
 

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 תשע"ז -בוגר רשימת דיקן ופרסים לתואר 
 

שם 
 משפחה

שם     
 פרטי

 חוג
 
 
 

 פרס

         מדעי החיים מלי קינג-אבידן

                  המחשבמדעי  יקיר     אביטן      

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב טליה     אדמס       

     תכנית תלפיות   מדעי המחשב פיסיקה דור      אהרונסון   

 פרס דיקן                כימיה  גיל      אולגנבלום  

          תכנית תלפיות   מדעי המחשב נדב      אוסטרובסקי 

               מדעי המחשב רון      אורבך      

             מתמטיקה מדעי המחשב גיא      אזרן       

         מדעי המחשב מאור     איבגי

 פרס דיקן        פסיכולוגיה מדעי המחשב שחר         איזנבוד 

     תכנית תלפיות   מתמטיקה פיסיקה יובל     איטקין     

 מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב יהונתן   אילוז      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן   הטבע 

 פרס דיקן                מדעי החיים יעל        אילוז    

 פרס דיקן             מדעי כדור הארץ             אילת     אלבאום     

               מתמטיקה אנס      אלזרבה     

                  חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                    הנדסת  אור      אליהו      

         מדעי המחשב אריאל אלנקווה

          היסטוריה מדעי החיים אלנה     אמלן       



 פרס דיקן        בלשנות  מדעי החיים זוהר     אפק        

 פרס דיקן        מדעי הקוגניציה  מדעי החיים רועי     אקסלרוד    

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               אילאיל   ארוך       

                      הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים        עודד     אריאל

                  מדעי הכימיה והביולוגיה  נגה      ארן        

                  פיסיקה חגי      בונו       

          גאוגרפיה  מדעי הסביבה     ענבל     בוסתן      

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית   נדב      בורנשטין   

 פרס דיקן        מדעי הקוגניציה  מדעי החיים יותם     ינאי   -בית

                  מדעי החיים שחף      עזרא    -בן

 יחל      שלום    -בן
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

 פרס דיקן             ומיקרואלקטרוניקה   

 מתמטיקה מדעי המחשב אביחי    בן דוד     
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
        הטבע 

 ניצן     בן חמו     
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

                  מתמטיקה עמנואל   בן פורת    

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     אביעד    בן שבת     

 פרס דיקן        מנהל עסקים           מדעי המחשב משה      בן שושה    

 פרס דיקן                מדעי המחשב וביולוגיה חישובית   עידו     בן שחר     

 מדעי הקוגניציה  מדעי החיים דן       בנימיני    
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

 פרס דיקן        מדעי הקוגניציה  מדעי החיים אביה     בנמלך חובב 

               כימיה  איריס    ברג        

          מדעי המחשב פיסיקה עמית     ברכה       

         מדעי החיים תמר ג'אנה

         הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     מוטי גולד

               מדעי כדור הארץ             עדנה     גוק        

 פיסיקה מדעי המחשב דניאל    גיסין
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 



 כלכלה  מדעי המחשב יואב     צור     -גל
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

             מתמטיקה מדעי המחשב נועם     גלאוזיוס   

                  מדעי החיים איריס    גלין       

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     תומר     גלעד       

          תכנית תלפיות   מדעי המחשב איתי     גרא        

                  כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה רותם     דובר       

                  כימיה  אלונה    דוליד      

 כימיה  אור דישי
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
       הטבע 

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה אור      דנציג      

 עומרי    דסה        
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

 פרס דיקן                ומיקרואלקטרוניקה   

          מדעי הקוגניציה  מתמטיקה הילה     דר         

 פרס דיקן תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה זיו      דרומי      

 מדעי כדור הארץ             שחר      הגי        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

        תכנית תלפיות   מתמטיקה פיסיקה אביב     הדר        

 מוטי     הולצמן     
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

 פרס דיקן                ומיקרואלקטרוניקה   

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב ענבל     הוניגמן    

               כימיה  יהונתן   המו        

 פרס דיקן             המחשבמדעי  יונתן    הריס       

          מדעי המחשב מתמטיקה טל       הרמן       

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה תומר     הרן        

                  מדעי החיים מיכל     הרפז       

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               אתל        וול      

     תכנית תלפיות   מתמטיקה פיסיקה אלון     וולף       

               מדעי המחשב אביעד    ויינשטיין  

          תכנית מצטיינים  -אמירים  פיסיקה אהד      וילק       



 גיל      וינברג     
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

                  מדעי המחשב יעל      וינקר      

 דן       וינר       
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

               ומיקרואלקטרוניקה   

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               חוה      ונדל       

               פיסיקה יותם     וקנין      

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית     מירי   ורשבסקי    

          מתמטיקה מדעי המחשב ורדה     זילברמן    

          מתמטיקה מדעי המחשב אליה     חבה        

                  מדעי כדור הארץ             רביד     חג'בי      

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית   עמיר     חגי        

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     חנה      חדד        

 כלכלה  פיסיקה רע       חוברס      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

                  כימיה  דניאל    חייקלסון   

                  מדעי הכימיה והביולוגיה  אמיר     חלוץ       

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הלל      טברסקי     

 יאיר     טוקטלי     
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה עמי      טיטלבאום   

             כימיה  מתמטיקה אורי     טייכמן     

                  פיסיקה אדר      טל         

 פרס דיקן                מדעי המחשב אופיר    טלמור      

 אריאל טראוב
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

         ומיקרואלקטרוניקה   

               מתמטיקה עופר         יהודה  

             פיסיקה מתמטיקה גוני     יואלי      

       מנהל עסקים           מדעי המחשב נדב      יוניק      



 כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה שי       ילינק      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן        הטבע 

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב דניאל    ינאי       

             מדעי כדור הארץ             כימיה  ניצן     ינאי       

       כדור הארץ            מדעי  מדעי הסביבה     איתמר    יעקבי

 מדעי המחשב וביולוגיה חישובית   הדס      יעקבי      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
             הטבע 

 מדעי כדור הארץ             מדעי החיים צרויה יערי
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

 אורי     יפת        
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

 פרס דיקן   תכנית תלפיות   מדעי המחשב פיסיקה ניר      ירון       

                  מדעי החיים יואל     ירץ פרץ    

 מדעי המחשב זיו כהן
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
       הטבע 

         צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               לילך     כהן

 פיסיקה מדעי המחשב אוריאל   כהן        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
        הטבע 

          כלכלה  מתמטיקה בר       כהן        

 פרס דיקן תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה עמרי     כהן        

          מדעי המחשב מתמטיקה שגב      כהן        

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה שירי     כהן        

                  מדעי החיים עמית     כץ         

       תחומית -תכנית הלימודים הרב מדעי המחשב גל       כצהנדלר    

 אלירן    לאור       
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

 פרס דיקן                ומיקרואלקטרוניקה   

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה עידן     יהודי   -לב

 פרס דיקן           מתמטיקה מדעי המחשב ניב      לבהרי      

 פרס דיקן   תכנית תלפיות   מדעי המחשב פיסיקה גיא           לבנון 

               מתמטיקה מתן      לוי        

 פרס דיקן        גאוגרפיה  מדעי הסביבה     קמה      טל      -לי



 פיסיקה מתמטיקה אהד      ליב        
מדעי  -תכנית מצטיינים  - אמירים
 פרס דיקן      הטבע 

          פסיכולוגיה מדעי המחשב יסמין    ליפינר ניר 

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               יאיר     ללוש       

             הסביבה    מדעי  מדעי החיים יעל      לנרד       

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית   אלישבע   לפיד       

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב בועז     לרנר       

          פילוסופיה        מדעי המחשב יותם     לשם ליפשיץ 

                  מדעי המחשב עופר     לשקוביץ    

 חן       מזרחי      
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

          בלשנות  מדעי החיים תמיר     מיטלמן     

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה יואב     מירון      

 פרס דיקן                מדעי הכימיה והביולוגיה  עמרי     מכנס       

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

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

 אוריה    מקיטן      
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

          גאוגרפיה  מדעי הסביבה          רות מרדכי      

             מתמטיקה מדעי המחשב נועה     מרק        

             פיסיקה מתמטיקה איליה    מרקולוב    

                                הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים       דוד      משה        

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               ליאור    מתתיהו     

 צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               אילנה    נוה        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

          מנהל עסקים           מדעי המחשב דוד      נוקראי     

               מדעי המחשב אורן     נוריאל     

 פרס דיקן           מתמטיקה מדעי המחשב פלג      נחליאל     

             גאוגרפיה   מדעי הסביבה    אורי     נחמני      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               נעמי     נידרהפר    



             מדעי החיים מתמטיקה טל       נלקן       

          כלכלה  מתמטיקה אלחנן    נפחא       

          תכנית תלפיות   פיסיקה נדב      נפתלי      

 מתמטיקה מדעי המחשב אלון     נצר
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

          בלשנות  כימיה  יעל      סברון      

 מתמטיקה אורי     סגל        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן           הטבע 

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב ניר      סוויד      

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     רועי     סוויסה שרון

 כלכלה פיסיקה   מאור         סיבוני 
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן      הטבע 

 עופר     סלהוב      
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

 ומיקרואלקטרוניקה   
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

 פרס דיקן                כימיה  איליה    סלובודקין  

          פסיכולוגיה מדעי החיים מוריה    סעדון      

 כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה מיטל     עוזרי      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     דליה     עזרן       

 פרס דיקן                מדעי כדור הארץ             רועי     עזרתי      

 מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב דן       עמיר       
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן   הטבע 

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה פלג      עמנואל     

                  מדעי החיים חן       עצמון      

             מתמטיקה מדעי המחשב אלה      פאליק      

 מדעי החיים פיסיקה רועי     פדן        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

                  פיסיקה יותם     פדרמן      

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב עמרי     פוני       

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב מרינה    פורן       

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה בנימין   פיקסלר     

          מדעי המחשב פיסיקה זואי     פירן       



               מתמטיקה נבו      פישביין    

 מדעי המחשב נתנאל         פישר  
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

 פרס דיקן                הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     עינב     פכטר       

         חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                    הנדסת  איתי     פלג

          מדעי הקוגניציה  מדעי החיים עומר     פלוטניק    

                  מדעי החיים שמואל    פליישר     

        מדעי כדור הארץ      עדי      פנסטר      
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב 

          הקדום

 כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה גיא      פסקין      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן        הטבע 

       מתמטיקה מדעי המחשב אור פרדיס

 שמואל    פרוידנשטיין
חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה הנדסת 

                  ומיקרואלקטרוניקה   

          תכנית תלפיות   פיסיקה רוני     פרומקין    

 פרס דיקן תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה סהר      פרימק      

          מדעי הקוגניציה  פיסיקה ליאור    פרמינגר    

          תכנית תלפיות   פיסיקה איתי     פרנקל      

                  הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     נגה      פרנקל      

 פרס דיקן        מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב    גל    פתאל       

 מדעי הכימיה והביולוגיה  דניאל    צ'אוסובסקי 
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

 פרס דיקן תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה מקסים    צ'רניצקי   

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               בר               צור

 כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה מאיה     צור        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

 מדעי החיים מדעי הסביבה     ענבל     ציפרמן לוטן
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

             פיסיקה מדעי המחשב אדם      קאופמן     

             פיסיקה מתמטיקה אור      קדר        

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה יהונתן   קויצקי     



 יובל     קולודני    
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה 

               ומיקרואלקטרוניקה   

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה יעקב     קוסובורד   

 פרס דיקן תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה רוני     קופול      

               מדעי המחשב אלי      קורן       

                  מדעי המחשב אורי     קורנר      

 מדעי הקוגניציה  מתמטיקה דפנה     קידר       
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               מתן      קיין       

 צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               אליאל    קלפהולץ    
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
          הטבע 

             פיסיקה המחשבמדעי  שחר      קסירר      

         כימיה  יגאל     קסל      

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב אמיר     קסלר       

       פילוסופיה        מתמטיקה אסף קפוטא

 מתמטיקה מדעי המחשב גל קפלון
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

         כימיה  יהל קראוס

 פיסיקה איתמר    קרבי       
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
             הטבע 

 מדעי הקוגניציה  מדעי החיים מיכל     רבינוביץ   
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

             פיסיקה מתמטיקה רועי     רבני       

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

 פיסיקה מתמטיקה נועם     רוזן       
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
        הטבע 

 פילוסופיה        פיסיקה ברק      רום        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

          פסיכולוגיה מדעי המחשב שירי     רון        

             מדעי הסביבה     מדעי החיים דנה      רז         

 מדעי המחשב נועם     רזין       
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן           הטבע 

          כלכלה  מדעי המחשב שלומי    רחימה      



 מתמטיקה מדעי המחשב בנימין   ריאחי      
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
        הטבע 

          היסטוריה מתמטיקה נריה     ריינר      

 מנהל עסקים           מדעי המחשב רועי     שאג        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
     הטבע 

          פסיכולוגיה המחשבמדעי  אריאל    שאולקר     

          מנהל עסקים           מתמטיקה אלעד     שהם        

          תכנית תלפיות   מדעי המחשב כפיר     שואר       

         מתמטיקה נדב      שוייגר

   תכנית תלפיות   מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה רוה      שולמן      

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב רן       שחם        

          מדעי הקוגניציה  מדעי המחשב ניר      שיפר       

 פרס דיקן           כימיה  מדעי המחשב איתי     שכטר       

                  כימיה  דועאא    שמאליה     

       היסטוריה מדעי כדור הארץ             יובל     שמילוביץ

                  מדעי המחשב יונתן    שמיר       

 פיסיקה מתמטיקה סרגיי    שמס        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
        הטבע 

         הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     גיא      שני

 פרס דיקן        כלכלה  מתמטיקה איתי     שפירא      

                  חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                    הנדסת  אליעזר   שפירא      

 פרס דיקן   תכנית תלפיות   מתמטיקה פיסיקה מורן     שפירא      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים               ענבר     שפירא      

 הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים                     רועי     שפר        
מדעי  -תכנית מצטיינים  -אמירים 
 פרס דיקן        הטבע 

                  מדעי הכימיה והביולוגיה  נדב      שר         

 

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

 מהרקטור.


