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גימוןאלון 34.

גלאסוייןאריק 35.

אביעד גליק36.

גלפונדיוליה 37.

בהצטיינות יתרהגלפריןגבי 38.

גילת גרוס39.

דאר דיאבסוגוד40.

דוידוביץשירה מלכה 41.

דרוקרלינוי 42.

ניצן הדס43.

יערה הופרט44.

בהצטיינות יתרהירדן אברהם הלוי   45.

הנסלאילן וולטר 46.

רעות הר צבי47.

והביכרסתין48.

בהצטיינותוויסאייל 49.
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הפקולטה למדעי הבריאות

B.Med.Sc.תואר בוגר מקבלי הרפואה מדעי 

וולצקייובל 50.

וינבאוםעמרי 51.

ולי ורדה'בת שבע ג52.

זועבייזיד 53.

חוגגדיאמנטהאליי 54.

לאילה'חיארא55.

טלמוןטל 56.

אדיר ישראלי57.

נור כבהא58.

בהצטיינותהילה כהן   59.

שילה כהן60.

שירה שבא כהן61.

רבקה כץ62.

בהצטיינותהדר לאופר   63.

אומר לב ארי64.

נעמה לוטם65.

לויעמנואלהלינדה 66.

בהצטיינותרינת לוי  67.

לויטנדב 68.

אוהד ליברמן  69.

בהצטיינותמולכו   ליאור 70.

גל מזור הדר71.

מטלוןרון 72.

בהצטיינותנטע מימון   73.

עידן מליחי74.

יזל ממן  'עדן ג75.

דוד יעקב מנטל76.

עמית משה77.

נגלרשירה 78.

אברהם נאה79.

בהצטיינותאופיר סהר    80.

סוריאנועתליה 81.

בהצטיינותסחייקאור 82.

סירקיסנועה 83.

בהצטיינותירדן סלע   84.

סמיןמיכאל 85.

סעאידהלרה 86.

סעדירזאן87.

נדין עבוד88.

עדן עזרא89.

בתיה עידן90.

יתרהבהצטיינות פייבישגיא 91.

בהצטיינותפרסקיאופיר זאב 92.

בהצטיינותתום פישר 93.

צזנהעדי 94.

נטע צפורה קוטר95.

גבאיקולבסקיאדוה96.

לירי קוץ97.

איילת קם98.

קנאיחנה 99.
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הפקולטה למדעי הבריאות

B.Med.Sc.תואר בוגר מקבלי הרפואה מדעי 

קנולרניצן 100.

יתרהבהצטיינות קרקליסעדי 101.

אנה רוזן102.

בהצטיינותרוטלויתומר 103.

שחף רוסו מזרחי104.

ריאןחמזה105.

לאל רייס106.

רשיידד 'מג107.

דפנה שוהם108.

נוי שועה109.

בהצטיינותשטגמןאשרת 110.

לירז שמעוני111.

תומר שרי112.

שרקרליאור 113.

מור תם114.
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הפקולטה למדעי הבריאות

B.Med.Lab.Sc.תואר בוגר  מקבלי מדעי המעבדה הרפואית  

שרה אבו זאיד1.

אגבאריהאיה 2.

רייאטיאל סומיה3.

ענבל אלבז4.

נוי יהודית אליס5.

אלמלךמאור 6.

בהצטיינותאלסקרובאמינה 7.

ברביאנאל8.

יתרהבהצטיינות דור יצחק ברורמן    9.
גאןתפארת רחל 10.
גהסידנה 11.
גורובסקיאוראל 12.
גרינגאוזתהל אליזבטה13.
יואב דגמי14.
נועם דוד15.
דוניקאסיה 16.
בהצטיינותדיםשרון 17.
בהצטיינותאוריאל שרגא ונדל   18.
חטיבאימאן19.
איתי חן   בהצטיינות20.
טאהאיומנא21.
אביב חזי כהן22.

נועם כהן23.

צוף לבני24.

ליזרוביץשיר רבקה 25.

נאטורסאריה26.

נוריאורין27.

בהצטיינותסלוצקיןמתן 28.

ססונקרנופית 29.

עבד אל בקיא'רג30.

עומריאסמאא31.

איתי עמית32.

בהצטיינותענוזאאלא33.

עראקיהחנין34.

טל פאר35.

פיירסטייןגל אמנון 36.

פנאדקהאחלאם37.

קוטלובאיגלינה 38.

אתי רוזנברג39.

רוסטבנובאירה סיון 40.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.Aמקבלי תואר בוגר בריאות                           ניהול מערכות 

עטארואן אבו 1.

אגרונובילנה 2.

מור אטיאס3.

אלגמעיןאמל4.

דרור משה דגמי5.

דואימהאחמד 6.

ויקי וייצמן7.

יק'זינצקרולינה 8.

בהצטיינותענת ימיני  9.
בהצטיינותטל יצחק   10.
וליה כהן  'גל ג11.
נניקאשויליליאת לוי 12.
לושדקיןכריסטינה 13.
מולראופק 14.
יתרהבהצטיינות נווה פלדמן     15.
שיר מכאלה פלדמן16.
פרגוצחית17.
קולושבאילונה18.
בהצטיינותקמראןדניאל 19.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.Nמקבלי תואר בוגר סיעוד                                                     

בהצטיינותנוי אביטל  1.

סהר אבני2.

דנה אוחנה3.

איסטומיןאנה 4.

איצקובאליזבת 5.

בהצטיינותאירחימוביץעליזה 6.

אלבאזאמנה 7.

נעמה אמיר8.

אסדסונדוס9.
אפרייםשושי 10.
בוברובסקיאנה 11.
בורוקדניאל 12.
שדמה בן פורת13.
תאיר בן שטרית14.
בהצטיינותברזנסקימיכל 15.
הדס ברעם16.
בהצטיינות יתרהאלמוג גאון   17.
בהצטיינות יתרהגולציתהילה 18.
גורייבסקייאנה 19.
גורנוסטייביקטרינה20.
בהצטיינותחנה גלבוע   אביאלה21.
דדוןספיר 22.
בהצטיינות יתרהשירה דובר 23.
דומינבקריסטינה24.
רביד חנה אלבני25.

לי הנדי26.

ויטנזוןעדי 27.

וינטרמןיסמין 28.

זיאדנהיהאן'ג29.

זלוטניקובטלי 30.

ענבל חדד31.

חיימינגה ולנטינה 32.

בהצטיינותטגבהמיכל 33.

טויטועדי בארי טל 34.

טרוסמןויקטוריה 35.

יארוליןאילנה 36.

יגרמןחן 37.

אפרת חן כהן38.

סיוון כהן39.

בהצטיינותכושנגיקים 40.

כץ  רינת 41.

ניצן כרמל42.

אדם לב ארי43.

אביטל לוין44.

בהצטיינותליבוביץרוני 45.

יעלה לייזר46.

לנדואנה 47.

מיכאילובענת 48.

בהצטיינותמלכאיבר 49.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.Nמקבלי תואר בוגר סיעוד                                                     

אירנה ממיס50.

ירדן סולטן51.

אליסה מקרוב52.

מן'תורגסטרומזהספיר 53.

יוב'סיצילנה 54.

עורקוביאופיר 55.

אל דין עזבחוסאם56.

תום פז57.

שלומית פס58.

בהצטיינותפריטלרותם 59.

קוטנובסקינופר פרץ 60.

קלימיגלית 61.

בהצטיינותקריידמןגלב 62.

ראבירחמה 63.

רבאיבשרון 64.

בסקי'רוגצאביטל 65.

רוטברטאמי 66.

זוהר שלום  67.

עדן שלום68.

שלירוזיארנון 69.

ורוניקה שניידר70.

אלכסנדר שקוט71.

מן'קארין תורג72.

חניןבר רנית73.

ואקניןאורלי 74.

לימור יפרח75.

קטנובנירה 76.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.P.Tתואר בוגר מקבלי פיזיותרפיה 

שליה אביתר1.

אברהם יהודה אוחנה2.

איזבשטסקימריה 3.

איידליןאביב 4.

אלפרטליאל 5.

אמיתישחף 6.

בהצטיינות יתרהמאי ארבל   7.

שירה בוקר8.

בהצטיינות(   סרור)חן ביטון 9.
אלון בקין10.
נעמה ברגמן  11.
בהצטיינותגוטרמןאפרת 12.
גומעההדיל 13.
נתן גור14.
גמאלאביטל 15.
יעל גת16.
ויקטוריה דביר17.
(דורי)קלדרענבל דורי 18.
ספיר ויצמן19.
ליאור ורדי20.
שיר חיים21.
בהצטיינותחלפיןיובל 22.
לוסקיאלה 23.
בהצטיינותניב ליאור  24.

בהצטיינותליוסטרניקאריאל 25.

לנקסנרשירה 26.

גיל מאיר27.

רון-תומר מלא28.

תמיר נוי29.

נוסרתלירון 30.

ענבל סבג31.

בהצטיינותסווידהדר יעל 32.

גל סלע33.

ליזה לאה סרביה34.

עבדיאןלורין35.

צילקרמור עדי 36.

קבקאנה 37.

רוני קשת38.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.Pharmתואר בוגר מקבלי רוקחות

נסרין אבו קוש1.

סקייסטשקד רבקה אורן 2.

בהצטיינות יתרהמאיה אלבז  3.

קרן אלוף4.

אלערגאןעולא5.

מילנה בן דוד6.

גבאליסימה 7.

שלי גורי8.

גזאליןרהף9.
ורייב'דזאיתן 10.
תהילה דנינו11.
והייביארא12.
מוחמד זיד13.
חאסקיהאיה 14.
חיימובבת אל 15.
איה טריף16.
סהר יוסף17.
נטליה אביטל לרנר18.
מגדובמוסא 19.
יוני מועלם20.
מקארירים21.
בהצטיינותמריאניקסם 22.
סיטשחר 23.
עאמרשרה 24.

בהצטיינותעיסא   סוגוד25.

בהצטיינותפושקשהנרייטה 26.

פסובפולינה27.

קוייליאקובקרינה 28.

בהצטיינותקוליאסמרי 29.

קונדישילנה 30.

קורנגולדמתן 31.

בהצטיינותקרוטרויערה 32.

רודקוביוליה 33.

רחל שיין34.

אלינור שריקי35.
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הפקולטה למדעי הבריאות

.B.EMSמקבלי תואר בוגר חרום                                    רפואת 

קרינה דיאנה אולרו1.

בהצטיינות יתרהארינוסשולמית 2.

גפטלרמיכל 3.

בהצטיינותעדי חמו    4.

לזבניקדניס 5.

בהצטיינותענת מולה  6.

מיסלמיכאל 7.

ספיר מרקמן8.

שני שרה סולומון 9.
פאהוםיומנא10.
פנטהטרוסאו11.
פנפילובולריה12.
יותם קורן13.
קזסרמי 14.
ריאןיוסרא15.
ניצן שורץ16.
טראוביוסף יצחק 17.
בהצטיינותאור לביא   18.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר מתמטיקה                     מקבלי 

בהצטיינותדינה ברק פלג  1.

בהצטיינותקאלישאורן 2.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר מדעי המחשב                מקבלי 

מתן איל1.

נתן אלול2.

יונתן אנגל3.

אעסםרים4.

ספיישרבכלרמאיה 5.

ניר גלעד6.

בהצטיינותדרוביאחמד 7.

אבינועם יחזקאל8.

שקד מטר   בהצטיינות9.
שוקי מצליח10.
בהצטיינות יתרהסדיגורסקימנחם 11.
אריאל ספיר12.
עבד אל חליםעלאא13.
פרדמןאשר 14.
בהצטיינותרחל פרנקל סבן  15.
קירסוןבנימין פליקס 16.
יערה שובל17.
שולמןדן 18.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר פיסיקה                         מקבלי 

גבארהמואמן 1.

טל גור2.

שמעון אריה חבר3.

מונסהיעקב 4.

בהצטיינותקסטיןניר 5.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר כימיה                            מקבלי 

אוטיסגיל 1.

איפריימוברעיה 2.

בהצטיינותאלעד ארד 3.

אשטמקרמורן 4.

בויארסקיאנסטסיה5.

יעל בלו6.

יסמין בן ישי לוי7.

מור בן לולו8.

שירה בן שושן9.
ברסלרקירה 10.
גלבקוויקטור 11.
אבנאיםדבושספיר 12.
וולקובהדס 13.
זרביניקולס 14.
חולואידובסקילריסה רון 15.
אור יוסף16.
בהצטיינותשירה כהן  17.
שחר לוי18.
בהצטיינותאנה לרנר   19.
חן מוזס   בהצטיינות20.
בהצטיינות יתרהנטלי חיה מושקט  21.
בהצטיינותנוי ברכה נחמד   22.
אלקחילעינב ניסים 23.
גרנדש-סגלוביץגל 24.

סדגייצחק 25.

הלנה פרידמן26.

יוסף פרץ27.

קוזריאיב 28.

אשרת רובינזון29.

אדם שוכר30.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר מדעי החיים                  מקבלי 

בהצטיינותליאור און  1.

אסא אורן2.

עדי אזולאי3.

סתיו איל4.

אלאסדחולה 5.

הילה בן דוד6.

עופר ברוקס7.

יתרהבהצטיינות ענבר בריח   8.

רועי ברקן9.
גולדפרבשלו 10.
ברקת גולדשטיין  11.
עלווה זורע12.
שיר זכאי13.
זרביבארז 14.
רתם לוין15.
תומר דביר מידן16.
מססהמתן 17.
לנה משניק18.
ענבר סגל19.
אליה משה סולטן20.
בהצטיינותקוניגאנדרס21.
קישנרמור 22.
בהצטיינותקרמרסקיליאור 23.
בר שוורץ24.

דניאל שטיין    בהצטיינות יתרה25.

חיים תירוש-שמעון-אסא26.
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הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר מדעי הגיאולוגיה והסביבה    מקבלי 

אלינה גולדברג1.

נועם שמואל גנץ2.

אלחנן הראל3.

מלניקובגל 4.

יובל פלג5.

בהצטיינותחן קניגסברג   6.

ארז קראוס7.

בהצטיינותשי רוט  8.

שיינראלי -מתן9.
שלדקסאורן 10.
דקל שמאי לוי11.
רועי שמעוני12.



28

הפקולטה למדעי הטבע

.M.Scבמדעים  תואר מגיסטר ממשק ושמירת טבע       מקבלי , אקולוגיה

טליה גבאי1.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מתמטיקה                             מקבלי 

בגהמתם 1.

מורן גבאי2.

תכנית משנית-תכנית ראשית ובחינוך -במתמטיקה דיםאפרת 3.

קסם גואטה4.

בהצטיינותשיר כהן   5.

מתן אדם לוי6.

תכנית משנית-תכנית ראשית ובפיסיקה -במתמטיקה נמרוד מרוז    7.

קגלובסקיטל 8.

קרנסקיךאנדריי9.
במתמטיקה ובפיסיקהעומר פיינברג  10.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

נאור אבו1.

אמיר אבו גנים  2.

איל אביטל3.

אבייבאלי 4.

בהצטיינותאמיר אברהמי   5.

אמיר אברמוביץ6.

גל אברמוביץ7.

בהצטיינותאברמזוןהעניךדוד 8.

אגבאריהעומר 9.
טל אהרון10.
שני אהרוני11.
פז אהרן12.
בהצטיינותשקד אהרן  13.
ערן אטיאס14.
רביד אטיאס15.
איזמיילובמרינה 16.
תמיר איל17.
עומרי איתן18.
אלאלוףסתיו 19.
אלבוחרעמיחי משה 20.
אליהויטב21.
אמבר אלמוג22.
בהצטיינותאלפרטהוד 23.
רון אלקלעי24.
אלראייואב 25.

אסתריןסמיון26.

הילה אפשטיין27.

עומר ארוך28.

טל באום29.

אושר בודה30.

רומי עדי בוחבוט31.

בונומונבו בונה 32.

ביבאסיעקב 33.

דנה בידה34.

יהונתן ביטון35.

ספיר ביטון36.

אוהד ביתן37.

מור ביתן  38.

בלומנפלדעוז 39.

בלומשטייןטל 40.

תכנית  –במדעי המחשב בלנקיערן 41.
תכנית משנית-ראשית ובפוליטיקה וממשל 

אורן בן זקן42.

נטע בן עזרי43.

אהרון  -גיא בן44.

ברגותיארא45.

נדב עמיחי ברמה                            בהצטיינות46.

יובל ברמן                                        47.

ברמן                                        בהצטיינותענר48.

בנימין ברנד                                    בהצטיינות יתרה49.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

בהצטיינותאופיר ברנס    50.

גיא ברנע51.

שחר בשארי52.

בהצטיינותניצן גבאי  53.

יונתן גבע54.

ניצן גואטה55.

גל גולדמן56.

בהצטיינותגולדנברג                                        אור 57.

אמיר קהת גולן58.

גומעהיצחק 59.

יפעת גורדון  60.

גורלילידור61.

בהצטיינותגיאנלהנועם 62.

גלעד                                            בהצטיינותנעמה 63.

גפרובאלינה 64.

ניר גרדה65.

גרוסוירטעומרי 66.

דור גרינבאום67.

דבושטל 68.

מוחמד דוחי69.

דוניץניר 70.

דוסטארירדן 71.

בהצטיינותאושרי דמתי  72.

הדר דרך73.

הימלברנדעמרי 74.

בהצטיינותברק הלמן   75.

מאיה הראל   76.

הרשקומירבל77.

ויטנשטייןנעה 78.

וייסלרעדי 79.

וילרנועם 80.

ויסקופףשקד 81.

רועי שלמה ויצמן82.

יק'ורגייצקרולינה 83.

רעות זאבי84.

זפרימאיר מאור 85.

יהודית זרחיהשירן 86.

דינור חדד87.

חדדזוהרית88.

יובל חדד89.

עומר חוגג90.

חוטבאמגד 91.

בהצטיינותאוראל חזן  92.

בהצטיינותאור חייט  93.

תכנית  -המחשב במדעי אור יוסף חסון    94.
תכנית משנית-ראשית ובכלכלה 

יעל טוביה95.

בהצטיינותרועי טופר  96.

טירנגלאסף 97.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

בהצטיינותטלמוריעל 98.

טלפלרמייקי99.
טלקראלמוג 100.
יאגייאבמאיר 101.
אלירן יונה102.
זיו זהבה יוסף  103.
יזרעאליתניקול 104.
ייבניןאיתן 105.
אלון ירושלמי106.
שחר ישר107.
בהצטיינותמור ישראלי   108.
אברהם כהן109.
יתרהבהצטיינות דורון כהן    110.
דנה כהן  111.
טל כהן112.
נמרוד כהן   113.
קובי כהן114.
שני כהן115.
שניר כהן  116.
טליה כחלון  117.
אביה כלפה118.
דין דוד כספי119.
ארז כרמל120.
יתרהבהצטיינות רון לב   121.
לבוןטל 122.

נדב לבל123.

דניאל לבנון124.

לבנקופףמור 125.

עמית לוזון126.

אור לוי127.

יתרהבהצטיינות הדר לוי    128.

הילה לוי129.

תכנית  -המחשב במדעי נוי לוי   130.
תכנית משנית-ראשית ובפילוסופיה 

שגיא לוי131.

אורי לויה132.

לוינסוןמרטין 133.

לופושיר 134.

גבריאל לזר135.

עומרי לחן136.

ליאבמבוקאור 137.

הגר ליבנה138.

בהצטיינותלנדויגיא 139.

לרדודוד דור 140.

אלונה מאיר141.

מגידששקד 142.

רן מדלל143.

בהצטיינותדוד מור   144.

יוסףשני מור 145.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

אבישג מזרחי146.

יתרהבהצטיינות מטרניאביתר 147.

בהצטיינות יתרהמיזרץאיתי 148.

חן מיכאלי149.

מילשטייןנועה 150.

בהצטיינותממואופיר 151.

מיכל מנחם152.

תכנית  -במדעי המחשב גיא משה מסט 153.
תכנית  -בלשנות -באנגלית : זרות ובלשנותובספרויותראשית 
משנית

בהצטיינותעמית מרכס  154.

בהצטיינותמרנץעדי 155.

משהאבישג 156.

בהצטיינותגיא משל   157.

יונתן נאגר158.

נהרייובל 159.

גלעד נוי160.

משה חי נחמיאס161.

חן ניצן162.

בהצטיינותניצן                                        עידו 163.

נירייבשמואל 164.

דור נעים165.

סודיטאלינה 166.

טל סולומון167.

ניצן סופר168.

אורי סופרי169.

סידוןטל 170.

בר סימן טוב171.

סמוליאנסקייקטרינה172.

רותם ספיר173.

עאמרמועאד174.

אלהאדיעבד נסראת175.

יתרהבהצטיינות עדן עבדי  176.

אסף עדן177.

שחר עזרא178.

גיא עמית 179.

אריה פבלוב180.

חגי פורה181.

פינץעמית 182.

בהצטיינותנעה פינקלשטיין  183.

בהצטיינותפיקהולץאייל 184.

פיתוסיליטל 185.

בהצטיינותאסף פלג   186.

סופיה פלדמן187.

פלוטובגבריאל 188.

בהצטיינות יתרהפלרשהם 189.

פנישרונן 190.

עידו פרבר191.

אמיר פרידמן192.

פרידמןדניאל 193.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

עוזי פרידמן194.

צחוריניר195.

צימבליסטעמית 196.

ענבל צימרמן197.

שני צלח   בהצטיינות198.

צפרונירותם 199.

יחיאל צרפתי200.

תכנית  -המחשב במדעי מור מרדכי קדוש  201.
תכנית משנית-ראשית ובכלכלה 

שניר קדוש202.

אלירן קדושים203.

בהצטיינותקוגןפטר 204.

בהצטיינותגלעד קוך   205.

תומר קולה206.

בלומנרייךאלון קומטה 207.

קיידאןארז 208.

ה'קליגאיציק 209.

בהצטיינותנגה קליין  210.

קלימיטליה 211.

תכנית  -המחשב במדעי חן קמחי   212.
תכנית משנית-ראשית ובניהול 

קרוקירדן 213.

קרילקרשניר 214.

בהצטיינותקריףמירן 215.

ליאב רבי216.

רדצנקוסטניסלב217.

יהב רובין218.

רוזיןדלית 219.

רוזנמןנימרוד220.

בהצטיינותעומר רון  221.

רחמנירותם 222.

דביר רייך223.

דנה ריש224.

רפלקמה 225.

יונתן שביט226.

נדב שגיא227.

אורי שוכן228.

שוסטרמןסטפני 229.

שירן שטיינברג  230.

תכנית  -המחשב במדעי שטסלאהד יעקב 231.
תכנית  -בלשנות -באנגלית : זרות ובלשנותובספרויותראשית 
משנית

שטרקרדור 232.

שיטריתרום 233.

יתרהבהצטיינות מיכאל שכטר  234.

בהצטיינותשלו שליט  235.

תכנית  -במדעי המחשב שלייפרשחר 236.
תכנית משנית-ראשית ובכלכלה 

שליפראופיר 237.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי המחשב                        מקבלי 

תכנית משנית-תכנית ראשית ובכלכלה -המחשב במדעי עמית שלם 238.

רעות שלם239.

שמאילובאלעד 240.

מיקה שני241.

חגי שפירא242.

שפרינגררותם 243.

עומרי שרביט244.

שרייברשרון 245.

שרמןפרדריק 246.

בהצטיינותשרצקיטל 247.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מתמטיקה ומדעי המחשב    מקבלי 

אלוןאיתי 1.

דולב ארז       2.

יותם אבישי ארז     3.

תומר אתרן       4.

בהצטיינותרועי בייט 5.

מעיין בלסי           6.

בהצטיינותיואב בן דב   7.

בהצטיינות       ברנע                                     עידן 8.

ירדן גוטליב9.
לצן'גורזמיכאל 10.
דולב דנינו11.
הכטררועי 12.
עמית וייס13.
נדב זיתן14.
זפרניספיר 15.
בהצטיינות יתרהטל חדד   16.
מתן חתמי17.
מאי יערי18.
ליפץמתן 19.
סרורדקל 20.
עידו פארן21.
יתרהבהצטיינות גיל פונדק מינץ   22.
בהצטיינותדן פריד  23.
פרידלרעמית 24.
ניתאי פרידמן25.

צחריונתן 26.

קולינרניב 27.

קלינמןאיתי 28.

שוסטרמןעינת 29.

תומר רובינשטיין30.

נטע שטיין31.

בהצטיינות  גל שכטר 32.

שלינגרגיא משה 33.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר פיסיקה                                 מקבלי 

בן אבנית1.

בהצטיינותאברהם אטון   2.

מאי אלון3.

מאור אסיף4.

ביאלראמיר 5.

גינדיאור 6.

עמית דוד7.

פליקס דון8.

וונטשנעם 9.
זנטידוד 10.
בהצטיינות יתרהטוביאסלי 11.
עומר מירן12.
בהצטיינותחנן מרדכי  13.
פררהאריאל 14.
ציזלינגגיא 15.
צנרבת אל 16.
אילן שחר17.
שיר שינקר18.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר כימיה                                   מקבלי 

לרה אבני1.

מאיה אברהם2.

יוחאי אזולאי3.

ניבל אל אסד4.

הואשלהפאתן אל 5.

אלביןגייל6.

יתרהבהצטיינות נועה אפיק 7.

בובלילדניאל 8.

ברלוביץנעה 9.
ברסקרדנה 10.
שחר ברקאי11.
שני הר לבן12.
בהצטינותוורמסראייל מררי 13.
וייסמןאנה 14.
בהצטיינותזאקלורינהענבל 15.
זמרוןעודד 16.
טאשאקוריאיילת צביה 17.
אביב טבול18.
נועה ישעיה19.
בהצטיינותניצן כהן  20.
רותם כנפי21.
בהצטיינותגפן לבנה   22.
ליאליןקסניה23.
תומר מור מינץ24.

מייליכובגבריאל 25.

מסארוהארקאן26.

סודיטאלינה 27.

עאסיחביב 28.

קדיקובאנסטסיה29.

קומיסיונרקורין מונה 30.

בהצטיינותגיא שמואל ראובני 31.

אופיר רוקח32.

טליה רפן  33.

שחאדהבריויריוס34.

חגי שפירא35.

רותם ששון36.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי החיים                          מקבלי 

גאמעאבו נאסיר1.

קוידרבסמה אבו 2.

אבו שארבררדה3.

אבולפיאאורי 4.

בר אברבנאל5.

שרית אהרוני6.

שני אורנשטיין7.

איזקסוןאחינועם 8.

איליאגוייבאינה 9.
אילייביוליאנה10.
נגה אלון11.
אלנבארייומנה 12.
אלפורדרועי 13.
אסרףבן שמעון 14.
אשטמקארעדיאל 15.
בויוםהדר 16.
שני בוקובזה17.
אריאל ביטון  18.
רותם בת חן בית שם19.
מיקה בכר20.
בנדרסקימיטל 21.
מי טל בנר22.
דנה ברגר23.
בהצטיינותגוני ברקי   24.
שקד בשן25.

לישי גבעול26.

שירלי גוטמן27.

מיקה גולן  28.

צוף גולן29.

שחר איב גולן  30.

גומבושמאיה 31.

גוריחובסקייאנה 32.

עדי-דניאל גיל33.

גאות גלאי34.

שחר גפר35.

סומא גרה36.

איתי גרינברג37.

גרינשפןנופר 38.

גרינשפןעידו 39.

דבורקיןאליזבט 40.

דבסאןסלאם 41.

יתרהבהצטיינות עמר דדיה   42.

בהצטיינותדיוינסקיילין 43.

דמסטיהונתן 44.

נגה דניאל45.

האוזמןאד דוד 46.

רוני הן   47.

אבן-דרורית הר48.

גל הרמלין  49.

ווסטריקובאלינה 50.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי החיים                          מקבלי 

בהצטיינותאסף ויטל    51.

נועם זורק52.

זיגדוןאלה 53.

זייברטדינה 54.

בהצטיינותזיידהטל 55.

חן זינגר56.

זמדמישל 57.

חיגאזימנאר58.

נטע חלילי59.

יונסיעדי 60.

בהצטיינות' יוסקוביץדנה 61.

דור יערי62.

נעה יערי63.

נופר כהן64.

יתרהבהצטיינות נתנאל כהן   65.

עמית כהנא66.

יובל לוי 67.

נופר לוי68.

לויטנדינה 69.

לזרסקואור 70.

שחר לירז  71.

עדי לנגר72.

הדר מור73.

בהצטיינותהגר מורן   74.

יעל מילר75.

הדס מלכה76.

ענבר מנטל77.

מסתאימיכאל 78.

בני'נוצמרינה 79.

אביטל נחמיה80.

בהצטיינותנסאסרהאסראא81.

יוליה נקין82.

נחום לביא נתן83.

בהצטיינותליאב סגל 84.

עומר סגל85.

יתרהבהצטיינות סלובודניקולדימיר 86.

סמולניקגיל 87.

דור עיני88.

עפר עיני89.

צוף עירן90.

פירסטענבל 91.

מתן פלג92.

פרגמןאמיר 93.

בהצטיינותפרטוקכינר94.

דנה פרידמן95.

אור צברי96.

צילאגהגר נעמי 97.

יתרהבהצטיינות צירמןעמית 98.

קורנפלדנוגה 99.
קיפרעידו 100.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי החיים                          מקבלי 

בהצטיינותבלקסטין-קלייטמןגל 101.

סיון קליימן102.

קריףהדס 103.

עדי קרן104.

קרנילידור105.

רבוחיובל 106.

עדיה רובין  107.

רימינידנה 108.

רכטמןאריאל 109.

בהצטיינות יתרהשגיא                                          לירן 110.

שולמןמרים 111.

גיא שור112.

שלמהליז113.

נטע שפיר114.

נטלי תורן115.

יובל תמיר116.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מקבלי פסיכוביולוגיה

אולבסקיאולגה 1.

אור איזנברג2.

בהצטיינותדן אייזנברג   3.

גל אילון4.

נועה אליאס 5.

אביב אלימלך6.

ענבר בן חורין7.

ברונשטייןמיכל 8.

יובל שי ברוש9.
גוסלסהדר אסתר 10.
צור יעקב גרוסמן11.
בהצטיינותיעל גת   12.
בהצטיינותורוניקה דוידוב   13.
בהצטיינותיהל דן   14.
בהצטיינותמיכה ירוחם הכהן    15.
בהצטיינותדניאלה הנסב  16.
בהצטיינותמאי וינר   17.
זלוטניקדור יוסף 18.
בהצטיינותחרובי   ט'ג׳ורגרביד 19.
יוסףולריה20.
בהצטיינותים יוסף     21.
טל יופי22.
אנבל שרה יעקב23.
בהצטיינותאור ליס  24.
מרציאנואברהם 25.

בהצטיינותמיכל נסים 26.

רותם סבן27.

שירה סימון28.

יותם עדי29.

דנה עמיר30.

בהצטיינותשירה פז   31.

פלבןרון 32.

תמר פרבר33.

קנפרעמית 34.

לאה רוזנברג35.

ניקובסקי'רוזגל 36.

נעם שוב37.

אורי שמחה שורץ38.

ליאור שחורי39.

אופיר אברהם שעשוע40.
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הפקולטה למדעי הטבע

.B.Scבוגר במדעים  תואר מדעי הגיאולוגיה והסביבה            מקבלי 

ארז אזולאי1.

אנגלרחננאל 2.

אשטמקרספיר 3.

יהל אשד4.

בהצטייינותבר אשל  5.

-הגיאולוגיה והסביבה במדעי בלומנפלדמאיה 6.
תכנית משנית   -תכנית ראשית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

יתרה    בהצטיינותבהצטיינות
אלמוג בלייר7.
צח בן אהרן8.
און-לירון בר9.

גיא גבע10.

גוטסמןניר 11.

בהצטיינותערן גל   12.

בהצטיינותגלכמןיונתן 13.

איתי גפן14.

-הגיאולוגיה והסביבה במדעי לירון דנה 15.
תכנית משנית-תכנית ראשית ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

בהצטיינותניר הקניין    16.

נועם וגה  17.

זגרימנשה 18.

זרביבשיר 19.

שיאון שמעון זרח20.

יעקב קובי חבושה21.

חליווהדור 22.

אמיר טופז23.

טרחנובאנדריי24.

טרקלליליה25.

רותם יופיטר26.

אור יעקב27.

לבסתו28.

יתרהבהצטיינות נועם לוטם   29.

לירן לוי30.

מיכה לוריא31.

עידו מאיר32.

מילשטייןאור 33.

גל נתן34.

ענבל סגל35.

דרור סובול36.

נבו סולטן37.

סליםמדלין38.

עומרי עובדיה39.

רז עופר40.

מיטל עמית41.

בהצטיינותיובל עשת  42.

בהצטיינותאלה פוקס   43.

-הגיאולוגיה והסביבה במדעי צווייגאירינה44.
תכנית משנית-תכנית ראשית ובכימיה 

מתן קו אל45.

נעה רובין46.

יובל יהודה ריכטר47.

בהצטיינותליאור רק   48.

משי שאול49.

לירן שדה50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר אופטית      מקבלי -הנדסה אלקטרו

קובי אפללו1.

ברייארתומר 2.

דניאל גדלין3.

יוסף חיים גוטליב4.

אריה גרוסמן5.

יעקב גרינברג6.

דנגוררועי 7.

וישנבסקיעמיר 8.

טחולוףאושרת 9.
רביב יוחנן10.
יצקוביץטל 11.
פאיפבל12.
בהצטיינותקרבץולדיסלב13.
רוחקסשמואל 14.



45

הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסה סביבתית          מקבלי 

חמדי אבו זאיד1.

אלעד אפל2.

איציק אריאל3.

מעיין ביטון4.

בסיונוקיוליה 5.

גראוברטאילון 6.

גרדוסאור 7.

דיטורליאור 8.

זרביבנופר 9.
טרננקוהדס 10.
טל ימיני11.
אוהד כובס12.
צליל לוי13.
לויןביאטה14.
עודד מוזס15.
מחלב( יעקב)יקיר 16.
הודיה מלכה17.
סופיה רובין  18.
רובינשטייןטניה19.
שגיא שוורץ20.
שטיינהרץתהל 21.



46

הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסה כימית               מקבלי 

בהצטיינותאלעטאונהעמר 1.

רותם ביטון2.

מתן בירנבוים3.

רון בן חמו4.

ניר גולדברג5.

אמיר גלבוע6.

חן דהן  7.

יתרהבהצטיינות טוטאישני 8.

אביה לביא9.
עדי לביא10.
דוד עטיה11.
בן פורגדור-רפאל12.
בהצטיינותאליה פרידלנד   13.
בהצטיינותרוני קרול   14.
בהצטיינות יתרהאיתי שחר   15.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר רפואית       מקבלי -הנדסה ביו

בהצטיינותחן אברהם   1.

בהצטיינות יתרהאיצקוביץדנית 2.

ביטון חיוןסתו3.

בכרלידור4.

ברומברגזהר 5.

נטלי גנץ כדורי6.

ליר כהן  7.

בהצטיינותמתן סיוון  8.

בהצטיינותירדן שרון   9.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת ביוטכנולוגיה    מקבלי 

לידן אהרון1.

מעיין אילון 2.

בהצטיינותאקסלרודטים 3.

בהצטיינותחנה ברק    4.

בהצטיינותדגן                                       בר 5.

בהצטיינותהדר דגן  6.

ליבנה וסרמן7.

בהצטיינותחזי חיון 8.

שרי חן9.
מיכליס-מזובובסקימרגריטה 10.
מיה נוף11.
בהצטיינותנעה פלד  12.
מור פרידמן13.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסה גרעינית           מקבלי 

אודאיעמיר 1.

יתרהבהצטיינות גב דוברת    2.

הוניגניר 3.

בהצטיינותיונתן מנחם ואלך   4.

בהצטיינותשלומי כדורי  5.

ירדן פלג ואלך6.

רדוסרומן 7.

אלדר שמואל8.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת חומרים             מקבלי 

בהצטיינות יתרהשיר בן שלום  1.

עמית זכאי2.

אסתי טולדו3.

שחר כהן4.

הדס לוי אוזן5.

'מדבדפינחס6.

אדם סבח7.

תומר סול8.

פירשטמןנריה 9.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת חשמל ומחשבים        מקבלי 

הדס אור לי1.

אלמוג רפאל אזולאי2.

בהצטיינותאידלשטייןשחר 3.

בהצטיינותאלגריסינוה4.

יעקב אליאב אלול5.

אסבגאסף 6.

עמית אפרים7.

אקסלרודגריגורי8.

אופיר ארץ קדושה9.
אלעד בן ברוך10.
בהצטיינותבנסימוןמשה 11.
גולנדאיליה 12.
רותם גל קציר13.
אסף דבורה14.
נדב הראל15.
טוקריניב 16.
זיו יאבו17.
אסף יוסף ליבנה18.
בהצטיינותמושייבארקדי 19.
מינדלאלכסנדר 20.
מרקו  גילעד21.
אסף ניסני22.
עאמראייל 23.
בהצטיינותפוזנובאנטון 24.
פוזנרארז 25.

פייבישעמר 26.

בהצטיינות יתרהאורי פלד   27.

בהצטיינותאביתר רימון    28.

אור שוורצמן29.

שחר שר שלום30.

בהצטיינותששונקרעידן 31.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת מכונות              מקבלי 

אדלמןשמיל 1.

דנה ארז2.

עודד בן שטרית3.

כפיר ברדה  4.

היא דרורי-לי5.

ירדן זוהר6.

נו'זדניאל 7.

דניאל יעקבי8.

בהצטיינותנדב לרר  9.
נעם משה לשם10.
ניר מאירי11.
אוהד מזור12.
מידוודובסקידנה 13.
בהצטיינותעמרי מתניה     14.
ליהי סולומון15.
בן עמיר16.
פלשנרארז 17.
קזרנובסקיבנימין 18.
קיסלסיטל 19.
שמעון רגב20.
שוקנרתומר 21.
בהצטיינותדן שחף     22.
יעקב אליהו שטרית23.
בהצטיינות יתרהעמית תאני   24.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת בניין                  מקבלי 

מרים אורבך גלין1.

אושרובולרי 2.

משה ישראל בן שמחון3.

אלי מור4.

פרוכטערן 5.

משה רובין6.

שמוקלראלכס 7.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת מערכות מידע           מקבלי 

נגה אגמון1.

דויטשמןתומר 2.

הבלרעידן 3.

ויטאדר 4.

זלצמןיוסף 5.

בהצטיינותינובסקיסתיו 6.

יוסי כהן7.

שפירא                           בהצטיינות-נוי כהן8.

אדם לאוז9.
בן יוסף לוי10.
לייבהעודד 11.
עדי מאיר איזן12.
טוב-יעל מה13.
עפרי מסד14.
מעיין מרדכי חסידים        15.
דניאל נחמיאס16.
ליעד נחמיאס17.
אדיר סולומון                             בהצטיינות18.
סרפיאןנופר 19.
פולאדהדר 20.
ניצן פרחי21.
ליאור פרי22.
ניר פרידמן23.
חן צבאן     24.
שירה קדוש25.

קינצלינגרמתן 26.

קלבונאור 27.

שיר קשי       28.

שוסטרמןאנטולי29.

שטוטלנדאלאונורה30.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר מקבלי וניהולתעשיה הנדסת 

אבו חלף     נסים 1.

אגבאריהתאופיק 2.

רותם אשור3.

'   שוכי ברקוביץ4.

רועי כהן   דוד 5.

עדי לבני6.

מנצורשירן 7.

יקובסקי'מנצמריה 8.

גל משה9.
סברותום 10.
קסביירון 11.
קרייטמןמאיר 12.
פרושיןבסקי'קריצאלה 13.
רזידורמקסים 14.
שפיגלפיודור15.
תרשישהילה 16.
אומידרוקני 17.
איזגלובדורון 18.
קארין אלבז    19.
דוד    -רועי בן20.
בקיונתן 21.
שירה    -אור בר22.
שקד גנון23.
גסטקורן 24.
זיורגינה25.

מרים כדורי26.

שיר לבני27.

דניאל דוד לבנת   28.

לויסתמרי 29.

יובל ליטבק30.

מישאלמשה 31.

אזוגיסיאגרבקה שיראל32.

חנה צור33.

קיויתיענבל 34.

קלנטראהרון 35.

שרףתומר 36.

אילייסובאסתר 37.

ברוןגיל 38.

שריג    אביעוזעמרי 39.

בזןצבי רן 40.

דוידיאיילת 41.

כהןמוריה 42.

לויירדן 43.

ליקריץהדר 44.

בהצטיינותפפיסמדובדניאל 45.

קרמראורן 46.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר ניהול והנדסת בטיחות           מקבלי 

דוד אביטל1.

כפיר אלוש2.

אלקובירון 3.

גדעון אסולין4.

נדב ארבל5.

אסולין בצלאל6.

נוי געש7.

גקראירית 8.

ליאת גרנית9.
חאקשוראוראל 10.
יוסף חדד11.
שלומית יואב12.
אריק כהן  13.
הודיה כהן צמח14.
הילה מימון15.
אידן מרזוק16.
מתן ישראל נבון17.
צורי נעים18.
נפתלי פרץ19.
פרקלאלי 20.
רבינסקירומן 21.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת מערכות תקשורת       מקבלי 

יתרהבהצטיינות ארבל לוי    1.

לסריאמיר 2.

אבישי דוד מלכה3.

בהצטיינותיורם סגל 4.

יתרהבהצטיינות בן עמוס   5.

בהצטיינותיועד צור   6.

אור רז7.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.M.Scמגיסטר במדעים  תואר הנדסת אנרגיה              מקבלי 

אבקסיסעמית אליעזר 1.

אברמובדן 2.

ארייבשמעון 3.

שרון בללי4.

משה בן סלומון5.

גיא בקיש6.

רועי גרוס7.

מיכאל דיין8.

מאיר כהן9.
לוגסיאורן 10.
שירן אליאן לוי11.
ליפזניסן לאו 12.
טל מימון13.
אשר פלג14.
שולץנעמה פרידמן 15.
שי פרץ16.
דניאל פנחס רועי17.
רנתיסיטוני 18.
רגב שרי19.
עוז ששון20.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסה כימית                  מקבלי 

ליאור אמבר1.

בהצטיינותנועה אפיק   2.

בדוי מחמוד3.

ברבוניבאי4.

בורו משה5.

שיליבלסי 6.

סנדרהגוכמן7.

אלוןגלוברמן8.

בהצטיינות יתרהאביתי   גלטמן9.
היליתהוברמן10.
הללי שני11.
יתרהבהצטיינות אייל מררי   וורמסר12.
וייס עופר13.
דנהזסלבסקי14.
ספירחכימיאן15.
יעקב פלג16.
בהצטיינותכהן מאי   17.
בהצטיינותלבנה גפן   18.
סאלחמחאמיד19.
מלט אורי20.
מסיקה ירין21.
רוןנחימוביץ22.
סומר מעין23.
סופר נעם24.
יעלסירוטה25.

פנש נטלי26.

אופירפרוסיאנוי27.

צמח יוגב28.

בהצטיינותדיויד קוגן29.

קורן בר30.

נעהקיידן31.

בהצטיינותמצק שי עדין   -קלנר32.

קפלון עדי33.

בהצטיינותאליה קפלנר34.

ראובני גיא שמואל35.

אלירןרושקין36.

קרינהרזניקוב37.

רצון איתן38.

רצון מתן39.

אלכסנדרשבצנקו40.

בריויריוסשחאדה41.

שחר ניב42.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תוכנה                  מקבלי 

בהצטיינותאבו צחי יצחק  1.

אבני רותם2.

אהובי לימור3.

אור דפנה4.

אופיראימס5.

אליה רוי6.

אלישע יהונתן7.

דביראלקובי8.

עלאאלשאפעי9.
תומראמדור10.
אפרת ספיר11.
יתרהבהצטיינות ארז  ונר'ביז12.
בהצטיינותביטון איתמר   13.
אלעדבירנפלד14.
בהצטיינותבן חיים שי 15.
בהצטיינותבן שבת ניב 16.
אור  בן שושן 17.
בן שטרית שחר18.
בהצטיינותבניטה עדיאל 19.
אביעדברוכשטיין20.
ברלין לאון21.
שיר אלברנדס22.
גוטמן איתי23.
קיט יקותיאלגולברג24.
גולדנברג אורן25.

אחיעדגלרנטר26.

גרינברג שרון27.

יעלדאובר28.

דותן שחר29.

דיה יניב30.

בהצטיינותמאיוכהן הוסוקווה31.

הלר עומר32.

יתרהבהצטיינות הראל עומר דוד  33.

הרטמן ברק34.

הרמן קרן35.

הרניק לינור36.

יאירזוהב37.

סהרבי'חג38.

חיים בר39.

חן אדיר40.

טל אלירן41.

יגאל רועי42.

יהודה גל43.

יצחק רון44.

לב תומר45.

בהצטיינותלנדאו אופיר 46.

יאירלנדמן47.

מגן עדי48.

סיוןמדניק49.

עומרימושכל 50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תוכנה                  מקבלי 

מזוז עמית51.

אנדלסמחאמיד52.

מלאכי שחר53.

מנס אריאל54.

שגיבמפגבקר55.

משעלי טל56.

נגב אדר רבקה57.

נקש שגיא58.

אורסימוניץ59.

סלע עומר60.

איגורסרוחנוב61.

עידןעדטו62.

עוגן רום63.

עזרא שחר64.

עזרא שירה65.

עמריעטייה66.

עשירי ליאור67.

ליאורפוגרבינסקי68.

פקדה שלמה69.

יליזבטהפרידמן 70.

צבי כפיר71.

יהונתן מאירציונוב72.

אלכסנדריניאן'צ73.

שביטצרניחוב74.

בהצטיינות יתרהדין  קאזס75.

בהצטיינותדב ברל   קזרסקי76.

אבישיקיטרון77.

קפלן עמית78.

משהקרסגי79.

בהצטיינותראובני זהר  80.

בהצטיינותראש איתי   81.

רוזנברג חן82.

עודדרויטבלט83.

בהצטיינותרפפורט אלעד 84.

שחר קורל85.

הדסשידלובסקי86.

תמירשמילוביץ87.

שמעון טליה88.

בהצטיינותתשובה רותם 89.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תעשיה וניהול      מקבלי 

חגיאידלציק1.

אליהו סעדון מור2.

בהצטיינות יתרהאופיר ביטנר3.

בכר עומר4.

בן אלי הילה5.

בהצטיינותיובל                                        גבאי 6.

גוטמן דנה7.

דברת מעין8.

בהצטיינותשחף  יניר9.
רחלי  לגזיאל10.
נועהמרקפלד11.
בהצטיינותדניאל  סאקוב12.
בהצטיינות יתרהסלטי דרור  13.
בהצטיינותארסניפרצובסקי14.
בהצטיינותעומר צורבל15.
אבירם הדר16.
אורןאברמוף17.
אדלר ספיר18.
אדלר שרון19.
אדרי בשמת20.
אדרי עדי21.
דןאופנהיים22.
אושר דניאל23.
שיראיזיק24.
נויאימני25.

רבידאלגריסי26.

רותםאלגריסי27.

אלקבץ שני28.

שקדאלקיס29.

בהצטיינות יתרהארז טל  30.

טלבוחניק31.

דניאלבוקלר32.

בחר ליאור33.

עדןביליה34.

בהצטיינותבן דוד קורל 35.

בן יאיר תומר36.

בן נעים גולן37.

בן נתן יותם38.

בן שלוש ענבל39.

בן שמעון מאור40.

יריןבניאן41.

יוסף דולב-בן42.

דורברג43.

עדיברהום44.

ברוך מאיה45.

נקטרברחנין46.

דניאלברלינר47.

שירברנסון48.

יתרהבהצטיינות עדי   ברנשטין49.

ברק ניר50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תעשיה וניהול      מקבלי 

גולדמן שיר51.

גורביץ גבריאל תאו52.

גלילי בן53.

גלילי עומר54.

נויגמליאלי55.

מורגרבלי56.

עמיחיגרינולד57.

גולן נועה-גרסון58.

מאיהדרגוצקי59.

דרור רן60.

נופיתדריהם61.

הוד קרן62.

בהצטיינותנופר  הוכנברג63.

אילןהוצנסקי64.

הורביץ שי65.

בהצטיינותליאת  הרבסט66.

זהב הדס-הר67.

הררי דפנה68.

עדיויניצקי69.

בהצטיינותוקסמן נורית   70.

בהצטיינותחדד בן   71.

חורש מור72.

דודוחכימיאן73.

חמו טל74.

בהצטיינותשקד צינדרחן 75.

חנקין ענת76.

חרוש אור77.

ארזין'טורצ78.

בהצטיינותטלבי רננה    79.

אופירטריכטר80.

יובליודוביץ81.

אור-יזרעאל שקד קרן82.

יסעור נטלי83.

כהן אוהד84.

כהן מיכל85.

בהצטיינותכהן ניצן   86.

כהן סתיו87.

כהן שלי טרסה88.

כליפא תמר89.

בהצטיינותכמה ענבר   90.

בהצטיינותכנפי ליאור   91.

כרמי נדב92.

יתרהבהצטיינות לב רועי  93.

להב שיר94.

שריתלובל95.

לוי הילה96.

לוי תמר סוזן97.

בהצטיינותדן  לוינסון98.

בהצטיינותשחר   לוסטיג99.
בריןלזרוביץ100.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תעשיה וניהול      מקבלי 

רוניליבוביץ101.

מאיר בן102.

איתימאירוביץ103.

מוזר אלון104.

סיגלמוסקוביץ105.

מור הדר106.

מיכאלי עמית107.

דודמישאל108.

בהצטיינותמלובני יניב  109.

עמיתמליכס110.

מסיקה שני111.

פנחסמרגלית רותם 112.

נועםמרדכייב113.

ספירמרקוביץ114.

חגיתנוסינוביץ115.

נחמיאס תמיר116.

ניב מאי117.

ניסני מלודי אסתר118.

אפרתנעוס119.

נקש עינת120.

נקש רוני121.

ירדןסבדרה122.

אלינהסוגרין123.

סולומון מאי124.

סופר אליהו125.

נירסוקוליק126.

יתרהבהצטיינות אלישע   סנד127.

רועיסנדובסקי128.

תדהרסנדובסקי129.

ספיר אנה130.

מאיסרוגו131.

אלדדמ"סת132.

בהצטיינותראולמרטין עבאדי133.

עדי ירדן134.

עדני רוני135.

עובדיה אלין136.

ענבר מיכל137.

אדוהפולק 138.

גלעדפוסטובסקי139.

צלילפוסטולובסקי140.

אריאלפוקשנסקי141.

וש'גפינק 142.

בהצטיינות יתרהפישמן טופז 143.

שיפלאוט144.

מייקי-פלג מיה145.

פליק רון146.

פרג גל147.

יתרהבהצטיינות פרץ יואב   148.

דניאלצדוק ליאור 149.

רעותצוברי 150.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת תעשיה וניהול      מקבלי 

צוקרמן הדס151.

צחור נעה152.

בהצטיינותקדמי לידר 153.

נגהקופשטיין154.

בהצטיינותרון    קורקוס155.

רזקיסלניק156.

קיסר בר157.

קיש אופיר158.

דוד-קמחי רועי159.

קסטרו נוגה160.

קפלן דורין161.

בהצטיינותעומר  קצבורג162.

ספיר ליהיקריספיל163.

קשת מאיה164.

שירראקח165.

בהצטיינותרובן אלרן   166.

רוזנברג גל167.

רינתרויזמן168.

רולניק אלמוג169.

רייכמן אלון אלכסנדר170.

שאבי הדר171.

שוורץ נעה172.

ליאורהשוורצבורג173.

בהצטיינותשושן טל 174.

שושן שי שלמה175.

שטראוס אורי176.

שירשטרנפלד177.

בהצטיינותירדן   שינזון178.

שלו שיר179.

בהצטיינותשליט נדב 180.

בהצטיינותמיכל  שלכט181.

שמואל עמית182.

שפי יריב183.

שפירא רותם184.

מעיןשפר 185.

רועי אבן ארי186.

ניצן אלון187.

בוגטיקובפולינה188.

אדיר בן עזרא189.

גודארדטל 190.

בהצטיינותגליקירתם 191.

ניצן גלר192.

רז דנינו193.

איתמר זך194.

טראבשלו 195.

כודדהאורטל 196.

קמה לירן197.

סויססארואי 198.

ספקטורשון 199.

רניאק'צמיכאל 200.

רוטברטמיכל 201.



66

הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מערכות מידע       מקבלי 

אברהם זוהר1.

אורן שחר2.

אנטוליאיוונוב3.

איל שקד4.

שחר נעמיאליאסי5.

בהצטיינותארביב אייל   6.

בלטה אביבה7.

בן הרוש רביד8.

בן חיים שני9.
בן סניור טל10.
שלוש נוי-בן11.
דורברטל12.
גולדשמידט ניר13.
אלוןגיגי14.
רינהגלפרין15.
גרינברג נדב16.
בהצטיינותדביר אופיר  17.
דהאן עמית18.
בנואלדוגיימן19.
סופיהדימנט20.
עמיתדיעי21.
וילד שחר22.
אסףולודבר23.
זקס גיא24.
צוריאלחגיאן25.

בהצטיינותחורי שני   26.

ליאוריאן-חורם27.

חזות ירדן28.

חזן הדר29.

קי'יעקב גטיאר30.

הילהטמם31.

יונה שקד32.

בהצטיינותיצחק נבו 33.

דוד-ישראל דור34.

לוי אילנה35.

בהצטיינותלוי עדן  36.

חנןליבהבר37.

לישה קרין38.

בהצטיינותלעדן דורון  39.

בהצטיינותמגן עמית 40.

בהצטיינות יתרהניר                            מובשוביץ41.

נועםמוסקוביץ42.

בהצטיינות יתרהמילר רוני  מינדלין43.

מלמד כהן נגה44.

מלצר יוסף45.

ממן גיל46.

נחום אסף47.

בהצטיינותאליאורנחמיה 48.

סביר נטע49.

עידוסקאזי50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מערכות מידע       מקבלי 

חריבהשי סקאזי51.

אילןסרנוב52.

עובדיה יגיל53.

אסתרפבין54.

פירוז עדן55.

ציון דור מיכה56.

צרפתי לינוי שמחה57.

רוניתקיסיס58.

בהצטיינותאלכסנדר  קרמיאנסקי59.

קרמר מיה60.

בהצטיינותראובן מאור  61.

רווה דניאל62.

אורןרוזנבאום63.

רוזנבלום ענבר64.

יתרהבהצטיינות ענבל   רושנסקי65.

רותם גיל66.

רותם ירדן67.

רזי עידן68.

סיוןריזנסקי69.

בהצטיינותשחר תומר  70.

שטיינברג איתן71.

גיאשיטרית72.

יעלשיינברג73.

שלום אלינור74.

בהצטיינותשם טוב טל  75.

רוןשמולינזון76.

שמחוני דרור77.

שפירא מקס78.

שרעבי בתיה79.

זיותומרוב80.

מן אביב'תורג81.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מערכות תקשורת          מקבלי 

אבנרי צור1.

בןאיסטחרוב2.

אלקבץ ינון3.

אסולין נועם4.

סטניסלבאשקנזי5.

אילון נחמיהבומשטיין6.

ביטון שלומי7.

אופירברג8.

גדרון יוסי9.
שיגולדשמיט10.
דהן נירית11.
אורטלדסה12.
וקנין טל13.
רימהורי'ח14.
בהצטיינותחורש גל   15.
בלה  חיזגייב16.
טהור רם17.
מנשהיצחקיאן18.
פטריסיהכץ 19.
בהצטיינותיעל  לוסטיג20.
בוריסמושאילוב21.
ממן דורון שי22.
בהצטיינותויקטור  מרטינוב23.
בהצטיינות יתרהנגר תומר 24.
סגל רז25.

סהר כרמל26.

מיכאלסידורוב27.

פלד יובל28.

פלח גיא29.

צוקרמן שגיא30.

בהצטיינותשון  הנקוקצירקל31.

סטניסלבקרפנקו32.

שוקר בר33.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מכונות                 מקבלי 

אביב                          בהצטיינותאבוחצירה 1.

אביאור אורי2.

אביב עידן3.

נעמהאברהמוב4.

יתרהבהצטיינות ליאב   אברמס5.

אדלשטיין נדב6.

ונתן'גאוסטרובסקי7.

חן יואב–אור 8.

אושרי אלרואי9.
בהצטיינותאושר                             אזולאי 10.
ליאבאטרזדה11.
בהצטיינותאיתן עמית 12.
אלכסנדר דרור13.
יקיראלמעלם14.
בהצטיינותאלעזר יעל  15.
אסף טום16.
אפרים אילון17.
ארליך דור18.
מתןארמן19.
גפןארקישקיס20.
לינוראשקנייזר21.
באום מור22.
ביטון אביב23.
בהצטיינותביטון גיא 24.
אריאל יעקבביסטריצקי25.

יתרהבהצטיינות בכר ליאור  26.

ליאורבלפולסקי27.

בן חמו שניר28.

בן שטרית ליאור29.

אביבבנישו30.

בראון ידידיה31.

גואטה אפיק32.

בהצטיינותגואטה יועד  33.

גובי קובי34.

גוזלן יאיר35.

גולדברג נגה36.

רויתגולן 37.

גלבוע טל38.

מיכאלגלפר39.

עוזגרגן40.

יואלגרינר41.

ענבלגרשנגולד42.

דגן שי43.

דוד דביר44.

דוידוב ארסן45.

בהצטיינותברק דויטשר46.

גליו'דזצ47.

דנה ניב48.

דנון יוחאי49.

בהצטיינותדנון עומר  50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מכונות                 מקבלי 

דקל גלעד51.

שרוןדרוק52.

הלר עמר53.

ראםויגדורוביץ54.

אורויינשטיין55.

וייס דניאל56.

רועיוינברגר57.

אורוינטל58.

ויסמן בר59.

מיכאלחגייב60.

חדד נחום דניאל61.

גלעדחוביץ62.

חייט אור63.

בהצטיינותחנונה אורטל 64.

בהצטיינותטובי יצחק  65.

ימין גל שמעון66.

בהצטיינותיעקבי כפיר 67.

יפת דיה68.

בהצטיינותירדן שקד 69.

בהצטיינותכהן אבי 70.

כהן אהוד71.

כהן דורון72.

בהצטיינותליאב                                  כהן 73.

נעםכהן 74.

כהן עדי75.

כהן עילי76.

כהן רן77.

כתב עמית78.

מקסיםלבלין79.

גיאלדרמן80.

לוי אסף81.

לוי יעקב82.

לוין חן83.

יתרהבהצטיינות ליבנה עמיחי   84.

כפירלנגרמן85.

לרנר עילי86.

לרר ניר87.

זיומיירה88.

מימון רון89.

מרום יוגב90.

מעייןמרריו91.

מתתיהו טל92.

נבון ליאור93.

נדב איתי94.

נחמיאס שגיא95.

נתן אוליבר96.

מאור יעקבסוויסה97.

רותםסוקולובסקי98.

רועיסטאחי99.
חןסטולר100.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מכונות                 מקבלי 

סרגה רועי101.

בהצטיינותעזרא זנבה   102.

יתרהבהצטיינות ענבר אורי  103.

עפר רועי104.

בהצטיינותעקבי ירדן  105.

בסנילעקיבא 106.

פולק עמר107.

פוקס יבגני108.

לאונידפילץ109.

פיק רוי110.

פניני תומר111.

בהצטיינותפרידמן ליאור 112.

שלמהפרייסבלום113.

אילןפרסקי114.

פרץ אור מאיר115.

פת אריאל116.

צוברי שיר117.

קאופמן אניטה118.

קאופמן נתנאל119.

קאסם אדהם120.

בהצטיינות  קורן אלה   121.

קינן רן122.

טלקיסלסי123.

לידורקירשנר124.

בהצטיינותליהי  קלקודה125.

עידוקסנר126.

קפלן שקד127.

בהצטיינותקשת בר  128.

רביע עידו129.

עומררובינוביץ130.

בהצטיינותטל  רוה131.

רוזנבלום בן132.

מוררוסבי133.

רפאלרפאל 134.

בהצטיינותארנון רצבי135.

בןהוכשטטרשדה 136.

שוורץ סער137.

אלוןשטריקר138.

שטרנברג חגי139.

שילה אהוד140.

שיש שימי141.

שלו מתן אליעזר142.

שלו עדי143.

שמיר אורי144.

יתרהבהצטיינות שר עילם   145.

שריקי אור146.

שריקי שחר147.

תאנה בן אייבי148.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת חשמל ומחשבים           מקבלי 

בהצטיינותאהרון מור  -אבי1.

אליהואביטן2.

עידול'אברג3.

אדלשטיין ניב4.

אורןאומסי5.

אזולאי דולב6.

אזרי ירדן7.

ארטיוםאחנזריאן8.

בהצטיינותאברהם                                 אטון 9.
איגר יונתן10.
אייזנשטיין סופיה11.
אליה יוסף12.
בהצטיינותשי  אלקיים13.
אסיף מאור14.
אפרים מור15.
אפרים עמית16.
אלוןאשורוב17.
אשכנזי ערן18.
בוזגלו שי19.
דקלביליצקי20.
בהצטיינותיעל  גיגיבן 21.
בן דוד חן22.
לביא דור-בן23.
בהצטיינות יתרהאיליה                             ' בנקוביץ24.
אלוןבסו25.

ברבי אור26.

ברזני גיא27.

בריגה רועי28.

ברקאי תומר29.

גבריאל איילה30.

בהצטיינותניסים                             גוטפריד ניר 31.

גולדברג אסף32.

ינירגורן 33.

גורן בן שלום ערן34.

קרןגנר35.

גרין ליאור36.

חןדדון37.

ארטורדוידוב 38.

בהצטיינותדיינים נועם 39.

דניאל עדי40.

מורןהרחול41.

וידה איתן42.

בןויטולסקי43.

ויטליוילר44.

וינר גיא45.

יתרהבהצטיינות ויסמן רן  46.

ונון עומר47.

זיו און נועה נעמי48.

זכאי עומר49.

בהצטיינותדוד זנטי50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת חשמל ומחשבים           מקבלי 

אבנובחאג51.

סליחגולי52.

חוגי שלומי53.

בהצטיינותחיות אורי  54.

חיות נועה55.

חיימוביץ בר56.

חרמון אביאל57.

אוראל יצחקטויטו58.

בהצטיינותמיכאל  טורבאבין59.

דורטייכר60.

טירן יפתח61.

תמירטליאס62.

עדיטפיארו63.

יהושע מתן64.

יובל' יוסקוביץ65.

יעקובי שלום66.

כהן אביב אברהם67.

כהן עודד68.

יתרהבהצטיינות כהן שיר  69.

לב ברק70.

לביא אורי71.

לביא אסף72.

לבל עדי73.

לבל עמר74.

לבנון עומר75.

לוזון רון76.

לוי אביאל77.

לוי ניר78.

לוי עומר79.

יתרהבהצטיינות איטןלוין 80.

תוםלוינשטין81.

ליבנה אור82.

בהצטיינותליפשיץ גל 83.

ליפשיץ ניב ישי84.

נתלילנג85.

לסט דן86.

בהצטיינותגבריאל  לסרי87.

מדמוני יובל88.

מדר בר89.

מוטט אורי90.

מויאל דור91.

מויאל עדי92.

מזרחי חן93.

מטולה שחף94.

דן בז-מי95.

בהצטיינותמלאך תומר 96.

דניסמלניקוב97.

ממן גיל98.

בהצטיינותמרדכי חנן  99.
בןמרינברג 100.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת חשמל ומחשבים           מקבלי 

עומרי    נוטקין101.

איליהנורקין102.

סופן אביחי103.

עידןסוקולובסקי104.

סלבהסלניקוב105.

יוחאי חייםסנאדו106.

גמאלסעד 107.

סעדי כרם108.

אלוןספקטור109.

בהצטיינות יתרהסרי תומר  110.

עופר טל111.

יניבעוקבי112.

שלומיעמבר113.

פאק ולרי114.

פאר משה115.

פוקס עדן116.

דבירפיטל117.

פילוסוף מורן רבקה118.

בהצטיינותאיתמר פרודובסקי119.

רועיפרוינד120.

צוקרמן אייל חיים121.

בהצטיינותצור משה 122.

שחר בלהציגל123.

בהצטיינותמתן  צינדר124.

קניג דביר125.

בהצטיינותאמיתיקסוטו126.

אלוןקסטין127.

בהצטיינותלוי קסל128.

בהצטיינותאריאל   קרויזר129.

אחמדקרינאוי130.

קרני נגה131.

רביד אדר132.

ברקרדומסקי133.

רון חן134.

רוסק עמית135.

רוש רון136.

רותם אריק137.

ניקיטהריבלקה138.

מאורריימונד139.

שגב עמרי140.

פבלשדורין 141.

יותםשולץ142.

בהצטיינותשושני דור 143.

שחר אילן144.

שחר עמרי145.

שטיין אבישי146.

בהצטיינותשימקו אור  147.

שלום משה148.

בהצטיינות יתרהשלמה תום 149.

שמיר תהילה150.

ששון אביתר151.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת חומרים                מקבלי 

יתרהבהצטיינות אביאור אורית   1.

דניאל עמית  בהצטיינותאבסקאר2.

אברהמי ברק3.

חן  בהצטיינותאופנהיים4.

איילי עומרי5.

אלבז מתן6.

אלכסנדר דרור7.

ניר דוד  בהצטיינותאפק8.

גיאאקריש9.
בלום חנוך10.
בראון ידידיה11.
גיל  בהצטיינות יתרהברויאר12.
ניר יעקב  בהצטיינותברשישת13.
רואןגואמיס14.
גיל יובל15.
גרינבאום אוהד16.
דותן יותם17.
משההייניק18.
דניאלוידל19.
וקנין דניאל20.
זוארץ שיר21.
זינגר יאיר אלכס22.
דןיונגר23.
עדי  בהצטיינותיוניש24.
כהן אביעד25.

לוין חן26.

למפרט רז27.

מימון שרון28.

מירון דפנה  בהצטיינות29.

מרקמן עמנואל30.

בהצטיינותקאלימרקרם31.

מתתיהו טל32.

חןנוביק33.

נוימן דן34.

סופר שי35.

עמר אבירם36.

עמר עדן  בהצטיינות37.

מאירפדידה38.

אילןפוסטילניק39.

נדבפנקר40.

פרידמן ליאור41.

פרץ טוהר42.

קליין רגב חזקיה43.

ליאורקרסנופולסקי44.

ראובני נטלי45.

רוד דן46.

רוזנברג מאור47.

רייכמן איילת48.

רפאלרפאל 49.

גלשומלק50.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת חומרים                מקבלי 

שמולה רחל51.

שמחה ערן52.

תמרי רימון53.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת מחשבים              מקבלי 

סחרעוביידאבו 1.

אסייג מאור יעקב2.

בהצטיינותביטון נתנאל  3.

בירן עמית4.

בן עזריה אדיר5.

גלברילוביץ6.

הורביץ תום איתן7.

קוביזלצמן8.

בהצטיינותחוצה אבירן  9.
חללי מקסים10.
חן שיר11.
בהצטיינותטל אבירם  12.
כהן ערן13.
בהצטיינותדור                                      ליבנה 14.
ליפשיץ עמירם15.
דוד שלומינישלי16.
ספרי מתן17.
עופר עדי18.
פלדמן עומר19.
צביר שיר20.
רפאל חישיטרית21.
שלו אור22.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת בניין                    מקבלי 

אהרון דן1.

איתן סתיו2.

אליחי שניר3.

אביבאלמשעלי4.

חננאלאנגלר5.

אפשטיין מיכל6.

ארצי נאור7.

בהצטיינותספיר אשטמקר8.

בהצטיינותאשכנזי יוסף 9.
בן יוסף דור10.
דור תם-בן11.
און לירון-בר12.
בהצטיינותניר ברזידה13.
גבע עמית14.
גואטה עידן15.
גולן אור16.
גל אליעזר17.
גפן איתי18.
גרינברג רועי19.
דוד טל20.
דנינו אופק21.
הקניין ניר22.
הרוש אלעד23.
הררי עידן24.
זאב בצלאלוגשל25.
וטורי אביחי נתנאל26.

בהצטיינותויצמן עדי 27.

לי-וקנין שי28.

מנשהזגרי29.

דודוזלוצבר30.

גלזנטי31.

הילהזקין32.

בהצטיינותזקן דניאל 33.

שירזרביב34.

בהצטיינותזרח שיאון שמעון  35.

מתנאלחדד 36.

חובב ירדן37.

חזות תומר38.

חזן אופיר39.

חיון תום40.

חיוני יהונתן41.

דורחליווה42.

חמוד עלי43.

חן שי44.

חפץ אדם45.

חרזי תומר46.

אדווהטסטה47.

יתרהבהצטיינות יאמין גיל  48.

יאסין רשיד49.

טליהודה 50.

רועי משהיטוביה51.

בהצטיינותיעקב אור 52.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת בניין                    מקבלי 

בהצטיינותיעקובי ארם  53.

ירון גיא54.

כהן אברהם55.

כהן אורן56.

כהן איתי57.

כהן חננאל58.

כהן צמח מאור59.

בהצטיינותלוי לירן  60.

לוי לירן61.

לנגה יאיר62.

גיאלנציצקי63.

מוחמדמחאמיד64.

בהצטיינותמידן רועי  65.

יתרהבהצטיינות ניר  מכלוף66.

עומרמצאפי67.

משה דור68.

מתתיהו אורן69.

נוריאל אביב70.

ערןניסנבוים71.

נירסדון72.

סובול דרור73.

סויסה ישראל74.

סולומון אלון75.

בהצטיינותסולטן נבו 76.

סופר דור77.

אסילעבד אלחי 78.

עובדיה עומרי79.

עופר רז80.

פולק יובל81.

בהצטיינותפוקס אלה 82.

פלח רואי83.

צלילפרגיאן84.

פרדו עופר85.

רגבפריאנטה86.

פרץ דור87.

צוברי דין88.

קו אל מתן89.

נועםקוטון90.

ארבלקייזר91.

יואלקלובסקי92.

בהצטיינותרועי                                        ראובן 93.

שחףרוטברט94.

עידןרולינצקי95.

יתרהבהצטיינות רק ליאור  96.

בהצטיינותשדה לירן   97.

שושן יובל98.

שמש עוז99.
שפירא אלון100.
תאיה יוסף101.
יתרהבהצטיינות תמיר גיא  102.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר הנדסת ביוטכנולוגיה       מקבלי 

עליזהאביטן1.

לי-אהרוני שי2.

אור חן3.

אוהדאלרט4.

ל שגיא'אנג5.

בן סימון גיל6.

בר אור יפעת7.

אור אביב-בר8.

רומינהברמן 9.
ברסקי לבנת10.
גפן ליאור11.
אופירגרשטיין12.
הנגבי אורן אמונה13.
בהצטיינותהרדוף נעה 14.
בהצטיינותשיר                                       ובר 15.
וייס תומר16.
יובלזיס17.
זכריה שיר18.
רוזהטרוברמן19.
יוסיף שירלי אודם20.
לוי טופז21.
בהצטיינותרינבו רתם 22.
שגבנוה23.
סלע קים24.
בהצטיינותספיר                                פניאן25.

פרל איילת26.

יה הדס-פת27.

צעד ראובן בן28.

דנית ליסהקרסגי29.

קשת יואב30.

גלרוזוב31.

רמון רון32.

בהצטיינותטל                                           שחר 33.

שליבה עידו34.

בהצטיינותמעין  שמסיאן35.
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הפקולטה למדעי ההנדסה

.B.Scמוסמך במדעים  תואר רפואית         מקבלי -הנדסה ביו

אביטל צליל1.

אטיאס נועה2.

רננהאלטשולר3.

מתןארוש4.

דניסבליצשטיין5.

בהצטיינותברזאני אורון  6.

יעלגוטפרב7.

גולד המר נוי8.

זיו יוסףגרדוש9.
בהצטיינותשני דוידיאן10.
דרעי נאור11.
בנימיןוולפס12.
זאנה מרים13.
חורב עדי14.
חן הגר15.
בהצטיינותכרמי אורי 16.
לבנון נעה17.
לוין תם18.
ליטבק טל19.
מאיר יונתן20.
סיקה חוה'גמלמן21.
סופר אופיר22.
לידורסנדק 23.
ענתבי יואב24.
בהצטיינותשני  ערוסי25.

יאירפוסטולובסקי26.

צור שדי שחר27.

קאופמן דניאל28.

בהצטיינות יתרההנא  קוסובסקי29.

קליימן שני30.

בהצטיינותשאיר שלי  31.

שורץ שיר32.

בת אל חיהשקסתא33.

שריון יפעת34.
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בית הספר ללימודי מדבר

.M.Scמוסמך במדעים  תואר לימודי מדבר                   מקבלי 

דנגולאנומה1.

נעמי ולדמן2.

יערה זוהר3.

אמיר לוי4.

ליטיאניי5.

מור משולם6.

נגויןטאהוביך7.

רן פישמן8.

אביעד פרי9.
קגוסימנגטבו 10.
מאתקוגליאן'רצ'רג11.
בהצטיינותמאיה חן שור  12.
שלאבנהעווד13.
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בית הספר ללימודי מדבר

.M.Scמוסמך במדעים  תואר הידרולוגיה ואיכות מים           מקבלי 

אמורסאטנסיופטריסיהבצבה 1.

בלטהזסלסהיונס 2.

גל דגן  3.

האן  נג'יינצ4.

יתרהבהצטיינות הכנטלרטבאה5.

יענקלזוןאירנה 6.

לינג'ז7.

אור לץ8.

מסיס אימדאלכס 9.
סטודנירז 10.
קגנוביץמיכאלה 11.
קלמןאדוה12.
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בית הספר ללימודי מדבר

ממשק ושמירת טבע , אקולוגיה
.M.Scמוסמך במדעים  תואר מקבלי 

יעל אבידן1.

צבי-בן( חנה)חן 2.

שמואל-ניצן בר3.

בהצטיינותהלוי                                                   טל 4.

בהצטיינותמיה מאור   5.

בהצטיינותזולטהמולרגבריאלה מריה 6.

בהצטיינותמולינהמולרדניאלה מריה 7.

בהצטיינותפרימן  אליסף8.
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מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות 

.M.Aמוסמך במדעים  תואר מקבלי מדינת ישראל לימודי 

אבגיאןאמה 1.

איריס ברזאני2.

דניאל ברקלי  3.

ון'יין ג'ג4.

יון האו5.

חמידיליטורל6.

קמרון דוד סקוט7.

פריפיונה8.

בהצטיינותקורבנובהדיאנה 9.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר הוראת המדעים והטכנולוגיה         מקבלי 

קצב שירן-בסון1.

לקס רות-סעדון2.

אופירהקשאני3.

סמארסרחאןאבו 4.

בהצטיינותחנאןאבו עבדון 5.

אבו רביעה אמיר6.

עלאאריאאבו 7.

סלימאןאלגואברה8.

יאסראלחרומי9.
בהצטיינותאמזלג דור 10.
דוניהכיאל11.
בהצטיינותלוי יעל   12.
שנירניאק'צ13.
שאקרריאשאבו 14.
אימאןריאשאבו 15.
נארימאןאגבאריה16.
אמאנהאלעתאמין17.
סוהאנאטור18.
נדיןם'ניג19.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר ניהול וישוב סכסוכים                     מקבלי 

ליטלאבחסירה1.

מחמדאלדבסאן2.

מיכלאלחרר3.

מליש רויטל-אללוף4.

ביתן שרון5.

בר מענית6.

ברגל אביבה7.

בהצטיינותאוריאל טל  -ברוורמן8.

בהצטיינותגדעון דנית  9.
נדיהדבאח10.
רחלגרטל-דעבול11.
מוריאלדריי12.
בהצטיינותהררי אפרת   13.
הררי עדי14.
יעלזלצר15.
ודאדחסן 16.
שמע רויטל-יפרח17.
אביבהלקנר18.
יוסף מור-מור19.
נעים ורד20.
נעים יעל21.
נסריןעפאוי22.
פלדמן נדיה23.
יתרהבהצטיינות אסנת   רובז24.

זכריה מיכל-רוסק25.

שלמה יניב26.

דב-שמיר טל27.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר מקבלי 

היסטוריה כללית

בהצטיינותמתן ורדי   1.

דניאל לבני2.

היסטוריה של עם ישראל

בארסטלב 1.

בהצטיינותתמר ברגר   2.

יופהגלנה3.

ברק ניומן4.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר חינוך                                                מקבלי 

והוראההתמחות בתכניות לימודים 
דלאלאסדי1.
בהצטיינותברקוביץ רחל  2.
גבריאלי רותם3.
סיגלדוליצקי4.
בהצטיינותדרורי אילת  5.
רבאבכבהה6.
אמלמוחסן 7.
בהצטיינותראובן  -תשובה משה8.

חינוכיהתמחות ביעוץ 
סבילה דלאל-אבו1.
אלי עדי יפית2.
ביתן עדי3.
בהצטיינות יתרהגרוסמן אוריה 4.
ודי'חן ג5.
יצחק שיר6.
בהצטיינותלוי עדי  7.
סרוסי עדנה עטרה8.
ענתפוקסמןעופרי 9.

פלג יפעת10.

רז ענבר11.

ניריתרזניק12.

שינוקשני -שמעון-צבי13.

החינוךחברה ומדיניות , התמחות במנהל
עבד סלאםאלאטרש1.
איסלאםאלקרינאוי2.
יפעתזקאן-בן3.
בן חיים מעיין4.
אלומהגינזבורג5.
חיה-גת רעות6.
מולוגיטהדגו 7.
דולב איתי8.
זילברמן רותם9.

סוהירליף 'ח10.

יהודה בת אל11.

אליזבט-יפרח סתיו12.

בהצטיינותישועה דניאל  13.

כהן ורד14.

נויכהן 15.

כהן שרעבי מזל16.

מאור הילה17.

ראדיהמוסא 18.

יוספה-אדה הדס-מינץ19.

אל-בתמסעוד 20.

לימורסרי יעקובוביץ21.

ליאלענבי 22.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר חינוך                                                מקבלי 

מקסיםפופליוחין23.

סיווןפיירמן24.

דורפרימו25.

פרץ שירן26.

דמיטריקוניאבסקי27.

טליהקורטלר28.

יעלשטכמן29.

חיותאשטרן 30.

שלזינגר שחר31.

בהצטיינותנקים ירדן  -שלי32.

יוחנןשריידר33.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר כלכלה                                              מקבלי 

עינבלאבל 1.

בהצטיינותספיר                                           איפרגן2.

בהצטיינותשחר  אלשך3.

בן ארצי שלומי4.

בן יהודה נדב5.

ברזילאי נוי6.

גנון חן7.

אלריםמיס דבאח8.

דוד-עמוסדיעי9.
יעלהוניש10.
חלמיש מעיין11.
טובלי דניאל12.
אפרים-מיכאללוזובר13.
צדק נתנאל-לוי14.
יתרהבהצטיינות נתן ליאור   15.
סנדלר אלכסנדר16.
משה-צחי עוז17.
יבדוקיה-דריהקרבצוב18.
יותםרומיאניק19.
בהצטיינותרייכמן חן  20.
שטרית עדי21.
שלף נטע22.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר לימודי המזרח התיכון                     מקבלי 

אלירןאליאסי1.

אימאןאלעטאונה2.

שקדאפק3.

בר ענת4.

בהצטיינותאון טל  -בר5.

בהצטיינותדוד עטר 6.

דורון צליל7.

שימידראי8.

רבקה-זוהר אלמוג9.
סמיחלחאם10.
מלמד נאמן11.
רחלממו12.
בהצטיינותעדן מלכה  סולימני13.
חן  פלדמן בת 14.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר מדעים קוגניטיביים                        מקבלי 

בהצטיינותאבני ענבר 1.

בן אור מרים2.

אינהטננבוים-ברקן3.

גבע גיל4.

בהצטיינות יתרהדניאל עידן  5.

איילתטיין6.

בהצטיינותגדעון  לבקוב7.

רותם  מימון 8.

בןסרוטה9.
סרוסי יעל10.
גילפיינשטיין11.
שייק'פרצ12.
קפלן תמר13.
אברהם-שטרן יונתן14.
אהרן-ובר רון-שפירא15.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר מחשבת ישראל                                מקבלי 

ישי עמרם-בן1.

אביעד-גולדמן ירוחם2.

יעקבל'גונצ3.

בהצטיינותהורביץ יעל 4.

לוזון ארז5.

לוי דליה6.

מרק יהושע7.

יתרהבהצטיינות אבינועם  סטילמן8.

אברהם-מתתיהוקאהן9.
ליאת-רייס לאה10.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר מקרא                                               מקבלי 

מרציאנוסנאית1.

סיטוןהלל 2.

בהצטיינותבן אורנפך3.

חודורדור 4.

קנדלרענת 5.

שיףתמר 6.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר אנתרופולוגיה             מקבלי -סוציולוגיה

אשכנזי ויקטוריה ויקי1.

דוידסון ליאור2.

יתרהבהצטיינות טל נעמן   3.

בהצטיינותנבו עתליה  -ישראלי4.

שימצנר5.

שיריןמרציאנו6.

בהצטיינותאריה   ניסנבאום7.

פרידמן רוני8.

סהררימר9.

התמחות בסוציולוגיה ארגונית
זקן אלה-בן10.
בן שושן לירון11.
אלונהבקנין12.
יעל-יעליחנין-בר13.
ויינר ליאור14.
יעלדדש-חמו15.
טובי ענת-סבג16.
עמנו יעל17.
בהצטיינותשחר ויקטור   -בןון'פרג18.
צמח עידית19.
קיסוס קארין20.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר ספרות עברית                                  מקבלי 

חנאןאבו זאיד 1.

אלוני מרים2.

בהצטיינותדניאל אשוש3.

בהצטיינותמיכל  גידניאן4.

דגני עמוס5.

דרורי שגיא6.

פלורינהמולדבסקי7.

נקר אורלי8.

בהצטיינותיעשה -דעאלגאריסיא-רודריגז9.
עינתרוטמן10.
גלעד' שמילוביץ11.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר עבודה סוציאלית                             מקבלי 

בהצטיינותאביטל שי 1.

אהרוני ענת2.

ליליהאולידורט3.

עאמראזברגה4.

אילן משה5.

אלבז קרן6.

מרינהאלגרבלי7.

אלישע אסתר8.

אסולין דוד9.
בוהדנה עדי10.
בוזגלו סהר11.
ביטון לירז12.
בלט עטרה13.
דוד אלינה-בן14.
תמר-דוד תמי-בן15.
בן דיין מיכל16.
שיראלבן חמו 17.
בר נתן אמיר18.
בהצטיינותברזילי עידית   19.
דפנהגרייבר-בריל20.
ברסקי הדס21.
גולדשטיין מיכל22.
גור ארי יאיר23.
נדיםגנאים24.
דביר אודליה25.

דוידוב מינה26.

הוכמן לימור27.

רוניזקש28.

חדד סיון29.

טייב פזית30.

טל פרץ תמוז31.

אינסהרפאלובסקי-יאלוביצר32.

יאסין אחמד33.

ירמיהו-ערןיוסוב34.

יעקב רויטל35.

יעקובי שירן36.

בהצטיינותמלכה -חרותי מלי-יצחקי37.

שלומיתיקואל38.

כהן הילה39.

בהצטיינותכהן חגית 40.

אור-כהן טל41.

כהן כרמית42.

כהן עומר43.

זדה ליאת-כהן44.

ברחכמון-כץ45.

אלינועםלוגסי46.

לוי עפרי47.

מחלב אפרת48.

חנה-מטות ספיר49.

יבגניהמנליס50.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר עבודה סוציאלית                             מקבלי 

יסמיןנבארי51.

ליהיאנחשון 52.

חן-בתניידורף53.

עינבלנפתלי 54.

סבה לירן55.

סויסה נופר56.

לילאסייד 57.

נדאסלאח 58.

תחרירסלים 59.

סרוסי הילה60.

בהצטיינותיעל   -עיני צפורה61.

בהצטיינותעמרם דן  62.

מורבולקובשטיין-פוריס63.

פלג שחר64.

גליהשירז-פלג65.

נירצומבר66.

קידר לירון67.

בהצטיינותיערה  קסלר68.

בהצטיינותקרטה שירית  69.

נוהרפפורט 70.

שבת יפעת71.

יתרהבהצטיינות שדה שני  72.

שוט לינה73.

שניצר אמיר74.

רייז לילי-שפי75.

בהצטיינותשחר                                                      שריד 76.

התמחות בטיפול באמצעות אמנויות
חלי-אביעד סמדר77.
בן שהם דור78.
ברנר מירב-בעדני79.
גבריאל ענבר80.
בהצטיינותטוב ויטה   -גן81.
טליה-גרוסמן נטע82.
בהצטיינותשרה  -יפרח מורן-דדון83.
מזלהלאל84.
בהצטיינותסיהאםחאמד85.
בהצטיינות יתרהתחיה                                                סוסנוביק86.
חגיתזמלר-עשור87.
חגיתאלבז-קרמונה88.
דפנהרובינפלד89.
חוהשטיגליץ90.
דוכן עדי-שמוש91.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר לשון עברית                                      מקבלי 

ריםשריקי אבו 1.

מעייןאביטן2.

טיטוסבוהם3.

ביטון עפרה4.

אסתר-דורי אתי5.

רות                                             בהצטיינות-דיין רעות6.

מיכל-יקיר פורטונה7.

ישראלי בת אל8.

חשאי פזית-לידני9.
ערן אורית                                                    בהצטיינות10.
הדרשפרר11.
אורניתתירם12.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר פוליטיקה וממשל                            מקבלי 

אלוןזבולון 1.

ליברמן מאיר2.

מרב  בהצטיינות-מיכאלי נעמי3.

פרץ מאור4.

קיש מור נב5.

שמש אביבה6.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמקבלי תואר מוסמך תולדות האמנות ותרבות חזותית 

ישראל אסתרבן 1.

ברנט חן2.

בהצטיינותגולד נעמה3.

גרוסמן דינה4.

דרורי רותם                                            בהצטיינות5.

וזאנה מרים6.

טרש לילך7.

אוה-גליתסמיט8.

כנרת-אירינהפרלמן 9.
מרגניתקספו10.
קציר טל11.
יסכהרוה12.
ליובוברוזנפלד 13.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aפסיכולוגיה                                   מקבלי תואר מוסמך 

דנהאלברג1.

בהצטיינותחי נועה -ברגמן2.

עמריגולדווי3.

טיראןדדון4.

דוד שולמית5.

שירהדיזיצר6.

יתרהבהצטיינות רחל  -דרור צפורה7.

דןהלונגה8.

בהצטיינותרגדהזועבי9.
נועהטולקובסקי10.
יונה ספיר11.
לב עדי12.
מועלם יעל13.
זיו שיר-מעין14.
נבון גל15.
יוסףפרטוק16.
בהצטיינותסטפני   קניפרת17.
רגב שיר18.
שלאין רתם19.
נגהגילנברג-שרון20.
תומר עדי21.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aפסיכולוגיה וחינוך                         מקבלי תואר מוסמך 

אלון טליה 1.

ארנבריעקב 2.

בהצטיינותרוני בכר  3.

בנישורחל 4.

ורד גולדמן-זהבה-אנאל5.

עינב ורד6.

רחל כהן-אוריה7.

בהצטיינותבר לוי    8.

דלה'מגהיבה9.
תמיר-סמץנופר 10.
בהצטיינותפוירמןלוטם 11.
ורדיגר-הודיה פרידלנד12.
בהצטיינות יתרההילה ראם 13.
רוזנברגלידור14.
שרעבינטע 15.



105

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aסביבתי              מקבלי תואר מוסמך ופיתוח גיאוגרפיה 

קמילהאבן 1.

עמרי  אבני 2.

יתרהבהצטיינות חי   -אוחיון קובי3.

אורון אלון4.

דימה-יצחקאקסן5.

גבריאל-אלכסנדרונוירמברג-באלשנו6.

גליהברשד7.

לביאגוטקינד8.

לינהגליבובסקי9.
גליק רותם10.
ערןהיימס11.
הנגבי נדב12.
חפר דור13.
חרותי יאיר14.
גב    יולביץ15.
בהצטיינותלילך   יטוביה16.
בהצטיינותאירה  סולוביציק-יעקב17.
שגיב   פור -יצחק18.
נייס עדי-כהן19.
טמיר דליה-כורם20.
כלילי אביה21.
לוי עמיחי22.
בהצטיינותמתן   לוינסון23.
בהצטיינותליברמן חנה 24.
מירון עומר25.

נוימן נופית26.

נופך יועד27.

סגרון ליאורה28.

שוקי-פירוז יהושוע29.

הלן-פריינטה מיכל30.

איריסצרוונגורה31.

שגיארייזנר32.

זיוריקליס33.

אלכריםעבד שחאדה34.

שניידר יעל35.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aלימודי מגדר                                    מקבלי תואר מוסמך 

מיטלאסרף1.

ארנון אופיר2.

גלבוע עינת                                                בהצטיינות3.

זיו אב רמון4.

נווה אלמוג5.

נופר נועה6.

פחימה דורית7.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.M.Aמוסמך תואר מקבלי 

פילוסופיה
ברהילה 1.

זרותספרויות
ווקניןפייגל-ברכה1.
וינברגטובי -סטיבן2.

בלשנות
בסקרובניאולגה 1.
איה זרקא2.
יצחקיאוריה 3.

ארכיאולוגיה
אבן-בנימין הר1.
וריוטיןאינס2.
כף-גמילה אבו3.
עידן הורן  4.
יתרהבהצטיינות פיגלסוןמיכה -ירדן5.

תקשורת
שרחהאמנה אל 1.
מור יכין2.
ין פרגוסון'ג-לורה3.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  פסיכולוגיה 
בהצטיינותדלסקימיכל אבא 1.
בהצטיינותהדר אבן עזרא 2.
שי אדי3.
אטדגינוי 4.
תם חי אטיאס5.
רועי משה אילוז6.
אמדורשחף 7.
בהצטיינותל   'נעה אנג8.
סתיו באור9.

בונדירביד 10.

עמר בירקה11.

נדב בן יעקב12.

שיר בר אל13.

בהצטיינותרותם ברורמן    14.

בהצטיינותנסקי   'עינב גוז15.

מאי גילאון16.

גלימידישיר 17.

בהצטיינותגניאליעל 18.

עמית גפן19.

דזציואור 20.

אופיר הגלילי21.

טל הגר22.

הוניגטל 23.

בהצטיינות יתרהיובל וסרמן   24.

דנה וקנין25.

ורברניר יעקב 26.

עדי עדן זהבי27.

בהצטיינותאדם זינגר   28.

זלוטניקאילת 29.

איתמר זן גר30.

חושאמאני31.

בהצטיינות יתרהסתיו חן  32.

בהצטיינותאלה יעקבי   33.

יובל ירושלמי34.

כנוריאסא 35.

בהצטיינותרון כץ    36.

רן-יואב לב37.

יעל חנה לבון38.

נעם לוי39.

שחלב לרר40.

נעמה מור יוסף41.

מלאייבתמר 42.

טל מלכה43.

יוחאי נועם מנטל44.

מרציאנואורטל 45.

בהצטיינותמשהיובל 46.

יוחאי נירנברג47.

נעם סומך48.

סטוןניב אפרים 49.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  פסיכולוגיה 
עדי חן סמן טוב50.
בר אלמוג עובד51.
בהצטיינותשירה עילם    52.
פופובאלכסנדרה 53.
בהצטיינותענבר פורת   54.
נעה פז55.
ענבר פישר56.
דנה פלדמן57.
דקל צור58.
צינוביץשני 59.
אמיר צמחוני60.
קהןשי 61.
מיטל שרה קופר62.
תמר חוה קלמן63.
בהצטיינותקלמפנראלישבע דינה 64.
בהצטיינותקעטבינועה 65.
בהצטיינותקורל רגב    66.
בהצטיינותנעמה רוזמרין  67.
רוזנבלטליזה 68.
זהר רותם69.
ריינהרץשירה 70.
בהצטיינותריכיןעדי 71.
בר שאול72.

מאי שגב73.

בהצטיינותעפרי שוהם   74.

בהצטיינותשינברגמאיה 75.

יובל שלף76.

גלעד שריפט77.

שרעבינועם 78.

פסיכולוגיה ופילוסופיה
יונתן אבירם1.
גוסרוב-אגרוסקיןרות 2.
רם יצחק אור3.
רותם ברקוביץ4.
דרדיקנדב 5.
וייסמןפנחס מתנאל6.
שחר לבנה7.
דניאל לרנר8.
עדן מחמלי9.

יתרהבהצטיינות יונתן פרלמן   10.

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ותקשורת
רוני גלבוע  1.

פילוסופיה ותקשורת
בהצטיינות יתרהגלוזמןקים 1.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

פסיכולוגיה וחינוך
אבו עליון בושרה 1.
בהצטיינותספיר אהרן 2.
ספיר בארי3.
בהצטיינותדניאל בן דב  4.
בהצטיינותשיר עדה בסון   5.
בהצטיינות יתרהטל ברנע  6.
בהצטיינותזיו גיא  7.
גנודינטע ליזי8.
דדושרפאל שגיב 9.

בהצטיינות יתרהאופיר דהאן  10.

הדר דהן11.

בהצטיינותדורון דן 12.

תום הלר13.

בהצטיינות יתרהנוי המר 14.

מיכל גבי חרס15.

טוביאסגילאור16.

כתנאניעביר 17.

בהצטיינותשני לביא  18.

לוסטיגאיילה 19.

מאמאןגיא שרה 20.

בהצטיינות יתרהמכלוףרעות 21.

בהצטיינותרון  -מיכל מלא22.

מסאלחהאסיל23.

בן מסיקה24.

רותם צור25.

קוזלובסקינדב חנוך 26.

בהצטיינותטל קלט  27.

יסמין שמיר28.

ענבר אסתר שעשוע29.

שרויטמןאור 30.

ותקשורתהמזרח התיכון לימודי 
טל גלעד1.
יתרהבהצטיינות יהונתן כהן   סולטנהסתו2.
סבגשיר 3.

בלשנותאנגלית : זרות ובלשנותוספרויותפסיכולוגיה 
בהצטיינותדורון יעקב ברגר   1.
אבו עקלמיל'ג2.
לוטןאלינעם3.

ספרות ובלשנותאנגלית : זרות ובלשנותוספרויותפסיכולוגיה 
גראמנהראניה1.

לימודי המזרח התיכון וחינוך
מרום אדלר                                                        בהצטיינות1.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
אבו עמארפקרי 1.
אבו עסהכיפאח2.
צעלוקאבו אבתיסאם3.
אבו רכבהפאיזה4.
קרינאויספא אל 5.
אלאסדהיבא6.
בנימין אלבז7.
אלנעאמיאמאני8.
מזל אפרים9.

בוגלהרחל למלם10.

דוד בן סעדון11.

דור בר12.

ניב ברוך13.

חגית גל14.

גרשון דוידי15.

עדי זיו16.

'ג'עידו חג17.

חואלדמוחמד 18.

ניסים חזן19.

אלה חזן דוד20.

יתיםדרור 21.

טלי כהן22.

רחלי לוי23.

ריטה מעודה24.

אביתר נחמני25.

שחר פרץ26.

צריקרנטלי 27.

אשואלטלי קפח 28.

ענת רובס שמע29.

שמעדניאל 30.

זהביאסתר נורית 31.

אנגלית ספרות ובלשנות: זרות ובלשנותספרויות
עביידאבו רשא1.
הוזיילשמס אל 2.
סולימאן אבו שארב3.
אלזיאדנהרולא4.
אלסרורמרוה5.
הדר בריק6.
גלאדחנין7.
אלא דראושה8.
הואשלהפאטמה9.

יחיא' חאגהייא10.

חלינגולדדנה 11.

אלמוג כהן12.

נסארבותינה13.

סולימןרנא14.

בהצטיינות יתרהפלדמוסעומר שמואל 15.

ובוט'צדריה 16.

נטע קליין17.

בהצטיינותרובינסקימריאל 18.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

אנגלית ספרות: זרות ובלשנותספרויות
א'היגעלי אבו אל 1.
אלזיאדנהרולא2.

ספרות ובלשנותאנגלית : זרות ובלשנותוספרויותחינוך 
דומרמיכל 1.
רנדמתן 2.

ספרותאנגלית : ובלשנותזרות וספרויותואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
ניצן הלפרין1.
ברית בן עמי זכאי2.

רב תחומיים  ולימודים בלשנות אנגלית : זרות ובלשנותספרויות
במדעי הרוח והחברה

בהצטיינותאוריאן דניאל הרצוג  1.

גולןמעין 2.

וקניןעפרי 3.

שחר מור חיים4.

תכנית  : חזותיתואומנות בלשנות אנגלית : זרות ובלשנותספרויות
משולבת בתולדות האומנות ולימודי יצירה

עיאדהסלמא1.

ספרותאנגלית : זרות ובלשנותוספרויותחינוך 
נה'מחאגאימאן1.
ירדן פריד2.

בלשנותאנגלית : זרות ובלשנותוספרויותעברית לשון 
קרונמןנוגה הודיה 1.

פסיכולוגיה ותקשורת
בלוטניקצפריר יוסף 1.
ארז חייט2.
בהצטיינותמאיה יוגב  3.
ענבר משיח4.
רום סיני5.
בהצטיינותקציר דיקלה6.
שיףמאי 7.
יעל שץ8.

ותקשורתעברית ספרות 
מאיה שניידר1.

ספרות עברית וחינוך
בהצטיינותשירי אחדות בריל 1.
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

לשון עברית וחינוך  
בהצטיינותקיעאןאבו אל אימאן1.
בהצטיינותארז גבאי   2.
בהצטיינותחן רן  3.

וחינוךואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
בהצטיינותשלי ששון  1.
שטרקמןמורן 2.
רון שדה3.
יובל שבת4.
וייןרייזנרשלי 5.
מאיה קראוס6.
קסוחן 7.
בהצטיינותגל נאור  8.
ליטל מנצור9.

מיזלאפרת קטי 10.

בהצטיינותלורן זילברשטיין  11.

ורקליסדנה 12.

נוי דלי13.

ב'גוצדה'נדז14.

בהצטיינות יתרהגולדשטיין                                                      נה'ג15.

ברילינטדפנה רחל 16.

סתיו ביטון17.

ליאור בוחבוט18.

נגה בארי19.

בהצטיינותאלקוביעדי 20.

איפרגןשחר 21.

איובקרולין22.

חינוך ותקשורת
גאיה שקדי בנבנישתי1.
נעמה קדוש2.
ליהי סמו3.
מור נקש4.
שרון נוריאל5.
בהצטיינותנוהאור 6.
בהצטיינותספיר פוקס  7.
דור יעקב8.
ברקןניצן 9.

חינוך
מיכל שטייף1.
בהצטיינותקדרוןליהי 2.
בהצטיינותאור סילביה ללוש 3.
בהצטיינותאור חברה  4.
זנזורינופר 5.
בהצטיינותואקניןעדי 6.
אביזדריסרעות 7.



114

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

תכנית משולבת בתולדות האומנות ולימודי  : חזותיתחינוך ואומנות 
יצירה

הדר שהרבני1.

בהצטיינותמור צפירה  2.

מיכל מור3.

בהצטיינותדנה לביב  4.

גל הוד5.

דקלליהיא6.

גרהמייס7.

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
הדס שקד1.
רפאל שהרבני2.
שאולוףלירן 3.
רוטמןאלעד 4.
רוזנגרטןטל 5.
קליידרעמר דוד 6.
קולינסמור 7.
עמוס צרפתי8.
סקבורניקעדן 9.

גיא סעדה10.

בהצטיינותסטרמןגיל לי 11.

נודלדפנה 12.

נועה שרה מטע13.

גל מארי14.

קסוימורן לאמי 15.

בהצטיינותלילך כהן 16.

נטלי יגר17.

אלונה חובב18.

קמיניצקיזלקאישיר 19.

זלינסקיסטניסלב20.

דרור שמואל זוסמן21.

זגריזקלינוי 22.

בהצטיינותהפלריובל תמר 23.

בהצטיינותעינב גרינברג 24.

רוני גלעד25.

שרון גבע26.

הראל אהרן בן אור27.

בליושרון 28.

אלקנה חיים בל חסן29.

בהצטיינותבונה                                                          מתן 30.

דן אריאלי31.

גר-אורן אל32.

נתנאל יוסף אילני33.
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רב תחומיים במדעי הרוח והחברהכלכלה ולימודים 
בהצטיינותגוטליב   קלייטמןנעם בתיה 1.
יאיר נתנאל שמש2.
שיקרקהאופיר יואל שריג 3.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים עברית ספרות 
גאמעאבו רים1.
עסאאיה אבו 2.
בושרה אבו ראס3.
מוחמד אבו שקרה4.
אלעסיביאיהאב5.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים עברית לשון 
אעביידאבו אסיל1.
חאמדשאדיה אבו 2.
מילאדאבו כאולה3.
סהיבאןאבו אנהאר4.
עביידמונה אבו 5.
עוביידסמר אבו 6.
אלקרינאויעומר 7.
מחאמידהאשם 8.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים האמנות תולדות 
מסארוהרנא1.

רב תחומיים במדעי הרוח ולימודים ואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
והחברה

בולגריוספיר ציפי 1.

זסטנקרמירב מרים 2.

מוריאל נחמיאס3.

פטאלהדס 4.

(וייספלדר)עמית צור 5.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהתקשורת ולימודים 
זהרוניאלמלךלי 1.
בהצטיינותדמידנקואנסטסיה2.
הלפטרדנה 3.
מאיה פרי  4.
קמחימיטל 5.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים מדינת ישראל לימודי 
שטרום-ליאל צבן1.
בהצטיינותמעיין רוזן  2.
איריס רצון  3.
מתן שטרית4.
בהצטיינותגלעד עמנואל שי   5.
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רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים וממשל פוליטיקה 
אביטןיונתן אליהו חנן 1.
נועה אלמן2.
ליאור אשכנזי דור3.
גדי יצחק בנטלי4.
ברקיןשירה 5.
דרייראיתי 6.
בהצטיינות יתרהלירז הגלילי   7.
זימיליסבר 8.
יעקב זינגר9.

דב חייט10.

חי חלילי-ציון11.

לוגסימירב 12.

צבי לוש13.

בהצטיינותמיכל מירה נעמת   14.

איתי נתיב  15.

סולדיןאיתי 16.

סטרימלינגאלון 17.

סימקיןנתנאל 18.

שיר עזריה19.

פוזניאקאסף 20.

פרטוקאביאל מצליח בידו 21.

גילי קפלן22.

רזניקעמית 23.

מעין שוקר24.

בהצטיינותשטריטנגה 25.

רב תחומיים במדעי הרוח  ולימודים ופיתוח סביבתי גיאוגרפיה 
והחברה

בחמןדנציגרגיא 1.

שילואןמור 2.

עבריתפסיכולוגיה וספרות 
עמרי שי אבידן1.
בהצטיינותינובסקיעדן גלי 2.
ירדן מנס3.
נוי עזרן4.

ספרות עברית
בהצטיינותזכאי   -עטרה בר1.
אורן יניב2.
יעל נגר3.
יתרהבהצטיינות מיה רבקה נפתלי  4.

ולשנותספרות אנגלית : זרות ובלשנותוספרויותפסיכולוגיה 
גראמנהראניה1.
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רב תחומיים במדעי הרוח והחברהחינוך ולימודים 
אלנבארינור 1.
מרינה לובן2.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים המזרח התיכון לימודי 
אמויאלאביב 1.
לובלינרירדן 2.
סואיסהיפית 3.

לימודי אפריקה ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
הדר פרדו1.
יניב שחם2.

רב תחומיים במדעי הרוח והחברהולימודים היסטוריה כללית 
אלאעסאםרים1.

מחשבת ישראל ופילוסופיה
אביה יקותיאל1.
בוזגלומתנאל2.

מחשבת ישראל ולימודי מדינת ישראל
בהצטיינותגל משעולי  1.

ישראלומחשבת ספרות עברית 
אביטל ביטאן1.

מקרא
אלחררשרון שרה 1.

עבריתמקרא ולשון 
יטחאביב רחל בן 1.

של עם ישראלמקרא והיסטוריה 
בהצטיינותפלרמןירדן 1.

מקרא וחינוך
עדי קדם1.

היסטוריה כללית ולימודי אפריקה
בהצטיינותחביב דהאן   -רז1.

פילוסופיה
בהצטיינותרוהאיתמר 1.
מן'קוגמתן משה 2.

תולדות האמנות וארכיאולוגיה
ינו'גנוי 1.

משני-ראשי והיסטוריה כללית-ארכיאולוגיה 
רחל גרינברג1.
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וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהפוליטיקה 
אביטןיונתן אליהו חנן 1.
נועה אלמן2.
ליאור אשכנזי דור3.
גדי יצחק בנטלי4.
ברקיןשירה 5.
דרייראיתי 6.
בהצטיינות יתרהלירז הגלילי 7.
זימיליסבר 8.
יעקב זינגר9.

דב חייט10.

חי חלילי-ציון11.

לוגסימירב 12.

צבי לוש13.

בהצטיינותמיכל מירה נעמת  14.

איתי נתיב  15.

סולדיןאיתי 16.

סטרימלינגאלון 17.

סימקיןנתנאל 18.

שיר עזריה19.

פוזניאקאסף 20.

פרטוקאביאל מצליח בידו 21.

גילי קפלן22.

רזניקעמית 23.

מעין שוקר24.

בהצטיינותשטריטנגה 25.

ארכיאולוגיה
שולקלפרעומרי שגב 1.
בהצטיינותדובריניןאנסטסיה2.
שי הקשר רובין3.
שי כסה4.
מונטגיורחל אחינעם5.
ניב מורלי6.
בהצטיינותנוהעופר 7.
בהצטיינותקורנפילדיואב 8.

ואנתרופולוגיה ולימודי מדינת ישראלסוציולוגיה 
בהצטיינותשני מורד 1.
ליהי שרי שפירא2.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי אפריקה
אייניסמןנירגדאליאן 1.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותולדות האומנות
נעה נעים1.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופילוסופיה
בהצטיינותקלפטשהדר 1.
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המזרח התיכוןולימודי ואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
דנה אהרון1.
ראשית ארליך2.
וולנסקיאביב 3.
אסף מושקוביץ4.
מורג נחמן5.

מדינת ישראלולימודי המזרח התיכון לימודי 
דניאל אליהו1.
בורוכוביץאיתי 2.
הזיילאשרף 3.
איתי הראל4.
חרומושיןאקים 5.
שי כהן  6.

ופילוסופיההמזרח התיכון לימודי 
בהצטיינותעופר ארז   1.
בהצטיינות יתרהעדן אוריה מלכיאל  2.

המזרח התיכון  לימודי 
צליל בן גל1.
יתרהבהצטיינות נדב גנון    2.
בהצטיינותדיאורחן 3.
וינר  שיר 4.
רותם כהן5.
בהצטיינותנעם לוי  6.

את מדינה-גלי לי7.

ירדן מזרחי8.

בהצטיינותמנסורואעד9.
סלוטקינועם 10.
רעות צפוני11.
בהצטיינותקנריקדנה 12.
רוזנסשחר 13.
בהצטיינותטל שמילה  14.

אפריקהולימודי המזרח התיכון לימודי 
ברהנושרה 1.
אריאל טולדו2.

המזרח התיכוןפסיכולוגיה ולימודי 
בהצטיינותגל דורון 1.
אביתר יעקב וייס2.
שירה מימון  3.

תכנית משולבת בתולדות  : חזותיתואומנות המזרח התיכון לימודי 
האומנות ולימודי יצירה

סמדר זמיר1.

משני–המזרח התיכון ולימודי ראשי -ופיתוח סביבתי גיאוגרפיה 
רואיףאבישי 1.
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כלכלה
בהצטיינותאביטןנעם 1.
בהצטיינותאברמזוןערן 2.
דודי און אגאי הוד3.
יולי אגוזי4.
אדזיאשביליקרן 5.
יותם שמואל אדלר6.
אודסקירויטל 7.
דרור אורבך8.
שי אורן9.

יותם אטיאס10.

עדן אייזיק  11.

גילי אילתי12.

אלפריןבן 13.

אמסלםרעות 14.

אקדישמןאסתר 15.

עדן אקטע16.

אקעיקאחמד 17.

אקרמןירדן שנהב 18.

יצחק אריאל19.

בוחניקעדן 20.

בינקוביץנדב 21.

גל בלוך22.

נתן-דנה בן23.

בהצטיינו יתרהענת בן חיים   24.

נילי בן משה 25.

דניאל בן עמרם26.

אלמוג בן ציוני27.

יובל בן שימול28.

אסתר בן שימולטיפני29.

בהצטיינותבנואלידטל 30.

בקסיון 31.

עודד בקר32.

מוטי ברבי33.

ברוייראלי 34.

אלון ברק35.

יובל טובה גדליהו36.

תומר גולן37.

גליוקמןאסף 38.

סער גפן39.

גרונראריאל בנימין 40.

גרייבשאדי 41.

רוני גרין  42.

גרמן  ברוניסלב43.

דבושנועה 44.

בהצטיינות יתרהאור דהן    45.

עומרי דהן  46.

בהצטיינותעמרי דוד 47.

אלמוג דוד48.

דודניקביאנה49.

דמשצקעמרי דולב 50.

דוראורן 51.
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בהצטיינותימית דניאל   52.

יואב דרורי53.

שי האן54.

תום הדס55.

יתרהבהצטיינות הורושובסקיאורן 56.

שחר נסים ויצמן  57.

תומר וסרמן58.

רועי ורדי59.

בהצטיינותורשבסקיאלכסנדרה 60.

ורשבסקיעידו 61.

ותדיאסין 62.

תומר זהרוני63.

זואריבר 64.

רון זמיר65.

קורל זקן66.

בהצטיינותזרבאילובשגית 67.

גיל מנחם חולב68.

בהצטיינות( שמילה)חטאבירדן 69.

חמאיסירגד70.

יובל חמו71.

בהצטיינותחשואלזוהר נחמה 72.

בהצטיינותטטיקישויליאירקלי73.

שי יהודה74.

איתי דוד יוכמן75.

דר יריב76.

בהצטיינותחן ישי   77.

ניר כהן78.

עידו כהן79.

בהצטיינותאביהו אברהם כהן  80.

בהצטיינות יתרהדין כהן אמון    81.

עידו כספי82.

בהצטיינותליטל כץ   83.

דניאל לבבי84.

מור לביא85.

בהצטיינותרון להב   86.

איתי לוי87.

שקד לוי88.

רועי שלמה לוי89.

לימרבאלכסנדר 90.

לנקריאחיאב91.

בהצטיינותנופר מאיר     92.

מוסניקובבוריס 93.

ארי אושר מזוז94.

בהצטיינותשונית מזרחי 95.

בהצטיינותנה'מחאגד'אמג96.

ממועומרי 97.

מנור ממן98.

שי ממן 99.
נמרוד בכור מרון100.
בהצטיינותמריאנוףיעל 101.
עינת מרקוס102.
משיחאורין103.
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יובל נבט104.

בהצטיינותאמרי סגל   105.

סואלחהראמי106.

סרדסשחף 107.

סרויהדניאל 108.

סיפן עלי109.

מאור עפרוני110.

בהצטיינותדניאל אלחנן פדון     111.

פוגלמןעמרי 112.

פוהורילסאנאל113.

פוליאקובניקיטה114.

פורטנוביוליה 115.

פוריהניב 116.

פיירסטייןבר 117.

פפריובל 118.

אורן פרנקל119.

פרשטמןנדב 120.

יאיר נתן צור121.

אוראל אסתר קמילה קארו122.

קוטנראיתמר 123.

קוליבליתמר לב מימונה 124.

בהצטיינותקוריאטעדן 125.

נוי קטורזה126.

קינדלרבן 127.

יותם קלר128.

קנרסער 129.

דן קסוס130.

נגה קרן131.

גלעד רגב132.

רדיןרותם 133.

רוזמןאור 134.

נעם רונן135.

רזינובסקייובל 136.

בהצטיינותרועי ריינר   137.

בהצטיינות יתרהמאיה שאול  138.

גד שגיא139.

עמרי שחור140.

שלאבנהריאן141.

תומר שליט142.

ספיר שמש143.

מירב שקד144.

רותם שרון145.

שרייפררינת 146.

שיר שרפי147.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

כלכלה וניהול מערכות בריאות
נט אנקרי'הדר ג1.
בהצטיינותקמראןדניאל 2.

פסיכולוגיה וכלכלה
דרור ישראל אברהם1.
אורזךאביעד 2.
אלחיאנירון 3.
בהצטיינותנגה אפשטיין   4.
בהצטיינותבירנבאוםשי 5.
שי בן יצחק  6.
טל בן לולו7.
מורן בן ציון8.
ניב-תמיר אליהו בר9.

ליאור ברנס10.

מיכל גוטמן11.

רז גרינברג12.

בהצטיינותדסקלנועם 13.

בהצטיינותאליעד נועם הראל  14.

נתן וואלס15.

וירצברגרשחר 16.

ולדרסקישי לי 17.

דור ורדי18.

בהצטיינותשיר חפר  19.

יובל צבי טל20.

אלקנה דוד טמיר21.

יתרהבהצטיינות קרין דפנה יוסף  22.

נועה כץ23.

בהצטיינותמיכל דבי לוי   24.

בהצטיינותסוקוליקאלמוג יוסף 25.

אביהו פרי26.

צלנרמאיה 27.

בהצטיינותקוסטנור 28.

שטינהוףתומר 29.

לבי שלסקי30.

רותם מרים שמחון31.

יצחק חי שמיעה32.

פוליטיקה וממשל וכלכלה
אטלמאיה 1.
יותם מדמון  2.
אמיר משה מייבום3.
בהצטיינותשרון סומך    4.
סטולרעומר 5.
בהצטיינותקייגןטלי 6.
שחרעדי 7.

פילוסופיה וכלכלה
בהצטיינות יתרהמיכאל אפרים בן דהן 1.
זלוטניקאופיר 2.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

וסטטיסטיקהכלכלה 
ונצבסקיקרן 1.
אביב מורנו2.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכלכלה
שי יזרעאלי1.
קריקונץצביאלה2.

לימודי המזרח התיכון וכלכלה
שחר יצחקי1.
עידן כהן גברא2.
יאיר צוקרמן3.
ברק קולומבוס4.
קנטיעומרי שמואל 5.

חינוך וכלכלה
חיים פוגל1.

משני  -המחשבומדעי ראשי –כלכלה 
שלחאביתר 1.

עברית ובלשון עברית  בספרות 
דיאנה אבו בדר1.
אבו מאדיאמל2.
אלקשחראינאס3.

מאיה לי בן ישי4.

בהצטיינותלוייבליאורה 5.

שיר קדוש6.

שעבאןמאריה 7.

בספרות עברית ובהיסטוריה כללית
ליאור אבוטבול1.

לשון עברית ובהיסטוריה כללית
סקיקאחלס1.

היסטוריה כללית
אוביץאידור1.
יורקביץמאיה ברכה 2.
ארז אברהם יעקב3.
ליבנייעל 4.
בהצטיינותצדוקיהנדב 5.

היסטוריה כללית וחינוך  
משילקרדור 1.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

היסטוריה כללית ולימודי מדינת ישראל
עוזיאלורברה1.

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  : אמנות חזותית
ובלימודי מדינת ישראל

בהצטיינותאהרונוףיקירה 1.

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: אמנות חזותית
שירה אריאל1.
הגר בוחבוט2.
בהצטיינות יתרהאיילת דהן   3.
שחר חי4.

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  : אמנות חזותית
ובתקשורת

בהצטיינותשרי דודי  1.

יעל עליזה רומני2.

פוליטיקה וממשל ולימודי אפריקה
אדםליהד1.
יתרהבהצטיינות חן    פיוטרןקרן שירה 2.
איל רוט3.

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ופוליטיקה וממשל
יחיאל אביטל1.
גל פארן2.

משני–ראשי והיסטוריה של עם ישראל -המזרח התיכון לימודי 
דפנה חני פוקס1.

פסיכולוגיה והיסטוריה כללית
גולדינגדניאל 1.
ולדנרדרור 2.
אורן שלו ישראל3.
אלונה כהן  4.
דרור נתן  5.

פסיכולוגיה והיסטוריה של עם ישראל
בהצטיינותקליימאןלי -מרי1.

ספרות עברית והיסטוריה של עם ישראל
בהצטיינותבן מאור טאראבליאור 1.

היסטוריה כללית וארכיאולוגיה
בהצטיינות יתרהאביב מרדכי יונס  1.

היסטוריה של עם ישראל ולימודי מדינת ישראל
בהצטיינות יתרהכהנא                                                          אליחי 1.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

פוליטיקה וממשל
רועי אברהם1.
מאי אזולאי2.
יהונתן באור3.
בהצטיינותטל אופיר בין    4.
ביסאןואד'ג5.
דור בן בסט6.
בהצטיינותיואב גנני   7.
נועם דמתי8.
תום דקל9.

תמיר הרמן10.

לסקוביץנדב 11.

נטע מירון  12.

יובל ניר13.

סגלמןאלון 14.

ישי סמואל15.

סמנובעדן 16.

בהצטיינותעמירןרועי 17.

פלדנווה 18.

וממשלופוליטיקה עברית ספרות 
וייסמןאלון 1.
בהצטיינותפריימןמתן 2.

לשון עברית ופוליטיקה וממשל
אופיר עמר1.

וממשלופוליטיקה המזרח התיכון לימודי 
וכנישליעד 1.
נעמה וקנין2.
זטלמןשי משה 3.
לבקוביץנועה 4.
מיכל מסדה5.
בהצטיינותענבר נהרי  6.
ירון ניר7.
טמיר רוט8.
רחימובדניאל 9.

נועה שמש10.

מדינת ישראלולימודי וממשל וליטיקה פ
יעל שוקרון1.

ותקשורתואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
מריו יאיר אייזנשטיין1.
אלגרטגבריאלה 2.
אלקוניןקרין 3.
נועם בר4.
יובל וולף5.
'ג'עמית חג6.
קלבוחובקונסטנטין 7.
בהצטיינותנועה יהודית תשבי  8.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

ופיתוח סביבתיוגיאוגרפיה כללית היסטוריה 
בהצטיינותעידו אילון  1.

משני-ראשי ובלימודי המזרח התיכון–וממשל פוליטיקה 
אולדעדן בן 1.

חינוך ופוליטיקה וממשל
שיר ברוורמן  1.
דנית דביר2.
טל כהן3.
נועם נוי4.
בהצטיינותספיר עטרי  5.
לינור קרני6.
רותם שאנן7.

וממשלופוליטיקה ואנתרופולוגיה סוציולוגיה 
עומר משה דביר1.
ענת דולב2.
ויטמןנעם 3.
יותם יוסף4.
צונגנוי 5.

וממשלפסיכולוגיה ופוליטיקה 
וורבהאנה 1.
נוי ורד רותם2.
מירקיןחגי דניאל 3.

נמרוד מרדכי עמיר4.

גל פקטור5.

רותם גל פרץ6.

(חלק)תמר מרים קולומבוס 7.

בהצטיינות יתרהנעם קרון  8.

פילוסופיה ובפוליטיקה וממשל
עופר לוי1.
יואב מוסרי2.

פוליטיקה וממשל ותקשורת
בהצטיינותאינפלדשקד יהודית 1.
נוי אלימלך2.
גוריאלליאת 3.
דר הלוי4.
בקהלפרענבר 5.
טל ינאי6.
נעמה כהן7.
דור מרש8.
נווה סגל9.

טליה קוק דורון10.



128

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

.B.Aבוגר תואר מקבלי 

ההתנהגותמדעי 
עמית אדלר1.
נטע אילי2.
אלענימתן טל 3.
אסיאסשמואל 4.
אסףאמיתי5.
ארלוקשירה 6.
עינב בונה7.
גדסיירדן 8.
דולקיןרון 9.

אלה ויתקון10.

יעקובלבאלכסנדרה 11.

יצחייקנדב 12.

בהצטיינותמאיה כרמון  13.

ליווריעל 14.

דניאל מגן 15.

גל מרון  16.

בהצטיינותסימנובסקייאנה 17.

נעמה עזר18.

לירון פולק19.

יתרהבהצטיינות פלוטקיןנדב 20.

יובל פרץ21.

קולדובסקיילנה 22.

קרוננבלוםאור 23.

עדי קרן  24.

בהצטיינותירדן שבת 25.

נועם שלין26.

הדר שמר27.

נועם שקד28.

בהצטיינותעדי שרביט 29.

עבודה סוציאלית
בהצטיינותלינור אביתן  1.
באבהאגאאביה 2.
הודיה ענבר אהרון  3.
אולינקיניתן 4.
תמר אזרחי5.
איכלברגענבל 6.
אינהסזאביהו 7.
ברכה-איתךלילך זוהרה 8.
אליהבטל 9.

בהצטיינות יתרהאליוביץתמר 10.

עדי אלעזר11.

עדן אלפסי12.

אסתר נוי אמאר13.

יתרהבהצטיינות אנגלהרטנעמה 14.

בהצטיינותאנקונינהשי 15.

עדי אסולין 16.

ספיר אסף17.

בהצטיינותביבאסרותם 18.

תאיר ביטון19.

ביקלנופר 20.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

בלו ליאור 21.

בהצטיינותבלוך  אדוה22.

אפרים-אלי בן23.

גל-נעמי חיה בן24.

ענבר בן הרועה25.

בן חמו  שיראל26.

בהצטיינותאביה מינה בן טוב  27.

אורלי בת אל בן עמי28.

שיר ברגר  בהצטיינות29.

מזי מזל ברכה30.

מעיין ברץ31.

דנה בשן  32.

עומר בשן33.

יוסי'גאימאן34.

גוטשטטאורן 35.

גוילינטע 36.

גולדיןאורנית37.

גולדפינגרטל 38.

גורליקיעל 39.

אנה גיל40.

בהצטיינותמעין גל  41.

ערן גרוסמן אשכנזי42.

גריסרומור 43.

דבאחודאד44.

דוידוביץשקד 45.

לין דנינו46.

דרשוביץטליה 47.

בהצטיינותמורן מרים הורוביץ  48.

לירון הכהן49.

ליטל הרניק50.

נוי אסתר הררי51.

בהצטיינותרוני ווינברג   52.

בהצטיינותוולמןדניס 53.

וולקוביץתמר יפית 54.

ווסקובויניקחופית רבקה 55.

נוי וכטל56.

עמרי חיים ולרשטיין57.

ענבר וקנין58.

ורסולקריובל 59.

רחל זיו  עינבר60.

מוריאל זיידמן61.

ראנבה'חאימאן62.

חנם חדדתניר63.

לימור חכם64.

בהצטיינותטביבישיר 65.

טליסעינבל66.

הודיה טנא67.

ישייהלי68.

מעין ישראלי69.

אור כהן  70.

כהןיעל אסתר 71.

בהצטיינותיעל מרים כהן 72.
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.B.Aבוגר תואר מקבלי 

ירדן כהן73.

בהצטיינותכרוסטנועה 74.

לביאחסיהנעה 75.

סיגל לוי76.

לויטמיכל 77.

נטע לזר78.

ליבוביץשירן 79.

לידורנוהר 80.

ענבל מויאל81.

מוקרוןעדי 82.

מורדךעודד משולם 83.

שי מנדלסון84.

מנסורסגא85.

הדר מעוז86.

צליל מתוק87.

טל נווה88.

מאי ניסים89.

סוכמןמאיה 90.

סטרשנובתמר 91.

סמוסמלכה מלי 92.

רעות בתיה סנדק93.

עויסאתנמר 94.

חן עזרא95.

יתרהבהצטיינות אודליה שושנה עטר  96.

רות עילם97.

עמששיר 98.

ערמןשירי 99.

בהצטיינותפינטושלמיכאל 100.

לינור אמי פלדמן101.

פלטינסקישלי 102.

פרוכטעינבר103.

מיטל דיינה פריד104.

דור פרימן  105.

בהצטיינותפרלמוטרגל 106.

צולרדניאל 107.

טלי צפרירי108.

דרור קדם109.

קובלנץחן 110.

בהצטיינות יתרהנועה קולב   111.

קורקוסיצחק 112.

עדי קטן113.

הדס קרני114.

רומנובנעה מאירה 115.

קארין רועי שפירא116.

עידן רשף117.

שודריהילנה 118.

שולדמןמיכל 119.

דנה שלום120.

עומר שלומי121.

ניצן שמואלי122.

שי שרף123.

מן  'הילה תורג124.

בהצטיינותאתי קארין תשובה 125.
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מקבלי תעודת הוראה

אזרחות
אלמקייסיהודה 1.
מעין בלומפילד2.
בר הרשקוביץ3.
נורדוןליאור 4.
לאל עבדאללה'ג5.
צפוריאילנה רבקה 6.
אליה מעודד צפריר7.
שלה'צדניאל דנה 8.

אמנות
לוגסיגל 1.

אנגלית
ואכדאמע'גאבו גידאא1.
אבו רביעהגאזיה2.
רקייקאבו פאטמה3.
אטרשאל סמח4.
עטאונהמאי אל 5.
אלאטרששירין 6.
אלטלאלקהמדלי 7.
אסף ברכה8.
גולדווארגטטיאנה9.

יקיר מזור10.

נופית נחום11.

סולימןרנא12.

מכונותהנדסת 
גורביץלאוניד1.

ביולוגיה
אעסםאל בראאה1.
מתן זיו דרור2.
אזי'חגמנאר3.
חדאדווסים4.
חודורהדר 5.
טיב'חאלאא6.
סואעדיסמין 7.
ויקטור קינה8.
צאקוןנעמה רותם 9.

סוציולוגיה
חמאדמרים אבן 1.
שני גודמן-דורון2.
גונדיאשויליתמרה 3.
ב'גוצדה'נדז4.
רות גורן5.
דדוןהודיה 6.
ליאת דהן7.
מיכל יעקובוביץ8.
טל צדוק פרנקל9.

שדהרון 10.
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מקבלי תעודת הוראה

פסיכולוגיה
רוזה אלדר1.
ארמוזהעומר 2.
ואנדנברגדור 3.
חדידהגיל אור 4.
עדנה עטרה סרוסי5.
פארסבושרא6.
רניאק'צריפקינדמרים 7.

היסטוריה
גורדוןמגירארויטל 1.
מליניקאביב שלמה 2.
משילקרדור 3.

כימיה
אורונבייבאנה 1.
דומרשלי 2.
ני יהב'ג3.
תאיר סיבוני4.
סידיקיוליה 5.

לשון עברית
יובל אוחיון1.
אסמא אל רבידי2.
'וג'אלוגראנה3.

אלזיאדנהאסלאם 4.

אלנסאסרההדיל 5.

אתי אסתר דורי6.

זיאדנהסאמיא7.

גל לוי8.

שחר נודלמן9.
נוי סרוסי10.
דנה שואף11.
אתי שושן12.

מדעי החברה
ניצן עמיצור1.
שיר פורטוגלי2.

מקרא
לירז עליזה אזולאי1.
אופיר איטה2.
קאופמןרויטל 3.

והאיסלאםעולם הערבים 
צעלוקאבו אבתיסאם1.
קוידראבו עולא2.
מוחמד אבו רביעה3.
אלאעסאםרים4.
קבועהגיהאד5.
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מקבלי תעודת הוראה

מתמטיקה
אחמד אבו חמד1.
אור אטיאס2.
גיא אמיר3.
קארין בסר4.
קסם גואטה5.
נדב הבר6.
אלמליחזפרניסימיספיר 7.
קסם גואטה8.
מאירסקיאיילת 9.

מונטגאביטל בלה 10.

מורן מורגן11.

מוחמד עיסא12.

ניהול עסקי
צחי אפרתי1.
גלקררויטל 2.
דדוןזיטוןשני 3.
צליל כהן4.
אדיב סגל5.
ינסקי'פוצמיכאל 6.
פרטוקחמיאסדוד 7.
שחראדוה8.

ערבית
בנישומתן 1.

עבריתספרות 
חמאדחתם אבו 1.
עגאגאבו חנין2.
עסאאיה אבו 3.
אגבאריהאסיל4.
אל סיידגואהר5.
אלבאזפאיזה6.
ירה'אלמגמרים 7.
אלסיידפוז8.
אלעבייאתאמנה 9.

גלית גואטה10.

טלאלקהרנין11.

נסארמואמן 12.

פרקשמאי 13.

קהילמירי 14.

תיתיגדיר15.

פילוסופיה
מן'קוגמתן משה 1.

תקשורת
רם ארביב1.
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אליאב נורה1.

כפירקסלר2.

אבו אור3.

אביב הילה4.

אריאלאבייב5.

רחליאביסדריס6.

רעותל'אברג7.

אברה תמיר8.

אדם שטיין דור חיים9.
אדר עמי10.
אדרי יפתח11.
בהצטיינותאהרוני עמית  12.
טליהאוסטרובסקיאוחיון 13.
אוטן דמיטרי14.
אוריין דניאל15.
בהצטיינותאורן איל  16.
אורן אריאל17.
אזולאי מוטי18.
בהצטיינותאזולאי נגה   19.
אראן משהאזרזר20.
לירןאטדגי21.
אטיאס אפרת22.
אייזנברג שי23.
אייזנשטיין מרים24.
בהצטיינותניצן  אילוז אביטבול25.

יוניתמישעןאיתן 26.

רינלקרינאויאל 27.

מתןאלבוים28.

מוראלבס29.

בהצטיינותדנה אלגרבלי30.

אלה חני31.

אלון יפרח שירן32.

פאניאלחיאני33.

אליאב נתנאל נעים34.

נוריאלאליאגוב35.

ישראלאליזרע36.

שיראלאלימי37.

בהצטיינותאליקים שחר 38.

אביתראלמדו 39.

יוסיאלמלם40.

ל זיו'אנג41.

אסולין אלעד42.

עינבאסיאג43.

לירוןאסרף44.

מריםאסתרין45.

דולבר'אפנז46.

ארדן חיים יהודה47.

אירינהאריוטקין48.

ארנון שאול49.

בהצטיינותארצי ארז יואל  50.
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אשד יואב51.

בארי איציק52.

שירבוגנר53.

בוקובזה שני54.

אסףבורטמן55.

בורנשטיין טל56.

הדסהבורפקר57.

יתרהבהצטיינות רני  סלבולדיביאלולינקר58.

רותםביאנקו59.

דובבירגר60.

בהצטיינותביתן עמית  61.

בהצטיינותבכר עדי 62.

תומרבלומנזון63.

בן ליטל64.

בן חיים שניר65.

בהצטיינותדקלה רותי  יעישבן 66.

בן ישי עדי67.

בן לולו שלומי68.

בן עזרא אוריה69.

בן שושן דוד70.

בהצטיינותבן שושן שני 71.

חמו אופיר-בן72.

בניה לילך73.

בנימין איליה74.

רויתבנימין גוזל 75.

בצר עדי76.

בהצטיינותיבגני  בקמן77.

בר אל הדס78.

בהצטיינותבר דוד גבי  79.

אל אדר-בר80.

בהצטיינותשירה חיה  ברודר81.

ברוך קורל82.

לב נעם-בר83.

בריברלינסקי84.

ברמן יחזקאל85.

ברק מישל86.

ברקאי שביט87.

ברקו שרון88.

בהצטיינותברקוביץ צוריאל  89.

גבאי עדן90.

גבריאל טל91.

אלברטגדאיב92.

גדליהו חן אסתר93.

גהרי מאור94.

גואטה יאיר95.

גוזלן רותם96.

גולדברג טום97.

גולדברג חלמיש יערה98.

גולן גיא99.
גולן עוז100.



136

הפקולטה לניהול
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גולן רז101.

גור אלכס102.

אריה שחף-גור103.

ינירגטניו104.

ריטהגינזבורג105.

גינת שני106.

גל אורית107.

גלבשטיין דניאל108.

גלולה תומר תמר רבקה109.

בהצטיינותאסנת  גליקשטיין110.

רבי דניאל'ג111.

מאיהגרביץ112.

גרבר לוי טלי113.

עדןגרינברגר114.

גרשון טל מנור115.

דגן בר116.

דגן שחר117.

דה בכר נועם118.

דהאן אופיר יהודה119.

בהצטיינותדהן עינת שולמית 120.

בהצטיינותדוד נחמה טובה  121.

דודי חופית122.

סיווןדויט123.

נירדויטש124.

בהצטיינותדורון נוי  125.

דיין חן126.

דיין יפית127.

דיין סימה128.

בהצטיינותשלהב שיר  דינרי129.

יקטרינה' דלוגץ130.

הילהדמרי131.

לימורדמרי132.

גבריאלדעדוש133.

ברדרמון134.

יפתחהודס135.

הכט עדיאל136.

פרי בן'הלר סעדה ג137.

הריסון קשת138.

הררי עידן139.

וגנר דניאל140.

בהצטיינותזכריה אדם  ווילאמס141.

דמיטריוולק142.

וזאנה שחר143.

יתרהבהצטיינות וטורי סיון  144.

ויגדר זיו145.

יפעתיק'וילנצ146.

וינוב פיטר147.

נועהוינוגרד148.

סיוןוינשטיין149.

בהצטיינות יתרהתהילה וינשטיין150.

ויס שני151.



137

הפקולטה לניהול
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וקנין ברוך152.

אנה ענתוקסלר153.

בהצטיינותורד הדר  154.

ורדי סיון155.

אלכסייורטליב156.

אביבזילביגר157.

איתןזכריה 158.

בהצטיינותאמבר  זלטמן159.

בהצטיינותזמיר לילך  160.

אבי טלזנד161.

אורזנדני162.

זק מרינה163.

אבישיזרביאן164.

חביב בר תנחום סיון165.

חגבי נופר166.

חדד אביה167.

חדד כדיה168.

חדד לימור169.

חזן סיוון170.

בהצטיינותחיון מתן  171.

חן לינוי172.

חן עדי173.

יתרהבהצטיינות רון  חנוכייב174.

מיכאלחנקובסקי175.

בהצטיינותטינה  -חסון ליטל176.

חסון רעות177.

חצב נועה178.

הילהטביביאן179.

יתרהבהצטיינות בטינה  טבך180.

אדירטויטו181.

הדרטולדנו182.

נופרמן'טורג183.

טל מעין184.

ויטליטלמן185.

יגר אור186.

יונה ברית187.

ערןיוסוב188.

יוסף מיטל189.

יוסף קרן190.

ימין גיל191.

בהצטיינותיעקב סלע עדן  192.

יעקבי הגר193.

אשר-שלמהיפרח 194.

יפת איב195.

אל-יפת עין196.

ירקוני יניב197.

ישראלית אלה198.

יששכר נוי199.

כבתי נתנאל200.

כהן אביב201.

כהן אוריה202.
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אלכסנדרה-כהן אלנה203.

בהצטיינותכהן דניס  204.

כהן לי205.

כהן נועה206.

כהן עינת207.

כהן רועי208.

יתרהבהצטיינות כהן שחף  209.

כהן תהילה רחל210.

תנירכהן 211.

אמה אמיליכלימי212.

כספי אריאל יגאל213.

בהצטיינותכספי שובל 214.

כץ נעם215.

כץ נעם216.

לב יהונתן217.

לב יעקב218.

לוי אלעד219.

לוי דוד220.

לחן מעיין221.

ליבנה אסף יוסף222.

ליבנה יעל223.

חןלייבוביץ224.

בהצטיינותלירון ליכטר225.

ליסט איתמר226.

ליש גור227.

רהבלניאדו228.

אורלי' סקביץמגיד 229.

מגן דוד עידו230.

מדמוני איתמר231.

מדרוני דורון232.

אלימוגילבסקי233.

מנשהמודזגברישוילי234.

מוזס שחר235.

מויאל אור236.

מויאל אושרי237.

יניבמוסקוביץ238.

ספירמוסקוביץ239.

בהצטיינותעפרי מורבניק240.

מורגנשטרן מאור241.

בהצטיינותבוריס  מורדכי242.

מיכאל טל243.

יניבמיכאלזון244.

מטויימילר 245.

מילר תום246.

בהצטיינותמימון מור 247.

דנהמישורמינדלין248.

בהצטיינות יתרהמישור עידן 249.

ולרינקו'מישצ250.

יהלומה יהלמכלוף251.

טלימלעי252.

ממן טל253.
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מרדכי טל254.

מרדכי מיכה255.

יתרהבהצטיינות רון משה  מרסיאנו256.

רועימרסיאנו257.

נסיםנאוי258.

נאמן יאיר259.

צלילרנסיהנאמן 260.

נבון תומר261.

נגר תמר יעל262.

בהצטיינותסרגיי  נובק263.

תומרנוסרת264.

נחום סלי265.

נחמן שירי266.

שירנייזברג267.

ניניו אהוד268.

ניסן אלון אברהם269.

ניסן שחר270.

ניסני יונתן271.

בהצטיינותניצן אריאל 272.

נעים אחיקם273.

ליעדסאוברון274.

שירהוובשתסאל275.

סבג אליס276.

בהצטיינותסבג נוי 277.

מיינטסו278.

שיריסוארי279.

סויסה מור280.

סיני נדב281.

סנטו אור282.

סעדה מריאן283.

ספיר ליאור284.

כהן לירון-עובדיה285.

עוזרי שחר286.

בהצטיינותעומר ליאור  287.

עזריאל שיר288.

עטיה איתי289.

עטר מצרי טלי290.

אליהועידאן291.

עילם אלדד292.

עמוס אלינור293.

הדרערוסי294.

פארי איתמר295.

עידופומרנץ296.

פז מור297.

פז עמית298.

פחימה יקיר299.

אהוד זאבפיינטוך300.

מיכלטניהפיינמן 301.

יהושע אליעזרפיליפסון302.

דודפינטו303.

תומרפינקל304.

דרורפלד 305.
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פלד עמית שיר306.

פלדמן תהילה307.

גדפקציארז308.

ליגלון'פרג309.

אליענה' פרדז310.

אולגהפרוימוביץ311.

פרידמן עמית312.

אור דודפרייזלר313.

גילפרכטמן314.

בהצטיינותפרנקל נופר 315.

בהצטיינותפרץ קובי  316.

לירוןפתאל317.

צבי עדי בלהה318.

בהצטיינותרות  צוויק319.

ליהיצוק 320.

צור חגי321.

צור עידן322.

תאיר ליאורה צופיה-ציון323.

בהצטיינותאיה צייגר324.

בהצטיינותאדם  צייטלין325.

יבגניציפרמן326.

רועיצפרוב327.

רוניקאפח328.

איליהקארפ329.

בהצטיינותקדוש קארין  330.

שילתקדוש אביטל רותם 331.

קדר זוהר332.

איתןקהתי333.

בהצטיינותקוטלר נועה  334.

בהצטיינותמריאנה  קויפמן335.

משהקולקר336.

אביקונטנטה337.

אלכסנדרקוסטנקו338.

סיקה'גקורולקר339.

דניאלקושיצקי340.

קיסר נטלי341.

קליימן דניס342.

גלקלינגר343.

בהצטיינותודיםאיתן קלנטר344.

נדיהקסלר345.

דינהקפשיטר346.

קציר איל347.

בהצטיינותאריאל  קצרגינסקי348.

עמוסקרביאן349.

קרביץ מרסלה350.

מריהנקו'קרבצ351.

קרול ולרי352.

קריאף חגית353.

ראובן אילן354.

ראש אירנה355.

רבי אליעד356.
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רביב ירדן357.

רביב נופר358.

אליזבטהואן פן 'רג359.

נאוררדמי360.

בהצטיינותרוזנטל קשת 361.

בהצטיינותעדי  רוטר362.

רז עדי363.

רחמים רן364.

נעמהריבל365.

יקטרינהרייקינך366.

רענן שקד367.

שבו אוהד368.

שגיא ניצן369.

שוורצמן דיאנה370.

שוורצמן דניאל371.

שוחט מעין372.

נחשון מלכהשוננק373.

שושן אורטל374.

שחף טל375.

שחף שני376.

בהצטיינותשחר שירלי  377.

יצחקצחרשטיוי378.

רביד נטלישטנגל379.

אביבשיבז380.

יתרהבהצטיינות שילה נתנאל  381.

פנינהשלומוביץ382.

שלומי נתנאל383.

שלי סופיה384.

שליו רעות385.

שליט חן386.

שם טוב מעיין387.

שמואלי עידו388.

שמחי שירה389.

שמע ייטב אור390.

גנאדישפילברג 391.

שקי אורי392.

נטעי'שקרצ393.

שרון דניאל394.

בהצטיינותשרף רן  395.

ששון טוני396.

זיויתמן 'תורג397.

בהצטיינותטלאורמן 'תורג398.

בריתתמם399.
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