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הפקולטה למדעי הבריאות
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בהצטיינות גב'  רחל קורנצקי   . 31
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מר  מרק רוזוב   . 34
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גב'  אדלינה שטיינברג   . 36

מקבלי תואר מוסמך .M.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות
מקבלי תואר מוסמך M.P.Tפיזיותרפיה

גב' יוכבד אוליביצקי כהן   . 1
מר מוחמד אלעטאונה   . 2
גב' אביטל דינה ביג'ל   . 3
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מר אלעד דמרי   . 5

גב' מעיין כהן   . 6
גב' ענבל לוי   . 7

בהצטיינות גב' חגית מימון   . 8
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' רחל אמשיקשוילי   . 1
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גב' סבטלנה בויצוב   . 3

בהצטיינות גב' אודליה בן הרוש   . 4
גב' אליה רז ברודבקה   . 5

גב' אלבירה גקר   . 6
גב' אוקסנה ואווילין   . 7
גב' גלית ויינשטיין   . 8
גב' אירנה וילנסקי   . 9

גב' נטע ויס   . 10
בהצטיינות גב' ויקי חביב   . 11
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גב' עופרה יהודה   . 14
גב' מרינה יסקוב   . 15
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גב' לריסה לנצמן   . 18
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גב' מאלכה מנסור   . 20
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גב' גלית קופנהגן   . 31

מקבלי תואר מוסמך .M.Nסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות
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בהצטיינות מר ניצן אבלסון   . 2

מר ניב אגמון   . 3
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גב' דורית אורלוב   . 5
גב' גל אזולאי   . 6

מר דוד ניסים אלחכם   . 7
מר יחזקאל אליהו   . 8
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בהצטיינות מר אנטון בוחין   . 12
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גב' הדס בקר   . 25
גב' ענת בר לביא   . 26
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גב' היבא ג'בארין   . 28

מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה



16

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



17

הפקולטה למדעי הבריאות
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מר טל לוי   . 58

מר אברהם יהודה לוינסקי   . 59
מר עידן לנדנר   . 60
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גב' ג'יאנה מוראד   . 65
מר בוריס מזיליס   . 66

גב' לאה מנטל   . 67
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גב' לירון עזרא   . 78
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר תדי פרימרמן   . 85
בהצטיינות גב' יערה צור   . 86

גב' נועה צמחוני   . 87
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בהצטיינות יתרה גב' אביה קדמי   . 89
גב' טארה קוראנו   . 90

גב' פרי קורעין   . 91
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גב' קרן רוכברגר   . 93
בהצטיינות מר זיו ריבק   . 94

מר אלון רסולי   . 95
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בהצטיינות גב' ארבל שגיב   . 98
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' רים אבו טאהא   . 1
גב' ביאן אבו סננה   . 2

גב' אלינה אבייב   . 3
גב' רים אגבאריה   . 4

מר תום אוחיון   . 5
מר שי אושר   . 6

גב' מרינה אליוקים   . 7
בהצטיינות גב' ענבר אנגל לוי   . 8

גב' רעות בן יחיאל   . 9
מר שמחל בקבייב   . 10

גב' עדי-ויקטוריה גבאי   . 11
בהצטיינות גב' נטע גורביץ   . 12

גב' נוי הלברון   . 13
גב' רגינה וינר   . 14

גב' סיון זילכה   . 15
גב' דורין זריהן   . 16

בהצטיינות גב' גוליאנה חביב   . 17
בהצטיינות גב' נחלי חבר   . 18

גב' למיס חוגיראת   . 19
גב' אחלאם חמאיסי   . 20

גב' גאנט מזוז   . 21
בהצטיינות מר עומר ניסים   . 22

גב' חנאן סירחאן   . 23
גב' מגד סלימאן   . 24

גב' סירינא עאסלה   . 25
גב' קרואן עאסלה   . 26

מר מוחמד עיראקי   . 27
גב' לינת פיימן   . 28

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

גב' אלינה צלניק-ריבין   . 29
מר דרור דור רוזנבך   . 30

גב' חנה רייזר   . 31
בהצטיינות יתרה גב' נטע שביל   . 32

מר נמרוד שטריט   . 33
גב' ליאנה שמשילשוילי   . 34

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

גב' הלא אבו-סוכות   . 1
בהצטיינות גב' ניצן אילוז   . 2
בהצטיינות מר יצחק אסטחוב   . 3

מר שניר אסטמקר   . 4
גב' יקטרינה ארנבייב   . 5

גב' אולגה בליקוב   . 6
גב' אנה גלפגט   . 7

גב' שירן דהן   . 8
גב' חן דיין   . 9

גב' גלינה חביסיוק   . 10
גב' מור טל   . 11

בהצטיינות מר אור יגר   . 12

גב' אורטל יעקב   . 13
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גב' זוהר סופן   . 19
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בהצטיינות יתרה גב' שיר שפירא   . 22

גב' שקד שרביט   . 23
בהצטיינות גב' נופר שריקאר   . 24

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

מר מחמוד אבו גדירי   . 1
גב' אפיק אבוזגלו   . 2

בהצטיינות יתרה גב' ליטל אבוחנין   . 3
מר אביתר אביטן   . 4

גב' מוריה אברהם   . 5
גב' אלדה אברמוב   . 6

בהצטיינות גב' עדי אוחיון   . 7
גב' טטיאנה אילין   . 8

בהצטיינות גב' נתי אלבו   . 9
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גב' אריאנה גינזבורג   . 18

מר אור גרינברג   . 19
בהצטיינות יתרה גב' אילנה גרינשפון   . 20

גב' ירדן דוידוביץ   . 21
גב' נירית הונוולד   . 22

בהצטיינות גב' מעין הר אבן   . 23
גב' בלה וייצמן   . 24

גב' קסניה וסילייב   . 25
מר קונסטנטין וקסלר   . 26
גב' מריה ורז'יקובסקי   . 27

מר שלום זוהר   . 28

מקבלי תואר בוגר .B.Nסיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות
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בהצטיינות גב' אנגליקה סמנדרוב   . 54

מר בני עבו   . 55
גב' אנה פיינשטיין   . 56

B.N. מקבלי תואר בוגר סיעוד
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הפקולטה למדעי הבריאות
B.N. מקבלי תואר בוגר סיעוד
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25

הפקולטה למדעי הבריאות
B.N. מקבלי תואר בוגר סיעוד
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גב' הודיה איתם   . 87
גב' מוריה אלבז   . 88

מר מונצר אלעמור   . 89
גב' קלודין אלפי   . 90
גב' לילך אפרים   . 91

בהצטיינות יתרה מר אלכס בורודטי   . 92
בהצטיינות גב' סמדר בן סימון   . 93

גב' כרמית בן-ברוך   . 94
גב' תמר בשן   . 95

גב' סטייסי גופי   . 96
גב' נינה גילפמן   . 97

גב' רעות גרסטל   . 98
בהצטיינות גב' רינת גרשון   . 99

גב' שרית דויטש   . 100
בהצטיינות גב' מרינה דיזנגוף   . 101

גב' חופית דיין   . 102
גב' דנית ואקנין   . 103

מר שאדי ושאחי   . 104
מר יארוסלב זובקו   . 105

בהצטיינות גב' יאנה חוטינסקי   . 106
מר סלאם חלאילה   . 107

גב' אפרת טאו   . 108
בהצטיינות מר יורי טוך   . 109

גב' רותי טלגאוקר   . 110
בהצטיינות גב' אנה טקציק   . 111

גב' רעיה טרוסטיאניצר   . 112
גב' ילנה יעקובוביץ   . 113

גב' גל כהן   . 114
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הפקולטה למדעי הבריאות
B.N. מקבלי תואר בוגר סיעוד

בהצטיינות גב' יוליה כהן   . 115
גב' יוליה כץ   . 116

בהצטיינות יתרה גב' קרן לוי   . 117
גב' מוניקה ליהט   . 118

גב' נטליה ליובוטוב   . 119
גב' תמרה מורדכיוב   . 120

גב' עדי מזלתרים   . 121
גב' אירינה מז'ריצ'ר   . 122

גב' נטליה מליש   . 123
גב' אירית מלכה   . 124
גב' אנה משייב   . 125
גב' צורית נאור   . 126

מר ואיל נסאסרה   . 127

בהצטיינות גב' מריה סברדלוב   . 128
בהצטיינות גב' שירי סיגרון   . 129

גב' אמשה סלמון   . 130
גב' אולגה פודולסקי   . 131
גב' סבטלנה פיוובר   . 132
גב' סבטלנה פיימן   . 133

גב' ינינה פלטוק   . 134
גב' סבטלנה קוזלובסקי   . 135

גב' יבגניה )ג'ני( קלמנוביץ'   . 136
גב' אנה קראוס   . 137

גב' ענת רובין   . 138
גב' שמחה סילביה שוקרון   . 139

גב' טטיאנה שפירא   . 140
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' ורד אוהב ציון   . 1
מר אדם אניחוביץ   . 2

גב' נטלי בולנוב   . 3
גב' אביב בן יוסף   . 4

גב' יעל בראון   . 5
גב' אנה גלייזר   . 6

גב' אנה רון גנדל   . 7
גב' הדס גרפינקל   . 8
גב' אשרת זולטן   . 9

בהצטיינות גב' יעל זעירא   . 10
גב' יעל חן   . 11

מר יניב טל   . 12
מר עומר טל   . 13

גב' גיל ילין   . 14

גב' גל כהן   . 15
גב' קרן לודמיר   . 16

גב' עתליה לויטון   . 17
בהצטיינות גב' מעיין מאור   . 18

גב' שירה מאיר   . 19
גב' לימור מדרדרוט   . 20

גב' אביטל מור   . 21
בהצטיינות גב' גבריאלה מלמד   . 22

גב' הילה נגה   . 23
מר אור נתיב   . 24

בהצטיינות גב' משי סספורטס   . 25
גב' סיון עדני   . 26
גב' הדס פלד   . 27

מר ישראל פרבר   . 28

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

מר אריה פרידמן   . 29
גב' חן )מנטה( קבלה אדרי   . 30

גב' ימימה קידר   . 31
מר מקסים קיט   . 32

גב' זיו רוזי   . 33
בהצטיינות יתרה מר ערן רוזן   . 34

גב' חן רוזנברג   . 35
בהצטיינות גב' טטיאנה רונין   . 36

מר מתן שגיא   . 37
גב' איריס שטרן   . 38

גב' שיר שליין   . 39
בהצטיינות גב' שירה שמולביץ   . 40

גב' מיטל שמרגד   . 41

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

גב' נור אבודאלו   . 1
גב' מנאל אבועאבד   . 2

גב' אימאן אבשאי   . 3
גב' הדיל אזברגה   . 4
מר אריאל אזולאי   . 5
גב' הדס אידן גזי   . 6

גב' חדיג'ה אלאסד   . 7
גב' נעמה בדיר   . 8

גב' אליסה בורמן   . 9
גב' בר ביטון   . 10

גב' נטליה ביריוקוב   . 11
בהצטיינות יתרה גב' קטיה בסונוב   . 12

גב' ענבל בר יוסף   . 13
בהצטיינות יתרה גב' תמי ברטון   . 14

מר דוד גבאי   . 15
גב' סבטלנה גולודניצקי   . 16

גב' ויאולטה גלמן   . 17
גב' אסתר דרנקובסקי וקס   . 18

גב' טלי וולדמן   . 19
בהצטיינות גב' קסניה יגודאייב   . 20

מר מרק יסחקוב   . 21
בהצטיינות גב' אדוה מור   . 22

גב' מילנה ממיס   . 23
גב' אמירה מסאלחה   . 24

גב' טליה נווה   . 25
גב' טטיאנה מיכל נוריאל   . 26

מר מילאד סאנע   . 27
גב' רותם סולימני   . 28

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' ליטל סיאס   . 29
בהצטיינות גב' אביבה סלמה   . 30
בהצטיינות גב' שיר שרה סלע   . 31

גב' נארימאן עאשור   . 32
בהצטיינות מר דניאל פורת   . 33

גב' מרינה הלל קוטוזוב   . 34
בהצטיינות גב' אווה קולודיזנר   . 35

גב' יוליה קושליאק   . 36
גב' הדר קיטאי   . 37

גב' אנגלינה רוזוב   . 38
גב' רחלי רייטר   . 39

מר יחזקאל שמואלי   . 40

מר ישי שניידר   . 41
גב' אנה שפיר   . 42

מר אבי שקרוב   . 43

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

מר איתי אבגי   . 1
מר פאדי אבו סמעאן   . 2

גב' קים אבן-חן   . 3
גב' עדינה אליהו   . 4

בהצטיינות גב' רותם ארגוב   . 5
גב' רוני ארמון   . 6

מר מתן יעקב בכנר   . 7
גב' שירלי בלאו   . 8

מר ערן ברקוביץ   . 9
גב' קרוליין דלית ויינר   . 10

מר שגיא וייץ חדד   . 11
מר שיאל זהבי   . 12
גב' דנה זוהר   . 13

גב' אסתר טורן   . 14
מר עידן-חיים כהן   . 15

מר בנימין לביא   . 16
מר אבינעם דוד ליכטר   . 17

גב' אילונה ליפקין   . 18
בהצטיינות גב' אדר לסרי   . 19

גב' חופית מוזן   . 20
מר אייל מור יוסף   . 21

בהצטיינות גב' קרין מרום   . 22
מר מתן משה דושי   . 23

גב' מור ניסן   . 24
בהצטיינות מר יאן זאב קורלנד   . 25

מר יוסי קיטרו   . 26
גב' עדינה רובינשטיין   . 27

מר רן רובינשטיין   . 28
מר רוסטיסלב שטדלין   . 29

בהצטיינות יתרה מר מקסים שפירא   . 30

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

מר מוחמד אבו טועמה   . 1
מר רועי אברהמי   . 2

מר אבי אברמוביץ   . 3
מר איליה אוסלנדר   . 4

מר רומן אורצקי   . 5
מר אמיר אייזן   . 6
מר מתן ארבל   . 7

מר אלכסנדר בורטקוב   . 8
מר דימיטרי גריגורוביץ   . 9

מר עירא דיין   . 10
מר זורי דינרמן   . 11

מר אברהים ותד   . 12
מר אמיר מאיר טל   . 13

מר אביתר כהן   . 14
מר תום כהן   . 15

מר ארתור ליברמן   . 16
מר מיכאל קונסטנטינובסקי   . 17

מר ראם רוקח   . 18
מר דוד רחמילוב   . 19

מר אריק שושן   . 20
מר ישראל שטרית   . 21

מר חנוך שלו   . 22
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה סביבתית

גב' שרה גוטל   . 1
מר ניר גלילי   . 2

מר ברוך הרשקוביץ   . 3
גב' יקטרינה מצקין   . 4

גב' אלה קוסברג   . 5
מר תומר קליינבלט   . 6

מר עמית שילוני   . 7

גב' נטלי אוציס   . 1
גב' שני אטיאס   . 2

בהצטיינות גב' מיטל אמויאל   . 3
גב' שחר גת   . 4

גב' הדר דבורקין   . 5
מר יעקב דינבורג   . 6

בהצטיינות יתרה מר מקסים ורניק   . 7
גב' ניצן מרלי   . 8

מר מטיאס נולמן   . 9
מר עומר שינקמן   . 10
גב' יוליה שמידוב   . 11

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

הנדסת ביוטכנולוגיה
גב' אנה אורונבייב   . 1

בהצטיינות מר עידן אלוביק   . 2
בהצטיינות גב' מוריה אסולין   . 3

גב' טל טיליוב   . 4
בהצטיינות גב' גל יוסף   . 5
בהצטיינות גב' ניצן מאירי   . 6

גב' הילה מסאסא   . 7

גב' גל נתנאל ליברמן   . 8
גב' שני פלדר   . 9

מר בן אדם פריזם   . 10
מר יובל צור   . 11

בהצטיינות מר איתן רבינוביץ   . 12
מר יהונתן רבנה   . 13

בהצטיינות יתרה גב' ליאור רוזנפלד   . 14

בהצטיינות מר דביר בן אור   . 1
מר אביחי אברהם גולדפרב   . 2

גב' רעות יזרעאלי   . 3
מר יונתן שוורץ   . 4

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

הנדסה גרעינית
מר אלכסנדר אברמוביץ'   . 1

מר גרי אינשנק   . 2
מר אמיר ברוידא   . 3

בהצטיינות מר עידן ברוך   . 4
בהצטיינות מר נועם ויצמן   . 5

גב' אלה יוכבת ישראלי   . 6
מר דוד עמידן   . 7

מר ליאור פישביין   . 8
מר יעקב תורגמן   . 9

מר רן איתן אבוטבול   . 1
מר תומר אוקנין   . 2

מר אייל אורן   . 3
מר אלעד אלפסי   . 4
גב' נטלי אשכנזי   . 5

מר אורן בן-נון   . 6
גב' טל ברגיג פלדמן   . 7

מר מני זמיר   . 8
גב' יעל טמפלמן   . 9

מר צבי טמפלמן   . 10
מר יבגני ינקלביץ'   . 11

מר נאור מדר   . 12
מר לירן מנחם   . 13

מר אלכסנדר פלייטמן   . 14
מר אופיר חיים פרידמן   . 15

מר עידן רוזנטל   . 16
בהצטיינות מר גל שקל   . 17

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

בהצטיינות מר אורי בנימין אבנד   . 1
מר אלי אברמוב   . 2

מר עידן אוזנה   . 3
מר עומרי אייזקס   . 4

בהצטיינות מר אסף ארבל   . 5
מר יואב בידרמן   . 6

מר מיכה בן ברוך   . 7
בהצטיינות מר אריאל בנוא   . 8
בהצטיינות גב' שירן ברנע   . 9
בהצטיינות מר דור גוטלייב   . 10

בהצטיינות יתרה מר עידו בנימין גטניו   . 11
מר יגאל דמיטרייב   . 12
מר אלעד הולנדר   . 13

בהצטיינות מר גיא וויסמן   . 14

מר אלמוג חג'ג' בוקובזה   . 15
מר מיכאל חרש   . 16
מר יורי טורקולץ   . 17

מר ירון יפה   . 18
גב' רותם כהן   . 19
גב' לירון לבוב   . 20
מר יבגני לזרב   . 21

בהצטיינות מר אמיר מוזיקנט   . 22
בהצטיינות יתרה מר אורון סבג   . 23

מר עופר עזרא   . 24
בהצטיינות מר טל קופץ   . 25

מר ניר קורס   . 26
מר רונן קרני   . 27
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר אלעד אילון   . 1
מר טל אלוק   . 2

גב' סיגל בינדר   . 3
בהצטיינות יתרה מר ירון בן עמי   . 4
בהצטיינות יתרה מר אלי בראמי   . 5

מר מורן גד   . 6
מר יוסף גולברג   . 7

בהצטיינות מר יונתן וייס   . 8
בהצטיינות מר דולב יחזקאל   . 9

מר שניר לוגסי   . 10
מר אוהד לוי   . 11

מר אלעד מזרחי   . 12

מר עומר מילגיר   . 13
בהצטיינות יתרה מר יונתן מנקר   . 14

מר איתי משה   . 15
מר אלירם נוף   . 16
מר תומר סלעי   . 17

גב' טל פיינשטיין   . 18
גב' מעיין פרימן   . 19
מר רפאל פרץ   . 20

מר שלומי קונפורטי   . 21
בהצטיינות מר אבי רוזנפלד   . 22

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

בהצטיינות מר אוראל אלימלך   . 1
מר אביעד אלישר   . 2
גב' יסמין בוקובזה   . 3

מר רון ביטון   . 4
גב' לירון בן קימון   . 5

גב' אדיתה גרולמן   . 6
בהצטיינות מר גיא דנון   . 7

מר תום זמיר   . 8
מר איתי חזן   . 9

מר אביעד כהן   . 10
בהצטיינות יתרה מר ישראל מירסקי   . 11

מר בן נשיא   . 12
מר ברוניסלב סידיק   . 13

בהצטיינות מר ויטלי ספטניצקי   . 14
מר ערן פיינמן   . 15

מר אנדרי פינקלשטיין   . 16
מר צח צבאג   . 17

מר גלעד צברי   . 18

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

מר אורון אברהם   . 1
מר ירון אזולאי   . 2

מר דניאל בוימייסטר   . 3
מר ליעד בוקובזה   . 4
גב' מיטל בן הרוש   . 5

מר אייל בנהרוש   . 6
מר חיים בראל   . 7

מר איליה ברונשטיין   . 8
בהצטיינות יתרה מר יונתן גורדון   . 9

מר אמיר דונסקי   . 10
מר דביר הקר   . 11
מר יער הררי   . 12

מר אלעד זגורי   . 13
מר אברהם זילברמן   . 14

גב' פאינה חורושבסקי   . 15

מר יצחק חלפי   . 16
מר אלכסנדר טטלבאום   . 17

גב' צפית טירקל   . 18
גב' דיאנה יוסופוב   . 19

מר ברק יחיא   . 20
מר אבישי כהן   . 21
מר שירי כפיר   . 22

מר דרור כץ   . 23
מר מתן לונקר   . 24
מר יבגני מייזל   . 25
גב' זוהר מלמד   . 26

מר ירדן נוה   . 27
מר אורון ניר   . 28

גב' קסניה סדוב   . 29
מר קונסטנטין סולצמן   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסת תעשיה וניהול

גב' ילנה סטרצב   . 31
גב' טל עבודי   . 32

מר עמר עוזרי   . 33
מר אלי עזר   . 34

גב' שלהבת עזרן   . 35
מר עמרי עפגין   . 36

גב' יוליה פיסטל   . 37
מר עמיר פרג   . 38

מר אדם פרלמן   . 39

מר סמיון קלנטרוב   . 40
מר איתי רגב   . 41

מר משה רוזנבך   . 42
מר יותם רוטהולץ   . 43

מר ניר שגיא   . 44
גב' מיה שטמר   . 45

גב' קובי שירן   . 46
מר אביעד שמלה   . 47

מר יעקב שמרקוביץ   . 48
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

גב' לירז אדרי   . 1
מר שניר אהרוני   . 2
מר יורם איזנברג   . 3

מר רווה אליה   . 4
מר אמיר בר   . 5

מר חיים ברימבוים   . 6
מר רומן גולדין   . 7

מר שי דוד   . 8
מר אריאל דמרי   . 9

מר אייל זיו   . 10
מר אבשלום כהן   . 11

מר דוד כהן   . 12
מר עומר לייבוביץ   . 13

מר יעקב לימור   . 14
מר ויקטור מימון   . 15
מר ליאור מלמד   . 16

מר איתי מסיקה   . 17
גב' רויטל מסיקה   . 18

מר אריק סבאג   . 19
מר הילה סנטור   . 20

גב' שמרית עובד   . 21
מר אוהד עינבר   . 22

מר עומר פרי   . 23
מר דניאל פרליס   . 24
מר עמוס פרתוק   . 25
גב' נופר קסלסי   . 26
גב' יוליה קריגר   . 27
מר רועי רוזנס   . 28
גב' אתי שטיין   . 29

מר רפאל שיכוורגר   . 30
מר מיכאל שנייד   . 31

גב' רעות תובל-שפיר   . 32

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

גב' רתם אבין   . 1
מר נמרוד אברון   . 2
גב' ניצן אויזרט   . 3

מר נתן אילון   . 4
מר אהוד אסרף   . 5

מר יאיר ברק   . 6
גב' אליזבט גוטמן אלגרבלי   . 7

גב' טל ידלין   . 8
מר מאיר לוי   . 9
מר חנן מאור   . 10

מר אמיר מורד   . 11
מר ניב מורן   . 12

מר ליאור שוורץ   . 13
מר ישי שקדי   . 14

הנדסת אנרגיה

מר איתמר בן שלום   . 1
בהצטיינות מר קיריל דנילצ'נקו   . 2

גב' אולגה וייסמן   . 3
מר רם רומן ולסקי   . 4

בהצטיינות מר יחיאל זוהר   . 5
בהצטיינות מר רון ידגר   . 6

מר יורי לוטקר   . 7
מר מיכאל מז'יבובסקי   . 8

מר מרק מירוצ'ניק   . 9
מר אריק ספוז'ניק   . 10

מר רועי יואב פרוימוביץ   . 11
מר צבי קומרוב   . 12

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

מר אביחי שמעון אביחסרה   . 1
מר דורון אברהם   . 2

מר תומר אבשלום   . 3
בהצטיינות מר גל יוסף אדרי   . 4

מר יעיש יניר אדרי   . 5
מר עוז אליעזר   . 6

מר דניאל אלמלך   . 7
בהצטיינות מר לירון אלקסלסי   . 8

מר בן דוד אמויאל   . 9
בהצטיינות מר איתמר אמיר   . 10

גב' מיטל אסא   . 11
מר תום באור   . 12

מר אילן בודינה   . 13
מר רועי בוירסקי   . 14

מר ארטיום בונדרנקו   . 15
גב' תהילה ביטון   . 16
מר חן בן בנימין   . 17

מר נתנאל בן דוד   . 18
מר נימרוד בן עמי   . 19

בהצטיינות מר לאור בן שטרית   . 20
בהצטיינות גב' מאור בר   . 21
בהצטיינות מר טל ברקוביץ   . 22

מר ניר ברקוביץ   . 23
מר סיף גבארה   . 24

מר ערן גול   . 25
מר דור דגני   . 26

מר אייל זילברברג   . 27
מר יואב זינגר   . 28

מר עמית זר   . 29
מר מאור חי   . 30

מר אברהם חכמון   . 31
מר נוראלדין חמאיסי   . 32

מר יובל חן   . 33
מר נירן חסדאי   . 34
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

בהצטיינות מר טל טרגנו   . 35
מר אביעד יאמין   . 36

מר מתן יחיא   . 37
מר חן ישראלי   . 38

בהצטיינות מר יאיר כהן   . 39
מר נדב כהן   . 40
מר רן כרמון   . 41

מר אייל לבנון   . 42
גב' עינבר לוגסי   . 43

מר עידן מדעי   . 44
מר מתן מושקוביץ   . 45

מר של מזרחי   . 46
מר תמיר מנחם   . 47
מר הראל מסקין   . 48

גב' אלכסנדרה משה   . 49
בהצטיינות יתרה מר אסיף סבג   . 50

בהצטיינות מר עמרי סער   . 51
מר גל עצמון   . 52

מר עבדאללה עתאמלה   . 53
מר ערן פרוכט   . 54

בהצטיינות יתרה מר בוריס פרידמן   . 55
מר ואיל פתפות   . 56

מר ניר קדם   . 57
מר מתן קורצויל   . 58

מר אהוד קליין   . 59
מר עמית עמוס קרקו   . 60

מר אורן ראובן   . 61
מר נדב רוזנברג   . 62

מר טל שהינו   . 63
מר לירון שוסטרמן   . 64

מר בן שיק   . 65
מר הראל שמואל   . 66

בהצטיינות מר קורן שמש   . 67
מר אלון שצר   . 68

מר איתן שרביט   . 69



45

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

גב' לימור אדלר   . 1
גב' מרגריטה רות אדרי   . 2

גב' יפעת אטיאס   . 3
גב' טל אייזיק   . 4

גב' שיר אלטשולר   . 5
גב' עדן אליהו-חי   . 6
גב' יובל אפלבום   . 7

גב' ליאת ארן   . 8
גב' כארין בגדדי   . 9
גב' חגית בכמט   . 10

גב' נעה בן גדליה   . 11
בהצטיינות מר אסף בר   . 12

גב' נעמי ברמן   . 13
גב' חנה ברק   . 14

מר מרק ברקן   . 15

מר חן גואטה   . 16
מר אלון גוטמן   . 17

מר יונתן יבגני גולקרוב   . 18
מר עמרי גרינשפן   . 19

בהצטיינות יתרה גב' מור דויטש   . 20
גב' נופר פרח דלאל   . 21

גב' הילה ויסמן   . 22
גב' אנה זוסמנוביץ   . 23

מר זוהר חדי   . 24
בהצטיינות מר יובל חורב   . 25

בהצטיינות יתרה מר חזי חיון   . 26
מר דניאל חייט   . 27
גב' שמחה יונה   . 28
גב' הילה ירחי   . 29
גב' מעיין כהן   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

גב' מיכל לקר   . 31
גב' מירב לרמן   . 32

גב' מרגריטה מזובובסקי   . 33
גב' אוריאן מימון   . 34

גב' אלינה מלץ   . 35
בהצטיינות גב' שני נאור   . 36
בהצטיינות גב' הדס נחומסון   . 37

בהצטיינות יתרה גב' סי נפתלי   . 38
מר מיכאל סהרליס   . 39

מר שלמה שמואל סתר   . 40
מר עדיאל עטרי   . 41

מר ליאור פייביש   . 42
גב' שחף פרידלנדר   . 43

גב' יאנה קוברסקי   . 44
מר זאב קונשטדט   . 45
גב' יפה קופלביץ'   . 46

בהצטיינות גב' שירי קלע   . 47
מר איליה רוזנטול   . 48

מר ולדיסלב שומייקו   . 49
גב' מוניק מעיין שושן   . 50

מר ויקטור שיפ   . 51
מר דניאל שלי   . 52

בהצטיינות מר מתן שמר   . 53
גב' רתם שריג   . 54

בהצטיינות גב' מאיה שרס   . 55



47

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

בהצטיינות גב' חן אברהם   . 1
בהצטיינות יתרה גב' ליטל אליגון   . 2

גב' אביטל אלישי   . 3
גב' סוהא אלתרתיר   . 4

מר ירדן ארדיטי   . 5
מר עומר בדיחי   . 6

גב' סתו ביטון   . 7
בהצטיינות מר לידור בכר   . 8

מר אורן בן גל   . 9
מר שגיב בן יעקב   . 10
מר אנדרי בסוביץ   . 11

מר יובל בקר   . 12
גב' שחר גילת   . 13
גב' ניצן גליני   . 14

גב' שקד גלעדי   . 15
גב' רומי ישראלה גרציאני הגר   . 16

מר דורון צבי היכל   . 17
גב' מעיין הכהן   . 18

מר נועם וייס   . 19

גב' תאיר טהר   . 20
בהצטיינות גב' ליאן מוריס   . 21

גב' אורטל מלכה   . 22
גב' דניאל מלכה   . 23
גב' שלי נסרידשי   . 24
גב' יסמין סודרי   . 25

גב' שחר סרי   . 26
מר עומרי צור   . 27

גב' אורנה קציקל   . 28
מר שגיא קרואני   . 29

מר שקד רגב   . 30
מר מארק רימר   . 31

בהצטיינות מר יניב רפאלוביץ   . 32
גב' תמר שאמי   . 33

גב' יעל שדה   . 34
מר גל שטרן   . 35

גב' יפעת שמש   . 36
בהצטיינות גב' ירדן שרון   . 37
בהצטיינות גב' הדר שרייבר   . 38
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

גב' אנה אויחמן   . 1
בהצטיינות מר אדם אוניל   . 2
בהצטיינות מר יונתן אור   . 3

מר שי שלום אורן   . 4
מר מאור אנגל   . 5
מר נירן אסייג   . 6

מר דרור ישראל בדש   . 7
בהצטיינות מר יהודה בוגנים   . 8

גב' מריאנה בוהארון   . 9
מר חן בכור   . 10

גב' חן בן לולו   . 11
בהצטיינות יתרה מר אייל בר - אור   . 12

מר טל בריק   . 13
מר אייל ברעד   . 14
מר אדם גבאי   . 15
מר תום גבעון   . 16

גב' אלנה גודיר   . 17
מר אביעד גלר   . 18

מר יוסף גלר   . 19
בהצטיינות גב' סמדר דנון   . 20

גב' דנית ויגדר   . 21
גב' רחל וינשטוק   . 22

בהצטיינות גב' ארינה ויסמן   . 23
גב' ניב ונגרובסקי   . 24

גב' אנה זייפרט   . 25
מר עמית זכאי   . 26

מר נור חאג' יחיא   . 27
מר חגי חיון   . 28

בהצטיינות מר אייל טוטיאן   . 29
מר דור יהודה   . 30

בהצטיינות מר איתי ירמות   . 31
גב' אנג'לה ירמיהו   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר שגיא כהן   . 33
מר מגן להט   . 34

מר אריאל לוטטי   . 35
גב' הדס לוי   . 36

מר אלנתן ליברמן   . 37
מר פינחס מדבד'   . 38

מר גבריאל מושייב   . 39
מר אלרן מזרחי   . 40

בהצטיינות יתרה מר זיו מרום   . 41
מר יוני משה   . 42

מר אדם סבח   . 43
מר טימור סברדלוב   . 44

מר עדו סברון   . 45
גב' עינת סטרומזה   . 46

בהצטיינות מר מנור סספורטס   . 47
מר בנימין עברון   . 48

גב' נירדי עוזרי   . 49
בהצטיינות מר אלירן עמר   . 50

מר תמיר עמרני   . 51
מר בוגדן פוקס   . 52

מר אהרון פרקש   . 53
מר קובי קוסאשוילי   . 54

מר אלכסנדר קופנסקי   . 55
גב' אולגה קורצ'ב חינה   . 56

גב' קרין קרן   . 57
בהצטיינות מר עפר רזי   . 58

מר יבגני רזניק   . 59
מר יניב רייפל   . 60

גב' רותם שוורץ   . 61
מר שאול שוימר   . 62

מר יעקב טל שילו   . 63
מר גיא שניאורסון   . 64
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חשמל ומחשבים

גב' יסמין אבולבן   . 1
מר אביתר אביטבול   . 2

גב' עמית אונגר   . 3
בהצטיינות גב' דליה אורבך   . 4

מר עמי אורנשטיין   . 5
מר עמית אטיאס   . 6

מר אורי אלגזה   . 7
מר עומרי אלוני   . 8

מר טל אליה   . 9
מר אביב אלנקוה   . 10
מר אמיר אמויאל   . 11

מר מקסים אנטיס   . 12
מר עמית אסיאג   . 13

בהצטיינות מר איתי ארבל   . 14
בהצטיינות מר גל ארליך   . 15

בהצטיינות יתרה מר ניצן שלום ארצי   . 16
מר דניאל באר   . 17

מר אהד בוקסרמן   . 18
בהצטיינות מר קובי ביבס   . 19

מר חנן בית און   . 20
בהצטיינות יתרה גב' חלי בן חמו   . 21

גב' לירז בן יקר   . 22
מר גל בן שמחון   . 23

מר עומרי בן-אריה   . 24
מר משה בנסימון   . 25

מר בר בקר   . 26
מר טל ברגר   . 27

מר אלכסנדר גויזמן   . 28
בהצטיינות מר חן גונן   . 29

מר דן גורארי   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' הודיה גורדין   . 31
מר ארטם גייזלר   . 32

מר ערן גיל   . 33
גב' אנה אנאל גכטר   . 34

מר עמית גלנטי   . 35
בהצטיינות מר צור גסטר   . 36

מר אורן גסרי   . 37
מר רונן גרוס   . 38

מר יובל בוריס גרייצר   . 39
מר ברק דאר   . 40

בהצטיינות מר שגיב דבש   . 41
מר נתנאל דדיה   . 42
מר דרור דהאן   . 43
גב' סיוון דובא   . 44

בהצטיינות מר דוד דובקין   . 45

מר דוראל דוד   . 46
מר נטע דורון   . 47
מר דודי דיין   . 48

גב' אנסטסיה דינקין   . 49
מר יואב דיקשטיין   . 50

מר כפיר דמתי   . 51
מר אלכס דנוב   . 52
מר דור דניאל   . 53

בהצטיינות גב' יאנה דרנקר   . 54
בהצטיינות מר גיא הלר   . 55

מר ניר הקר   . 56
מר נדב הראל   . 57

מר עידו וולנסקי   . 58
מר אבישי וולף   . 59

מר רומן ווסקובויניק   . 60

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

מר חן ויונטה   . 61
מר אור וייזר   . 62
מר איתי וייס   . 63

מר עידו וייסמן   . 64
מר שמואל וינריב   . 65
מר עדי וינשטוק   . 66

מר וייצ'סלב ויסמן   . 67
מר אלכסנדר ז'יווין   . 68

מר אופק זינגר   . 69
מר לביא זיק   . 70

בהצטיינות יתרה מר איל זכאי   . 71
מר זיו זסלבסקי   . 72

מר ניר זרבי-יצחק   . 73
מר זוהר חדד   . 74

בהצטיינות מר ברק חן   . 75

מר ניצן חן   . 76
בהצטיינות מר כפיר טויזר   . 77

מר רז טויזר   . 78
מר דניאל כהן   . 79
מר דרור כהן   . 80
מר יאיר כהן   . 81

מר יחזקאל כהן   . 82
מר ירדן כהן   . 83

מר תומר כהן   . 84
מר דניאל כלילי   . 85

מר נועם עמרם להיאני   . 86
מר מנחם-יהונתן לוי   . 87

מר שי לוי   . 88
בהצטיינות יתרה מר רועי לזר   . 89

מר אסף יוסף ליבנה   . 90

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

מר אשל ליפמן   . 91
בהצטיינות מר טובי למברג   . 92

מר רון לנדאו   . 93
בהצטיינות מר ארטיום לפשין   . 94

מר ליאור מאיק   . 95
מר זיו מאיר   . 96

בהצטיינות מר ליאור מדמוני   . 97
מר דוד מהגרפטה   . 98

מר עמית מוזס   . 99
בהצטיינות מר אמיר מולא   . 100

מר עומר מונפרד   . 101
גב' רותם מורד   . 102

גב' מיכל מורציאנו   . 103
בהצטיינות מר יהונתן מושקין   . 104

מר אמיר מיזינסקי   . 105

מר גיא מיטלמן   . 106
בהצטיינות מר תומר מנור   . 107

מר איתי מססה   . 108
מר שגיא מעתוק   . 109

מר איליה מרגולין   . 110
מר מתן מרגלית   . 111

מר אדוארד מרדכייב   . 112
מר מאור מתתיהו   . 113

מר חי נאור   . 114
מר חן נוה   . 115

מר איתי - עזרא נורי   . 116
מר דמיטרי סוחוליטקו   . 117

בהצטיינות מר חגי סולודר   . 118
בהצטיינות מר תומר סטון   . 119

מר מיכאל סטופל   . 120

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

גב' מיכל סיני   . 121
מר רואי סקעת   . 122

מר איתמר עומסי   . 123
גב' גיל עופר   . 124

מר שלומי עמוס   . 125
בהצטיינות יתרה מר עידו עמית   . 126

מר ערן עפר   . 127
מר נעם עשת   . 128

מר ניר פודוליאנו   . 129
מר צחי פוקס   . 130

גב' סיגל פורטנוב   . 131
מר עידן פורת   . 132

מר עמר פייביש   . 133
בהצטיינות מר עדי פליק   . 134

מר מתן פנחס   . 135

מר גלב פנרין   . 136
מר אברהם פרי   . 137

מר אמיר פרידלר   . 138
מר רועי פרנצוס   . 139

גב' דולב פרץ   . 140
מר נעם צדוק   . 141

מר ארטיום צור   . 142
מר ויטלי ציגנוב   . 143
מר אלון צנגוט   . 144

מר עומר צרניחובסקי   . 145
בהצטיינות מר דרור קאופמן   . 146

מר אורן קבלי   . 147
מר איתמר קדוש   . 148

מר עמית קהת   . 149
מר מיכאל קוגן   . 150

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

מר אורן קול אמן   . 151
מר אילן קוליק   . 152

מר גיל קידר   . 153
מר אלעד קלמנוביץ   . 154

בהצטיינות מר ערן קמבר   . 155
מר אנטולי קניגין   . 156

מר מייק קסם   . 157
מר מידן קפלן   . 158

גב' טל קרוטמן הרואה   . 159
מר אסף קרניאלי   . 160

מר קובי קרסו   . 161
מר אלכסנדר רוזנבלום   . 162

מר אלעד רפאל רוזנברגר   . 163
מר ודים רוטנברג   . 164

מר רז רומנו   . 165
מר אסף רחום   . 166

גב' בת-חן רחום   . 167
מר זיו רמבה   . 168

בהצטיינות מר אלכס שוורצוב   . 169
בהצטיינות מר שלומי שוורצמן   . 170

מר בוריס שוורצר   . 171
מר עמית שטרן   . 172
מר יותם שמר   . 173

בהצטיינות יתרה מר רועי יעקב שקד   . 174
מר דינור שקדי   . 175

מר אלי שרון   . 176
בהצטיינות יתרה מר אמיר שרון   . 177

גב' טל תייר   . 178

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

גב' צופית אברהם   . 1
מר עפרי אוסטר   . 2

בהצטיינות מר רמי אמסיס   . 3
מר גרמן ביברשטיין   . 4

מר יועד גריזים   . 5
מר דן דולברג   . 6

מר יגאל הרוניאן   . 7
בהצטיינות יתרה מר אוהד כהן   . 8

מר דניאל לוי   . 9
מר גל סאסי   . 10
מר עדן פורן   . 11

מר רועי פיירסטיין   . 12
בהצטיינות מר נטע פלג   . 13

מר אור פתאל   . 14
מר רועי שטרמן   . 15
מר אסף שריד   . 16
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

גב' יעל אברמוביץ   . 1
גב' מירוסלבה אדמנקו   . 2

גב' טל אוחנה   . 3
בהצטיינות יתרה מר רן אטיאס   . 4

גב' טל אלבז   . 5
מר גל אלמלח   . 6

גב' מרגריטה בלקוב   . 7
בהצטיינות יתרה מר גלעד בלקין   . 8

גב' ליטל בן לולו   . 9
גב' מרוה בן-שבת   . 10

מר אופיר ברעד   . 11
גב' ליבנת רחל גבאי   . 12

גב' נופית דהן   . 13
גב' סו דהן   . 14

גב' יעל דואניאס   . 15

מר אביתר דיין   . 16
גב' אורטל דנדקר   . 17

מר הדס וולקוב   . 18
גב' אנה וורשבסקי   . 19

גב' טטיאנה טלי ז'בינסקי   . 20
בהצטיינות גב' אפרת זיו   . 21

מר בר חבצלת   . 22
גב' מור חננוביץ   . 23

בהצטיינות גב' יאנה טחמן   . 24
מר דון יוסופוב   . 25

בהצטיינות מר יבגני יקימוב   . 26
בהצטיינות מר יניב כהן   . 27

גב' גל כספי   . 28
בהצטיינות מר עידן לוי   . 29
בהצטיינות מר מתן מנחם   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

גב' הילה נדלר   . 31
גב' מאיה עירון   . 32

גב' נטליה פונומרנקו   . 33
מר עמית פז   . 34

מר בוריס פייגין   . 35
גב' אלונה פרידמן   . 36

מר גלעד פרץ   . 37
מר יואב צפריר   . 38

גב' מיכאלה קגנוביץ   . 39
גב' איב קוזרי   . 40
מר רומן רדוס   . 41
מר עידן רותם   . 42

גב' מרינה שילקו   . 43
גב' שירן שמואל   . 44
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר איתי אבו   . 1
מר גראד אבו-פריח   . 2

מר עמית אברהם   . 3
בהצטיינות מר מיכאל אוזן   . 4

מר ודים אוזרסקי   . 5
בהצטיינות גב' רוית ג'ולי אוחנה   . 6

מר יבגני אויפה   . 7
מר יצחק צח אולשביצקי   . 8

מר שי שלום אורן   . 9
מר רועי אורנאי   . 10
מר יקיר אטיאס   . 11

מר דניאל איידלמן   . 12
גב' רעות אלאלוף   . 13

מר אביב אלי   . 14
בהצטיינות יתרה מר איתן אלימי   . 15

בהצטיינות מר גיא אמיר   . 16
מר נדב ארנון   . 17
מר עידן בוזגן   . 18

מר יוסי בוכניק   . 19
מר איתי בונדי   . 20

מר אמיר בוקובזה   . 21
מר אלון ביז'ונר   . 22
מר דורון ביטון   . 23

בהצטיינות מר גל ציון בית הלוי   . 24
גב' ענבר בן דוד   . 25

בהצטיינות מר אורי בן זאב   . 26
מר לירון בן זקן   . 27

מר אושר בן חמו   . 28
מר בועז בן יהודה   . 29

גב' יסמין בן נתן   . 30
מר עודד בן שטרית   . 31

מר מתן בן שמחון   . 32
בהצטיינות יתרה מר רום בקר   . 33
בהצטיינות יתרה מר ניצן בר   . 34

מר טל בר-און   . 35
גב' מור ברזלי   . 36
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

בהצטיינות מר אלכסנדר בריקר   . 37
גב' מרים ברמי   . 38

בהצטיינות מר עמרי ברנד   . 39
מר אורי גבאי   . 40
מר אופיר גונן   . 41

בהצטיינות מר טל גליק   . 42
מר מיטב גליק   . 43

בהצטיינות מר אביעד גלר   . 44
מר איתי גנדליס   . 45

מר שגיא רפאל גרון   . 46
מר תומר גרטנהויז   . 47
מר דניאל גרינברג   . 48

גב' מור גרשי   . 49
מר ניצן דגן   . 50

בהצטיינות מר ניר דגני   . 51
מר יונתן דהאן   . 52
מר משה דוד   . 53

מר שגיא דוידוביץ   . 54

מר יוסף אדריאן דיטון   . 55
בהצטיינות יתרה מר אמיר דמרי   . 56

מר ליאב דרף   . 57
מר אסף הדר   . 58

מר גדי הוברמן   . 59
מר טל הורן   . 60

בהצטיינות מר אמוץ הס   . 61
מר חגי וסלי   . 62

מר מיכאל זרביב   . 63
מר רפאל חדד   . 64
מר שמואל חיון   . 65

מר אלמוג חכמון   . 66
מר יהונתן חלדרן   . 67

מר אבי חמרה   . 68
מר ענאן חרב   . 69

גב' יקטרינה חרוש   . 70
מר ניסן טדגי   . 71

בהצטיינות מר מתן נתנאל טרבלסי   . 72
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר עמרי ישראל טרויגוט   . 73
מר גל טרומפר   . 74
מר אור יהלום   . 75
מר יפתח יניב   . 76
מר עדי יעקב   . 77

גב' רותם יעקובי   . 78
בהצטיינות מר ניתאי ירושלמי   . 79

מר איתי ירמות   . 80
מר אור ישראל   . 81
מר גיל ישראל   . 82

גב' שירלי ישראל   . 83
מר תומר ישראלי   . 84

מר אוריה כהן   . 85
בהצטיינות מר עידו כהנא   . 86

מר אלעד כנען   . 87
מר אלכס כצנלסון   . 88
מר עמאר כתאני   . 89

גב' ניצן לאור   . 90

מר שחר לבבי   . 91
מר גיא לבנה   . 92

בהצטיינות גב' ליטל לבנון   . 93
מר אריאל לוטטי   . 94

בהצטיינות מר ניר לוי   . 95
גב' רעות לוי   . 96

מר אלכסנדר לוסובסקי   . 97
מר דור ליפשיץ   . 98

גב' בר לסט   . 99
גב' רותם לסט   . 100

בהצטיינות מר גבע מאיר   . 101
מר דקל מאיר   . 102

בהצטיינות מר אייל מדר   . 103
מר ניר מוסקוביץ   . 104

מר אלון מזרחי   . 105
מר אלרן מזרחי   . 106
מר יפתח מילר   . 107
מר נדב מלמד   . 108
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר אמיר מלניקובסקי   . 109
מר ארז מלץ   . 110

מר חוף מלצר   . 111
גב' אלכסנדרה מקרוצ'קין   . 112

בהצטיינות יתרה מר זיו מרום   . 113
מר שחף מרמור   . 114
גב' נעה מתתיהו   . 115

מר תמיר נונה   . 116
מר בר נוראל   . 117

מר עידן נטל כהן   . 118
מר רפאל נפתלי   . 119

גב' מורן סבג   . 120
גב' ליהי סולומון   . 121

מר רפאל סוסונוב   . 122
מר אלון סטיוארט   . 123

מר עמרי סידיס   . 124
בהצטיינות מר רביד סיון   . 125
בהצטיינות מר איתי סימן טוב   . 126

מר אלכס סימקין   . 127
מר חגי סלומון   . 128

מר נועם סלומון   . 129
בהצטיינות מר אור סלמון   . 130

מר איתמר סתם   . 131
מר אודי עמיר   . 132

מר יותם עמירם   . 133
מר ניסים עשוש   . 134

מר אורי פורן   . 135
מר נעם פיזנטה   . 136

גב' רותם פלוזניק   . 137
מר ערן פסטרנק   . 138

מר זהר פסנד   . 139
מר דביר פרטוש   . 140

מר שי פרץ   . 141
מר אהרון פרקש   . 142
מר עמית קדמון   . 143

בהצטיינות מר עדי קדר לוי   . 144
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' עדי קובי   . 145
מר מיכאל קופר   . 146

בהצטיינות יתרה מר ניב קורן   . 147
מר יצחק קילקר   . 148

בהצטיינות מר אלכסיי קיריצנקו   . 149
בהצטיינות מר נדב קירש   . 150

מר יובל קלוש   . 151
מר קוסטה קלמנוביץ   . 152

מר אליה קנטמן   . 153
מר אייל ראובני   . 154

מר דניאל רוזנבלום   . 155
מר עפר רזי   . 156

גב' דרור ג'רלדין רייט   . 157
מר אמיר ריכטמן   . 158

בהצטיינות מר שקד שוקרון   . 159
גב' דפנה שורץ   . 160

מר יובל שורק   . 161
מר עופר שטיינר   . 162

מר אלון ריצארד שידה   . 163
מר אריאל שכנר   . 164

בהצטיינות מר דניאל שמיט   . 165
מר זיו שמש   . 166
מר נועם שני   . 167

מר גיא שניאורסון   . 168
מר מיכאל שניידר   . 169

מר מיכאל שניידרמן   . 170
מר תומר שנק   . 171

מר אמנון שקדי   . 172
מר טל שרון   . 173

מר ליאור דוד שריקי   . 174
גב' מיכל ששי   . 175
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תעשיה וניהול

גב' אסתאר אביטן   . 1
מר יואב אביתר   . 2

גב' הודיה אהרון   . 3
גב' אופיר אלה אהרן   . 4

מר יהונתן אוחיון   . 5
מר אור אוליאל   . 6

מר חן אופיר   . 7
בהצטיינות מר דור אופנהיים   . 8

גב' שירן אטיאס   . 9
בהצטיינות גב' אסתר אילייסוב   . 10

גב' עדי איצקוביץ   . 11
מר ליאור איצקוביץ'   . 12

גב' גל אלדר   . 13
מר דורון אלוש   . 14

גב' חלי אלימלך   . 15

גב' מיכל אלימלך   . 16
גב' הגר אלמוג   . 17
מר אלון אסולין   . 18
מר אור אספיס   . 19

גב' ליטל אספיר   . 20
בהצטיינות יתרה מר אלעד ארבל   . 21

בהצטיינות גב' שירן בוהדנה   . 22
גב' מוריה בוטח   . 23

גב' מיכל בזוב   . 24
גב' שיר בין   . 25

מר לישר בכר   . 26
גב' יאנה בלכר   . 27
מר אור בן גיא   . 28
מר איתי בן דב   . 29

מר אלעד בן דוד   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' שני בן מנחם   . 31
מר גיל בן סנן   . 32

מר אור בן שבת   . 33
גב' רותם בן שימול   . 34

מר יהונתן אליהו בן שמחון   . 35
בהצטיינות גב' נועה בן-דוד   . 36

מר יובל בר עוז   . 37
מר אור ברזל   . 38

גב' מעין ברימן   . 39
מר נעם בר-לב   . 40
מר עידן ברנד   . 41
גב' מור ברנס   . 42

גב' שני ברסקי   . 43
בהצטיינות גב' טל ברק   . 44

מר אלון בשן   . 45

מר יהונתן גברה   . 46
גב' תכלת גואטה   . 47

מר זהר גל   . 48
מר רועי גליק   . 49

בהצטיינות גב' שריי גלעד   . 50
גב' ביאטה גלפרין   . 51

בהצטיינות גב' מור גלר   . 52
בהצטיינות מר שקד גנון   . 53

גב' אלין גסטרין   . 54
מר יקיר גרינבוים   . 55

גב' רינת דבש   . 56
בהצטיינות גב' שיר דהאן   . 57

מר אריאל דהן   . 58
מר מתן דואני   . 59

בהצטיינות גב' רותם דואני   . 60

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

בהצטיינות יתרה מר ישגב דוידוביץ   . 61
גב' ליהי דור   . 62

גב' דניאלה דורפסמן   . 63
מר דרור דניאלי פור   . 64

מר אליסף דרוט   . 65
בהצטיינות יתרה גב' שני דרור   . 66

מר ניר הדר   . 67
גב' מיכל הוס   . 68

מר דניאל הלפרן   . 69
מר גיא הנזל   . 70

בהצטיינות מר בן הראל   . 71
גב' לירון ווקנין   . 72

מר עידן וייס   . 73
בהצטיינות מר שי וינשטיין   . 74

גב' אלפי וניר   . 75

גב' נטע זווירש   . 76
גב' בתאל זיו   . 77

גב' ענבל זכריה   . 78
מר אור זלאיט   . 79

מר דן זלאיט   . 80
מר אלי זמור   . 81

גב' תמר חביב   . 82
בהצטיינות גב' גל חבר   . 83
בהצטיינות מר אליהו חגג   . 84

מר יוסי חוחאשוילי   . 85
מר נאור חזוט   . 86
מר עומר חזן   . 87

מר מאור חכון   . 88
גב' לירון חלאוי   . 89

גב' מאיה שורה טוגנדרייך   . 90

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

בהצטיינות גב' שני טל   . 91
מר עומר טריכטר   . 92

מר עומר ידיד   . 93
מר אילון יהלום   . 94
גב' מור אן יינקו   . 95

מר ניר ילין   . 96
גב' שרון יעקובי   . 97

בהצטיינות גב' ליאל כהן   . 98
גב' נוי כהן   . 99

מר עידן כהן   . 100
בהצטיינות גב' בר כוכבי   . 101

מר מתן כזרי   . 102
גב' נופיה כליף   . 103

בהצטיינות יתרה גב' אשכר כרמי   . 104
גב' שרונה לבובסקי   . 105

מר אורי לובל   . 106
מר ליאור לוי   . 107
גב' לירון לוין   . 108

מר שמעון ליאוני   . 109
גב' מאי לצטר   . 110

גב' מוריה מוליאן   . 111
גב' עדי מזר   . 112

מר עמית מייטין   . 113
מר יאיר מילר   . 114
גב' שירן מימון   . 115
מר יניב מעוז   . 116

גב' דפנה מרגלית   . 117
בהצטיינות גב' נעמה משה   . 118

מר עידן משה   . 119
מר עמית משה   . 120

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

גב' שני נבו   . 121
מר מתן נבות   . 122

בהצטיינות מר אור נברי   . 123
מר ניר נגר   . 124

מר אביב נוטוביץ   . 125
גב' נופר נחום   . 126
גב' נועה נקש   . 127
מר ליאור סבג   . 128
מר תום סברו   . 129

גב' מאשה סודל   . 130
מר עידו סילברמן   . 131

גב' גל סלע   . 132
גב' נעמה סלע   . 133

בהצטיינות מר גיא סער   . 134
גב' טל סער   . 135

מר עמרי ספיר   . 136
בהצטיינות גב' רחל עבו   . 137

גב' לאה עוזר   . 138
גב' צליל עומיסי   . 139
גב' מיכל עטייה   . 140

גב' דנה עיני   . 141
מר מאור פלח   . 142
גב' ליבת פסי   . 143
גב' מיכל פרי   . 144

בהצטיינות יתרה גב' אלונה פרידלר   . 145
מר שגיא פריהיטר   . 146

גב' ליהי פריימן   . 147
גב' יאנית פרשטר   . 148

מר אורן צאקי   . 149
גב' עדי צבי   . 150

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

גב' אביב צוקר   . 151
מר יותם צוקר   . 152
מר אמיר צור   . 153

גב' מיטל ציגל   . 154
גב' לימור צמח   . 155
מר אורן צרפתי   . 156
גב' ניצן צרשניה   . 157

מר אורי קדיש   . 158
מר שמוליק קוזין   . 159

בהצטיינות גב' ענבל קויתי   . 160
מר איתי קולס   . 161
מר אייל קולק   . 162

מר אוהד קורמן   . 163
בהצטיינות גב' יעל קורן   . 164

גב' בר שירה קורצק   . 165

גב' גל קידר   . 166
בהצטיינות גב' עינת קפלן   . 167
בהצטיינות גב' ליאת קצב   . 168

מר דניאל רבין   . 169
גב' נוי רובנר   . 170

גב' עדי רז   . 171
מר איגור רחלין   . 172

גב' שני ריבק   . 173
בהצטיינות גב' אילנה ריכטר   . 174
בהצטיינות מר יואב שהם   . 175
בהצטיינות מר סלבה שובין   . 176

גב' הדס שוורץ   . 177
מר איתן שוחט   . 178
מר דני שולמן   . 179

גב' אולגה שולקין   . 180

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

גב' סלעית שומר   . 181
גב' גל שוקרי   . 182

בהצטיינות יתרה מר ערן שחר   . 183
מר עידן שיטרית   . 184

גב' גל שלו   . 185
גב' ליגל שלום   . 186

מר לאון שלימק   . 187
מר איתי שמואל   . 188

בהצטיינות גב' ניצן שמואלי   . 189
מר עומר שני   . 190

גב' אליה שר-אל   . 191

מר תומר שרון   . 192
גב' נטע שריד   . 193
מר טל שרעבי   . 194
גב' עדן ששון   . 195

גב' רותם תבור   . 196

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

מר אסף אבני   . 1
בהצטיינות מר גיא ארדיטי   . 2

מר בועז ארדל   . 3
מר תום בושמיץ   . 4

מר איילון גרינפלד   . 5
מר אנטון גרישצ'וק   . 6

מר חן דורון   . 7
גב' מיכל ווענונו   . 8

מר ארטיום זולוטושקו   . 9
בהצטיינות מר קונסטנטין חוולבוב   . 10
בהצטיינות מר בר חיים   . 11

מר יניב טנינזף   . 12
מר רון כהן   . 13
מר רון כהן   . 14

גב' עדי מאיר   . 15

מר תמיר מלמד   . 16
גב' מור נעים   . 17

מר רוברט פינחסוב   . 18
מר לטם פינקלשטיין   . 19

בהצטיינות מר דניאל פרולה   . 20
מר אבשלום פרץ   . 21

מר בן קורן   . 22
מר נועם זאב קפלן   . 23

בהצטיינות מר עמית קפלן   . 24
מר רומן רוזמן   . 25
מר יותם שלם   . 26

מר שניר שרייבר   . 27
מר בנימין תמם   . 28
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות מידע

מר דודו אברהם   . 1
בהצטיינות יתרה גב' שחר אדמתי   . 2

גב' אירנה אובסיאניצקי   . 3
גב' סבטלנה איצקוביץ'   . 4

מר יונתן אלחנתי   . 5
מר אורי אליהו   . 6
מר אסף אליהו   . 7

גב' שלומית אליהו   . 8
מר בוריס אלישייב   . 9

מר אבי אלצה   . 10
בהצטיינות מר דור אמיר   . 11

מר ליאור ארז   . 12
מר מיכאל בוהדנה   . 13

מר בר יוחאי בוכובזה   . 14
מר שגיא בזינין   . 15

גב' איילה בן-צבי   . 16
בהצטיינות גב' אלה בר-אור   . 17

מר עידו גדיאל   . 18
מר שי גויזמן   . 19

גב' ליבנת גרשוני   . 20
מר לירון דדון   . 21
מר אשל דורון   . 22

גב' מלכה אוריה דניאלפור   . 23
גב' דוראל דעבוד   . 24
מר אדהם הוארי   . 25

מר יובל הרן   . 26
מר תומר ויצמן   . 27

גב' ורד ורבר   . 28
מר דן זיו   . 29

גב' מיטל זכות   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר יוסף זלצמן   . 31
גב' טל זנו   . 32

מר עידו חוברה   . 33
בהצטיינות גב' ניבה טוני חזון   . 34

מר יאיר חביאר חיאליס   . 35
בהצטיינות מר נתנאל חסידי   . 36

בהצטיינות יתרה גב' סער טל   . 37
מר תומר יצחקי   . 38
גב' נועה לויצקי   . 39

בהצטיינות גב' אסתר בלה לזבניק   . 40
מר תומר ליאוקומוביץ   . 41

גב' אנה מוגילביץ'   . 42
מר אור מי-פז   . 43

בהצטיינות יתרה מר ליאור מלובני   . 44
מר דור מצאפי   . 45

גב' רותם משען   . 46
גב' גלית נעים   . 47

מר איליה סימקין   . 48
מר אדיר סלומון   . 49
גב' מטר ספאיה   . 50

בהצטיינות מר דור עצמון   . 51
גב' אלונה פיש   . 52

מר יגאל צירולניק   . 53
מר שקד קאופמן   . 54

מר רון קהת   . 55
גב' אנה קונטורוביץ   . 56

גב' אנה קיפניס   . 57
מר גיא קליין   . 58

גב' מאיה קליין   . 59
מר אלעד קריטי   . 60

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

מר לאוניד ראיס   . 61
בהצטיינות גב' נעה רואי   . 62

גב' אורלי רחמילוב   . 63
מר אלכסנדר ריבקין   . 64

מר עידו ריכטר   . 65
מר נמרוד שושני   . 66

גב' חן שטרית   . 67
גב' רז שיין   . 68

גב' הילה שיניצקי   . 69
בהצטיינות מר עמית שלמה   . 70
בהצטיינות גב' דורין שמריהו   . 71

מר אורן שמש   . 72
גב' ירדן תורן   . 73

בהצטיינות מר עומר תלמי   . 74

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

גב' עינת אדלשטיין   . 1
בהצטיינות מר בן אייל   . 2

מר מרדכי אלישי   . 3
מר ארז אסולין   . 4
מר אורן אפרים   . 5

בהצטיינות מר אביעד ניסים ביטון   . 6
מר אלכס בלובשטיין   . 7

מר תומר בלזר   . 8
גב' עירית בן זקן   . 9
מר גיא בן משה   . 10

מר יאיר בן רחמים   . 11
מר גל בנדק   . 12

מר ויקטור בנשץ   . 13
גב' שירה בראון   . 14
גב' גילה ברכייב   . 15

מר עידו בש   . 16
בהצטיינות מר הודי גולדמן   . 17
בהצטיינות מר תום גונדה   . 18

מר גיא גונן   . 19
מר עמרי משה גלמן   . 20

מר גל דהן   . 21
מר אושר דמרי   . 22

מר אהרון ויינשטוק   . 23
מר אופיר חביב   . 24

מר אמין חורי   . 25
מר לידן חיפי   . 26

גב' רונית יוארי   . 27
גב' רותם יעקב   . 28

מר חנן ישראלביץ   . 29
מר מלאכי כהן   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר אסף כחלון   . 31
מר מנור להגאני   . 32

מר גל לובטון   . 33
בהצטיינות מר חגי לוי   . 34

מר תום ליבוביץ   . 35
גב' אלמוג לנגרמן   . 36

בהצטיינות יתרה מר יובל לפידות   . 37
מר אלכסנדר מאיורנקו   . 38

מר טל מוסקוביץ   . 39
מר יניב מזרחי   . 40

מר עידן מירוצניק   . 41
גב' נופר מנשה   . 42
מר עפרי מסד   . 43
מר ערן משה   . 44
מר ינון סגרון   . 45

בהצטיינות מר אוראל סויסה   . 46
מר איתמר תומר סויסה   . 47

בהצטיינות מר אלדר סיבוני   . 48
בהצטיינות מר דניאל סינניאב   . 49

גב' מוריה סער   . 50
מר מיכאל סרומין   . 51

מר מתן עובדיה   . 52
מר צבי יונתן עזרן   . 53

בהצטיינות גב' הדר פולאד   . 54
גב' אטל פורמן   . 55

מר גל פורת   . 56
בהצטיינות מר רן ציטאיאט   . 57

מר ראובן צצשוילי   . 58
גב' הדר קדם   . 59

גב' אולגה קובטי   . 60
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

גב' ברקת קריף   . 61
מר שרון קרצמן   . 62

מר שי ריפל   . 63
מר רועי יצחק שחר   . 64

בהצטיינות יתרה מר שחף שפרברג   . 65
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות מר  נדב ארנפלד    . 1
מר  גיל זהב זגדנסקי   . 2

מר  חזי חלאוי   . 3
מר  טל מלינוביץ   . 4

בהתאם לדרישות  מר  וויבהב סינג    . 5

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

מר  יונתן אלכסנדר   . 1
אנטר  מר  אמיר   . 2

בהצטיינות יתרה בן ברוך   מר  אוהד   . 3
מר  ערן בן טובים   . 4

גב'  ליבי גור   . 5
וויינשטוק  מר  משה   . 6

מר  אברהם חיון   . 7
מר  יגאל חיטרון   . 8

מר  אברהם יצחקוב   . 9
גב'  סמדר לוי   . 10

מר  עומר ליטוב   . 11
מר  יונתן סבירסקי   . 12

מר  תומר סידי   . 13
בהצטיינות גב'  מרינה סימקוב    . 14

מר  חוסיין עותמאן   . 15
מר  נתי פטר   . 16

בהצטיינות מר  מיכאל חי פרנק   . 17
בהצטיינות מר  זוהר קומרובסקי   . 18

מר  מיכאל שניידר   .19
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה

בהצטיינות מר  אופק אסבן    . 1
מר  אור באר   . 2
מר  איל גביש   . 3

מר  דניאל דהן   . 4
מר  עירא וולפסון   . 5

בהצטיינות יגאל   מר  תומר   . 6
מר  יובל עדרי   . 7

בהתאם לדרישות  מר  יוסף רוזנצוייג    . 8
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

בהצטיינות מר  אור איבגי   . 1
מר  גדי בנימיני   . 2
גב'  מיכל ברעם   . 3

מר  עדן גסטר   . 4
ויינר  גב'  יוליה   . 5
גב'  הילה כהן   . 6

בהצטיינות יתרה גב'  שרית  כהן   . 7
גב'  נדז'דה לוין   . 8

גב'  קרן מירון   . 9
בהצטיינות גב'  רוית מלישב   . 10

מר  אייל סימונובסקי   . 11
מר  אלכסנדר פרנקלך   . 12

מר  גיל צ'ונה   . 13
רפואה  גב'  מאיה   . 14

בהתאם לדרישות  גב'  מרינה שטיימן    . 15

כימיה
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M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים מדעי החיים

גב'  שי אדר   . 1
מר  גיא אלון   . 2

מר  עמיר אפשטיין   . 3
גב'  ליהי בוקובזה   . 4

בהצטיינות יתרה גב'  שירן ברבר צוקר   . 5
מר  גלעד ברשד   . 6
מר  אביעד גאון   . 7

בהצטיינות גוליאנד   גב'  אינה   . 8
גליק  מר  אמיר   . 9

דובדבני  גב'  הילה   . 10
בהצטיינות מר  שי דוכין    . 11

גב'  חן דורון   . 12
גב'  ענב דרורי   . 13

גב'  נעמה הירש   . 14

מר  ניר הכט   . 15
ורדי  גב'  רעות   . 16

מר  אלון זיו   . 17
גב'  ליטל יונאי   . 18

גב'  ורד כהן   . 19
בהצטיינות יתרה מר  תום לוי    . 20

גב'  אולגה ליובינסקי   . 21
גב'  סתיו עמנואל   . 22

בהצטיינות גב'  דניאל  קידר    . 23
בהצטיינות גב'  שי רביד-פרץ    . 24

גב'  מייגן ניקול רוסוי   . 25
שי  מר  עמית   . 26

מר  יונתן שמלא   . 27
מר  שחר שרמן   . 28
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר  חורן אבטיסיאן   . 1
מר  עידו בן ליש   . 2
וולק  מר  עמרי   . 3

מר  יהונתן וינשטוק   . 4
גב'  רוית זליג   . 5

גב'  טל זסלבסקי   . 6
גב'  אירינה סליברסטוב   . 7

מר  סטיבן  פוקס   . 8
בהצטיינות מר  גיא צור    . 9
בהצטיינות מר  עמית גלעד ריס   . 10

גב'  מעין שבירו   . 11

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

במתמטיקה ובמדעי המחשב מר עומר אלכסנדר    . 1
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר דניאל בן עמי    . 2

במתמטיקה מר עמרי ברנד    . 3
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר און גוטרמן    . 4
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר רועי גלעד    . 5

במתמטיקה בהצטיינות  גב' שירלי גפן   . 6
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות יתרה  מר יותם דיקשטיין   . 7
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות  מר רועי הכט   . 8
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר אבישי וקנין    . 9
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר טל חדד    . 10
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר ארנון חמו    . 11
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות  גב' ירדן טבעון   . 12
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר גיא טבק    . 13
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר אנטון טורצ'יחין    . 14
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר יונתן טל    . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה

במתמטיקה ובמדעי המחשב מר יניב כהן    . 16
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר טל לבל    . 17

במתמטיקה מר חיים לנדו    . 18
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר תומר מוזס    . 19
במתמטיקה ובמדעי המחשב גב' מור מיכלביץ    . 20
במתמטיקה ובמדעי המחשב בהצטיינות  מר מנחם סדיגורסקי   . 21
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר יובל עופר    . 22
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר חן פוגל    . 23
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר אסף צימנד    . 24
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר צבי שטראוס    . 25
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר עופר שמחה    . 26
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר פלג שפי    . 27
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר עמר תירוש    . 28
במתמטיקה ובמדעי המחשב מר רועי תמאם    . 29



86

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

מר אלכס אבדייב   . 1
גב' נועה אסתר אביב   . 2

מר רועי אבני   . 3
מר מיכאל אברמזון   . 4

מר אופיר אוליבנבאום   . 5
בהצטיינות מר אייל אורגד   . 6

גב' תהילה אזרד   . 7
גב' סיוון אטיאס   . 8

בהצטיינות מר ארז אטיה   . 9
מר חי אלאלוף   . 10

גב' שני דניאל אלגזי   . 11
מר רועי אלוני   . 12
גב' רים אעסם   . 13

בהצטיינות מר יוסי אפל   . 14
בהצטיינות מר איתי אריאב   . 15

בהצטיינות מר רן אריאלי   . 16
מר אדוארד ארליך   . 17

מר אורי אשואל   . 18
גב' דניאלה בדינרמן   . 19

בהצטיינות יתרה מר רז בויארסקי   . 20
גב' ליאת בולגרו   . 21

מר דן בטאט   . 22
מר רועי ביטון   . 23

בהצטיינות גב' מאיה בכלר ספיישר   . 24
מר פול בלאקי   . 25

מר דניאל בן חמו   . 26
מר אסף בן נתן   . 27

מר תומר בן רחל   . 28
בהצטיינות גב' גל בנאור   . 29

בהצטיינות יתרה מר אסף מיכאל בנימין   . 30
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר ערן בנין   . 31
מר אייל בן-סימון   . 32

בהצטיינות גב' ליאת בצלאל   . 33
גב' אושרת בר   . 34
גב' גלי בר-און   . 35
מר נירן ברוך   . 36

גב' גילי ברנשטיין   . 37
מר עדן גבאי   . 38

מר יוגב גואטה   . 39
מר ליאור גוז   . 40

בהצטיינות מר דמיטרי גולברט   . 41
מר רון גולדשטיין   . 42
מר דימה גולומוזי   . 43

מר יניב גולן   . 44
מר איל גופר   . 45

מר גיא גור-אריה   . 46
בהצטיינות מר אורן גורדון   . 47
בהצטיינות גב' דיקלה גלברד   . 48
בהצטיינות מר עמית גלנטי   . 49
בהצטיינות מר מתן גלעד   . 50

מר מתן גלעדי   . 51
מר יהודה גרטי   . 52

מר דניאל גרינברג   . 53
בהצטיינות מר ניר דברת   . 54

מר תומר דובקין   . 55
בהצטיינות יתרה מר דורון דוד   . 56

בהצטיינות גב' לילך דוד   . 57
מר איגור דומרב   . 58

מר אנדרי דיידקולוב   . 59
בהצטיינות מר גל דינסטג   . 60
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

גב' שרה דמיאהו   . 61
מר ליעד דקל   . 62

מר אחמד דרובי   . 63
מר יריב הופמן   . 64

גב' שיר הורנשטין   . 65
בהצטיינות גב' ענבר הלביץ   . 66

מר תומי הפנר   . 67
גב' תאיר הקמן   . 68

בהצטיינות מר בר הראל   . 69
מר עידן הרץ   . 70

בהצטיינות יתרה מר גלעד הרצפלד   . 71
מר טל ואניש   . 72

מר דורון ויינרוב   . 73
גב' מור וייס   . 74

גב' אליאור וייסמן   . 75

מר דימטרו וינגורט   . 76
מר עלאא חורי   . 77
מר פאדי חורי   . 78
מר אלעד חזן   . 79

מר אריה כפיר חינה   . 80
מר מתן טולדנו   . 81

גב' יוליה טוליסוב   . 82
גב' אלכסנדרה טולסטוב   . 83

גב' נעה אניטה טיורי   . 84
מר עדיאל טל   . 85

מר אייל טרבלסי   . 86
מר טל ידגר   . 87

מר אורי ישראל יעקובוביץ   . 88
מר דוראל יפה   . 89

גב' מור יפה   . 90
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר אבישי כהן   . 91
מר אייל כהן   . 92
מר אסף כהן   . 93

מר אריאל כהן   . 94
גב' הדס כהן   . 95

מר הראל כהן   . 96
מר אלירן לוי   . 97

בהצטיינות מר מתן לוי   . 98
מר שגיא לוי   . 99

גב' נעמה לוין   . 100
מר אור לויעד   . 101

מר שחר לונגין   . 102
מר עודד משה לחר   . 103
מר תומר לפקוביץ   . 104
מר חן-אל מבשב   . 105

בהצטיינות מר איתי מגרה   . 106
גב' יעל מה טוב   . 107

מר מוראד מוסלמאני   . 108
מר אסף מזלי   . 109
מר יובל מימון   . 110
גב' תמר מירון   . 111

מר גיא מלול   . 112
גב' ליטל מלכי   . 113

מר ויטלי מלניצוק   . 114
מר ארז מלצר   . 115

מר גל ממן   . 116
מר נדב ממן   . 117

מר עומרי מסאסא   . 118
גב' דניאל מסיקה   . 119

מר אלעד מרקו   . 120
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר גנאדי נובק   . 121
מר חנן נחמני   . 122

בהצטיינות יתרה מר אור ניסן   . 123
גב' מורן נסים   . 124
מר עידן נקב   . 125

מר תומר אלפונסו סבאן   . 126
מר עמרי סודרי   . 127

גב' אירינה סטאיקין   . 128
גב' מלכה יוחנה סטופניקר   . 129

מר חיים סעדון   . 130
גב' אולגה ספונר   . 131

מר עלאא עבד אל חלים   . 132
מר יניב עבו   . 133

גב' יעל עופר   . 134
מר טל עמרם   . 135
גב' טל ענוה   . 136

גב' רימון פדיוק   . 137

גב' הדר פדרובסקי   . 138
מר דור פיברט   . 139
גב' רוול פיטוסי   . 140

מר אורי פיינשרייבר   . 141
מר עזר פייסחוב   . 142

מר יובל פיק   . 143
מר איתי פלג   . 144

מר אופיר פרגון   . 145
מר שחר פריזר   . 146

גב' מיכל פריליק   . 147
מר ארז פרמדר   . 148

גב' ניצן פרנס   . 149
בהצטיינות גב' שהם פרנס   . 150
בהצטיינות גב' רחל פרנקל סבן   . 151

מר יונתן צולנג   . 152
מר אמיר צפירה   . 153
מר תומר צציק   . 154
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר שחר קופשטיין   . 155
מר תום קיבוצני   . 156

בהצטיינות מר בנימין פליקס קירסון   . 157
גב' דיאנה קפלן   . 158
גב' קוראל קציר   . 159

בהצטיינות מר גיא קצקה   . 160
גב' אינה קרייזמן   . 161

מר עידו קרניבסקי   . 162
מר פבל רובינסון   . 163

מר איליה רוגינסקי   . 164
בהצטיינות יתרה מר אורן רוט   . 165

גב' טובה מור רוט   . 166
גב' בינה רוטגייזר   . 167

גב' אלינה רחמן   . 168
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מר רתם רייכמן   . 170

מר עומר רימוך   . 171
מר חן שגיא   . 172

מר תמיר שוורץ   . 173
מר טל שחר   . 174
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מר דור שיפטן   . 176

בהצטיינות גב' תמר שכטר   . 177
בהצטיינות יתרה מר חיימי שלום   . 178
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מר יניב שמואלי   . 181
מר איליה שמיס   . 182

מר רון שמעוני   . 183
בהצטיינות מר ניר שריון   . 184

גב' ורוניקה שרמן   . 185
גב' נטלי ששון   . 186
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר פיסיקה

מר גדעון אילני   . 1
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מר קובי ביבס   . 5
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גב' קארין אבוטבול   . 1
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מר אבי אבנר אדלר   . 3
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גב' ליטל בן לולו   . 12

בהצטיינות גב' מור בן לולו   . 13
מר מאור בן נח   . 14

גב' שירה בן שושן   . 15
מר אופיר ברעד   . 16

מר ויקטור גלבקו   . 17
גב' לידיה גלמייב   . 18

גב' אנה גסקין   . 19
גב' סו דהן   . 20

מר ניסים דוד   . 21
גב' ורד הרטוב   . 22
מר הדס וולקוב   . 23

בהצטיינות גב' לריסה חולואידובסקי   . 24
גב' ענבר חורין   . 25

מר אור יוסף   . 26
בהצטיינות מר יבגני יקימוב   . 27

בהצטיינות יתרה גב' חן מוזס   . 28
גב' אביטל מילנקי   . 29

מר דניאל מיניקייב   . 30
בהצטיינות מר מתן מנחם   . 31

גב' דניאל מנטין   . 32
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר כימיה

מר קונסטנטין מקרוב   . 33
גב' עינב ניסים   . 34
גב' גל סגלוביץ   . 35

מר אביתר סויסה   . 36
גב' נטליה פונומרנקו   . 37

גב' פאינה פלדמן   . 38
בהצטיינות גב' הלנה פרידמן   . 39

מר יוסף פרץ   . 40
מר יונתן צדיקוב   . 41
גב' דנה צימרמן   . 42

גב' איב קוזרי   . 43
מר רתם רייכמן   . 44
מר אדם שוכר   . 45
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי החיים

במדעי החיים - תכנית ראשית ובכימיה - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' גיא אביב   . 1
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' ענבר אבני    . 2

במדעי החיים  מר עמנואל מנחם אברהמי    . 3
ובפסיכולוגיה בביולוגיה   בהצטיינות  מר ליעד אולנסקי   . 4

במדעי החיים  גב' שיר אופיר    . 5
במדעי החיים  גב' עדי אזולאי    . 6
במדעי החיים  מר אריאל איבסטר    . 7
במדעי החיים  מר אהוד איזק    . 8
במדעי החיים  גב' מאיה אלון    . 9

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' חן אלימלך    . 10
במדעי החיים  גב' פולט אלמלח    . 11
במדעי החיים  מר סער אלפרוביץ    . 12
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' קרן אלתרמן   . 13

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' זהר אמסלם    . 14
במדעי החיים  גב' לי אסנהיים    . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

במדעי החיים  גב' הדר אקטין    . 16
במדעי החיים - תכנית ראשית ובלשון עברית - תכנית משנית  מר חנן משה ארגוב    . 17

במדעי החיים  מר נועם ארונוביץ    . 18
במדעי החיים  גב' נוי בגדדי    . 19
במדעי החיים  גב' עדי בהט    . 20

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' אור בוקובזה בראב    . 21
במדעי החיים  גב' גליה בטאט    . 22
במדעי החיים  מר דניאל בכר    . 23

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' יעל בן חיים    . 24
במדעי החיים  בהצטיינות  מר רועי בן ניסן   . 25
במדעי החיים  גב' הדר בן שושן    . 26

במדעי החיים - תכנית ראשית ובניהול - תכנית משנית גב' נטע בנצלוביץ    . 27
במדעי החיים  גב' רעות בר יעקב    . 28
במדעי החיים  מר דור בר-און    . 29

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' טל ברון    . 30

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

במדעי החיים  בהצטיינות  גב' נופר ברון   . 31
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' ענבר בריח   . 32
במדעי החיים  מר אביתר ברייר    . 33

בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  גב' דפנה בריקמן   . 34
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות יתרה  גב' ירדן מזל גאן   . 35
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' ניצן גבאי    . 36

במדעי החיים  מר שלו גולדפרב    . 37
במדעי החיים  גב' אורנה גורליק    . 38
במדעי החיים  גב' מילנה גילעדוב    . 39
במדעי החיים  מר עידן גל    . 40
במדעי החיים  גב' אלה גמשי    . 41

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר איל גרוסמן    . 42
במדעי החיים  גב' נופר גרטלר    . 43
במדעי החיים  גב' יעל חיה גרין    . 44
במדעי החיים  מר גיל גרשוביץ    . 45

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

במדעי החיים  גב' יוליה דובינסקי    . 46
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' עדי דיין   . 47
במדעי החיים  גב' ענבר דקנר    . 48

במדעי החיים - תכנית ראשית ובכימיה - תכנית משנית  גב' אופיר הגרי    . 49
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' שני הדר    . 50

במדעי החיים  גב' נורין היאם    . 51
במדעי החיים  גב' קורל הלפרין    . 52
במדעי החיים  גב' כרמל הרולד    . 53

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' רות נאוה השקס    . 54
במדעי החיים  בהצטיינות יתרה  מר בן ווקנין   . 55
במדעי החיים  מר תום ויזן    . 56
במדעי החיים  גב' ליטל אסטרלה וייל    . 57

בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  גב' יערה וייס   . 58
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' מור ורון    . 59

במדעי החיים  מר איל זייפמן    . 60

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

במדעי החיים  מר נמרוד זילברברג    . 61
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' נועה זלץ    . 62

במדעי החיים  גב' יאנה חוכין    . 63
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' זהר חומרי    . 64

במדעי החיים  גב' רינת שלום חזן    . 65
במדעי החיים  גב' חן חיים    . 66
במדעי החיים  מר טל חפץ    . 67

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' חן טל    . 68
במדעי החיים  גב' מאיה טסה    . 69
במדעי החיים  גב' טליה ישראל    . 70

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר רועי ישראל    . 71
במדעי החיים  גב' שירה כהן    . 72

בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות יתרה  מר גדעון לבקוב   . 73
במדעי החיים  גב' ליאת לוי    . 74
במדעי החיים  גב' נורית לוי    . 75
במדעי החיים  גב' אנה לויט    . 76

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

במדעי החיים  גב' ניצן ליבוביץ    . 77
במדעי החיים  מר גיא מדינה    . 78
במדעי החיים  מר תומר דביר מידן    . 79

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר דמיטרי מלצ'נקו    . 80
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' אורטל מנטל   . 81
במדעי החיים  גב' בשמת מסיקה    . 82
במדעי החיים  מר רן מרציאנו    . 83
במדעי החיים  גב' חן נוסבאום    . 84

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר גיא נמיר    . 85
במדעי החיים  גב' שני נעים    . 86
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' דנה סגל   . 87
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' ענבר סגל   . 88
במדעי החיים  בהצטיינות  מר לירן סגרון   . 89
במדעי החיים  מר אלמוג סויד    . 90
במדעי החיים  גב' אור סיטקוב    . 91

בביולוגיה ובפסיכולוגיה מר אוהד סימונס    . 92
במדעי החיים  גב' סיוון עובדיה    . 93

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

במדעי החיים  גב' ליטל עוזרי    . 94
במדעי החיים  גב' יעל עוקב    . 95
במדעי החיים  גב' שירי עמית    . 96
במדעי החיים  גב' ניקול פוזניאנסקי    . 97
במדעי החיים  מר אליסף פריימן    . 98
במדעי החיים  גב' שחר צוק    . 99
במדעי החיים  מר דימה ציבולסקי    . 100
במדעי החיים  גב' קריסטינה קורסוב    . 101
במדעי החיים  גב' רתם קטלן    . 102
במדעי החיים  מר דניאל קליינר    . 103
במדעי החיים  גב' סווטלנה קצ'קובסקי    . 104

במדעי החיים - תכנית ראשית ובכימיה - תכנית משנית מר נאור קרייף    . 105
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' שיר רגב    . 106

במדעי החיים  מר ולדיסלב רוד    . 107
במדעי החיים  בהצטיינות  גב' עמית רון   . 108
במדעי החיים  מר אילון רייז    . 109

בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' רוני שדה    . 110

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

במדעי החיים  מר בר שוורץ    . 111
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' נעמה עידית שחטר    . 112
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' שלומית שטורך    . 113
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  מר דניאל שטיין   . 114

במדעי החיים  גב' עדי שטרית    . 115
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות יתרה  מר יונתן אברהם שטרן   . 116

במדעי החיים  גב' חן שידלנציק    . 117
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות יתרה  מר עידו שירת   . 118
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  גב' חן שלמך   . 119
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' בת שחר שנל    . 120

במדעי החיים  גב' דר שפירא    . 121
במדעי החיים  גב' אירינה שקולניק    . 122

בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  מר אריאל שרביט   . 123
בביולוגיה ובפסיכולוגיה בהצטיינות  גב' נעה שרון   . 124
בביולוגיה ובפסיכולוגיה גב' תומר שרי    . 125

במדעי החיים  בהצטיינות  מר בנימין תם   . 126

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

גב' הדס בן נון   . 1
גב' אלינור ביבה בנאלי   . 2

מר גיל גוברמן   . 3
גב' אלינה גולדברג   . 4

בהצטיינות גב' מרים רחל גינדיס   . 5
גב' דניאלה גליקסמן   . 6

בהצטיינות מר יואב גרוס   . 7
מר נועם הופס   . 8
מר עמית הלמן   . 9

בהצטיינות מר עילי הנגבי   . 10
בהצטיינות מר אלחנן הראל   . 11

גב' שירן וקנין   . 12
מר סתיו זסלבסקי   . 13

מר מיכאל חזוט   . 14
מר טל כהן   . 15

גב' רותם אסתר כהן   . 16
מר דקל לוי   . 17

מר לבן לולואה   . 18
בהצטיינות יתרה גב' נעה לי אור   . 19

גב' קרן לנדאו   . 20
גב' בת אל מיכאל   . 21
מר נמרוד מרדכי   . 22
מר ניתאי עמיאל   . 23

גב' דנה שרה פוסטי   . 24
מר דורון פלדמן   . 25
מר מיכאל פריד   . 26
מר בנימין פרנק   . 27
גב' חן קניגסברג   . 28
מר ארז קראוס   . 29

מר ניב רובין   . 30
מר איתמר שבו   . 31

בהצטיינות מר מתן-אלי שיינר   . 32
מר אורן שלדקס   . 33
מר רועי שמעוני   . 34

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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בית ספר ללימודי מדבר

הצטיינות  דניאל אורינסון  מר   . 1
מרם אמין יסין אלג'עפרה  גב'   . 2

אריאל אלטמן  מר   . 3
הצטיינות  מיכל אסיף  גב'   . 4

אברהם איזק ארבלו ניירה  מר   . 5
איאן מיכאל ביירסדורף  מר   . 6

מיכל בלאשקאוער  גב'   . 7
סילביה גוברכט  גב'   . 8

עידן גודמן  מר   . 9
הילה גיל   גב'   . 10
ג'ינגבו ג'ן  מר   . 11
רו וואנג   גב'   . 12

נטשה אלכסנדריה וולבאום  גב'   . 13
מנג'קי ז'אנג  מר   . 14

מריה דולורס כאמאל צ'יליקווינגה  גב'   . 15
הצטיינות  ביילי לי  גב'   . 16

דקינג לי  מר   . 17
נטליה מדניק  גב'   . 18
צ'ונפינג  מיאו  גב'   . 19
שחר מעודה   מר   . 20

הצטיינות יתרה סנהיל סריבסטבה  גב'   . 21
הצטיינות  ענת פלורנטין  גב'   . 22

פנגקסיאן צ'ן  מר   . 23
אסל קטל   מר   . 24

אייסטה קלימסאוסקייטה  גב'   . 25
הצטיינות  קרן שליו  גב'   . 26

רקפת שמואלי  גב'   . 27
הלה ששון  גב'   . 28

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

בלה אילקנייב  גב'   . 1
עומאר מרוואן חוסני בוואב  מר   . 2

הצטיינות  אמילי לנה טראן  גב'   . 3
ז'ה יאנג  גב'   . 4

איתן אוליבר לוי  מר   . 5
נועם לוי  מר   . 6

הלל לוצקי  מר   . 7

ג'ינפנג ליאו  מר   . 8
ויויאן מאו  גב'   . 9

אליאנה זהי סאלמה  גב'   . 10
מרינה סידורצוב  גב'   . 11

רויטל ריקלין  גב'   . 12
הצטיינות יתרה רועי רם  מר   . 13

שקד שטיין  מר   . 14

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

גב' יעל ברקת   . 1
מר טורקי אבו עליון   . 2
מר מרואן אלגדיפי   . 3

מר עבדאל  בסאט אלדדה   . 4
בהצטיינות גב' דליה אלמשעלי   . 5

גב' דניאל אל-עד   . 6
גב' אפנאן אלעטאונה   . 7
מר אליהו-לב בדלוב   . 8

גב' אור-אל  אורלי בן דויד   . 9
מר עזרא בן שוהם   . 10
מר מתן בן  סימון   . 11

בהצטיינות מר אליהו ברג'ל   . 12
מר סעיד גבועה   . 13
גב' יעל גולן-לוי   . 14

מר אבי דנינו   . 15

גב' נהאל דעייף   . 16
גב' מרוא זועבי   . 17

גב' רותי זקן   . 18
גב' חדיג'ה חוסין   . 19

מר נסים חוש   . 20
גב' מיטל טמם   . 21

גב' דקלא טרבלסי   . 22
גב' קטי יהודה   . 23

מר אליאור כהן   . 24
מר יולי לייקין   . 25

גב' מירב-חנה מאיר   . 26
בהצטיינות גב' אירן מימון   . 27

גב' ענת משולם   . 28
מר בלאל עבד אל חמיד   . 29

מר ראיד עומרי   . 30

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

מר נעם פיינטוך   . 31
מר פנחס פרנקל   . 32

בהצטיינות יתרה גב' שיר קולמן   . 33
מר מני-מנשה שווקה   . 34

גב' איילה שוקרון   . 35
בהצטיינות מר אייל שלמה   . 36

גב' לילך שנייד   . 37

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

בהצטיינות גב' וופה אבו חמאד   . 1
גב' חיה אוקסנברג-יהוד   . 2

מר מוחמד אלעוברה   . 3
מר אגמון אלקיים   . 4

מר קאסם אלשאפעי   . 5
גב' אנה ביאליק   . 6

גב' מיקה-מיכל בלק-נחמיאס   . 7
גב' אורית בן יונס   . 8

גב' שקד בן  מאיר   . 9
גב' לבנה בק   . 10
גב' רעות בר   . 11

גב' אורית גבאי   . 12
גב' רוזי גבאי   . 13

גב' מלי דאבוש   . 14

מר ירון דהן   . 15
מר דרור הניגמן   . 16
גב' אילנה הרוש   . 17

בהצטיינות גב' כרמית חיימוביץ   . 18
גב' כרמית יאיר   . 19

גב' מרייה יעקובוב   . 20
מר יאיר כהן   . 21

בהצטיינות גב' יעל כהן   . 22
גב' דנה-מורן כ"ץ   . 23

מר יונתן לקס   . 24
גב' גלית מארק   . 25

גב' אורלי מור   . 26
גב' זיוה נבון   . 27

בהצטיינות גב' נעמי נוטקוביץ   . 28
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ניהול וישוב סכסוכים

גב' יעל-נופר ניר   . 29
בהצטיינות יתרה מר יונתן נפתלי   . 30

בהצטיינות גב' גלית סיטרוק   . 31
מר אלכסנדר סמירנוב   . 32

מר נתנאל סרוסי   . 33
גב' עין-הבר עומר   . 34
גב' דורית פדידה   . 35

גב' אילנית פורזקנסקי   . 36
גב' וידה פינסלר   . 37
מר ישעיהו פרחי   . 38
גב' ענבר צילביץ   . 39
גב' סיון צנגאוקר   . 40

בהצטיינות גב' מור קליין   . 41
גב' דורית שולזינגר   . 42

גב' מישל שחר   . 43
גב' טלי שטרוצר   . 44
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

היסטוריה של עם ישראל

בהצטיינות יתרה מר עומר גליקמן   . 1
מר גיא פסלר   . 2

מר דניאל פרידמן   . 3

מר חיים-חי ביטון   . 1
גב' מורן בניטה   . 2

בהצטיינות מר אלון גלעד   . 3
גב' משכית הודסמן   . 4

גב' אפרת וייס   . 5

מר עופר ישראלי   . 6
גב' סימה סברי   . 7

בהצטיינות גב' מיכל רוזנטל   . 8
מר מתן שמיר   . 9

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

גב' תאהני אבו עליון   . 1
גב' איילת אדרעי   . 2

גב' ניקול אוחנה-קולר   . 3
גב' איריס אור   . 4

מר יהושפט אוריין   . 5
גב' נעמה-הלה אלבאז   . 6

גב' איריס אלביליה   . 7
גב' וואפה אלגדיים   . 8

בהצטיינות גב' יוסרה אלחמידי   . 9
מר יעקב-קובי אלמאסי   . 10

גב' אורלית אפניאר   . 11
גב' מרים אפניאר-קרויטורו   . 12

גב' נופר אפרתי   . 13
גב' יעל אשור   . 14

בהצטיינות יתרה גב' דגן אשש   . 15
גב' אור בונים   . 16
מר מאיר ביר   . 17

גב' יעל בן צור-גלר   . 18
גב' אסתר-שרון בניטה   . 19

מר ערן ברוור   . 20
מר אמיר ברזילי   . 21

גב' רויה ברזני   . 22
בהצטיינות גב' יעל ברק   . 23

גב' גל גולדברג   . 24
בהצטיינות גב' שי גולדפרב   . 25

גב' טל גלרנטר   . 26
גב' נעמי גרוס   . 27

גב' נועה גרושקה   . 28
גב' קרן-אור דדון   . 29

גב' אורית דהן-ויצמן   . 30
גב' שני דימנט-פלג   . 31

גב' אורית דיטשי   . 32
גב' נועה-רוני דנה   . 33

מר לי  ים-שמעון דנן   . 34
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' ענבר האוז   . 35
גב' שרה הבטאו   . 36

מר עידו הולר   . 37
בהצטיינות מר יוסף-חיים הוקמן   . 38

גב' ענת וורטמן   . 39
גב' נעה וינברגר   . 40
גב' טליה זריהן   . 41

בהצטיינות גב' פאטמה חסאן   . 42
גב' חנית-חנינה חסידים   . 43

גב' דנאניר חסן   . 44
גב' יפה טדגי   . 45

גב' אפרת טימור   . 46
גב' עדי טל-כהן   . 47

גב' אלא טלאלקה   . 48
גב' טל יקים   . 49

גב' דימה כליפה-כיוואן   . 50
בהצטיינות יתרה גב' טל לבקוביץ   . 51

גב' שנית לוי   . 52
גב' ורד לוי-זילברשטיין   . 53

גב' יפעת לוי-שלס   . 54
בהצטיינות גב' לינה לרנר-פרנס   . 55

מר עדי מוסקוביץ   . 56
מר אייל מור יוסף   . 57

גב' דורין מורד   . 58
בהצטיינות גב' סוזי מורציאנו-דוד  פור   . 59

גב' דוניא מחאג'נה-גרה   . 60
בהצטיינות מר שי-ברוך מיזלמן   . 61

גב' תמר מייטלס   . 62
גב' אלבינה מלול-אסדוב   . 63

גב' יסמין מלמד   . 64
גב' שרון מרקוביץ   . 65
גב' ספיר נווה-כהן   . 66
גב' יעל נווה-קדם   . 67
מר צביאל סולומון   . 68

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

בהצטיינות גב' יעלה עובדיה   . 69
גב' שני עמר   . 70

בהצטיינות גב' אסנת פוקס   . 71
גב' נדין-רניה פחמאוי   . 72

גב' הילה פיניאן   . 73
גב' אורטל פיניש   . 74

גב' נחמה-לאה פרידמן   . 75
מר מאיר פרנקל   . 76
גב' אושרית פרץ   . 77

מר ארנון צור   . 78
גב' הגר קדר   . 79

בהצטיינות גב' עינב קרון   . 80
גב' ונדה רבין   . 81

גב' ליאת רבינוביץ-מגן   . 82
גב' דנה רימר   . 83

מר מתיתיהו ריסמברג   . 84
בהצטיינות יתרה גב' עידית רפל-לונדון   . 85

בהצטיינות גב' ניר-אל שבתאי   . 86
גב' רותם שודזיק   . 87

גב' דלית שוטס-פרץ   . 88
בהצטיינות גב' סיון שוסטרמן   . 89

גב' אורלי שוקרון   . 90
גב' גלי שחם   . 91

גב' רעות שטראוס   . 92
גב' רננה שלו   . 93

גב' עדן-אורה שמסיאן   . 94
גב' לאה-חיה שר   . 95

גב' תהל ששון   . 96

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

גב' רנין אבו עיאדה   . 1
מר רן אורנבך   . 2

מר תומר איפרגן   . 3
מר אסף בר הוד   . 4

בהצטיינות גב' שירלי יוסף   . 5
מר נעם כהן   . 6

גב' ענת-דבורה לובזנס   . 7
בהצטיינות מר עידן לוין   . 8

מר מילטון לרנר   . 9
מר גיא מאור   . 10

מר ארתור מושייב   . 11
בהצטיינות גב' הדס מילוא   . 12

מר דרור נחימוב   . 13
גב' שני סבא   . 14

מר אבישי סיבאג   . 15
גב' מרגלית סמואל   . 16

גב' אוריה עזריה   . 17
מר נדב עטיה   . 18

גב' מאיה עמיעד   . 19
מר נדב פלדמן   . 20

בהצטיינות יתרה גב' דנה צאפ   . 21
בהצטיינות גב' נועה צור דה לה וגה   . 22

מר דניאל צ'רניאק   . 23
גב' עדי קגן   . 24

מר גדעון קרנדל   . 25
גב' אורית שועי   . 26
מר נאור שימול   . 27
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' הדר ארנון   . 1
מר מיכאל באזוב   . 2

גב' בר בן חמו   . 3
מר לירון חרבי-גנוסר   . 4

גב' נטלי יהושוע   . 5
גב' דורון יוגב-דקרי   . 6

גב' דולב לנקרי   . 7

בהצטיינות מר עמית סדן   . 8
גב' נועה סלור   . 9

בהצטיינות גב' מור צבאן בר-ששת   . 10
גב' מלורי קאן-ג'ונסטון   . 11

מר עידו קובי   . 12
מר זהר שירן   . 13

גב' אפרת שמעוני   . 14

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

מדעים קוגניטיביים
בהצטיינות יתרה גב' אילת ארזי   . 1

בהצטיינות מר שי בן-ששון   . 2
מר זיו גוסטינסקי   . 3

מר רועי טלמן   . 4

גב' צפנת נוה   . 5
גב' גל ניר-כהן   . 6

גב' אפרת קרבצ'ינסקי   . 7
מר עידו שיכל   . 8

מחשבת ישראל
גב' תהילה מזרחי   . 1

בהצטיינות גב' גל אבלגון   . 2
גב' חנה אטיאס   . 3
מר אליהו בנאי   . 4

גב' ליטל גור   . 5

מר נתנאל הרשקוביץ   . 6
גב' ענבל משה   . 7

בהצטיינות יתרה מר גל סופר   . 8
גב' שירה קליין   . 9
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

גב' אפרת אדר   . 1
גב' תניא זכריה   . 2

גב' דקלה יפת-שדאדי   . 3
מר אבשלום כהן   . 4

גב' ברוריה תורג'מן   . 5
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

מר אביעד אבן חיים   . 1
בהצטיינות גב' ניצן אורן   . 2

מר שמעון-צבי אלון   . 3
בהצטיינות מר אייל ארליך   . 4

גב' נופר בינת   . 5
בהצטיינות מר אליעזר בן לולו   . 6

גב' נועה בראל   . 7
גב' שני גולדברג   . 8

גב' יעל גזית   . 9
בהצטיינות גב' נעה זרקה   . 10

גב' מאיה לבקוביץ   . 11
גב' הילה לוי   . 12
גב' חן לחמני   . 13
גב' חן מויאל   . 14

גב' מוניקה-לאה נוב   . 15
גב' רעות סודאי-סרוסי    . 16

מר גיא עמנואל   . 17
גב' שני-נופר פרטוש-עוקבי   . 18

גב' נוי רובינשטיין   . 19
גב' ענבל שטרית   . 20
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרות עברית

גב' תלמה אגרון   . 1
גב' לידיה-אסתר אהרונוביץ   . 2

גב' פאטמה אזברגה   . 3
גב' הילה אלבר   . 4

גב' הילה אלפיה   . 5
גב' סלין-סולונץ אסייאג   . 6

מר אריה בריק   . 7
גב' דנה ברנדייס   . 8

גב' שירן ג'אן   . 9
גב' אפרת גרבר   . 10
גב' מאיה טבק   . 11

גב' רננה כהן   . 12

גב' רחל מדר   . 13
מר עירן-רפאל נהון   . 14

בהצטיינות גב' עירית נזר   . 15
גב' דנה סתיו   . 16

גב' ליאורה רובינשטיין   . 17
בהצטיינות מר אליהו רוזנפלד   . 18

גב' טליה ריבקין   . 19
בהצטיינות גב' טלי שמיר-ורצברגר   . 20

מר מאור תמם   . 21
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' אוה קנטר   . 1
גב' עידית שחר   . 2

בהצטיינות יתרה גב' עולא אבו אל חלאוה   . 3
מר אוסאמה אבו גאנם   . 4

גב' מוניקה אביגדור   . 5
גב' ענת אביטבול   . 6

בהצטיינות גב' ניצן אדרי   . 7
גב' אפרת-אביה אוהב ציון   . 8

בהצטיינות גב' נועה איזנברג   . 9
גב' מיכל אלבז   . 10

מר יובל אלון   . 11
גב' רעות אלינגר   . 12

מר ניצן אמיתי   . 13
מר אוהד אריכא   . 14

גב' שני בוסנק   . 15

גב' הילה בוסקילה   . 16
גב' יערה ביטון   . 17
מר עמרי בירן   . 18
גב' איילת בכר   . 19

גב' לילך בנדרקר   . 20
בהצטיינות מר יעקב בר חנין   . 21

גב' עדי ברמן   . 22
גב' אנג'י ג'באלי   . 23

גב' שירה גד   . 24
גב' הדר גוליגר   . 25

גב' ליטל גור אריה   . 26
גב' נעה ג'יבלי   . 27
גב' מוריה דגן   . 28

גב' נרי דגן   . 29
גב' אלישבע דובדבני-עובדיה   . 30

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

גב' סאלי דקורדובי   . 31
מר רחמים דרמר   . 32

גב' ורד הורדי   . 33
גב' אורטל ועלני-יפרח   . 34

גב' לנה זבין   . 35
בהצטיינות גב' טלמור זטלר-רום   . 36

גב' לי זמיר   . 37
גב' חגית זנבה   . 38

גב' נועה זקין   . 39
מר מקסים חבורוסטיאנוב   . 40

בהצטיינות יתרה מר ערן חולתא   . 41
גב' יסכה חזן-מלכה   . 42

גב' סיגל חכמון   . 43
בהצטיינות מר ליאור חקנזר   . 44

גב' רעיה טרומן   . 45

בהצטיינות גב' מייגן טרנר   . 46
גב' הגר יניב   . 47

גב' מאיה יניב   . 48
בהצטיינות גב' איזבלה יעבץ   . 49

גב' אירמה כהן   . 50
גב' הדס כהן   . 51

גב' רומינה כהן   . 52
גב' מיכל כץ   . 53
גב' סיון לוי   . 54

גב' לודמילה לוייב   . 55
גב' אנה ליטוס   . 56
מר ליאור לנדר   . 57

גב' עדי מאיר   . 58
גב' דניאל מולכו   . 59

גב' אורית מזמר-שוורץ   . 60

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

גב' דבורה מייזל   . 61
גב' לאורה מילסטיין   . 62

בהצטיינות גב' נעמה מלול   . 63
גב' ליאת ממן   . 64

גב' בת  שחר נוביקוב   . 65
בהצטיינות מר יאסין נעראן   . 66

מר מנחם סופר   . 67
מר אבראהים סתיתיה   . 68

גב' מיטל עג'מי   . 69
גב' עתליה עופרי-האור   . 70

גב' יעל פיינטוך   . 71
מר עוז פפרברג   . 72
גב' אילנה פרג'ון   . 73
גב' ילנה פרחוב   . 74

גב' גילי פרידלנד   . 75

גב' תרצה-בטסי  רוס פרידמן-גולדנהירש   . 76
גב' טל פרי  חן   . 77

בהצטיינות גב' שירה פריטל   . 78
גב' אירנה צ'פוי   . 79

מר דורון קדם   . 80
מר אבישי קופרמן   . 81

גב' אולגה קירשטיין   . 82
גב' רותם קלימי   . 83
גב' מורן קרייף   . 84

בהצטיינות יתרה גב' מיכל רוזנפלד   . 85
גב' ביאנה רזינקוב   . 86

גב' רובא ריא   . 87
גב' דניאל רן   . 88

גב' אורית שגב   . 89
גב' נטע שוחט-אבידע   . 90

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

גב' עדי שול   . 91
גב' מיכל שחק   . 92

גב' יהודית שלם   . 93
גב' טליה שמש   . 94

גב' מלכית שפיגל   . 95
בהצטיינות גב' דניאל שרון-מרבר   . 96

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

בהצטיינות גב' אביגיל-מישל בוהלר   . 1
בהצטיינות גב' סיגל ברק-פרי   . 2

גב' עטרה חוברה   . 3
גב' אביטל חזוני   . 4
מר תמיר מזרחי   . 5

מר אסף מרגלית   . 6
מר איתי מרום   . 7

מר גבריאל פורט   . 8
גב' נועה פז   . 9

גב' טניה שרם   . 10

פילוסופיה

בהצטיינות גב' עפרה גרין   . 1
גב' מיה דבש   . 2

גב' אלכסנדרה זץ   . 3
גב' יעל-חנה נאמן   . 4

גב' איילת-מרי עברון-גרובר   . 5
גב' עינב עומר-נמט   . 6

בהצטיינות יתרה גב' רוני צורף   . 7
גב' אורלי קאהן   . 8

גב' מיכל שליט-קולנדר   . 9
בהצטיינות גב' נילי שפרוני-סטלובסקי   . 10

גב' אביטל ששון   . 11
גב' סתיו תאודור   . 12

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

גב' שרון אהרון   . 1
גב' ראומה מנצור   . 2
גב' ולריה צ'רנאי   . 3

גב' אפרת רוזן-זקן   . 4
בהצטיינות גב' ליהי רוטשילד   . 5

לימודי מגדר

גב' אריאלה אלון   . 1
מר עידו-רועי אנגל   . 2
גב' אבישג אפרים   . 3

גב' אתי בן ישי   . 4
גב' יעל בן שימול   . 5

גב' אפרת ג'יבלי-סופר   . 6
גב' ליאור חיון   . 7
גב' גלית יהוד   . 8

גב' נורית ימין   . 9
גב' תאיר לוי   . 10

מר שלמה מורגנשטרן   . 11
גב' הילה-הודיה עמר   . 12

בהצטיינות גב' תם פרחי   . 13
בהצטיינות גב' ספיר צברי   . 14

גב' איילת שטרית   . 15
בהצטיינות יתרה מר מור שמש   . 16

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

מר נאדם אבו הדובה   . 1
גב' זינה אבו שטיווי   . 2

גב' הילה אורן   . 3
גב' דנה אלפסי   . 4

גב' יסמין באומינגר   . 5
גב' נועה בן-ארי   . 6

בהצטיינות מר תום גורדון-הקר   . 7
גב' ענבל גת   . 8

גב' אן הברמן   . 9
גב' מעין הראל   . 10

בהצטיינות גב' סיגל וינאפל   . 11
גב' הילה זיטלני   . 12

בהצטיינות יתרה גב' טל יציב   . 13
גב' דנה כספי   . 14

בהצטיינות גב' חמוטל כץ   . 15
גב' קרן לסינגר   . 16
גב' מיכל מוטס   . 17

בהצטיינות גב' מעיין מנחם   . 18
גב' עטרה מנשה   . 19

גב' אופיר ניר   . 20
גב' מעין ספיר   . 21

מר אמיתי עמיר   . 22
גב' שני פלג   . 23

גב' חגית צוקר   . 24
גב' יעל קורן   . 25
גב' סתיו רוה   . 26

בהצטיינות גב' עינב שמעוני   . 27
גב' גילי שרייבר   . 28

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

מר אסף ברכה   . 1
מר עווני גודי   . 2

גב' אלינה גומברג   . 3
גב' אלה-חנה גלזוב   . 4

גב' אימאן ג'מאל   . 5
מר יוסף דיאב   . 6

בהצטיינות גב' נעמי ישעיהו   . 7
גב' רנין להואני   . 8

גב' אזהאר נעמה   . 9
בהצטיינות גב' מיכל סלוסברג   . 10

גב' סיון עדרי   . 11
מר אוהד רזניק   . 12
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גב' אסנת אפריאט   . 1
גב' עדי בן שטרית   . 2

גב' לירון בנימין-הדרי   . 3
גב' הודיה גדג'-ביתן   . 4

גב' אילה גזית   . 5
גב' מורין דוידזון   . 6

מר טל דורי   . 7
מר איתי דיוינסקי   . 8

גב' אלונה ויינברגר   . 9
גב' ענבל זמיר-פליווטיקל   . 10

בהצטיינות גב' שירן חביבי   . 11
מר אסי ידידיה   . 12
מר אייל לאופר   . 13

מר יובל לוריג   . 14
מר עמית מדינה   . 15
גב' אסתר מיוחס   . 16
מר איציק מלמד   . 17
גב' היאלי מרקו   . 18

מר רותם ניסן   . 19
בהצטיינות גב' ניצן סווט   . 20

מר גיל סיטון   . 21
מר מתנאל-יוסף סעד   . 22

בהצטיינות מר דור פרידמן   . 23
בהצטיינות מר ארז שמרלר   . 24

גב' נועה שני   . 25
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' רויטל גבאי   . 1
גב' נטעלי וקנין   . 2

גב' מירב חן-אזולאי   . 3
גב' טלי ליברמן   . 4
גב' טל מוכתר   . 5

גב' תימור מימוני-דנינו   . 6

גב' רינת סיבוני   . 7
גב' לטם-מריון קזס   . 8

בהצטיינות גב' יעל רון   . 9
מר ברוך שומרון   . 10

מר דיאגו-לאונדרו שלייפר   . 11

תקשורת

בהצטיינות מר אייל פריימן   . 1

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

גב' שרונה אברהם   . 1
מר חניאל אלמקייס   . 2

גב' סיון אמיר   . 3
גב' איריס משעל   . 4

בהצטיינות גב' סופיה סולומון   . 5
מר בועז פליישמן-אללוף   . 6

בהצטיינות גב' גל-רות רהט   . 7
גב' רנה שרון   . 8

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

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רפאל אבנט  
במדעי ההתנהגות  גב' שקד מולגן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גואהר אבו חמאד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אחלאם אבו בדר  

בספרויות זרות ובלשנות,באנגלית: ספרות ובלשנות  גב' גידאא אבו ג'אמע ואכד  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:בלשנות  גב' אינס אבו ג'בר  

בכלכלה  מר עותמן אבו זאיד  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' כותר אבו חמאד אלעוודה  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסלם אבו חמיד  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איפתיסאם אבו טאהא  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סוהא אבו לטיף  

בלימודי המזרח התיכון  מר סאמי אבו מאדי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נגוד אבו סביתאן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' כולה אבו סלמי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אמאני אבו עג'אג'  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיראג' אבו עצא  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ג'אה אבו עראר  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנאן אבו עראר  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ווסאל אבו ציאם  
בספרות עברית ובחינוך  גב' נרג'ס אבו קוידר  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עולא אבו קוידר  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אימאן אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עצאם אבו רביעה  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רופאידה אבו רקייק  
בספרות עברית ובלשון עברית  מר יוסף אבו שקרה  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אימאן אבודחל  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סועד אבו-סביתאן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' לב אביב  
בפוליטיקה וממשל  מר רועי אביב  

בכלכלה  מר שלום אביחיל  
בעבודה סוציאלית  גב' אביה ברוריה אביטבול  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית בהצטיינות  מר שחף אביטל 
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר גלעד אביעלי  

בעבודה סוציאלית  גב' טלי אביקזרי  
בעבודה סוציאלית  גב' מירית אבירם  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר אור אבישי ריז'י 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ליאורה אבני  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עמרי אבני  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' שיר אבניאון 
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר ניר אבנר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עזרא אברבנאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רות אברגיל  

בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות גב' עדן אברג'ל  
במדעי ההתנהגות  גב' אלמוג לאה אברהם  
בעבודה סוציאלית  גב' טל אברוצקי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' הדסה אברמוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' שי אברמוביץ  

בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' אסיל אגבאריה  
בלשון עברית ובחינוך  גב' מרווה אגבאריה  

במדעי ההתנהגות  מר יאיר אגמי  
בפילוסופיה - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר גד גרשון אגרון  

במחשבת ישראל ובחינוך  מר דניאל אדה  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  בהצטיינות יתרה  גב' קסם אדיב 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' שרון אדיב  
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית בהצטיינות  מר לוטן אדלטין 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נופר אדמון  

בלימודים רב תחומייםבמדעי החברה  מר גיא אדר  
בכלכלה  מר יפתח אדרי  

בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית בהצטיינות  גב' גל אהודה 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ימית אהרון  

בעבודה סוציאלית  גב' תמר אהרון  
בלימודי המזרח התיכון  מר אדם אהרוני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר קובי חי אוחיון 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' עדי אוטמזגין 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' גילי אולוס 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' חנה חן אוליאל  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר לירון אונגר  

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' הדס אונטרויב 
בעבודה סוציאלית  גב' נטלי אוסוקין  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר איליה אוסקין  
במדעי ההתנהגות  גב' מיכל אופיר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שי אופיר  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר אופיר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  מר אלון אורון 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ספיר אורן 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר עילי אורן  

בכלכלה  גב' לירון אורנבוך  
בעבודה סוציאלית  גב' הודא אזברגה  

בכלכלה  גב' שירן אזולאי  
בכלכלה  גב' ירדן אטיאס  

בעבודה סוציאלית  גב' נגה קיי אטיאס חן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל איבגי  

בכלכלה  בהצטיינות  מר ציון יוני איבגי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שי איגרא 

בתולדות האמנות ובארכיאולוגיה  גב' אילנה איזניוק  
בכלכלה - תכנית ראשית ובמתמטיקה - תכנית משנית  גב' רחל חלי אייל ז"ל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית אילוז  
בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' צאלה אילן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' דניאלה ז'נט אילסקו 
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' ספיר איפרגן 
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בכלכלה  בהצטיינות  מר יעקב אישק 
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ליאור איתיאל 

בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  גב' דניאל איתן  
בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית גב' דר איתן  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רגדה אל בדור  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נג'לאה אל כמלאת  

בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  מר עבדאלה אל מחדי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ביאן אל עטאונה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בשיר אל עטאונה  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מנאל אל עטאונה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סברין אל עטאונה  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ספא אלאעסם  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ריהאם אלאעסם  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאת אלבאז  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' האלה אלבדור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מעיין אלבז  

בלשון עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב' שיר אלבז  
במדעי ההתנהגות  מר ויקטור אלבינסקי  
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בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אברהים אלדראגה  
בעבודה סוציאלית  גב' אנבל אנה אלון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נועם אלון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ניצן אלון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעה אלון  
במחשבת ישראל ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר דור בנימין אלוני 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יובל אלוש  
בספרות עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' חולוד אלזינטי  

בכלכלה  גב' גל אלחייני  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נואל אלחמאדה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנאן אלחמידי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נאסר אלחסוני  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אייה אלטורי 
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אשרף אלטלאלקה  

בכלכלה - תכנית ראשית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית משנית מר דניאל אלטמן  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר סער אלטמן  

בפוליטיקה וממשל  מר גיא אליאלי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיון אליאס  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורי אליה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ענת אליה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' חיה אליהו 

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  גב' חן אליהו 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר משה אליזדה  

בכלכלה  מר ניב אלימלך  
בכלכלה  מר טל מאיר אליסברג  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' מיכל אלמאסי 
במדעי ההתנהגות  גב' קרן אלמלח מרמר  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר נתנאל אלמקיס  
בעבודה סוציאלית  גב' רודאינה אלנבארי  

בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' מיסלון אלסאנע  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נופר רחל אלסטר  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסמא אלעמראני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לינדה אלקובי  

בכלכלה  מר שגב אלקסלסי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נסמה אלקרינאוי  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירין אלקרינאוי  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מלק אלקרנאוי  
בלשון עברית - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית מר פארס אלרחאחלה  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סנאא אלשאפעי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עינב אמסלם  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אוריאן אמר  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סלביה אמר  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מייסה אנדראוס דעים  

בלשון עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  גב' ליטל אניג'ר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' כרמלית אנקרי אלקובי 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אברהם אסולין  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דרור אבנר אסולין  

בכלכלה  גב' הילה אסולין  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר חן אסייג קדם  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מתן אסיף  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עבאס אסמאעיל  

בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' קארין אפללו 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר דולב אפנז'ר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר טל יאיר אפרתי  
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בפוליטיקה וממשל  גב' רינת אפשטיין  
בפוליטיקה וממשל  גב' שירה אפשטיין  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אוריה אקון  
בכלכלה  מר שגיא אקוע  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עבדלחכים ארבטי  
בכלכלה - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית בהצטיינות  גב' אדוה ארבל 

בכלכלה  מר אמיר ארבל  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שיר אל ארגואטי 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ניב ארגוב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר לאוניד ארונסקי  

בכלכלה  מר ליאור ארז  
בפוליטיקה וממשל  מר ניתאי אריה  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  מר מתן ניסים ארמוזה  
בכלכלה  מר חי רביד אשד  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ויקטוריה ויקי אשכנזי 
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מורן אשכנזי  

בעבודה סוציאלית  גב' נוסי אשקר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירית באבא  
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בכלכלה  גב' תמר באומץ  
בכלכלה  גב' רותם באנוז  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יואב בארי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נעה בדש 

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר טל בהרב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יעל בובליל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  מר שי בוזיאשוילי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני בוחבוט  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' שיראל הדס בוטבול 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אלכסנדרה בויצ'נקו  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אילנית בולגריו 
בכלכלה  מר לירן בונצ'וק  
בכלכלה  מר עומרי בוקובזה  

בעבודה סוציאלית  גב' מירי בוקסבוים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אביגיל בוקרה 

במדעי ההתנהגות  גב' גיל בורשטיין  
בכלכלה  מר נעם בורשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יהודה בושרי  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מורן בושרי  
בכלכלה  מר רותם ביאנקו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית ביטון  
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית  מר דוד ביטון  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ספיר ביטן  
בעבודה סוציאלית  גב' אורלי בייטמן  
בעבודה סוציאלית  גב' גל בילגוראי  

בלשון עברית - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית גב' טל סול ביליה  
בספרות עברית - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית גב' מאיה בימקה  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יובל בירנבאום  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיקה טוהר בכר  

בכלכלה  מר תומר בלומנזון  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות ובלשנות - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית גב' שירז בלושטיין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מאור בלחסן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רינה בלייכר  

בהיסטוריה של עם ישראל ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר שמעון אור בלמן 
בכלכלה  גב' שיר בן - דוד  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שקד בן משה  
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' יפית בן אברהם 
בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות גב' נופר בן אברהם ריצרדס  

בכלכלה  גב' עדי בן אהרן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר עמרי בן אהרן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' מרי בן איש הוטונן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית בן ארצי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' כנרת מזל בן גרא  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר משה בן דוד  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' מיכל בן דורי 
בכלכלה  מר עידן בן זכר  

בעבודה סוציאלית  גב' צליל סול בן זקן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  גב' שני בן חור 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' אשחר זוהר בן חיים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' גל בן יוסף 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דרור מיכאל בן יוסף  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מאיה בן יוסף  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ליאור בן יעקב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מורן בן יצחק  
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בתולדות האמנות - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית גב' אסתר בן ישראל  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זהבית בן ישראל  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מיכל בן מאיר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מתן בן משה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאת בן נון  
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות  גב' בת אל בן נעים 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' גל בן סימון  
בעבודה סוציאלית  גב' תמר בן סימון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר משה בן עבד  
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה כללית  מר דני הנרי בן עיון  

בכלכלה  מר אלון בן צבי  
במדעי ההתנהגות  מר יואב יהודה בן צבי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר בן שבת  
בכלכלה  גב' שני בן שושן  

בלשון עברית ובמחשבת ישראל  בהצטיינות  גב' יעל בן שלום 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רוה בן שלום  

בעבודה סוציאלית  גב' רות בנאי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סלביה בן-ברוך  
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בעבודה סוציאלית  מר אלון בן-יוסף  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מור בנימין  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' תמר רגינה בן-משה  
בכלכלה  מר דור בן-שבת  

בספרויות זרות ובלשנות ,באנגלית: ספרות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ספיר בסל  
בכלכלה  בהצטיינות  מר אוראל בסן 

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר אוריה ראובן בקרוביץ ברקאי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מענית בר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' יעל בר ארז  
בכלכלה  מר נועם בר חן  

במקרא - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית גב' אפרת בר לב  
בפסיכולוגיה ובחינוך  מר אייל בר סלע  

בארכיאולוגיה  גב' גילי בר צבי  
בלשון עברית ובחינוך  גב' עדי בראל בטיטו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' מאיה ברגמן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאורה ברגר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' נעה ברדוגו פסטרנק 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נתן ברוורמן  
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בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות מר בכור מרדכי ברוך  
בכלכלה  מר גל ברוקס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר שניר ברזילאי 
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה בריט רמון  

בכלכלה  מר מאור ברייט  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' טטיאנה הודיה בריצ'קה 

בעבודה סוציאלית  גב' חן רחל ברכה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' מאיה ברלינר  

בעבודה סוציאלית  גב' רוני ברנע  
במדעי ההתנהגות  גב' נועה בר-נתן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר גלי ברעם 
במדעי ההתנהגות  גב' יעל ברק  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' נגה ברק 
בכלכלה  מר רון ברקוביץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רוני מורן ברקוביץ  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אינה ברקן  

במקרא  גב' נדיה שרין בשיר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עמית בשן  
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בכלכלה  מר יובל גבאי  
בעבודה סוציאלית  גב' רותם גבאי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירי גבאין  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' מאיה נעמי גביזון 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר עידו גבע 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נעה גבעון 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ליעד גבעתי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רויטל גבריאל  

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר עומר גדיש 
בעבודה סוציאלית  גב' ליהי גוברמן  

בכלכלה  גב' איאת ג'ודה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר משה גוזלן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר יואב גוטמן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דפנה גויטע  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר אליה-ארמן ג'ולבר  
בכלכלה  בהצטיינות  מר גילי גולדבאום 

במדעי ההתנהגות  מר גלעד גולדברג  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב' ליהי גולדברג  
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בעבודה סוציאלית  גב' נופר גולדמן  
בעבודה סוציאלית  גב' צופיה גולדשטיין  

בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית בהצטיינות  גב' תום גולדשטיין 
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ירדן בר גולדשטיין סבג  

בכלכלה  גב' הילה גולומב  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' חלי גולן 

בפוליטיקה וממשל  מר שניר גולן  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' גליה גולן בקוש 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' עינת גומבו  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר אלכס גור 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר גור  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מיכאל גורביץ  

בכלכלה  גב' שחר גורדון  
בעבודה סוציאלית  גב' אווה גורטובנקו  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' גוני גורן 

בלשון עברית  גב' שירה גורן  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב' אור גושן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר בועז גזי  
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במדעי ההתנהגות  גב' נופר רחל גטה  
במדעי ההתנהגות  מר אנטון גיברץ  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר לירון ניסים גילארדי  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ליאורה גילדנבלט  

בעבודה סוציאלית  מר רום גל  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב' שרון שרה גל  

במקרא ובלשון עברית  גב' יוליה גלוחוב  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' סתיו גלזר 

בפילוסופיה ובכלכלה  מר מקס גלייזר  
בכלכלה  גב' מרינה מורן גליקנפרייד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בן גלסברג  
בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' חופית גלסורקר 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' שירוני זהבה גלסמן  
בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רקפת גלעין  

בלשון עברית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות גב' אורטל גלר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אוסנת גמליאל  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' שניר גני 
בכלכלה  גב' רעות גנץ  
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במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נטע גפן 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר ירדן יהושע גרוטס 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אדווה גרוס  
במדעי ההתנהגות  גב' שיר גרוס  
בעבודה סוציאלית  גב' נטע טליה גרוסמן  
בעבודה סוציאלית  גב' סתיו גרוסמן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ענבר גרזי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר נריה מאיר גריינימן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועם רחל גרין  
בכלכלה  מר ודים גרינברג  

בפסיכולוגיה ובחינוך  מר עופר אברהם גרינברג  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני גרינברג  

בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית מר ודים גרינגאוז  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בוריס גרינשפון  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פולינה גרינשפון  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות  בהצטיינות  מר טל גריפית 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' הילה גרתי  
בהיסטוריה של עם ישראל - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר דור דאודיאן  
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בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' גילי דבי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור דביר דזלדטי  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' גילי דבש 
בפוליטיקה וממשל  מר עטר דגן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' טיראן דדון 
בספרות עברית  גב' רון דדון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לימור דהמאן  
בכלכלה  מר אור דהן  
בכלכלה  מר דניאל דהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ורוניקה דהן  
בכלכלה  גב' כרמל דהן  

במדעי ההתנהגות  גב' עינת שולמית דהן  
במדעי ההתנהגות  גב' שמרית דהן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובסטטיסטיקה  מר ולדיסלב דובינין  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל דובינסקי  

בכלכלה  גב' איה דוד  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית בהצטיינות  מר עטר דוד 

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם דוד  
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במדעי ההתנהגות  גב' שולמית דוד  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חופית דודי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי אפריקה  מר מיכאל דוויס  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר עילי דוכובני 

בעבודה סוציאלית  גב' אלה דור און  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נועה דורון  

בכלכלה  בהצטיינות  מר בר דורי 
במדעי ההתנהגות  גב' תאיר די נור  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דניאל די צזרה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר משה דיבקר  

במחשבת ישראל ובחינוך  גב' שירז דיגודקאר  
בעבודה סוציאלית  גב' אור אביגיל דיהי  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' לורן ונדי דייויס  
בעבודה סוציאלית  גב' דנה דיין  

בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר נועם דיין  
בכלכלה  מר עמוס דוד דיעי  
בכלכלה  גב' הילה דמרי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עידן דמרי  
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בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר מתן אברהם דניאל  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רוביק דנילוביץ  

בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות בהצטיינות  מר רוי דנינו 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ירדן דקה  

בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כללית  מר שימי שמעון דראי  
בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה בהצטיינות  גב' רותם דרורי 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שיר אסתר דרמון 
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר אלעד הברמן  

בעבודה סוציאלית  גב' נירית הגין  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' טל הגרי 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אלה הד 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שמרית הדראי  

בכלכלה  מר איתי הדרי  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות יתרה  גב' נעה הדרי 

בעבודה סוציאלית  מר אביר הוד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנה הווארד  

בכלכלה  גב' מור הוידה  
בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  מר ערן הוך  
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בכלכלה  בהצטיינות  גב' יעל הוניש 
בכלכלה  גב' עינת הופמן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר חגי הימן  
בעבודה סוציאלית  גב' בת אל צביה הירש  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' לי לולו הירש  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר ערן הלביא 

בעבודה סוציאלית  גב' יעל הלוי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  מר דן הלונגה 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר סילביו אוסקר הלפרין  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות - תכנית משנית גב' רוית הלפרין  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אברהם חן המאירי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן צילה הס  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  מר איל הר  
בעבודה סוציאלית  גב' שיר הר ורדי  

בחינוך - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית משנית גב' בר הראל  
בכלכלה  גב' קרין הרוני  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' עדה הרוש 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אליסף הריאל  
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בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נעה הרמן 
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' מור הרפז 

בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ענבר הרצוולף  
בפסיכולוגיה ובמתמטיקה  מר עוז עזרא הררי  

בעבודה סוציאלית  גב' רינת הרשקו  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ירדן וגמן 

במדעי ההתנהגות  מר אורי וולברום  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סער וולדנברג  

בכלכלה  מר אור אלכסנדר וולף  
במקרא ובלשון עברית  גב' נטלי ווקנין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יונתן וטרמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עידו עזריאל ויגודה  

בכלכלה  מר נתנאל וידר  
בעבודה סוציאלית  גב' לירז ויזמן  
בעבודה סוציאלית  מר נתן ויזמן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנה פייגא ויטאו  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית בהצטיינות  גב' נטעלי ויינר בניה 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר חובב וייס  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' שיר וייס לוי  
במדעי ההתנהגות  גב' שיר וייסביין  

בכלכלה  גב' הדר וייצמן  
בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גרגורי וינוקורוב  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מור וינטר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אלינור וינר 

במדעי ההתנהגות  גב' סיון וינשטיין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר בנימין וינשטין  

בכלכלה  בהצטיינות  מר רועי ויסבך 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' חנה ויסברג 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי אפריקה  גב' יוליה וישנבסקי  
בפוליטיקה וממשל  מר יהודה ולדמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אניטה ולוטקר  
בתולדות האמנות ובארכיאולוגיה  גב' אנסטסיה וליקי  

בעבודה סוציאלית  גב' הדר מרים ולך  
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' מורן ונה  
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בספרות עברית  גב' שני אגמית ונונו  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נדב וקנין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענת ורבנר  
בכלכלה  מר יונתן יוסף ורדי  

בעבודה סוציאלית  גב' תום ורדי  
בכלכלה  מר אלון ורמן  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית מר ויקטור זבגורודני  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' רעיה זבודיבקר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלון זבולון  
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית בהצטיינות  גב' אינה ז'בורוב 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יעל זבטאני  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שני אהובה זהר 

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לירון זוהר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר עידן זוהר  

בכלכלה  מר אסף זולדן  
בכלכלה  מר שמעון זולוטרבסקי  

בעבודה סוציאלית   אנדי זיו  
בעבודה סוציאלית  גב' רותם זיו  
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בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר חוסאם זיוד  
בכלכלה  גב' אביב זילביגר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ענבר זילברברג 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' סלעית סולי זיתון  

בכלכלה  גב' שני מרים זכות  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סימונה זלטופולסקי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה בתיה זליקוביץ  

במדעי ההתנהגות  גב' אניה זמוז'נקו  
בעבודה סוציאלית  גב' מורן זמר טוב  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל זנד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סיגל זנדאני  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליהי זנדני  
בכלכלה  מר גיא שמעון זנו  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר בועז זעירא  
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית מר אבי זעפרן  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  מר מאור זקן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור זרקון  

באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית משנית גב' הדר חבה  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר גלעד גסטון חביב 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אבי אריק חביה  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אוראל רחל חבשוש  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירן חדד  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  מר רז רפי חדיף 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' חגית חולתי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליאור ברטה חומסקי  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית מר פארס חוסין  

בכלכלה  גב' צופיה חורי  
בעבודה סוציאלית  גב' אלכסנדרה חורמשין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חגית מרים חורש  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירי חזות  

במחשבת ישראל ובחינוך  גב' נגה חזן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אליזבט חזן-חוטיאנוב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נחומי חי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אביגיל חיון  

בעבודה סוציאלית  גב' אוריאן חיות  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מור חיות 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עירית חייט 
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' תמר חיים חושנגי  

במדעי ההתנהגות  גב' ירדן חיימוביץ  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קורל חיימוביץ  

בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  בהצטיינות  מר עמרי ישעיהו חלוטה 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנית חליפה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אבי חלץ  
בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית בהצטיינות  גב' ג'ודי חן 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מור חן  
בכלכלה  מר עידו חן  

בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית גב' בר חן הראל  
בכלכלה  מר איתי חנן  

בפוליטיקה וממשל  מר אייל חנני  
בכלכלה  בהצטיינות  מר עוז חסין 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אדם חסיס  
בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר דור חפר  

בכלכלה  גב' נועה חצב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליטל חרדים  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה בהצטיינות  גב' גלית אוה חרש 
בעבודה סוציאלית  גב' טל חשביה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' טל טאובר 
במקרא ובלשון עברית  גב' שירן טביבי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר ניב יהושע טורס 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' רעות טיגרמן 

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית מר חן טל  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  בהצטיינות יתרה  מר נעמן טל 

בעבודה סוציאלית  גב' נועה טל-אל  
בכלכלה  מר אדיר טלקר  
בכלכלה  מר אריק טלרמן  

בפסיכולוגיה ובלימודי אפריקה  מר רונן טנאי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שחר קוטי טננבוים  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' יאנה טפמן 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' שחר רחל טרבלסי 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קארין טרימן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יוחאי טריפטו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתי יואל טריפמן  
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בכלכלה  בהצטיינות  מר ארז יגיל 
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובתולדות האמנות - תכנית משנית גב' הגר יד שלום  

בספרות עברית ובהיסטוריה של עם ישראל  גב' ליאור לאה ידגר  
בכלכלה - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית משנית מר עדי ידוב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם יהודאי  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' טל יוגב 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ספיר יונה 
בכלכלה  גב' ספיר יונה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עדי יונס 
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר ערן-ירמיהו יוסוב  

בהיסטוריה של עם ישראל ובלימודי מדינת ישראל  מר רן יוסף  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' תמר יושע  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית גב' לילך יטוביה  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ורד רוז ילינביץ  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל יניב  
בפילוסופיה - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית גב' יערה יעקב  

בלשון עברית - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית גב' נופר יעקב  
בכלכלה  מר יותם יעקבי  
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בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר יריב יעקבי 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' דקלה יערי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' נעמי נתלי יפה  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' תמי יפרח  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הלן יפת  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חנה יפת  

בארכיאולוגיה  מר אדם יצחק  
בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית גב' שיר יצחק  

בכלכלה  מר אבי יצחקוב  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סיון יצחקי 

בעבודה סוציאלית  גב' פולי אפרת ירמיהו  
בעבודה סוציאלית  גב' נופר אמילי ישי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דנה ישראל 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מורדי ישראל  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר שי דוד ישראל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אורלי כהן  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית משנית מר אייל כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' איריס כהן 
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בפסיכולוגיה ובחינוך  מר אלעד כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' גל כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר דני כהן 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר הדר כהן  

בכלכלה  מר זיו כהן  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר יואב כהן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' כרמית כהן 
בעבודה סוציאלית  גב' מוריה כהן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' משאת-נעה כהן  
בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר נועם כהן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נטע כהן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובלשון עברית - תכנית משנית מר נריה כהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' סופי כהן  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר ספי יוסף כהן  

בכלכלה  גב' עדי כהן  
בכלכלה  מר עוז כהן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתולדות האמנות  גב' ענבר כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' שיר כהן  
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בעבודה סוציאלית  גב' שקד כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' תומר כהן  
בפוליטיקה וממשל  מר תומר כהן  

בכלכלה  גב' שני כהן צדק  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' שיר כוהנים 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' רעות כורי  
בכלכלה  מר יובל יהודה כליפא  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' נועה כפתורי 
בעבודה סוציאלית  גב' מיטל רוני כץ  
בעבודה סוציאלית  מר עידו כץ  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' רחלי כץ  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  מר נדב כרמון 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביה אסתר כרמל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' מירב כשר-עמר 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נוי לאווה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מאיה לאך  

במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' עדי לב 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מירב גיטל לב יוסף  
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בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר תום אברהם לבהר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אביחי יוחנן לביא  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' זוהר לביא 
במדעי ההתנהגות  מר רן לביב  

בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  בהצטיינות  מר גל לבנט 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דניאל דוד לבנת  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות יתרה  גב' איילת להב 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יעל לואיס  

בפוליטיקה וממשל  מר גולן לוגסי  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' הגר לוז 

מר אברהם לוי   ארכיאולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל 
בכלכלה  מר אהד לוי  
בכלכלה  בהצטיינות  מר אוראל לוי 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איילת לוי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איילת קלרי לוי  

בכלכלה  מר גל לוי  
בכלכלה  גב' גל לוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גלית לוי  
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בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דיקלה לוי  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' הדס לוי 

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' טליה לוי  
בכלכלה  מר לירן לוי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מתן לוי  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ניצן לוי  

בפסיכולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראל  בהצטיינות  גב' סיון לוי 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עדי לוי  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' עמית לוי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רועי לוי  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר רז לוי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  מר תם לוי לביא  

בכלכלה  מר אנטון לוין  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' לי רומי לוין 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אליעזר לוינגר  
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית  מר לב ברק לוינסון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר מתן לוינסון 
בכלכלה התמחות בחשבונאות  מר אוהד לונג  
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במדעי ההתנהגות  מר תומר לוסטהאוס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גבריאל לוסטיג  

בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' דנית לוסקי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הדסה לזר  

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר רובי יהונתן לזרוב  
בכלכלה  מר אלדד לזרסקו  
בכלכלה  גב' מעיין לחן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' אלונה ליבנה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מתנאל ליבנה  

בעבודה סוציאלית  מר אסף ליברמן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שירה יהודית ליברמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' רחל ליוייב  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' ליה ליטבין 

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  בהצטיינות  גב' רון לייזר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נעמי לייטאייזן  

בפוליטיקה וממשל  מר שקד לייסט  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל לינדר  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר עוז ליס  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' מיכל )פניה( ליפמן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אילנה מרים ליפשיץ  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' אנה בל )אורה בלה( ליצ'יניצ'ר 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עדי לנקרי  

בעבודה סוציאלית  גב' עדי שלומית לנקרי  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ליהי לסנר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירלי לסרי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' נגה לרי 

בעבודה סוציאלית  גב' מאי לשם  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אופיר לשץ 

במדעי ההתנהגות  גב' גליה מאירוב  
במדעי ההתנהגות  מר שי מאירי  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' חן מגד  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אל רואי מדר  

בכלכלה  גב' טליה מדר  
בפוליטיקה וממשל  מר עומר מוזיקנט  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' מעין מולמן 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נגה מוסנזון 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אנה מוסקלנקו  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' מיכל מוצ'ניק 

בכלכלה  גב' הדר מור  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' כרמל מור 

בארכיאולוגיה  מר איליה מורובולוב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ניצן מורן רגב  

במדעי ההתנהגות  גב' איילת מושקובסקי  
בכלכלה  מר יוסף מז'בובסקי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יפעת מזוז  
בעבודה סוציאלית  גב' ליגל מזוז  

בכלכלה  מר שחר מזוז  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות בהצטיינות  מר אסף זיגי מזר 

בכלכלה  מר אורן מזרחי  
בכלכלה  מר איתי מזרחי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' אסתר מזרחי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חגית מזרחי  

בעבודה סוציאלית  מר ליטל מזרחי  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' רחלה מטלו 
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שקד מטר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טל מיבלט  

בעבודה סוציאלית  גב' קרן מיטליאנסקי  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רוברט מיכאל  

בכלכלה  מר יאיר מיכלסקי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שחר מילנר  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' מור מימון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מלי מימון  

בפילוסופיה ובכלכלה  גב' ענבל מינס  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' רותם מינץ  

בכלכלה  מר עידו מיסד  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' קרינה מיקלאיון  

במקרא ובלשון עברית  גב' יוליה מירונוביץ'  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' נסיכה מלאכי 

בלימודי המזרח התיכון ובכלכלה  גב' דניאל מלובני  
בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' גל מלול 

בעבודה סוציאלית  גב' עמית מלול  
בעבודה סוציאלית  גב' אודיה מלחי  
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באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' עדי מלכה  
בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' עידית אידית איידה מלכה 

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' ג'ני יבגניה מלמד  
בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' נטע מלמד 

בלימודים רב תחומייםבמדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' איריס מלמקויסט שנייד 
בעבודה סוציאלית  גב' מור מלצקי סייג  

בהיסטוריה כללית ובחינוך  מר ניב מן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דניאלה מנגיסטו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' הדס מנדלשטם מנור 
במקרא - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות - תכנית משנית מר ג'יימס פרל מנזל  

בפוליטיקה וממשל  גב' אלה מנסור  
בעבודה סוציאלית  גב' זהר מנשאוף  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסאלא מסארווה  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמארא מסארווה  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר בקר מסעודיין  
במדעי ההתנהגות  מר עידו מסריק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' אביגיל מצאפי 
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר שי מצנר  
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במקרא ובהיסטוריה כללית  מר אורי מרגל  
בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות  גב' טל מרגלית 

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רוני מרום  
בעבודה סוציאלית  גב' איילת מרקו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר מרקוביץ'  
בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר דרור קריס מרקוס 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הילה משה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר משה  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עדן משילקר 
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי אפריקה  גב' חן משעלי  

בכלכלה  גב' רעות יהודית נאור  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' יפעת נאור 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יוהנה נבט  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי נבט אברהם  

בכלכלה  מר נדב נגה  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סער נגר  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר שלמה נגר 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טל נדב  

.755

.756

.757

.758

.759

.760

.761

.762

.763

.764

.765

.766

.767

.768

.769

.770

.771

.772



174

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

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תהילה נדב  
בכלכלה  גב' נועה ליזה נדיב  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר נתן נטע נהוראי  
בפוליטיקה וממשל  מר שקד נוביק  

בכלכלה  גב' אלה נוה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ציפורה נוקנופסקי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נטע נחום 
במדעי ההתנהגות  גב' בתיה רחל נחמיאס  
בעבודה סוציאלית  גב' נועם נחמיאס  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' גילי נחמני  
בפוליטיקה וממשל  מר דור נייס  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר שחר ניסן 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יאיר ניסני  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' תהילה ניסני  
בעבודה סוציאלית  גב' שני מיכל אסתר ניצן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טל נסיכי  
בכלכלה  בהצטיינות  מר נתנאל נסים 

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רנה נסיר  

.773

.774

.775

.776

.777

.778

.779

.780

.781

.782

.783

.784

.785

.786

.787

.788

.789

.790
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איריס )רנה( נעים  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מאיה אלכסנדרה נפרין  

בכלכלה  בהצטיינות  מר אלון נפתלי 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עינבל נפתלי 

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר חנה נקש רות  
בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' שיראז סאנע  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית גב' הילה סבג  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' לירון סבג 
בכלכלה  גב' רותם סבג  
בכלכלה  מר עומר סביון  
בכלכלה  גב' דנה סבן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר יובל סבן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מאיה סבן  

במתמטיקה ובכלכלה  גב' לינור סגל  
במדעי ההתנהגות  גב' שירה סגל  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רביד סדקוביץ  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחל סהלו  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר יונתן יהודה סוארי  

.791

.792

.793

.794

.795
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.797

.798

.799

.800

.801

.802

.803

.804

.805

.806

.807

.808



176

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

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שרית סוויסה  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נוריאור סולומון  

בעבודה סוציאלית  גב' שמחה סולומון  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ירין סולטן 

בפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקה  גב' גל סולמי  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נגה סומך 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביה סוסנה  
בהיסטוריה כללית ובחינוך  בהצטיינות  גב' אלינור מרים סוקל 

בפוליטיקה וממשל  מר יואב סטיבה  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טלי סטריקובסקי  

בכלכלה  גב' עדי סידס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנה סימקין  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טל סלומון  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ספיר סלים  

במדעי ההתנהגות  גב' קרין סלסטה  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' ענבל סמואל-מגל 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נופר סמץ תמיר  
בעבודה סוציאלית  גב' מור סניור  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אברהם סעד  
במדעי ההתנהגות  גב' רותם סעדו  

באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית גב' אושרת עבאדה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ולא עבד אל חאלק  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' שירה עבו 
במדעי ההתנהגות  גב' עמית עברי  
במדעי ההתנהגות  גב' נעה עובד  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' לוטם עוז 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר לידור מיכאל עוז  

בכלכלה  גב' מעין עוז  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ליאור עוזר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נדה עויס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דיאנה עולה  

בכלכלה  בהצטיינות  מר גל עומר 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ענת עופרי  

בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובתולדות האמנות - תכנית משנית גב' לאל עזר  
בכלכלה  גב' ליאור עזרא  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שני עזרן  
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בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית:בלשנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סוזאן עיאדה  
בכלכלה  מר אשר מסעוד עידן  

בעבודה סוציאלית  גב' יערה עיואן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אוראל חנה עייש 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מייסא עיסא  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר חן עמיר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ניצן עמיר  
בכלכלה  מר גיא עמית  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' מור עמית 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירי עמיתי כהן  

בכלכלה  גב' ליטל עמר  
בכלכלה  גב' גל עמרם  

בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית בהצטיינות  גב' עדי ענבר 
בלימודים רב תחומייםבמדעי הרוח  מר אברהם ענקרי  

בעבודה סוציאלית  גב' דניאל עפרוני  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שלי עשור  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' טל פאר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' צפורה רחל פוליסר 
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בכלכלה  בהצטיינות  גב' אליאן אוקסנה פולק 
במדעי ההתנהגות  מר אלק חיים פולרד  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביב פוקס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' איריס פוקס  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל פוקס  
במקרא ובלשון עברית  בהצטיינות יתרה  גב' נועה פורד 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' סיון פורת  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גבריאל פז  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליהי פז  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' נטע פחט  
בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות גב' מור פטישי  

בארכיאולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' מרים לאה פטרובר  
בספרות עברית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות גב' מלכה פיאמנטה  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' לי פיטל  
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טניה מיכל פיינמן  

בפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' ניצן פייר 
בתולדות האמנות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אינגה פינוס  

בעבודה סוציאלית  גב' אנאל פינלי  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' דר דבורה פינקלשטיין  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית- תכנית משנית גב' שחר חן פירר  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר אופיר פישלים  
בכלכלה  גב' טל פישר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' מילי פכטר  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' לירון פלג  

באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית גב' מיה פלג  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ענת פלג 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' רון לי פלג 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  מר רועי פלג 

בכלכלה  גב' טל פלד  
במדעי ההתנהגות  גב' ניצן פלד  
במדעי ההתנהגות  גב' דריה פלדמן  
בעבודה סוציאלית  גב' יעל פלוטניק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רונה פלק  
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות ובלשנות  בהצטיינות  גב' קרן פלש 

במדעי ההתנהגות  גב' דנה פן כהן  
במדעי ההתנהגות  מר אור פנחס  

.881

.882

.883

.884

.885

.886

.887

.888

.889

.890

.891

.892

.893

.894

.895

.896

.897

.898



181

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

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יחזקיהו חיים ניר פנחס  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הגר פנחסי  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' דנה פני גיל  
במדעי ההתנהגות  גב' עדי פסטרנק  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ליליה פסיקוב  
בכלכלה  מר אלעד שמעון פרג'  

בלימודים רב תחומייםבמדעי הרוח  גב' רות אלינה פרגר  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר רן פרזון 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב' ליהי פרזן קשאני  
בכלכלה  גב' דולב פרטוק  
בכלכלה  גב' ניצן פריד  

בהיסטוריה של עם ישראל ובמחשבת ישראל  גב' דינה פרידבורג  
במחשבת ישראל ובהיסטוריה כללית  מר אורי צ'רלס פרידלנד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסתר יוליה פרידמן  
בעבודה סוציאלית  גב' דנה פרידמן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  מר קוין פרידמן 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' רוני פרידמן  

בעבודה סוציאלית  גב' שני פרידמן  
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בפוליטיקה וממשל  גב' אריאל פריימן  
בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית בהצטיינות  גב' מיכל הלן פריינטה 

בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית גב' רוני פריירברגר קיסוס  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר דור פרימו 

במדעי ההתנהגות  גב' מאיה פרלברג  
בחינוך - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות - תכנית משנית גב' ורוניקה פרננדס סוזלוביץ'  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' יוכבד-הדר פרנקל  
בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב' בר רעות פרץ  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' יערה פרץ 
בספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות  גב' סימונה פרץ  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ענבל קלייר פרץ 
בכלכלה  גב' צליל פרץ  

בלימודים רב תחומייםבמדעי הרוח  מר שמעון פרץ  
בכלכלה  מר חן פרקש  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה פרקש  
בכלכלה  גב' אדר אילנה פתאל  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר דוד צברי  
במדעי ההתנהגות  גב' דניאל צדוק  
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בכלכלה  מר לירון צדוק  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר רוני צדוק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם צדוק  
בכלכלה  מר אבי יעקב צולמן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' יפעת צוקר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נועם צור  

בעבודה סוציאלית  גב' אפרת רחל צורנה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חן צורקן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית גב' רומי מרים צילאג  
בעבודה סוציאלית  גב' נופר צמח ביטון  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עידן צעדי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר טל צפריר  

במדעי ההתנהגות  גב' קמה צפריר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אירינה צ'רטקוב  

בכלכלה ובסטטיסטיקה  מר רומן צ'רנובלסקי  
במדעי ההתנהגות  גב' מוריה אפרת קאהן  

בלימודים רב תחומייםבמדעי הרוח  מר אורן קאופמן  
בכלכלה  מר צחי קאטש  
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בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מירי קבלסקי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד קדוש  

בכלכלה  בהצטיינות  מר יואב יצחק קדוש 
בספרות עברית ובלשון עברית  גב' מירי קהיל  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל פני קואנקה  
בכלכלה  גב' תמר קוז'וקין  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר קוזינץ  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רועי קוזלובסקי  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לי קוזקארו  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר בנימין קול יואב 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זהר קוסקס  
בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית גב' ולרי קורדובל  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר לאור קוריאט  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר עידו קורן 
במדעי ההתנהגות  גב' שקד-רחל קורץ  

בספרות עברית ובלימודי אפריקה  גב' מיכל קטושבסקי  
בעבודה סוציאלית  גב' מור קטן  

בכלכלה  גב' ספיר קיסו  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם קירש  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' בלה קלבנוב 

בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות  בהצטיינות  גב' מיכל קלו 
בעבודה סוציאלית  גב' גת קלושינר  
בפוליטיקה וממשל  מר יונתן קליינברגר  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' מאיה קלימי אינק 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גיא קליסקי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מאיה קליש  

בפוליטיקה וממשל  מר רועי קלישר  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אנטה קמחי  

בכלכלה  גב' מיכאלה מרים חוה קנטר  
בכלכלה  גב' קרין קנפו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לילך קנר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' נאוה קסאי  

בעבודה סוציאלית  גב' עופרה קסאיי  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל קפלן  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' קארין קפלן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדי קרדו 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' רוני קרו-כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' שרון קריה  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' דנה קריטי 

בכלכלה  גב' תמר קרמר  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר אור שאול קרן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דורון קרן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ישראלה קרן 

בהיסטוריה של עם ישראל  גב' כרמל קרני  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב' ניצן קרסנטי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה בהצטיינות יתרה  גב' הדס אליס קרשאי 
בכלכלה  גב' מור ראובן  

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איריס ראוכברגר  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שחר רביב  

בעבודה סוציאלית  גב' טל רגב  
בכלכלה  מר יניב רובננקו  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה נעימה רודה  
בכלכלה  מר איתמר רודוי  

במדעי ההתנהגות  גב' צפנת רוזיליו  
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בלימודי המזרח התיכון  גב' לירון אליה רוזן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  גב' נעמה רוזן 

במדעי ההתנהגות  גב' עדי רוזנבלט  
במדעי ההתנהגות  גב' שי רוזנבלט  

בכלכלה  מר אביתר רוזנברג  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איילת רוזנברג  

בכלכלה  מר אסף רוזנברג  
במדעי ההתנהגות  גב' צליל רוזנברג  

בכלכלה  גב' ירדן אורה רוזנפלד  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית גב' דנה רוט  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מירי רוטגולד  
בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב' נעה רוטמן 

בכלכלה  גב' בר רוטפרב  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר יותם רומיאניק 

בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: בלשנות גב' פולינה רונין  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אמיר רונן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר הרנן רוסנבלום 
בהיסטוריה של עם ישראל - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית בהצטיינות  גב' תמנע רוקמן 
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בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ליר רותם רוטשס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לירון רז  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר לאוניד רזינסקי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עופרי רחימי  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב' עדי רחמים  
בלימודים רב תחומייםבמדעי החברה  גב' אפרת ריידס  

במדעי ההתנהגות  גב' ליה רייטר  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' חן רייכמן 
בכלכלה  מר טל מרדכי רייכשטיין  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ניב ריינה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' צליל ריכמן  

בעבודה סוציאלית  גב' שקד רם  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מעין רפאלי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב' טלי נזירה רשדי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב' הגר רשף 

בעבודה סוציאלית  מר יותם רשף  
בעבודה סוציאלית  גב' שרון רשף  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' אליס עליזה שאבי 
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בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית בהצטיינות יתרה  מר רועי שביט 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' דפנה שביט איצקוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' יפעת שבת  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית גב' ליזה שבת  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' ברכה שגב  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' שרון שגב 
בכלכלה  מר חן שגיא  

במדעי ההתנהגות  מר נדב שגיא  
בכלכלה  מר יותם שדה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר לירון יהודה שדה  
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה של עם ישראל - תכנית משנית גב' טל שהרבני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות יתרה  גב' יערה שובל 
במדעי ההתנהגות  מר דן גרשון שוורצמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יניב שוחט  
בחינוך ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב' ניצן שוחט 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' רותי רות שונקור  
במדעי ההתנהגות  גב' לינור שוסט  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' ג'ני שוסטר 
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בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מיתר שורץ  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' שרה שורץ 

בעבודה סוציאלית  גב' רותם שושן  
בעבודה סוציאלית  גב' דנה שושני  

בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  גב' מורן שחורי  
בכלכלה  גב' סיפן שחם  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר איתי שחר  
בכלכלה  מר יובל שחר  

בספרות עברית ובחינוך  גב' סיון שחרי  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר שי שחרי  

בעבודה סוציאלית  גב' יעל שטולבך  
בכלכלה  גב' דנה שטיבי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דינה דור שטיין  
במדעי ההתנהגות  מר אופיר יצחק שטיינהורן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל שטייף  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר מאור שטרן 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אחיה שטרנברג  
במדעי ההתנהגות  מר שי יעקב שטרנגר  

.1061

.1062

.1063

.1064

.1065

.1066

.1067

.1068

.1069

.1070

.1071

.1072

.1073

.1074

.1075

.1076

.1077

.1078



191

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

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ציפי שילוח  
בעבודה סוציאלית  גב' חן שימוני  
בעבודה סוציאלית  גב' אירינה שינינה  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אלה שיר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית מר אברהם מנדלסון שישקוף  
בכלכלה  בהצטיינות  מר גיא שך 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לאה שכטר  
בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות  גב' מאיה שלו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' תמר שלו  
בכלכלה התמחות במנהל עסקים  בהצטיינות יתרה  גב' פנינה שלומוביץ 

בספרות עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' ירדן שלי 
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובמקרא - תכנית משנית מר חי שליקר  

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ים שלמה  
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שראל שלמה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירה רחל שלמה כהן  
בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובמחשבת ישראל - תכנית משנית בהצטיינות  מר אופיר שמאי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רועי שמואל  
במדעי ההתנהגות  מר מיכאל שמואלי  
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במדעי ההתנהגות  גב' נעמה שמואלי  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדי שמוש 
בעבודה סוציאלית  גב' תהילה שמחון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל שמיר  
בעבודה סוציאלית  גב' רועי שמיר  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נטלי שמעוני 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' שי שמעוני 
בפילוסופיה ובכלכלה  בהצטיינות  מר ניר יצחק שמעיה 

בכלכלה  מר ליאור שמרת  
בעבודה סוציאלית  גב' אילנה מרים שמש  
בעבודה סוציאלית  גב' דניאל שמש  

בכלכלה  גב' לירון שמש  
בספרות עברית - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות, באנגלית: ספרות - תכנית משנית גב' אורטל שמשון  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אילה שנרך 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דון לור שסקין 

בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית בהצטיינות  גב' דפנה שפיר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' לאה חיה שר  

בעבודה סוציאלית  גב' מיה שרויטמן  
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בכלכלה - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית מר דן שרון  
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' דנה אווה שרי  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' נטע שרייבר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אירית ששון  

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  מר דוד יוסף ששון  
במקרא ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' בר ששון דגן 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' יפעת שתיוי אלגרט  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי תומר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חני תורגמן  
בכלכלה  גב' קרן תורגמן  

בעבודה סוציאלית  גב' נועה תשבי  
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.18

.19

עולם הערבים והאיסלאם מר ארקאן אבו כף 
לשון עברית גב' אקראם אבו אלעסל 

עולם הערבים והאיסלאם מר עבאס אבו בדר 
ספרות עברית גב' אימאן אבו גאנם 
ספרות עברית גב' ניבין אבו דואם 

אמנות גב' וולא אבו הלאל 
ביולוגיה גב' זינב אבו חגאג 

ספרות עברית גב' עדויה אבו סויס 
ספרות עברית גב' הנד אבו סעד 

לשון עברית גב' והיבה אבו עאייש 
ביולוגיה גב' חפסה אבו עאייש 
אנגלית גב' חנאן אבו עאיש 

ביולוגיה גב' רואידה אבו עגאג 
אנגלית גב' אימאן אבו עיאדה 

עולם הערבים והאיסלאם גב' סוהילה אבו עליון 
סוציולוגיה גב' תחריר אבו עראר 

עולם הערבים והאיסלאם גב' סאמיה אבו ערער 
ספרות עברית גב' נרג'ס אבו קוידר 

אזרחות גב' עביר אבו קוש 
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מקבלי תעודת הוראה

לשון עברית מר איהאב אבו רביעה 
ספרות עברית גב' סנא אבו שהאב 

עולם הערבים והאיסלאם גב' ארקן אבן חמאד 
ספרות עברית גב' אקאבר אבן סעיד 

עולם הערבים והאיסלאם מר חוסאם אבן סעיד 
אזרחות גב' עידית הילה אדמוני 

תעשיה וניהול גב' בת אל אויקנין 
ספרות עברית גב' ניצן אורן 
מדעי המחשב גב' ארתיפע אזברגה 
ספרות עברית גב' עתדל אל אעסם 

לשון עברית מר בשיר אל עטאונה 
לשון עברית גב' מעאלי אל עטאונה 

ספרות עברית גב' אחלאם אל שאפעי 
עולם הערבים והאיסלאם מר עבד סלאם אלאטרש 

ניהול עסקי מר ראגח אלאטרש 
לשון עברית גב' עאישה אלאעסם 

אנגלית מר עומאר אלבדור 
ספרות עברית גב' הילה אלבר 

פסיכולוגיה גב' דנה אלברג 

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38



206

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מקבלי תעודת הוראה

לשון עברית גב' אריג' דניא אלדדה 
חשמל גב' בת אל אלחדד 

לשון עברית מר סלמאן אלטלאלאקה 
אזרחות מר סער אלטמן 

סוציולוגיה גב' עדי יפית אלי 
פסיכולוגיה גב' מירית אלימלך 

אזרחות גב' סמדר אלמליח בן דוד 
לשון עברית גב' מיסלון אלסאנע 

ביולוגיה גב' היאם אלפקיר 
לשון עברית גב' יסמין אלקרינאוי 

עולם הערבים והאיסלאם גב' מונה אלקרנאווי 
ספרות עברית גב' יסמין אלרבאדי 

אלקטרוניקה מר איתן אמונה 
אנגלית גב' מייסה אנדראוס דעים 

ביולוגיה גב' לי-שי ספיר אסרף 
כימיה מר יצחק ארוך 

אנגלית גב' טמסין ארנולד 
ניהול עסקי גב' שני בודה 
פסיכולוגיה גב' אור בונים 
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עולם הערבים והאיסלאם גב' חנאן בטיחאת 
לשון עברית גב' נבראס ביאדסי 
פסיכולוגיה גב' זהבה ביוך 
פסיכולוגיה גב' רוני בכר 
ניהול עסקי גב' נאוה בלול דיין 
היסטוריה מר שמעון אור בלמן 
סוציולוגיה מר שלומי מיכאל בן חמו 

תיאטרון גב' עידית בן משה גרינס 
מדעי החברה גב' רות בנטל 

מתמטיקה מר בילאל בסול 
אזרחות גב' מירב בר חן 

פסיכולוגיה גב' צליל ברבי 
פסיכולוגיה גב' אילנה ברקת 

ביולוגיה גב' אליס גבעוני 
סוציולוגיה גב' יעל גוברין 

אמנות גב' ענבר גוטמן מיכאל 
ניהול עסקי גב' קארין גולן 
גיאוגרפיה גב' דורית גולן גולדברג 

מדעי החברה גב' שירן גינסברג 
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אזרחות גב' נעמה גינצבורג 
סוציולוגיה גב' לירז גרזון 
היסטוריה מר ארז גרנית 

ביולוגיה גב' טובה גת ונדר 
ספרות עברית גב' רובא דהאבשה 

אזרחות גב' אוהב דורון 
סוציולוגיה גב' מאיה דיאמנט-כהן 

פסיכולוגיה גב' ורוד דלאשה 
ביולוגיה גב' מיטל דמרי 

מדעי החברה גב' מור דפנה 
ספרות עברית גב' אומן הואשלה 

לשון עברית גב' ריטה הזייל 
אזרחות מר יוגב הרשיש 
מוסיקה גב' אור שחר וטרסקו פייר 

תקשורת גב' דנה וסלי 
כימיה גב' דוחא ותד 

מוסיקה גב' מריה זביאגין 
הנדסת מכונות מר שי שלום זגורי 

אזרחות מר שי זהבי 
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סוציולוגיה גב' ולאא זהר 
ניהול עסקי גב' שרית זיו 
פסיכולוגיה גב' יאנה זלטקין 
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