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מקבלי תואר מוסמך .M.Nסיעוד
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Scמדעי הרפואה
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מקבלי תואר בוגר .B.Med.Lab.Scמדעי המעבדה הרפואית
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מקבלי תואר בוגר .B.Aניהול מערכות בריאות
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מקבלי תואר בוגר .B.Nסיעוד
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B.N. מקבלי תואר בוגר סיעוד
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גב' מיכל צלניק   . 31
גב' מעיין צרנובילסקי   . 32

גב' מורן קחוון   . 33
מר איתמר קצנלנבוגן   . 34

מר תום רויס   . 35
גב' ליאת שטרנטל   . 36
גב' דפנה שינדלר   . 37
גב' ג'ני שלמוביץ'   . 38

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

גב' היבא אבו ואסל   . 1
גב' מיאד אבו מאדי   . 2
גב' רחלי אברמוביץ'   . 3
גב' היבא אגבאריה   . 4

בהצטיינות גב' סתיו איזראילוב   . 5
גב' יאנה איסיינקו   . 6
מר שרון אנגלנדר   . 7

גב' רעות אש   . 8
בהצטיינות יתרה מר נדב בגריש   . 9

גב' מאי בדיר   . 10
מר מיכאל בוטביניק   . 11

גב' נוי בנאים   . 12
גב' רוית ברגד   . 13
גב' נור גבארין   . 14

גב' אסתר גדייב   . 15
גב' אנה גולברג   . 16

גב' יערה גל   . 17
גב' מרנה גנטוס   . 18

בהצטיינות מר אלמוג אליהו דהן   . 19
גב' בלה דויתדי   . 20
גב' ירדן הפנר   . 21
גב' מיכל הרמן   . 22
גב' מאיה וולוך   . 23
גב' ננסי וחידי   . 24
גב' מעיין ונונו   . 25

גב' אמילי זאטולובסקי   . 26
גב' לירון חדד   . 27

גב' אסתר חיימוב   . 28

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

גב' אנסטסיה ליברמן   . 29
בהצטיינות גב' שירית ליברמן   . 30

גב' ליטל לייבוביץ   . 31
גב' כריסטינה ליפשיץ   . 32

גב' גדיר מחאגנה   . 33
גב' ענב מלאק   . 34

גב' אסתר מלכה   . 35
גב' לוזיאנא עאזם   . 36
גב' ביאן עטאונה   . 37

גב' טובה פדל   . 38
גב' דיאנה דראל פלדמן   . 39

גב' ויקטוריה פנצ'נקו   . 40

בהצטיינות יתרה גב' אור פרדו   . 41
גב' תמר צייזלר   . 42

בהצטיינות מר זוהר קאפח   . 43
גב' דנה רבינוביץ'   . 44

בהצטיינות גב' דיקלה ריינה   . 45
בהצטיינות גב' יעל רוזה שובל   . 46
בהצטיינות גב' גיל שטרית   . 47

גב' איה שנאוי   . 48
גב' ניצן שרון   . 49

מקבלי תואר בוגר .B.Pharmרוקחות
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הפקולטה למדעי הבריאות

בהצטיינות יתרה גב' נוגה אבני   . 1
מר לואי אבראהים   . 2

בהצטיינות מר דניאל אלבו   . 3
גב' סימון בויראת   . 4

גב' בר בן יוסף   . 5
מר עומר בן שלוש   . 6
מר ליעד בר-חוה   . 7

גב' אור גיא   . 8
גב' מיתר זמיר   . 9

בהצטיינות גב' נועה חזן   . 10
מר ארבל חיים   . 11

מר יונתן כהן   . 12
מר שחר לוין   . 13
גב' פלי מגיד   . 14

גב' ראומה מור   . 15

מר בוריס מירצ'בסקי   . 16
מר עמית מרגולין   . 17

מר כפיר עייש   . 18
בהצטיינות גב' מוריה פנחסי   . 19

מר רון צלח   . 20
מר עמרי קדוש   . 21
מר הלל קסאדו   . 22
גב' אופל שביד   . 23
מר אלעד שיף   . 24

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

מר דוד אברהם   . 1
מר אביעד בר מאיר   . 2
גב' יבגניה גולדנברג   . 3

מר סמיון גורודצקי   . 4
מר אורי גלייזנר   . 5

מר אור דהן   . 6
מר אסף דידי   . 7

מר אוהד יוסף חי   . 8

מר יבגני להב   . 9
מר עומרי מלול   . 10

מר בוריס צ'רבוני   . 11
מר שי רוזנברג   . 12

מר חן רימוך   . 13
מר אילן שחר   . 14

גב' ליאת שכטר   . 15
מר יהונתן תורגמן  . 16

מר יוסי בנזינו  . 1
מר דניאל סטולר  . 2

מר ערן סנה  . 3

היחידה למכטרוניקה
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסה סביבתית

גב' פירוז אלגעאר  . 1
מר יניב אפללו  . 2

מר סמיון ברובר  . 3
מר יונתן יבגני גולקרוב  . 4

גב' קרן הולובינגר  . 5
גב' הודיה חנה כהן  . 6

גב' הדר לוי  . 7

בהצטיינות גב' אפרת זיו   . 1
בהצטיינות יתרה מר יבגני יקימוב   . 2

בהצטיינות גב' מורן מרדכי   . 3

בהצטיינות גב' הילה נדלר   . 4
גב' אלכסנדרה צ'יליקוב   . 5

גב' יאנה שרמן   . 6

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

גב' לירן בוגוסלבסקי  . 1
מר אורי ברוקשטיין  . 2
מר ליאור גולדשטיין  . 3

גב' ליאת יעקובוב  . 4
מר ולדיסלב שומייקו  . 5

מר דור שלו  . 6

גב' טל דחליקה   . 1
מר אלון מצאפי   . 2

בהצטיינות גב' רובי סימפלי   . 3
גב' רוני שעשוע   . 4

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

הנדסה גרעינית
מר מאור אסולין  . 1

מר אורון זמיר  . 2
מר צחי יצחק ספר  . 3

בהצטיינות מר איתי אזאולוס   . 1
מר נתנאל בר - חנין   . 2

מר ראובן גרטנר   . 3
מר צביקה זילבר   . 4

מר חגי חיון   . 5
בהצטיינות מר דור יהודה   . 6

גב' אנג'לה ירמיהו   . 7

בהצטיינות גב' עינת סטרומזה   . 8
גב' מעין פרס   . 9

גב' סיון צוף   . 10
מר יוסי קידר   . 11

מר יורי קירשון   . 12
מר אור רחמים   . 13

מר סטניסלב שור  . 14

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

בהצטיינות מר איתי בנוא   . 1
מר אלון ברוך   . 2

בהצטיינות מר אנדריי גורביץ'   . 3
בהצטיינות גב' טופז גלעד   . 4

מר גל דגן   . 5
בהצטיינות יתרה מר איל זכאי   . 6

מר עומר חדד   . 7
בהצטיינות מר נתנאל חי   . 8
בהצטיינות מר בר ברוך רזיאל חמו   . 9
בהצטיינות מר איתמר ישראלי-רן   . 10

בהצטיינות יתרה מר מקסים לבוב   . 11
מר עדן-שי לונדון   . 12

בהצטיינות מר טובי למברג   . 13
בהצטיינות מר ליאור מדמוני   . 14

מר ניר מושקוביץ   . 15
מר ערן מילר   . 16

מר שחר מילר   . 17
מר איתן נצר   . 18

מר יותם סופר   . 19
בהצטיינות יתרה מר חננאל פייג   . 20

בהצטיינות מר חן פיירשטיין   . 21
מר בוריס קודנר   . 22

מר איתן קרן   . 23
בהצטיינות יתרה מר אוהד שטרית   . 24

מר תומר שפס  . 25
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר אורי אהרן   . 1
בהצטיינות יתרה מר יוסף אובצ'ריק   . 2

גב' רוית ג'ולי אוחנה   . 3
מר גל ציון בית הלוי   . 4

בהצטיינות מר ליאל בראל   . 5
מר גבריאל אופק גבריאלי   . 6

מר אור וורנר   . 7
מר אורי חילי   . 8

גב' עמית יונאי   . 9
מר עידן ירדני   . 10

בהצטיינות מר בר נוראל   . 11
מר יונתן נמרודי   . 12

מר אליצור עמיאור   . 13
בהצטיינות מר בר-יעד פלד   . 14
בהצטיינות מר אור צליל   . 15

גב' מור קוזרי   . 16

הנדסת מכונות

גב' שרון אלעזרי   . 1
בהצטיינות גב' ספיר אפללו לנקרי   . 2

מר תומי בורנשטיין   . 3

מר דורון ישראל דריי   . 4
מר קונסטנטין פובטקין   . 5

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

גב' רוית אברהם   . 1
מר רובן סשה אוחיון   . 2

גב' דניאלה בהנם   . 3
מר מיכאל בוהדנה   . 4

מר חורחה אוגוסטו בן דהן גרטופן   . 5
מר תומר גולומב   . 6

מר גל דריימן   . 7
מר אסף הכט   . 8

גב' הדס הרוש   . 9
בהצטיינות מר מיכאל חבקין   . 10

מר טל חדד   . 11
מר נתנאל חסידי   . 12

מר חנן ישראלביץ   . 13
בהצטיינות מר אברהם ישראלי   . 14

מר עומרי להב   . 15
מר אמיתי לויפר   . 16
מר יובל לפידות   . 17
גב' תמר מייזלס   . 18

מר תום מלר   . 19
גב' אורלי סטאן   . 20

מר אייל פלג   . 21
מר טל פסקל ז"ל   . 22

מר בנימין פרשטיינדיקר   . 23
בהצטיינות מר אלעד צור   . 24

מר זיו קציר   . 25
בהצטיינות גב' דורין שמריהו   . 26

מר מיכאל שקסתא   . 27
מר תום גונדה  . 28

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

מר דור אופנהיים   . 1
מר רן איפרגן   . 2

מר איתמר אלמקייס   . 3
גב' רותם בלינדר   . 4

מר חן בלכר   . 5
מר איציק בן שמחון   . 6

גב' רויטל ברזילי   . 7
מר רועי גובי   . 8

מר שלמה גולדשטיין   . 9
גב' הגר גלאה בזר   . 10

גב' נוגה גרשון   . 11
גב' שני הוניג   . 12

גב' תהילה הירש   . 13
מר אסף הררי   . 14

גב' עתליה ויסמן   . 15

מר אלי זמור   . 16
גב' גל חבר   . 17

מר אופיר חזות   . 18
גב' דנה טורבן מרקו   . 19

גב' אלה יסעור   . 20
בהצטיינות מר יותם יצחקי   . 21

מר מאור כץ   . 22
גב' עמית לוטטי שטיין   . 23

גב' אורית לוי   . 24
גב' מירית לייבוביץ   . 25

מר שגיב מאור   . 26
מר אברהם ממן   . 27

גב' ליטל מנור   . 28
מר אביב נהון   . 29

גב' אלנה נטרמן   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים הנדסת תעשיה וניהול

גב' אורלי ניר   . 31
מר אלעד סילבס   . 32

מר ליאור סמדג'ה   . 33
מר יעקב עובד   . 34

מר רומן פייסחוב   . 35
מר יהודה יהונתן פלדות   . 36

גב' נטע פלצ'י   . 37
מר גיא פרג'ון   . 38

מר עודד צינמן   . 39
גב' מיכל קרימולובסקי   . 40

מר איגור רוחלין   . 41
גב' דניאל רוקני   . 42

מר גיל רז   . 43
מר רפאל רז   . 44

גב' אילנה ריכטר   . 45
מר יואב שהם   . 46

גב' אדוה שיטרית   . 47
מר אלון שפיגלר   . 48

גב' מיטל ששון   . 49



40

הפקולטה למדעי ההנדסה
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר אוהד אביטן   . 1
מר רחמים אטיאס   . 2

גב' רעות אלמסי   . 3
מר מויסה אמיתי   . 4
גב' בת אל אסייג   . 5

מר גיא בן איון   . 6
מר רוס גראץ'   . 7

מר אדוארד דונדיש   . 8
בהצטיינות גב' אודט דיין   . 9

מר אמיל דנילוב   . 10
מר רודי וייס   . 11

גב' ז'אנה וישניוב   . 12
מר אבי חמרה   . 13

מר מתן נתנאל טרבלסי   . 14

גב' שלומית ינאי   . 15
מר דרור יצחקי   . 16

גב' דנית דינה כהן   . 17
מר ירון כהן   . 18
מר טל כליף   . 19

מר תמיר מנשה   . 20
מר בני מסילתי   . 21

גב' מרים סטוליאר ינקוביץ   . 22
מר אורי פורן   . 23

גב' רויטל קרלינסקי   . 24
מר גנאדי רומוב   . 25

מר צבי רועי   . 26
מר רז שלמה שמש   . 27

מר ויטלי שרגר   . 28

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

מר עידן אלון   . 1
מר קובי אמסלם   . 2

מר שניר ביטון   . 3
מר רועי בן שלמה   . 4

בהצטיינות יתרה גב' חן ברעד   . 5
מר דימיטרי גרידצ'ין   . 6

מר אסף דורון   . 7
מר יניב טאובין   . 8

מר אהוד כהן   . 9

גב' ורה לזבני   . 10
מר אלון מנשה   . 11

גב' יעל נוימאיר אלרום   . 12
גב' אוריאן נזרית   . 13

מר ניר פדלון   . 14
מר סלבה שובין   . 15

מר גרי שטיינברג   . 16
מר יוגב שמיר   . 17

הנדסת אנרגיה

מר מאור אבוטבול   . 1
בהצטיינות גב' מיכל ווענונו   . 2

גב' תמר כהן   . 3
גב' חן-הדס לוי   . 4

בהצטיינות מר רון מאירי   . 5
בהצטיינות מר תומר קורן   . 6
בהצטיינות גב' לריסה קורקט   . 7

מר אריאל שלייפר   . 8

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

בהצטיינות מר מארק אביב   . 1
בהצטיינות מר אלון אברהם   . 2
בהצטיינות מר אביהוא אוזר   . 3

מר יותם אורן   . 4
מר יהונתן אזולאי   . 5
מר מיכאל איבלב   . 6

מר צורי אילת   . 7
גב' נעמי אלון   . 8

מר יוסף ספי אלפסי   . 9
מר אליעד אסולין   . 10

מר גל אסרף   . 11
מר טל יהודה אקרח   . 12

מר בר ארצי   . 13
מר אייל באר   . 14

מר בנימין בוחניק   . 15
בהצטיינות מר ליעד בוסקילה   . 16

מר רן ביבאס   . 17
מר שלומי ביטון   . 18
מר יבגני בירגר   . 19

מר מישאל אבירם בן עמי   . 20
גב' שרונה בצלאל   . 21

מר סמואל בקר   . 22
מר אורן בר   . 23

גב' לינוי בריסקר   . 24
מר דורון ברנס   . 25

בהצטיינות מר גיל בר-שירה   . 26
מר יואב גולברי   . 27
מר עמית גלעדי   . 28

בהצטיינות מר לירון גמליאל   . 29
מר אריק גפן   . 30
מר רן דויטל   . 31

מר כפיר דיטקובסקי   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר אבירן דיין   . 33
בהצטיינות יתרה מר איתי ולדמן   . 34

גב' בת זוארץ   . 35
מר עומר חבושה   . 36

גב' נעמה חדד   . 37
גב' גל חיון   . 38

מר תום טננבורצל   . 39
גב' ענבר טריף   . 40
מר איתי יאמין   . 41

בהצטיינות מר עוז יגר   . 42
מר דניאל יונגרמן   . 43

בהצטיינות מר שלומי יחזקאל   . 44
מר אסף יפת הלוי   . 45

גב' נעה יציב   . 46
מר עמירם יקים   . 47

בהצטיינות מר בר ישר   . 48
מר דקל כהן   . 49

מר משה כהן   . 50
מר פז כץ   . 51

גב' איילה לביא   . 52
מר מאור לוי   . 53
מר גל למור   . 54

מר איתמר לנצנר   . 55
גב' ריקי בת אל מונטין   . 56

מר ארנון מזרחי   . 57
מר סתיו מלאך   . 58
מר אור בן ממו   . 59
מר אוהד מרום   . 60

מר עובדיה עידו נקב   . 61
בהצטיינות מר טל סדקה   . 62
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת בניין

מר ראובן סולומון שדה   . 63
גב' רותם סעדון   . 64
מר איתמר עבדי   . 65

בהצטיינות גב' חן עוז   . 66
מר איציק עזרא   . 67

מר סטניסלב פוטין   . 68
גב' צליל פיטרמן גל   . 69

בהצטיינות מר עמית פרידמן   . 70
בהצטיינות מר אסף פרץ   . 71

בהצטיינות יתרה מר אור צוקר   . 72
מר דן קבלרצ'יק   . 73

מר אורי קוך   . 74
מר איגור קושניר   . 75

מר טל קטר   . 76
מר גיא קיברי   . 77
מר ניסן קלימי   . 78

מר תומר קפלן   . 79
בהצטיינות יתרה מר אסף ראובן   . 80

מר ירדן ג'וליו רז   . 81
גב' אלמוג שיש   . 82
מר עמר שליט   . 83
מר דור שלסקי   . 84

מר נבו שמיר   . 85
מר מתן שמלה   . 86

מר דביר שממה   . 87
מר שי תורג'מן  . 88
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

מר איתי אבידר   . 1
גב' חן אהרון   . 2

בהצטיינות גב' מעיין אילון   . 3
גב' יעל אליאב   . 4

בהצטיינות גב' נעם אליאש   . 5
בהצטיינות גב' מיתר אסולין   . 6

גב' חנה חיה ארזי   . 7
מר דור אשכנזי   . 8

גב' דניאלה ביטון   . 9
גב' הדס בן - צבי   . 10

מר ניצן בן זאב   . 11
בהצטיינות גב' יפעת ברוך   . 12
בהצטיינות מר דור גוזלן   . 13

גב' מיה גרוסקופ   . 14
מר תאופיק דחלה   . 15

בהצטיינות יתרה גב' דגן הדר   . 16
בהצטיינות יתרה מר ליבנה וסרמן   . 17

מר רומן חורין   . 18
גב' לורנא חכים   . 19

גב' ירין חנניה   . 20
מר מהדי חסן   . 21

מר מתנאל טסה   . 22
מר גיא יוסיפוב   . 23

גב' אפרת מלכה ישורון   . 24
גב' בר ישראלי   . 25

גב' שני כהן   . 26
גב' נעה לוסין   . 27

בהצטיינות גב' שירן לחם   . 28
גב' אראל ליאור   . 29

מר רן ליבוביץ   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת ביוטכנולוגיה

גב' סיון ממיסטבלוב   . 31
מר יהב מנדל   . 32

גב' מיה נוף   . 33
גב' תאיר סויסה   . 34
גב' ליזה סיומין   . 35

בהצטיינות מר איתי פייר   . 36
גב' מור פסי   . 37

גב' נועה פרישמן מרציאנו   . 38
גב' ניצן שדות   . 39

גב' עמית שטיינברג   . 40
מר ולדיסלב שפלב   . 41

גב' אריאל תירם   . 42
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה ביו-רפואית

גב' שרון בן דור   . 1
גב' מירה ברשאי   . 2
גב' מור דומיניץ   . 3

מר אור הדס   . 4
מר טדי זגרדן   . 5

מר יאן זומרפלד בודמן   . 6
גב' נגה זיגרסון   . 7

גב' עדה זילברשטיין   . 8
גב' חנה חייט   . 9

מר איתמר טריפטו   . 10
מר גיא יורדן   . 11

בהצטיינות גב' מור סיני   . 12
בהצטיינות גב' טליה כהן   . 13

מר יונתן כסלו   . 14
גב' טל לוי   . 15

גב' גילי מולכו   . 16
מר אופיר מור   . 17

גב' ואלריה מורדוך   . 18
גב' רעות מזעקי   . 19

בהצטיינות גב' אסיה מיכאילוב   . 20
גב' איריס מלכה   . 21

גב' בר מרדכי   . 22
בהצטיינות מר מתן סיוון   . 23

גב' מרינה עיני   . 24
מר מתן קזמן   . 25

גב' ורה קרוליק   . 26
גב' קארין מור שור   . 27
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

מר מחמוד אבו סאלח   . 1
בהצטיינות יתרה מר גיא אוהד   . 2

מר טל אלרט   . 3
מר אלמוג אסבאן   . 4

גב' ורוניקה בוגוסלבסקי   . 5
גב' ירדן בורשטיין   . 6

מר עומר בן דוד   . 7
מר רפאל אלירן בן חמו   . 8

מר עמית בן עמי   . 9
בהצטיינות מר ליאור משה בק   . 10
בהצטיינות מר דור בראון   . 11

מר שחף בראון   . 12
מר חיזקיה בר-נתן   . 13

בהצטיינות גב' מרגריטה גלפר   . 14
גב' רוני גרינברג   . 15

מר עומר גרינוולד   . 16

גב' תמר דהן   . 17
מר גאורגי דוידוב   . 18

בהצטיינות מר גיא הלל   . 19
בהצטיינות יתרה גב' אביטל וגנר   . 20

גב' הדס וייס   . 21
בהצטיינות מר יונתן ורניק   . 22

מר טל זהרוני   . 23
גב' גל חדד   . 24

מר עלי חטוקאי   . 25
מר חן מכלוף חיון   . 26

גב' ספיר חקאק   . 27
מר גלעד טל   . 28

גב' אלינור יצחק   . 29
מר גולן ירמיהו   . 30

גב' יובל כהן   . 31
גב' ליאת לבבי   . 32
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת חומרים

גב' נופר לבני   . 33
מר איתי לוי   . 34
מר דור לוי   . 35

מר משה לוי   . 36
מר ניר לוי   . 37

גב' ירדן ליאור   . 38
מר רן מאיר   . 39

מר ניתאי מורג   . 40
מר ירון מרגלית   . 41
גב' ליטל מרדכי   . 42

בהצטיינות מר מתן מרציאנו   . 43
מר רן עמנואל מרקוס   . 44

בהצטיינות גב' ליאור נטוביץ   . 45
מר ערן ניסל   . 46
גב' מיכל סבן   . 47

בהצטיינות מר ליאור סנרסקי   . 48

גב' הדר פלד   . 49
גב' ולנטינה פרל   . 50

מר עידו מיכאל פרציק   . 51
גב' סיון צדקה   . 52
מר שחר צורי   . 53

מר ניר קוזוקרו   . 54
מר עידן קורון   . 55

בהצטיינות מר אלעד קורוניו   . 56
מר בר קורן   . 57

מר מקסים קמל   . 58
מר ניצן רום   . 59

מר תומר רון   . 60
מר דעאל יעקב רוס   . 61

מר אילן שפירו   . 62
מר עידן תורג'מן   . 63
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר שגיב אברהם   . 1
מר רון אדם   . 2

מר אמיר אדר   . 3
מר תום אהרן   . 4

מר יעקב אוסבנסקי   . 5
מר תמיר אוקונסקי   . 6

מר דוד איסקוב   . 7
בהצטיינות מר ירון אלוני   . 8
בהצטיינות מר דור אלימלך   . 9

גב' הילין אלעטאונה   . 10
מר נאור אלפסי   . 11
מר אור אלקיים   . 12

בהצטיינות מר איתי אמנון   . 13
מר רן אמסלם   . 14
מר עומר אמר   . 15

מר אושרי אשכנזי   . 16
בהצטיינות גב' שרון בוארון   . 17

מר אלעד בודק   . 18
מר סהר בורפקר   . 19

גב' נופית ביטון   . 20
מר גל ביכובסקי   . 21

מר רון בן זקן   . 22
מר יוסי בן נעים   . 23

מר אהרון בראונר   . 24
בהצטיינות מר דביר ברבי   . 25

מר שיר ברזל   . 26
בהצטיינות מר איתי אליהו ברמן   . 27

מר עמית ברנשטיין   . 28
מר אורי ברק   . 29
מר תום ברק   . 30

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

גב' קרן ברקאי   . 31
מר ניר בשארי   . 32
מר עומר גבאי   . 33
מר תמיר גבאי   . 34
מר נדב גולבר   . 35

מר דימיטרי גולדין   . 36
בהצטיינות מר טל גולדפריד   . 37
בהצטיינות מר הראל גזית   . 38
בהצטיינות מר תומר גפני   . 39

מר אביאל גרינברג   . 40
מר מאור דהמן   . 41

מר יוסף דהן   . 42
בהצטיינות מר איתמר דוד   . 43

מר תום דוידסון   . 44
מר שיר דותן   . 45

מר אורי דנינו   . 46
גב' נטלי דפנה   . 47

גב' מרים דרוזין   . 48
מר אילן הוינו   . 49

מר ברק היימליך   . 50
מר רועי הירש   . 51

מר יהושע ווינשטין   . 52
מר מקסים ורשקוב   . 53

מר גל זיו   . 54
מר לירון זילברברג   . 55

בהצטיינות יתרה מר עמית זליגמן   . 56
מר עדי זפרי   . 57

מר איתי חכמון   . 58
בהצטיינות מר סטניסלב טישצקין   . 59

מר דור יאירי   . 60

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

מר נדב יזדי   . 61
מר רוני יסחקוב   . 62
מר דניאל יעקבי   . 63

מר אהוד-יהודה כהן   . 64
מר גיא כהן   . 65

מר עומר רפאל כהן   . 66
מר תומר כהן   . 67
מר אדם לביא   . 68

מר גדי לוגובואי   . 69
בהצטיינות מר מרדכי מוטי לוגסי   . 70

מר אייל לוי   . 71
מר לישי לוי   . 72

מר רז לוי   . 73
מר תומר לוי   . 74

מר תום ליבנה   . 75

מר יואב לינדנר   . 76
מר עידו לישה   . 77

גב' תדהר למבז   . 78
בהצטיינות מר גל מורגנשטרן   . 79

מר עמיחי מזוז   . 80
בהצטיינות מר ארז מזומן   . 81
בהצטיינות מר מרק מייזלס   . 82

מר משה מיילר   . 83
בהצטיינות מר דין מלחי   . 84

מר יהונתן מליחי   . 85
מר איתי מלמן   . 86

בהצטיינות מר אסף מנור   . 87
מר אורי מרום   . 88

מר יניב מתן   . 89
מר איתמר נוימן   . 90

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

מר יונתן נוימן   . 91
מר ערן נותקין   . 92

מר יובל ניסן   . 93
גב' סבטלנה נפלנפה   . 94

גב' גילי סגל   . 95
מר גיא סוביק   . 96
גב' שירן סרור   . 97
מר אסף סתיו   . 98
מר יונתן עדר   . 99

מר אנדרי עומר   . 100
מר נדב עופר   . 101

מר דניאל עופרי   . 102
בהצטיינות מר גיא עזרא   . 103

מר רועי עילם   . 104
מר דניאל ערמון   . 105

מר אורי ערמן   . 106
מר יבגני פאינגולד   . 107

מר שי פדידה   . 108
בהצטיינות מר דניאל פירק   . 109

מר נתי פרי   . 110
מר עידו פרידלר   . 111

מר גיל פרנקל   . 112
מר מקסים קוזמינסקי   . 113

מר נמרוד קור   . 114
מר דור קזמן   . 115

בהצטיינות יתרה גב' ליאור קלוורי   . 116
בהצטיינות יתרה מר אופיר קראוז   . 117

מר יותם קשת   . 118
גב' ירדן רביד   . 119

בהצטיינות יתרה מר ניצן רובינשטיין   . 120

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

מר מיכאל רוזניקובסקי   . 121
מר יונתן רוטנברג   . 122

בהצטיינות מר ירדן רוטשטיין   . 123
בהצטיינות מר רועי שאול   . 124

מר יותם שדה   . 125
בהצטיינות מר אור שוורצמן   . 126

מר יאיר שורק   . 127
מר מוהנד שחברי   . 128
מר דולב שטרית   . 129

בהצטיינות מר רום שטרנליב   . 130
בהצטיינות מר תמיר שילמן   . 131

מר שי שלימוף   . 132
בהצטיינות מר אלי שמואל   . 133
בהצטיינות מר שאול שמילוביץ   . 134

מר יואב שמיר   . 135
מר מתן סול שמר   . 136

מר עידן שפר   . 137

גב' אדוה שרוני   . 138
מר יאיר שריד   . 139

גב' דניאל שרעבי   . 140
מר ירדן שרעבי   . 141

בהצטיינות יתרה מר אמיר שרפי   . 142
בהצטיינות מר עידן ששונקר   . 143

מר בני תמם  . 144

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

מר יונתן אוליאל   . 1
מר ירין אסולין   . 2

מר גל גורפינקל   . 3
מר יובל גינת   . 4

גב' ג'סיקה גרטנר   . 5
מר יעקב עידן גריב   . 6

מר סלים דביני   . 7
מר צבי יהודה הלוי   . 8
מר עומר קלמן וויס   . 9

בהצטיינות מר ולדימיר וינטר   . 10
מר דוד זגורי   . 11
מר ארן זינגר   . 12

גב' נוי כפרי   . 13
מר יואב ליבר   . 14

מר עידן לייטמן   . 15
מר אחמד מגאדלי   . 16

מר דור פורר   . 17
מר דן פורת   . 18

גב' עופרי פז   . 19
בהצטיינות מר יונתן פרלמוטר   . 20

מר יובל פרץ   . 21
מר רון קוטלרסקי   . 22

מר איתי קליימן   . 23
מר איתי שער   . 24

בהצטיינות יתרה מר טל שפר   . 25
בהצטיינות גב' שלומית שקד   . 26
בהצטיינות גב' קורל שרוני   . 27
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסה כימית

גב' ליאל רחל אביסדריס   . 1
מר איתי אדר   . 2

גב' חן אולבסקי   . 3
גב' אור אטיאס   . 4

בהצטיינות גב' פולינה איבינדר   . 5
מר עמית אימבר   . 6

בהצטיינות גב' שלי אלעזרא   . 7
גב' שיר אלקבץ   . 8

גב' יוליה אנדרייקו   . 9
גב' אורית אנשילוביץ   . 10

בהצטיינות גב' חביבה אפרת אסקוט   . 11
גב' רעות אפטבי   . 12

גב' בת-אל בירוודקר   . 13
גב' אבבץ בלאי   . 14

גב' נוי בן דוד   . 15
מר יוסף דניאל בן זקן   . 16

מר צח בן חמו   . 17
מר דוד בן שלמה   . 18

בהצטיינות גב' חן ברבי   . 19
בהצטיינות גב' עדן ברגמן מור   . 20

גב' בת-אל גבאי   . 21
מר יואל גודמן   . 22

מר דניאל גלטמן   . 23
מר חן גרינשטיין   . 24

מר יוסף דבח   . 25
גב' רעות דמציאן   . 26

מר שגיא ויינטראוב   . 27
מר אנטון וסיוכניק   . 28

גב' גלית זולוטושקו   . 29
גב' לירון זלצמן   . 30

מר נוי זלצר עין גדי   . 31
גב' גל חלבי   . 32



57

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

גב' גל טבול   . 33
מר גל טייב   . 34

גב' חן טל   . 35
גב' נטלי יאקימוב   . 36

בהצטיינות יתרה גב' גל יוספי   . 37
מר ניר ירזה   . 38
מר דורון כהן   . 39

בהצטיינות גב' דניאל לוי   . 40
מר אלעד לוי צדק   . 41

גב' קורל מורד   . 42
מר אלון מיקיי   . 43

גב' אתי מירלשוילי   . 44
גב' אוריה אסתר מראואני   . 45

גב' מור סאלח   . 46
גב' ליאור עזוז   . 47

גב' שלומית פלד   . 48
מר יקיר צמח   . 49

מר אלכס קוגן   . 50
בהצטיינות מר לוקאס לוסיאנו קולרי   . 51

גב' אסתר קריגל   . 52
גב' יעל רבאני   . 53

גב' מיטל רחמים   . 54
גב' יעל רחמימוב   . 55

גב' דינרה רחמנוב   . 56
בהצטיינות גב' ירדן שאבי   . 57

מר נדב שגיא   . 58
בהצטיינות גב' לירן שונק   . 59

גב' רחל שושן   . 60
גב' גל שחר   . 61

גב' לאה שימונוב   . 62
מר קובי שפץ   . 63
מר בן שרעבי   . 64

גב' אנאל תורג'מן   . 65
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר מתן אבירם   . 1
מר נאור אדרי   . 2

מר רז אוזן   . 3
מר אליאור אוחנה   . 4

מר משה אורן   . 5
מר רון אזולאי   . 6

מר הדר אידלשטיין   . 7
מר קובי איואן   . 8

מר אופיר איינהורן   . 9
מר עידו אילוז   . 10
מר יותם אילון   . 11
מר יואב איתני   . 12

מר אלירן אלבז   . 13
מר רן אלבז   . 14

בהצטיינות מר אסף אלון   . 15

מר נדב אלון   . 16
בהצטיינות מר אלמוג אלפסה   . 17

מר ישראל אקרמן   . 18
מר רז ארבל   . 19

בהצטיינות יתרה גב' דנה יעל ארז   . 20
מר אלון אשרמן   . 21

גב' רוני בהגן   . 22
בהצטיינות יתרה מר שי בוזגלו   . 23

מר ניר בן חיים   . 24
מר אליחי בן סימון   . 25

מר נדב בן סימון   . 26
מר ששי בן עמי   . 27

גב' ליטל בן שטרית   . 28
מר אורן בנדו   . 29

מר אבישי בציר   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר נתנאל בר   . 31
בהצטיינות מר דור בראון   . 32

מר רותם ברוך   . 33
מר אורן גבאי   . 34

מר שאדי ג'באלי   . 35
מר חגי גולדבלט   . 36

גב' אווה גולן   . 37
מר גדי גולן   . 38

מר שגב גופין   . 39
בהצטיינות גב' אילה אפריל גילנברג   . 40

מר שגיא גלר   . 41
מר נדב גרינברג   . 42

מר עומר גרינוולד   . 43
מר עידו דגן   . 44

מר שאול דואק   . 45

מר אלעד דינו   . 46
מר זיו דינור   . 47

מר אנטון דרובישבסקי   . 48
בהצטיינות יתרה גב' לי-היא דרורי   . 49

מר בן דרעי   . 50
מר אורי הרטמן   . 51

מר עומר וייס   . 52
מר אופיר וינרב   . 53

מר דמיטרי זביאגה   . 54
בהצטיינות מר ירדן זוהר   . 55
בהצטיינות מר נדב זילברמן   . 56

מר אהרון זלצמן   . 57
מר שי זלצמן   . 58

מר עותי זעירא   . 59
מר יונתן זקן   . 60
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר דוד זרוד   . 61
מר מוריאל חאיק   . 62

מר לירן חדד   . 63
מר איתי חזקיה   . 64
מר עידן חמאוי   . 65

מר דוד חפר   . 66
בהצטיינות מר אלמוג טוויל   . 67

מר נתנאל טולדנו   . 68
בהצטיינות מר גלעד טל   . 69

מר ליאור טל   . 70
מר שגיא טל   . 71

בהצטיינות מר אסי יונה   . 72
מר רון יחיד   . 73

בהצטיינות מר דניאל יעקבי   . 74
מר אריה כהן   . 75

מר יניב לאופולד   . 76
בהצטיינות גב' ליאת לבבי   . 77

מר אדיר לוי   . 78
מר קידר לזרוביץ   . 79

גב' דנה לייקין   . 80
מר שי לסקין   . 81

מר מיכאל לפיצקי   . 82
בהצטיינות יתרה מר נדב לרר   . 83

מר רן מאיר   . 84
בהצטיינות יתרה מר ניר מאירי   . 85

מר דניאל מואב   . 86
מר ניתאי מורג   . 87
מר אלעד מזור   . 88

גב' מעיין מזרקלי   . 89
מר אלון מיכאלי   . 90
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר עפרי מילגיר   . 91
מר אורי מעודה   . 92
מר ערן מקובר   . 93
מר דור מרגולין   . 94
מר נתנאל מרגי   . 95

מר דן מרקוס   . 96
מר מולי משיח   . 97

מר בירן נוב   . 98
מר פורת נוקד   . 99

מר טל נורמן   . 100
גב' אלינור נחמיאס   . 101

בהצטיינות מר ערן ניסל   . 102
מר תורן ניקלסברג   . 103

בהצטיינות מר דן סולודקי   . 104
מר אבי סטון   . 105

מר בן סעידה   . 106
בהצטיינות מר אלון ספיר   . 107
בהצטיינות גב' שריאל סרור   . 108
בהצטיינות מר רון עמיצור   . 109
בהצטיינות מר בן עמיר   . 110
בהצטיינות מר בר עמר   . 111

מר יהונתן עמר   . 112
מר דביר פאר   . 113

מר חובב פוקס   . 114
מר טל פיינר   . 115

בהצטיינות מר גבריאל מיכאל פלרוב   . 116
מר אור פרזון   . 117

גב' רוני פרי   . 118
גב' ולנטינה פרל   . 119

בהצטיינות מר עידו מיכאל פרציק   . 120
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

מר עמית פתאל   . 121
מר גל-דניאל צביון   . 122

מר אלון צ'ביק   . 123
בהצטיינות מר שחר צורי   . 124

מר איתי קולברג   . 125
בהצטיינות יתרה מר אלעד קורוניו   . 126

מר יצחק צח קזס   . 127
מר בנימין קזרנובסקי   . 128

מר לירן קיגלמן   . 129
מר אייל קייט   . 130

בהצטיינות מר יותם קינן   . 131
מר שירן קמחי   . 132

גב' ליאור קמיצ'י רימון   . 133
מר אייל קנחלי   . 134

מר יהושע שי קריחלי   . 135

גב' סיון קריף   . 136
מר גיא רגב   . 137

מר קרל יואב רואה פרננדז   . 138
מר זיו רובין   . 139

מר ליאב רובך   . 140
מר ברק רוזנברג   . 141
מר ניסן רוזנברג   . 142
מר סהר רוזנברג   . 143
מר שגיא רוזנטל   . 144

מר ניצן רום   . 145
מר דעאל יעקב רוס   . 146

מר מוטי רחמים   . 147
מר הוד ריבנזון   . 148
מר טל ריינדל   . 149
מר איתי רצון   . 150
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מכונות

גב' מיטל שואף חודדי   . 151
מר ארי שוורץ   . 152

מר תומר צבי שוורץ   . 153
מר נמרוד שוסיוב   . 154
מר דולב שוקרון   . 155

מר סהר קרול שוורץ   . 156
בהצטיינות מר דן שחף   . 157

מר גל שטיין   . 158
מר שי שידלובסקי   . 159

גב' שני שימנס   . 160
מר יהב שיראזי   . 161

בהצטיינות גב' דנה שמעוני   . 162
מר און שעיבי   . 163

מר שחר ששון   . 164
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תעשיה וניהול

בהצטיינות גב' עמרי אביעוז שריג   . 1
בהצטיינות גב' בר אגם   . 2

מר יקיר אגם   . 3
גב' נועה אורן   . 4

גב' סתיו איטר   . 5
מר יובל אינצה   . 6

בהצטיינות גב' קארין אלבז   . 7
מר תומר ארבל   . 8

גב' שיר ארונובסקי   . 9
גב' יובל אריה   . 10
גב' דנה בודק   . 11

מר נאור בוטרן   . 12
מר גיא בוסתן   . 13

בהצטיינות גב' הדר בוצר   . 14
גב' אורטל ביטקובר   . 15

גב' שחר ציפורה בירגר   . 16
גב' ליאור בן יצחק   . 17

מר לירן בן ציון   . 18
מר סהר יעקב בן שושן   . 19

גב' תום בנוליאל   . 20
מר יונתן בן-טל   . 21

גב' נטע בן-יהודה גורן   . 22
בהצטיינות מר ערן בסוקביץ   . 23

גב' גל בצלאל   . 24
גב' מיתר בצר   . 25

גב' נטע בר-גיל   . 26
גב' רביד ברויאר   . 27

מר ערן בריל   . 28
בהצטיינות גב' אור בר-שירה   . 29

גב' שחר גד   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

מר גוון גולדברג   . 31
גב' לי גולדשטיין   . 32
גב' מעיין גולומב   . 33

מר עומר גונן   . 34
מר אייל גלבוע   . 35

מר אבירן גריסרו   . 36
גב' אושרת גשמה   . 37

מר עמרי דהן   . 38
בהצטיינות גב' איילת דוידי   . 39

מר אלעד דויטשר   . 40
מר יובל דורון   . 41

מר מאור דסקלו   . 42
גב' רותם דפני   . 43

מר מיכאל נח דרזנר   . 44
מר ערן הורניק   . 45

מר יותם הס   . 46
בהצטיינות מר עמר ווזנר   . 47

מר רועי וולינסקי   . 48
מר איתי וייס   . 49

גב' גילי וינברג   . 50
גב' יעל ולדר   . 51

גב' ענבר וסרבלט   . 52
בהצטיינות מר פליקס זדורוביאק   . 53

מר לירן חייבי   . 54
מר טל חכם   . 55

בהצטיינות גב' אפרת טביבי   . 56
מר איתם טהרלב   . 57

מר רון טובים   . 58
גב' חן טרויגוט   . 59
גב' מורן יאנה   . 60

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

גב' ענבל יוסוביץ   . 61
גב' אסתר יוסיפוב   . 62

גב' קים יוסלזון   . 63
גב' שיר יוסף   . 64

גב' לידיה ליטל ימין   . 65
מר רפאל ירדני   . 66

מר אביחי ישי   . 67
בהצטיינות גב' סתיו ישעיהו   . 68

גב' נופר כדריה   . 69
מר אייל דוד כהן   . 70

מר אסף כהן   . 71
בהצטיינות גב' מוריה כהן   . 72

מר מטיאס כהן   . 73
גב' ענבר כהן   . 74
מר רועי כהן   . 75

גב' רותם כהן   . 76
מר שי כהן   . 77

מר תמיר כהן   . 78
מר יואב כנעני   . 79
גב' נורית כצמן   . 80

גב' אורה חנה לב   . 81
גב' בת דרור לוגסי   . 82

גב' תמר לוטן   . 83
גב' ירדן לוי   . 84

בהצטיינות גב' ירדן לוי   . 85
מר ליעד לוי   . 86

גב' קרין לויזון   . 87
מר יובל לוין   . 88

גב' יעל לוסטיג   . 89
גב' טל ליינר   . 90

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

מר אסף לכיש   . 91
גב' רותם לנדאו   . 92
מר תום לנדמן   . 93

בהצטיינות גב' הדר לקריץ   . 94
גב' גל לשם   . 95

מר אביב מאור   . 96
מר חיים מוסקוביץ   . 97

בהצטיינות גב' נגה מוסקוביץ   . 98
בהצטיינות יתרה מר אופיר מזרחי   . 99

גב' יוליה מינינברג   . 100
גב' מריה מירושניצנקו   . 101

מר מושיק מישאלי   . 102
מר אורן מלכה   . 103

בהצטיינות יתרה גב' רעות מלר   . 104
גב' בר מנחם   . 105

בהצטיינות מר בנימין מנלה   . 106
מר איתמר מרקו   . 107
גב' אורטל מרקל   . 108

גב' שני נאור   . 109
מר איתן ניב   . 110

בהצטיינות גב' תמר נמיר   . 111
מר אדיר נפתלי   . 112

מר יותם נריה   . 113
גב' צליל סולימני   . 114

גב' נעמה סייג   . 115
גב' נטלי סלח   . 116

מר אליאס סמו   . 117
גב' עינת סמירה   . 118

גב' לילי סרור   . 119
מר אופיר עבשי   . 120

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

מר עידו עזרא   . 121
מר רז עזרא   . 122
גב' יובל עטר   . 123

מר עמיחי גיימי פוס   . 124
גב' איילת פוקס   . 125

גב' שלומית פז פיינגולד   . 126
מר צחי פייל   . 127

גב' טלי פלביץ   . 128
בהצטיינות יתרה גב' דניאל פפיסמדוב   . 129

מר יובל פרל   . 130
גב' עמית צדקי   . 131

גב' גילי צפון   . 132
בהצטיינות גב' מוריה קאופמן   . 133

גב' רון קוטלר   . 134
בהצטיינות גב' יעל קונפורטי   . 135

מר גיא קורי   . 136
גב' שני קורן   . 137

גב' אורנית קורנט   . 138
גב' סיגל קליין   . 139

גב' מור יעל קריספיל   . 140
בהצטיינות גב' אורן קרמר   . 141

גב' מורן קרני   . 142
גב' אנה קרסניצקי   . 143

גב' אריאל קרפ   . 144
מר עומר קרפל   . 145

גב' דנה רובין   . 146
גב' שני רופא   . 147

גב' רוית רוקח   . 148
מר בן רחמוט   . 149

גב' יובל רחמים   . 150

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

מר רותם רחמני   . 151
מר איתי רידל   . 152
גב' לוטם רייף   . 153

גב' טל רמי   . 154
גב' טל רפפורט   . 155

מר עוז שאול   . 156
גב' מאיה שאנן   . 157

בהצטיינות גב' נופר שבתאי   . 158
מר גיל שטרן   . 159

מר ערן שטרק   . 160
מר גלעד שי   . 161

גב' ענבל שמולביץ   . 162
מר פבל שמילביץ   . 163
מר ליאור שמעוני   . 164
מר הדר שפירא   . 165

מר ירין שפירא   . 166
מר אוהד שצר   . 167

מר עמית שרייבר   . 168
גב' מיכל שרעבי   . 169

מר גלעד תם   . 170
מר סער תמיר   . 171

הנדסת תעשיה וניהול



70

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

גב' אמאל אבו-גוש   . 1
מר מיכאל טימי אופצבסקי   . 2

גב' מור אלמקיאס   . 3
מר רום אקרמן   . 4

בהצטיינות מר יעקב בוימגולד   . 5
מר ודים בונימוביץ   . 6
מר עדיאל בידאני   . 7
מר רז בן נתנאל   . 8

גב' הודיה בנימיני   . 9
גב' מור בן-רחל   . 10

מר חן ברי   . 11
גב' אריאל גפני   . 12
מר דוד דבאח   . 13
מר תום דנינו   . 14

בהצטיינות מר נתנאל וייס   . 15

בהצטיינות מר ניצן זמיר   . 16
מר מור חזן   . 17

מר נמרוד ידעיה   . 18
מר ליאור יהב   . 19

מר בר ימין   . 20
מר אלירן יצחקי   . 21

מר דניאל ישראל   . 22
מר יהודה כהן   . 23

מר ניר כהן   . 24
מר עידן כנורי   . 25

בהצטיינות מר ארבל לוי   . 26
גב' עינב לוי   . 27

גב' פריאל ניסים   . 28
בהצטיינות מר עופר סבו   . 29

מר אדם סופר   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות תקשורת

מר דביר סיידו   . 31
מר אליאור עזריאל   . 32

בהצטיינות מר בן עמוס   . 33
מר רמי פישר   . 34
מר אדם פלג   . 35

בהצטיינות מר מיכאל פפקוב   . 36
מר איתי רינגלר   . 37

מר שי יעקב שורץ   . 38
בהצטיינות יתרה מר יודר שפריר   . 39
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת מערכות מידע

מר לירון אברהם   . 1
גב' נגה אגמון   . 2

גב' גל אדלשטיין   . 3
גב' מורן אזרן   . 4

בהצטיינות מר יותם אינטרטור   . 5
גב' דנית אינסוא   . 6

גב' מעיין אלגמיל   . 7
מר ליאור גרשון אלון   . 8

מר אביב אלוש   . 9
מר אור באום   . 10

מר יבגני חן בייגל   . 11
גב' ליאור בן אליעזר   . 12

מר שחר בראל   . 13
מר דניאל ברשאי   . 14

מר גל גואטה   . 15

מר דן גלייזר   . 16
מר אלון - זאב גלפרין   . 17

גב' כרמלה דבידובסקי   . 18
מר יקיר הרשקוביץ   . 19

בהצטיינות מר אדר ויט   . 20
גב' מיכל ויסמן   . 21
מר דניאל ורמן   . 22
גב' ענת זלצמן   . 23

בהצטיינות מר אדם זמרי   . 24
בהצטיינות מר שקד חזון   . 25

גב' יעל חכמה   . 26
מר שמעון חנונה   . 27

מר שי טליאס   . 28
בהצטיינות גב' מעין יוסף חסידים   . 29
בהצטיינות גב' סתיו ינובסקי   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' הילה ירקוני   . 31
מר מתן ישורון   . 32

מר יוני כהן   . 33
מר שחר כהן   . 34

בהצטיינות מר בן יוסף לוי   . 35
גב' סתו לוצקי   . 36

גב' אביב ליטמן   . 37
גב' נועה למברגר   . 38

מר אלון מור   . 39
מר רון מיכאלי   . 40

מר ניצן מסד   . 41
מר דניאל נחמיאס   . 42

מר אלירן נחמני   . 43
מר חן נחמני   . 44
גב' דר נטלר   . 45

גב' אולה נסירוב   . 46
בהצטיינות גב' מור סוברי   . 47

מר עדו סולומון   . 48
גב' לירון סליקטר   . 49

מר יעקב סקלי   . 50
מר משה סרור   . 51

בהצטיינות גב' אדר עובדיה   . 52
גב' עדי עוזרי   . 53

מר עמית פאר   . 54
גב' קרן פוטש   . 55

גב' מרב אסתר פולק   . 56
גב' ירדן פייג   . 57

גב' דנה פלדמן   . 58
בהצטיינות גב' שיר פרומרמן   . 59

בהצטיינות יתרה מר ליאור פרי   . 60

הנדסת מערכות מידע



74

הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים

גב' אתי שמרית פרץ   . 61
מר רן צור   . 62

גב' רעות ציטיאט   . 63
מר דודעוז קאשי   . 64

בהצטיינות מר רועי קוליק   . 65
מר סער קונגה   . 66
גב' לינוי קלכמן   . 67
גב' איילת קנטי   . 68

גב' חן גוהר קשי   . 69
מר שי רוזן   . 70

גב' טל רוזנצוייג   . 71
גב' עדי רונן   . 72

מר יעקב שדה   . 73
מר נח שוגן   . 74

בהצטיינות גב' נועה שוורץ   . 75
בהצטיינות יתרה גב' אלאונורה שטוטלנד   . 76

מר ישי שטרן   . 77
מר גלעד שמעוני   . 78

בהצטיינות יתרה גב' נוי שושנה שפירא   . 79
גב' רותם שפרלינג   . 80

גב' ספיר שקדי   . 81
גב' טל שקולניק   . 82
מר שגיא תובל   . 83

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

בהצטיינות מר טל פסקל ז"ל   . 1
מר עלאא אגבאריה   . 2

בהצטיינות מר שון אוצרי   . 3
מר עידן איזיקוביץ   . 4
מר ישראל ארונוב   . 5

גב' טל בבצוק   . 6
בהצטיינות יתרה מר הוד בובליל   . 7

בהצטיינות מר רונן בוטירב   . 8
מר אחמד בזיאן   . 9

מר אסף בן אהרון   . 10
בהצטיינות מר דביר בן שבת   . 11

מר עידן בעל הנס   . 12
מר טל יוסף שלום בראמי   . 13

מר ארז בשארי   . 14
מר אביב גואטה   . 15

גב' ליהיא גולן   . 16
מר יאיר גנון   . 17

מר אוהד דאלי   . 18
גב' אפק דוידובסקי   . 19

מר רועי דומיניץ   . 20
מר שי דיין   . 21

מר נאור דלאל   . 22
מר גיא דניאלי   . 23

מר טל וויצנברג   . 24
גב' גל ויינר   . 25

מר רותם ולד   . 26
מר בן זילונקה   . 27

מר יקיר זנה   . 28
מר יאיר זפרני   . 29

מר רועי הילל זרביב   . 30
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

מר אבנר חורי   . 31
גב' ירדן חן   . 32

בהצטיינות יתרה מר ליאור חן   . 33
מר אריאל טוביאנה   . 34

בהצטיינות מר שי יצחקוב   . 35
מר גיל אור ישראלי   . 36

מר אופיר כהן   . 37
מר אמיר כהן   . 38

מר ארנון כהני   . 39
מר שחר כפיר   . 40

מר דור כץ   . 41
בהצטיינות גב' מור לביא   . 42

מר כרמל לדרר   . 43
מר קורן לוונבראון   . 44

מר זיו לוי   . 45

בהצטיינות מר כרמל לוי   . 46
מר ניב ליפץ   . 47

בהצטיינות יתרה מר אביב מגנזי   . 48
מר תמיר מגנזי   . 49

מר גל מור   . 50
מר דניאל מורדבינצב   . 51

מר ברק מנחם   . 52
מר דניאל יוסף מרגלית   . 53

מר עידן משה   . 54
מר נבו משיח   . 55
מר יונתן נמרי   . 56

גב' נופר נפטצי   . 57
מר דניאל סאטובי   . 58

מר דורון סיונוב   . 59
בהצטיינות מר גיל עבאדי   . 60
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הפקולטה למדעי ההנדסה
B.Sc.  מקבלי תואר מוסמך למדעים הנדסת תכנה

גב' ליאורה פטחוב   . 61
גב' יובל פייגר   . 62
מר דניאל פיין   . 63
מר רועי פילר   . 64

מר אור פפו   . 65
בהצטיינות מר ניצן פרחי   . 66

מר אולג פרידליאנד   . 67
מר מתן צוברי   . 68
מר מיכאל צח   . 69

מר רפאל מור צחורי   . 70
מר נועם צין   . 71

בהצטיינות מר מתן חיים קינצלינגר   . 72
בהצטיינות מר אלעד קמין   . 73

מר ישראל רוזיליו   . 74

מר מקסים רויטמן   . 75
מר דניאל רז'בק   . 76

גב' עינב רם   . 77
מר בר שופר   . 78

מר שמעון שורץ   . 79
גב' אור-אלי שחר   . 80

מר אלון שטרן   . 81
בהצטיינות מר סער שיינקמן   . 82

מר גל תפילין   . 83
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר שקד ממנה  . 1

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

מר בן אייל   . 1
מר מקסים אמלצ'נקו   . 2

גב' גלי בר-און   . 3
מר ערן ברש   . 4

מר אייל גוטפלייש   . 5
מר הודי גולדמן   . 6

מר מוחמד גנאים   . 7
מר מתן לוי   . 8

מר מוראד מוסלמאני   . 9
מר ניב נדלר   . 10

בהצטיינות גב' פנינה נסים   . 11
גב' דינה סבטליצקי בהצטיינות  . 12

מר אור עמי   . 13
מר זיו עמרם   . 14

מר אופיר עץ הדר   . 15
מר אלכסנדר קובלצוק   . 16

בהצטיינות יתרה מר אורן רוט   . 17
מר אמיתי שאער   . 18

בהצטיינות מר אסי שפר   . 19
מר מתן שר ישראל   . 20

מר רועי תמאם   . 21
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים פיסיקה

מר תובל בן דוסא   . 1
מר אלעד בנימין   . 2

בהצטיינות מר עומר מיכאל גולדברג   . 3
מר יצחק ווינברג   . 4

בהצטיינות יתרה מר יואב זגדון    . 5
מר ציון חזן   . 6

מר ינאי ידוב   . 7
מר יאיר יפרח   . 8
מר יאיר מזל   . 9

בהצטיינות מר עידו מיכאילוביץ   . 10
גב' שרית סולודוחין   . 11

מר יובל פרידמן   . 12
גב' יעל רוה   . 13

מר יותם שרף   . 14
מר נמרוד שרף   . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר זאיד אלאסד   . 1
מר דניאל אמינוב   . 2

מר דניאל ניר בלוך   . 3
גב' שני בן זכרי   . 4

גב' ולדה ורשינין   . 5
בהצטיינות גב' טל טבול   . 6

מר נדב לרנר   . 7
בהצטיינות גב' דניאל מנטין מונסונגו   . 8

מר תומר פחימה   . 9
גב' אלה לאם   . 10

בהצטיינות מר יונתן צדיקוב   . 11
גב' דורין קלסון   . 12

גב' קרינה שמש   . 13

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

בהצטיינות מר עמנואל מנחם אברהמי    . 1
גב' זהר אמסלם   . 2

מר דניאל בכר   . 3
גב' רעות בר יעקב   . 4

בהצטיינות יתרה גב' נופר ברון     . 5
מר אילון גור   . 6

גב' שני טליה גל-עוז   . 7
מר לירז דגרי   . 8

מר ג'ונס דה קסטרו ז'יץ   . 9
בהצטיינות יתרה גב' דניאל דהן     . 10

גב' אוקסנה דרון שבייקובסקי   . 11
גב' מור ורון   . 12

גב' עינת זהביאן   . 13
בהצטיינות גב' ליבת חבאז     . 14

מר בנימין יזביצקי   . 15

גב' אבישג כהנא   . 16
מר טל לוי   . 17

גב' נעה מילשטיין   . 18
גב' צופיה מימון   . 19
מר רן מרציאנו   . 20
גב' נגה משה   . 21

גב' רעות עין גיל   . 22
גב' ניקול פוזניאנסקי זלוטניקוב   . 23

גב' אירינה קוליאדקו   . 24
גב' מעיין קחייט   . 25

בהצטיינות גב' שי קלוסקי - קופץ'    . 26
בהצטיינות מר דניאל קליינר     . 27
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הפקולטה למדעי הטבע
M.Sc.  מקבלי תואר מגיסטר למדעים

מר מתן אביטל   . 1
מר עומר אורן   . 2

מר אלמוג ברעם   . 3
בהצטיינות מר רוני טרגן   . 4

גב' איה כהן   . 5
גב' ענת כהן   . 6

מר יאיר לבהר   . 7
מר אסף לוין   . 8

מר דורון מורד   . 9
מר רון נתיב   . 10

בהצטיינות מר ניתאי עמיאל   . 11
מר יעקב נחום פרויס   . 12

מר מיכאל פריד   . 13
מר נחום קזאז   . 14

בהצטיינות מר יובל קיסר   . 15
מר רפאל שפיגל   . 16

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר  מתמטיקה 
גב' דינה אביטן   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 1
מר עומר אברמזון   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 2
מר ירדן אהרונסון   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 3

בהצטיינות  במתמטיקה מר דור אלימלך   . 4
בהצטיינות  במתמטיקה ובמדעי המחשב מר סתו אשור   . 5
מר יואב בירם   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 6
מר אמיר בלפר   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 7
בהצטיינות  במתמטיקה - תכנית ראשית מר נדב ברק   . 8

גב' אילה אפריל גילנברג   במתמטיקה  . 9
מר גיא גלבוע   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 10
בהצטיינות  במתמטיקה ובמדעי המחשב גב' קרן גנון   . 11

מר דניאל דורני   במתמטיקה  . 12
גב' נעמה הר גיל   במתמטיקה  . 13
בהצטיינות  במתמטיקה מר דור הרוש   . 14

מר נתנאל הרץ   במתמטיקה - תכנית ראשית   . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה

מר ניר ורטהיימר   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 16
בהצטיינות יתרה  במתמטיקה ובמדעי המחשב מר אורן זיו   . 17

מר שרון זילברהרץ   במתמטיקה  . 18
מר אביב טלר   במתמטיקה  . 19

מר עילי כהן   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 20
גב' שירן כהן   במתמטיקה  . 21

מר אסף כץ   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 22
גב' אודליה מלמד   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 23
מר גיל מלניק   במתמטיקה - תכנית ראשית  . 24
מר עומרי מלצר   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 25
מר אבי סטרלצ'ין   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 26

מר מוראל סיאני   במתמטיקה  . 27
מר אילון עמידרור   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 28
מר בני פנייקוב   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 29
מר איתמר פרידמן   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 30
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מתמטיקה

מר עמית פרידמן   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 31
גב' נועה פרנקו   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 32
מר יונתן צין   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 33
מר אור קדר   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 34
מר טל קובו   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 35

גב' מרים קליין   במתמטיקה  . 36
מר עמית קרבצ'יק   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 37

מר אלון רביד   במתמטיקה  . 38
גב' זהר רייזיס   במתמטיקה  . 39

מר אלון רפאלי   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 40
בהצטיינות יתרה  במתמטיקה מר גיא שטוטלנד   . 41

בהצטיינות  במתמטיקה ובמדעי המחשב מר עמית שילת   . 42
גב' מיכל שרוני   במתמטיקה ובמדעי המחשב  . 43

מר ירדן שרעבי   במתמטיקה  . 44
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר מגדי אבו-ריה   . 1
בהצטיינות גב' עדי אבן-בר   . 2

מר אנס אגבאריה   . 3
מר דוד אבריאל ז"ל   . 4
גב' חנאן אגבארייה   . 5

מר ניצן יונה אדיר   . 6
מר דוד אהרון   . 7

בהצטיינות מר גיל אהרונוביץ   . 8
גב' קרן אומרו   . 9

מר נדב אוסטרובסקי   . 10
מר ניב אופנהיים   . 11

מר אביב אורון   . 12
מר ירון אזולאי   . 13

מר לידור אזולאי   . 14
מר מנשה מני אחדות   . 15

גב' שלומית אחיטוב   . 16

בהצטיינות גב' שני אכטנברג   . 17
מר ליאור אלאזרה   . 18

מר דניאל אלדם   . 19
בהצטיינות מר גיא אלוק   . 20

מר סהר אלחיאני   . 21
מר מיכאל אלמליח   . 22

מר עמית יעקב אלרן   . 23
מר יואב אמיר   . 24
מר יקיר אמר   . 25

בהצטיינות גב' שירי אנטקי   . 26
מר אביב אסולין   . 27

מר אריאל אסקוזידו   . 28
גב' נורית אפרימיאן   . 29

מר אמיר ארבל   . 30
גב' טליה אריאל   . 31

בהצטיינות מר יואב בארי   . 32
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר בן באשא   . 33
מר מוחמד ביאדסה   . 34

גב' מרב ביגמן   . 35
גב' מור ביטון   . 36
גב' סיון בכרך   . 37

בהצטיינות מר רועי בלוקה   . 38
בהצטיינות מר חיים בן ג'ויה   . 39

מר ינון בן דוד   . 40
מר סער בן דוד   . 41
גב' הילה בן זקן   . 42

מר אביב בן חיים   . 43
בהצטיינות מר רותם בן חמו   . 44

מר עומרי בן ישי   . 45
מר גיא בן ישראל   . 46

47 .  עומרי בן מתיתיהו  
מר עומר בן שטרית   . 48

בהצטיינות גב' יעל בן-ארי   . 49

מר תום בן-גל   . 50
גב' אבישג בניאשוילי   . 51

מר רז בן-יעיש   . 52
בהצטיינות יתרה מר גידי בר אילן   . 53

בהצטיינות גב' נועה בר טל   . 54
בהצטיינות גב' נעמה בר עקיבא   . 55

מר תום בראודה   . 56
בהצטיינות מר רותם בר-און   . 57

גב' לינוי בראל   . 58
מר אורי ברגר   . 59

מר ויטלי בריזק   . 60
בהצטיינות מר אביב ברמי   . 61

מר רעי ברמן   . 62
בהצטיינות מר אמתי ברמר   . 63

גב' אבלינה ברסטוביצקי   . 64
בהצטיינות מר דור ברקת   . 65

מר עומרי בש   . 66
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר עמוס גואטה   . 67
מר דניאל גולדברג   . 68

מר אמיר גולן   . 69
בהצטיינות מר עידו גור   . 70

מר נדב גילים   . 71
מר ליעד גינוסר   . 72

מר דור גל   . 73
גב' עדן גל   . 74

גב' שירי גלבוע   . 75
מר אלכסנדר גלר   . 76

בהצטיינות מר דולב גמזו   . 77
גב' ליאור גרינשפון   . 78

מר אורן דגמי   . 79
גב' תמנע דה ליאו   . 80
מר בן אליהו דהן   . 81

מר ישי דהן   . 82
מר רועי דובדבני   . 83

בהצטיינות יתרה מר שחר דוידוביץ   . 84
מר דניאל דורון   . 85
גב' רינת דיאור   . 86

גב' מאי דן   . 87
גב' אבישג דניאלי   . 88
מר עמרי דנציגר   . 89
מר אופיר האוזר   . 90

מר גלעד הושמנד   . 91
מר טל הקמן   . 92

מר אמיר ואזה   . 93
גב' יעל וידר   . 94

בהצטיינות מר טום וייס   . 95
גב' ירדן וייץ   . 96

מר תום וינברג   . 97
גב' שני ויסלברג   . 98

מר יאיר ויסמן   . 99
מר מוריאל וקסלר   . 100
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר רועי זומר   . 101
מר מועאד זידאן   . 102

מר דור זיו   . 103
מר קוסטה זייצב   . 104

מר דני דמיטרי זלוטניקוב   . 105
גב' דניאל זנו   . 106

מר מוחמד חאג יחיא   . 107
גב' חן חדד   . 108

בהצטיינות מר מתן חוגי   . 109
בהצטיינות מר עופר חכם   . 110

גב' שירי חסן   . 111
מר עומר טישלר   . 112
מר דניאל טלמון   . 113
גב' ניקי טרבלוס   . 114

מר רועי ידיד   . 115
מר רון יהודה   . 116

גב' הגר יונגמן   . 117
מר בועז יוסלבסקי   . 118

מר יניב יוסלוביץ   . 119
מר יובל ילין   . 120

מר אורי יעיש   . 121
גב' מזל יעקובוב   . 122

גב' ליאור יערן   . 123
מר ניצן יפרח   . 124

מר אביה יצחק   . 125
גב' איילת יצחק   . 126

בהצטיינות יתרה גב' ליאור יריב   . 127
גב' אורטל ישראל   . 128

מר גל ישראלי   . 129
מר דביר אליעזר כהן   . 130

בהצטיינות מר יואב כהן   . 131
בהצטיינות גב' נטע כהן   . 132
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר אפק כהנוב   . 133
מר עידן כלפון   . 134

גב' הדס כץ   . 135
גב' לי כץ   . 136

מר אייל כץ טלמון   . 137
מר אלכס לברנטיב   . 138

גב' יובל לוי   . 139
גב' מאי לי   . 140

גב' תום ליבוביץ   . 141
מר אלדר לנדמן   . 142

מר דור לסרי   . 143
מר אסף מגריסו   . 144
מר ליעד מדמון   . 145
מר להב מועלם   . 146
מר אמיר מורג   . 147

בהצטיינות מר נמרוד מורג   . 148
מר שקד מזומן   . 149

גב' אסנת מליקוב   . 150
גב' אור מלכא   . 151

מר אביתר מלכה   . 152
גב' אור מלכה   . 153
גב' מור מלכה   . 154

מר דניאל מלכין   . 155
מר בר מלצמן   . 156
מר רועי מנור   . 157

גב' שיראל מנחם   . 158
מר יוגב מצוינים   . 159

מר חן מרדכי   . 160
בהצטיינות מר דותן מרכוס   . 161

מר דניאל מרקס   . 162
גב' מעיין משולם   . 163
גב' לירז נגאוקר   . 164

מר מאי נגלר   . 165
בהצטיינות מר אורן נדלר   . 166
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר נדב נוני   . 167
בהצטיינות יתרה מר עידו נחשון   . 168

מר יונתן ניידרמן   . 169
מר אור ניימרק   . 170

מר יובל ניסן   . 171
מר גיא ניצן   . 172

מר תומר ניר   . 173
מר סאלח נעראן   . 174

בהצטיינות מר רון נצר   . 175
בהצטיינות יתרה מר דולב נתאי   . 176

מר אברהם נתן   . 177
מר חיים סבן   . 178

גב' נוי סוגז   . 179
בהצטיינות מר ציון סופר   . 180

גב' לירון סילפין   . 181
גב' מעין סלומון   . 182

בהצטיינות יתרה מר שחר סמוכה   . 183
מר דוד סמוקובליסקי   . 184
מר נועם אוסקר סער   . 185
גב' ניצן ספאר זאדה   . 186

גב' דולב סקלי   . 187
מר יעקב עוזיאל   . 188

גב' שחר עוזרי   . 189
מר שחר עזריאל   . 190

מר טל עמית   . 191
מר דניאל פבזנר   . 192
מר אבנר פוירמן   . 193

מר ניב פולג   . 194
גב' אביטל פורטניק   . 195

מר עידו פורת   . 196
מר אברהם פטר   . 197

בהצטיינות מר שחף פינדר   . 198
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

מר מיכאל פירסט   . 199
מר בן ציון פישר   . 200
גב' תמר פישר   . 201

מר מתן פליישמן   . 202
מר אור פרום   . 203

מר אלכס פרונין   . 204
מר אורי פרי   . 205
מר נתי פרי   . 206

מר ניצן פרידריך   . 207
מר דניאל פריזמנט   . 208

מר יניב פרנקו   . 209
גב' שי פרנקל   . 210

בהצטיינות יתרה מר אורי צבירן   . 211
מר נדב צברי   . 212
גב' נעם צברי   . 213

בהצטיינות מר דולב צוברי   . 214

בהצטיינות יתרה גב' גליה רינה צימרמן   . 215
מר אלי צינברג   . 216

בהצטיינות מר איליה קאופמן   . 217
מר חנן קופיץ   . 218

בהצטיינות מר ירין קופר   . 219
מר נמרוד קור   . 220

גב' איילת קלדרון   . 221
מר עדן קשת   . 222

בהצטיינות מר גלעד רביד   . 223
גב' ליטל רבינר   . 224

מר רועי רגב   . 225
מר לב רדומיסלנסקי   . 226

מר דוד ולנטין רדצנקו   . 227
מר יהונתן רוזנברג   . 228

מר אלמוג רוחם   . 229
מר דורון רוטמן   . 230
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי המחשב

גב' לורן רז   . 231
גב' נועה רז   . 232

מר אורי רפאל   . 233
גב' ליאור רפופורט   . 234

בהצטיינות מר ניקולאי רשקובסקי   . 235
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מר תומר שגריר   . 237
גב' שני שוורצפוקס   . 238

מר מאיר שומרון   . 239
מר אורן שוסטר   . 240

מר ברק שושן   . 241
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B.Sc.  מקבלי תואר בוגר פיסיקה
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בהצטיינות מר בנימין יעקב בודנר   . 5
מר דמיטרי בוריסקובסקי   . 6

מר יובל בשן   . 7
מר דולב גולדברגר   . 8

מר יותם גל   . 9
גב' ספיר דואני   . 10

מר יהושע ווינשטין   . 11
גב' טל ויצמן   . 12

מר עמית זליגמן   . 13
מר דניאל זמלין   . 14

בהצטיינות יתרה מר ניב כהן   . 15
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מר עידו פרידלר   . 24
בהצטיינות מר רמי רחמים רחימי   . 25

גב' נוי שיטרית   . 26
גב' תמר שמחון   . 27
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר כימיה

בהצטיינות מר מג'יד אבו מוך   . 1
גב' מינה אגאגאני   . 2

מר בנימין רפאל איכנבאום   . 3
מר דן אליוביץ   . 4

מר נדים אלעטאונה   . 5
גב' שקד ארונוביץ   . 6

מר אביתר שלום בן חיים   . 7
גב' קסניה בקטוב   . 8

בהצטיינות יתרה מר גיא דויטש   . 9
בהצטיינות מר עידו דומב   . 10

גב' חן ויזאנא   . 11
בהצטיינות גב' תומר זהר   . 12

גב' לירז חזיזה   . 13
גב' זהר טיק   . 14

מר ניר ירזה   . 15
מר גיל כץ   . 16

גב' אמיליה לייבמן   . 17
מר ניתאי לפלר   . 18

מר יובל מרגלית   . 19
גב' הדר נשיא   . 20

גב' תאיר סיבוני   . 21
בהצטיינות גב' מור סלע   . 22

מר נוי סעד   . 23
גב' שי לי קולאטקאר   . 24

מר לוקאס לוסיאנו קולרי   . 25
גב' לירן שונק   . 26

גב' גל שחר   . 27
מר כרם שריטח  . 28
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר מדעי החיים

גב' הנא אבו רביעה   במדעי החיים    . 1
גב' עדי אבנרי   במדעי החיים    . 2
גב' הדס אורבך   במדעי החיים    . 3
גב' הדסה איסטחרוב   במדעי החיים    . 4
מר ירין אלטרס   במדעי החיים    . 5
גב' ליאור אנקול   בפסיכוביולוגיה    . 6

גב' עמית אקשם   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 7
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' דנה ארד   . 8
גב' דנה אמיליה באסל   בפסיכוביולוגיה    . 9
מר שמיר בדיחי   במדעי החיים    . 10
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   מר גיא-שלמה בז   . 11
מר אביב ביבס   במדעי החיים    . 12
גב' אביטל ברכה ביילין   במדעי החיים    . 13
גב' שקד בכר   במדעי החיים    . 14
גב' זוהר בן גור   בפסיכוביולוגיה    . 15
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הפקולטה למדעי הטבע
B.Sc.  מקבלי תואר בוגר

מר יוני בן לולו   במדעי החיים    . 16
גב' מרים בן שחר   במדעי החיים    . 17
גב' אור בסון   במדעי החיים    . 18
גב' ירדן ברוש   במדעי החיים    . 19
גב' אולי ברניקר   במדעי החיים    . 20
גב' נטע גבע   בפסיכוביולוגיה    . 21
מר עופר גבתון   בפסיכוביולוגיה    . 22
גב' עפרי גוטקה   במדעי החיים    . 23
גב' דנה גולדברג   במדעי החיים    . 24
בהצטיינות יתרה  בפסיכוביולוגיה   גב' נועה גולן   . 25
גב' יעל גונן   במדעי החיים    . 26
מר עוז גינזבורג   במדעי החיים    . 27

מר לישי גולן גלנט   במדעי החיים - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות - תכנית משנית  . 28
מר אברהם כרמי גמראן   בפסיכוביולוגיה    . 29
מר אביב גרובר   במדעי החיים    . 30

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

גב' נועם גרופר   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 31
גב' אינה גרינברג   במדעי החיים    . 32
מר אסף גת   בפסיכוביולוגיה    . 33
מר מעיין דגן   במדעי החיים    . 34
מר נועם דדון   במדעי החיים    . 35
גב' קרין דוידי   במדעי החיים    . 36
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   מר דניאל דויטש   . 37

גב' עינת דיגודקאר   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 38
מר שמעון דיין-לסטרגר   במדעי החיים    . 39
גב' טל דמרי   במדעי החיים    . 40
גב' רעות דעי   במדעי החיים    . 41
מר אריאל דרבקין   במדעי החיים    . 42
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   מר חוליאן דרוקיר   . 43
גב' שרון דשתי   במדעי החיים    . 44
גב' שחר הוכנר   במדעי החיים    . 45

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

מר גיא הימן   בפסיכוביולוגיה    . 46
גב' אמליה וולובניק   במדעי החיים    . 47
בהצטיינות יתרה  במדעי החיים   גב' איילה אביטל וייס   . 48

גב' נועה וייס   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 49
מר אלון פסח ויסר   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 50

גב' עפרי זהבי   במדעי החיים    . 51
גב' שירה זילברשטיין   במדעי החיים    . 52
מר אסף זלוטניק   במדעי החיים    . 53
גב' דלית זפרני   במדעי החיים    . 54

מר ניר זפרני   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 55
גב' שירה זרצקי   במדעי החיים    . 56
מר דניאל חסין   במדעי החיים    . 57
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' ויקטוריה טילמן   . 58
גב' שני יאבא   במדעי החיים    . 59
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' ספיר ידובנר   . 60

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

גב' ענבר יוריש   במדעי החיים    . 61
בהצטיינות  במדעי החיים   מר סהר יחיא   . 62
גב' אביה ישראלי   במדעי החיים    . 63
מר עמית כהן   במדעי החיים    . 64
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' ליאור כפרי   . 65
גב' דיאנה לוטיש   במדעי החיים    . 66
בהצטיינות  במדעי החיים   מר לירון לוטן   . 67
מר יגאל חיים לוי   במדעי החיים    . 68
מר עידן לוי   במדעי החיים    . 69

גב' שיראל דבורה לוי   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 70
מר שלומיה לוי   במדעי החיים    . 71
גב' תמר לוי   במדעי החיים    . 72
גב' מעיין לוין   במדעי החיים    . 73
גב' טלי לפידות   במדעי החיים    . 74
גב' איילת מאור   במדעי החיים    . 75
גב' יאלי מבורך   במדעי החיים    . 76

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

בהצטיינות  במדעי החיים   גב' הדר מדיני   . 77
מר יונתן מולכו   במדעי החיים    . 78
גב' מרינה מונין   במדעי החיים    . 79
גב' כרמל מוסט   בפסיכוביולוגיה    . 80
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' רותם מזרחי   . 81
גב' אושרת מילר   במדעי החיים    . 82
גב' ניקול מלצנקו   במדעי החיים    . 83
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' איילת מלצקי   . 84
גב' סתו מסוארי   במדעי החיים    . 85

מר דור מרקם   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 86
מר אמיר נובק   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 87

גב' נטע ניסים   במדעי החיים    . 88
מר עמרי ניצן   במדעי החיים    . 89
מר איתי נתן   במדעי החיים    . 90
גב' יסמין סואעד   במדעי החיים    . 91
גב' שילת רחל סופר   בפסיכוביולוגיה    . 92

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

גב' אילנה סופרוניוק   במדעי החיים    . 93
מר יעקב סיביה   במדעי החיים    . 94
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' ויקי סיטבון   . 95
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   מר גל סלע   . 96
מר ערן סנדמן   בפסיכוביולוגיה    . 97
גב' נועה עזראן   במדעי החיים    . 98
גב' מור עמיטל   בפסיכוביולוגיה    . 99
מר עידן עמרם   במדעי החיים    . 100
מר דור עקריש   במדעי החיים    . 101
בהצטיינות יתרה  במדעי החיים   גב' נעה ערבה   . 102
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' אלה פחטר צפריר   . 103
גב' יובל פינס   בפסיכוביולוגיה    . 104
מר טל פישר   בפסיכוביולוגיה    . 105
מר שי פלג   במדעי החיים    . 106
גב' אורלי פלקס   במדעי החיים    . 107
מר שלו פלר   במדעי החיים    . 108

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

גב' אינדה אינת פרבר   במדעי החיים - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות - תכנית משנית  . 109
גב' נטלי פרגו   במדעי החיים    . 110
גב' דפני טל פרוכטר   בפסיכוביולוגיה    . 111
בהצטיינות יתרה  במדעי החיים   מר עינן פרחי   . 112

גב' מוריה פרץ   במדעי החיים - תכנית ראשית ובכימיה - תכנית משנית  . 113
גב' שיר רוזה פרץ   בפסיכוביולוגיה    . 114
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' ליאת צורן   . 115
במדעי החיים   גב' רקפת צישינסקי    . 116
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' עפרי צפריר   . 117
גב' גיל צרפתי   במדעי החיים    . 118
מר ניב קדוש   במדעי החיים    . 119
מר אורון דוד קוטלר   במדעי החיים    . 120
גב' נעמה רוז קוכמן   במדעי החיים    . 121
בהצטיינות יתרה  במדעי החיים   גב' ניצן קידר   . 122
גב' שרון קלינגר   במדעי החיים    . 123
גב' נטע קנריק   במדעי החיים    . 124

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

גב' דנה קשטן   במדעי החיים    . 125
גב' דניאל רגב   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 126

גב' אלישבע רדלה דסיאטניק   במדעי החיים    . 127
מר עידן רוזן   במדעי החיים    . 128
מר סאם רוטמן   במדעי החיים    . 129
בהצטיינות  בפסיכוביולוגיה   גב' נועה רחמיאן   . 130

גב' אור רענן   בביולוגיה ובפסיכולוגיה  . 131
גב' גיל שוורץ   במדעי החיים    . 132
גב' שרי שומך שריקי   במדעי החיים    . 133
גב' רתם שחל   במדעי החיים    . 134
מר דור שחר   במדעי החיים    . 135
גב' אורנה יעל שטרצר   במדעי החיים    . 136
גב' שחר שני   בפסיכוביולוגיה    . 137
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' לילך שניאור   . 138
בהצטיינות  במדעי החיים   גב' אופק שרעבי   . 139
גב' הודיה תורגמן   במדעי החיים    . 140

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

גב' עדי אבנרי   . 1
גב' שרית אדרי   . 2

בהצטיינות מר צורי אילת   . 3
מר עומר אלון   . 4

בהצטיינות גב' לירן אשכנזי   . 5
מר אייל באר   . 6

מר יפתח בלומברג   . 7
בהצטיינות מר נדב בר דיין   . 8

גב' סיון בר-און   . 9
בהצטיינות מר תום גבריאלי   . 10

גב' טטיאנה גינסבורג   . 11
מר אביב גרובר   . 12

גב' ליאור גרינשפון   . 13
מר גלעד דקל   . 14

גב' לריסה דרבקין   . 15

מר הרן הניג   . 16
מר אורי ינאי   . 17
גב' מאי לאור   . 18

בהצטיינות מר בועז לנגפורד   . 19
מר רועי משה   . 20
מר ניצן ניסים   . 21

מר יניב סויבלמן   . 22
מר עמרי מאיר עופרי   . 23

מר סטניסלב פוטין   . 24
בהצטיינות יתרה מר ערן פונרו   . 25

גב' יונה פשחור   . 26
גב' יובל צוקרמן   . 27

מר לירן צור   . 28
גב' מוריאל קוסמנו   . 29

גב' הדר קורל   . 30

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

גב' רות קינגסוולד   . 31
מר איתי רדליך   . 32

מר גד רייפמן   . 33
מר אושר רפאלי   . 34

בהצטיינות מר אמיר שביט   . 35
גב' שרי שומך שריקי   . 36

מר אורן שוקר   . 37

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
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בית ספר ללימודי מדבר

הצטיינות ענת אידלמן  גב'   . 1
עמליה עדי אינקלס  גב'   . 2

רביד ארוש  מר   . 3
הצטיינות יתרה שריאל ביר  גב'   . 4

אברהם בן-שלג  מר   . 5
איל יוסף בן נבט  מר   . 6

אורלי ברנדייס  גב'   . 7
רנג'ון גואו  מר   . 8
שניר הלה  מר   . 9

ג'י וון  גב'   . 10
לינגלינג ון  גב'   . 11
לינה ז'או  גב'   . 12

ז'נווי ז'אנג  מר   . 13
ינאי זאוסמר  מר   . 14

אמג'ד סאלח חליל חיג'אזין  מר   . 15
איתי טסלר  מר   . 16

הצטיינות יובל כהן  מר   . 17
שחר כהן  מר   . 18

נטלי לוינה  גב'   . 19
בן לילנד  מר   . 20

הצטיינות מיכה סילבר  מר   . 21
הצטיינות קוגלר עמית  מר   . 22

סימה דיליפ פורוב  גב'   . 23
רון פלטאו  מר   . 24

הילה קפלן  גב'   . 25
ילנה רוגווין  גב'   . 26
יואב שביט  מר   . 27

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

הצטיינות יונתן ישעיהו טייטלבאום   מר   . 1
עופרי אורגד  גב'   . 2

סאלם מוחמד יוסף אל-חרבשה  מר   . 3
ארין אבדולרחים איברהים אלמג'אלי  גב'   . 4

אייל גיסלר  מר   . 5
עמית דן גרוסמן  מר   . 6

נועם הרלב  מר   . 7
גל ויסמן  מר   . 8

זה ז'ו  מר   . 9
הצטיינות רעות יהב שפיצר   גב'   . 10

אלעד ישנו  מר   . 11
הצטיינות אילאיל לבקוב   גב'   . 12

קנווי מאו  מר   . 13
ליאור פרקש  מר   . 14

יריב צפריר  מר   . 15
הצטיינות יתרה דורון קליסמן   מר   . 16

דניאלה קלרו קמרנה  גב'   . 17
נויה רן  גב'   . 18

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

בהצטיינות גב' היבא אבו גאלי   . 1
גב' זינב אבו מוסא   . 2

גב' איחלאס אבו פריח   . 3
גב' היאם אלאסלע   . 4

מר סלימאן אלנבארי   . 5
גב' צביה בלומנפלד-גבע    . 6

מר משה ברדע   . 7
גב' עינת ברט   . 8

גב' יהודית גלאם   . 9
מר עאטף דגש   . 10

בהצטיינות מר נתנאל דוולצקי   . 11
מר מוחמד זידאן   . 12

גב' אסראא חנדקלו   . 13
בהצטיינות גב' חנה יעקב   . 14

גב' נעמה יצהר   . 15

מר יובל כהן   . 16
גב' רונית כהן   . 17

בהצטיינות גב' נוי לוי   . 18
גב' זהבית מורדוך   . 19

מר שרון מיכל   . 20
מר זיו סגל   . 21

גב' רעות סיבוני   . 22
מר יצחק קדם   . 23

גב' קלאודיה שגב   . 24
מר מיכאל שלו   . 25

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

גב' לביאה משולם   . 1
גב' עואטף אבו מעמר   . 2

בהצטיינות גב' רותם אוחנה-וצלר    . 3
בהצטיינות גב' רעות אייד-בזיני    . 4

מר צחי אפרתי   . 5
גב' אילנית בולגריו   . 6

גב' יפעת ביזדרובסקי   . 7
גב' עליזה-לואיז בן ציון   . 8

בהצטיינות גב' רות בנטל   . 9
גב' נורית בן-יאיר    . 10

גב' ילנה בר   . 11
מר אורן גבאי   . 12

מר גד-דב גבעון   . 13
גב' אמאני ג'זאר   . 14

גב' שרית דפני   . 15

גב' נעה הורביץ   . 16
מר אבי-אריק חביה   . 17

גב' מירה חיון   . 18
גב' אוקסנה יוסף   . 19

מר רועי לוי   . 20
גב' הילה מאיה   . 21

מר תייסיר מחאמיד   . 22
בהצטיינות יתרה גב' איריס מלמקויסט-שנייד    . 23

גב' רוית-מירה פציניאש   . 24
גב' בת-שבע צפריר   . 25

מר יניב רגב   . 26
גב' ליאת רז-אל    . 27

גב' סיגל שלו   . 28
גב' רחל שמעון   . 29
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

היסטוריה של עם ישראל

מר אביחי דניאלי   . 1
בהצטיינות מר אלכסנדר וליטסקי   . 2

גב' בר לשם   . 3

מר מיכאל צ'רקובסקי   . 4
מר עידו רובינשטין   . 5

מר איתי בוסיאן   . 1
גב' אלה ברקאי   . 2

מר איתי לוקשינסקי   . 3
גב' רוית פרץ   . 4

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

גב' ניהאד אבו קוידר   . 1
גב' הילה אברג'ל   . 2

גב' שי אופיר   . 3
גב' שלי אטיה   . 4
מר רועי איטח   . 5

גב' רויטל-רות אלגבסי   . 6
גב' סארה אלוכילי   . 7

גב' יסמין אלעול   . 8
בהצטיינות גב' יעל אסטרייכר-אשכנזי    . 9
בהצטיינות גב' מיטל אפללו   . 10

גב' לילך אקב-לוי    . 11
גב' נטע ארז-שדה    . 12
גב' ולרי בואנו-גלס    . 13

בהצטיינות גב' אורית בלייזמן   . 14
גב' לורין בלעום   . 15

גב' זהר בר כץ   . 16
גב' נירה בר-אילן    . 17
גב' ענבר גוז'נסקי   . 18

בהצטיינות גב' יעל גייפמן   . 19
גב' סואר ג'מאל-סלפיתי    . 20

גב' הדס גנוט בן יהודה   . 21
גב' שיר-זמר גריזים   . 22

גב' הלנה גרנדש   . 23
גב' אביבה דוד ששון-בלש   . 24
גב' נועה-לאה הרשקוביץ   . 25

גב' הילה וייס   . 26
גב' סמירה זועבי   . 27

מר רנאל זיסו   . 28
גב' בר זריהן   . 29

גב' אחלאס חבשי   . 30
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

מר אביחי חזוט   . 31
גב' יפית-ג'ורג'יה חלבי   . 32

גב' רחל טופחי   . 33
גב' רותם טורקניץ   . 34

גב' אפרת יהב   . 35
גב' לידר יששכר   . 36

גב' מאיה כהן   . 37
גב' נועה לבנט   . 38
מר גולן לוגסי   . 39

גב' הגר לוי   . 40
גב' גלית לוי-הררי    . 41
גב' אסתר ליבוביץ   . 42

גב' נחמה ליבסקינד   . 43
גב' נועה לניאדו   . 44
מר אסף מאמו   . 45

גב' מיכל מגן-ניסני    . 46
גב' אדוה מודארא   . 47
גב' יעל מורן-רגבי    . 48

גב' טליה מלכא   . 49
בהצטיינות גב' גילה מנביץ-מלול    . 50

גב' איה נאשף   . 51
גב' מעיין נחמני   . 52

מר עידן סבן   . 53
גב' הדסה סולוביציק   . 54

גב' נהורה סיקסיק   . 55
גב' שרה-אסתר ספקטור   . 56

בהצטיינות מר מיכאל עטיה   . 57
בהצטיינות גב' נדוה עסאף   . 58

גב' לירון פריאנטי-דדון    . 59
גב' אזה פריאנתי   . 60

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

גב' מאיה פרלברג   . 61
בהצטיינות גב' עינת קוט   . 62

גב' קמר קייס   . 63
גב' טלי קמחי-כליף    . 64

גב' הילה קרסנופולסקי   . 65
בהצטיינות יתרה גב' יעל רוגל   . 66

גב' פולינה רונין   . 67
גב' ענת רונן-בוכוייץ    . 68

גב' נעה רייך   . 69

בהצטיינות גב' יעל רקוץ   . 70
מר גד-צבי שועלי   . 71

בהצטיינות יתרה גב' מיכל שלום   . 72
גב' אלינור שלפמן-הס    . 73

גב' ענבל שניידר נתנאל   . 74
בהצטיינות מר מוחמד שקיר   . 75

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

מר אור אבישי-ריז'י    . 1
גב' לילך אנטורג-טורובסקי    . 2

מר גל בציר   . 3
בהצטיינות גב' נגה ברק   . 4

מר עילי דוכובני   . 5
מר רן זיסקוביץ   . 6

מר שמעון חי   . 7
בהצטיינות מר עמרי-ישעיהו חלוטה   . 8

גב' נור חלייחל   . 9
מר דיאגו-חבייר ניסלבאום   . 10

מר זיו שבת   . 11
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

מר מהדי חליל   . 1
גב' אירית לוריא-רז    . 2

מר עידו מרידור   . 3

לימודי המזרח התיכון

מדעים קוגניטיביים
בהצטיינות מר אביב דותן   . 1

מר רונן הרשמן   . 2
גב' טל לולב-בש    . 3

מר אביתר סויסה   . 4
מר להב פוקס   . 5

גב' הילה-רחל רוזנטל   . 6
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך מחשבת ישראל

בהצטיינות גב' עפרה דוד   . 1
גב' רבקה דניאל   . 2

מר נעם-יעקב הכהן   . 3
גב' דלית הראל   . 4
גב' סיגלית כהן   . 5

בהצטיינות מר רולנד-יוליאן מוריניק   . 6
מר דורון מייסון   . 7

גב' טטאינה סמיצ'קו   . 8
גב' איילת פרנקל   . 9

גב' מיה צמח   . 10
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך מקרא

בהצטיינות מר איגור אודינצוב   . 1
גב' שרונה טלקר   . 2

גב' לילך כהן   . 3
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

מר דורון אדלמן   . 1
בהצטיינות גב' נטע בהט   . 2

גב' יעל ביאלר-רחמים    . 3
גב' טל הת'ר גורינג-מוריס    . 4

בהצטיינות גב' דניאלה-אמליה דוקס   . 5
גב' אלה ויינטרופוב   . 6

גב' ג'סיקה-פני טברובסקי   . 7
מר נתנאל כהן   . 8
גב' הדר כפיר   . 9

גב' שרון כץ   . 10
גב' ענת מדמוני   . 11
גב' מיכל פימה   . 12

בהצטיינות גב' נועה פני גיל   . 13
גב' אריאלה פרלמן-שלו    . 14

גב' נופר קישון   . 15
גב' דורין מעין קסל   . 16

גב' שושנה רשי   . 17
גב' סיגל שמיר   . 18

גב' גל ששי  . 19
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרות עברית

מר אמיר אור-לי    . 1
גב' נועה אינגבר   . 2

גב' רוני בוגין   . 3
גב' אודליה גולדמן   . 4

מר ארנון יחיאלי   . 5
בהצטיינות גב' נעמה ישראלי   . 6

מר מיכאל כהן   . 7
מר דוד-מקסימיליאנו מנריקה   . 8

גב' לובנה נאטור   . 9
גב' טל נוימן   . 10

גב' נועה סדן-שהרבני    . 11
גב' הדר עזרן   . 12

בהצטיינות גב' בשמת פרח-פנקס    . 13
גב' מיכל קובזמן   . 14

בהצטיינות גב' נופר רשקס   . 15
גב' דינה שלי   . 16
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' עביר אבו עראר   . 1
גב' ענת אבוחצירא   . 2
גב' יפית אבוטבול   . 3

בהצטיינות יתרה מר שי אבידן   . 4
מר דוד אוחיון   . 5

גב' דינה אוסטר   . 6
גב' הילה אורן   . 7

גב' בתיה אלבז   . 8
גב' איסלאם אלעוקבי   . 9

גב' קרין אנגל   . 10
גב' שלהבת אסייג   . 11

גב' טלי ארקין   . 12
גב' מיטל בהריר   . 13
גב' אתי בובליל   . 14

גב' דנה בוים   . 15

גב' מאי בוינובר   . 16
גב' דפנה בילצ'ינסקי   . 17

גב' רמית בירן   . 18
גב' שירן בן שימול   . 19
גב' נופר בנבנישתי   . 20

גב' רייצ'ל-יהודית בנג'ויה-קרנדל    . 21
גב' מירי בן-שמואל    . 22

מר גיא ברקן   . 23
גב' נטליה גוטמן   . 24

בהצטיינות גב' עידית גורן   . 25
גב' רעות גורן-דבורצ'ק    . 26

גב' יעל גני-אור   . 27
גב' דפנה גרוס-אוריין    . 28

גב' שרון דביר   . 29
בהצטיינות גב' טלי דואק-גבורי    . 30

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

גב' שני דוד   . 31
מר אסף דשן   . 32

גב' צפורה-רחל הורוביץ-חזיזה    . 33
גב' חנאן הלון   . 34

מר ישראל-אליהו הלר   . 35
גב' נועה וולנברג   . 36

בהצטיינות יתרה גב' נועה וינר   . 37
בהצטיינות גב' מוריה ויסמן   . 38

גב' אורית חג'בי   . 39
גב' חן חורי   . 40
גב' שחר חי   . 41

גב' עדן-גנט חנוך   . 42
גב' תמר חנוך   . 43
גב' מירב יאול   . 44

גב' ליאן-יאנה יושבייב   . 45

גב' רבקה ינאי   . 46
בהצטיינות גב' חן יעקב-שלמה    . 47

גב' שקד כהן   . 48
גב' עופרית כהנא   . 49

גב' מורן כהן-אנגלשטיין    . 50
גב' מיכל כהן-רוקח    . 51

גב' אורית לג'סה-יסמני    . 52
בהצטיינות גב' סיון לוטן   . 53
בהצטיינות גב' שזבה לוי-וייס   . 54

גב' שמרית מולכו   . 55
גב' שיר מורסיאנו   . 56

גב' שירה מור-פורת    . 57
בהצטיינות גב' אושרית מזוז   . 58

גב' רלי מזרחי   . 59
מר אורן מלאכי   . 60

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

גב' עינב נגרי   . 61
גב' מיה נצר   . 62

בהצטיינות מר דן סויסה   . 63
גב' אשרת סימון   . 64

גב' נועה סער-הימן    . 65
מר ארז עבאדי   . 66

גב' הנד עות'מאן   . 67
גב' רותם פאל   . 68

בהצטיינות גב' גילי פולג-ריכב    . 69
גב' ילנה פומיניך   . 70
גב' ישראלה פלג   . 71

בהצטיינות גב' שרה פסברג   . 72
גב' פאולה פרפיניאל   . 73

גב' עליזה צולנג   . 74
גב' דנה צ'יטיאת   . 75

גב' נוי צימברג   . 76
בהצטיינות גב' ליאור קומר-לימור    . 77

גב' ויקטוריה קיפניס   . 78
גב' יוליה קנבסקי   . 79

גב' רותי קפלן   . 80
מר ינון רביד   . 81

גב' איילת-אווי רבין   . 82
גב' אלינה רבינוביץ   . 83
גב' נעמה רוטנברג   . 84

גב' אפרת רזווג   . 85
מר נעם רימר   . 86

גב' אילנה שהם   . 87
גב' חגית שוורץ   . 88

גב' מוריה שטראוס   . 89
בהצטיינות יתרה גב' אלה שיר   . 90

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

בהצטיינות גב' ג'וליה רוז   . 1

פילוסופיה

בהצטיינות יתרה גב' מרים אלזון   . 1
גב' מאיה בצלאל   . 2

בהצטיינות מר נועם גונן   . 3
גב' רומיה דנן-כהן    . 4

גב' שושנה-דבש הררי-אנגלברג    . 5

גב' אנסטסיה וליקי   . 6
גב' רחל ינקוביץ   . 7

גב' מיה פרנקל טנא   . 8
גב' גבריאלה קורן   . 9

גב' מורן רייטר   . 10

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

גב' אורית אמסלם   . 1
גב' אילנה בן גיגי   . 2

גב' קרן גוזלן   . 3
גב' נטלי דובקין   . 4

גב' אתי חדד   . 5
בהצטיינות גב' דנה בת-שבע כהן   . 6

מר עמיחי פומרנץ   . 7

לימודי מגדר

גב' ענאן אבו-אלעסל    . 1
גב' דפנה אבידן   . 2
גב' שרונה אדרי   . 3

גב' טל בן ארי-קדוש    . 4
גב' גלית לרנר   . 5

גב' אורית סדון   . 6
גב' גליה עשור   . 7
גב' נועה פורד   . 8

בהצטיינות גב' מרים פרומקין   . 9
גב' יונית ריס  . 10

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

מר עודד אדלרסברג   . 1
גב' שירן אופיר   . 2
גב' ספיר אשר   . 3

גב' רעות בז-ציטרין    . 4
מר שמואל-גל בלאט   . 5

מר מתן-שמואל בן שחר   . 6
גב' מור בר   . 7

גב' נועה בר-נתן    . 8
גב' אינסה גייסמן   . 9
גב' לטם גרנסקי   . 10

גב' גל דניאלי   . 11
בהצטיינות יתרה גב' יעל הולצינגר   . 12

בהצטיינות מר אבאל הורביץ   . 13
גב' לילך הראל-פרנקל    . 14

גב' גליה הרצוג   . 15

גב' זהר ויינשטיין   . 16
גב' אליה זרחי   . 17

גב' חן טל   . 18
גב' עליסה יגוטובוב   . 19

גב' פורת יעקב   . 20
בהצטיינות גב' איילת יצחק   . 21

גב' ליאת ישראלי-רן    . 22
גב' מור כהן   . 23

מר עמר כפכפי   . 24
בהצטיינות יתרה גב' שירה כץ   . 25

גב' מיכל לוינטון   . 26
מר אורי מידן   . 27
מר אייל מנגד   . 28

בהצטיינות גב' צליל סמן טוב   . 29
גב' מיכל צדיק   . 30

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

מר אריאל קורן   . 31
בהצטיינות גב' ספיר קינן   . 32
בהצטיינות גב' חן קפלן   . 33

גב' הודיה רביבי-סקלוזוב    . 34
גב' מיכל-אסתר רון   . 35
מר הרנן רוסנבלום   . 36

בהצטיינות מר ינון רז   . 37
גב' ליטל שר   . 38

גב' רחל שרר   . 39
גב' שלוה תעסה   . 40
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך ספרויות זרות ובלשנות

גב' גידאא אבו ג'אמע ואכד   . 1
גב' אליז-קרין גלקוף   . 2

גב' שירה לוי   . 3
בהצטיינות גב' זרינה לוי-פורסייט    . 4

בהצטיינות יתרה מר עילי סופר   . 5
גב' תמרה ריינור קוטה   . 6
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גב' קרן אהרון   . 1
מר אסף אייזיק   . 2

מר ינאי אלוש   . 3
מר דרור-אבנר אסולין   . 4

בהצטיינות יתרה גב' מעין בורק   . 5
מר יונתן בירן   . 6

גב' ספיר בלישע   . 7
גב' שיר ברגידה   . 8

בהצטיינות גב' אורי גרשון   . 9
גב' אביטל דדון   . 10

בהצטיינות מר ולדיסלב דובינין   . 11
מר עומר הורוביץ   . 12

בהצטיינות יתרה גב' עדי וולקן   . 13
מר חובב וייס   . 14
מר נדב וקנין   . 15

גב' אפרת חבה   . 16
מר גלעד-גסטון חביב   . 17

גב' אור חג'בי   . 18
מר ארטור חוזין   . 19

מר אייל-דוד חטב   . 20
מר יוגב-יבגני חמלין   . 21

בהצטיינות גב' שיר טריקי   . 22
מר יונתן-מנואל יריחימוביץ   . 23

בהצטיינות מר דור דניאל כץ   . 24
מר דגן לברן   . 25

גב' שירה מור יוסף   . 26
גב' יעל מזרחי   . 27

מר יובל מינמה   . 28
מר מתן נחום   . 29

מר עמית נחמני   . 30



131

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גב' נטע סיבוני-גלילי    . 31
גב' ניצן עמיר   . 32
גב' כנרת צח   . 33

בהצטיינות גב' לרה-יפעת קאופמן   . 34
גב' כרמית קורן   . 35

מר אמיר קרן   . 36
מר תומר ראובן   . 37

מר לירון-יהודה שדה   . 38
מר ניצן שקד   . 39
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
M.A.  מקבלי תואר מוסמך

גב' שני ועקנין   . 1
גב' עדי חגי-רבינוביץ    . 2

גב' יקטרינה מוניץ   . 3

תקשורת

גב' טליה אבולפיא   . 1
מר עוז וורונר   . 2

גב' יפעת שפירא  . 3

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

מר דן אואן   . 1
גב' גל אלג'ם   . 2

גב' סבינה גנדלר   . 3
בהצטיינות גב' כרמית וולברג   . 4

מר ג'אלל זיאדנה   . 5
מר אלון מטוס   . 6

גב' שחר סדובסקי   . 7
גב' מיה פוקס   . 8

מר טל קרין   . 9
בהצטיינות יתר גב' שיר שמעוני   . 10

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

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר מיכאלי  
בעבודה סוציאלית  גב' אנסאם אבו אחמד  

בכלכלה  גב' רגד אבו אחמד  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר זאכי אבו אלטייף  

גב' אריג' אבו אלעסל   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
גב' שהירה אבו אלעסל   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' אנואר אבו בדר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ראניה אבו בדר  

גב' שורוק אבו גבר   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
גב' ופא אבו גררה   בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון 

גב' מרוות אבו טאהא   בפסיכולוגיה ובחינוך 
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מוחמד אבו ליל  

גב' ערין אבו מוח   בספרות עברית ובלשון עברית 
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אחלאס אבו סיאם  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר הישאם אבו סריחאן  
גב' אסראא אבו עביד   בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח 

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' חנין אבו עגאג  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מלכה אבו עצא  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18



135

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

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר מחמוד אבו עשיבה  
בספרות עברית  גב' ערין אבו קנדיל  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' אחלאם אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר חמאד אבו רביעה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מנתהא אבו רביעה  

בספרות עברית ובלשון עברית  גב' מיאר אבו ריא  
ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בספרות  גב' פאטמה אבו רקייק  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סוסן אבו שקרה  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות  בהצטיינות  גב' רוני אבוטבול 

בפילוסופיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' חן אבידור  
בעבודה סוציאלית  גב' נגה אבידר  
במדעי ההתנהגות  גב' הדר אביו  
בעבודה סוציאלית  גב' בר אביטל  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' חגית אביטל 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' לילך ג'יזל אביטן 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' יהלי אבירם  
בכלכלה  גב' לירון אביש  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר ערן אביש 

.19

.20

.21

.22
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בעבודה סוציאלית  גב' מאיה אסתר אבל  
בעבודה סוציאלית  גב' נופר אברג'ל  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר נתנאל אברה  
בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון  גב' ליטל אברהימי  

במחשבת ישראל ובחינוך  בהצטיינות  גב' מאי אברהמי 
בחינוך  גב' טל אברינה  

בעבודה סוציאלית  גב' נטע אברמוב  
בכלכלה ובתקשורת  בהצטיינות  גב' שירן אברמוב 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיכל אברמוביץ'  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ינית אבשלום 

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסמא אגבאריה  
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שאדן אגבאריה  

בעבודה סוציאלית  גב' נועם אגמון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' בר אגסי  

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  מר הלל אהרן אדלר  
בכלכלה  מר אלעד אדרי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיכל אדרי  
בלשון עברית ובלימודי מדינת ישראל  גב' רותם אדרי הרוש  
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B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בכלכלה  גב' בר אהרון  
בעבודה סוציאלית  גב' הילה אהרוני  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' מור מתוקה אהרוני 
מר רועי אהרוני   בכלכלה 
גב' שיר אהרוני   בכלכלה 
בהצטיינות  בכלכלה  גב' מישל אובצ'רוב 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' גילה מעין אוגורסקי 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר גלעד יהושוע אוזן  

בכלכלה  גב' הילה הלנה אוזן  
בהיסטוריה של ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עידן אוזן  

בעבודה סוציאלית  גב' אפרת עדה אוחנה  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עדן אוחנה  

בחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' נויה אוטמזגין 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר מיכאל אוצופ  

בעבודה סוציאלית  גב' ליאל אוקון  
בעבודה סוציאלית  גב' מוריה אור  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' שיר אור 
בעבודה סוציאלית  גב' מאיה רינה אורה  
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B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  מר קיריל אוריבסקי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הדר אורין  

בעבודה סוציאלית  גב' איילה אורן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' גל אורן 
בעבודה סוציאלית  גב' גלית אורן  

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' עומר אורן 
בכלכלה  גב' שני אורן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אפתקר אזברגה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סאלח אזברגה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' ריחב אזברגה  
בלשון עברית ובהיסטוריה כללית  גב' בר אזהרי  
במקרא ובהיסטוריה של ישראל  בהצטיינות  גב' לירז עליזה אזולאי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מאיה אזולאי  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' ניצן אזולאי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' עינת אזולאי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אדם אחמיד  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' סתיו אטיה  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר יהב פרדי אטס 
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B.S.W. / B.A. מקבלי תואר בוגר

גב' טליה איבגי   בחינוך 
בהצטיינות  בפסיכולוגיה ובהיסטוריה כללית  גב' לי איזיקוביץ 

בלימודי המזרח התיכון ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' חגית אייזן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רן אייזנברג  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יקבה-חגית איילאו  
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  בהצטיינות  מר יואב איילון 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' צליל אילן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיטל איפרגן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר שמעון רון איפרגן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר יצחק איש שלום  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דוד אל דרעי  
גב' דוניה אל נעאמי   בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מאי אל עטאונה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ספיר אל עמארי  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סמאהר אל פקיר  
בעבודה סוציאלית  גב' וופא אל קרינאוי  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שהנאז אל קרינאוי  
גב' אסמא אל רבידי   בלשון עברית - תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון - תכנית משנית 
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בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איה אל שיך  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' שירין אלאטרש  

בכלכלה  גב' אחלאס אלאעסם  
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רים אלבאז  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר עידן אלבז 
בעבודה סוציאלית  גב' אורלי אלבייב  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אוסם אלגילאוי  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רנה אלגעאר  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עבד אל רחמאן אלדדה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רודינה אלדדה  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נועה דורה אלדר 
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנאן אלהואשלה  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ראנה אלוג'וג'  

במדעי ההתנהגות  גב' הדס אלון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ענבל אלון  

בכלכלה  מר אביים אלופי  
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' תחריר אלזבידי  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סחר אלזיאדנה  
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בלימודי המזרח התיכון ובתקשורת  גב' נעם ספיר אלחדד  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' עדי אלחיאני  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הודא אלחמאמדה  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  גב' מדלי אלטלאלקה  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מועד אלטלאלקה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' הדס אליאב  

במדעי ההתנהגות  גב' שני אליאב  
בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות  מר גיל אליאס 

בפסיכולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' אור אליאסיאן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר אסף אליהו  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ענבל אליהו 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רותם אליהו  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב' שני אליהו  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עזרא אליחי  

בפסיכולוגיה ובתקשורת  מר ליעד אליס  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ניצן אלישע  

בעבודה סוציאלית  גב' שילה אלישע  
בכלכלה - תכנית ראשית ובמדעי המחשב - תכנית משנית  מר זיו אלכסנדר  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שאהר אלכרם  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עדי אלמוג 

בכלכלה  גב' עדן אלמלח  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' היבא אלסייד  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יסמין אלסייד  
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סאמח אלסייד  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אחלם אלעזאזמה  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אלישבע יעל אלעזר 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות יתרה  גב' קרולין אלפסי 
בעבודה סוציאלית  גב' עדי אלקובי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' עדן מרים אלקובי 
בכלכלה  מר יוסף אלקלעי  

בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' גמר אלקרינאוי  
בעבודה סוציאלית  מר אסף אלרועי  

בכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' שחר אלשך 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר חן אמונה 

בכלכלה  בהצטיינות  גב' גל אמיר 
במדעי ההתנהגות  גב' ענבר אמיר  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' בר אמסלם  
בכלכלה  מר ניצן רון אנגלנדר  

באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות יתרה  גב' נטלי אנדריאשביץ 
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ורד אנקור 

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אוסל אסד  
בעבודה סוציאלית  מר אלעד אפריאט  

בכלכלה  גב' ענבר אפרים  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלה  מר גלעד אפרתי  

בעבודה סוציאלית  מר אהרון יעקב אקרמן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אינסה ארונס  

בפוליטיקה וממשל  מר אסף אריאל  
בכלכלה  גב' רחל אריאלי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מור ארליך  
בעבודה סוציאלית  גב' נטלי יקירה ארליך  
במדעי ההתנהגות  גב' גלי ארן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' רוני ארצי  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' ירדן אשור 

בכלכלה  בהצטיינות  מר נתנאל אשטם 
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בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' אילת אתגר  
בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' לילך באואר  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' רז באומינגר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ברכה באנגייב  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  גב' יעל בארי  
בפסיכולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' יובל בארי-שני  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי אפריקה  מר שחר בדולח  
בכלכלה  מר אכתם בדיר  

בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' זוהר בהט 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ורדה שושנה בואבי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מולועלם בוגלה  

בעבודה סוציאלית  גב' רעות בוטרטייג  
בפוליטיקה וממשל  מר הדר בוכריס  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  גב' מונא זאדה בולוס  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קרסטין בולוס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דניאל בונדר  
במדעי ההתנהגות  גב' טל בוקובזה  

בכלכלה  מר שאלתיאל נסים לכדר בוקובזה 
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בכלכלה  מר שלום בורוכוב  
בעבודה סוציאלית  גב' ישראלה בורפקר  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר עדי בורשטיין 
בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  גב' תמייה בת ישראל בטלר  

בעבודה סוציאלית  גב' חן בידרמן-בירן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר איתמר ביטון 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  מר אלי ביטון 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יהודית ביטון  

בכלכלה  גב' יובל ביטרמן  
בעבודה סוציאלית  מר עידן ביטרן  

בכלכלה  גב' מריה בינדר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל- - תכנית משנית  מר דנטה סמואל בירגר  

בארכיאולוגיה  בהצטיינות  גב' שירה לאה בלוך 
בכלכלה  בהצטיינות  מר אליאל אהרון שמעון בלום 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסתר בלומהוף בריס  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל גב' מעין בלומפילד  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  גב' ספיר סופיה בלנק  
בעבודה סוציאלית  גב' נעמי בן אור  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' קורל כרמית בן אור  
בכלכלה  גב' ענבל עליזה בן דוד  

בעבודה סוציאלית  גב' עינב בן דרור  
בלימודי המזרח התיכון ובתקשורת  בהצטיינות  גב' חן בן חיון 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר עידן בן חמו  
במקרא ובלימודי מדינת ישראל  גב' יובל בן חמו קסלמן  

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב' עדי בן טוב  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר עידו בן יוסף  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר עומר בן יצחק  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר מקס-מיכאל בן עזרא  
בעבודה סוציאלית  גב' דניאל בן עמי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' יסמין בן עמרם  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' שני בן צבי 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שירה ויקטוריה בן שחר  
בכלכלה  מר דוד דביר בן שלוש  

בעבודה סוציאלית  גב' איילת בן-אבו  
בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מלי מלכה בן-ארי  

בכלכלה  מר עידן בנבנישתי  
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בכלכלה  בהצטיינות  גב' לימור בנדואיל 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' נוי בניטה 

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר בנימין בנציון  
בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' דוריאל שושנה בס 

בעבודה סוציאלית  גב' אופיר בר  
בפסיכולוגיה ובתקשורת  בהצטיינות  גב' דפנה בר 

בכלכלה  מר יניב בר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' יעל בר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  מר מיכאל בר  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' הילה בר דב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' שירה חן בר יוסף 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אלעד בר מימון  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר דותן בר נתן  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' דניאל בראדון  

בעבודה סוציאלית  גב' הילה בראון שפירו  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר ניצן ברגמן  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר אייל ברגר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גלית ברגר  
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' קרן ברגר  
בעבודה סוציאלית  גב' שחר ברגר  

בכלכלה  מר בן ברוידא  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר איתן ברוך  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נגה ברוכים  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אור טל שילה ברון 

במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יפעת ברונשטיין ונטורה  
בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' טל ברוקמן 

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ספיר ברזלי 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יסכה ברמי  
בלשון עברית בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות בהצטיינות  גב' חמוטל ברנד 

גב' מאיה ברנדויין   בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי אפריקה 
במדעי ההתנהגות  גב' ענבר ברנט  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' מעיינה אסתר סערה ברניגן  
בלימודי המזרח התיכון  גב' סמדר ברנרס  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מירב ברסלב  
בכלכלה  מר חגי ברסקי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' פז ברקוביץ 
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בחינוך ובלימודי מדינת ישראל  גב' דור ברקן בוירסקי  
בעבודה סוציאלית  גב' שחר ברקת  

גב' נעם בת ציון זכריה   בפסיכולוגיה ובחינוך 
בעבודה סוציאלית  גב' ספיר גאנדוס  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות יתרה  גב' ליאור גבאי 
בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' מהא ג'בור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דבורה גדלין  

בספרות עברית  גב' גלית גואטה  
בכלכלה  גב' הדר גואטה  

בפסיכולוגיה ובתקשורת  בהצטיינות  גב' ירדן גואטה 
בפוליטיקה וממשל  מר עומר גוז  

בלימודי המזרח התיכון  מר אליאור אימן גולבר  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר אורי גולדברג 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר משה גולדברגר  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  בהצטיינות  גב' טטיאנה גולדווארג 

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' ירדן גולדין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רחלי גולדין  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  גב' דור גולדצבייג  
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במדעי ההתנהגות  גב' הגר גולדשטיין  
בפוליטיקה וממשל - תכנית ראשית ובפילוסופיה - תכנית משנית  גב' רחל ענבר גולוב  

בכלכלה  מר איתמר גולן  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ליה גולן 

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' שקד גולן 
בעבודה סוציאלית  מר יונתן ברנשטיין גורן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפוליטיקה וממשל  מר אורי גורפינקל  
במקרא - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  גב' אסתר גושן איילין  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר עופר גיאת  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' יאקין גיוסי  

בעבודה סוציאלית  גב' מאי גילאקי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' ענבר גילן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' טופז גינזברג ראובני  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' טלי גליה גל  

בעבודה סוציאלית  גב' נטע גלבוע  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר גלעד גלברט 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רותם גלילי  
בכלכלה  גב' רתם גלילי פפר  
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בעבודה סוציאלית  גב' נעה גליקמן  
במחשבת ישראל  בהצטיינות  מר אמיתי גלס 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' שקד גלעד  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רועי מרדכי גלר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלה  מר תומר גמר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שירה גנור  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר ג'נסן  
בעבודה סוציאלית  גב' שיר געש  

בכלכלה  גב' שי גפן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' נעה ג'קסון 

בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' ניצן גרובשטיין  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר בן לוק אביב גרונדלנד  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פעסיל פייגא גרוס  
בעבודה סוציאלית  מר אור גרין  
בעבודה סוציאלית  גב' אפרת גרין  
בעבודה סוציאלית  גב' אביב גרינבוך  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' עדינה גרינברגר 
בספרות עברית  בהצטיינות  גב' מיטב גרינפלד 
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' זהר גרשוני 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רותם גרשוני  

בלימודי המזרח התיכון  גב' מעיין דאונוב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' גילי דאנג'לי 

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' עדי דברן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר דרור דבש  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלעד דגול  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' זיו דגן 

בעבודה סוציאלית  גב' אביה דהן  
בעבודה סוציאלית  גב' אתי דהן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' דלית צפורה דהן  
בכלכלה  מר ישראל דהן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נטע דהן  
בכלכלה  מר עומרי אליהו דהן  
בכלכלה  מר עמית דהן  

בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית  מר יגור דובינין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אביעד-רן דוד  

בעבודה סוציאלית  גב' יעל דוד  

.325

.326

.327

.328

.329

.330

.331

.332

.333

.334

.335

.336

.337

.338

.339

.340

.341

.342



153

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

בכלכלה  גב' שיר דודיאן  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' איילה דוידוביץ  

בלימודי המזרח התיכון  מר איתמר דוידי  
בכלכלה  גב' דניאלה דוידיאן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' קרן דול  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה מר שניר דומר  

בכלכלה  בהצטיינות  מר איתי דייג 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר שחר דיין 
במדעי ההתנהגות  מר תום דים  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ענב דין  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' רים דלה  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' שחר דלטיקי  
בעבודה סוציאלית  גב' טל פסיה דמסקי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שגית דמרי  
בארכיאולוגיה  גב' אריאנה עדית דן  

גב' עמית דנון   במדעי ההתנהגות 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל דנינו  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מיכל דנציגר בחמן 
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יעקב דנק  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר פיליפ דרגילב  

בכלכלה  מר נמרוד דרור  
בכלכלה  מר אור דרורי  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' דניאל פרנסואז האוסלר 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אסף הבר  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר אמיר אמיריחי הדר  
במדעי ההתנהגות  גב' מוריאל הולצמן  
בעבודה סוציאלית  גב' שני חנה הורביץ  

בכלכלה  מר תומר הורוביץ  
במחשבת ישראל ובלימודי אפריקה  בהצטיינות יתרה  גב' שני-רז הייבר גולדשטיין 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר איתי הימן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' שיר הימן 

בכלכלה  מר טל הינדי  
בספרות עברית ובפילוסופיה  גב' נעמה הכט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יוכי הלימי  
בעבודה סוציאלית  גב' יעלה הנדל  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יאיר הספרי  
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בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דניאל הראל  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' שקד הראל  

בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  מר אושר הרוש  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' ספיר הרוש 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר שלמה הרוש  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות  גב' קשת הריסון  
בחינוך  גב' בר הרמן  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' לי הרמן 
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' בר הרשקוביץ  

בפוליטיקה וממשל  מר יהונתן דוד הרשקוביץ  
בפוליטיקה וממשל  מר איתן ווייל  
בפוליטיקה וממשל  גב' ליאת ווייסברג  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ליהי וויס  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' מאיה וויסמן 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' רוזלין מרגרט וולברגר מנדל  
בעבודה סוציאלית  גב' רעיה ראיסה וולוך  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' אסתר אוראל וולק 
בכלכלה  מר אלון וורניק  
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדנה ויג'רובסקי 
בפוליטיקה וממשל  מר אילון ויטמן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' שלומית ויינבך 

בספרות עברית - תכנית ראשית ובלשון עברית - תכנית משנית  גב' אלן שחר ויינר  
בספרות עברית - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  בהצטיינות יתרה  גב' רות דולורס וייס 

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' עדן וייסמן 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' זוהר וימן  

בפילוסופיה ובתולדות האמנות  גב' פולינה וינדמן  
בספרות עברית ובפילוסופיה  גב' לי וינקלר  

בכלכלה  מר שניר אברהם וינקלר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' גילי וינר  

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סמדר ויס  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  מר זיו ויסברג 

בכלכלה  מר אבישי ויסמן  
בחינוך  בהצטיינות  גב' זוהר ויסמן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' טל ויסמן  
בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בהצטיינות  גב' מיכל שרה ויסמן 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נעמה ויסמן  

.397

.398

.399

.400

.401

.402

.403

.404

.405

.406

.407

.408

.409

.410

.411

.412

.413

.414



157

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

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' לירז ויצמן  
בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נועה ויצנר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אדוה ולך  
בכלכלה  מר דניאל ולך  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אלעד ולנסי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' גילה וניג  

בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' קרן וסר  
בפוליטיקה וממשל  גב' יערה ופסי  

בכלכלה  מר רון וקנין  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר ארנון ורביצקי  

בכלכלה  מר ייבגני ורחיבקין  
בכלכלה  מר ואדים ושנקו  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ליאור זאזובסקי  
בכלכלה  בהצטיינות  מר טל חנון זארוק 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' יעל אמילי זוסקוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' אלינה ז'וקוב  

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה גב' סאמיא זיאדנה  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ענת זיגלבוים  
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בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות  גב' מרח זידאן  
בעבודה סוציאלית  גב' נינה זייצב  

בכלכלה  גב' שי זיכר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שלומית זילברמן  

בעבודה סוציאלית  גב' אלה זינגר  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ים זלינגר 

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר ארנון זלמנוב  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נתנאל יעקב זלמנסקי  

במדעי ההתנהגות  גב' שיר-אל יהודית זמיר  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  מר רון זמר  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אביחי זנו  
בלימודי המזרח התיכון  גב' נגה זעירי  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  בהצטיינות  מר עידו זק 
בעבודה סוציאלית  גב' ג'וליה זקס  

בלימודי המזרח התיכון ובתקשורת  גב' רחלי זריף  
בהיסטוריה כללית ובפילוסופיה  מר רומן זרכין  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' למא חאמד  
בארכיאולוגיה  בהצטיינות  מר לירון חבויניק 
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בעבודה סוציאלית  גב' יובל אסתר חגבי  
בחינוך ובתקשורת  גב' מורן חדאד  

בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות גב' עמית חדד  
בעבודה סוציאלית  גב' שלהבת חדד  

בכלכלה  גב' אירית חדד וקנין  
בפילוסופיה ובכלכלה  מר עומר חומסקי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נטלי חוניו  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעמה חורש  
בלשון עברית ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' שני חזאן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יפה חזן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' משי אסתר חזן  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' קים חזקיה 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' הילה חטיאל  

בכלכלה  מר בר חיות  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' שיר חיים 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' ספיר חימוב  
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בעבודה סוציאלית  גב' אביבה חליפה  
בעבודה סוציאלית  גב' אורי חן  

ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' מור חן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שיר בטי חן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אור חנה חסדיאל  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' עינב חסון  

בעבודה סוציאלית  גב' מור חקשור  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שני חרדון  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' עדן טאהא  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' רוני טאוס  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שחר טבק  

בספרות עברית ובפילוסופיה  גב' עינב טוטיאן  
בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית  גב' ספיר טויזר  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר דניאל יצחק טולידנו 
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות בהצטיינות יתרה  מר יואב טולפן 

בכלכלה  גב' אביב אביבה טורה  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' אלינה טחמן 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' איריס טל  
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בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' מיכל טל 
בעבודה סוציאלית  גב' מישל טל  

בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שני טל  
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  מר שרון טל  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' רנין טלאלקה  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר נועם טלמור  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שמחה טמנו  
בעבודה סוציאלית  גב' נועם יאירי  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' חן יאנוס 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' שקד יהוד  

בספרות עברית  גב' לירון יהודה  
במדעי ההתנהגות  גב' אופיר יואל  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקה  גב' סיון חוה יודקס  
בכלכלה  גב' טל יונה  

בעבודה סוציאלית  גב' טביין יוסף  
בלימודי המזרח התיכון ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' ענבר יוסף  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' סלי יחזקאל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דקלה יחיאל  
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בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' שחר ימין  
במדעי ההתנהגות  גב' שובל ימיני  
בעבודה סוציאלית  גב' שחר ינאי  

בכלכלה  מר נעם יוסף יניב  
בעבודה סוציאלית  גב' שיר ינקוביץ  
בעבודה סוציאלית  גב' הילה יעקב  

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' רעות יעקב  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה  גב' רותם יעקובוב  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאל יעקובי  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ולנטינה יערי  

בעבודה סוציאלית  גב' בת אל יפתח  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' קורן יצחק  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  גב' טל רבקה יציב  
בעבודה סוציאלית  מר גולן ירון  
בפוליטיקה וממשל  מר איתי אוריאל ירקוני  

בכלכלה  מר עילי ישורון  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ניצן ישראל  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  מר נתנאל ישראל  
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בהיסטוריה כללית ובחינוך  בהצטיינות  גב' פז ישראלי 
בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אביעד אלעזר כהן 

בכלכלה  גב' אדוה כהן  
בעבודה סוציאלית  מר אדיר כהן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלישיב יוסף רחמים כהן  
בכלכלה  מר אפרים ידידיה חיים כהן  
בכלכלה  גב' בר כהן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ברכה עלקא כהן  
בכלכלה  מר דור כהן  
בכלכלה  גב' דר כהן  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' הילה כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורת  גב' זיו כהן  

בכלכלה  גב' חן כהן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראל  גב' יעל כהן  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מאי כהן  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מרדכי כהן  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נוי אפרת כהן  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פנינה ריעות כהן  
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בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שיר כהן  
בעבודה סוציאלית  גב' שיר לי כהן  

ובלימודי אפריקה  בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות  גב' תום כהן  
בכלכלה  מר דן אברהם כהן לקס  

בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' שיר כודגסתי  
בפוליטיקה וממשל  מר אבנר כנרתי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' דנה כספי 
בספרות עברית  בהצטיינות יתרה  גב' לינוי כפיר 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דוד אברהם כפרי  
בספרות עברית  גב' אדווה כץ  

בעבודה סוציאלית  גב' אלירז כץ  
בחינוך ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' גלי כץ  

בעבודה סוציאלית  גב' טל כץ  
בכלכלה  גב' טלי כץ  

בעבודה סוציאלית  גב' אפנאן כריים  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נגה כתבן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  מר רן לאו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר עמרי לאור  

.539

.540

.541

.542

.543

.544

.545

.546

.547

.548

.549

.550

.551

.552

.553

.554

.555

.556



165

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

בעבודה סוציאלית  גב' רוז ורד לאריש  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית  מר אלרן לב  

בספרות עברית ובחינוך  גב' מור לב  
בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' תמר לביא  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות  גב' עפרי לבינסון 
בפוליטיקה וממשל  מר אורי לבקוביץ  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' מאי סולטנה לגזיאל  
בארכיאולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אבינעם להבי  

בעבודה סוציאלית  גב' עמנואל לוגסי-הראל  
במדעי ההתנהגות  גב' שירה לוטן  

בכלכלה  גב' אוריה חביבה לוי  
בכלכלה  גב' איטן לוי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' איימי דליה לוי  
בעבודה סוציאלית  מר גיא לוי  

בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' גל לוי 
בחינוך  גב' חן לוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יובל בן לוי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל לוי  
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בחינוך - תכנית ראשית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תכנית משנית  גב' ליאור לוי  
בלימודי המזרח התיכון  מר עמית לוי  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר רנן לוי 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שרון לוי  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  מר תומר לוי  
בארכיאולוגיה - תכנית ראשית ובהיסטוריה של ישראל - תכנית משנית  מר אבישי לוי חברוני  

בכלכלה  גב' ליאת לויאשוילי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודי מדינת ישראל  גב' תמר לויט  

בכלכלה  מר איתמר לוין פרידמן  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות יתרה  גב' אלמה לוין פרידמן 
במדעי ההתנהגות  גב' יעל לוינזון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר עמית לוינסון 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' נועה לזרוביץ  

בפוליטיקה וממשל  מר אלישע ליברמן  
בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' שי שירה ליטמן 

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  מר אביב ליכטמן  
במדעי ההתנהגות  גב' אולגה ליניק  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר אור ליסק  
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במדעי ההתנהגות  גב' שרון ליפסקר  
במדעי ההתנהגות  מר גל ליקבורניק  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל לנדשטין  
בפוליטיקה וממשל  מר אלון לניאדו  

בחינוך  בהצטיינות  גב' ספיר לסקר 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דן שמואל לסר  

בהיסטוריה כללית ובתולדות האמנות  בהצטיינות  גב' נטע לפידות 
בכלכלה  גב' סתיו לפידות  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות  גב' טל לפקוביץ 
בעבודה סוציאלית  גב' אסתר לרנבוך  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביגיל לרנר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובסטטיסטיקה  מר אורי יוסף מאיר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' חן מאיר  
בעבודה סוציאלית  גב' נעמה רחל מאיר  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' ענבר מאיר 
בכלכלה  גב' שיר מאיר  
בכלכלה  מר אור שמעון מאירוביץ  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יובל משה מאירי  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיכל מגן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רום מגן  

בעבודה סוציאלית  גב' גוון מגר  
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' גל אסתר מהלר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר גוון מהרם  
בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות - תכנית משנית  מר יששכר עידו מודחי  

בכלכלה  גב' טליה מוחני  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' נעם מויאל מלומד  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' מור מולאי 
במדעי ההתנהגות  גב' דזי מומיקה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אורי יחיאל מונסונגו  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל מונסונגו  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' הדר מועלם 
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר תומר מועלם  

בעבודה סוציאלית  גב' יעל מוצרי  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' עינב אסתר מור 
בכלכלה  מר רהב מור  
בכלכלה  מר תומר מור  
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  מר ניר מורן  
בכלכלה  בהצטיינות  מר קיריל מושקלב 

בפוליטיקה וממשל  גב' הדס מזורסקי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  מר אור מזרחי 

בכלכלה  מר ראובן מזרחי  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  מר וורד מח'ול  

בעבודה סוציאלית  מר ליאור מחמלי  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' גל מידן  

בעבודה סוציאלית  גב' עירית מיוחס  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אורי מיזיריצקי  

בעבודה סוציאלית  גב' מזל מיטוקו  
בעבודה סוציאלית  גב' אורי ורד מיטלפונקט  
בעבודה סוציאלית  גב' דר מיכאלי  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' הדר מיכל  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר רון מיליץ'  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' מיכל מילשטיין 
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר תומר מימוני  

בעבודה סוציאלית  גב' איילת מירון  
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בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראל  גב' שרית מירזיוב  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חנה לאה מירסקי  

בפוליטיקה וממשל  גב' יובל מירקו  
בכלכלה  גב' נטלי מישייב  

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' מאיה מלאך  
בכלכלה  בהצטיינות יתרה  מר ניב מלאך 

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אביב שלמה מליניק 
בכלכלה  גב' דניאל מלכא  

גב' שרון עליה מלכא   בפוליטיקה וממשל 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר דורון מלכה  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' לי-אור מלכה  
בעבודה סוציאלית  גב' נטלי מלכה  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' ספיר מלכה  
בכלכלה  גב' תמר מלרון  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' מיטל ממיסטבלוב  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יסמין ממן  

בכלכלה  בהצטיינות  מר עידן ממן 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' מורן מנדל  
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בכלכלה ובסטטיסטיקה  בהצטיינות  מר שון מנדלסון 
במדעי ההתנהגות  גב' ענת מנו  
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' שירי מנור 

מר אשבל מנחם   בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיה 
בכלכלה  גב' ליטל מנשקו  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות יתרה  גב' דפנה מסינג 
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר בועז מסרנו 

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' נעה יוספה מצגר 
בעבודה סוציאלית  גב' רונית מקונן  

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זינב מראחלה  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר נדב יצחק מרמור  

בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  בהצטיינות  מר יואב משה 
גב' נופר משולם   בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך 

בעבודה סוציאלית  גב' הדר אביגיל משעל  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות יתרה  גב' שושנה נאוגאוקר 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלעד נאור  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רון נאמן  

בספרות עברית ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות יתרה  גב' סביון נדב 
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בלשון עברית ובחינוך  גב' שחר נודלמן  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' כליל נוי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר גיל נוימן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדי בלה נוסימוביץ 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אירה נחום  
בכלכלה  בהצטיינות  מר עומר נחום 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר יאיר נחליאל  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורת  גב' שיר נחמיאס  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מיכל נחמני  
בעבודה סוציאלית  גב' שחף נחשון אלון  

בחינוך ובתקשורת  בהצטיינות  גב' אסתר נטי 
בעבודה סוציאלית  גב' קרן אור נימיץ  

בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר ערן שלמה ניסן 
בכלכלה  מר דור מרדכי ניצן  

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר ענבר ניר  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' אור אלי נלקן 
בעבודה סוציאלית  גב' רנין נסאר  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות יתרה  גב' ליאור נתן 
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בכלכלה  בהצטיינות  מר יונתן סגל 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדינה סגל  

בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' אדר סהר  
בכלכלה  מר עמית לוסיאן סהר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' חיה רוזה סוד 
מר לוטן סוויד   בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

גב' מיטל סולומון   בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
במדעי ההתנהגות  גב' רותם סוקול  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' הדר סוררו  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' שני סחייק גינון 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר תובל סטון  
בכלכלה  גב' טל סטרובין  

בארכיאולוגיה  מר ארד סטרומזה  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר טל סיגלר 

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר אורי סיון 
בספרות עברית  גב' גלי סיטון  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר סתו סיטון  
בכלכלה  מר אלון סייג  
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במדעי ההתנהגות  מר מיכאל סימון  
בכלכלה  מר מקסים סימנובסקי  
בכלכלה  מר גלעד סינטוב  
בחינוך  גב' אפרת סיני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שני סלובס  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל סלמון  

בעבודה סוציאלית  גב' מיכל סלע  
במחשבת ישראל - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' תחיה סלע 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ניב סמולנסקי  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' שרונה סמיונוב  

בכלכלה  מר רמזי סעאבנה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ספיר סעד 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ליטל סעדתי 
בכלכלה  מר ליויי ספיר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' שחר ספיר  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר מיכאל ספקטור  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  מר מריאנו גבריאל ספקטור  
במדעי ההתנהגות  גב' פז ספקטור  
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בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' נעמה סקרש 
בפוליטיקה וממשל  מר יובל סרולביץ  

במקרא ובלשון עברית  גב' נוי סרוסי  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  גב' תמר סרי 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' צהלה אסתר סרמונטה 
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובארכיאולוגיה  גב' עדאן עאמר  

בעבודה סוציאלית  גב' ואעד עבד אל קאדר  
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' יערה עבדו  

בחינוך  גב' נעה עובדיה  
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' רינת עודד  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מירב עוז  
בעבודה סוציאלית  מר נדב עופר  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר דוד עזורי  
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' בר עזרא  

בפוליטיקה וממשל  מר אלון עינב  
בעבודה סוציאלית  גב' טליה עינבר  
בעבודה סוציאלית  גב' יפעת עמוס  

בלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  גב' שירן עמוס 
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בספרות עברית ובלשון עברית  גב' נוי עמיחי  
בחינוך  גב' ניצן עמיצור  

בספרות עברית ובהיסטוריה של ישראל  גב' ענג עמירם  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אסתר עמר  

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' הודא עמראן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' עדי עסיס 
בעבודה סוציאלית  גב' מאיה פארן  
בעבודה סוציאלית  גב' שרה פארן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' מירב פוטרמן  
בחינוך  גב' שיר פורטוגלי  

בעבודה סוציאלית  גב' גליה פורים  
בפוליטיקה וממשל  מר נדב פושט  
בעבודה סוציאלית  גב' קורל פז  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  מר ניר פיטלוביץ 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיכל פיטלוק  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  מר מילן פיינשטיין  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' גל פילברג  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' נועה פילד 
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בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' מיקאלה פינגרו בייסרמן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר דורון פינטו  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעה מורג פינטו  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' שירה פינטו  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  בהצטיינות  מר נדב פינצי 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רונן פינק  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אלברט פיסחוב  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' גל פירסט  

במדעי ההתנהגות  גב' שקד פיש  
בחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' לאה פישר 

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  בהצטיינות יתרה  גב' דנה פלאוט 
במדעי ההתנהגות  בהצטיינות  גב' נעה פלאט 

בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר ארנון פלג  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' הלל פלג  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובספרות עברית - תכנית משנית  בהצטיינות  גב' אופיר פלד 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אתי פלדינגר  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובהיסטוריה כללית - תכנית משנית  מר יבגני פלדמן  
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' מור פלומבו 
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במדעי ההתנהגות  גב' נעה פלומין  
בעבודה סוציאלית  גב' שחר פלטנר  
בפוליטיקה וממשל  גב' אמה פן  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מור פנחס  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' לירון פנסו 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חנה פנר  
בכלכלה  בהצטיינות  גב' ירדן יאנה פסמן 

בעבודה סוציאלית  גב' עפרי פרבר  
בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל  גב' איילת פרווא  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  מר אביב פרי 
בכלכלה  מר עמיחי פרידמן  

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב' תום פרידמן 
בעבודה סוציאלית  גב' לייה פרידר  

בלימודי המזרח התיכון  מר עמר פרייבך  
בארכיאולוגיה  גב' ניצן פרייפלד  

בהיסטוריה כללית - תכנית ראשית ובפוליטיקה וממשל - תכנית משנית  מר בוריס פרייקמן  
בעבודה סוציאלית  גב' גבריאלה פרמינגר  

בכלכלה  בהצטיינות  מר אלון פרנק 
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בחינוך ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות יתרה  גב' הדר פרנק בלינקו 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אביטל פרנקל  

בפוליטיקה וממשל  מר איתי פרנקל זיו  
בחינוך  גב' הודיה פרפורי  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' דנה דינה פרץ 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאל פרץ  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר טוני פרץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ענבר פרץ  

בספרות עברית  גב' מאי פרקש  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' רעות פרקש  

בעבודה סוציאלית  גב' ירדן פתאל  
בכלכלה  מר עידן שלמה ישראל פתיחי  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ליטל צאיג  
בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכון  גב' הדר צבי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' עדי צברי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נעם צדוק  

בעבודה סוציאלית  גב' רעות צדוק  
בכלכלה  מר גיא צוקר  
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בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי צוריאל 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' גוני צח 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יעל ציון  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר דניאל צימרמן  

בפוליטיקה וממשל  גב' שניר צימרמן  
באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  גב' שרון ציקבאשוילי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אסתר ציקורי  
בכלכלה  מר תומר ציקורל  

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראל  בהצטיינות יתרה  גב' הדס צלניק 
בכלכלה  גב' שיר צמח  

בפוליטיקה וממשל  מר גל צמיר  
בעבודה סוציאלית  מר יוסף צעידי  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' אילנה רבקה צפורי 
במדעי ההתנהגות  גב' טופז צפריר  
בעבודה סוציאלית  גב' נעה צפריר  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' ספיר צרי  
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' מתן צ'רניאק  

בכלכלה  גב' יובל צרפתי  
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בעבודה סוציאלית  גב' שיר צרקסקי  
בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' דניאל דנה צ'שלה  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' תמר קאהן  
במקרא ובספרות עברית  מר ליעד קאופמן  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר גל קאסיי  
בכלכלה  מר יעקב קבלק  

בעבודה סוציאלית  גב' אוראל חיה קדושים  
בכלכלה  בהצטיינות  מר מיכאיל קדיס 

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  גב' רוני קדמה  
במדעי ההתנהגות  גב' ירדן קוברסקי  
בפוליטיקה וממשל  מר תומר קוטלר  

בכלכלה  מר נאור קולטקר  
בחינוך  מר נתנאל קולטקר  

בפסיכולוגיה ובלימודי אפריקה  מר משה קונס  
בספרות עברית  גב' יעל קונקול  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  גב' יוליה קוסנצוק  
בכלכלה  מר דולב קורן  

במדעי ההתנהגות  גב' דנה קורן  

.845
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בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נוי קטוק  
בכלכלה  מר עדו קטן  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' נעה קיט  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב' צליל קילים  

בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובפוליטיקה וממשל  גב' דנה קיסליק  
בארכיאולוגיה  גב' מעין קיצוני  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' דניאל קלוגר  
בעבודה סוציאלית  גב' חיה מושקא קלויזנר  

בכלכלה  מר בראל קליימן  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' נעם קליפלד 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אורית קלצבסקי  
בפוליטיקה וממשל  מר עמיחי קלצהנדלר  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר נדב קמה  
במדעי ההתנהגות  גב' בר קמחי  

בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות יתרה  גב' רעות קמחי 
בעבודה סוציאלית  גב' טל קמיל  

בחינוך ובתקשורת  בהצטיינות יתרה  גב' נגה קנולר 
בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' הילה קפלן 
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בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' מיכל קפלן 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' אנה קפלן-זילברברג  

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  בהצטיינות  מר אסף קפצן 
בעבודה סוציאלית  גב' נועה קפשוק  
במדעי ההתנהגות  גב' ספיר קציר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  גב' מיכל קרביץ  
בספרות עברית ובלשון עברית  בהצטיינות יתרה  גב' איילת קרואני 

בעבודה סוציאלית  גב' ליהיא קרואני  
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורת  גב' קארין קרוצוב שושן  

בכלכלה  מר אביחי קרז'נר  
בספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות ובלשנות  גב' ילנה קריאט  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  בהצטיינות  גב' דגנית קרייף 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' חגית קריתי אמר  

בפוליטיקה וממשל  מר יובל דוד קרמר  
בפוליטיקה וממשל  גב' יסמין קרמר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  בהצטיינות  מר עומרי קרן 
בפסיכולוגיה ובחינוך  גב' תהילה חנה חיה קרנץ ליאני 

בכלכלה  מר יקיר קרשפל  
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בפוליטיקה וממשל  גב' רוני קתבי  
בכלכלה  מר עידן ראובן  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' ירדן רבינוביץ 
בכלכלה  מר דויד רג'ואן  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' נגה רובין  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' שירה רובין 

בכלכלה  גב' שרון רובין  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' ענת רובינסון  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - תכנית ראשית ובמדעי הגיאולוגיה והסביבה - תכנית משנית  גב' אביב רובינשטיין  
במדעי ההתנהגות  גב' ענבל רוגין  
במחשבת ישראל  בהצטיינות  גב' באר רודריגז גאריסיא 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' ליאורית רווח  
בתקשורת ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' זואי רוזינר  

בעבודה סוציאלית  גב' אור רוזנבך  
בעבודה סוציאלית  גב' ענבל רוזנבלום  

בחינוך  בהצטיינות יתרה  גב' שיר רוזנבלט 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר אסף רוזנברג  

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר רן רוזנהויז  
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בפוליטיקה וממשל  מר אביב רוזנפלד  
בספרות עברית - תכנית ראשית ובתולדות האמנות - תכנית משנית  גב' מרים רוזנר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  מר נדב רוזנשטיין  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' בת חן רוזנשיין 

בכלכלה  מר משה רוח  
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  מר אבישי רוט  

בכלכלה  מר כפיר רוטברט  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יעל רוטשילד  

בהיסטוריה של ישראל - תכנית ראשית ובארכיאולוגיה - תכנית משנית  מר אריאל רומנובסקי  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר ולדיסלב רומננוק  

בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יסמין רון  
בפסיכולוגיה ובחינוך  מר ליאור רון  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' אדוה רונן 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' מיתר רונן  
בכלכלה  בהצטיינות  מר יובל רוסו 

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר יותם רז  
בחינוך ובתקשורת  בהצטיינות  גב' דפני תרזה רזניק 

בלימודי המזרח התיכון  מר איתי רחום  

.917

.918

.919

.920

.921

.922

.923

.924

.925

.926

.927

.928

.929

.930

.931

.932

.933

.934



186

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

בכלכלה ובסטטיסטיקה  מר יגאל רטינר  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' עדי ריבלין 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' חגית ריידמן  
במדעי ההתנהגות ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר שובל רייז  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' קטיה רחל רכוב  

בפוליטיקה וממשל  מר ינון רן  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' יובל רפיח 

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אמיתי רפן  
במדעי ההתנהגות  גב' גילי רפנברג  

בפסיכולוגיה ובחינוך  מר יאיר רפפורט  
בכלכלה  מר ניר שבת  

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  מר איתי שבתאי 
בכלכלה  מר עוז מאור שבתאי  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' חן שגב 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  בהצטיינות  גב' ענת שהם 

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות  גב' רוני שהם 
בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' דנה שואף 

בעבודה סוציאלית  גב' שקד שולחני  
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יערה שולץ  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר רפאל שועה  

בעבודה סוציאלית  בהצטיינות יתרה  גב' דר שור 
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' יערה שור ברזילי  

בלימודי המזרח התיכון - תכנית ראשית ובלימודי מדינת ישראל - תכנית משנית  מר אור בנימין שורץ  
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  גב' מאיה שורץ  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  מר תמיר שורץ  
בלשון עברית ובחינוך  בהצטיינות  גב' אתי שושן 

בספרות עברית - תכנית ראשית ובחינוך - תכנית משנית  גב' רוני שחף  
בלימודי המזרח התיכון  מר חן שחר  

בעבודה סוציאלית  גב' תאי שחר  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  גב' מאי שטגר  

בכלכלה  מר איתן שטיינברג  
בעבודה סוציאלית  גב' נוי שטיינר פרנק  

בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' טל שטיינרייך  
בעבודה סוציאלית  גב' עדי שטייר  

בפסיכולוגיה ובספרות עברית  בהצטיינות יתרה  מר יותם שטריפלר 
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אלמוג שטריקמן  
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בחינוך ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - ספרות  מר אביב שטרית  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' טליה שטרית  

בכלכלה  מר ניב שטרנברג  
בכלכלה  מר רועי אברהם שטרק  

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשל  בהצטיינות  גב' טליה שי 
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשל  מר גיא שילה  

בחינוך ובפוליטיקה וממשל  גב' עפרי שיפמן  
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  גב' פנינה מאשה שיפמן  

בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' מאיה שירר  
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' יוליה יעל שישא  

בכלכלה  בהצטיינות  גב' שירן שלו 
בכלכלה  מר אלעד שלומוף  

בפוליטיקה וממשל  מר עמית שלומי  
במדעי ההתנהגות  גב' אילה חיה שלזינגר  
בעבודה סוציאלית  מר דולב שלי  

בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ליהי שלם 
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אוהד שמאי  

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  מר מרדכי שמאי  
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בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  גב' אמירה שמואל  
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' סיון שמואלוביץ 

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  בהצטיינות  גב' ליאת שמואלי 
בפוליטיקה וממשל ובתקשורת  גב' ליהיא שמואלי  

בכלכלה  מר ליאור שמילה  
בעבודה סוציאלית  גב' עמר שמיר  

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובסטטיסטיקה  מר תומר משה שמעוני  
בפוליטיקה וממשל ובכלכלה  מר אסף שני  

בלשון עברית ובחינוך  גב' הגר שני  
בפסיכולוגיה ובחינוך  בהצטיינות  גב' ליאת ריטה שניצר 

בפסיכולוגיה ובאמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  בהצטיינות  גב' נוי שפיגלמן 
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' קרן שפיר  

בכלכלה  מר ליעד שפירא  
בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנות: באנגלית - בלשנות  בהצטיינות  גב' עדי יונה שפריי 

בפסיכולוגיה ובפילוסופיה  מר דורן משה שפריר  
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  מר אריה שקולניקוב  

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוך  גב' עדי שר  
בפסיכולוגיה ובכלכלה  גב' הדסה שר שלום  
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