
 הפקולטה למדעי החברה

  ןדיקהרשימה סופית של מצטייני 

 זלתואר בוגר לשנה"ל תשע"
מצטיינים לתואר בוגר הנכללים התלמידים הלהלן 

 ןהדיקברשימת 

 ת/זכאי מסומנת כוכבית )*( ה/שליד שמותלמיד/ה 
 דיקןלפרס 

 התעודות למצטיינים יפורסם בהמשך. מידע לגבי חלוקת
 לכל המצטיינים.שלחנה יהודעות אישיות ת

 ברכות!!



 
 

 פרס פרטי משפחה

 * אפרת     אביעד      

   אור אברהמי

   ים       אומנסקי    

   תומר     אייזנבך    

   ענבר     איילון     

   מתן      אלדר       

   שני      אלון       

   הגר אלוני

   תום      אלפיה      

   נוי      אלקובי     

   ניקי     אלקנוביץ   

   יוליה    ארפורט     

   סוזן     בדושה      

   ענבר     ביבי       

   נעם      בינשטוק    



   אוריה    בכר        

   אריאל    שושן-בן

   ענת      בן חיים

בן סימן 
   חנה      טוב

   ענאל     בניסטרי    

   דניאלה   בקר        

   מאי      בר         

   טופז     ברין       

 * מתן      ברינט      

   נמרוד    ברנדס      

   מולי     ברקאי      

   דניאלה   ברקגן      

   יעל      ג'מאל      

   תהילה    גדרון      

   ניבה     גולדברג    

 * תאיר     גולדברשט   

   רחל      גוליאן     

   ליאורה   גופשטיין   

   נוי      גלילי      



   טל       גלפרין     

   אילונה   גרגור      

   נטע      גרוזברד

   אבישי    גרין       

   גיא      דויטש      

   טמיר     דיין       

   קרן      דינור

   בניה     דרייפוס    

   נמרוד    דרסה       

   נועה     הוכברג

 * רביד     הוכפלד     

   עזרא     הוסדורף    

 * גלעד     הורביץ     

   ליעם     הורוביץ    

   יולי     הצופה      

 * יפעת     ווייל      

   גלי      וולקוביץ   

 * מעיין    ויינר      

 * מיכל     לואן    -ון

   טמיר     וקס        



   מריה ורניק

   תום      זיו 

   טלי      זמורה      

   שחר      זריהן      

 * דנה      חודי       

   אלונה    חיים       

 * אווה     חסיס       

   אור      ידוב       

   ברק      יוניוב     

   ירדן     יוסף       

   גיא      ינאי       

         פז        יעקב

   עידן     יעקובי     

 * תמר      ירושלמי    

   ספיר     כהן        

   ראם      כהן        

   אלון כהן        

   מיכל     כפיר       

 * דפנה     כץ         

   אסף      כץ         



   נירית    כרוסט      

   מאיה     כתבי

   אורי     לאור       

   רינה     לב         

   שחר      להד        

 * בן       לוי        

   רעות     לוי        

 * דניאל    לוי        

   שלומי    לוי        

   ליאור    לוי        

 * נוי      לוי        

   אסף      לוי        

   אילעי    לוין       

 * עמית     ליבסון     

   אנסטסיה ליטביננקו

 * לי  -אור ליימן      

   שבו      לנקרי      

   הראל     מאיר       

 * דניאלה   מאלי       

   אשר      מובשוביץ   



 * נועם     מודעי      

   הילה     מוקדסי     

   גיא      מור        

 * קובי     מזרחי      

   תומר     מזרחי      

   לביא     מיידניק    

   שירן     מימוני     

   שירה     מינגלגרין  

   אוריאן   מינצברג    

   שיר      מנס        

 * הילה     מרחב       

   ספי      נבו        

   רז       נבון       

   עליזה     נמנוב

   לוטם     נשר        

   גילעד סוויט

   נוי      סופר       

 * אביטל    סיקרון     

   פלג סמואלס

   מרטין    סנסלסקי    



   יניב     ספקטור     

   חן סקאל 

   מיטל     עבאס       

   עומר     עיני       

   לירן עמיחי

   יובל     עמית       

   בר       עמנואל     

   ניצן     ענו        

   איתמר    פארן       

   שיר      פור        

 * מירי     פלץ        

 * רותם     פסו        

   ליאור    פרלשטיין   

 * יונתן    פרנקל      

 * נעמה     פרץ        

   מיכל     צור        

   עוז      צלאל       

   דן       צרפתי      

   נוריאל   קורץ       

   טל       קישון      



   הילה     קלופר      

   שירה קליין

   ריסה     קלמר       

   משה קעלעמען

   עופר  קרוננפלד

 * מאיה     קריינר     

   ויקי     רובשבסקי   

   תומר     רוזן       

   גל       רון        

   עומר     רונן       

 * יעל      רם         

   יפתח     שביט       

   פז       שבת        

 * תומר     שהם        

   מאור     שושן       

   אפרת     שילו

   יובל     שירת 

   ליטל     שלום       

   ענבל     שפירא      

   עופרי    שפר        



   אלונה    שץ         

   מתן      שקד        

   נעם שקלר

   ענבר     שר         

   שי       שרפברג     

 * רוני     תמיר       

 


