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גרוןשי
גריבסקישרגא פייבל
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M.Med.Sc.במדעי הרפואה
אבו טאהארים
בהצטיינותאבועקלגורג

בהצטיינות יתרהאלפחללינור
ביטוןמירל
ברנדוייןשירה
גובראןגומאן
דאודאלאא

דום עשורטל רחל
דלאשהאחמד

דראושהאיה
זיסמנובשוש

חינעמה
טאהאמחמוד
בהצטיינותיגודאייב מאירקסניה
בהצטיינותלנדאואוהד
מלמדמורן
נוגידאתחיא

רוזנפלדמאיה סוניה
שטריטנמרוד
שמואלאורית

N..Mבסיעוד
אבאיבאורית

בהצטיינותאברהמינגה
אזברגהפאתן
אזברגהרוסון
אליגלית

בהצטיינות יתרהאלסאנעמאנאל
אלסעודימנאל

אלקיס הירשיובל
בדירתגריד

(טומבק)ביחלנקו (יבגניה)ני 'ג
ביטוןחן

בהצטיינותבן טלאלה
בריילובסקיאנדרי

גולדברג ברולדמעין
גולדמכרשושנה

בהצטיינותגופשטיין ארביטרטטיאנה
גורודצקינטליה
גורליקליאת
גלמןילנה
וסילייביוליה

כהן גריסרומגי
לויקרן

(פרץ)ליטוויןאלינור רות

N..Mבסיעוד
ליפקיןאיריס

לסריאורטל
מאמומעין אהובה

בהצטיינותמחאגנהאלא
מטרחלוד

ניק'מירוצספיר יעל
מסארווהסבאא
נארוצקירפאל

נירתשורת אל
ראודור-נשר ליאת
סבאגחפצי
פיסקליונובאנה
פפיסמדובבני

(ברמי)צדוק ליאור דייזי
'קובץבאטה
קלמרביאנה
רובינשטייןאופיר

בהצטיינותשלואלה
שמיהאסמאא
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M.A. גרונטולוגיה-בלימודי זקנה
אבו סאלחרביע

בן אריורד
בן גיגימעיין
בן לולויוסף
בהצטיינות יתרהדקלגילי

הדהודלמא
הורןיעל

הירשברגיואב
חאסקייהחנין

חטיבסיריס
כהןלימור
כהנובסמדר

בהצטיינותכץהדס
לוייעל

מור יוסףמאיה
נוגידאתמייס

סוקלאלינור מרים
בהצטיינותסלומינועה

כלילה 
סרוסי דוידוביץדבורה
פולואירנה

פרומיןאמיליה
בהצטיינותצברילינור

אילון-רוטיעל
רייסרחלי

M.EM.ברפואת חירום
אבו עיאדהפארס
אבוגובביאנה

אלגואעיןפרוק
אליסףתאיר

בוגץסופיה
גבועהמוסא
גנץעמיחי
דדושעומר
וינצויגליאת
ויסברגנינה

חיימיאורטל
טוטנאור המבורגרמאיה

להביפה
מלכהאלדר
בהצטיינותמרגוליןעמית

סיבקסבת אל
פרסקיולריה
קבהאסעד

אלדד 
בהצטיינותרובינשטייןגבריאל

M.P.T.בפיזיותרפיה
זרסקימיטל
יהודהאחוה
יעקבארבל

יעקבדוד
יפרחשוהם

נווהשיר
בהצטיינותב'סטויצולדימיר

סיטבוןליטל
סרפיאןרחלי

פרידנברגריבי רבקה
צלניקמיכל

בהצטיינותקוטלראוה
קיטאיפנינה
קלייןיפעת

קרוגמןאלאונורה

M.Sc.ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי
אביושיר

אנגלנדריקטרינה
אפלדליה

בהצטיינותבלקיןיבגניה
הורוביץהילה
זחאלקהכליל
טרייניןמירי

ישראלמירב
כתריאלסבטלנה

בהצטיינותלהראהוד
מישלס כהןצילה

מרגוליןדה'נדז
סימברגאנסטסיה

סנדובסקיאלון
קורןמורן

קלוסעמיחי
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M.P.H.בבריאות הציבור
אבו כףהנא

אבו עמרה אלהלאליגיהאן
אבו פריחטארק
אבוחציראאבישג
אביבדקלה
אביחסרהענבר

אברהמיגל
אגבאריהעלא
אוזלבודורין
אוחיוןאתי

אונגרשפרה
אליהועליזה ענת

אללוף שילהרחל
בהצטיינותאמיליאנרסיון

ל'אנגאלה
ארדוןטל

בכוררותי פאני
בהצטיינותבן גדליהעינת

בן זקןיבגניה
בהצטיינות יתרהבראוןטלי

גבריאלאלונה
גוילידנה

בהצטיינותגפןאיילת
גרוסמןעקיבא
דמריאירנה

דרבאשימילה'ג
המאירהדר

וורקנךהולואגר
וייסמןמתן

וינוגרדאמיר
ויסארי

זיו אוןאלעד

M.P.H.בבריאות הציבור
זנואתי

(מסארוה)חאג יחיא חיאת
בהצטיינותבי באל'חגמעיין

ורי חדאד'חאימאן
חלףענאן
טורקניץהגר

טל בן ישירותם
טנדלר שוררדניאלה

יאנגחנה
בהצטיינות יתרהיכימוביץ בנדטאסנת
כץמרינה

לייבעדן
לימןבתאל ביאטה

מורסבנימין נח
מחאמידמהא

מטטובאסתר
מיכאלימוניקה

מרעיסוהיר
נדללילה
נסימיאןאביה
נצרנועה
סגלרוני

סדיקוברבקה ריביאנה
בהצטיינותסדןהודיה

עובדיהני'ג
עומרימוחמד
פוחולאלונה
פלדמרים
בהצטיינותפלדמןצביה
ון אנקר'פרגסהר

M.P.H.בבריאות הציבור
פרוגהארווה

בהצטיינותפרידמןיהודה אהרון
פרימרמןגיל תאודור

פרלוברויטל
קמנצקי-פרנקיבגני

פתאלשני
בהצטיינות יתרהצארוםהדר

קאהןליבי דבורה
בהצטיינותקהלניעינב

קוסוייקרינה
קינןתמר

קרנץחנן
קרנץנעמה שרה

רובינסוןאייל דוד
רפאל אלטמןאלון שלום

בהצטיינותרצון נחמנימעיין
בהצטיינותשבלויוליה
שוררשרון

בהצטיינותשיך עיסאאחמד
בהצטיינותשלושיר הדס

שלפמןנורית
שמירכרמל חוה
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B.Med.Lab.Sc.במדעי המעבדה הרפואית
אברמוףאופל
אגבאריהדינה

אשכנזיערבה דניאל
בוגניםענת

בן יקרחזקאל
ברנוביהונתן

גבאינועה
גבאריןאיה
בהצטיינותגואטהמתן
דאמונימיה

דוידימיטל
דרבאשירוא

הלויאסף דוד
ויזמןטס רפאלה

ותד'סיראג
בהצטיינותזיאדנהתיימה
חדדשובל

חוראנישאדה
חוריליליאן
חליליהגנאת

טישלרעמי
טכמן בורדייניפנינה

טליסהשני
יאסיןשועאע

יהושענועה

B.Med.Lab.Sc.במדעי המעבדה הרפואית
יוסףיונה
כהןאלון

כהןנעמה טובה
כרייםנאיפה
בהצטיינותמגרםרותם

מכלוף כץאסתר נוי
מנקוטל

בהצטיינות יתרהמסארווהשאדי
נגינקראור

נוביקובאלכסנדרה יעל
בהצטיינותנחמנישני

נצרעמית
סבתאןהאלה
סוקולוברוסלן

עבדאל ראזקמוחמד
עלישורוק

פטרסקומיטל מרים
פרץהדסה ירדן

בהצטיינות יתרהצדוקספיר
בהצטיינותקובליובאלכסנדר

בהצטיינותקשתאהרון
רבידאריאל אטקה

בהצטיינותרוזנצוויגבנימין חי
ריבהחן

שגיבסיון טובה
שלמהרביד

שנהאופיר

B.A.בניהול מערכות בריאות
אבו עמרהדוניה
אבו רביעהמרים

אלחגוגאימאן
אנדריינקומריה

בדלובסופיה
גבאיאמה

בהצטיינותגליקיעל
דובינסקייעל

דובינסקיסילביה
זבידאתד'מאג

חמדאןרובא
טמנואושרית

יחזקאלירין
בהצטיינותכהןאור

כרייםאסאלה
לויבראל

בהצטיינותסימוןעדי אסתר
עבורים

בהצטיינותעובדיהלינוי
עוסמאןאלאא

פונסהשרי
צעלוקעיאד

קאדריעבד אלרחים
קאדריקאדריה

בהצטיינותקורששני
ריבולוביעל

בהצטיינות יתרהרשקובןליאל
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B.N.בסיעוד
אבו עיאשפראס

אבו עפאשרודאינה
אבו תקפהאיה
ל'אברגעדי
אגבאריהר'האג
אטדגיחני

אינסואאלון צבי
בהצטיינותאלפסיעדי

אמיתיגל
אששמרוה
בהצטיינות יתרהבן חייםמיכל

בן יוסףתכלת
ברנרשיר
גורודצקישלי

גלברטתמר
גליקמןמרים
גריגורנקוליאה

בהצטיינותגריצנרעדן
בהצטיינות יתרהגרניתמתן
דיינסטאגשירן

בהצטיינותדניאללילך אלמוג
ין פרלשטיין'דריוצטטיאנה

וולקובמירי
בהצטיינותקובסקי'וליצדרינה

זלוטוגורסקיעתליה
חובבעדן

חושןשרית
חחיאשוילילירן

טוחנרלי
טיבנוי

יאליןדניאלה
יאשיןויקטוריה

B.N.בסיעוד
יוסףרחל

יליסייביקטרינה
בהצטיינותיסינובסקייובל

בהצטיינותיעקובובתמרה
כהאןדניאלה

בהצטיינותכהןאילת
כהןדיה מאיה

כהןיוני
כהןמאיה
בהצטיינותכהנאצאלה
כץדורון
כרמוןדנה
לוילאה
לויניצן

לויסתיו
לויעדי

לוינזוןמיכל
לוינסוןיאיר
סטיבנסון-לוישרה
מדלסינועם

מוזניקיובל אוריאן
מונוסובדיאנה

מושקוביץעתליה אסתר
מירניקניקול
מירסוןזינה

בהצטיינות יתרהמנשהעמליה קרן
נסיםענבר

סביוןאוראל
סופראריאל

סימוןספיר
סמיונובמיכל שרה

סנדלריליזבטה
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B.N.בסיעוד

קארומיטל
קולסובאנה

קוקליטסקימרינה
קיןאליזבטה
רויטבורדאנסטסיה
רויטמןולדיסלב

רוכנברגמאי
רחמימובאודליה

שוקרוןעמית
שושןאושר
שחורישוהם
בהצטיינותשטיינפלדעומר
שטריתאינה

בהצטיינותשטרןליאור שולמית
שם טובמור שרה

שמוילביץאייל
בהצטיינותשמיררותם

בהצטיינותשניידרטל
שניידרמןאינגה

שקדנאור
אבו חאמדדוניה

'אג'אבו עגתבאת
אזברגהאמל

איכילובניקולאי
אילוזיוסי
אלחזוברנה

אלתרקלאודיו
בורודטיהלנה

ביטאוליזיוה
בהצטיינותבן חייםמעיין

B.N.בסיעוד
קורצברגגודאיגילה אפרת

ין'גסיון
דהןקרן
בהצטיינותדודאי ווינקלראיה

האיילומולונש
זבולוןדניאלה

זיאדנהמנאר
חורימינא

בהצטיינותכהןטל

מויאלסיגל
בהצטיינות  

יתרה
בהצטיינותמייזלרעות

נערברקת
סבגשושנה

סולומונובויטולדה
ציטרנוביץדבורה
צלינקררוזליה

קללאו'אמקלצ
רוטשילדמוריה
'ריזמוביץצילה

שגיאגלי
שורמרינה

שמעוןיעל
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B.P.T.בפיזיותרפיה
אבו רקייקמרים

אגבאריהמלאכ
אליהואיל

אנגלמיכאל
ארנפרוינדאוריאל

בהרבאביה
בוזאגלודוד

בוטבולתמר
בררוני

בראוןאיתן
גבאירענן

גרוסאביב
גרנטאורי

דוידוףסטפני
דקלגיא

בהצטיינותהירשפלדשרה
הרושירדן

הרריקלין'מאיה ז
ויסנועה

חביבאלירן

B.P.T.בפיזיותרפיה
בהצטיינות יתרהחיטרוןנורית
יוספילימור
בהצטיינותינאייותם

בהצטיינותיצחקידניאל
לוילחן

מרגליתנעם
נחמניאופיר

סימיןמרק
סיניבר

עוזאיתי
פורמנסקיאבי
פלומןסיון

פרישברגענבל
בהצטיינותצמירטוף

בהצטיינותקאהןשרון
קפוריסתיו

בהצטיינות יתרהרוכמןדפנה
בהצטיינותשביטרוני

שבירוסתיו
שדותשקד

שורש רדיעאור
שטרנברגאביטל

שקדהגר

B.A.בכלכלה ובניהול מערכות בריאות
חוגגספירית

קיסליוקולדיסלב
רחימהשרון
רחמיםמשי

רסקיןלימור



בוגרי הפקולטה למדעי הבריאות  

11

B.Pharm.ברוקחות
אבו עמרהסומיה

אבו עסלהרים
אבו ראסלנא

אבו רביעהסניאל
'אברמוביץאילנה

אגבאריהולא
בהצטיינותאטדגימיכל
איילטליה

בהצטיינותאלפנדרידניאל
בן לולוקמה
בקלייניקאנה
בהצטיינותגבורירוני

גולדברגחגי שמעון
וסמן'גדינה גילי

בהצטיינותגלבועאור
עפרי'גאנוואר
דאודמאיסה

דיאבהיא
דיאבשאדן
דראושהליאל

הברנעמית
וולקנטליה

ותדנמיר
זחאלקהלמא

בהצטיינותזלינגר בן דודיפעת
זנגריהמנאר

בהצטיינות יתרהזרקייבגבריאל
יחיאחאגלין

חליליהמאי

B.Pharm.ברוקחות
חנןיערית
טיבידימה

בהצטיינות יתרהטנייבמריה
יוסףמרים

יעקובשויליאברהם
לויענבר

למברגאורי
מוסאיוסף

נה'מחאגבלסם
מנדלאיליהודית

מנסורפכרי
ססונקריערה

בהצטיינותעבד אל קאדרמעאלי
עיסהנעימה
פאעורביסאן

בהצטיינותפנייקובטלי
פרליןאסתר

קבהאביאן
בהצטיינותקדיםמאי רחל

'קולודזיוליה
קלייטמןדפנה

קרמרתום
רדומיסלסקינלה

רשףנוי
שהםאור

שחאדהלמיאא
שיך יוסףאיאת

שיך עיסאתסנים
בהצטיינותשיניהדיל
שצקי יוסףאווה
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B.EMS.ברפואת חירום
בהצטיינותאילוזספיר

בהצטיינות יתרהאקניןשמעון
בהצטיינותבן דודבריאן

גמליאלשני
גרנדרגל
הירשפילדזר

יוחנובמיכאל
יפרחאביאל
כהןאורגד
לינגדניאל

מועלםעמירם
מנטובוריס
סורוצקיאביהו

ערדהאדם
פנחסגוני

קורשנבאוםיקטרינה
קייסימחמד

קלייןמיכל

B.EMS.ברפואת חירום
רבינוביץ(מתי)מרשל 
בהצטיינותשמיסיניב יאן

אלבזזוהר
בידרמןגיל

בהצטיינותביטוןאלמוג
דהןמאי
וק'דמצאנה

דסקלעודד
חוריעדן
חזןגיא

יובלתמר
בהצטיינות יתרהיפרחהודיה
ישנובספיר

בהצטיינותליכטנמרוד
בהצטיינותמוסיבן מוסאי

סלמןשיר שמחה
פונטהקימברלי
פרידמןארי יונתן

שוורץתומר שלמה
שלומוביץזאב
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גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
אל שאפעייוסף

אלכסנדרובולדימיר
אפרתיגלעד

בוגיןדיאנה
בלנקצורי
למל-בן זקןגפן

בקיןנדב
גילאיילת
בהצטיינות יתרהגלברטגלעד

גלעדטל
דנינודין

הגראל חנה-שיר
בהצטיינותלוי-הר אבןטל

זכריהרחל
חדדהדס

יגנהאלי
ישיביץדניס
ישיביץיאיר
בהצטיינותעמיחי-כהנרענב
ליסקאור

לסקרנעם
מגדחן

מגרהטל
מיכלהדר
פרגגלית
קרןאיתי

בהצטיינותרובינשטייןאביב

בהוראת המדעים והטכנולוגיה
בהצטיינותאבו רביעהאדיבה
אבו חמאדאמינה

חביב אללהרביע
קוך-פילמרניקול

אבו כףסיאהם
אלטוריהאלה
דבאריסלמי
הלימיעינב
מרגליתיובל

סלמנדרספיר
רביבחגית

בהצטיינותתמיררם
'אג'אבו עגשחדה

אבו רכבהרשא
אברהמוביץמיטל-ססיליה
אל מחדימחמד

גבאינטלי
בהצטיינותחביברננה
חדדרינה
טלאלקהרוואן

בהצטיינותפרידמןאוריאל
קצבקטי

אלאסדבדיעה

היסטוריה כללית
זאבירם

חייםעודד
סלניקובאלכסנדרה

בהצטיינות יתרהשמראמיר

היסטוריה של עם ישראל
אבאלילך

איתםטלאור
בהצטיינותצבר-חןהדס
לזררוני

רוזנפלדיפעת
מויאל-רוטיפעת
רוטנברגמיכל
שלואיתן

כלכלה
אשטםנתנאל

ברעםגלי
גולדברגליליה

בהצטיינותדגןבר
יאנוסחן
כהןזיו
בהצטיינותאמון-כהןדין
לביאניר

מוראסתר-עינב
ניסיםרותם
'סטרולוביץסער

פרטושאיילה
שגיאנפתלי-דן
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חינוך
בהצטיינותפרלמןחנן דוד
פרץאילנית

לוי-קריספיןעמית
רהבטל

חיאאבו שירין
בהצטיינותאליהוענבל
אלפאסיצליל

דבאחמיי
ויסברגרותם
בהצטיינותורדייואב
עדוי-אזי'חגחנאן
חיוןנופר

כהןדבורה
לויןאלישבע

בהצטיינותאלון-ליפלסבר
דדון-למברטישרון

מינץרותם
מרסיאנועידן

ספקטוראליסה
קסנטינימיה
תורגמן-רייביאור

ארושליאור
בהצטיינות יתרהויונטהעירית

זוהראורטל
יפרחיפית
כהןלילך
לנגחגית

נעמההזילה
סרימיכל
קופייקהבלה
בהצטיינותקנולרנגה
בהצטיינותשחםעדי

שמישרונית

חינוך
אבו פריחפאטמה

אלדררוזה
לב-ברשני-דורון

גונדיאשויליתמרה
דדוןהודיה
דסקלוליאת
כחלוןסתיו
בהצטיינותיהודאין-נגבספיר
בהצטיינותדגן-ססימורן

'סוזלוביץ-פרננדסורוניקה
בהצטיינותצדוק פרנקלטל

רניאק'צ-ריפקינדמרים
אבו פריחדועא
אוליאלליאת
אחמד אבו טההסוהא

אלטלקאתעזו
אלמליחמאיה
אלעטאונהיסמין
בדולחעידו

ביליהטל סול
בנוביץענת

ברקוביץשבה-אלישבע
בהצטיינות יתרהגובאיגפן

פרידמן-ישראלירביד
כהןשרה

כהןתרצה
לוסקידנית
לחיאנימורן
מחדיחסין

מסיקהסאלי-יהלום
סעדוןענבל

ב'פנצרוסיצה
בהצטיינותפריאנטהנירית

פסיכולוגיה
חזיזה-יל'אברגגל

אטספרדי-יהב
בהצטיינותאלדרדורה-נועה

אמירענבר
בהצטיינותאשורירדן

בהצטיינותבאומינגררז
בטאטמאיה
בן דודגלעד

בהצטיינותבניטהנוי
בהצטיינות יתרהשחר-בריעל

גמראןכרמי-אברהם
שומן-הראלאוריאל

ויזלמיטיה-עידו
טלרקמי

דסטה-יונגרעומר
יונהמרב

לופטהשמואל-שגיא
נוימןצבי-נדב

נחוםקסם
סמולטרודי-גבריאל

בהצטיינותסעדספיר
דייג-עוזנועם
גל-עומרשירי

עקרייהאומסיה
ריפטין-פדידהשירלי

פזמור
פרקל-רוזנבלטיעל
בהצטיינותריחניבר

שבושיר
שופטישי

שלויפה-ליאור
שמואלימיכאל

היערי-שרוןיעל
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לימודי המזרח התיכון
אוריליאת

אלקיים-אורןשירי שושנה
אלמלחיעקב-ישראל

בהצטיינות יתרהבלייךאינה
הנדלאורן

בהצטיינותוקסברגרקייטלין
טל יוסףאורטל

כץמייקל קיי
בהצטיינותקלמפרטנתנאלה-נטע

לימודי מגדר
אלוןאורית

בהצטיינות יתרהזיואנדי
זמירעובדיה-דיויד
ששוןגלית

אבו עסארחמה
זמנסקידוד-דמיטרי

בהצטיינותחייםענבר
חןרעות
כהןנועם

סרוסינוי
עמראפרת-שלי

קדרוןצליל

מדעים קוגניטיביים
כוכביאורית

בהצטיינותשגיארומי

מחשבת ישראל
נץ-אשחריונתן

גלסאמיתי
גלעדיערן

הקשררותם
בהצטיינותגלבוע-לדרפייןביילה-אפרת
בהצטיינותלויאוריה

פליטמןניצן
קלמנזוןאברהם

ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, מקרא
אלישעיוסי

סרוסיליטל
בהצטיינותאדלטיןלוטן

סיילאסלימור
בהצטיינותשוימרמשה-ליאור
שלונועם

שליקרחי

ניהול ויישוב סכסוכים
בהצטיינותאלגבסילימור
אלחררנעמה

אסקיאסשושנה
בן דהןשירלי

ברוקמןגילה
גלסברגבן

דןעדנה-עדן
ווייסמןרגינה
טל רוןשירית

כהןמיה
שלי-כהןאור

לוזוןאורית
מיכאליליאת

מצוייניםיעל
יהושוע-ה'סמדגהילה-מירב
עזראוורקו
בהצטיינותרואשענבל
בהצטיינותרוטשילדכנרת
שרעביצהלה

ארכיאולוגיה
גנדלרסמיון

פארןשמשון-ניר
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סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
גארבאורלי
לוי-הרן'געמר

בהצטיינותגוטמןאליאב
גרצקימריה
סלימאןלמא

עמוסיהלי
בהצטיינותפרידמןקוין

אבירםאסתי
שמסיאן-אלוןזוהר-ספיר
אלמוגענבר
בהצטיינותבן דודראם

בקשירה
דביראיתמר

בחמן-דנציגרמיכל
ויטרבואלה
חגיהדס

בהצטיינותאהרונוביץ-לויסטפני
עמדישלי

שמעוניחיים

מעין
תנעמי

ספרויות זרות ובלשנות
אלטלאלקהאמני
עסליהדיל

עראביסיואר
פריכתר
רויטבלטליה

איברהיםאייאת
גולדשטייןשירן

גרוסנסיה-רבקה
בהצטיינות יתרהכהניםציון-פריאל

סבגנוי
עמראןרים

בהצטיינותקלומיכל

ספרות עברית
אבטבימורן
אבנעיםיעל

ארדאלון
באומגרטןורדית
בר ניצןנופיה
הכטטוביה-עמית

יוגבתום
יותםעדי

כדוריענת
כהןיוכבד
אליסף-כהןעדית

בהצטיינותמרקמיה
בהצטיינותמתתיהעמית
סנהנועה
בהצטיינותסמדר-עזריאל דינה
רניאקוב סרפר'צגלית

בהצטיינותקציריעל
רון אייזנברגנתנאלה

שמעוניעידית
זרטאלעד

פוליטיקה וממשל
אונגרלירון

גיל אוןיהודית
גלילימשה

יניצר'ליצאנה בל
מילנרלוסי-אליה
מימוןליאון-אריה

בהצטיינותמןאמיתי
שלמורגלעד

פילוסופיה
דניןירדן

הדדנסים-ישראל
הרושיגל
בהצטיינות יתרהשמלאשויליבן

שנקריוראי

תולדות האמנות ותרבות חזותית
אמירגל

בהצטיינות יתרהאנדריאשביץנטלי
בילקיסאדי

חנין-ברדרורית
גלוזמןרז

אורגד-הלל כהןאילת
זהבישחר

מנקראריאלה
עוזקרן
קאופמןיעל

רוזנברגנועה
בהצטיינותשאולגלה-גלית

שטרןאורית
בהצטיינותשמשוןאריאלה

תקשורת
גולדברגשרון
גרשוןלירון

פיבוברובאלונה
בהצטיינות יתרהרויטמןיובל
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עבודה סוציאלית
בהצטיינותטייכרזוהר-ענבר
טלענבר

טלשירנעה
יזרעאלינריה
יצחקיליעד
כהןאדר

כהןרויטל
כתריניר

לייבוביץדניאלה-לריסה
מוליאןאריאל-איתן

מולכויעקב
בהצטיינות'מרקוביץדניאל
נבאברהסבחה

נשיאעינב
מויאל-סגלליאת
עוזדורדליה
פנשהדר

פרויםחן
פרידמןליאת

פרסלריובל
צלמןולריה

אפשטיין-קולמירי
קפלחן

רוביןלימור
רוביןמעיין

בהצטיינותרוזינגנעמי-טום
בהצטיינותרוטמןנעה

רחוביץאורית
רםדורין
רפפורטירדן

שרגניימית
קפלן-שרויטמןמיה

ששוןאביה

עבודה סוציאלית
בהצטיינותויינרקטרינה

חדדמיטל
קריקלרהדר

אבו אבןבנימין
שפירא-אורהקרן

בהצטיינותאילוזאלינור
אלבהרנועה

אלדורטל
אלוןיעל

טלוליקר-ביטוןאורטל
בכרמורן
בלסטקרשירן

בן אורראומה
ברזימירית-מרים

יוסף-בראביעד
בריןאברהם-צבי

גידקר-אן'גקייט-נוי
גבאיתמי-רחלי

בהצטיינותגולדברגשושנה
בהצטיינות יתרהעד ארד-גלטל

גרינגליקנעמה
דביררותם
ן'דגיעקב

הרריגיל
סלע-הרריקרן

הרשקוביץנעמה
וורקואורלי
קסטיליו-ורשבסקישנית

בהצטיינותזימובויקטוריה
זפרנימשה-אביחי

רייטר-חרמוןמרים-יהודית
טביביליאת
טורחנסקיליאור

עבודה סוציאלית
תדמורעומר

אבירםדור
בהצטיינותאלזרקירעות

אלנבארירודאינה
גליקהודיה

מאל'גאד'אמג
דיאבמרים
דייןאורלי

וקניןחן
זלצרניקי

בהצטיינותחלקסילבי
מחבראורלי

מייזלסרוני
מליקהודיה

מרדכילירז
סליםנאדיה

בהצטיינות יתרהאביב-עוזימעיין
עמרםגל

פוקסאביב
פרנקלכרמל

רובינשטייןענת
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בכלכלה התמחות בחשבונאותנגאתא'היגאבו אל 
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהדועה'ג'אבו חג

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסעדאבו חמיד
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםסמראבו כף

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלנדיןאבו לבן
בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כלליתמרווהאבו מוך

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוחהידאיהאבו מוסא אבו סיאם
בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהגאהןאבו עליון
בפסיכולוגיה ובחינוךפאטמהאבו עסא
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםדוניהאבו פריח

בבלשנות אנגלית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה: בספרויות זרות ובלשנותמייסאבו קנדיל
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהחנאןאבו רביע

בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותעביראבו רביעה
בכלכלה התמחות בחשבונאותליאוראבואף

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעותמאןאבוגודה
בפסיכולוגיה ובניהולנויאבוטבול

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמאיסאבוכף
בהצטיינות יתרהבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעדן שניאבט

בספרות אנגלית: בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנותאביבאבטן
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתעופריאבידור

בכלכלה ובניהולספיראבן
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתענבראבן חן

בתקשורת ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסאמיאבראהים
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולענבריל'אברג

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתימיכלאברהם
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולעדןאברהם

בבלשנות אנגלית: בהיסטוריה כללית ובספרויות זרות ובלשנותניקולאברהם נילסן
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםאריאלאברמוב

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתדיאנהאברמוביץ
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כלליתסאלחאגבאריה
בספרות אנגלית: בספרויות זרות ובלשנותמרוותאגבאריה
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בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותבדיעאגבאריה
בוגר בפסיכוביולוגיהלילאאגבאריה

במדעי החייםנמרודאגמון
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוךזהריאדר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולעדיאהרוני
בוגר במדעי המחשבנעםאהרוני

בפסיכולוגיה ובחינוךמוראהרן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולאופיר נעמיאהרן

בכלכלה התמחות בחשבונאותנועהאוזן
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעוז יצחקאוחיון
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאלירןאוחיון
בפסיכולוגיה ובחינוךטלאוחיון

בפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןמוראוחנה
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאורןאוסטר

בכלכלה התמחות בחשבונאותעדיאוסטרוב
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלנועםאורן

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםעדיאזולאי
במדעי ההתנהגותנויאזולאי
בכלכלהאופקאטיאס
בפסיכולוגיה ובניהוליובלאטיאס

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלדנהאיילון
בספרות עברית ובניהולשקדאילן
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהקרןאילן

בפסיכולוגיה ובכלכלהירדןאימבר
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםבר ברוךאיפרגן

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובכלכלהלוטםאיקן
בהצטיינותבניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאליאבאיתם
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאליחי אליעזראיתן

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוחקמיליהחורטי-אל
משני-ראשי ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי -בארכיאולוגיה דריה איילתם'אלג
בלימודי המזרח התיכוןתמיראלון
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראלהילהאלון
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בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיובלאלון
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאוראלאלוני

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהרודיאנהאלזיאדנה
בפוליטיקה וממשלדוראלחדף
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותעלאאלטורי
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםטלאליאב
בפסיכולוגיה ובכלכלהמתןאליאן

בכלכלה התמחות בחשבונאותבראליאס
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךליאליהב
בכלכלה התמחות בחשבונאותתומראליהו
בפסיכולוגיה ובכלכלהמעייןאליהו

בכלכלהיובלאליטוב
בהצטיינותבמדעי ההתנהגותאופקאליעד ורדימון

בפסיכולוגיה ובפילוסופיהליאורה חנהאלירז
בהצטיינותבהיסטוריה כללית ובפילוסופיהדביר שרגאאלכסנדר

בהצטיינות יתרהבכלכלהגיליאלמגור
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםיצחקאלמוזנינו

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוחנדיהאלעטאונה
בלימודים רב תחומיים במדעי הרוחאימלקאלעמור
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהגילאלקבץ

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאלעד אליעזראלקלעי
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולזיואמסטרדם

במקרא ובספרות עבריתיעלאמרוסי
בהצטיינות יתרהבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולינאיאנקוה
בכלכלהיעקבאסולין
בכלכלה ובניהולאביאל מאיראסולין
בפוליטיקה וממשל ובניהוליונתן מיכאלאסרף

בכלכלה התמחות בחשבונאותעומריאסתר זדה
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאלון יעקבאראל

בכלכלה התמחות בחשבונאותגלארביב
בפוליטיקה וממשלדיןארגיל

בהצטיינות יתרהבלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלאורארז
בפסיכולוגיה ובניהולמשיאריש
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בוגר בפסיכוביולוגיהדן מיקיארן
בפוליטיקה וממשלגיאארנס ארד

בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותאודיהארץ קדושה
בהצטיינותבספרות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותעדןאשכנזי

במדעי ההתנהגותאלמוגבאומן שניידר
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותארנו קלודבאל

בהצטיינותבפילוסופיה ובלימודי מדינת ישראלעמרה'בג
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיחיעםבדיחי

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתאנסטסיהבדרוב
בפסיכולוגיה ובפילוסופיהאיתמרבובליל

בהצטיינות יתרהבכלכלה התמחות במנהל עסקיםדןבוגוסלבסקי
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותברק אלברטבוכובזה

במדעי ההתנהגותשחרבועז
בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהאיתמרבורגר

בכלכלה התמחות בחשבונאותעמיתבחבוט
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתינדב שלמהביאז
במחשבת ישראלשיביטון
במקראלי שיביטון
בפסיכולוגיה ובכלכלהאורביטון
בפסיכולוגיה ובניהולדניהביטון

בתקשורת ובניהולטלביטרמן
בכלכלהמעיןבירב
בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאיתיאל נפתליבירן
בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתינעהבירן

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךמשיבירנבאום
בכלכלה התמחות בחשבונאותאסףביתן
בכלכלה התמחות בחשבונאותרויתביתן
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהגיל ישראלביתן
בכלכלהניבבכר

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולאריאל נופיתבלוך
בהצטיינותבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיגלבלכר
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלשון עבריתמריםבלקין

בפסיכולוגיה ובניהולניצןבן אבו
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בפוליטיקה וממשל  נימרודבן אהרון
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי אפריקהעדיבן אור

בכלכלה התמחות בחשבונאותהדר אסתראסאייגבן 
בפסיכולוגיה ובניהוליובלבן אריה

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסהרבן דב
בכלכלהדרורבן דוד
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותאלמוגבן דוד
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובתולדות האמנותשיריבן דוד

בהצטיינותבפילוסופיה ובפוליטיקה וממשלרוניבן זיקרי
בפסיכולוגיה ובניהולאסףבן זכרי
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולעדיבן זקן

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלהדבירבן חיים
במדעי ההתנהגותנועהבן חנוך

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךשניבן יהודה
בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהתומר אליבן יוסף

בהצטיינותבחינוך התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוכיתקרן רחלבן יעקב
בחינוך ובניהולהילהבן עזרא
בפסיכולוגיה ובחינוךיובלבן עטר
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולליאןבן עמי

בארכיאולוגיהאפרת פנינהבן פורת
במקרא ובלימודי המזרח התיכוןמישאלבן שבת
בפסיכולוגיה ובכלכלהאופקבנאקוט

בחינוך ובלימודי מדינת ישראלטלבניאש
בלימודי המזרח התיכון ובניהולשירבנימין

בפוליטיקה וממשל ובלימודי מדינת ישראלחןבסון
בפסיכולוגיה ובניהולדליבקה
בפסיכולוגיה ובניהולמליבקה
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיטלבקר

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתנויהבר
בפילוסופיה ובפוליטיקה וממשלנתאיבר
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלזהר צלילאור-בר

בוגר בפסיכוביולוגיהספירבר אילן
בלימודי המזרח התיכון ובניהוליואבבר טל
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בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובלימודי אפריקהגיאבר לב
בפסיכולוגיה ובחינוךיונתבר לב
בהיסטוריה כללית ובחינוךליאורבראון
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתנועםברגל
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתאורברגר
בפסיכולוגיה ובניהולברברגר

בכלכלה ובניהולעופרברדה
בהצטיינות יתרהבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלהאילברודאי

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלנעם עליזהברוך
בחינוך ובפוליטיקה וממשלשליברזני
בפסיכולוגיה ובניהולדניאלברזני

בחינוך ובניהוליעלברט
בלימודי המזרח התיכוןעומרברלב

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהנעםברם
בפסיכולוגיה ובניהולמעיןברמי

בהצטיינותבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיפעתברקאי
בפסיכולוגיה ובניהולמאיהברר

בכלכלה התמחות בחשבונאותמורברשישט
בהצטיינותבמחשבת ישראל ובלימודי תרבות ערבית יהודיתטל סולברששת

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולטל רחלבשן
בהצטיינותבתקשורת ובניהולרוניונסון'ג
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךאגםרבי'ג

בפסיכולוגיה ובכלכלהספירגאלי
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןטלגבאי

בהצטיינותבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתירביד אסתרגבע גלינדוס
בפסיכולוגיה ובניהולליאורגדידי
בהצטיינותבלימודי המזרח התיכוןשרה פיגואל

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהנעםגוז
בכלכלה ובניהולאפריים יהודהגוטליב
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כלליתמהדיגולאני

בכלכלה ובסטטיסטיקהדניאלגולדברג
בפוליטיקה וממשלתמרגולדשטיין

בהצטיינותבלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאביגולן
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בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולרותםגולן
בפסיכולוגיה ובניהולנועהגולן
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיהלגולן

בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותניקולגוסרוב
בפוליטיקה וממשלרועיגור

בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כלליתספרטק בנימיןגורבוב
בפסיכולוגיה ובניהולרותגורבוביצקי

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובתקשורת: באמנות חזותיתאלונהגורודצקי
בכלכלהרועיגורין
בכלכלה ובניהולקרןגורין
בפסיכולוגיה ובניהולגיאגורן

בפסיכולוגיה ובניהולנטליגטהון
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיובלגיגר

בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעדןגיז
בכלכלה ובניהולברק אברהםגייבל

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהניבגילינסקי
בפסיכולוגיה ובכלכלהנעהגילת

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולקורלגימלברג
בוגר בפסיכוביולוגיהטלגינדי

בהצטיינותבכלכלהניצןגל
בלימודי מדינת ישראל ובניהוליהל ישעיהגלבוע

בהצטיינותבמחשבת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשמואל ראובןגלובר זמרה
בהצטיינות יתרהבלימודי המזרח התיכון ובלימודי אפריקהנעהגלוסקינוס

בחינוך ובתקשורתאביבגלזר
בפסיכולוגיה ובניהולנטע גניהגלסמן
בהיסטוריה כללית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמיכלגלעד

בוגר בפסיכוביולוגיהאלדןגלפרין
בכלכלה התמחות בחשבונאותליאורגלר

בוגר בפסיכוביולוגיהענברגן
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: באמנות חזותיתדנה יעלגנקין
בהצטיינות יתרהבמקרא ובמחשבת ישראלמורגרבר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובכלכלהשליבוטריוב'גרברניק צ
בארכיאולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאסאלהגרה
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בהצטיינות יתרהבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיעלגרודק
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךעדיגרינבוים פרימן

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי מדינת ישראלגלגרינברג
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולשירגרינברג

בלימודי המזרח התיכון ובחינוךטלגרכט ירון
בכלכלה ובניהולאורגרנר

בוגר בפסיכוביולוגיהשרוןגרסטיין
בכלכלה התמחות בחשבונאותנועהגרצברג

בפסיכולוגיה ובכלכלהאוריגת
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיובלדגן

תכנית משנית-תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון -בוגר במדעי המחשב ספירדדון
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתירדןדדון
בכלכלה התמחות בחשבונאותדנהדדי

בפסיכולוגיה ובחינוךשחר הדסהדה רוס
בחינוך ובפוליטיקה וממשלטל אילנהדהן
בלשון עבריתעינברדהן

בפסיכולוגיה ובחינוךחן יפהדואק
בפסיכולוגיה ובחינוךאלכסנדרדוגין
בכלכלה התמחות בחשבונאותמאיהדוד

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלהגרדודזון
בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהגלדודיאן
בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשלשירידויטש
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהתומרדויטש

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורתבנימיןדולובסקי
במדעי ההתנהגותאילנהדולמן

במדעי ההתנהגותנועהדונקלמן
בהצטיינותבלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשנידורון
בכלכלהאיתןדותן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולנועהדותן

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהגלדזלדוב
בכלכלה התמחות בחשבונאותיר'חדיאב

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםשידייג
בהצטיינותבחינוך ובתקשורתנועהדיין
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בפסיכולוגיה ובחינוךמעיןדיין
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיתמר יעלדיל

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםאנהדמידוב
בכלכלה ובניהוללינוידמרי

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתנגה ברדעבול
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובניהולשנידר
בפוליטיקה וממשל ובניהוליובלדר

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהזהר רונידראי
בכלכלה התמחות בחשבונאותליאבדראי

בפסיכולוגיה ובחינוךנטעדרוקמן
בוגר בפסיכוביולוגיהנעם ממאודרור

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתייונתן שאולדרורי
בכלכלה התמחות בחשבונאותתאירדרורי
במדעי ההתנהגותשחרדרשר

בפסיכולוגיה ובניהולטלהדס
בכלכלה התמחות בחשבונאותדבירהדר
בוגר בפסיכוביולוגיהדפנה טובההוד

בבלשנות אנגלית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה: בספרויות זרות ובלשנותרגינההוזייל
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםאורהוכמן

בהצטיינותבחינוך התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוכיתניצן אלקההוניגמן
בהצטיינותבלימודי המזרח התיכוןאיתמרהופמן
במדעי ההתנהגותמיכאלהופמן

בוגר בפסיכוביולוגיהאופירהורביץ
בפסיכולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיגליהלפרן

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהחןהלר
בוגר במדעי המחשבאביעד שר שלוםהנדל

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםדניאלהר דונג
בהצטיינותבפילוסופיה ובכלכלהדורהראל

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשירההרדן הלוי
בכלכלה התמחות בחשבונאותאור יעקבהרוש
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךמעיןהרוש
בפוליטיקה וממשל ובכלכלהיובלהרלב
בלשון עברית ובחינוךבת אלהרפז



.B.Aבוגרי הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

27

בפוליטיקה וממשל ובכלכלהבנימין דודווינטר
בחינוך ובניהולאביטלוולוך
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםנתנאלווליך

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובכלכלהלי שליויגדור
משני-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-בוגר במדעי המחשב הילהויינשטיין

בפסיכולוגיה ובניהולקרןוייסמן
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותבנימין-בןוימן

בלימודי המזרח התיכוןליאורוינברגר
חטיבה-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-בוגר במדעי המחשב שיריוינר

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהנימרודוינשטיין
בפילוסופיה ובניהולנטעלוי-ויסנר
בפסיכולוגיה ובחינוךהדסויצמן

בחינוך ובפוליטיקה וממשלחן צפורהולדמן
בפסיכולוגיה ובניהולטליהועקנין
בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בחינוך ובאמנות חזותיתנויוקיים
בפסיכולוגיה ובניהולאל-שירוקנין
בהצטיינותבאנגלית ספרות ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותירדןורדי

בהצטיינותבלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהרועיורדיאל
בכלכלה ובניהולשני רימהורטליב

בהצטיינות יתרהבבלשנות אנגלית: בפילוסופיה ובספרויות זרות ובלשנותטלורניק
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתטופזורנר

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתימיכאלורשניאק
בכלכלה התמחות בחשבונאותסמהותד

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסופיהובנר'ז
בפסיכולוגיה ובפילוסופיהדניאלזגורי

בהצטיינותבחינוך ובתקשורתאוריזודיק
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםמיכאלזוסב

בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותענאןזידאן
בכלכלה התמחות בחשבונאותאבירםזיו

במדעי ההתנהגותמיכלזיידמן
בכלכלה ובניהולרועיזילברברג

במדעי ההתנהגותניצןזילברמן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשלרקאלזילברמן
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בכלכלה התמחות בחשבונאותעומרזיני
בפסיכולוגיה ובחינוךברזיסו

בכלכלה התמחות בחשבונאותמאיהזנודה
בהצטיינות יתרהבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןאלמוגזעפרן
בפוליטיקה וממשל ובניהולצופיהזעפרן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולזכריהזרמטי

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאמסיהלאילה'ח
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובכלכלהשחרחבר

בהצטיינותבמדעי ההתנהגותמורחברים
בכלכלה ובניהולשקדג'חג

בכלכלהדבירחדד
בכלכלה התמחות בחשבונאותריבקהחדד
בכלכלה ובניהול מערכות בריאותספיריתחוגג
בפוליטיקה וממשלטלחזן
בפסיכולוגיה ובכלכלהמרווהחזן
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלטלחי

בפוליטיקה וממשל ובניהולמיכלחכיאשוילי
בפסיכולוגיה ובכלכלהנדבחכמוב

בכלכלה התמחות בחשבונאותאיילחלאילה
בהצטיינותבכלכלה ובסטטיסטיקהניב שאולחלד
בכלכלה ובניהולמתןחלה

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםמאיחלפון
בלשון עברית ובחינוךיובל ימנהחמו

בכלכלה ובניהולמתןחן ציון
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולדורחסון

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםנועהחסיס
בפסיכולוגיה ובספרות עבריתנועהחקקיאן

בכלכלה התמחות בחשבונאותנירחרס
בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמאיטאנן

בבלשנות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותנתנאלטביבי
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהענרטוביה

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשליריןטויג
בהיסטוריה כללית ובפילוסופיהאביעדטויטו
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בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמיהטושינסקי
בכלכלה ובניהולעומרטיב

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובחינוךנועהטייטלבוים
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותכמילהטימוטאו

בהצטיינותבלימודי המזרח התיכוןאיבטנדלר
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותיוון'גאו'טצ

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: באמנות חזותיתחגיתטרבלסי
בכלכלהכפירטרטנר

בלימודי המזרח התיכון ובחינוךלאהיאגודייב
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיניריגל
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךעמיתיגר

במדעי ההתנהגותברידידיה
בפסיכולוגיה ובניהולעדן רותיהודה
במדעי ההתנהגותירדןיהלום

בחינוך ובפילוסופיהלירי'יואל פינקוביץ
בבלשנות אנגלית: בלשון עברית ובספרויות זרות ובלשנותיונתןיוגב
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובתקשורתאיילתיוגב

בחינוך ובתקשורתאריאל אריקיונייב
בהצטיינותבכלכלה התמחות במנהל עסקיםאריאליונתנוב
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראלרעיהיוסופוב

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםגיאיוסף
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתטל טליהיזדי
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובחינוךרוןימין
בפסיכולוגיה ובניהולעמרינקו

משני–ראשי ובלימודי המזרח התיכון -בפוליטיקה וממשל דרורינקוביץ
בארכיאולוגיהיהודיתיעקובוביץ

בפסיכולוגיה ובניהולהגריעקובי
בפסיכולוגיה ובחינוךמעיןיערי
במדעי ההתנהגותנעהירון

בכלכלה ובניהולטל שחרירחי
בהצטיינותבוגר במדעי המחשבדרורירקוני

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובחינוךאורטלישראלי
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלהאמריכהן
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בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעומרכהן
בהצטיינותבהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראלעמרכהן
בחינוך ובפוליטיקה וממשלאריאלכהן
בכלכלה התמחות בחשבונאותחןכהן
בכלכלה התמחות בחשבונאותיונתןכהן
בכלכלה התמחות בחשבונאותמיכאלכהן
בכלכלה התמחות בחשבונאותשני ברכהכהן
בלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה כלליתאוריןכהן
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלדןכהן
בלימודי המזרח התיכון ובלימודי מדינת ישראלתאירכהן
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלנויכהן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורתאיהכהן
בספרות עברית ובהיסטוריה כלליתחיהכהן
בספרות עברית ובתולדות האמנותעדיכהן
בפסיכולוגיה ובחינוךאופירכהן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךטלכהן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןאורכהן
בפסיכולוגיה ובניהולשובלכהן
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלרותםכהן
בפסיכולוגיה ובפילוסופיהשלי לאהכהן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובפילוסופיהשניכהן
בכלכלה ובניהולאילוןזיו-כהן

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשירכהן צמח
בפסיכולוגיה ובכלכלהיונתן יעקובכהן קדוש

בחינוך ובפוליטיקה וממשלסתיוכורש
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולנועהכליפא

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהטלכספי
בהצטיינותבבלשנות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותעינברכץ
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךמיכלכץ
בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובתקשורתמיכלכץ
בוגר בפסיכוביולוגיהדרכץ
בפסיכולוגיה ובניהולאיתמרכץ

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודי אפריקהסתיוכריים
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בכלכלה ובניהולניצןכרמי
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתידיןכרמל
בהיסטוריה כללית ובלימודי מדינת ישראלגלכרמל
בספרות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותיובלכרמל
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולאלמוגכרמל
בפסיכולוגיה ובניהולחולייטה מגליכרמל

במדעי ההתנהגותרון מיכאלכרמלי
בבלשנות אנגלית: בספרויות זרות ובלשנותהדסלביא
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךנועה נלילביא
בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתעדירודל-לביא
בלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאנטוןלברין
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןאופירלוגסי

בפוליטיקה וממשלערןלוויצקי
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולדנהלוזיה
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםמעוז חייםלוטין

בחינוך ובתקשורתענבללוי
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותנתןלוי
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםשרה שריתלוי
בכלכלה ובניהולארזלוי
בלימודי המזרח התיכון ובפילוסופיהירדןלוי
במדעי ההתנהגותגוני לילךלוי
בהצטיינותבארכיאולוגיהדנילוי
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפוליטיקה וממשלאופירלוי
בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהמיטבלוי
בוגר בפסיכוביולוגיהשירןלוי
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובחינוךמעייןלוי
בפסיכולוגיה ובניהולשקדלוי
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובתקשורתנעהלוי

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובכלכלהאלון שמואללויט
בפסיכולוגיה ובחינוךאופירלוין

בוגר בפסיכוביולוגיהמטר טובהלוין גרינוולד
בכלכלהיריןלוינזון
בחינוך ובפילוסופיהטל חנהלוריא
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בפסיכולוגיה ובחינוךרונילוריא
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותעידוליאור
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהוללי אורליבה
בפסיכולוגיה ובניהולענברליובין
בכלכלה התמחות בחשבונאותרגינהליטוין

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתירותםלייזרוביץ
בפסיכולוגיה ובניהולמאיהליכט

בהצטיינות יתרהבמדעי ההתנהגותאיתמרליכטשטיין
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובכלכלהנועהלינדנר

בפסיכולוגיה ובניהולמיכל אסתרלכטר
בכלכלהעמרי יםלנדא

בלימודי המזרח התיכון ובחינוךעומרלנדאו
בחינוך ובפוליטיקה וממשלאילנה רביןלנק
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיסתיולרון

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתייעללרנרמן
בכלכלהאסףמאור
בהצטיינות יתרהבלימודי המזרח התיכוןשירמאיר
בפסיכולוגיה ובניהולנעהמאיר

בוגר בפסיכוביולוגיהדבירמאירי
בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןנינה'גמאלו
בחינוך ובפוליטיקה וממשלירדןמגוז

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיבעזמגידס
בפסיכולוגיה ובחינוךדניאלמגן

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובחינוךרותםמדזינסקי
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולאיריתמדיוני

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולאדוהמדר
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאילנהמדרי כהן

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בספרות אנגלית ובאמנות חזותית: בספרויות זרות ובלשנותאמאנימהדאוי
בכלכלה התמחות בחשבונאותרולאמואסי

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתעפרימולכו פאר
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בספרות עברית ובאמנות חזותיתרוןמונסונגו

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלעדי דינהמונק
בהצטיינותבמדעי ההתנהגותאביבמוקדי
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בהצטיינות יתרהבוגר בפסיכוביולוגיהעתימור
בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בבלשנות אנגלית ובאמנות חזותית: בספרויות זרות ובלשנותנגהמור יוסף

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולאורמורג
בהצטיינות יתרהבניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהגלמזרחי
בפסיכולוגיה ובניהולאיהנה'מחאג

בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהריהאםמחאמיד
תכנית משנית-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-בוגר במדעי החיים חנאןמחאמיד

בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותשהדמטר
בפסיכולוגיה ובחינוךברמיבך

בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתענתמיכאילוב
בהצטיינותבמקרא ובלשון עבריתגליתמיכאלוב

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתידןמיכאלן
בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותאורימימון
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיירון ברוךמינץ
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובכלכלהיעל רבקהמינץ

בהצטיינותבכלכלה התמחות בחשבונאותרוסלמיעארי
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהים-לימל

בהצטיינות יתרהבספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותטלמלטין
בתקשורת ובניהולגילמלינוביץ

בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהמאיהמליק
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתייוסףמלכה
בהצטיינות יתרהבבלשנות אנגלית: בהיסטוריה כללית ובספרויות זרות ובלשנותבן בנימיןמלכה
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלחןמלכה
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולקאריןמלכה
במדעי ההתנהגותיובלמלמד
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובכלכלהגלממיה

במדעי ההתנהגותעדימנדלמן
בכלכלה התמחות בחשבונאותרואאמנסור
בחינוך ובניהולנטעמנשה

בכלכלה התמחות בחשבונאותדורוןמץ
בפסיכולוגיה ובניהולאופקמצליח

בתקשורת ובניהולדניאל קנדריקמקדאואל
בכלכלהסהרמראדיאן
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בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהחן שרהמרדכי
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותלקוטהמרה

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורתרותםמרודי
בהצטיינותבכלכלהדניאלמרום

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהרונימרומי
בכלכלה ובניהולטלמרסיאנו
בהצטיינות יתרהבוגר במדעי המחשביהודהמרציאנו
בפסיכולוגיה ובניהולענברמרקביץ

בהצטיינותבחינוך ובלימודי מדינת ישראלעמיתמרקו
בוגר בפסיכוביולוגיהפאנימרשון

בכלכלה ובניהולדניאלמשי
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהברמשיח
בפילוסופיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהליאורמשיח

בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלאביגילמתניה
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםנוינאור

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולברנגר
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלעדונובוסלסקי

בהצטיינותבכלכלה ובניהולאליזבטהנויקס
בפסיכולוגיה ובכלכלהאביב יוסףנטף
בפסיכולוגיה ובניהולהדרנטף

בחינוך ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהרעותניגרקר
במדעי ההתנהגותנוינידם
משני-ראשי ובמתמטיקה –בכלכלה עמרינייגט
בפוליטיקה וממשל ובניהולדורניסן

בהצטיינותבארכיאולוגיהאוריניסני
בפסיכולוגיה ובניהולשיניר

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוחשיריןנסאסרה
בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסוהאנסאר
במדעי ההתנהגותקורלנעמן
בהצטיינותבכלכלה התמחות במנהל עסקיםליאורנצר
בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותאמילינרי
בוגר בפסיכוביולוגיהמריהנתן
בפסיכולוגיה ובחינוךשנירנתן
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בחינוך ובתקשורתמיכל בתיהסאור
בפוליטיקה וממשל ובכלכלהעמריסאלר

בהצטיינותבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיליאורסבן
בפסיכולוגיה ובפילוסופיהנעהסבן
במדעי ההתנהגותטלסגל

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתאביבסגרון
בפסיכולוגיה ובחינוךנועהסדובסקי

בכלכלה התמחות בחשבונאותחןסויסה
בוגר בכימיהנעהסולומון

בארכיאולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאייל ניסיםסופר
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בחינוך ובאמנות חזותיתיובלסופר
בפסיכוביולוגיהבוגרבוגר ברסופר
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהתמרסחיש

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתחן ברוךסטבניצר
בוגר במדעי המחשבעפריסטולרו
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךטהרסטרול
בחינוך ובפוליטיקה וממשלירדןסיגורה

בפסיכולוגיה ובחינוךניצןסיון
בכלכלה ובניהולשניסייג
בהצטיינותבכלכלה ובניהולשחרסייג

בפסיכולוגיה ובניהולהדרסיידמן
בתקשורת ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהנדבסיינוק
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךשי ליסילוק
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוריאלסלמון
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולשירהסלנט
בהצטיינותבכלכלהעמריסלע

בכלכלה התמחות בחשבונאותאורסעדה
בפסיכולוגיה ובניהולנועהספיר

בכלכלה התמחות בחשבונאותשחרספקטור
בכלכלה התמחות בחשבונאותדורספרי
בוגר במדעי המחשבשיאסרוגו
בכלכלה התמחות בחשבונאותספירסרודי

בכלכלה התמחות בחשבונאותסעידעבד אלקאדר
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בלשון עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברההדילעבידאת
בכלכלהאיתמרעובד
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה: באמנות חזותיתירדןעוזרי

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסמאחעוסמאן
בפסיכולוגיה ובחינוךגואהרעורגאן

בהצטיינותבחינוך ובתקשורתאורעזרא
בכלכלה התמחות בחשבונאותאסףעזרא

בפסיכולוגיה ובחינוךנעםעזריאל
בספרות אנגלית: בהיסטוריה כללית ובספרויות זרות ובלשנותדניתעיואן
בוגר בפסיכוביולוגיהענברעירון
בכלכלהאלירוןעמר

בתקשורת ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסוזאןעתאמנה
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהלירוןפאר
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלגבריאלפאר

במקראקריסטינהפבריקנט
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתגבריאלה איטה בלהפוגאטש שטיין

בפסיכולוגיה ובחינוךלוסיאנהפוגליאסה
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשחף חייםפוזנר
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובתקשורתשני ציפורהפולק
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאיתן חייםפונד

בהצטיינותבכלכלה ובניהולדנהפופקו
בחינוך ובפוליטיקה וממשלרעותפז

בהצטיינותבלימודי מדינת ישראל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהפלורה דגניתפזרקר
בכלכלה ובניהולארביקפידניאן

בוגר בפסיכוביולוגיהשקדפיטרו
בוגר בפסיכוביולוגיהאילנהפייגין
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשחרפייזר
בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיעל נאוהפיליפ
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעדיפינצי

בהצטיינות יתרהבכלכלה ובניהולחןפירסט
בכלכלה ובניהולגילפלג
בהצטיינותבכלכלה התמחות במנהל עסקיםגיאפלד

בכלכלה התמחות בחשבונאותנמרודפלדמן
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תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה: באמנות חזותיתליאתפלוטקין
בפסיכולוגיה ובניהולעידןפליישמן

בפסיכולוגיה ובניהולגלפנחס
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאופקפס
בכלכלה ובניהולנטעורניק'פצ

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםאופירפרז
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולטלפרי

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיבן סלומוןפריטל
בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתימרקפרלשטיין

במדעי ההתנהגותשירפרסר
בהצטיינותבבלשנות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותשירזפרץ

בהצטיינות יתרהבכלכלה התמחות בחשבונאותגלפרץ אלפסי
בכלכלה התמחות בחשבונאותברקרטין'צ

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאביה נועםצבי
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורתדנהצביקל

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולשירצדוק
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתאופירצדוק

בהיסטוריה כללית ובפוליטיקה וממשלערןצור
בהצטיינותבחינוך ובניהולגלצור
בכלכלהתומרצור

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשחרצחור
בהצטיינות יתרהבכלכלה התמחות בחשבונאותמשיציוני
במדעי ההתנהגותנופרציוני

בכלכלה התמחות בחשבונאותנדבצייגר
בספרות אנגלית: בחינוך ובספרויות זרות ובלשנותניקולציסר

תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בחינוך ובאמנות חזותיתדינה רוחמהצנז
בפוליטיקה וממשלאיתמרצרור

בהצטיינותחברה ומדיניות החינוך, בחינוך התמחות במנהלגלקדוש
בפסיכולוגיה ובחינוךהדסקדוש
בפוליטיקה וממשל ובכלכלהדנהקוגלר
בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעדןקוהלי

בוגר בפסיכוביולוגיהאנסטסיהקולסניקוב
בפסיכולוגיה ובניהולתמרהקופיאצקי
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במחשבת ישראל ובלימודי מדינת ישראליעקבקופייקה
בכלכלהיואבקופלמן

בהצטיינותבמדעי ההתנהגותחגית צפורהקופנס
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולמשהיק'קופצ
בוגר בפסיכוביולוגיהניצןקופר

בהצטיינותבניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעפריקוצינסקי
בפסיכולוגיה ובניהולשירהקור

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמשיקורן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךיעלקטן
בוגר בפסיכוביולוגיההדר ידידיהקינג

בכלכלה ובניהול מערכות בריאותולדיסלבקיסליוק
בהיסטוריה של עם ישראל ובמחשבת ישראלגלקיסר

בלימודי מדינת ישראל ובלימודי אפריקהגלקיסרי
בארכיאולוגיהגילי נטהקירשן
בפוליטיקה וממשלתובלקישוני

בכלכלה התמחות בחשבונאותאיתיקליין
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםרועיקליין
בכלכלה ובניהולירוןקליין
בהצטיינותבמקרא ובהיסטוריה של עם ישראלנטעקליין

בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראלניצןקליין מועלם
בארכיאולוגיהאיליהקלמן

בתקשורת ובניהולויקטוריהקלנטרוב
בפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלמאיהקלנר ליבל

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעדיקמחי
בחינוך ובתולדות האמנותנועהקמיל
בתקשורת ובניהולדולבקמר
בפסיכולוגיה ובחינוךסופיהקפלן

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםאיילקרושין
באפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהציפור שירשורץ-קרטה 
בהצטיינותבכלכלהאיתיקריסי

בפסיכולוגיה ובניהולדרורקרפפן
בספרות אנגלית ובתולדות האמנות: בספרויות זרות ובלשנותסנאקשקוש

בלימודי המזרח התיכון ובחינוךבר בתיהראובן



.B.Aבוגרי הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

39

בספרות אנגלית ובלשנות: בספרויות זרות ובלשנותהדר ליראובן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולגליראט

בספרות עברית ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהתאמדררבידי
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורתשיר חנהרבינא

בכלכלה התמחות בחשבונאותסופיהרבינסקי
בפסיכולוגיה ובכלכלהיונתןרבל
בכלכלה התמחות במנהל עסקיםעינבררגב

בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלירדןרובין
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולדוריןרובינוביץ

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיראובןאנסקי'רוז
בוגר בפסיכוביולוגיהעומררוזוליו

בוגר בפסיכוביולוגיהעדירוזיצקי
בפסיכולוגיה ובחינוךשחררוזליס

בלימודי המזרח התיכון ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיחןרוזן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובפוליטיקה וממשלמעייןרוזנבוים
בחינוך ובתקשורתעדירוזנברג
בפסיכולוגיה ובפילוסופיההדררוזנטל

בהצטיינותבכלכלהדרוררוזנפלד
בכלכלה התמחות בחשבונאותתומררוט
בפסיכולוגיה ובספרות עבריתשירירוט
בפסיכולוגיה ובכלכלהשירהרוט

בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ובפילוסופיהאלחנן יוסףרוטמן
בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתשירלירויטמן

בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ובלימודי אפריקה: באמנות חזותיתנוויתרום
במדעי ההתנהגותיערהרומנו

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובגיאוגרפיה ופיתוח סביבתידניאלרונן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולתאיר רבקהרונן
בפוליטיקה וממשלגלרוסו

בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתנועהרופא
בכלכלה התמחות בחשבונאותרוויתרוש

בכלכלה ובניהול מערכות בריאותשרוןרחימה
בכלכלה ובניהול מערכות בריאותמשירחמים
בתקשורת ובניהולחןרחמני
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בכלכלה ובניהולמיכאלריטר
בהצטיינות יתרהבגיאוגרפיה ופיתוח סביבתירותםריעני

בכלכלהתומררם
בהצטיינותבוגר בפסיכוביולוגיהאלמוג יוהדרמון

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםולריהרסדניקוב
בכלכלה ובניהול מערכות בריאותלימוררסקין

בפוליטיקה וממשל ובניהולירדןרפופורט
בהצטיינותבספרות עברית ובלשון עבריתעדי טונירשף

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמאיהשאול
בפוליטיקה וממשלאביבשאול

בכלכלה ובניהולהילהשאנאבה
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולירדןשבא

בכלכלהתומרשביט שליט
בכלכלה התמחות בחשבונאותספאשבלי מוקטרן

בתקשורת ובניהולדניאלוק'שבצ
בפוליטיקה וממשלאוהדשבתאי
בלשון עברית ובחינוךאורשהרבני

בפוליטיקה וממשל ובתקשורתקרןשובל
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהסתיושובלי

בכלכלה התמחות בחשבונאותגלשוברט
בוגר בפסיכוביולוגיהעוזשוהם
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובלימודי המזרח התיכוןמאיהוקשטיין-שוהם
בלימודי המזרח התיכון ובפוליטיקה וממשלזואי פרחשוורץ

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולליאור רוזשוורץ שחר
בפסיכולוגיה ובניהולטלשוחט
בחינוך ובפוליטיקה וממשלרונישויגר

בהצטיינותבכלכלה התמחות במנהל עסקיםנוי נינטשוקרון
בהצטיינותבכלכלה התמחות במנהל עסקיםיריןשוקרון

בכלכלה התמחות במנהל עסקיםשהבאאשחאדה
בפסיכולוגיה ובחינוךנטעשחר
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולסתיושמואלי-שחר

בוגר במתמטיקהליאורשטיבלמן
בהצטיינותבחינוך ובניהולשירשטיינר
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בהצטיינותבלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהחמדהשטראוס
בפסיכולוגיה ובניהוליונתן שמעוןשטרית

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךנטעשטרן
בלימודי המזרח התיכוןרזשטרק

בהצטיינותבכלכלהיונתןשיק
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהיובלשלו

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהנופרשלוש
בכלכלהאוהדשלח
בכלכלה ובניהולדוןשליין

בכלכלה התמחות בחשבונאותעוזשלמון
בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובפילוסופיהיובלשלסינגר

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחינוךאודםשמואל
בפוליטיקה וממשלנעמהשמואלי
בוגר בפסיכוביולוגיהברשמחוני

בכלכלהעמרשמיר
תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפילוסופיה ובאמנות חזותיתמיכלשמיר
בהצטיינותתכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה: בפסיכולוגיה ובאמנות חזותיתמאיהשמיר

בוגר בפסיכוביולוגיהנופרשמן
בהצטיינות יתרהבוגר במדעי המחשבטלשמר
בכלכלה התמחות בחשבונאותהילהשמש
בפסיכולוגיה ובכלכלהנעםשמש
בפסיכולוגיה ובניהולמאיהשמש

בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולעינבשני
בוגר בפסיכוביולוגיהמורשני

בהצטיינות יתרהבבלשנות אנגלית: בפסיכולוגיה ובספרויות זרות ובלשנותשירהשנער
תכנית משנית-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-בוגר במדעי המחשב בת אלשפיר אלון

בהצטיינות יתרהבוגר בפסיכוביולוגיהמיכלשפירא
בפסיכולוגיה ובחינוךדןשפירא
בכלכלה ובניהולפזשפירר

בכלכלה ובניהולרוןשץ
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובהיסטוריה כלליתיעלשקדי
בלימודי המזרח התיכון ובניהולמרדכי סנדרשרבי
בפוליטיקה וממשל ובתקשורתמעייןשרון

בהצטיינותבלימודי המזרח התיכון ובהיסטוריה של עם ישראלבת שבעשריקר
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובחינוךשרון מריםשרמן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולנויהששון

בהצטיינותבפסיכולוגיה ובחינוךגלתדמור
בפסיכולוגיה ובהיסטוריה של עם ישראלרוןתמיר
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הדילאבו ארביעה
לילהאבו עמרה

אורפזאביזמיל
רוניאדרי

יעלאוסטרמן
נועהאיזקוב

נגהאיל
הודיהאינהסז

נרימאןאל פיונה
נעםאלון

נעמהאלטמן
בהצטיינותאוראליה
בהצטיינותלייםאלף

ספיראלקבץ
יובלאלקיים

בהצטיינותמיהל'אנג
בהצטיינות יתרהואל'תניה גאסודרי
ענבראסולין
שחראסולין
תגהאסולין

נופרארד
ברארטוב

בהצטיינותנועהאריה
בהצטיינותנועה שמחהארץ קדושה

טל טליהבוהדנה
שיראל בת שבעביוקלר

הללביטון
בהצטיינותליאורבלינדר
גלבלעיש
ורדבן דהן

נועה זהבהבן עמי דדון

רותבנאדי
בהצטיינותרועיבנשלוש
סתובר נבון
יובלברוכיס

בהצטיינותיובלברק
ליאורגבאי

דוחאגבאלי
נעמהגוברין

מיטלגולדשמידט
אורי מנחםגליק

גליהגפן
בהצטיינותיעלגרוס

בהצטיינותנועהדואק
לינוידוקטורי

אלינור ציפורהדניאלי
עמית אולההלר

שחרוילדנברג
יעלוכקמן
ענתולדמן
שיפרהועקנין

שירורמן
יפעהחיים

נעמהחכמי
עדי אהובהחנגלי
בהצטיינות יתרהזהרחרודי

חניןטלאלקה
בהצטיינותליאורטנסקי
שיטסלר

טלטרי
בהצטיינותשנייהב

שנייהוד
דאנייהכבהה
בהצטיינותרותםרפאלי-כדורי 

הודיהכהן
מאיכהן
עדןכהן
עידיתכהן
שירכהן

סתיולהב
מאיה מאיליאור

דורוןמהצריליבנה 
בהצטיינותשירהמגדל
מור מריםמוזס

שנימוכתר
דניאלמזוז

נטלימטרי
צוףמיזן

בהצטיינותשנימנור
ביאןמסארוה עזב

שיריןנהנגי
מאיר אליעזרנוביק
עמיתנחמד
עמיתנחמני

הדרניומן
רובין רובינשר

אור חנהנתנאל
חנה רותםסויסה

ליאורסימן טוב
יקטרינהוב'סיצ

הילהסעדיה
בהצטיינותנעהסער

ניצןעמויאל
סהרפונטה
יערהפוקס
דניה סופיהפושט

לילךפלטאו

רותםצין
דניאלקדם

בהצטיינות יתרהשרוןקוקס
בהצטיינות יתרהאורקורן

בהצטיינותתמרקורנפלד
מעיןקטן
שרהקטן

הילהקידר
בהצטיינות יתרהאופירקרייתי

בהצטיינותהדר אשכרקרסנטי
בהצטיינותתדהררביב

הדררוגינסקי
שירלי לאהרודמן בן סימון

בהצטיינותענבררודף שלום
מאירוזן

רחלירוזנבלום
אליה-גלריגר כהן
גלרפפורט
דורון אליהושבתאי

רותםשוורץ
שירהשלומוביץ

עדישמואל
שירשפירא

בהצטיינותגלשריג



הפקולטה למדעי הטבע-מגיסטר למדעים 

43

M.Sc.במתמטיקה
אבו חלילבשיר

ל'אברגדניאל לב חי
בהצטיינותגרינבאום רייזיסזהר
קומררישי

M.Sc.במדעי המחשב
אטיאסעידן
אילייבדוד

איתןגורדן
בהצטיינות יתרהאליסוףמשה
בהצטיינות יתרהאשורסתו

אשכנזייותם
אשלגייאיר

בהצטיינותביטוןיהונתן
בהצטיינותברקנדב
גיטליץיובל
דינריאור

זאיציקחננאל איתן
זולררוני

מאדיבוראק
מלניקגיל

נויוירטמשה
סולמיאלעד

סערגיא
עוזיאלרועי
פולגיובל

פרץאיתמר
בהצטיינות יתרהצימרמןגליה רינה

קאופמןאיליה
שטינדלברק

שליעירית
שמואלרעות
שנפשחר

M.Sc.בפיסיקה
בהצטיינות יתרהאזולאיברק

בוריסקובסקידמיטרי
גודינצקיאלי
דובקובסקיאור

בהצטיינותדולברגתומר
וקסלרדן

סוקולובסקיגבי
ערדאופיר

פישל בן כנעןאיל
פרירועי
צדקיובל

פסקי'צמיכאל
קאלוסאיתי

בהצטיינותרחימירחמים רמי

M.Sc.בכימיה
אבו רעדאנס

אברהםאלעד
אזולאיעדי

בן זקןקארין
בהצטיינותברנובמרק

דיין פרנקלעדי כמרה
חודורהדר

חנוךחיה חוה
ליברמןאיתמר
לייבמןאמיליה

בהצטיינותעוזישקד
עמלניהילה
רסליןאריק

בהצטיינותשאולוףניצן
שליהדר

שמעונירן
שריטחכרם

בהצטיינותתםבנימין
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M.Sc.במדעי החיים
פריח-אבוחנין

אייזיקדרור
אלוןאריאל
אלמטיראתפאיזה

אלעטאונהרואן
ברוטמןאנה
גבאישני

גבעוןשחר
דניאלי פסטינגרשיר

זילברברגנמרוד
בהצטיינותכהןעמית
כפריליאור

לוייגאל חיים
לויעידן
בהצטיינותמדיניהדר
בהצטיינותמולכויונתן
מלניקובנטלי
קלייוהליקי'אנג
בהצטיינותריכטרטל

שטרןאוריאל
שפרמןמיכאל

M.Sc.במדעי הגיאולוגיה והסביבה
בהצטיינותאלולמיכל
אלחדדאלון
בהצטיינותאשכנזילירן
בן אליהוניר

בן ארילוטן
ברהדס
ברונרנדב
גרנותאור

חמאוימתניה
בהצטיינותיורשנסקיעומר

כהןטל
לויעמית

קראוסיקפלורנסיה

M.Sc.ממשק ושמירת טבע, באקולוגיה
זילברברגתום

סלומוןעמית
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במדעי החייםעבדאללהאבו בכר
במדעי החייםסאוסןאבו גאלי

בכימיהיוסףאבו עביד
במדעי החייםמחמדאבו פריח
במדעי המחשבדניאלאבוטבול

במדעי המחשבנועהאבידר
בפיסיקהשניאביטן

במדעי הגיאולוגיה והסביבהאמיראבירם
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב ניראבל

במדעי החייםקיאןאבן חמאד
במדעי החייםמתןאבני

במדעי החייםהדריל'אברג
במדעי המחשבדיןל'אברג

במדעי המחשבמורןאברמוב
בכימיהקרינהאברמוב

בכימיהשיראברמוביץ
בפסיכוביולוגיהלילאאגבאריה

במדעי החייםנטעאגיון
במדעי המחשבתמראגמון
במדעי החייםנמרודאגמון

במדעי הגיאולוגיה והסביבהצפריראדר
במדעי החייםמאיאדריס
במדעי המחשבשיאהרון

במדעי המחשבנעםאהרוני
בפיסיקהטלאוחיון

בכימיהשיראוחנונה
בכימיהיעקובאוסטרין

אופק  
במדעי המחשבגיאאוסטרוביאק

במדעי החייםשיראורנשטיין
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהנוףאורנשטין

במדעי המחשבעדןאזולאי

במדעי המחשבנידאלאיוב
בכימיהשרה עדיאיזדורפר

בהצטיינות יתרהבמדעי המחשברועיאיזנשטדט
בהצטיינותבמדעי המחשבתומראיטח

בהצטיינותבמדעי המחשביובלאייזנר
במדעי המחשבניקיטהאיליאסוב

בכימיהסולטאןאלאסד
במדעי החייםצופיתאלבז

בפיסיקהפנחסאלבייב
במדעי המחשבאוראלגאלי

בפיסיקהבאקראלגואעין
במדעי המחשבמורןאלון

במדעי המחשבאוהדאליהו
במדעי הגיאולוגיה והסביבה  רעותאליעזר
תכנית משנית-תכנית ראשית ובניהול -במדעי המחשב אריאלישר

במדעי הגיאולוגיה והסביבהנועהאלכסנדר
בהצטיינותבמתמטיקהאור חייםאלמכיאס

במדעי החייםלי-יהאלמליח
במדעי המחשביואבאלמעלם

במדעי הגיאולוגיה והסביבהפיאואלסטר הר ציון
במדעי החייםוורודאלעתמין

במדעי המחשבסתיואלקבץ
במדעי המחשבאביבאלקיים
במדעי החייםיהודיתאלקיים
במדעי החייםעדיאסולין
בהצטיינותבמדעי המחשבעדןאפורי

במדעי המחשבדולבאפשטיין
במדעי המחשבאלמוגאצלן

במדעי החייםדפנהארבל
במדעי החייםולריהארבסקי

בהצטיינותבמדעי המחשבגיאארז
בכימיהאברהםארז

במדעי החייםאלינהארטיוחובה
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במדעי המחשבויסאםארמלי
בפסיכוביולוגיהדן מיקיארן

במדעי הגיאולוגיה והסביבהעמריאשל
בהצטיינותבמדעי החייםתמראשר

בכימיהניראשרוב
במדעי המחשביוסףבדארנה

בפיסיקהאבשלוםבדש
במדעי המחשבשחרבודניאצקי

במדעי החייםטובהבוכריס
במדעי המחשביובלבוקר

במדעי המחשבברקבוקרה
במדעי המחשבקורלבורג

בהצטיינותבפסיכוביולוגיהאיתמרבורגר
במדעי המחשבאחמדביאדסה
במדעי המחשבמגדביאדסה

במדעי המחשבתימורביבי
במדעי המחשביניבבין

במדעי המחשבטלבירמן
בהצטיינות יתרהבכימיהאלכסבלחמן
במדעי המחשבזיאדבלעום

במדעי המחשבשיסימון-בן
במדעי החייםשחרבן אור

במדעי המחשבנגהבן ברוך
בהצטיינותבמדעי המחשברועיבן דב

בכימיהליאורבן הראש
במדעי המחשבשירבן הרוש
במדעי המחשבגיאבן חיים
בהצטיינותבפסיכוביולוגיהתומר אליבן יוסף
בכימיהירדןבן יקיר

בפיסיקהאורבן ישעיהו
בהצטיינותבמתמטיקה ובמדעי המחשבגלעדבן עוזיהו

במדעי המחשבמאיהבן צבי
במדעי החייםשיראלבן שמעון

במתמטיקהעמיתבנגיאט
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהגלבצלאל

בהצטיינותבמתמטיקה ובמדעי המחשבדןבר
במדעי המחשברוןבר
במדעי המחשביואבזאב-בר

בפסיכוביולוגיהספירבר אילן
בהצטיינותבכימיהסביוןבראונשטיין

במדעי המחשבדניאלברברמן
במתמטיקהאסףברגר

במדעי המחשבאלוןברורמן
במדעי המחשבחןברי

במדעי המחשבעומרברכה
במדעי הגיאולוגיה והסביבהאמירברמן
במדעי הגיאולוגיה והסביבהעדיברמן

במדעי המחשברחלברנדס ליבוביץ
במדעי הגיאולוגיה והסביבהמתן משהברנס

במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהיהונתןברנשטיין
במדעי המחשבאריהברסקי שלו

בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהשחרברק
במדעי המחשבאדהםבארין'ג

במדעי המחשבספירגאלי
במדעי המחשבאורגבאי
בהצטיינותבכימיהמעייןגבאי
בהצטיינותבמדעי הגיאולוגיה והסביבהיהונתןגבאי
במדעי המחשביובלגבע
בהצטיינותבמדעי המחשבכרםגבע
במדעי המחשבלירוןגבע

בכימיהאסנתגגולשוילי
במתמטיקהעמיתגואטה

במדעי המחשבשגיאגולד
בהצטיינותבמתמטיקהאיתןגולדברג

במדעי החייםתוםגומא
במדעי המחשבליאורגור
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בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהלב'גורביץ
במתמטיקהדנהגורוביץ

בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהאביבגיא
בהצטיינותבכימיהישי לבגילרון
בפסיכוביולוגיהטלגינדי

בהצטיינותבמדעי המחשברןגלון
בפסיכוביולוגיהאלדןגלפרין

בפסיכוביולוגיהענברגן
בהצטיינותבמדעי הגיאולוגיה והסביבהרועיגנה

במדעי החייםשיפרה שירליגרומן
בהצטיינותבמדעי המחשבעופרגרוס

במדעי המחשבערןגרינשפון
במדעי המחשבגנאדיגרמוביץ
בפסיכוביולוגיהשרוןגרסטיין

בהצטיינותבמדעי הגיאולוגיה והסביבהנטעגרשון
בהצטיינותבמדעי המחשבקורןגרשוני

במדעי המחשבפיירדאמוני
בפיסיקהאסףדב

במדעי המחשברולאדבאח
בהצטיינותבפיסיקהליטלדבוש
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול-במדעי החיים תמיר יהושעדבש
תכנית משנית-תכנית ראשית ובלימודי המזרח התיכון -במדעי המחשב ספירדדון
בהצטיינותבמדעי המחשבליאורדהן
במדעי המחשבגלדוד
במדעי המחשבשוןדוד
בהצטיינות יתרהבמדעי הגיאולוגיה והסביבהאופירדוד

בהצטיינותבפסיכוביולוגיהגלדודיאן
במדעי המחשבדניאלדוידוביץ

במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהארז יעקבדור
בהצטיינותבמדעי המחשבגיאדורון

במדעי המחשברותםדיין
במדעי המחשבחןדלברי
במדעי החייםגבריאלהדלגדו
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במדעי החייםברדלל
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהניצןדניאל

במדעי המחשבנמרודדניאלי
במדעי המחשבשרוןדניאלי

במדעי המחשבתורןדנינו
בהצטיינותבמדעי המחשביהבדסקל

בהצטיינותבמדעי החייםמעיןדקל
במדעי המחשביקוטיאלאוריאל דרדיק

בפסיכוביולוגיהנעם ממאודרור
בפיסיקהתוםדרי
במתמטיקה ובמדעי המחשבישי שמואלהאן

במדעי המחשבאיתיהאס
במדעי הגיאולוגיה והסביבהליןהובר

בפסיכוביולוגיהדפנה טובההוד
במדעי המחשביריןהולצמן

בהצטיינותבמדעי החייםאיתיהופמן
בפסיכוביולוגיהאופירהורביץ

בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבזיוהירש
במדעי המחשבאוריהלדמן

במדעי המחשבאורןהלוי
במדעי המחשבאביעד שר שלוםהנדל

במדעי המחשבאילהנדלסמן
בפיסיקהאוריהנדלר

במדעי המחשבויאםהנוש
במדעי המחשבמנצורהניה

בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהדורוןהר נוי
במדעי המחשבזיוהרואתי
בכימיהמיתרהרצמן

בהצטיינותבכימיהשירההרשפינקל
במדעי הגיאולוגיה והסביבהברוולף

במדעי החייםנדבוולקן
בכימיהגיאווסקובויניק

בהצטיינותבפיסיקהבןויזל
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משני-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-במדעי המחשב הילהויינשטיין
בהצטיינותבמדעי החייםירדןוייס
במדעי המחשבדודוינר
חטיבה-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית ובספרויות זרות ובלשנות-במדעי המחשב שיריוינר

במתמטיקה ובמדעי המחשבשלומיויצמן
במדעי המחשבירדן אסתרוקנין
בהצטיינותבמדעי המחשבשנירוקנין
במדעי הגיאולוגיה והסביבהדיןזגדון
בפיסיקהברזוהר

בהצטיינותבמדעי המחשבדיןזוצקי
במדעי הגיאולוגיה והסביבהגלזיו

בכימיהתמרזילברמן
במדעי החייםלירוןזינגר

במדעי המחשבגלזינו
במדעי המחשבאמירזיסקינד

במדעי המחשביונתןזך
במדעי המחשבעדיזלוטקין

במדעי המחשברועיזלצמן
בפיסיקהאיילזמלונג

במדעי החייםיערהזנדני
במתמטיקה ובמדעי המחשבעדוזנה

במדעי המחשבתמירזקלר
בכימיהדאנאזרייקי
בהצטיינות יתרהבמדעי החייםאדםזרצקי

במדעי המחשביוסףטיב'ח
במתמטיקה ובמדעי המחשבקורל'אג'חג

במדעי המחשבברחדד
במדעי המחשבחייםחדד
בפיסיקהאביהחדר

במדעי המחשבדןחזן
במדעי המחשבמשהחטב
במדעי החייםשירחיים

במתמטיקה ובמדעי המחשבדורחן
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במדעי החייםמישלחן
במדעי המחשבדורטבקולי
במדעי המחשבשקדטוב אל

במדעי הגיאולוגיה והסביבהנועהטוינה
במדעי המחשבדיאנהטוך

במדעי המחשבטום דודטולדו
במדעי הגיאולוגיה והסביבהיעלטננבאום

במדעי המחשבאליאורטפירו
במדעי המחשבאוהדיגר

בהצטיינותבמדעי המחשבאלוןיהושע
במתמטיקה ובמדעי המחשבעומריהל

במדעי המחשבניריודוביץ
במדעי המחשבמשייונה
במדעי המחשבעידןיוסף
במדעי החייםדנהיוסף

במדעי החייםליבנהיחזקאל
במדעי המחשבשנייעיש

במדעי המחשבליאוריעקב
במתמטיקה ובמדעי המחשבמעוזיעקבי

בהצטיינותבמדעי החייםפלג'יעקובוביץ
בהצטיינותבמדעי המחשבעידןיער

במדעי המחשברבידיפרח
במדעי המחשביובליצחק

בהצטיינותבמדעי המחשביואבירון
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהנדבירושלמי

בהצטיינותבמדעי המחשבדרורירקוני
במדעי החייםנעםישי

במדעי המחשבמאיהישראלי
במדעי המחשב התמחות בביואינפומטיקהאופירכהן
בהצטיינותבמדעי המחשביהונתן חייםכהן
במדעי המחשבניצןכהן
בהצטיינותבמדעי המחשבעמיתכהן
במדעי המחשבקסםכהן
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במדעי המחשבשיכהן
במדעי המחשבשירכהן
במדעי החייםמאיכהן

במדעי הגיאולוגיה והסביבהתוםכחולי
במדעי המחשבסוהילכנעאן
במדעי המחשבלידורכסיף

בפסיכוביולוגיהדרכץ
במתמטיקהשי קינמוןכרביס

במתמטיקה ובמדעי המחשבעומרכרם
בהצטיינותבמדעי החייםירדןלב

במדעי המחשבערן ברוךלבב
בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבאסףלביא

במדעי המחשבאלכסיילבריב
בהצטיינותבמדעי המחשביובללהב

במתמטיקה ובמדעי המחשבאורילוביש
במדעי החייםזיולוגר

במדעי המחשבשרוןלוטטי
במדעי המחשבטללוי
במדעי המחשבלינוילוי
במדעי המחשבנועהלוי
במדעי המחשבניבלוי
בהצטיינותבפסיכוביולוגיהמיטבלוי
בפסיכוביולוגיהשירןלוי
במדעי המחשבמשהמזרחי-לוי

במדעי המחשבנטלילוין
בהצטיינותבמדעי החייםרונילוין

בפסיכוביולוגיהמטר טובהלוין גרינוולד
במדעי החייםעמיתלוריא

במדעי המחשבדורליטבק
במדעי המחשבאורלייב
בפיסיקהנעםלירון

בכימיהספירלן
בהצטיינותבמדעי המחשבאור שלמהלסרי
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במדעי המחשברזלפיד
במדעי החייםליבנת ליובובלרנר

במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהעמרימאואר
בפסיכוביולוגיהדבירמאירי
גרפיה ופיתוח סביבתיבעזמגידס

במדעי המחשבנוימדעי
בהצטיינותבמדעי החייםנעםמוכתר
במדעי המחשבאלכסנדרמונגייט

במדעי החייםשרוןמוסקוביץ
בהצטיינות יתרהבפסיכוביולוגיהעתימור

במדעי הגיאולוגיה והסביבהאיתן מנחםמושקין
במדעי החייםדניאלהמזור ריבלקה

בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבאלוןמזרחי
במדעי המחשבליאורמזרחי
בהצטיינותבמדעי המחשבנתנאל שמואלמזרחי

במדעי המחשבמוחמדמחאמיד
תכנית משנית-בלשנות -באנגלית : תכנית ראשית  ובספרויות זרות ובלשנות-במדעי החיים חנאןמחאמיד

במדעי המחשבשימחנאי
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהאביבמטרסו
במדעי הגיאולוגיה והסביבהיפהמיקרו
בהצטיינותבפסיכוביולוגיהמאיהמליק

במדעי החייםיובלמלכיאלי
במדעי המחשבמיטל רוזמלמד
במדעי המחשבספירמלצקי

במדעי המחשבאלעדמן
במדעי החייםיובלמן

בפיסיקהדורמנסן
במתמטיקהשלימנסקי

במדעי המחשבתומרמנקיטה
במתמטיקה ובמדעי המחשברשףמעטי

במדעי המחשבאביב יצחקמץ
בהצטיינות יתרהבמדעי המחשביהודהמרציאנו

בכימיהגבריאלמרק
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במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהמאימררי
בפסיכוביולוגיהפאנימרשון
במדעי המחשבנוימשט

במדעי המחשבשירמשעל
בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבנדבמתתיהו

בהצטיינותבמדעי המחשבתוםנאמן
במדעי הגיאולוגיה והסביבהיואבנבו

בכימיהשירהנבות
במתמטיקה ובמדעי המחשבשירהנגן

בכימיהלירוןנגר
במדעי החייםאלמוגנדיר

בהצטיינותבמדעי המחשבשחרנוסבאום
במדעי המחשביריןנחום
משני-ובמתמטיקה ראשי -בכלכלה עמרינייגט
במדעי החייםטלי סיוןנייגר
בהצטיינותבמדעי המחשבאילןניימן
במדעי החייםניצןנימני
במדעי המחשבעידוניסים

במדעי המחשבעמיתנמרודי
במדעי המחשבסלמהנסאר
במדעי החייםנועהנשנז

בפסיכוביולוגיהמריהנתן
במדעי הגיאולוגיה והסביבהאורנתן

במדעי המחשבשגיבנתנאל
בהצטיינותבמתמטיקהיותםסבוראי

במתמטיקה ובמדעי המחשברוןסבח
במדעי המחשבעומרסביון
במדעי המחשבגלעדסבר
במדעי המחשבאילסגל
בהצטיינותבמדעי הגיאולוגיה והסביבהתוםסגל
במדעי המחשבאבישגסהר

במדעי המחשבבוריססובול פורטנוב
במדעי המחשבמרדכיסויסה
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במדעי המחשברועיסולדין
במדעי המחשבניתאיסולומון
בכימיהנעהסולומון

במדעי המחשבלבסולומונוב
בפסיכוביולוגיהברסופר

בהצטיינותבפיסיקהתומרסטוליק
במדעי המחשבעפריסטולרו

במדעי המחשבאיגורסטפנישין
בכימיהרזסטרוגנו

במדעי המחשבשנירסיבוני
במתמטיקה ובמדעי המחשבנועם רקרסיגל
במדעי המחשבאסףסידי

בפיסיקהיוסףסיטון
במדעי המחשבערןסלומון
בהצטיינותבמדעי החייםדבירסמואל

במדעי המחשבארתורספוטקין
במתמטיקה ובמדעי המחשבאיתןספיר
במדעי החייםעמית צילהספרן
במדעי המחשבשיאסרוגו

במדעי המחשבנדבעובדיה
במדעי המחשבעדיעוזר

בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהעדןעוזרי
בהצטיינותבמדעי המחשבנטעעזרא
במדעי המחשבפואזעטוה
במדעי המחשבריאלעידה
בפסיכוביולוגיהענברעירון

בהצטיינותבכימיהטליהעמבר
במתמטיקהיואבעמיאל

במדעי החייםירדןעמיכאן
בפיסיקהנדבעמרם

במדעי הגיאולוגיה והסביבהאיילענבי
בפיסיקהלילהעשת
במדעי החייםאלינורפאר
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במתמטיקה ובמדעי המחשבסתיופארן
בהצטיינותבמדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהאורפוזנר

בהצטיינות יתרהבמדעי המחשביניבפוייסקי
במדעי החייםאלכסנדרהפולונסקי

במדעי החייםהדספוריה
במדעי הגיאולוגיה והסביבהעמריפורת

בהצטיינותבמדעי המחשבמיכאלפטיצין
במתמטיקה ובמדעי המחשבאיתמרפטרפרוינד

במדעי המחשבזיופיזנטי
במדעי המחשבאיתןפיטוסי
בפסיכוביולוגיהשקדפיטרו
בפסיכוביולוגיהאילנהפייגין
במתמטיקהעליזהפיליפ
בהצטיינותבמדעי החייםדורוןפינקו

במדעי החייםיובל לאהפינקרט
במדעי המחשביהונתןפלג
במדעי המחשבגיא זכריהפלד

בהצטיינותבמדעי המחשבמיכאלפלטינסקי
במדעי המחשביניבפליישר

במדעי הגיאולוגיה והסביבהיוליאנהפנחסוב
במדעי החייםאורטלפפיסמדוב

בהצטיינותבמדעי החייםכרמל'פרג
במדעי הגיאולוגיה והסביבהירדןפרידל

במדעי המחשבתמירפרייפלד
בכימיהאופירפרל

בהצטיינותבמדעי החייםדפניפרלמן
במדעי המחשבבנימיןפרסצקי

במדעי המחשבחנןפרץ
בפיסיקהאביבצדוק

במדעי החייםשרהצייטלין
במדעי המחשבבשמתצייכנר

בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבאיתמרצימרמן
בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבבוריסצירקין
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במדעי המחשברוןגולן-ציתיאת
במדעי החייםאביאלצסיס

במדעי המחשבנטעצרניחובסקי
בכימיהפדריקו ניקולסקאופמן
במדעי החייםנירקאופר

במתמטיקה ובמדעי המחשבדניאלקאושנסקי
במדעי המחשבמאיקוגן

במדעי הגיאולוגיה והסביבהמיכלקוטליארוב
במדעי החייםמיכאל לואיקול

בפסיכוביולוגיהאנסטסיהקולסניקוב
במדעי המחשבשיקומיסר
במדעי החייםנועהקוסטה

בפסיכוביולוגיהניצןקופר
במדעי המחשבאוהדקורן
במדעי המחשבדןקורן

במדעי החייםאורליב'קורצ
במדעי המחשבאוריקיילה

בפסיכוביולוגיההדר ידידיהקינג
במדעי המחשבנירקירזנר

במדעי החייםעומרחלאילה-קירשנר
במדעי הגיאולוגיה והסביבהעמית מרדכיקלוש

במדעי המחשבשרוןקליבנוב
במדעי המחשבדרורקליגר

בהצטיינותבמדעי הגיאולוגיה והסביבהזוהר בלומהקצין
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהיובלקרינברג
במדעי המחשברונןקרישטל

במדעי המחשבעדיקרסין
במדעי הגיאולוגיה והסביבהנדבקשטן מרקוביץ

במדעי המחשבשנירבי
בהצטיינותבמדעי המחשבליעדרובין
במתמטיקה ובמדעי המחשבדניאלרוגל

במדעי הגיאולוגיה והסביבהנעמהרודניצקי
בפסיכוביולוגיהעומררוזוליו
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בפסיכוביולוגיהעדירוזיצקי
במדעי המחשביאנהרוזמן

במדעי המחשבתמררוזן
במתמטיקה ובמדעי המחשבאושרירוזנברג
במדעי המחשבויקטוררומנוב

בהצטיינותבמתמטיקה ובפיסיקהלירןרון
במדעי המחשבנעמהרונן
במדעי המחשבמאוררוקי

במדעי החייםרעותרחמים מולגן
במתמטיקהנוירחמני

במדעי המחשבכפיררימברג
בהצטיינותבפסיכוביולוגיהאלמוג יוהדרמון

במדעי הגיאולוגיה והסביבהעומררן קסטנברג
במדעי המחשבהראלרסיבן

במתמטיקה ובמדעי המחשבענבלרפלוביץ
בהצטיינות יתרהבמתמטיקה ובפיסיקהנטעשאול
במדעי המחשבאורישביט
במדעי המחשב התמחות בביואינפורמטיקהאלעדשבת

בכימיהעדישבתאי
במדעי המחשבאילשגריר

בכימיהגורשדה
בפיסיקהאושרשובל
בפסיכוביולוגיהעוזשוהם
בהצטיינותבמדעי המחשבאמירשוורץ
בהצטיינותבמתמטיקה ובמדעי המחשבעומרשורץ

במדעי המחשבלינורשטוטמן
בהצטיינות יתרהבמדעי החייםנועםשטולץ

במתמטיקהליאורשטיבלמן
בהצטיינותבמדעי החייםדניאלשטיין

במדעי החייםאילוןשטינברג
במדעי המחשבאחיעדשייקר

בכימיהחןשלו
במדעי המחשבמיכאלשלזינגר
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בהצטיינות יתרהבמדעי החייםטליה סימהשלר
במדעי המחשבשניר חייםשם טוב
בפסיכוביולוגיהברשמחוני

תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב מורןשמחי
בפסיכוביולוגיהנופרשמן

במדעי המחשביואןשמעוני
במדעי החייםאופקשמר
בהצטיינות יתרהבמדעי המחשבטלשמר

בכימיהסיקה'גשמשום
בפסיכוביולוגיהמורשני

בהצטיינות יתרהבמתמטיקה ובמדעי המחשבאוריאל נמרודשנער
במדעי המחשבאביחישפוני

בת אלשפיר אלון
תכנית ראשית-במדעי המחשב 

תכנית משנית-בלשנות -באנגלית :ובספרויות זרות ובלשנות
במדעי המחשבשקדשפירא
בהצטיינות יתרהבפסיכוביולוגיהמיכלשפירא

במדעי המחשבולדימירשרגורודסקי
במדעי החייםאביבתימור
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הנדסת חשמל ומחשבים
בהצטיינות יתרהאהרוניזיו

בהצטיינותאורקיןתום
איפרגןאיתי
בהצטיינות יתרהאלימלךדור

אלישעחיים
אלמןיבגני

בית אוןחנן
גפניתומר

גרוטססיון
דריפעת

וילנסקיפליקס
חליחלבשאר

טייריאלון
לוגסימרדכי מוטי

לויאייל
מאיראלעד

מורגנשטרןגל
בהצטיינותמלאךתומר

סלומוןיהל
פרץ חבניחגית
קול אמןאורן
קפלןמידן

בהצטיינותקראוזאופיר
קרוטמן הרואהטל

בהצטיינותרובינשטייןניצן
בהצטיינותרוזנטלגלעד

רטנרגל
בהצטיינותשוהםרון

בהצטיינות יתרהשלמהתום
שפרטל

שרוניקורל

הנדסת מכונות
אזולאיאושר
אילוןיותם

בוזגלושי
ביטוןגיא

בהצטיינות יתרהבכרליאור
בהצטיינותגואטהיועד

בהצטיינותפור-דודיהונתן אלישע
זילברמןנדב
חלץשני
יחזקאללירן

כתבעמית
בהצטיינותלבביליאת

ליבנהעמיחי
נאביאןערן

סימינוביץאריק
סלערפי

עזראזנבה
פייןתומר

פרץאתמר אליקים
בהצטיינותקורוניואלעד

קלקודהליהי
רוביןסהר

רוהטל
רוזנברגסהר

בהצטיינותרצביארנון
שחקנתנאל
שרייבראבינר

הנדסה כימית
אשכנזידניאל

בליצמןיוסף
ווליסוןאנסטסיה

חלביגל
ידגרעמרי

בהצטיינותיוספיגל
בהצטיינותירזהניר

עזוזליאור
בהצטיינותקולרילוקאס לוסיאנו

שחר מיכאליגל

הנדסת חומרים
אלקובי וייסגיא
אלרטטל

גנורירון איתי
הללגיא

בהצטיינות יתרהוגנראביטל
וולףרועי

זהרוניטל
ירמיהוגולן

בהצטיינותכהןספיר
לוטטיאריאל
נטוביץליאור
סבןמיכל
פלדהדר

רוןתומר
שור פלדסער
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הנדסה גרעינית
ביטוןאלמוג

בהצטיינותטלאורן
סגלשחר

רפואית-הנדסה ביו
טריפטואיתמר

יוסףאבינדב
סינימור

הנדסת ביוטכנולוגיה
בהצטיינותאהרונילי-שי

אליאשנעם
אסוליןמיתר
צבי-בןהדס
הלפרןברק
יהודהנופר
בהצטיינותכהןשני

לחםשירן
בהצטיינותנוה טסהשגב
פייראיתי

הנדסת מערכות תקשורת
אודסקיאיליה

בהצטיינות יתרהגרינרחן
רוזנברגגיא

הנדסת בניין
בהצטיינותאבו אלהיגאעומר

אורןרון
אלשיךיונתן
בן שושןניסן

ונונושלום
זילברברגאייל

יונסינתי יונתן
מולאיניסן

בהצטיינותמירוןאסף
משאלעידן

נעמןרפאל
פדידהלירן

שימענוביץמקסים
תובלאליאב
תורגמןעמיחי

ניהול והנדסת בטיחות
אולידורטויטלי

איסלםדאר דיאב
אסטחובליליאנה

בהגןרוני
בן חייםהראל

ולדמןאיתי
כהןמור

מויאלתומר
פורתשחף

קגןאלכס
בהצטיינותקלייןחגי

שחברימוהנד
שלאלאמיר

שרעביניר

הנדסה סביבתית
אפלרעות
ברקןמרק

גולדנברגמשגב
גולדפרבליהי
חדדאייל
מלולזיזה

סויסהליאור

אופטית-הנדסה אלקטרו
איישרועי
אלוןיאיר

אלקבץשמעון
גפןעודד

חוריישראל
יהבאיתי
לויאילן

מוסקוביץעומרי
סנגופטהרודררוף

קובלגרגורי
קונדרשובפול

מכטרוניקה
רוסודמיטרי
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הנדסת תעשייה וניהול
אופקשקד
אלוןיגאל
אלושדורון

אמונהרן
ק'ביצשלמה

בן יוסףגל
בן ציוןלירן
ברגרקרן

גד שריקישחר
גלבועעינב
גלילי פפררתם
גלרטמאי

גרוייסמןאילנה
דולבאימרי
דנטהאסתר
זיובתאל

בהצטיינותחדדבן
חדדעמית

חוחאשוילייוסי
יהודה כלףמיכל
בהצטיינותינירשחף

יעקובנקואולסיה
יקימישיןלירון
כהןניצן
כוכביבר

כורירעות
כנפי בודקליאור

לברועי
מאירדגן

הנדסת תעשייה וניהול
מאכאניאןטל

מלובנייניב
בהצטיינותמנדלסוןשון

בהצטיינותמנלהבנימין
מרגליתרותם פנחס

'מרקוביץתמרה
נתןיהודה
בהצטיינותסלטידרור
ספירעמרי

סרורלילי
עטיהאפרת

פאהוםעבד אל חמיד
פירסטעומר
פרטוקאורי

צורבלעומר
קונפורטייעל

קנטושובגרמן
רוזנבלוםדנה

רחמוטבן
רידלאיתי
רידלדנה
רפופורטגילי
שושןטל

שחרעתיר
שטרןאילה

שרףטל

הנדסת אנרגיה
קומריאןרונן
אטיאסאור

אשכנזייואב
בן קימוןקרן

בנדרסקיבוריס
בהצטיינותדוידיאןגבריאל

הלבניבר
חזןדרור

טורדזמןאריאל
נהוןליאור

בהצטיינותעברניאסתר
פוקסבוגדן
צדקיהוגלעד
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הנדסת מערכות מידע
איבשיןטל

אינטרטוריותם
בהצטיינותבוימגולדיעקב
בזיניןשגיא
בהצטיינותבן אורגלעד
בן אליעזרליאור
בקשימאיה

אילן-בראורי
בהצטיינותדביראופיר
דיאדיוקויטלי

דייןנעמה
דלריאהשקד

בהצטיינותהראלעומר דוד
הריסנמרוד

הרשקוביץערן
זכרובסטפן
בהצטיינותזמירעמוס
זנדבנקיותם

בהצטיינות יתרהזקסגיא
חיעומר

חיוןחן
חכמהיעל

בהצטיינות יתרהחפץיובל
יצחקיחיאב

כהןאסף
כהןדביר אליעזר

כהןיהונתן
בהצטיינותכהןשני

בהצטיינותליבנהעמית

הנדסת מערכות מידע
לנדאואופיר
בהצטיינותלעדןדורון

בהצטיינות יתרהמגןעמית
בהצטיינותמינדלין מילררוני

מרקואלעד
מרקוסדניאל
נוביקדבורה

בהצטיינותנחוםאסף
סידיליאור

סיוןניר
עובדיהאדר

עוזיאלשגיא
פאינסאיליה

פוטשקרן
פיירסטייןרועי
פרומרמןשיר
פרשטיינדיקרעדי
צוקרמןמתן

בהצטיינות יתרהקאזסדין
קוגןבוריס

קוליקרועי
קרטיסמור

רוזנפלדגל
בהצטיינותרושנסקיענבל
רפפורטאלעד
בהצטיינותשווץמאיה

שיטריתגיא
שיכליותם
תובלשגיא
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רפואית-הנדסה ביו
אוזןבר

אורנשטייןיואב
בן שושןתמר

בהצטיינותאון-ברניב
ברקתלילך
גלאורנעם
וטוריעדי
זקסנדב

חנוכייבאילנית
חרמוןחני
בהצטיינותיעקוביניר

יצחקנעמה
ליידןטום

מינדליןמריה
מלביןעמרי

נבותפארת
סולץטל

פוניאהעדי
פייסטופז
צורנעה

קאושנסקיסביון
קובלרגדי

בהצטיינותקוגןולדיסלב
רוטרויניב

רוסרוקמילה
בהצטיינותרייכראמיר
ריינהרעות

בהצטיינותתרזהניצן

הנדסה כימית
אבו טועמהרופאידה

אדםרתם
אורוןמאיה רוזה

אינוזנועם
אלוןרודיון

אלמוגרועי
אמוןשחר

נקו'אמלצאירית
ארצישיר צילה

בהצטיינות יתרהבושבולדה
ביינהכלנית
בן הראשליאור

בן יקירירדן
בן סבטתהילה

גבאימעיין
גבענוי

גומריהדר
גספרדנה

וולפסטלנתנאל
בהצטיינותווסקובויניקגיא
ווסקובויניק רפאלגל

בהצטיינותורשיניןפיליפ
זרדוןשני
חדדדור

חיימוביץ יוסףלי
טייהיניב
טרייטלטל

יעקבאלמוג

הנדסה כימית
כהןלידר

כהןעמית
כהןקרולין

בהצטיינותליגטישני
סבאןמאור
סירומיאטניקובמריה

סקאטקובאלינה
פורמןמירי

בהצטיינותפיריקובמיכאל
בהצטיינותקוץרגינה

בהצטיינותריצנררון
רמוןבן עמי רפאל

שהםיונתן
שווימרשיר

שלוםנטלי
בהצטיינותשליסלעידו
שמחובנטלי

ששוןניר
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הנדסת ביוטכנולוגיה
אבו דגושחסן
אבירםברק

אונגוריאןקיריל
אופןרז

אזולאיאסף
אטלענבל מרים

איינמרמיכל
אילוזעומר שרה

אליהורינת
אליהושרי

ארדדן
ברטל

ברוןדניאל
גפורובאביטל

קובס'גשחר
דודזוןרעות
הרדוףהדר

וטלמןמאיה
ויינריורי

זורסקימשי
'טוץאליאן
יעקבילימור
בהצטיינותיעקבירעות

בהצטיינותכהןאריאל
כהןליטל

הנדסת ביוטכנולוגיה
לויטנוסמיכל
בהצטיינותלויןאורלי

לוינגררועי
למישובאדוארד

בהצטיינותלרךמיה
נקוב פלם'מרצליבי

בהצטיינותמשהרעות
בהצטיינות יתרה'סטרוגץדניאלה סופיה

בהצטיינות יתרהפוקסנעמי
פורידורון אבי

פיבלמןרוני
פליקדניאל

פרנקלךאנה
צאיגשיר
בהצטיינותצורינעם
צליקיעל

בהצטיינותקוצינסקיעפרי
קטןשיר

שבירואוריה
שוסטאקדנה

שיףחן
שכטריהל

שלוםליאור
שמשוןעדי
שראור

הנדסת מערכות תקשורת
בהצטיינותאלקייםאוריה

אנקרירוי מנחם
אסורגיא

וב'בייבצתמרה
בן שימוללביא יוסף

גורביץהילה
גרינברגצליל

גרשבורגרון
דביראפי

זיונתנאל
זכריהאורן

חדדרון
חמרהאור

בהצטיינותכהןאדיר
בהצטיינותכהןלירון
לופושנקוויטלי
מרטונוביץיאיר

נאוררון
נזר עמררעות
בהצטיינותסוניסאסף
פרגאיתי

פרומררותם
פרחיענבל

בהצטיינותפרסאור
צקולישראל

קשלנופר
רוזנצויגאיל
רפמןניר

שמאיעידן משה
שרעבימשה
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הנדסת בניין
אביעוזמתנאל

בהצטיינותאדר אדרימיתר
אוחנהאביב

אוחנהטל
אוחנהעדיה
בהצטיינותאזולאיעמית

איבגידור
אילוזחביבה-נטלי
אלדרנדב
אלוןיואב

אליעזררעות
אלכסנדרנועה
אקדםיצחק
אשלעמרי

בהצטיינותבבלידן
בהראיתי

בהצטיינותבוטנררז
בוכריסטופז

ביבארתימור
בן אליעזרדניאל
בן חמועמרי
בן יונהעמית

בן ציוןזיו
בן שאולעידו
בן שושןמתן

בנדכרמל
צור-בןשיר

בראיתן
ברמןאמיר

ברנסמתן משה
ברסלבעמית משה

הנדסת בניין
בהצטיינותגבאייהונתן

גנהרועי
דהןליאור
בהצטיינות יתרהדודאופיר
דודאמיר
דודרעות
דרוקרעומר

הרצנשטייןגל
וקניןשגיא

וקשטייןגיא
בנוב'זמקסים

זגלשטייןאיתי
זיוגל

חמולירן
חמודהעבד אלרחמאן

בהצטיינותטוינהנועה
טופזדני

טיבגלעד דוד
יולזרישיר

כהןאבירן
כהןעומרי

בהצטיינותלביאמור
לביארביד
לוייואב
לויסתיו

לויןתומר
צדק-לוימתן

מאיריאהוד
מדראוריאל

מדריאסף

הנדסת בניין
מיניוובשמחה

מכלוףמתן
מליחיגל

מלכהאידית דניאל
בהצטיינותמלצרליאור
ממןליאור

נבויואב
בהצטיינותנוהדניאל

נחמנסוןשי
בהצטיינותנסיםשניר

בהצטיינותנתןאור
בהצטיינות יתרהסגלתום

סולטןאברהם
סטויצקינמרוד

סלםליטל
סערהילה
ענביאייל

פולסמי-סימון 
בהצטיינות יתרהפייגלרירדן

פיקלרציקי אייל
פלגנדב

פנחסוביוליאנה
פרוידנטלתומר

בהצטיינותפרידלירדן
בהצטיינותפריזטשיר
פרנפסעידו
קלרועידו

בהצטיינות יתרהקציןזוהר בלומה
קרןאלעד
קרןיהונתן

בהצטיינותרביבשירן
'רבינוביץשרון שרה

רדיןהדר
רייכמןצליל

שולמןמאיה
שלמהשמר
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הנדסת חומרים
אגזנירועי

בהצטיינותאגרנובאופק
אזגורילונה
איזנשטייןשיר
אלטשולרטל

אליאסאסתר
בכראניס
בן חייםאמיר
בנאסייאגעמית

בסיסמקסים
גבאינעה
גולןשני
גולןתום

גטניונעמה
גילעמית

גרףמתן
דהרישחף

דורוןמור
בהצטיינות יתרההירשברגכחל
בהצטיינותוקסמןורד

ורשבסקיאורי
זוהרעידו

זילברשטייןאליאב
בהצטיינותחזןאדיר

טוהרדניאל
יוסףרון
כהןחן

כץמינח
לבחראור

הנדסת חומרים
בהצטיינות יתרהלובודהאופיר

לוי ורטהייםאופק פיטר
לייבהמתן
לנדאורוני
מאירגיא

מויסייבמרק
בהצטיינותמרוםעידו

מריאןתמיר
משולםאביב

נהוןלי
נוברטמיטל

סגליובל
סיטוןיוסף
סעדהאדר
עזריהנועה

בהצטיינותפבלוקיסבר
פינק איליאספובסבטלנה

נקו'פנצדניס
אור-פרישני

פרידברגעידן צבי
פרילוצקיאילן
בהצטיינותקוסובראנה

קוסטיוקובץסביאטוסלב
בהצטיינותקלונסקיאורי
קלייסטעידו

רבינוביץטל
בהצטיינותרחמיםירדן

רחמיםקורל
רשףספיר
שוקנררותם

שטוקמייסטרדניאל
בהצטיינותשטיינברגיובל חיים

בהצטיינותשפירמגד
שרוןסמדר

שריקיירדן
תשובהליסה
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הנדסת מחשבים
אלוןעומרי

אסייגיובל
בהצטיינות יתרהארזאור

בגירוברוסטם
בראוןיובל

דהןמשה
דהןנאור

יעישאופיר
בהצטיינותכהןרז

לוייואב
עיניקובי יעקב

צוראמיר
קוברובסקיניר

בהצטיינותקריןיונתן
רפאליאלמוג
שוורץעודד
שמואלאופק
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הנדסת חשמל ומחשבים
בהצטיינותאביטלירדן
בהצטיינות יתרהאביטןמתן
אבירידור
אהרוןגל

אהרונוביץשיר
אטליסלירן
אייזיקוביץרועי
איילואבי

בהצטיינותאלוןעופר
אליקןתומר

אנגלרוני
אנטמןרועי
ארדוןגיא
ארמהרום

אשלגל
אשליונתן

באריאיתמר
בדיראימן
ו'בוינגעידו

בולטקסיורי לביא
בונןעומר
בהצטיינות יתרהבוקובזהיואל

ביתןשגיא
בלאוגב

בהצטיינותבן גיאטליה
בהצטיינות יתרהבן חייםטל
בן שחרדין

בנקוביץאיליה
בסהליאור

הנדסת חשמל ומחשבים
ברגרסהר

ברדהגיא
ברכהאדיר
ברמןאורי

ברמןעמית
ברקוביץאיתי

ברששתעמית
גדותנתן

גואטהתומר
גולדשמידטמאור
גולןאופק

גולןשי שלום
גוניקמןמור

בהצטיינותגורגעודד
גיטלמןאלון

גן מורשחר
גרדשטייןעודד
גרהםנועם

גרייססרי
גרנותבר

בהצטיינות יתרהדבושליטל
דהןינון

הירשמןדוד
הלפריןקהת
הרושאדוה
בהצטיינותהרשקוביץתומר
ואזנהיואב
וינגרטןעידן

ויצמןאופיר
ורסולקרנאור

הנדסת חשמל ומחשבים
זוארץבר

בהצטיינותזיסמןניצן
זמירשיר

חדדאלדד
חורישיראי

חזןאיתמר
בהצטיינותחיטמןיובל

בהצטיינותחסוןגלעד
טיקטיןנדב

טרנרמאור ישראל
בהצטיינותיאמיןשחף
יוסףיאיר
יעקובוביץרגב

ירושלמיגל
בהצטיינותכהןאריאל

כהןמירב
כהןקטי

בהצטיינותכץנועם
בהצטיינותכרמלאלון דוד

לוזוןדור
לויגלעד

לויזיו נעם
לוייפתח

לוישלי
בהצטיינותלירוןנעם

למפלאמיר
מאורגל

מאמויהודה
מדרעקיבא

מוזסדנאל
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הנדסת חשמל ומחשבים
מולדוברמתן

מועלםרון
מורדמשה

מזוזנתנאל
מזרחידניאל

מיוחסניר
מייזנרעידו
בהצטיינותמיכיילובדוד

מירושניקובדימה
בהצטיינות יתרהמישלחגי

מנדלסוןרועי
נוהנמרוד

נעיםיובל
נתןיצחק צח

סולטןגונתן
סוסקיןדן

בהצטיינות יתרהסטוליקתומר
סייגדניאל

סלאמהאנס
סמוציון
עבודערן

עואיסהמחמוד
עובדיהאריאל

בהצטיינותעזראייר
בהצטיינותעמיאליואב
עמרםנדב
בהצטיינותעמרםנדב
ענבראור

ענברדורון
פורטמןשגב

הנדסת חשמל ומחשבים
פורטנויבר

בהצטיינות יתרהפיינטוךסטפן אריאל
פינטוקובי
פלדינגראלון
פלדמןאורי
פלנסיהעדן

פריאוריאל
פריימןאדר
בהצטיינותצורדור
צחרניצן

צמחאבירן
קדושמיכאל
בהצטיינותקומינצקידניאל

קורםליאב אלי
יק'קיטייצסטס

קלינמןדור
קרואניאלון

ראובןאסף מתי
ראובניניר
רבינוביץגיא
רגבטל
רודהחזי

רוזנטלנדב אלירן
רוזנצויגעמית

רייטרעדי
רימוןענבל
שגיאיצחק
שדהלידר
שובלסתיו

שחרזיו

הנדסת חשמל ומחשבים
בהצטיינותשטיפטיואב
שיפלג
שמואלשבי

שמלהשניר
בהצטיינותשמעוניעדן
שמרוןנוה

שניצרעידו
בהצטיינותשפיראנדב

שקלדניאל
שרעביאביב

תורקד'מג
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הנדסת מכונות
אבניגיא

בהצטיינותאברמוביעקב
אגזנירועי

בהצטיינות יתרהאגרנובאופק
אוזןרותם
בהצטיינותאיבגיאורי

איצקיןעמית
אל דאגעודד הלל

אלבזעמית
אלטשולרטל

אלכסנדרונימאיה
בהצטיינות יתרהאלמכיאסאור חיים

בהצטיינות יתרהאלמקייסאלעד
אריעדיובל
ארפיגיא

באזובעידן
בוטבולדרור
ביטוןליאב

ביתןעמינדב
בהצטיינותבן אשרתומר

בן דודיניר
בהצטיינותבן דודניצן
בן הרצלעידו
בן יהודהיותם
בהצטיינותבן מימוןגילי

בן שוהםאסף
בן שושןאלון
בהצטיינותבן שמעוןיהב
חיים-בןדור

הנדסת מכונות
בניןאסף

בהצטיינותישר-בןגיל
ברירדן
ברזיליאורן
ברקדורין
בהצטיינותברשחיים

גאןירדן מזל
גבאישי-חזי

בהצטיינותגואטהעומר
גולןדניאל

גלינאי
גלזראיתמר

בהצטיינותגליקיאופיר
גפןערן

גרימברגרועי
דבוראשיןקטיה
דבורקיןאיליה

דגניעדן דוד
דודיובל

בהצטיינות יתרהפור-דודיהונתן אלישע
דולבגל

דורקםספיר
דנילובאסף

דרורבר
הולצמןגדעון
הרמןעמית

הרריאפרת
בהצטיינותויסמןעמית
וכטריוחאי
זיועמרי

הנדסת מכונות
זינואביעד

זרצקיתמר
'ג'חגטל

בהצטיינותחזןאדיר
בהצטיינותחזןיפתח

בהצטיינותחןטל
חןרוי

בהצטיינותחסוןנעם משה
בהצטיינותטימקובסקיאילן

טלעמרי
יונהמור
יעקבידור
יעקובילירן

יפתעומר
יצחקדניאל

כהןאיל
כהןחן

כהןלידור
כהןמתן

בהצטיינותכהןרועי יצחק
כץמינח

כרמיתאור נוי
כשאיאיתי
לביאאסף
לבלמיה

לבנהיעקב צבי
בהצטיינות יתרהלוגבינובויקטור
לויאלמוג
בהצטיינותלויןאהרון

לחיינידור
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הנדסת מכונות
לייבהמתן

לייבוביץמרום
לקסתומר

בהצטיינות יתרהמאירגיא
מגןליאור

מגרלישויליעידן
מימוןזיו

ממןאביאל
מנשרוףטובי

בהצטיינותמריאןתמיר
משולםאביב

בהצטיינות יתרהניומןאלעד
ניקולאריק
סויסהמתן

סטםיבגני
סמינהמתן

סנדרשחר
סניאורליאב

סעדהאיתמר
עוזריליאור

ענטביאור
פדידהיקיר

פורתעומר
פינסקייגאל

פישרבר
פלמוראלון

פפודולב
'פרגשי

פריניב

הנדסת מכונות
בהצטיינותפרידברגעידן צבי

פרימןיהב
פרסקיאלכס

פרץמתניה
צביאליאמיר

צרויהאלון
צרטריבסקיתמיר
קאפחאליה
קובלמוטי

קוזלובסקיניר
קוצרובארתור

קורולקובלאון
קורונלמתן

קיליםנמרוד
קיניזומאור שלום

קלימוביצקימשה
קסלרגלעד
בהצטיינותראובנילטם
רובינשטייןאייל
רויטמןעמי

רוןנופר
רוקנירועי שמוליק

רזיהל
רייףאלעד

בהצטיינותריכטרשמעון יעקב
שאולגלעד

שאנןמיה
שגיבמאור

שוחאור
שחראליעד

הנדסת מכונות
שיחמןדניאל מרק

שיכמןדור
שנשקירליאור

שפירארומן
שרוניעמית

שרפברגהדר
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הנדסת מערכות מידע
אג'אבו עגמוחמד

אביטןלידור
אביטןמור
ל'אברגירין

אברהםדן
אלבזיובל

אלחרררון
בהצטיינותאליאבי בן

אליהודנה
אלפסימאור

אסקוכידוגל
בובלילהודיה

בהצטיינותבלומנטהלעודד יהודה
בן עבריעידן יצחק

בר דודנדב
ברוןיהלום

ברקוביץליעד חיים
גוזלןרענן

גוטמןסער זאב
גולובייווסקינתן בוגדן

גורן ברנעהילה
גורפינקלאנאל

גיזאברהם
גלזרשולמית

גנטוססלים
גרונראופיר

בהצטיינותדודוביץניב
דומבעומר
בהצטיינות יתרהדוררועי

הנדסת מערכות מידע
דניאליאיציק
בהצטיינותדנישבסקיסטיבן

הקטריוסי
וייצמןגל

וייצמןעידן
ויסמןיצחק

זבןחנין
זגדנסקיניר

זהבייובל
זוהריפית
בהצטיינותזולפיאלון
זקסיונתן

חדדהילה קסם
בהצטיינותחייטנמרוד

חליליירדן
חןאושר

טוויטודניאל
טורטלטאובנופר

טיירושי
יונהפז
ינאיחן

יעקביעדי
יעקובסוןליאור
יפהתמיר
כהןאדם

כהןאק'אלעד ז
בהצטיינותכהןחיים אביב
בהצטיינותכהןנתנאל אלי

כרמיאיתי
בהצטיינות יתרהלב להמןרותם

הנדסת מערכות מידע
לבנטרדור

לוידביר
לוין חיימיגוני

לזריעדיאל
ליאורעידו

ליברטל
לידןיניב

לסריספיר
מארקניצן שמעון

מוסקוביץסער
מועלםבן
מורחן

בהצטיינותמורגיונתן
בהצטיינות יתרהמיכלאשוילימיכאל חיים

מלולטל
בהצטיינותמקיאסיפעת

נקו'מרושצגיא
בהצטיינות יתרהמרטינזיונתן
מרקועדו

'מרקוביץמאיה
משהעמית
נאורעומרי

נדיריגיל
נויעומר

סבגניצן
סגרוןרחלי
סנקררועי
בהצטיינותסקיילרשון

סרוסירונן ברוך
סרנגהערן
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הנדסת מערכות מידע
עובדיהעידן ציון

בהצטיינותעוזריירדן
בהצטיינותעזראירדן

ערדשחר
פוגרבינסקיאילן

פוירשטייןאלעד
פולייאלינה
בהצטיינותפיזמןליאור

פיינשטייןשלו
פינקלשטייןחן

פפרליאור
פרידמןעילי
פרקרמתן

פשאייהודה
צבריישעיה

בהצטיינותצהלוןלורן
ציזריקיר

צלחדורין
צרויהאלון

צרצוראיברהים
בהצטיינותקובלקובאנסטסיה

קויפמןדניאל
קויתיעינת

בהצטיינותקוצקיניר
קורדובלדפנה

בהצטיינות יתרהקלינהוףחגי שלום
קמראריאל

בהצטיינותרווחעידן
רוזנברגדוד

הנדסת מערכות מידע
בהצטיינותרוזנפלדנטע

רוטענבר
רזניקאתי

רפאלילירון
שוהםליהי

שוראורן  ציפורה
שחרטל

שטראור
שטראוכלררז

שלומוביץיוגב
בהצטיינותשלזינגרגיא

שמשילהמורן
שניעידן

שעיהיהונתן
ששוןהראל

הנדסת תוכנה
אביסרורשלמה הראל

אביעדטל
אברהםלירון
אדריאיתי
בהצטיינותאונגראדיר

אוריאלדר
איזראייבמלאך

אילוןרום
אלגריסימעיין
בהצטיינות יתרהאלמאסיעידו
אלמוגאייל

אמסלאריאל
ל'אנגאור

אפשטייןדניאל
ארזתמיר
אשכנזיאופק
בדרשיאופיר
בהצטיינות יתרהבוצאצקימיטל

בן יוסףלילי
בן מרדכיעמית
בנעמיאילון

בסליאור
בהצטיינותברקרותם
בהצטיינותבשקנסקיפנינה

גוילידן
בהצטיינותגורנשטייןאריאל

בהצטיינותגרוגיןיהושע דניאל
גרצנשטייןסיפן
דודרועי
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הנדסת תוכנה
בהצטיינותדייןנעמה
דמריאמיר

הילטון שניטום
בהצטיינותהראלאלון יוסף

הרשקוביץרועי שאול
השחררותם

וולףיהונתן
ווקניןבר

בהצטיינותחורישחר שמואל
חןגילעד

בהצטיינותחסוןבן
טטואנירותם
יצחקיאמיר

ירוםיובל
כהןליעם

כחלוןיעל
כנפוניר

לדרמןאיתי
לורברבוםמיכל
לזמייוחאי
לזרוביץאלון
לנדהיוסי

לפידותיובל
לשםנועה

מאירגל
מונטהזוהר
מורדשחר
מימוןאביב

מרזאהטום

הנדסת תוכנה
בהצטיינותניזריעומר
נעוסענבר
סמשברק

עבודיגלעד
עברוןשירה
עגוראביב
בהצטיינות יתרהעדןשגיא
עטיההדס

פדילהשאדי
פרלשטייןאלחנן אהרון

צירולניקוברומן
קדושיוסף

בהצטיינותקוריןרון
קטונישובל
קפוסטיןזוהר
רביבדביר
בהצטיינותרדייןרועי

רוביןאנטון
רוזביץמאור

רחמיםניר
שגיאמאור

שוסטרגיא
שקלאראיתי

שרוןים

הנדסת תעשייה וניהול
אבירםניר

אגמישחר
בהצטיינותאלוןעמרי

בן זקןדניאל
בן חוריןבר

בהצטיינות יתרהבן עמיהילה
גזיתחן

בהצטיינותויסלברגרליאור רון
זנגינועה חמדה

חביהאסף
חיטלמןאלמוג

יםהדר
בהצטיינותכהןבר

בהצטיינותכהןקורל
בהצטיינותלובטוןאביתר שלמה

ליגוםרוני
מגידשולי'ג

בהצטיינותמןחנן
נחשוןליאור

סאבקתאמר
סימונייוחאי-דור
בהצטיינותסערמאי

בהצטיינותפוטשזוהר
פייבישתאיר

מן'קוגשני
קלונוי

בהצטיינותקרקובסקימאיה
רחמיםמאור
בהצטיינות יתרהשלסינגרהדס
בהצטיינותשנקריריב
תירםדור
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הנדסת תעשייה וניהול במגמה למערכות מידע
אביעוזעומר
אברהםמירב
אוזןנדב
אוקופניאקליזה
איבגינדין

אינגבראריאל
בארדניאל

בבניבן
בוגניםנוי סימי

בוחניקעמרי
בוטרןשי

בורקין ארבלקרן
בלגנסקינועה

בהצטיינותבלומנשטייןחן
בלייכררות
בלילטידייב
בהצטיינותבן דודשיר

בן חמומרדכי
בן יאירנוי

בן סימוןאור
בנבניסטיעינב

צבי-בןשירה נגה
בראפרת

ברםדור
ברנסאסתר

ברקתשיר
בשןאלמוג
גבאיגלעד
גדאמיר

הנדסת תעשייה וניהול במגמה למערכות מידע
גדעונירומי
גובראודי
בהצטיינותגולדברגשחר
גולןנועה
גלבנדיואב
גתעידו

דאליעמית
בהצטיינותדדוןעומר

הדראור
בהצטיינותהדרמיכל
הוכברגאלון
הולנדיעל

הכהןדנה
בהצטיינותהרפזתום

בהצטיינותוברעומר
וולפמןתמר
וייסיניב
בהצטיינותוייסשיר

וכטראיתי
וכטרמןעופר
זוארץיובל
זלדסיעל
זרחיהשני
חגיטל

חדדעדן
בהצטיינות יתרהחדזסמור
חזןטל

חכיםליאור
חסוןעומר

הנדסת תעשייה וניהול במגמה למערכות מידע
טאומןיעל

טבוךנופר
ניקוב'טבצגיל

טויטושרון
טריטל

טשרניחובסקיילנה
יאיראיתי

בהצטיינותיהביובל קטיה
יוסףשובל
יזראילובאילן

ימיןולייט'ג-לי 
ינוקאבר

יעקוביאן פנהלירן
יעקובלבאנה

יצחקאלירן
כהןארז

כהןעידן דוד
כוכביטל
בהצטיינותכוכבירז

כץניר
'לבקוביץעדי

לובנשטייןברק
ליברמןשרון
לסרשרון
לררעדי
מורןניר

מזרחיסתיו
מטטובאורטל

מידןעדי
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הנדסת תעשייה וניהול במגמה למערכות מידע
מירובסקיגלעד
מירללינוי

בהצטיינותמכלוףחן
מלובניליבי

מעניתרותם
מרגליתאלון

בהצטיינותמרקוסנועם
נבושגיא
נוריךענבר
בהצטיינותניסיםיונתן

נכטילרבר
נסיםנוי

נקיםירון
נתנאלחן

נתנילובעזרא
סגלאיתי

בהצטיינותסוחינהסבטלנה
בהצטיינותקרייצר-סוטחי אלה

בהצטיינותסויסהיוחאי
בהצטיינות יתרהסולומוןלינוי

עובדיהבת אור
עינבניר

ערבנועם
פיינשטייןרונה
בהצטיינותפינדרעידו

פנחסאופיר
פריבמןענבר

פרלשיר
פרשטמןארז

הנדסת תעשייה וניהול במגמה למערכות מידע
צוףמאיה
צורףליאור
צרויהנועה
רנס'צאורי

קוטרשגיא
קונבקיגד דניאל

בהצטיינותקושנירסקילימור
קירשנבאוםדנה

קירשנרלוטם
קרייצריובל

קרישבסקידניאל
בהצטיינות יתרהקרקוברטליה

רביבגיא
רבידספיר
רוםעידו

רסניקקארן יהודית
שדהמעיין

שוורצמןאביטל
שוורצמןרותם

שולמןיובל
שטיינברגספיר לאה

שיפרשיר
שלינגריניב
שץניב

בהצטיינותשקטובטימוטי אלקסנדר
שרוןניקי
ששוליהי

הנדסת תעשייה וניהול במגמה לניהול הייצור
אריהרעות
בן עזריאופק
בקרבועז

ברדיןעומר
בהצטיינותגאוןנעם

גולדינגרדן
גולדשטייןשקד
גזפןעומר
גלנץשירה
הלמןמיכלי

וסאלנמרוד
בהצטיינותורטלסקייובל

חלביאברהם
חררעידו
לדראיתי

לוירון חי
מאיסימעיין
מורן וקסלרעידו

ערןשחף
פרידמןדנה

פרנקלליאור
צובריאלישבע

צורעמרי
צרוונגורהרועי

קדושרותם
קולפניצקימתן חיים

בהצטיינותובסקי'קופצרן
רבינארוני

רונןמיכל
רחמיםרון

שרעביניצן

מערכות נבונות-הנדסת תעשייה וניהול במגמה לניהול הייצור
לורךאמיר שי

סבןנועם
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M.A. במנהל ומדיניות ציבורית
אבו עמרהחאלד
בהצטיינותאבישרכפיר

אברהםרוני
אהרוניינון

אוחיוןדודיק
אזברגהאלהם
אזברגהחאלד

אזולאיאסתר תהל
אטיאסמור

אטליןאירנה
איטחשרון
בהצטיינותאייזמןרחל
בהצטיינותאליהושני

אלעמוריאסר
בהצטיינותאמסטרבת אל

אפוטהגל
בהצטיינותבזקשמואל

ביטוןאורה
בכרמיטל הודיה

בהצטיינותבכרעדי
בן אבוליאת
בן עזראייל

ברוכיחננאל
ברזילידוד

גיגיאריאל
גינדיןנה'ז

דגניענת
דהןאורטל

בהצטיינות יתרהדולקרן

M.A. במנהל ומדיניות ציבורית
דחבשנתנאל

דמרירחל
בהצטיינותויזלאביתר

וקניןלילך
ורמןאליסף

יק'זינצקרולינה
חגבילימור
חזות נחאדווה

חןחביב אהוד
טובל עמרצליל

טלאלקהעריפה
יאבויהלי
יאסורחל

'ג'יוספי חגחנית חנה
יקותילוברוני

כהןאילנית
כהןוליה'גל ג

כהןהדס
כהןטלי גהוסי

לאביודרותם זולייט
לביאליאורה

לויאלעד
חדד-ליונסמזל

מזרחימאיה טלי
מלסה מקונןטירונש רחלי

בהצטיינות יתרהמנחםמאי
סויסהחיים חי

סילברמןלאה
ספורטהשני

M.A. במנהל ומדיניות ציבורית
מי'עגאורן

ערבלניקורין
פרנק בלינקוהדר
קודישאסף
בהצטיינותרוטטמיר
רפאלרותם

רפפורטדנה
בהצטיינותרשףתהילה

שאממאליטל
שאערהנאדי

שושןשיר ענהאל
שיריגאולה

שמעוניניצה
תיירשוהם
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M.B.A.במנהל עסקים
אבו בדרסוגוד

אבו מוךהומאם
אבוטבולבן יהודה

עשיבה-אבועיאד
אבוקרטירון אהרון

אבידורמיכל
אבירםמיכל
אבלסוןתומר

אברגילרועי
אברהםבר בנימין

אברהםדודו
אברמוביץפיאנה

אדרנועם
אדרידנית

אהרוןשלו-דור
בהצטיינותאהרוןנתנאל

בהצטיינותאהרונייקיר
בהצטיינותאוארטהאיתמר

אוברובאלי
אוסטפלדשיר
אופיר אפללוריקי

אוקוןליאל
אטדגימרסל
אטיאסאביאל

אטיאסעדן
אטיאסשלומי

איילוןחני
אינהורןדניאל
אינהורןמייטב

M.B.A.במנהל עסקים
בהצטיינות יתרהאיפרגןיפית

אלבזאסתר
אלבזבר

אלבזהדר
אלזסיאיר

אן'אלחות דוחדימא
אליהורן

אליהו רסוליהדס
אליעזראורן

בהצטיינותאלמלחגל
אלפייהנאור

אמוראברהם
אמיןיוסף

אמסיליגיל
אמראוריאן
אמריפעת
אמררויטל

אנטמןיוסף
אסידויקיר

אפרייםחן
אפרתישי

אקישיןקטיה
ארבלאמיר
ארדשירה
ארליךעפרי
אשכנזייואב

באביץאורית
בהלולספיר
בהצטיינות יתרהבהםשחף
בודרם פינקלשטייןרותם

M.B.A.במנהל עסקים
בוהדנהקטי

בויוםלירון
בוכנראיתי
ניקוב'בוסידן שפוציוליה
בוקובזהשגית
בוריענבל

ונר'ביזאלון
בייזרוביוני

ביצונסקיאמיר
בלקובמרגריטה

בן דודענבל עליזה
בן זקןגיא

בן יעישאלון
בהצטיינותבן נתנאלנועה
בן צורזהר

בהצטיינותאב-בןדניאל משה
בנהרעמרי
טל-בןרעות
בניוןליטב
בנימיןעידן

יס'בצניקולטה
בקשןאולגה
בהצטיינותבקשןבוריס

און קריטי-ברחן
אל-ברדן

ברגקים קרולין
בהצטיינותברוןהדס
ברוסילובסקיקירה

ברזליניר צבי
ברלבמשה
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M.B.A.במנהל עסקים
ברמוחהירדן
בהצטיינותברנסאלון

ברנעטל
ברסלראורי

עוז-ברחננאל חן
ברקפז

בהצטיינותברקאיאיתי
גאיברזלאה
גבאילירז
גבאיעינב
גדסי בלמסהדר

צברי-גודלי ענבל
גולקודני

גולקוליטל
גושמןקייל סטיבן

גיאאור
גיאמילורי זוהרה

ב'גיל קלגדנה
גירסוןאפרת
גלויאןארתור

גלילימור
גליקאופיר

גראחני
גרהיארה
גרוברמןיובל
גריזיםיועד

גרינבוךאביב
גרינברגליובוב

גרנדשצליל

M.B.A.במנהל עסקים
בהצטיינותגרשטייןדימה
דאיאירית

דדיהנתנאל ישראל
דהןחדוה

דהןיהונתן בנימין
בהצטיינותדהןשלמה

דוידיאןדור
בהצטיינותדונסקיטל

נקו שניידרמן'דיאצמירית
דייןשחר

דמגימרדכי
דמתיכפיר
דןשירה

דרוםעדי
דרסינוברחן

הד גלזראלה
הדזלפלג

הדסמעיין
הופמןירדן

בהצטיינותהמאיריאברהם חן
המראלה

בהצטיינותהקשוראירית
הראלעמרי
הרטשטייןפזית

הרשטיקאמיתי
ואקניןאושרי

ווסקובויניקדניאלה
וייסאירינה

וייצמןהדר

M.B.A.במנהל עסקים
וינרמעיין
ולייבבולט

ון רלטהאורי סאלי
וקניןרועי

ורסולקרשי
ושדיהילי

זגוריאביב
זהאנגשאנגלי

זהרדור
בהצטיינותזיגדוןעידו

זיידמן דבירהודיה
זילברמןטניה
זילברשטייןאבי

זיסיןליאור
זכותצליל
זלטופולסקיספיר
זנודורין

זפטקסניה
זרגרי(ישראל)אמיר 

בהצטיינותג'חגיקיר
חדדהראל
חואלדאיאד

חובלשוילידוד
חזןחן

חזןישי
חזןליטל

חטיבהשני
חייםאסף

בהצטיינות יתרהחייםבר
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M.B.A.במנהל עסקים
בהצטיינות יתרהחכשורמורן

חנונהאיתי מאיר
חניהאור

חסידובעזריה
חפר גחטןדורין

חקוןאילנית
חרקיןהילה אנה

טבולנתנאל
טבקכפיר
טוביםרגב

טויזראברהם
טולדנואריאל

טולדנונוי
בהצטיינותטורחנסקיגוסטב

טייבגל
בהצטיינותטייבשירן
בהצטיינותטימיאנקראלון

טלאריאל
טלמיכאל מיקי

טלרותם
טסליונתן

בהצטיינותטרפלרגיל
טרשקוב אביטבולאלכסנדרה

בהצטיינותיסעוראפרת
יסעורצוף

יעקביתומר
יפתיוני

יצחקיאורלי
ירדניברק

M.B.A.במנהל עסקים
ישקביץטל

ישראלספיר
בהצטיינותכדורימיכאל
בהצטיינות יתרהכהןאמציה

כהןמשה
כהןניר

כהןצחי יצחק
כהןרותם

בהצטיינות יתרהכהןשיר
כהןשלי
כהןשני
כספיאור

כץ מסטרסיגל
כרמיאלישירי

כרמלאלעד
בהצטיינותלובקרמור

לוירויטל
לוירן

לויתומר
לופיניסיוליה
לורנץ ריינרשירה

ליאנידניאל
ליבוביץגיל

לייבוביץעומר
ליסרוני

ליפמןמנחם
בהצטיינותלמבזעמר

למפרטארקדי
מאושריוגב

M.B.A.במנהל עסקים
מור פטרונדב
מזוזחיים
מטולהדרור
מייזלהדר

מייטלסמיכל
מיכאלטל

בהצטיינותמיכאלייובל לוטם
מימוןענת

מימראןכפיר
מכלוףדוד

מלולליגל
מליןענבל
מלכהאלעד
מלכהשגיא

מלכהשירה סוזן
בהצטיינותמלסבקוסטה

מלקהדס
מלרלירון

ממןליאור
מנצורנועה
מנשהשגיא

בהצטיינותמעודהאחינועם
מקייסאברהם

מרוזהדס
מרוםיקותיאל כפיר

בהצטיינותמרזוקאליעד
מרעיאדם
מרקמןנדב
משהאיתי
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M.B.A.במנהל עסקים
נבוןרחל
בהצטיינותנגריוסף

נגריןעמית
נהוראימוריה
נויאביב
נורי שקדמאיה

נחוםרונן
נטיאסתר

נישיניי
בהצטיינות יתרהנערמעין
סאיטדולב
סדובסקיאופק

סהרמרדכי
סהר פולקשריי

סובלאהוד
סוללתם חיים

סיוןהגר
בהצטיינות יתרהסיטוביץאדם שמואל

סיניאפרת
סלערותם

סמולקיןיורי
סנקריניב

ספירנעמה
עבדמתי

עזראשרה
עליאןהיבה

ענברעדי
עתאמנהדאניה

'פופוביץאליזבטה

M.B.A.במנהל עסקים
פזגונן

בהצטיינותפייגיןיבגני
פיינרוזוהר

פיליפובולדימיר
פינוסני'ג

פישמןעילאי
בהצטיינותפלומבוקובי
פלצקובסקייהל

פרוכטרניפר'הינדה ג
פרומוביץרחל לאה

פרטוקשאנאל
פרייניב

בהצטיינותפרידליןשירי
ר'פריזסאני

פרייזאברהם
פרפרהלירון

פרפרהערן
פרץיוני

פרץשוהם
צברינתנאל

צורלינור
יטוב'צשגיב

ציקורלזיו
רניך'צסרגיי
י'רצ'צשגיא
בהצטיינותקארפענת

קוסקאסחן חנה
קטושבסקימיכל
קידןנופר
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M.B.A.במנהל עסקים
ריצנרדניאל

רסקיןניצן
רצוןדניאל

שבתאירועי
בהצטיינותשגיבמורן
שוורצמןברק
שוסטרמןאבי

שוקורוברוסלן
שחלאריה

שחמורובנטליה נעה
שחרברק
שחרנועם
שילאיבילנה
שירישני

שיש שם טוברותי
שכטרשמשון
שלויאלעד

שלוםאיתי
בהצטיינותשליטילנה

בהצטיינותשלמהאורטל
בהצטיינותשלמהבר

שלסוןיימס'לוקס ג
שמא לויירדן

שמלהאסף יוסף
שמעוניתמיר
שמשאביב

בהצטיינותשפיראדניאל
בהצטיינותשפירארון

שקלונופר

M.B.A.במנהל עסקים
קיסיןדניאל ריקי

קיסרדליה
בהצטיינותקליימןויקי

קליפלדנעם
קמינסקיאל-בת

קנפוקרין
קפלןאלה

קרואניאברהם
בהצטיינותקרודומיכל

בהצטיינותקרוםנוי
בהצטיינות יתרהקריאףמור אסתר

קרןגלי
בהצטיינותקשאנינדב

בהצטיינותרבידהראל
בהצטיינותרביןגלי

רבינוביץאנה
רובינשטייןגיל שי
רודברגשירה
רוזנצוייגיאיר
רוטמןפיבי

רוטנשטרייך שיטריתשירה
רוניןאיגור

רזבן
רזנדב

רזניקיבגני
רחמיםמשכית נעמה

רחמןאמיר
רינדנאונטע

רינסקייונינה

M.B.A.במנהל עסקים
שריגאורן

בהצטיינותשרמיעמרי
בהצטיינותמן'תורגמשי
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M.H.A.בניהול מערכות בריאות
אדריאילנית

איוברחל אגרנש
אלרוםסיגל

אמסלםאולגה
אסטרדה רויזאלכסנדר

בוקאעי דראושהמראם
בטיטויניב
בן שימולאלין

בהצטיינותבראסף
ברנסחגית

ברקןגיא
גולדברגמרינה

גירץבלה
גליקמןחיה

גנסהודיה
גרהאדם
דובינסקיאינה
בהצטיינותדניאלחיה

דראושהחנאן
בהצטיינותהלל יפתמיטל

בהצטיינותהראלמריאנה
הרשקוביץרחל-ליאת
ולורטהילה
וסילייבליליה

זבודיסקרקלריה
בהצטיינות יתרהזדהמיכל
זיתאוויבשיר

זפרנירוני
חיוןטל

M.H.A.בניהול מערכות בריאות
חיר אלדיןלין

טויגויקטוריה הגר
יק'טקצאנדריי

יונהנטע
יוסףסיון

כהןבנימין
בהצטיינותכהןגלית
לואיסרחל
לובינסקימירי

לוידבורה
לזרמתן
בהצטיינותפלד-ליכטרענת

לכמןמאיה
מאלבןאירנה
מורדכיובתמרה

מירנסקילואיסיאנה
מניליסרדמילה

מרגוליןאביגיל
מרגוליןמיכאל

משהלירז
נויאורלי
סטויאנוביבגני
סטרמןשריי

בהצטיינותסיבונימרדכי
סעראליאן
ספירמרים
סקסיג שנילירון

בהצטיינותעמרשמרית
פבלובאלכסנדרה

פוגילבוםאיליה
פוליבודהיאנה

פוספלובויקטור
פוספלובסבטלאנה

'פילץילנה
פרידמןליזי

פריימן ברדיססטלה

M.H.A.בניהול מערכות בריאות
פריירייך שייןיוקרה

פרלסמןאורן
בהצטיינותצדקהיאיר

וקין'קוזיבגניה
קופילביץמיכאל
קיקוטאולגה
בהצטיינות יתרהקניאלאסנת

קסלמןמור
קרוםילנה

רבינוביץשרית
רחמנוביפה
בהצטיינותרפאלי אלאליעל

שטרמווסרטאטיאנה
שיאנוביבגניה

שמואלבת שבע
שמירהילה
שניידמןיאנה
בהצטיינותתמיראסף
גלרוני

בהצטיינות יתרההררי רפאלינאור
מזוראיתי

עמראילת
קליינמןטום משה

שמשליאור
שריפטמןיניב
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בניהולאבו סכותזינב
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב אבוטבולנוי

בניהולאבלניר
בניהולאבןספיר
בניהול מערכות מידעיל'אברגענבר

בהצטיינותבניהולאברהםעדן
בהצטיינותבניהול מערכות מידעאהודעדי
בניהולאהרוניעדי

בהצטיינותתכנית משנית-תכנית ראשית ובניהול -במדעי המחשב אהרןאופיר נעמי
ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהבלימודי מדינת ישראלאוחיוןאלירן

בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהבפוליטיקה וממשל אוסטראורן
בניהול מלונאות ותיירותאופקבר

בניהולאורעדן
בהצטיינותבניהולאורזלאורי
בניהול מערכות מידעאטיאסיובל

במדעי המחשבאייזנשטייןקטרינה
בניהול מערכות מידעאילןשקד
בניהול מערכות מידעאילניתום

בהצטיינותבניהול מערכות מידעאיתםאליאב
בניהולאיתןנטע

בניהול מלונאות ותיירותאלבאוםמנואל
בניהול מערכות מידעאלוניאוראל

בניהולאלישרארי
בניהול מערכות מידעאלעואידהריד'תג
בניהול מערכות מידעאמירחן
בניהול מערכות מידעאמיתרז
בהצטיינותבניהול מערכות מידעאמסטרדםזיו

בהצטיינות יתרהבניהול מערכות מידעאנקוהינאי
בניהול מערכות מידעאסוליןאביאל מאיר
בניהולאסרףיונתן מיכאל
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בניהול מערכות מידעאצלןאלמוג
בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהאראלאלון יעקב

בניהול מערכות מידעארבלעפרי
במדעי המחשבארדיאיר
בניהול מערכות מידעארישמשי

בלימודי המזרח התיכון ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהבדיחייחיעם
בניהול מלונאות ותיירותבובלילכרמל

בניהול מלונאות ותיירותבוקריסמורן
בניהולבורגשחר

בניהול מערכות מידעבורוביקאמיל
בניהולביטוןדניה
בניהול מערכות מידעביטוןנעה

בניהולביטרמןטל
בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהבירןאיתיאל נפתלי

בפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהביתןגיל ישראל
בהצטיינותבניהול  מערכות מידעבלוךאריאל נופית

בניהולבלוקהעדי
בניהול מלונאות ותיירותבלינסקיסנדרה
בניהול מלונאות ותיירותבלסאביגיל

בניהול מערכות מידעבן אבוניצן
בניהול מלונאות ותיירותבן אפריםאייל
בניהול מערכות מידעבן אריהיובל

תכנית משנית-תכנית ראשית ובניהול-במדעי החיים בן גוראסף
בניהול מלונאות ותיירותבן דודרונן

בניהול מערכות מידעבן זכריאסף
בהצטיינותבניהול מערכות מידעבן זקןעדי
בניהולבן יצחקרון

בניהול מלונאות ותיירותבן מיכאלבנימין
בניהולבן עזראהילה
בהצטיינותבמדעי המחשבבן עמיליאן
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בניהול מערכות מידעבנימיןשיר
בניהול מערכות מידעבנשיתריתבר

בניהול מערכות מידעבקהדלי
בניהול מערכות מידעבקהמלי
בהצטיינותבניהול מערכות מידעבקררועי

בניהול מערכות מידעברעומר
בניהול מערכות מידעבר טליואב
בניהול מלונאות ותיירותבר לבאלון

בניהולברגרבר
בניהולברדהעופר

בהצטיינותבניהולברודידר
בניהול מערכות מידעברזנידניאל

בניהול מערכות מידעברטיעל
בניהול מערכות מידעברמימעין
בניהול מערכות מידעברקוביץיותם

בניהולבררמאיה
בהצטיינותבניהולבשןטל רחל

בהצטיינותבניהול מערכות מידעונסון'גרוני
בניהולגבאימרדכי

בניהולגבעלירון
בניהולגדידיליאור

בניהול מערכות מידעגוטליבאפריים יהודה
בניהולגולןרותם
בניהול מערכות ידעגולןנועה

בניהולגופראמיר
בניהולגורלוטם

בניהול מערכות מידעגורבוביצקירות
בניהול מלונאות ותיירות'גורביץאילנה

בהצטיינותבניהולגורדוןעדי
בניהול מערכות מידעגוריןקרן
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בניהולגטהוןנטלי
בניהול מערכות מידעגיהסילירון יונה

בניהול מערכות מידעגיזעדן
בניהולגייבלברק אברהם

בהצטיינותבניהולגימלברגקורל
בניהול מערכות מידעגינזברגערן
בניהולגלמור

בניהולגלבועיהל ישעיה
בניהולגלסמןנטע גניה

בניהולגלררועי
בניהול מערכות מידעגמליאלקורין
בהצטיינותבניהול מערכות מידעגרברשגיא

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותי'גרגאלעד
בניהול מערכות מידעגרימברגפז

בהצטיינות יתרהבניהול מערכות מידעגרינברגשיר
בניהולגרנראור

בניהולדבשתמיר יהושע
בהצטיינות יתרהבניהול מערכות מידעדוביןעידו

בהצטיינותבניהולדודתמיר
בניהול מערכות מידעדותןנועה
בניהולדיסטלפלדעופר
בניהול מערכות מידעדמרילינוי

בניהולדןטל
בניהולדניאלישרון

בניהולדנינועמרי
בניהול מערכות מידעדסהיוחאי
בניהולדריובל
בניהולדרשני

בניהולדרימרלילך
בניהולהדסטל
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בניהול מלונאות ותיירותהמברשקד
בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברההרדן הלוישירה

בניהולהרלבנדב
בניהולווהבלימור

בניהולוולוךאביטל
בניהולוייסמןקרן

בניהול מלונאות ותיירותוינשטוקשרון
בניהולויסלברגרוני
בניהוללוי-ויסנרנטע
בניהול מלונאות ותיירותויספלדגיא

בניהול מערכות מידעועקניןטליה
בניהולוקניןיונתן
בניהול מערכות מידעוקניןאל-שיר

בניהולורטליבשני רימה
בניהול מלונאות ותיירותזיודורון יהודה

בניהול מלונאות ותיירותזילברשיר
בניהולזילברברגרועי

במדעי המחשבזעפרןצופיה
בניהול מלונאות ותיירותזרםאיתי

בניהול מערכות מידעזרמטיזכריה
בניהול מלונאות ותיירותחבדעומר
בניהולחבושהיובל

בניהול מערכות מידעג'חגשקד
בניהול מערכות מידעחזןאליאן
בניהול מערכות מידעחכיאשוילימיכל
בניהולחלהמתן

בהצטיינותבניהול מערכות מידעחמושי
בניהול מערכות מידעחן ציוןמתן

בניהול מלונאות ותיירותחניהשוהם אהרון
בניהולחסוןדור
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בניהול מערכות מידעטיבעומר
בניהולטליואב

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותטנאגבריאל
ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהבלימודי מדינת ישראליגליניר

בניהוליהודהעדן רות
בהצטיינותבניהול מערכות מידעיונהמיכל
בניהול מלונאות ותיירותיוסףעידו

בהצטיינותבניהוליוסף חיעמית
בניהול מערכות מידעינקועמר

בניהול מערכות מידעיעקובוביץניתאי
בניהול מלונאות ותיירותיעקוביאיתן
בניהול מערכות מידעיעקוביהגר

במדעי המחשביפהיסמין
בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותיפרחאמילי

בניהול מערכות מידעירחיטל שחר
בניהול מלונאות ותיירותיריבאיתן

בהצטיינות יתרהבניהול מלונאות ותיירותכהןאריאל
במדעי המחשבכהןסיון
בניהולכהןגיא

בניהולכהןעומר
בניהולכהןשובל
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב זיו-כהןאילון
בהצטיינותבמדעי המחשבכליפאנועה

בניהולכץאיתמר
בהצטיינותבניהולכרםרביב
בניהולכרמיניצן

בניהול מערכות מידעכרמינועם
בהצטיינותבניהולכרמלאלמוג

בניהול מערכות מידעכרמלחולייטה מגלי
בניהול מערכות מידעלבליאת
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בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותלוזיהדנה
בניהול מלונאות ותיירותלויאלן
בניהול מלונאות ותיירותלויארז
בניהול מלונאות ותיירותלויטל

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותלויעמית
בניהול מלונאות ותיירותלוישקד

בניהול מלונאות ותיירותלויתומר
בניהול מלונאות ותיירותלחמנוביץשני

בניהול מלונאות ותיירותליבהלי אור
בניהול מלונאות ותיירותלידורתום

בניהול מלונאות ותיירותליוביןענבר
בניהול מלונאות ותיירותלייבאסער

בניהול מלונאות ותיירותליכטמאיה
בניהול מלונאות ותיירותלישנרגיל

בניהול מלונאות ותיירותלכטרמיכל אסתר
בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותלנגרדפנה

בניהול מלונאות ותיירותלפידרום
בניהול מלונאות ותיירותמאורברק
בניהול מלונאות ותיירותמאירנעה

בניהול מלונאות ותיירותמדיוניאירית
בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותמדראדוה

בניהול מלונאות ותיירותמועדעדי
בניהול מלונאות ותיירותמורגאור
בניהול מלונאות ותיירותמורדשיר

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותמורדובאמיר
בניהול מלונאות ותיירותמורלייובל

בניהול מלונאות ותיירותמורןגבריאלה
בניהול מלונאות ותיירותמזורסקיתמר שרה

בהצטיינות יתרהבניהול מלונאות ותיירותמזרחיגל
בניהול מלונאות ותיירותנה'מחאגאיה
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בניהול מלונאות ותיירותמלים-לי
בניהול מלונאות ותיירותמלינוביץגיל

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותמלכהקארין
בהצטיינות יתרהבניהול מלונאות ותיירותמלמןניצן
בניהול מלונאות ותיירותממןנויה

בניהול מלונאות ותיירותמנדריקאלכסנדר
בניהול מלונאות ותיירותמנשהנטע
בניהול מלונאות ותיירותמסארוהלינה

בפסיכולוגיה ובניהולמצליחאופק
בתקשורת ובניהולמקדאואלדניאל קנדריק

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהמרדכיחן שרה
בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותמרסיאנומעיין

בכלכלה ובניהולמרסיאנוטל
בפסיכולוגיה ובניהולמרקביץענבר

בכלכלה ובניהולמשידניאל
בניהול מערכות מידענבוגלעד

בניהולנגארצלאח אלדין
בניהולנגרעוז
בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולנגרבר

בהצטיינותבכלכלה ובניהולנויקסאליזבטה
בניהול מערכות מידענחמיאסעמית

בפסיכולוגיה ובניהולנטףהדר
בהצטיינותבניהולנימויטיןאירית

בפוליטיקה וממשל ובניהולניסןדור
בפסיכולוגיה ובניהולנירשי

בניהול מלונאות ותיירותסולימאןפאטמה
בהצטיינותבניהול מערכות מידעסטיקלרושחף

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותסידוןגיא
בכלכלה ובניהולסייגשני

בהצטיינותבכלכלה ובניהולסייגשחר
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בניהולסלטוןיונתן
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולסלנטשירה
בניהול מלונאות ותיירותסמפסוןאנה'זהר ג

בניהול מלונאות ותיירותסמפסוןרותם שרון
בניהול מערכות מידעסעדהיונית
בפסיכולוגיה ובניהולספירנועה

בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהעוסמאןסמאח
בניהולעזריאלאיה

בניהולעזריאלירן
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהפונדאיתן חיים

בניהול מלונאות ותיירותפונדיברידרשיר
בהצטיינותבכלכלה ובניהולפופקודנה
בהצטיינות יתרהבניהולפורתעדי

בכלכלה ובניהולפידניאןארביק
בניהול מערכות מידעפיינברגכפיר
בניהולפינקונופר

בהצטיינותבניהולפינקרטטל
בהצטיינות יתרהבכלכלה ובניהולפירסטחן
בניהולפישררז

בכלכלה ובניהולפלגגיל
בניהולפלדמןרינת

בניהול מערכות מידעפלויםאלינה
בפסיכולוגיה ובניהולפליישמןעידן

בניהול מלונאות ותיירותפלקמןאולגה
בפסיכולוגיה ובניהולפנחסגל

בכלכלה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהפסאופק
בניהולפסטרנקעילית

בכלכלה ובניהולורניק'פצנטע
בניהולפרוביזורחן

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולפריטל
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בניהולפרץטל
בניהולפרץלירן

בניהול מערכות מידעופרובסקי'צאנטון
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולצדוקשיר
בניהולצוףעדן

בניהולצוקרמןשרון
בהצטיינותובניהולבחינוך צורגל

בניהול מערכות מידעצחורינגה
בהצטיינותבניהולקאהןעדן

בניהולקדורהמרח
בהצטיינותחברה ומדיניות החינוך, בחינוך התמחות במנהלקדושגל

בניהול מלונאות ותיירותקוזיליןיוליה
במדעי המחשבקומיסרשי

בפסיכולוגיה ובניהולקופיאצקיתמרה
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהוליק'קופצמשה
בהצטיינותרב תחומיים במדעי הרוח והחברהבניהולובלימודיםקוצינסקיעפרי
בפסיכולוגיה ובניהולקורשירה
בניהול מערכות מידעקורחהללי
בניהולקורנוסובלובה

בניהול מערכות מידעקושמרונמרוד
בהצטיינות יתרהבניהול מערכות מידעקטןאיתמר

בהצטיינותבניהול מערכות מידעקלייואב
בניהולקלייןשיר
בכלכלה ובניהולקלייןירון

בהצטיינותבניהול מלונאות ותיירותקלינהאוזשרון
בתקשורת ובניהולקלנטרובויקטוריה

בהצטיינותבפוליטיקה וממשל ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהקמחיעדי
בתקשורת ובניהולקמרדולב
בניהול מערכות מידעקצבהיונתן

בלימודי אפריקה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשורץ-קרטה ציפור שיר
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בפסיכולוגיה ובניהולקרפפןדרור
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולראטגלי

בניהול מערכות מידערביבוירדן
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולרובינוביץדורין
בהצטיינותבניהולרודיןהדס
בניהול מערכות מידערודיןמעיין
בהצטיינות יתרהבניהולרוהתמר
בניהולרוזמןיניב

בניהול מערכות מידערוזנברגיפתח
בניהולרוזנפלדלורה
בניהול מערכות מידערוזנרירדן

בניהול מלונאות ותיירותרומננקומריה
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולרונןתאיר רבקה

בתקשורת ובניהולרחמניחן
בכלכלה ובניהולריטרמיכאל

בהצטיינותבניהול מערכות מידערסקיעדו
בפוליטיקה וממשל ובניהולרפופורטירדן
בניהול מערכות מידעשאולרועי

בכלכלה ובניהולשאנאבההילה
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולשבאירדן
במדעי המחשבשביטאורי

בתקשורת ובניהולוק'שבצדניאל
בניהול מערכות מידעשגיאמורן
בפסיכולוגיה ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשובליסתיו

בהצטיינות יתרהבפסיכולוגיה ובניהולשוורץ שחרליאור רוז
בפסיכולוגיה ובניהולשוחטטל

בניהולשוסהייםעודד
בהצטיינותבפסיכולוגיה ובניהולשמואלי-שחרסתיו
בהצטיינותבחינוך ובניהולשטיינרשיר

בפסיכולוגיה ובניהולשטריתיונתן שמעון
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בניהולשימובנעומי
בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשלויובל
בניהולשלוםאיתי

בכלכלה ובניהולשלייןדון
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב שמחימורן
במדעי המחשבשמעונייואן

בפסיכולוגיה ובניהולשמשמאיה
בניהולשנדלוברונית אסתר

בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולשניעינב
בכלכלה ובניהולשפיררפז

בניהולשפסריעל חנה
בניהול מערכות מידעשפרעדי
בכלכלה ובניהולשץרון

בהצטיינותבניהולשקדמאי
בלימודי המזרח התיכון ובניהולשרבימרדכי סנדר

בניהולשרבליסאליוט
בניהול מערכות מידעשרוןאלמוג

בניהול מערכות מידעשרמןגבע
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולששוןנויה

בניהול מלונאות ותיירותמן'תורגשי
בניהולשימובנעומי

בניהול ובלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברהשלויובל
בניהולשלוםאיתי

בכלכלה ובניהולשלייןדון
תכנית משנית-תכנית ראשית  ובניהול -במדעי המחשב שמחימורן
במדעי המחשבשמעונייואן

בפסיכולוגיה ובניהולשמשמאיה
בניהולשנדלוברונית אסתר

בהצטיינותבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובניהולשניעינב
בכלכלה ובניהולשפיררפז
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בניהולשפסריעל חנה
בניהול מערכות מידעשפרעדי
ובניהולבכלכלה שץרון

בהצטיינותבניהולשקדמאי
ובניהולהתיכון בלימודי המזרח שרבימרדכי סנדר

בניהולשרבליסאליוט
בניהול מערכות מידעשרוןאלמוג

בניהול מערכות מידעשרמןגבע
ובניהולואנתרופולוגיה בסוציולוגיה ששוןנויה

בניהול מלונאות ותיירותמן'תורגשי
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לימודי מדינת ישראל
י'אבישי ריזרעות

בוזוופה ארן
דייואנה'ג

בהצטיינותזגדוןנעמה
ון'יונגלי
ליומי

מיןוואנג
סיבנטומליסה

שימינג

לימודי מדבר
אדמובזכר

אוהאטט נוואי
בהצטיינותאוברשטיינרסופי
אידלסון פרקרדנית

אליעזראור
אן'גנתן מנטה

דואויאנג'ג
בהצטיינותדופןניק

האונוי'ג
הרילאלשרינה

וואנושחר
יאגלהאיסק
לוייסמין
לויל"נתן ז
מיזלישנעם

מיניקייבדניאל
מסינדהתומס סימיו

בהצטיינות יתרהנגויאןתי תוק
סיידהאשם

פניאנט
בהצטיינותרונאיענבל

שליסראלון

הידרולוגיה ואיכות מים
באנדיופדהיאידיוטי

ברוקסיהושע
ברנשטייןשושנה רינה

ודהמניקאםלין איידה'אנג
ויינמןעמית

חוסהש'אג
בהצטיינותפלדשלומית

קלסוןנתן חיים
שינטיקאה  

קמלישוינוליה
שטייןנועה

ממשק ושמירת טבע, אקולוגיה
גולןעומר
בהצטיינותלדוקשרה

בהצטיינותלנרדיעל

בית הספר הבינלאומי
.M.Scללימודי מדבר 


