
 הפקולטה למדעי החברה

  ןדיקהרשימה סופית של מצטייני 

 חלתואר 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

   אלינור   אביגד      

 * אפרת     אביעד      

 * אופיר    אברבוך     

   דריה     אברמנקו    

   מיטל     אדרי       

   הדר      אהרון      

   ענבר     איילון     

   שני      אלון       

   נוי      אלקובי     

   אוריה    אקשטין     

   נדב      אשל        

   גל       בוימן      

 * ענבר     ביבי       

   זהר      בכרך       

   ג'ויה    בלייר      



 * טלי      בן יהודה   

   נתנאל    בן פורת    

   אביב     בן צבי     

   לין      בן שושן    

 * מתן      בנדק       

 * טל       בר         

   נטע      בר זיו     

   אבי בראז

   ליאורה   ברזק       
   טופז ברין 

   מתן      ברינט      

   שירלי    ג'ורנו     

   תהילה    גדרון      

 * יגאל     גוטשל      

   ניבה     גולדברג    

   אור גורבט

 * אריאל    גפן        

   עינת     גפן        

   מור      גרבלי

 * אילונה   גרגור      



 * דניאל    דוידאי     

   גיא      דויטש      

   יונתן    דויטש      

 * עידן     דורון      

   רביד     הוכפלד     

   עזרא     הוסדורף    

   אהד      הופמן      

   גלעד     הורביץ     

   מעיין    הסן        
   נדב      טוב     -הר

   גלי      וולקוביץ   

   נעמה     ויגמן      

   אלינור   וייל

 * יובל     וייס       

   דנה      וייס       

   בר       וינשטיין   

   צוף      וקנין      

   טמיר     וקס        

   אביבה    וקסמן      

   שגיא     ורובל      



   עמית     זגורי      

   עדי      זיו        

   שירה     זילברטל

 * רביב     זית        

   שחר      זריהן 

 * הדס      חברון      

   דנה      חודי       

   ספיר     ציון    -חן

 * שיר      טנקל       
   אלדן טסלר

   סימונה   טרנבסקי    

-טרפר
   מעין וכטל

   שיר      ידיד       

   לילך     יהלומי     

   גיא      ינאי       

   פז       יעקב       

   תמר      ירושלמי    

   ניצן     ישראלי     

   ספיר     כהן        



   נתנאל    כהן        

   אסף      כהן        

   יואב     כלתי       

   אסף      כץ         

   נירית    כרוסט      

   אורי     לאור       

   אוריאל   לוי        

   אסף      לוי        

   ניר      לוי        
   גל       לוין       

   הילה     לייב       

   לי-אור ליימן

   דניאלה   מאלי       

   נועם     מודעי      

   הילה     מוקדסי     

   מתן      מזרחי      

   יונתן    מייסט      

   שירן     מימוני     

 * שירה     מינגלגרין  

   אליהו    מירזוב     



   נתנאל    מלכה       

 * שיר      מנס        

   הילה     מרחב       

   אברהם    מרציאנו    

   עידן     מרקוביץ'   

   אופיר    נצר        

   טל       סימן טוב   

   אביטל    סיקרון     

   אורי     סמואל      
 * מוריה עדני

   עומר     עיני       

   אלעד     עירשי      

   אופיר    עממי       

   בר       עמנואל     

   מיכאל    פוירשטין   

   יותם     פטרפרוינד  

   חן       פיינגרש    

 * מירי     פלץ        

 * עומר     פריד       

   יונתן    פרנקל      



   נעה      צינמן      

   דן       קיני

   גבע      קינן       

   טל קישון

 * ניר      קליימן     

   מרים     קלמן       

 * מאיה     קריינר     

 * שקד      רבינוביץ'  

   איתמר    רבינוביץ   
   הדר      רוז        

   אביחי רוזנזפט

   דייזי    רוט        

 * יעל      רם         

   חן       רשף        

   יפתח     שביט

   אוריאל   שבין       

   תומר     שהם        

   ניב      שובל       

 * דניאל    שוורץ      

   עדי      שוורץ      



 * זהר      שיימס      

       כליל        שילה

   דנה      שמיר       

   יובל     שניידר     

 * יהונתן   שפיגלמן    

   אור שפילמן

   טלי      שפירו      

   מתן      שקד        

   תומר     שקד        
 * ענבר     שר         

-שרלו 
   נעם      בריגה

   שיר      תמיר       

 


