
 

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 תשע"ח -בוגר רשימת דיקן ופרסים לתואר 
  

  שם פרטי משפחהשם 

 
 חוג

  
 

 פרס

                 כימיה                                            גיל      אולגנבלום  
                                                                                     מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים                                                                                     כימיה              -תכנית משולבת: פיסיקה יונתן    אוסיה      

            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       שרה      אטיאס      
                 מדעי החיים                                                                                            דבורה    אייקן      
                                                                                                                            מדעי הטבע                                                                                  -תכנית מצטיינים  -אמירים  מדעי החיים                                                                                            יעל      אילוז      
            מתמטיקה                                                       הלל      אילני      
                                                                                                                                     מדעי הטבע                                                              -תכנית מצטיינים  -אמירים  מדעי הקוגניציה                                                                                                                                                 מדעי החיים      גיא      אכר        

                 מדעי החיים                                                                                            איילת    בוחר    -אל
                                                               מדעי כדור הארץ                                                                                                                אילת     אלבאום

 פרס דיקן                                           כימיה        נגה      ארן        

                 מדעי הכימיה והביולוגיה                                                                   דניאל    בועז       
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       אייל     ביטון      

 פרס דיקן      מדעי הקוגניציה                                                           מדעי החיים                                                                                            יותם        ינאי-בית

                                              מתמטיקה                          יונתן    בכר        
 פרס דיקן                                                                              מדעי כדור הארץ                                                                                                                ארנולד   בכרך       

 פרס דיקן                פיסיקה                                                   יאיר     בלייברג    

                                                                                         כלכלה                                         מתמטיקה                                                       דניאל    בלנגה      
 פרס דיקן                מדעי החיים                                                                                            עדי      יהודה   -בן

                                                                               מדעי כדור הארץ                                                                                                                  אביגיל בן אליהו   
            פיסיקה                                                                                     מתמטיקה                     נתיב     בן ידע     
                                                      תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                                                                    מדעי המחשב   פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       נבות     בן לולו    

   מדעי הקוגניציה                                                           מדעי החיים                                                                                            דן בנימיני



                 כימיה                                            איריס    ברג        
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       ספיר     בשארי      
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       ירדן     גביש       

       פיסיקה                                                                                                                                                                                                                      מדעי כדור הארץ           אלון     גוטפרוינד  
         כלכלה                                                                                                                                                                               מתמטיקה מתן      גיבסון     
                                                                                                                                                               מדעי כדור הארץ                                אדר      גלזר       

                              מדעי הכימיה והביולוגיה                                                      דר       גליקסברג   
                 כימיה                                            אריאל    גנון       

                                                                                                                                                         מדעי הטבע                                                -תכנית מצטיינים  -אמירים  צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       שיר      גנזר       
 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                                                         פיסיקה              מתמטיקה                                                       איתן     גרוניך     

 פרס דיקן                                                       תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                                                                    מדעי המחשב  פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       רועי     גרנט       

                 מדעי החיים                                                                                            עומר     גרשון      
                                                מתמטיקה                        אמיר     דהרי       
 פרס דיקן                מדעי הכימיה והביולוגיה                                                                   אלעד     דוד        

            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       רוני     דיאור      
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       אדריה           דים 

 פרס דיקן תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                   מדעי המחשב                                                                                                         פיסיקה                                                   זיו      דרומי      

                                                                                       מנהל עסקים                                                                                                                                                כימיה                מיכל     הרטשטיין

   תכנית תלפיות                                                          פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       מר    תו הרן        

   תכנית תלפיות                                                                              פיסיקה                               עפרי     וינר       

 פרס דיקן                                                     וציולוגיה ואנתרופולוגיה                                                                                                      ס                          מדעי הסביבה                                                                                                                   גל ויסקין

            פיסיקה                                                                 מתמטיקה                                         טל       וסרמן      
 פרס דיקן           צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       אלעד     וקנין      

 פרס דיקן                                                                                   מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים               מדעי הכימיה והביולוגיה                                                      ענבר     וקסלר      

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                   מדעי המחשב                                                                                                         פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       רוני     ורשבסקי    

                                                                                                                               מדעי המחשב                                                                                                                                                       מתמטיקה                    אליה     חבה        

                                                                               דעי הטבע                                                                                                                     מ -תכנית מצטיינים  -אמירים  מדעי הקוגניציה                                                           מדעי החיים                                                                                            אליה     טיטלבוים   

                                      פיסיקה                         אסתר     יהודה      
            פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       גוני     יואלי      
                                                                                         מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים                                                                                 כימיה                  -תכנית משולבת: פיסיקה שי       ילינק      
                                                                              מדעי כדור הארץ                                                                                                            כימיה                                            ניצן     ינאי       
                 מדעי החיים                                                                                            רעות     יפה        
   תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                                                            פיסיקה           ניר יעקב ירון       

 פרס דיקן  תלפיות                                                         תכנית  פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       עמרי     כהן        

            פיסיקה                                                   אליסף    כהן        
                                                                                                                                   כלכלה    מתמטיקה                                                       בר       כהן        



            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       יהל      כהן        
                                                                                                                                     מדעי המחשב                                                                                                                                              מתמטיקה                             יואב     כהן        
 פרס דיקן           צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       הילה     כץ         

 פרס דיקן           צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       אמילי    לבדקין     

 פרס דיקן                                                                                מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים          מתמטיקה                                               ניב      לבהרי      

                 מדעי הכימיה והביולוגיה                                                                   מעיין         לביא  
                                                                                       גאוגרפיה                                                                                                                                                          מדעי הסביבה                                                                                                        קמה      טל      -לי

                                                                                                                 מדעי הטבע                                                                                        -תכנית מצטיינים  -אמירים  פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       אהד           ליב   
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       אמרי     ליפשיץ     
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       יאיר     ללוש       

       מדעי הקוגניציה                                                           מתמטיקה                                                       ענבל          מגר   
 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                    פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       שלמה     מודלבסקי   

                      תכנית תלפיות                                           פיסיקה                                                   אלישע    מודלבסקי   
 פרס דיקן                                                                                                               מדעי הטבע                                                                                         -תכנית מצטיינים  -אמירים  מדעי הכימיה והביולוגיה                                                                   עמרי     מכנס       

 פרס דיקן                                                                                   מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים      פיסיקה                                               מתמטיקה                                                       עמרי     מליס       

                                                                                מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים                                                                                            תולדות האמנות                                                                                                                 כימיה                                            עמית         מנור   

                                                                                                                                     מדעי המחשב                                                                                                                    מתמטיקה                                                       פלג      חליאל     נ
            מתמטיקה                                                       ליאור    נייהויזר   
       מתמטיקה                                                                                                     מדעי החיים                                              טל       נלקן       
 פרס דיקן                                                                                                                                                                                      מדעי הטבע                       -תכנית מצטיינים  -אמירים  מתמטיקה                                                       אורי     סגל        

                                                                                                                     מדעי הטבע                                                                                -תכנית מצטיינים  -אמירים    כלכלה                                                                                                                                      פיסיקה                                      מאור     סיבוני     

                                                                          מדעי כדור הארץ                                                                                                                                                 מדעי הסביבה                                                                                                           יובל     סיבוני     
   פיסיקה                                                                                                                                            מדעי החיים   שחר סימון

       פיסיקה                                                                                                                                                         מדעי כדור הארץ                                                                        אייל     סלהוב      
                                                                                    מדעי הטבע                                                                                                                     -ינים תכנית מצטי -אמירים  כימיה                                            איליה    סלובודקין  
            מדעי החיים      צירוף פסיכולוגיה ו מאיה     סלומון     
                                                                                    מדעי הטבע                                                                                                                     -יינים תכנית מצט -אמירים                                                                מדעי כדור הארץ                                                                                                                רועי     עזרתי      
                                                                                    מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים  פיסיקה                                                                                               מתמטיקה           עודד     פורת       
                 כימיה                                            דינה     פינסקי     

                                              פיסיקה        מתמטיקה                                                       נבו פישביין

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                                                                מדעי המחשב                                                            פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       יואב     פלטי       

   תכנית תלפיות                                                          פיסיקה                                                   סהר      ימק      פר

 פרס דיקן תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                                                    פיסיקה                   מתמטיקה                                                       אלעד     פרנס       

   תכנית תלפיות                                                          פיסיקה                                                   מקסים    צ'רניצקי   



            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       בר       צור        
                                                                                                                                                                                                    מדעי הטבע     -תכנית מצטיינים  -אמירים  כימיה                                                                                                 -תכנית משולבת: פיסיקה מאיה     צור        

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                    פיסיקה                                                                          מתמטיקה                                נדב      צמח        

                                                                                                                                                                                                פילוסופיה                 מתמטיקה                                                       נעם      צמחוני     
                                    מתמטיקה                                    אור      קדר        
 פרס דיקן  תכנית תלפיות                                                          פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       רוני     קופול      

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                   מדעי המחשב                                                                                                         פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       יניר     רביע       

 פרס דיקן תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                    פיסיקה                                                                                      מתמטיקה                    יהונתן   רגב        

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                    קה                                                  פיסי מתמטיקה                                                       אביחי    רדובסקי    

                                                                                מדעי הטבע                                                                                                                     -תכנית מצטיינים  -אמירים                מדעי הקוגניציה                                             פיסיקה                                                   יואב     רובינשטיין 

 פרס דיקן           מתמטיקה                                                       נועם       רוזן     

       תכנית תלפיות                                                          פיסיקה                                                   מתניה    רוזנברג    
            פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       עמרי         רוזנר  

 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                                                פיסיקה                       מתמטיקה                                                       גיל      רונן       

                                                                                                                             מדעי הסביבה                           מדעי החיים                                                                                            דנה      רז         
   תכנית תלפיות                                                                   פיסיקה                                          מתמטיקה                                                       רוה      שולמן      

                                                                                                                                                                                              מדעי הטבע       -תכנית מצטיינים  -אמירים  מתמטיקה                                                       כימיה                                            איתי     שכטר       

                                                                          מדעי החיים                                   אריאלה   שלו        
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       בר       שלום       
            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       יובל     שמואלי     
                                         כימיה                    שוהם     שמול       
 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                                                                           מדעי המחשב                                                                 פיסיקה                                                   מתמטיקה                                                       יואב     שמעוני     

                 פיסיקה                                                   יואב         שמשי   
                                                                                                                                            תכנית מצטיינים                                                                    -אמירים  פיסיקה                                                   בן       שנהר       
                 מתמטיקה                                                       ירמיהו   שניידר     
              כלכלה                                                                                                                         מתמטיקה                                                       י    אית שפירא      
 תכנית תלפיות                                                                                                                                                                                        מדעי המחשב                                                                                                                    פיסיקה                                                                                     מתמטיקה                     ניצן     שפירא      

                                                                                                                                                                                                  מדעי הטבע       -תכנית מצטיינים  -אמירים  צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים       שני      שרעבי      
 פרס דיקן                        כימיה                                    עינב     שרף        

 

 רשימת הזכאים לפרס רקטור תיקבע לפי שיקול דעת הרקטור. ככלל, תלמידים אלה ייבחרו מבין המצטיינים שברשימות הדיקן.** 

 תלמידים שיופיעו ברשימת הרקטור, יקבלו מכתב אישי מהרקטור.


