
 הפקולטה למדעי החברה 

   ן דיק ה רשימה סופית של מצטייני 

 ף לתואר בוגר לשנה"ל תש" 
מצטיינים לתואר בוגר הנכללים  התלמידים  ה להלן 

 ן הדיק ברשימת  

  ת / זכאי   מסומנת כוכבית )*(   ה / שליד שמו תלמיד/ה  
 דיקן לפרס  

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

 ברכות!! 



 
 פרס  פרטי  משפחה 

   אלינור   אביגד       

   דניאל    אברהם       

   אופיר     אגאי       

   ריבי      אדלמן      

   אלה      אזולאי     

   ניצן      אטיאס       

   נגה      איזנשטיין   

   שירה      אלון       

 * תהל      אליהו לוי   

   אוריה     אקשטין      

   שחר      ארז 

   עמית     אשכנזי      

   גלב      בוגדנוב     

   גל בוימן 

   נועה     בוקר סגל    

 * גיל      בורג        

   לילי בורקובסקי 

   עמית     ביטנר      

   אופיר     בכר         

 * איתמר     דוד      -בן

   טל       בן אבנר     

 * יועד     בן אדיבה    

   טל       בן דב       

   טלי      בן יהודה    

   נתנאל     בן פורת     

 * אוריאן    בן שושן     

   אריאל     בן שיטרית  

   אייל בן שימול 

   דנה      בצר        

 * הדסה      בר יודא     

   אילת     ברזק       



   תום       ברסלר       

   יעל      ברק        

   רוני     ברקוביץ     

   אריאל     בשן        

   אופיר     גבריאלי 

   ניר      גודין       

   יגאל גוטשל 

   ניקול     גולדבלט    

   עדי      גלבוצקי    

 * לוטם     גרבינר      

   יונתן    גרינשפן     

   שירה      גרשון       

   דניאל    דוידאי      

   רועי      דילר       

 * אופיר     הלפרין      

   נתאי     הלפרין      

   נדב      טוב      -הר

   נטשה     וולושין     

   גלעד     וולף       

 * עומר      וורטמן      

 * יובל     וייס       

   תומר     וייס       

 * עדי      ויצמן      

   שחר      ונטורה      

   עמרי      זבולוני    

   אהד      זוהר        

   יובל     זיו        

   עדי      זימל       

   רביב  זית

 * ליטל     חאיט       

   הדס      חברון      

 * נועם      חוברס       

 * נדב      חזן        

 * ענבר     חצבני       

 * טל       חרמון      



 * ליטל     טברסקי      

   יעל      טל          

   תגיל     טל          

 * רון      טלאור      

   נדב      יוכמן       

   יונה     יון        

 * עמרי      יורש        

   טמיראת    יטנה       

   ניצן      ישראלי      

 * שגיא      כהן         

   נתנאל     כהן         

   נויה     כהן         

   חוה      כץ         

   אריאל     לוי        

   עדן      לוי        

   מעיין     לזרוביץ'   

 * עמיר      ליאון      

   אנאיס    ליכטנשטיין  

   אביעד     לנגה       

 * אברהם     לפאיר      

   ולריה     לרמן       

   רון      מאיר        

   יעל      מגדל       

   עדי      מזרחי      

   אוריאל    מזרחי      

   אליסה     מילבר       

   אלי      מיקולינסר   

   שני      מלכה       

   אפרת     מלכה       

 * תום       מנצ'ל       

 * לב       מרסקה       

 * חן       מרציאנו    

   ישעיה     נוסבאום    

   ירדן      נועם        

   גיא      ניסנזון    



   יותם     ניר        

   לי       נפתלי       

   דניאל    סבג        

   אבי      סוריט       

   עינבל    סלה        

   יובל     סלומון      

 * שיר       סלע        

   עודד     סלע        

   אלעד     עירשי       

 * עדן      ענבים      

 * אורי      פוטרמן      

   איתן     פיליפס      

   שירה      פישמן 

   הילאי     פלאי       

   דוד      פצ'ה       

   מירב      פרביל       

   נעם       פרלמן 

   הילה      פרץ         

   איסר  צחור

 * ביתיה     קדושים     

   ענבל     קובץ       

   נועה          קולרמן

   עלמה     קליסקי     

   פולינה   קמפינסקי   

   עדינה    קרפוך      

   מתן      רובין       

   אחינעם    רז         

   גד       רחמני      

   בר       ריזוי       

 * שני      שבנוב      

   שני      שבתאי      

   גל       שדה        

 * אלה      שדמי       

   טל       שוורצמן     

   ישי      שור        



   עדי שורץ 

   מוריה     שחר        

   ביאנה     שטרן        

   נעה      שלגי       

   אסף      שמחה       

   שחר      שמש        

   שריאל     שמשיאן      

   בן  שניר

 * אילת     שפט        

 * ספיר      שר         

   הדר       שרואני      

   אלי      שרי        

 


