
 

 

 

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
 "פתש –בוגר רשימת דיקן ופרסים לתואר 

 

 פרס דיקן חוגים שם פרטי שם משפחה

     פיסיקה מדעי החיים תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים יהונתן   אבידן      

             מדעי כדור הארץ מדעי הסביבה יסמין    אבידני     

                  כימיה     תמר  אביצוק     

       מתמטיקה תכנית תלפיות נועם     אוחיון     

             תכנית משולבת פיסיקה כימיה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים יונתן    אוסיה      

       לימודי אסיה מתמטיקה גיל אור

          מדעי המחשב מתמטיקה דניאל    אזולאי     

               פסיכוביולוגיה אניטה    ייזמן     א

          תכנית מצטיינים מדעי הרוח-אמירים מתמטיקה רועי     אילני      

             מדעי הסביבה מתמטיקה ברית     אלון       

             מדעי כדור הארץ מדעי החיים אופיר    אסיף       

 נועם     אריאל      
וכנית משולבת במדעי הכימיה ת

                  והביולוגיה

 פרס דיקן           גאוגרפיה מדעי הסביבה מעין     בוהק       

                  כימיה יעל      בורנשטיין  

          פסיכולוגיה מדעי החיים אריאל    ביטון      

               מתמטיקה מרק      בל         

       מתמטיקה תכנית תלפיות מיכאל    בלכמן      



 מתמטיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מתן      בן אשר     
מדעי 

     המחשב

 זהר      בן הרוש    
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

             גאוגרפיה מדעי כדור הארץ יודפת    בן שלום    

 איתמר    בנדר       
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב תכנית תלפיות אביתר    ברנגה      

               פסיכוביולוגיה ספיר     בשארי      

          מדעי המחשב פיסיקה ניר      גבריאלוב   

                  מדעי החיים אסיל       גדבאן    

 פרס דיקן        פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים יונתן    גדעוני     

 פרס דיקן        פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים ניצן     גולדברג    

               פסיכוביולוגיה ניצן     גולדמן     

 פרס דיקן           פיסיקה מתמטיקה מיכאל    גלזנר      

 דר       גליקסברג   
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

             מתמטיקה כלכלה אסף      גלפרין     

          חינוך מדעי הסביבה עמית     גרוסמן     

          פסיכוביולוגיה יינים מדעי הטבעתכנית מצט-אמירים אלעד     דביר       

 פרס דיקן        מדעי המחשב מתמטיקה אלעד     דהן        

          כימיה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים אלעד     דוד        

 מתמטיקה תכנית חבצלות נפתלי    דיטשר      
לימודי 

     מזרח תיכון

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב ת תלפיותתכני אמיל     דיסקין     

          ספרות כללית והשוואתית מתמטיקה עודד     דישי       

             מדעי הסביבה מדעי החיים עומר     דראל       

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב תכנית תלפיות תמיר     דרור       

          כימיה יינים מדעי הטבעתכנית מצט-אמירים ינון     דרעי       

       מתמטיקה תכנית תלפיות אסף      האס        

 אלון     וונגר      
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

 פרס דיקן                והביולוגיה

               פיסיקה יער      ויטורי     

 קןפרס די        כלכלה מתמטיקה יותם     ויסמן      

               פסיכוביולוגיה אלעד     וקנין      

 רוני     זולר       
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה



 מישאל    חבשוש      
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

 מתמטיקה תכנית חבצלות מיכאל    חיון       
 לימודי

     מזרח תיכון

               מדעי כדור הארץ נטע      טילבור     

             מדעי המחשב מתמטיקה שלמה     טנור       

 פרס דיקן             מתמטיקה ייפאן    יאנג       

          פסיכולוגיה מדעי החיים סאני     ינאי       

 מתמטיקה ותתכנית חבצל אור      ינוביץ'    
לימודי 

     מזרח תיכון

 מתמטיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים נדב      יעקבס      
מדעי 

     המחשב

 פרס דיקן           פיסיקה מתמטיקה יעל      כהן        

          פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים עמרי     כהן        

          פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים  יובל    כהן        

               מתמטיקה יהונתן   כספי       

             פיסיקה מתמטיקה מאור     כרמי       

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב תכנית תלפיות גיא      כרמלי      

                  כימיה אלמוג    לאיאני     

     פילוסופיה פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים איתי            לביא

             מדעי כדור הארץ מדעי החיים נעה      לביא       

 ניצן     לבני       
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

 יהונתן   לוי        
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

 פרס דיקן                והביולוגיה

               פסיכוביולוגיה נגה      לוי        

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב תכנית תלפיות נדב      לוי        

               פסיכוביולוגיה עינב     לוליאן     

               פסיכוביולוגיה ראובן    ליפשיץ     

     מתמטיקה פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים רותם         מאיו   

               מתמטיקה טל       מילין      

 מתמטיקה תכנית חבצלות איתי     מנור       
לימודי 

     מזרח תיכון

             מתמטיקה פסיכולוגיה גלית     מנצל       

          קוגניציה פיסיקה שני      מעוז       

 פרס דיקן        מתמטיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים זיו      מעין       

     פיסיקה מדעי החיים תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים נעמה     זקס  -מרודס



 סמר      מרוז       
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

     מתמטיקה פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים יובל          מרכוס 

               פסיכוביולוגיה שירי     משה        

 פרס דיקן   הסטוריה מדעי החיים תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים נדב      משעול      

 פרס דיקן             פסיכוביולוגיה מרים     נוביק      

 מתמטיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מעוז     נחום       
מדעי 

     המחשב

                  כימיה גיא      נעים       

               פסיכוביולוגיה תומר     נתניאל     

 פרס דיקן           מדעי החיים כימיה יונתן    סוכרן      

               כוביולוגיהפסי נעמה     סער        

     פסיכולוגיה פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים אלון     סרדס       

 פרס דיקן        פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים רותם     עובדיה     

 תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים אפרת     עודד       
יה תוכנית משולבת במדעי הכימ

             והביולוגיה

          קוגניציה פיסיקה דרור     עינב       

     פילוסופיה פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים עמית     פנדו       

          קוגניציה פיסיקה מוריה    פרידמן     

          תכנית מצטיינים מדעי הרוח-אמירים פיסיקה שירה     פתאל       

                  פיסיקה יובל     צורגיל     

 פרס דיקן           פיסיקה מתמטיקה אפק      לוטן-ציפרמן

 מתמטיקה תכנית תלפיות נדב      צמח        
מדעי 

     המחשב

                  מתמטיקה נעם      צמחוני     

   פיסיקה מתמטיקה המחשבמדעי  תכנית תלפיות אורי     קאופמן     

                  פיסיקה ניר      קוצ'וק     

                  מדעי כדור הארץ רוני     קושניר     

          קוגניציה מדעי החיים רותם     קיפר       

          יחסים בינלאומיים כימיה חן       קלוגמן     

 פרס דיקן           פיסיקה המתמטיק מיכאל    קלי        

 פרס דיקן     תכנית רב תחומית במדעי הרוח מדעי כדור הארץ בני      קלר        

 פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מעין     קרמר       
מדעי 

     המחשב

 פרס דיקן        פסיכוביולוגיה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים יובל     קרשאי      

                  מתמטיקה עידו     קרשון      

   פיסיקה מתמטיקה מדעי המחשב תכנית תלפיות עמרי     רבד        



 שני      רביד       
תוכנית משולבת במדעי הכימיה 

 פרס דיקן                והביולוגיה

 יקןפרס ד        מדעי המחשב מתמטיקה גולן     שאבי       

       פסיכוביולוגיה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים רעות     שבתאי      

               פסיכוביולוגיה הדר      שגיא       

             פיסיקה מתמטיקה איתן זאב שוסהיים    

               כימיה שקד      שורץ       

          שבמדעי המח פיסיקה איתמר    שטרן       

          קוגניציה מדעי החיים תומר     שינפלד     

                  מדעי החיים ספיר     שיר        

                  פיסיקה לירן     שיריזלי    

             תלמוד מתמטיקה שני      שלומי      

 פרס דיקן        מתמטיקה הטבעתכנית מצטיינים מדעי -אמירים יאיר     שמרלר      

          סטטיסטיקה ומדע הנתונים מתמטיקה נטע      שפיר       

 פרס דיקן        פיסיקה תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים רונן     שקל        

          פיסיקה תכנית תלפיות אלון     שראל       

 עודד     שרצר       
מדעי הכימיה תוכנית משולבת ב

                  והביולוגיה

 
  

 

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

 .מהרקטור אישי מכתב יקבלו, הרקטור ברשימת שיופיעו תלמידים


