניש 
בפוליטיקה וממשל  גב' אריאן גואטה  
בעבודה סוציאלית  גב' שחר גואלמן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר נתנאל גובהרי 
בעבודה סוציאלית  גב' ניצן גוברין  

בכלכלה  גב' שרון גוטרמן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' סיון גויטה 

במדעי ההתנהגות  גב' ליאת גולדנברג  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רותם גולדנברג  

במדעי ההתנהגות  מר אורי גולדשטיין  
בלשון עברית ובספרות עברית בהצטיינות  גב' הדר גולדשטיין 

בכלכלה ובניהול בהצטיינות  מר תומר גולדשטיין 
בעבודה סוציאלית  גב' רעות גולדשמידט גלילי  
בעבודה סוציאלית  גב' הדר גוליגר  
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בחינוך ובפוליטיקה וממשל גב' מאיה גולן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר עומר גולן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ירון גולקו  
בעבודה סוציאלית  גב' איריס גומל  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' יעל גומפל 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' לודה גופין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בהצטיינות יתרה  מר אלון גור 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר עמית גור 
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיקה גור אריה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' טובה גורביץ  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' סבינה גורביץ 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  מר תום גורדון 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ראביב גורטנשטיין  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר תומר ג'ורנו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות עברית גב' יעל גזית  

בעבודה סוציאלית  גב' סטפני גייר  
בלימודי המזרח התיכון  מר איתמר גיל  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' שלי גיל 
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בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מריאלה גיליס  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' ורד גינת 

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  מר אלון גל 
בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' דנה גל 

בעבודה סוציאלית  גב' רוני גל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שרה גלאט  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' נועה גלבוע 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מאיה גלברד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נועה גלוברזון  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אנסטסיה גלושקוב  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ענת גלזר  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אילת גלילי 

בהיסטוריה כללית ובארכיאולוגיה בהצטיינות  מר עומר גליקמן 
במדעי ההתנהגות  מר שי גליקמן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נעה גליקרמן 
בעבודה סוציאלית  גב' לירון גלנוס  
במדעי ההתנהגות  גב' נעמה גלעד  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דפנה גלצר אדלר  
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בהיסטוריה כללית  מר אסף גנאור  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון בהצטיינות  גב' סבינה גנדלר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי המזרח התיכון גב' יערה גנוט  
במדעי ההתנהגות  גב' הילה גנון  
במדעי ההתנהגות  גב' מרב גנוסוב  
במדעי ההתנהגות  גב' לירון גנניאן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר כפיר גפני  
בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' עינב גפני 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  מר דרור גרבי 
בהיסטוריה כללית ובספרות עברית גב' אירה גרבר  

בפילוסופיה ובמדעי ההתנהגות גב' דיאנה גרויסמן  
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית גב' לאורה גרון  

בחינוך ובספרות עברית בהצטיינות  גב' מאיה גרונדלנד 
בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בהצטיינות  גב' כליל גרוס 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נעמי גרוס  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר משה גרוסמן  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר תומר גרוסמן 
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' אילנית גרין  

.397

.398

.399

.400

.401

.402

.403

.404

.405

.406

.407

.408

.409

.410

.411

.412

.413

.414



150

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

בעבודה סוציאלית  גב' גאיה אינה גרינבורג  
בכלכלה  מר יאיר גרינבלום  

במדעי ההתנהגות  גב' ענת גרינשפן  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל גב' דנה גרשון  

בפוליטיקה וממשל ובהיסטוריה של עם ישראל גב' רתם גרשון  
בכלכלה  גב' מעיין גרשי  
בכלכלה  גב' שוהם דאור  
בכלכלה  מר דן דבורקין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יואב דגן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' עינב דגן 

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' טל דגן )חבזה(  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית גב' ורד דגני  

בספרות ובלשנות אנגלית  בהצטיינות  גב' נעמה דדון 
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רובא דה אבשה  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חן דהאן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אליעזר דהן  

בכלכלה  גב' ורד דהן  
בכלכלה  בהצטיינות  מר יקיר דהן 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ירון דהן  
בעבודה סוציאלית  גב' רננה דהן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר נתן דובלין  
בפוליטיקה וממשל ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' מיטל דוד  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רון דוד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בלה דודי  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' יעל דודסון 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הדר דויטש  

במקרא ובמחשבת ישראל גב' אפרת דומר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה בהצטיינות  מר מעוז דור 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ענבר דור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' זמר דורון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' עדי דורון 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר טל דורי  
בכלכלה ובניהול מר תום דותן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אורטל דיאור  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' אפרת דיין 

בכלכלה  בהצטיינות  מר דוד דיין 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דורית דיין  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' ליאור דיין 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' שירה דיין 
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל גב' דינה שקמה דמציאן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' גלית דניאל 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית דניאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ימית דניאל  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר ג'אן-שי דניז  
בכלכלה  מר יוסף דנינו  
בכלכלה  גב' אורית דסקל  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה מר גיל דפנה  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית מר ישי פרדי דרומי  

בכלכלה  גב' לובה דרוץ  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובהיסטוריה של עם ישראל מר בן דרורי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל גב' עמית דרורי  
בכלכלה ובניהול מר עמרי דרזי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נאור דרמון  
בעבודה סוציאלית  מר רחמים דרמר  
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במדעי ההתנהגות  גב' צליל דשתי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב' ענבר האוז  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עודד הדרי  
בכלכלה  מר יפתח הודס  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' אביב הוכבאום  
בכלכלה ובניהול מר יובל הוכברג  

במדעי ההתנהגות  גב' לימור הוכמן  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' אפרת הולצמן  

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית גב' ענבר הומינר  
בעבודה סוציאלית  גב' ליאת הופמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' רוני הורביץ  
במדעי ההתנהגות  גב' עדי הושיע  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר יחזקאל הייבלום 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ערן היימס  

בכלכלה  גב' נופר הילרוביץ  
בפילוסופיה ובכלכלה מר ארד הירשאוגה  

בכלכלה ובניהול מר ערן הכט  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' לי-אור הלה  
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בכלכלה  מר אורי הלל  
בחינוך ובמקרא גב' נואית אורית הלל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' רינת הלל 
בפוליטיקה וממשל ובהיסטוריה של עם ישראל גב' גפן הללי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליאת הללי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חמדה הלמן  

בפוליטיקה וממשל  גב' מעיין הלפנבאום  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' הלה הניג  
בפוליטיקה וממשל  גב' דורין הראל  

בכלכלה  גב' יוליה יהודית הראל  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' לילך הראל  

בפוליטיקה וממשל  גב' נטע הראל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רחל הראל  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה בהצטיינות  גב' רינת הרוניאן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שחר הרוש  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שמרית הרוש  
בכלכלה  גב' דנה הרטמן  

בספרות עברית ובחינוך גב' תסנים הרייש  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר אור הרפז  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבר הרפז  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אוריה הרשגל  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' אורטל הרשהורן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר צור ואזה  
במדעי ההתנהגות  גב' הילה ובר  
בעבודה סוציאלית  גב' יעל וגנר  

במקרא ובהיסטוריה כללית גב' נטלי והב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' פז והבה  

במדעי ההתנהגות  גב' ליאור ווייס  
בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  גב' מיכל וול 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אולגה וולוביץ  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חן ווסקר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר אדם בועז וטנברג  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' נועה ויזל  

בעבודה סוציאלית  גב' חן ויינר  
בעבודה סוציאלית  מר מור ויינשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טל וייס  
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בכלכלה  גב' מורן וייס  
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות גב' נואית ויליגר  

בעבודה סוציאלית  גב' אור וילמוש  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' מלכי וינברג 

בכלכלה  מר אריאל וינמן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר ערן ויסברד  

במדעי ההתנהגות  מר אלכס ויסנובטי  
בעבודה סוציאלית  גב' ליאור ולטר  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב' אור ולך 
בפוליטיקה וממשל ובניהול מר אורי ולך  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אולגה ונגרובסקי  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיכל ועלני  

בכלכלה  מר יוהן ועקנין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה מר אריאל וקנין  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חן וקנין  
בלשון עברית ובבלשנות אנגלית  גב' רעות וקנין חמו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' זיוה וקסלנדר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אור ורנר  
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בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון גב' היאם ושאחי  
בכלכלה  גב' רוית זאנה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב' ליטל זגורי  
במדעי ההתנהגות  גב' שרון זהבי  
במדעי ההתנהגות  גב' טל זהר  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' יעל זהר שפר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ירין זוהר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יוליה זוויניצקי  
במדעי ההתנהגות  גב' נטלי זוסנק  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר שלומי זיאבקין  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מולט זיאמר  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' גלית זיגרון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' רעות זידובר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הילה זיטלני  

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל מר אייל זיידה  
בפוליטיקה וממשל  מר רון אהרון זיידל  

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל גב' ליאת זיידרמן  
בספרות עברית ובפוליטיקה וממשל מר גל זילברמן  
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בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יעל זילברשץ  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' אור זילכה  

במדעי ההתנהגות  מר שון וסוולוד זימין  
בכלכלה  מר רן זיסקוביץ  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה גב' ענת זיסקינד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' חגית זירד 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה בהצטיינות  מר רמי זיתוני 
בעבודה סוציאלית  גב' מרינה זלוטין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' חן זלוטניק 
בכלכלה  מר איתן זלצר  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ליניר זמיר  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עידית זמיר 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב' ליזה זפרני  
בכלכלה  בהצטיינות  מר אלמוג זרון 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' נעמה חבאז  
בעבודה סוציאלית  גב' גלילה חביב-אללה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' יפה חדד 
בכלכלה  מר אלי חוטובלי  
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בכלכלה  גב' קרן חומרי  
במדעי ההתנהגות  מר דימה חוסקי  
בעבודה סוציאלית  גב' מעין חורב  
במדעי ההתנהגות  מר לירן חורי  

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות גב' עדי חורף  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ויקטוריה חזדן  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' שני חזוט  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  בהצטיינות  גב' מורן חזון 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' שימרית חזות 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אושרת חזן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אתי חזן  
בכלכלה  מר יונתן חי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יקטרינה חייבטוב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל חייט  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עמיחי חייט  
בכלכלה  גב' רחלי חן חייט  
בכלכלה  מר רפאל חיים  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נעמה חיימוב צנעני  
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במדעי ההתנהגות  גב' קרן חירק  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רונן חכם  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' באסמה חמאמדה  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נעמה חמיש  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  מר איתי חן 
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' הדס חן 

במדעי ההתנהגות  גב' ליאור חן  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עדי חן  

בחינוך ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב' שירן חן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל חן ציון  

בכלכלה  מר ארז חנוכה  
בפוליטיקה וממשל  מר בן חנן  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' הדס חצב 
בעבודה סוציאלית  גב' גתית חרותי  

בכלכלה  מר רועי חשביה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות אנגלית גב' תם חת  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אילנית טבול  
בכלכלה  בהצטיינות  מר עידו טבול 
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בכלכלה ובניהול מר עפרי טבול  
בעבודה סוציאלית  גב' אורלי טגדייה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' לואיז טויטו 
בכלכלה  מר פטריסיו טולוסה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיון טורג'מן  
בעבודה סוציאלית  גב' דינה טייטלבאום  

בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית בהצטיינות יתרה  גב' נטשה טימר 
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טל חן טישקוף  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' אנה טל  
במדעי ההתנהגות  גב' לירן טלמור  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות גב' אירינה טקציוב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר אורי טרבולוס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' שיר טריקי 
במדעי ההתנהגות  מר שחר טרם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' כרמית יאיר 
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל גב' קרינה יאנקוביץ  

בכלכלה  גב' רחל יאסו  
בכלכלה  מר מקסים יארמיצקי  
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בלימודי המזרח התיכון  גב' גילי יהב  
במדעי ההתנהגות  גב' רוית )רות( יהב  

בלימודי המזרח התיכון  מר ניר יהודאי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' תאיר יהודה  

במדעי ההתנהגות  גב' גל יהושע  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' סיון יהושע 

בפוליטיקה וממשל  גב' תום יוגב  
בעבודה סוציאלית  גב' יעל יונש  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר איתי יוסף  
בלימודי המזרח התיכון  גב' אלה יוסף  

במדעי ההתנהגות  גב' רותם יוסף  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' שירלי יוסף 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מגי יועץ  
בכלכלה  מר כפיר יחזקאלי  
בכלכלה  גב' מיכל יחיאל  
בכלכלה  גב' גוני יכין  
בכלכלה  בהצטיינות  מר ארז יניב 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לי יעיש  
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בכלכלה  גב' שני יעקב  
בכלכלה  גב' רותם יעקבי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' בתאל יעקובוב 
בפוליטיקה וממשל  מר איתי יעקובוביץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר משה יעקובי  
בכלכלה  מר ניר יפה  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' חן יפרח  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מרסל יפרח  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירית יפת קגן  
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ליאור יצחק  

בכלכלה  מר מידד יצחק  
בפוליטיקה וממשל  מר ניר יצחק  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  מר שגיב יצחק פור 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אוהד יצחקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ליאורה יצחקי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' טל יציב 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אלחנדרה יצקוביץ'  
במדעי ההתנהגות  גב' נאוה מדלן יקיר  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סיוון ירון  
בהיסטוריה כללית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר אייל ירושלמי  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה ירקוני  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' תמר ישועה  

בכלכלה  בהצטיינות  מר דוראל ישי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מוריה ישי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דנית דונה ישראל  
בכלכלה  מר אורון ישראלי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' בת אל ישראלי  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' סיון ישראלי 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' צליל ישראלי 
בחינוך  בהצטיינות  גב' לידר יששכר 

בכלכלה  גב' רעות כאליפא  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רעות כגן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אביבה כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אלעד כהן  

בכלכלה  גב' אמילי כהן  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אפרת כהן  
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בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר גלעד כהן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דורית כהן  

במדעי ההתנהגות  גב' הגר כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' חגית כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חנה כהן  
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל גב' ירדן כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' כרמלה-קטי כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' ליהי כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מירב כהן  
בכלכלה  מר נצר כהן  
בכלכלה  גב' סול כהן  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' עדי כהן  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה מר עידו כהן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' עינת כהן  

בכלכלה  מר ראובן כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רויה כהן  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' רז כהן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שי כהן  
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בעבודה סוציאלית  מר שלמה כהן  
במדעי ההתנהגות  גב' שקד כהן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' שרי כהן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אודליה כהן ויינבוך  

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל מר דוד כהנא  
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל מר שרון כהנא  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שי כהני  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' סופיה כושר 

בארכיאולוגיה ובמקרא מר משה כחלון  
בכלכלה  בהצטיינות  מר רועי כחלון 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ספיר כלפה  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליאת כספי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שמרית כספי  
בכלכלה  מר אור כץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר-חנה כץ  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית בהצטיינות  גב' חמוטל כץ 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ציונה כץ מויסי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  מר גיא לאופר 
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יעל לאור  
במדעי ההתנהגות  מר סלע לב ארי  
בפוליטיקה וממשל  גב' טל סוניה לבב  

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל בהצטיינות  גב' כנרת לבבי 
בעבודה סוציאלית  מר אסף לביא  
במדעי ההתנהגות  מר מירון לביא  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה בהצטיינות  מר תום לביא 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אור לבני  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  מר טל לבקוביץ 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' טלי לגזיאל  

בכלכלה ובפוליטיקה וממשל מר ערן לדור  
בעבודה סוציאלית  גב' שירה להב  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' דניאל פנינה להט  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית גב' יסכה לוביש )כהן(  

במדעי ההתנהגות  גב' יעל רחל לובל  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ציפי לוגסי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אפרת לוי  
בכלכלה  מר בנימין לוי  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' דנה לוי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' הילה לוי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חמדה לוי  

בכלכלה  גב' חן לוי  
בכלכלה  גב' טל לוי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר יעקב לוי  
בכלכלה  מר ישראל לוי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מורן לוי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב' מיטל לוי  

בפוליטיקה וממשל  מר נוה לוי  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' עדי לוי  

בעבודה סוציאלית  גב' קרן לוי  
בעבודה סוציאלית  גב' לי לוי בן ארוי  
בעבודה סוציאלית  גב' שזבה לוי וייס  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר לוי מנצור  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה בהצטיינות  מר תמיר לוי עגמי 

בכלכלה  גב' ילנה לויטן  
בעבודה סוציאלית  גב' לודמילה לוייב  
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בכלכלה  מר מיכאל לוין  
במדעי ההתנהגות  מר אוריה לוינגר  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר דוד לוי-נוימנד  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אושרת לולבה  

בכלכלה  מר אריה לומלסקי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' נעמה לונדין 

במדעי ההתנהגות  גב' ליאורה לופז מורסיאן  
במקרא ובלימודי המזרח התיכון בהצטיינות  גב' יערה לוק 

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' וירגיניה לוקשיס  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אילה ליבנה  

בלימודי המזרח התיכון  מר יותם ליבנה  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' סמדר ליבנה 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ורוניקה ליברמן 
בכלכלה  מר ודים ליבשיץ  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' מיכל לידסקי  
בכלכלה  גב' ולריה ליולינסקי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר יהונתן ליטני  
בכלכלה  מר אלון לילינטל  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אינה ליס  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' רינה ליפסקי 

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל גב' רותי ליפשיץ  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר יבגני לכטמן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' דולב לנקרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רמי לסרי  

בעבודה סוציאלית  גב' דפני לפידות  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר מילטון לרנר 

בפילוסופיה ובכלכלה מר מתן לרנר  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אלאא מאדי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לאה מאולר  
במתמטיקה ובכלכלה בהצטיינות  מר אריה מאיר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טל מאיר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' לימור מאיר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירה מאיר  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מאיה מאירסון  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל גב' עידית מבורך  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לירון מגידיש  
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בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר שחף מגידיש  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורן מגן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובבלשנות אנגלית  גב' עדי מגן  

בכלכלה  גב' יפית מגרבי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל מר עמית מדינה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' סיגלית מהצרי 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אטקלט )נירה( מהרט  

בכלכלה  גב' הילה מוזס  
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב' מיכל מוטס 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טלי מולקנדוב  
בספרות עברית ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב' אביטל מונטגיו 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בת אל מור  
בכלכלה  מר דניאל מור  

בלימודי המזרח התיכון  מר כפיר ששון מורד  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' נטע מוריי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הילה מושקוביץ'  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליאור מזומן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליהי מזרחי  

.793
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במדעי ההתנהגות  גב' נועה מזרחי  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רים מטיראת  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' אסתר מיוחס  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' שני מיזלס 

בכלכלה  גב' גילי מיטלמן  
בכלכלה  גב' לירן מייזלר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אלי מיכאלי  
בכלכלה  מר אסא מיכלסון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר דניאל מילבאוור  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' יעל מילוא 
בפוליטיקה וממשל  מר ליאור מילול  
בעבודה סוציאלית  גב' לאורה מילסטיין  

בארכיאולוגיה  גב' לילך מילר  
במדעי ההתנהגות  גב' מור מימון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רותם מימון  
במדעי ההתנהגות  גב' תבור מימוני  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' רוני מימרן  
במקרא ובמחשבת ישראל מר דני מינה  
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בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראל מר טקה מיניוואב  
במדעי ההתנהגות  מר אורן מירון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סימה מירוצ'ניק  
בלימודי המזרח התיכון  גב' רחלי מישאל  

בכלכלה  מר יואב מלאך  
במדעי ההתנהגות  גב' מור מלאכי  

בלשון עברית ובחינוך בהצטיינות  גב' שרית מלכה 
בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' מאיה מלמד 

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מעיין מלמד  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ספיר מלמד  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  מר יונתן מלמן 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אנה מלנקוביץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל מר עמית מלר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה מר עמרי ממן  

בספרות עברית  גב' מעיין מנגוני  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך מר יוני מנדלבאום  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' בר מנסור 
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' קארין מנצור 
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בעבודה סוציאלית  גב' נעמה מנקיטה-גוטפרב  
במתמטיקה ובכלכלה מר אלעד מסאסא  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נדא מסאעד  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר עומרי מעברי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מנחם מעודי  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר ברק מעתוק 
בכלכלה  גב' נדיה מצקין  
בכלכלה  גב' נירית מקדש  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' טלי מרגי 
בפוליטיקה וממשל ובניהול מר יובל מרגלית  

בכלכלה  מר בני מרדכייב  
בעבודה סוציאלית  גב' קרן מרובקה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' הילה מרסיאנו 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' רותם מרציאנו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך בהצטיינות יתרה  גב' מרים יוכבד מרציאנו יששכר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דיאנה מרקוס 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר דורון משה 
בכלכלה  גב' שני משה  
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בעבודה סוציאלית  גב' הדר משה זייד  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אלמוג משרדי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר עדי מתיתיהו  
בכלכלה  מר אופיר מתתיהו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לי נאור  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעמה נאור  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סאמח נבארי  
בהיסטוריה של עם ישראל ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' רוני נבו  

בכלכלה  מר גיא נבון  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  מר יותם נבט 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' הגר נגב 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר הרן נגר  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר אלעד נדב 
בעבודה סוציאלית  גב' אסמא נוג'ידאת  

בלשון עברית ובהיסטוריה כללית גב' ולריה-אסתר נודל  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ספיר נווה  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' שירי נוטמן 
בכלכלה  גב' טל נוימן  
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בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל גב' מיכל נומה  
במדעי ההתנהגות  גב' עדי נומהאוזר  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' לימור נוס  
בכלכלה  מר איתן נח  
בכלכלה  גב' ירדן נחום  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' ניצן נחמיאס  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר אבי נחמני  

במדעי ההתנהגות  גב' מור נחמני  
בכלכלה  גב' אלינה נחשונוב  

בחינוך ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  גב' דפנה ניצן 
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' אסנת ניר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' גל ניר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר שגיא ניר 

בעבודה סוציאלית  גב' אביטל נמש  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' גוני נעמני 

בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראל גב' רוני נצר יצחק  
בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' יוליה נקרסוב 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חגית נשלסקי  
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בכלכלה  מר מעיין נתן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עינב סאלר  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' שני סבא 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמקרא מר רן סבג  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית מר ברק סבזרו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לאה סבן  

בחינוך ובפילוסופיה מר עידן סבן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיכל סבתו  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר ערן סגיב 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אלעד סגל  

בכלכלה  מר ניב סגל  
בכלכלה  גב' רינת סגל  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' שני סגל  
בעבודה סוציאלית  גב' עמית סגר  

בכלכלה  בהצטיינות  מר גל סדובסקי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' תמי סהר סרוסי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' ניצן סווט 
בפוליטיקה וממשל ובניהול מר שחק סויד  
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר דן סויסה 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מעיין סויסה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בר סולומון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליהי סולומון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ערן סולומון  
בכלכלה  גב' רותם סולטן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בתיה סונה  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' יעל סונסינו 

במדעי ההתנהגות  גב' מאיה סופר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מידר סוצקי  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' תמר סטולרו 
בעבודה סוציאלית  גב' אלונה סטרלץ  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' שרה סיגל 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יעל סיון  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יבגני סילישטיאן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' זוהרה מילכה סילמן 

בעבודה סוציאלית  גב' יעל סימון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' מאי סימון 
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בכלכלה  גב' אורטל סיני  
בכלכלה  מר יניב סיני  
בכלכלה  מר מאיר סלובודוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליטל סלומון  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' אורלי סלמי 

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר אמיר מאיר סלע  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנית סלפטי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   מר אורי סמדגה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' חן סמואל 

בכלכלה  גב' מרגלית סמואל  
בכלכלה  מר ברק סמוליאר  

בלשון עברית ובספרות עברית בהצטיינות  גב' אושרת סנבטו 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ישמבט סנבטו  

בחינוך ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גב' שחר סנדלר  
בעבודה סוציאלית  גב' עינב סנדרס  

בכלכלה  מר לאוניד סנרסקי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר ניתאי סעאת  

במדעי ההתנהגות  גב' מיכל סעדה  

.937

.938

.939

.940

.941

.942

.943

.944

.945

.946

.947

.948

.949

.950

.951

.952

.953

.954



180

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

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ליאור סעדון 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליטל סעיד  

בכלכלה  מר נתן סער  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מוניקה ספ  

בפילוסופיה ובארכיאולוגיה בהצטיינות  מר אלכסי ספוז'ניק 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מריה ספוזניקוב  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' מעין ספיר 
בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  גב' מיכל ספירו 

בהיסטוריה של עם ישראל ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר ולדיסלב ספריצקי  
במדעי ההתנהגות  גב' הדר ספרן  

בתולדות האמנות ובלימודי מדינת ישראל גב' נעמה סקופ  
בספרות ובלשנות אנגלית  מר דניאל סקליאדנב  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' טלי סרבריאניקוב  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' נעמי סרי 

בעבודה סוציאלית  גב' ירדן עדיני  
בעבודה סוציאלית  גב' שרית עדן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאורה עדני  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון מר בילל עואישה  
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במדעי ההתנהגות  גב' נטלי עוז  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סינה עוזרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רחל עומסי  

בחינוך ובתולדות האמנות בהצטיינות  גב' עינב עומר 
בכלכלה  מר אמיר עופר  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מיכאל עזיזוליוף קומר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רינת עזרן  

בעבודה סוציאלית  גב' אירית עטיה  
בכלכלה  מר נדב עטיה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רועי עידן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר ארז עין דור  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אסמא עיסאוי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שורוק עליוה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך גב' סג'א עלימי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עתליה עמור  

בכלכלה  מר בן עמיאל  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' עדי עמיאל 

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שני עמיחי  

.973

.974

.975

.976

.977

.978

.979

.980

.981

.982

.983

.984

.985

.986

.987

.988

.989

.990



182

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

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירה עמיקם  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר ירדן עמיר  

בעבודה סוציאלית  גב' הגר עמית  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  מר אוראל בני עמנו 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' נעמי עמר 
בעבודה סוציאלית  גב' רותם עמר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אברהם-ינאי עמרם  
בכלכלה  גב' נוגה עמרן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אדיר עמרני  
בהיסטוריה של עם ישראל ובחינוך בהצטיינות  גב' ליאל ענבי 

בלשון עברית ובהיסטוריה של עם ישראל גב' רוני ענבר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה   גב' לבנת ענקרי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אילן עפרי  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' חמוטל עפרת 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טל עשור בינשטוק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בטי פאינשטיין  
בכלכלה  מר רותם פאר  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל מר יקיר פארי  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נטלי פבלנקו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר חיים פדידה  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' מעיין פדן 
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' עדי פדר 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה בהצטיינות  מר גיל פוטש 
בחינוך ובתולדות האמנות גב' קתרין פולודנב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מיכל פולק  
בכלכלה  מר סער פונדיברידר  

במדעי ההתנהגות  מר מיכאל פופוב  
בכלכלה  מר מיכאל פורטנוב  

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית מר אילאור פורת  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' יעל פורת 

בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' ליהי פורת  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון מר עמרי פז  

בלשון עברית ובבלשנות אנגלית  גב' חיה פחימה  
בכלכלה  גב' הילה פטאל  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר יניב פידלמן  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל מר עמית פיוטרקובסקי  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר פדריקו פיינבלט  
בכלכלה  גב' נטע פיכמן  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יעל פילכאבר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' עלמה פינגולד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר אייל פינקו 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אביה פינקלשטיין  

בעבודה סוציאלית  גב' אסתר פיקדו  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אור פיראן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אבישי פישל  

בחינוך ובספרות עברית גב' מעין פישר  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה מר חן פלג  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אביגיל פלגי הקר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רינת פלד  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל גב' לוציקה פלדמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רחלי פלדמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' עדי פלורנטין 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' אלה פלטיאל 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורית פליגל  
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במדעי ההתנהגות  מר כרמל פלר  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הדר פלש  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר יונתן פן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' טל פנחס  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל גב' מורן-מרסל פניאן  
בכלכלה  גב' אירינה פנשציק  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובמחשבת ישראל בהצטיינות  גב' שרה פסברג 
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר גיא מרדכי פסלר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובמדעי ההתנהגות גב' רינת פסקרו-אלימלך  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  מר אסף פרהדיאן 

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר דולב פרוזמנד  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שקד פרוכט  

בעבודה סוציאלית  גב' איה פרי  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מר יובל פרי-אהד  

בפוליטיקה וממשל ובניהול מר אבישי פריד  
בעבודה סוציאלית  גב' יובל פרידלנדר  
בעבודה סוציאלית  גב' ליאת פרידמן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר מיכאל פרידמן  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נחמה פרידמן  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל מר דודי פרינטה  

בעבודה סוציאלית  גב' עמיה פרלה  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר חיים פרנס  

בכלכלה  מר אורן פרנפס  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' אביב פרנק 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' עדי פרנקל 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' לילך פרנקל-זיו 

בלשון עברית ובספרות עברית בהצטיינות יתרה  מר שלו פרפל 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר עומרי פרץ  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אמיר פרקש  
בכלכלה  מר ניר פרקש  

בעבודה סוציאלית  גב' קרן פרקש  
בפסיכולוגיה ובכלכלה מר יהונתן פת  

במדעי ההתנהגות  גב' יערה צבאג  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  מר יובל צבר 

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' קרין צברים  
בכלכלה  מר אבי צוברה  
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בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  גב' אולגה צופנס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אביגדור צור  

בכלכלה  מר רועי צור  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' תהילה צור  

בפוליטיקה וממשל ובניהול מר ישי צוראל  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  גב' מור צורן 

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות יתרה  מר אבי-רם צורף 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' גני צמח  

בעבודה סוציאלית  גב' רוני צסלר  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר תומר צעירי  
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' כנרת-טל צ'פניצקי  

בפסיכולוגיה ובחינוך מר יוסף צרפתי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובמתמטיקה מר משה צרפתי  

בכלכלה  מר עמוס צרפתי  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי המזרח התיכון בהצטיינות  גב' ליאת קאופמן 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי מדינת ישראל גב' אלה קארו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירלי קבלה  
בפסיכולוגיה ובכלכלה גב' עדי קגן  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוך גב' סברינה קדוש  
במדעי ההתנהגות  גב' אדר קדם  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' הגר קדר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  מר אלדד קהא 

בכלכלה  מר אהוד קהלני  
במדעי ההתנהגות  גב' רז קהת  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר שרון קובי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' סתיו קובלסקי 

בכלכלה ובפילוסופיה מר יאיר קוגל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יאנה קוגן  

בכלכלה  מר פטר קוגן  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' סיוון קוזניצקי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר זיו קויפמן  
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות גב' סתו קוך  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל מר מתן קולקה  
בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בהצטיינות  גב' סשה קוסטובצקי 

במדעי ההתנהגות  גב' ניצן קופל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מוריה קופמן  
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בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ענבר קוקס  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אנה קורדונסקי  

בספרות עברית  בהצטיינות  גב' עינב קורן 
בפוליטיקה וממשל  מר ארי קיבוביץ  

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות גב' ענת קידר  
בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' ברברה קיטאי 

בכלכלה  גב' טלי קיטנברג  
בכלכלה  מר מתן קינן  

במדעי ההתנהגות  גב' עדי קיסוס  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מורן קליג  

במדעי ההתנהגות  גב' פלורנציה קליימן  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר אלכסנדר קליינר 
בכלכלה  מר טל קליינר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית גב' שירלי קמושר  
בכלכלה  גב' נטע קמחי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דנה קמפלר  
בעבודה סוציאלית  גב' מורן קמפלר  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי גב' אורטל קמר  
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בעבודה סוציאלית  מר ליאור קמרלקר  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' אילת קנול 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' סיון קסוס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מריה קסייננקו  

בלשון עברית ובהיסטוריה כללית בהצטיינות  מר חנן קפלן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר שגיא קפלן 

בכלכלה  גב' ילנה קפלנוב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מעיין קפש  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אור קראוזה  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מלי קרואני  
במדעי ההתנהגות  גב' רותי קרואני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נינה יערה קרוגר  
בכלכלה  גב' יאנה קרול  
בכלכלה  גב' ילנה קרופניק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליאור קרופרו  
בהיסטוריה כללית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר נמרוד קריין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל מר עידן קריסטל  

במדעי ההתנהגות  גב' ענת קרכטמן  
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בכלכלה  מר גדעון קרנדל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אורנה קרני 

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב' דורון קרסנטי 
בפסיכולוגיה ובספרות עברית בהצטיינות  גב' הדר קשת 

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חן פורטונה ראובן  
בפוליטיקה וממשל  גב' יסמין רביב  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' שני רבין 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר שאול רבינוביץ  
בעבודה סוציאלית  גב' מאיה רגב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' קשת רגב  
בכלכלה  מר איתי רובין  
בכלכלה  מר עודד רובין  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' ענת רובין גזית  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יוליה רובינזון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אביגיל רובנס  
במדעי ההתנהגות  גב' קרן רודיטי  
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בכלכלה  בהצטיינות  גב' לירון רווח 
בלימודי המזרח התיכון ובמחשבת ישראל בהצטיינות יתרה  גב' אמירית רוזן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' שושנה רוזן 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ליליה רוזן לוקינה  

במדעי ההתנהגות  גב' יאנה רוזנבאום  
בהיסטוריה כללית ובספרות אנגלית מר אוריאל רוזנבלום  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ינון רוזנבלט  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר גדעון רוזנבליט  

בכלכלה  גב' אנה רוזנברג  
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל מר יותם רוזנוולד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר איתי רוזנווסר  
בעבודה סוציאלית  גב' נטע רוזנטל  

בפילוסופיה ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מר ניסן רוזנר  
בפוליטיקה וממשל  גב' קרן רוזנשטיין  

בכלכלה  מר אור רוט  
בכלכלה  גב' לאה רוט  

בפסיכולוגיה ובחינוך גב' שולמית רוטברג  
בפסיכולוגיה ובחינוך גב' מעיין רוטהולץ  
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בפוליטיקה וממשל  מר גיא רוטשטיין  
במקרא ובלשון עברית גב' שלי רום  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הדסה רומי  
בכלכלה ובמדעי המחשב מר איתי רון  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל בהצטיינות  מר טל רון 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל מר טל רון  

בפוליטיקה וממשל  מר יובל רון  
בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות  גב' רעות רון 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' שושן רון 
בכלכלה  מר מקס רוסולוב  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' נעה רוף אבשקין 
במדעי ההתנהגות  מר אביעד רז  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אהרון רז  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רעות רז  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' בת-אל רחמים  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל בהצטיינות  גב' רעות רחמים 

בפוליטיקה וממשל ובניהול מר אריאל רטנר  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה בהצטיינות  גב' טל רייכמן 
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' הילה רייכרט  
במדעי ההתנהגות  גב' מעין ריינר  

בכלכלה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מר אהוד רייס  
בכלכלה ובניהול מר טמיר רינגל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' זוהרה מיכל ריף שוייר  
במדעי ההתנהגות  מר יונתן רן  

בפסיכולוגיה ובלשון עברית בהצטיינות  גב' ליאת רן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' מיכל רפפורט 

בכלכלה  גב' אור רצון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אשירה שאול  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל גב' ניצן שאול  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' שירן שאוליאן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר נחום שבו  
בכלכלה  גב' טל שבכטר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' תמר שבת  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חן שבתאי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר עידן שבתאי  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' מור שגיא 
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בכלכלה  מר אסף שדה  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' טל שואף 

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר אסף שוויקי  
במדעי ההתנהגות  מר איתמר צבי שוורץ  
בעבודה סוציאלית  גב' נטלי שוורץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' לורי שוחמי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביב שולץ  

בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' נועה שומרוני  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' שירן שוקר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר שי שורץ  
בכלכלה  מר עמית שורצברג  

בפסיכולוגיה ובכלכלה מר יונתן שורר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר שלומי שושן  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה גב' מיכל שחם  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שושנה שטורפר  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה   מר אלכסנדר שטיימן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב' אלכסנדרה שטיין 

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' שרי שטיין 
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בעבודה סוציאלית  גב' רבקה צפורה שטיינמץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' תהילה שטיינר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אברהם שטראוס  
בכלכלה  גב' עדי שטרית  

בפוליטיקה וממשל ובהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות  גב' אדר שטרן 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' תמר שטרן 
בעבודה סוציאלית  גב' הודיה שטרן מנס  

בפסיכולוגיה ובחינוך בהצטיינות יתרה  גב' ליאור שי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' תמר מאיה שי  

בחינוך ובפילוסופיה גב' גליה שיזף  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל מר טל שיינברום  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר עידו שיכל  
בכלכלה  מר נאור שימול  

במחשבת ישראל ובחינוך גב' טאה שימשילשוילי  
בכלכלה  מר אלק שיפרין  

בעבודה סוציאלית  גב' ניצן שיק  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל גב' דינה שלו  

בכלכלה  גב' הדר שלו  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בפוליטיקה וממשל  גב' לי שלו  
בפוליטיקה וממשל  גב' שפי שלום  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אור שליט  
בספרות עברית ובלשון עברית בהצטיינות  גב' נעם שליט 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לירון שליש  
בכלכלה  מר אור שמואלי  

בחינוך ובתולדות האמנות גב' יוליה שמואלי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יעל שמעוני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' איילת שמש  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר יהונתן שמש  

בלימודי המזרח התיכון  גב' זוהר שני  
בלשון עברית ובתולדות האמנות גב' מרים שניידמן  

בכלכלה  גב' דינה שניידרמן  
בכלכלה  מר רענן שניצר  

במדעי ההתנהגות  גב' אסנת שניר  
בעבודה סוציאלית  גב' אילנית שנקור  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' דניאל שנקמן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות  מר יובל שפי 

.1259

.1260

.1261

.1262

.1263
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.1265

.1266

.1267
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.1269

.1270
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.1272

.1273

.1274

.1275

.1276
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  מר יובל שפיגל  
בכלכלה  בהצטיינות  מר דור שפיצר 

בספרות עברית ובפילוסופיה בהצטיינות  מר אורי שפירא 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר נועם שפירא 

במדעי ההתנהגות  גב' נוי שפץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מורן שפר  

בעבודה סוציאלית  גב' אניה שץ  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יפעת שצקין  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובארכיאולוגיה מר שחף שקד  
בהיסטוריה כללית ובחינוך בהצטיינות יתרה  גב' שי שקד 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אלינה שקולניק  
בפסיכולוגיה ובכלכלה בהצטיינות יתרה  מר חן שקורי 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ברכה שקרוב  
בפוליטיקה וממשל  מר אביב שר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות אנגלית גב' מאיה שראל  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל גב' עינב שרגאי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' אלה שרון 
בפוליטיקה וממשל ובלימודי המזרח התיכון גב' צליל שריקי  

.1277

.1278

.1279

.1280

.1281

.1282

.1283

.1284

.1285

.1286

.1287

.1288

.1289

.1290

.1291

.1292

.1293

.1294



199

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

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל גב' נעה שרף  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' רחל שרר 

בארכיאולוגיה ובספרות אנגלית מר רותם תגר  
בכלכלה ובלימודי אפריקה  גב' דורין תורג'מן  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יניב תורג'מן 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עומרי תם  

במדעי ההתנהגות  גב' גל תמיר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' שירן תעסה 

.1295

.1296

.1297
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.1300

.1301

.1302
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.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 אב 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 
גב' כתר אברהם  אנגלית

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 

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38
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הפקולטה למדעי הרוח 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

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57
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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 
גב' סוזי בן הרוש  תקשורת

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

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88

.89

.90

.91

.92

.93

.94
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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 

.96

.97

.98

.99
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

גיאוגרפיה מר אודי יפרח 
טכנולוגיה גב' לימור כהן 

מדעי החברה גב' רינת כהן 
אזרחות גב' שני כהן 

מדעי החברה גב' מיכל כהן - סטירט 
תקשורת גב' הילה כהן רוזן 
תקשורת מר סאיד כנאנה 
אזרחות גב' דנה כץ 

תקשורת גב' עדי לוי 
לשון עברית גב' תאיר לוי 

מינהל גב' שולי לוק 
סוציולוגיה גב' מורין לחיני 

ניהול גב' טובה ליבוביץ 
תקשורת מר אורי מגוס 

פסיכולוגיה גב' רעות מובשוביץ 
ספרות עברית גב' ליטל מורלי 

גיאוגרפיה מר כפיר מושיליון 
מינהל מר עבד אלנסר מחאמיד 

ביולוגיה גב' רעות מיכלסון 

.115
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

אנגלית גב' יעל מילשטיין-בוחבוט 
אזרחות מר עמי מכלוף 

פסיכולוגיה גב' שירז ממן 
סוציולוגיה גב' ענבר מעייני 
היסטוריה מר נג'ואן מצארווה 

אזרחות מר טאהר מריסאת 
גיאוגרפיה גב' הדר מרקו 

מדעי החברה גב' ענבל משה 
ספרות עברית גב' עירית בלומה נזר 
ספרות עברית גב' כרמית נחמני 

תקשורת גב' רונית ניב 
טכנולוגיה מר אברהים נסאסרה 
טכנולוגיה מר משה נסים 

מדעי החברה גב' הילה סופר 
פסיכולוגיה גב' ליאת סופר אנגלסמן 

תקשורת גב' טל סינטוב 
ניהול מר שי סעדון 
כימיה מר אתיר סעדיה 

עולם הערבים והאיסלאם גב' סברין עבד אל ראזק 

.134
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

מדעי המחשב גב' חיה עידן 
אנגלית גב' אסיא עמאש 

עולם הערבים והאיסלאם גב' מרים עמראני 
מדעי החברה גב' שרון עמרני 

היסטוריה גב' כרמית ענבי 
אנגלית גב' מיטל פובימונסקי 

טכנולוגיות מידע מר יודן פירט 
פיזיקה גב' אפרת פנחס 

טכנולוגיה מר ציון פנקר 
סוציולוגיה גב' לירון פרטוש 

אנגלית גב' אולנה פריטיס 
אזרחות מר איתן פרלמוטר 
ביולוגיה גב' אביטל פרץ 
אזרחות גב' ענת פרץ 
אנגלית גב' דפנה פרץ קלינה 
אזרחות גב' הגר צבר 

ספרות עברית גב' דנה צוברי 
פיזיקה גב' אנה צוציאשוילי 

ספרות עברית גב' מירב צור 

.153
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

מקרא גב' אושרת קורץ 
פיזיקה מר בנימין קלינגמן 
מקרא גב' שירן קנפו 

היסטוריה מר עזאם קריני 
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