
 החברה   למדעי הפקולטה
 

 לתואר מוסמך   יקןדרשימת מצטייני  
 ש"ף ע"פ ציוני ת

 

 אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים 
 לפי מספר הזהות. יקןלהופיע ברשימת הד

 
מכסה לכל מחלקה, בהתאם השנה, ההיכללות ברשימת המצטיינים הינה לפי כבשנה שעברה, גם 
 . לכל מחלקה/תכנית נקבע ציון חתך משלה להיכללות ברשימה. בפקולטהלגודלה היחסי 

 ראו הטבלה להלן.  
 "ף(בנוסף לקריטריונים המקובלים, נכללו במדרג תלמידי מוסמך שלמדו בשנה שעברה )תש

 בלימודי המוסמך.  *נ"ז 16לפחות 
 תלמידים נבחרים מרשימה זו יהיו זכאים למענק הצטיינות

 .יקןבהתאם להחלטת הד 
 

וציונם אינו נופל מציון החתך שנקבע במחלקה בה לומדים, תלמידים שאינם מופיעים ברשימה 
ולא ע"ג הטופס המיועד לכך, יפנו בכתב בהקדם, ואשר עומדים בכל הכללים המחייבים האחרים, 

 . 1.202117. ראשוןיאוחר מיום 
 כיוון שמדובר במכסות, לא נוכל לקבל ערעורים שיוגשו לאחר תאריך זה. 

  socfaculty@savion.huji.ac.il: מייל ב במזכירות תלמידיםהבקשה בכתב תוגש 
 

 רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים. 

כניס את המערערים בעלי הציון הגבוה ביותר בהתאם למכסת המקומות הנותרת ן י דיקהנ"ז, רשאים להגיש ערעור.  10 ולמדו מכסה של מינימום "ף* תלמידים שסגרו תואר בשנת הלימודים תש
 למחלקה. 

 



 
 
 
 
 

 ציון חתך מחלקה

.6696   פסיכולוגיה  

 96.91 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 95.00 המדינה-מדע

 95.23 לאומיים -יחסים בין

 93.14 תכנית הצוערים -מדיניות ציבורית

 95.86 סטטיסטיקה

 97.09 כלכלה  

 91.6 כלכלה תכנית משותפת עם אונ' ת"א 

 94.34 תקשורת ועיתונאות

 92.77 ת דיניות ציבורימ

 94.57 חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

 94.5 לימודי פיתוח קהילות 

 94.95 לימודי אירופה 

 92.94 לימודים גרמניים 

 95.4 לימודי תרבות 

 92.96 ותכנון עירוני ואזורי   גיאוגרפיה

 96.09 ניהול משאבי טבע וסביבה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ממוצע  זהות

02390116-8 93.16 

02413024-7 95.57 

02900987-5 93.5 

03211636-0 94.08 

03307208-3 94 

03332265-2 95.4 

03341559-7 94.62 

03359953-1 96.29 

03360323-4 93 

03376019-0 94 

03470952-7 92.94 

03766650-0 94.5 

20007071-2 94.91 

20028201-0 95 

20088043-3 94.96 

20104755-2 95.86 

20105008-5 96.66 

20109484-4 92.96 

20323806-8 96.77 

20330494-4 97.5 

20386001-0 96.95 

20420589-2 96.66 

20432672-2 98 

20439577-6 94.37 

20465409-9 93.15 

20538381-3 96.09 

20630580-7 92.87 

30216906-5 94 

30243865-0 94.9 

30243984-9 94.95 

30248431-6 95.9 

30497187-2 95.62 



30501225-4 95.25 

30512773-0 97 

30515003-9 92.77 

30531243-1 96.61 

30533664-6 98 

30538724-3 94.34 

30551545-4 95.83 

30559884-9 91.6 

30829794-4 97 

30851282-1 94.75 

30856580-3 96.91 

30973546-2 94.66 

31126695-1 94.5 

31151245-3 98.07 

31214338-1 96.23 

31224269-6 97.09 

31232204-3 98.66 

31254891-0 93.14 

31357407-1 97.14 

31921891-3 94.14 

32108462-6 92.83 

32862312-9 97 

33238616-8 94.84 

33263020-1 95.23 

34137600-2 95.44 

88880690-8 95 

88880809-4 95 

88890681-5 94.57 

 
 
 


