
 הפקולטה למדעי החברה

  ןדיקהרשימה סופית של מצטייני 

 טלתואר 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
   רוני     אבנרי

 * אופיר    אברבוך     
   דניאל    אברהם      
   יעל      אברהם      

   מיטל     אדרי       
   מתן      אהרוני     
   אלה      אזולאי     

   ענבר     איילון
   מירב     אירני      

 * תהל      אליהו לוי  
   רוני     אלמוג      
 * רון      אלקיים     



   אור      אנה        
   אוריה    אקשטין     
   שירה     אראל       

   יעל      ארונוביץ
   שחר      ארז        

   עפרי     אשל        
 * גל       בוימן      
 * גיל      בורג       

   לילי     בורקובסקי  
   זהר      בכרך       

   אילנה    בלומסק     
   מיכל     שלום    -בן

   יועד     בן אדיבה   
 * טלי      בן יהודה   
 * נתנאל    בן פורת    
 * אביב     בן צבי     



   אוריאן   בן שושן    
   אייל     בן שימול   
   רוני     ברקוביץ    

 * ניר      גודין      
 * אביגיל גוטמן

 * יגאל     גוטשל      
   ניבה גולדברג 

   יואב גולדשטיין
   אריאל    גפן        

   דוד      גרבויס     
   לוטם     גרבינר     

   יונתן    גרינשפן    
   שירה     גרשון      
 * דניאל    דוידאי     

   גיא      דויטש
   טמיר     דיין       



   שירה     הבל        
   רביד הוכפלד

   שיר      הכהן       
   נתאי     הלפרין     

   מתניה    הרו        
   עדן      וויזלמן    
   בר       וינשטיין

   עדי      ויסמן      
   עדי      ויצמן      
   עמית     זגורי      

   תמר      זילברשטיין 
 * רביב     זית        

   אילונה   זסלבסקי    
   עמיחי    חבר        
 * הדס      חברון      
   נאדיה    חוסיין     



   פאתנה    חוסיני     
   מלאכי    חסדאי      

   ליטל     טברסקי     
   ליזה     טולדנו     
   יעל      טל         
   תגיל     טל         

 * שיר      טנקל       
   סימונה   טרנבסקי    

 * שיר      ידיד       
   עמרי     יורש       

   דניאל    יפתח       
   ענבר     יצחקי      

   תמר      ירושלמי    
   עומר     ירושלמי    
   ניצן     ישראלי     

   נתנאל    כהן        



   ניצן     כחילה      
   אסף      כץ         
   נדב      כץ         

   שחר      להד        
   שלומי לוי        
   בר       לוי        

   אילעי לוין
   הילה     לייב       

   גיא      ליכטינגר   
   גלעד לסלוי
   אלעזר מאור

 * סתיו     מוסל       
   רותם     מור        
   ענבל     מורג       

 * נוי      מורגנשטיין 
   עדי      מזרחי      



   אלי      מיקולינסר  
 * גור      מן         

   לב       מרסקה      
   אברהם    מרציאנו    
   עדי      מרקוביץ    

   אפרת     נאור       
   אורי     נבו        
   מעין     נווה       

   אביטל    סיקרון     
   יובל     סלומון     
   שיר      סלע        

   אורי     סמואל      
   נתנאל    סרור       
   מוריה    עדני       

   עדן      ענבים
   אופיר    פאר



 * אורי     פוטרמן     
 * מירב     פרביל      
   דור      פרידמן     
   ערן      פרייס      

 * יפעת     פרלמוטר    
   תמר      צ'ין       

   איסר     צחור       
   קרן      צידון      

 * נעה      צינמן      
   ענבל     קובץ       
   ניר      קליימן     
   דנה      קליין      

 * איתמר    רבינוביץ   
 * דייזי    רוט        
   אוריאל   שבין       

   שני      שבנוב      



   טליה     שוגרמן     
   דניאל    שוורץ

 * עדי      שוורץ      
   כרמל     שחם        
 * ביאנה    שטרן       

   זהר      שיימס
 * כליל     שילה       
   נופר     שמחי       
   קורל     שמש        

   שריאל    שמשיאן     
   אמנון    שנידור     
 * אילת     שפט        

   יהונתן   שפיגלמן    
   מור      שפירא      
   לירז     שפר        
   ענבר     שר         



   יובל     שריג       
   אשי      שרייר      

   עדי      שרעבי      
   גל רגב-תירם

   ורד      תללה       

 


