
 

 

 

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
 טתשע" -בוגר רשימת דיקן ופרסים לתואר 

 
 

  

 פרס דיקן חוגים שם פרטי שם משפחה

 פרס דיקן      תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מדעי החיים פיסיקה יהונתן   אבידן      

             מדעי הכדור הארץ מדעי הסביבה יסמין    אבידני     

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה איתמר    אבליוביץ'  

 פרס דיקן תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה נועם     אוחיון     

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

          לימודי אסיה מתמטיקה גיל      אור        

          תכנית מצטיינים-אמירים מתמטיקה   רועי   אילני      

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים קוגניציה מדעי החיים גיא      אכר        

               כימיה נגה      ארן        

 דניאל    בועז       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

 פרס דיקן                מדעי החיים    אביב  ביטון      

          יחסים בינלאומיים מדעי הסביבה שירן     ביתן       

 פרס דיקן      תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה מתמטיקה יאיר     בלייברג    

 פרס דיקן תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה מיכאל    בלכמן      

     תכנית תלפיות מדעי המחשב מתמטיקה נבות     בן לולו    



                  מדעי החיים דור      גבאי       

             מדעי המחשב פיסיקה ניר      גבריאלוב   

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה ניצן     גולדברג    

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים רוני     גולדנברג   

          ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום מדעי הסביבה לילך     גונן       

             כלכלה מתמטיקה מתן      גיבסון     

             פיסיקה מתמטיקה מיכאל    גלזנר      

                  כימיה אריאל    גנון       

        תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה רועי     גרנט       

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה רזיאל    גרצמן      

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים אלעד     דביר       

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים סרפימה   דובנוב     

               מתמטיקה אלון     דוגון      

 פרס דיקן                כימיה ינון     דרעי       

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה אסף      האס        

                  מדעי החיים הדס      הרשקו      

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה נוי      ווסקר      

       תכנית תלפיות פיסיקה עפרי     וינר       

 פרס דיקן           פיסיקה מתמטיקה טל       וסרמן      

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים אלעד     וקנין      

 ענבר     וקסלר      
הכימיה תכנית משולבת במדעי 

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים והביולוגיה

     תכנית תלפיות מדעי המחשב מתמטיקה רוני     ורשבסקי    

          לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים מדעי החיים יונתן    זוהר       

 רוני     זולר       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה עפרי     זקס        

 מישאל    חבשוש      
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

 פרס דיקן                והביולוגיה

               מדעי הכדור הארץ רביד     חג'בי      

               מתמטיקה גדעון    חזוני      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים ליאן     חכם        

                  מדעי הכדור הארץ נטע      טילבור     

             מדעי המחשב מתמטיקה שלמה     טנור       

 פרס דיקן             מתמטיקה ייפאן    יאנג       

             פיסיקה מתמטיקה אסתר     יהודה      



 פרס דיקן             מתמטיקה נדב      יעקבס      

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מדעי הכדור הארץ עמוס     יערי       

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה נועה     יפה        

 פרס דיקן        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מדעי הכדור הארץ יובל     כהן        

               פיסיקה אליסף    כהן        

               מתמטיקה יואב     כהן        

          מדעי המחשב מתמטיקה אסף      כורם       

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים אמילי    לבדקין     

 משה      לבז        
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

             מדעי הכדור הארץ מדעי החיים נעה      לביא       

 מעיין    לביא       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

 ניצן     לבני       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה ליאור    לדרר       

 נגה      לוינסון    
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה ניר      ליבנה      

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה רז       מאור       

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה מתמטיקה רותם     מאיו       

                  כימיה מאי ים   מושקוביץ   

                  מתמטיקה טל       מילין      

          פילוסופיה פיסיקה ענבר     מימון      

          פסיכולוגיה מתמטיקה גלית     מנצל       

 פרס דיקן        היסטוריה מתמטיקה זיו      מעין       

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה שי       מרגוליס    

          מדעי המחשב פיסיקה איליה    מרקולוב    

   תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה מאיה             נוה

 בעז      נוטקוביץ   
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מדעי המחשב מתמטיקה מעוז     נחום       

                  כימיה-פיסיקהתוכנית משולבת  גיא      נעים       

               מתמטיקה פז       נעים       

 פרס דיקן           מדעי החיים כימיה יונתן    סוכרן      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים בר       סומך       

                  מדעי החיים דניאל    סטוצ'ינסקי 



 פרס דיקן        פסיכולוגיה פיסיקה אלון        סרדס    

                  מדעי החיים מוחמד    עואודה     

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה רותם     עובדיה     

 אפרת     עודד       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

          מצטיינים מדעי הטבעתכנית -אמירים והביולוגיה

 פרס דיקן      תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים מדעי הכדור הארץ פיסיקה רועי     עזרתי      

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה מתמטיקה שחר      פוגל       

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים שולמית   פינקלמן    

       תכנית תלפיות פיסיקה יואב     פלטי       

                  מדעי החיים טל       פלטיאל     

 עמוס     פליג       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  והביולוגיה

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פילוסופיה פיסיקה עמית     פנדו       

               פיסיקה ליאור    פרמינגר    

 פרס דיקן     תכנית תלפיות פיסיקה אלעד     פרנס       

                  כימיה אייל     צביטמן     

     תכנית תלפיות מדעי המחשב מתמטיקה נדב      צמח        

 פרס דיקן                מתמטיקה נעם      צמחוני     

             מדעי הסביבה מדעי החיים נועה     צרויה      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים יעל      קאופמן     

                  מדעי החיים שי       קינרייך    

             קוגניציה מדעי החיים רותם     קיפר       

             פיסיקה מתמטיקה מיכאל    קלי        

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פסיכולוגיה מתמטיקה יובל     קרשאי      

       תכנית תלפיות פיסיקה יניר     רביע       

     תכנית תלפיות מדעי המחשב מתמטיקה יהונתן   רגב        

                  כימיה נתן      רהט        

                  מדעי החיים גיל            רואי 

               מדעי החיים נטע      ווקס -רוזנר

             פיסיקה מתמטיקה עמרי     רוזנר      

 הילה     רוטברד     
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים והביולוגיה

                  מדעי החיים הדריאל   רוטנמר     

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים דפנה     רורמן      

 פרס דיקן          צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים רעות     שבתאי      

             פיסיקה מתמטיקה איתמר    שושני      



               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים שי       שחר        

                  פיסיקה לירן     שיריזלי    

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים כימיה מתמטיקה איתי     שכטר       

       תכנית תלפיות פיסיקה יואב     שמעוני     

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פילוסופיה מתמטיקה שאול     שסג        

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע-אמירים פיסיקה רונן     שקל        

 פרס דיקן תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה מתמטיקה אלון     שראל       

 פרס דיקן                כימיה עינב     שרף        

 עודד     שרצר       
תכנית משולבת במדעי הכימיה 

                  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


