
 

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 תשע"ו -רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר

 
שם 

 משפחה

שם 

 פרטי

 פרס חוגים

                  מדעי החיים  מלי      קינג -אבידן

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  רועי     אגמון      

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

                  מדעי הכימיה והביולוגיה גיל      אולגנבלום  

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים תכנית מצטיינים -אמירים פיסיקה ליאור    אופנהיים   

                  מדעי המחשב רון      אורבך      

             מדעי החיים  מתמטיקה שירה     אזולאי     

        תכנית תלפיות מדעי המחשב פיסיקה עמית     אטיה       

 פרס דיקן                מדעי המחשב מאור     איבגי      

             בלשנות מדעי המחשב זהר      איזנבוד    

 פרס דיקן                כימיה אופיר    איזנברג    

 פרס רקטור        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי החיים  אורלי    איז'ק      

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה יובל     איטקין     

 פרס דיקן                מדעי כדור הארץ חגי      איל        

 פרס דיקן        מדעי הקוגניציה מדעי המחשב יהונתן   אילוז      

             מדעי החיים  פיסיקה עידו     אירני      

             גאוגרפיה מדעי כדור הארץ אילת     אלבאום     



        מצטיינים מדעי הטבעתכנית  -אמירים פיסיקה מתמטיקה איתי     אלפרן      

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים גיא      אמיר       

          בלשנות מדעי החיים  זוהר     אפק        

             מדעי כדור הארץ מדעי הסביבה מורן     ארז        

        תכנית תלפיות מתמטיקה פיסיקה רועי     ארזי       

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים ירדן     אריאב      

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית טל       אשוח       

               מדעי המחשב חופית    באטה       

 פרס דיקן        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים כימיה ברק      בודניק     

          גאוגרפיה מדעי הסביבה ענבל     בוסתן      

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית נדב      בורנשטין   

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  ליאור    בזן        

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מתמטיקה נעם      בט         

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים כלכלה מתמטיקה דניאל    בלנגה      

 פרס דיקן      מצטיינים מדעי הטבעתכנית  -אמירים מתמטיקה מדעי המחשב אביחי    בן דוד     

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב ענבל     בן דיין    

        תכנית תלפיות מתמטיקה פיסיקה פלג      בן חמו     

             תכנית מצטיינים -אמירים מתמטיקה אורי     בן לוי     

             מדעי כדור הארץ מדעי הסביבה אלעד     בן צור     

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

                  מדעי המחשב גל       בנימיני    

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  יחל      שלום    -בן

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית אמיר     בר         

                  מדעי המחשב שירה     און     -בר

                  מדעי המחשב דוד      ברבן       

                  מדעי הכימיה והביולוגיה איריס    ברג        

             מדעי החיים  מדעי המחשב נעמה     ברדה       



       תכנית תלפיות פיסיקה שחר      ברון       

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  עדו      גוטויליג   

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
 פרס דיקן               

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה איתן     גולדשמידט  

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה יונתן    גילת       

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מדעי המחשב דניאל    גיסין      

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

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים שיר      גנזר       

 פרס דיקן           מתמטיקה מדעי המחשב יואב     גרוס       

 פרס דיקן           מדעי כדור הארץ מדעי המחשב עמוס     גרופ       

         מתמטיקה דניאל גרינפלד

        תכנית תלפיות מתמטיקה פיסיקה שחר      דגן        

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות     שראל  דואניס     

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

          תכנית תלפיות מדעי המחשב עומר     דויטש      

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים כימיה אור      דישי       

        מצטיינים מדעי הטבעתכנית  -אמירים פיסיקה מדעי המחשב איתי     דלמדיגוס   

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים נדב      גור     -דן

             מתמטיקה מדעי המחשב רון      דניאל      

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  עומרי    דסה

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים גל       הדר        

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה אביב     הדר        

                  מדעי המחשב עמרי     הומבורגר   

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  רועי     הומבורגר   

 מחשבים
                 

             תכנית תלפיות פיסיקה יהל      הורוביץ'   

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב גיא      הכהן       

 פרס דיקן                מדעי המחשב יונתן    הריס       

             מתמטיקה מדעי המחשב טל       הרמן       



        תכנית תלפיות מתמטיקה פיסיקה איתי     הרן        

          כימיה מדעי החיים  שירה     ואן ופרן   

 פרס דיקן תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה אלון     וולף       

 פרס דיקן           מתמטיקה מדעי המחשב נעם      וייס       

             מדעי הקוגניציה מתמטיקה איתמר    וינטר      

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  דן       וינר       

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
 פרס דיקן               

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית עדי      ויצמן      

             תכנית מצטיינים -אמירים פיסיקה יותם     וקנין      

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב שירה     ורמן       

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מתמטיקה אנדרי    זגרבין     

 פרס דיקן        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה פנחס     זילבר      

             מתמטיקה מדעי המחשב ורדה     זילברמן    

                  מדעי החיים  וסאם     זעאתרה     

       תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים כימיה עומר חג'אג'

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  אלדן     חודורוב    

 מחשבים

          מנהל עסקים

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב אור       חונוביץ   

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית דניאלה   חורן       

 פרס דיקן                פיסיקה אורי     חכמו       

         מדעי המחשב אופיר    חצבאני

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב לשם      חשן        

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב עירא     חשן        

          מדעי הקוגניציה כימיה יובל     טראב       

 פרס רקטור             מתמטיקה עופר     יהודה      

                  כימיה בר       יחזקאלי    

             מדעי כדור הארץ כימיה ניצן     ינאי       

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

             מדעי הקוגניציה מתמטיקה רותם     יערי       



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

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  אורי יפת

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

 פרס רקטור תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה ניר      ירון       

 פרס דיקן           תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מתמטיקה גבע          ישפה   

          מדעי הקוגניציה פיסיקה תום      ישראלי     

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב זיו      כהן        

             כלכלה מתמטיקה בר       כהן        

 פרס דיקן                מדעי כדור הארץ ענת      כהן        

             מתמטיקה מדעי המחשב שגב      כהן        

         פיסיקה דניאל כהן

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב אמיתי    צמח    -כהן

 פרס דיקן      תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מתמטיקה מדעי המחשב רועי     כטס        

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי החיים  פיסיקה עמרי     כמוס       

          תחומית -תכנית הלימודים הרב מדעי המחשב גל       כצהנדלר    

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי הקוגניציה מדעי החיים  תום      כרמי       

 פרס דיקן                מדעי הכימיה והביולוגיה רואי     וקס  -לאונר

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  אלירן לאור 

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה גיא      לבנון      

                  מדעי המחשב ארז      לבנון      

          מדעי הקוגניציה מדעי המחשב יונתן    לבנון      

                  מדעי הכימיה והביולוגיה בועז     לוי        

 פרס דיקן      מצטיינים מדעי הטבעתכנית  -אמירים פיסיקה מתמטיקה אהד      ליב        

         מתמטיקה אלישיב ליבטאג

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים יאיר     ללוש       

                  מדעי המחשב נמרוד    לנג בן נון 

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב ענבל     לנגר       

             כלכלה מתמטיקה טל       לנצביצקי   



             מדעי הסביבה מדעי החיים  יעל      לנרד       

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה נועם     לרנר       

             מדעי כדור הארץ מדעי המחשב יוחאי    מגן        

                  כימיה -תכנית משולבת: פיסיקה אלון     מגן        

 פרס דיקן תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה אלישע    מודלבסקי   

                  מדעי הכימיה והביולוגיה יוכבד    מור חי     

          בלשנות מדעי החיים  תמיר     מיטלמן     

            כימיה רון      מלכה       

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים טליה     מלצר       

                  מדעי כדור הארץ עמית     מלצר       

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

             מדעי הקוגניציה מדעי החיים  דפנה     מעין       

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  אוריה מקיטן

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מתמטיקה סתו      מרכוס      

          פילוסופיה מתמטיקה טל       נוביק      

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  דוד      נויהוף     

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה

 פרס דיקן        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים

                  מדעי המחשב אורן     נוריאל     

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  תום      נסים       

 מחשבים

 פרס רקטור        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים

          כלכלה מתמטיקה אלחנן    נפחא       

 פרס דיקן        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב אלון     נצר        

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב וביולוגיה חישובית מירב     סגל        

 פרס דיקן           מנהל עסקים פיסיקה מאור     סיבוני     

             תכנית תלפיות פיסיקה דורון    סיוון      

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי החיים  פיסיקה שחר      סימון      

         מתמטיקה אוריאל   סיניצ'קין

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  עופר     סלהוב      

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים



         מדעי כדור הארץ חן       עובד

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

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים יוני     עמיר       

 פרס דיקן                מדעי החיים  חן       עצמון      

          מדעי הקוגניציה מדעי המחשב עמרי     פוני       

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב ליאור    פוקס       

          פילוסופיה מדעי המחשב יונתן    פיאט       

          תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי הכימיה והביולוגיה ליבי     פייגין     

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים נועם     פיין       

             פיסיקה מדעי המחשב זואי     פירן       

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  עינב פכטר

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  אפרים    פלדבלום    

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

             מדעי החיים  מדעי הקוגניציה עומר     פלוטניק    

תכנית לימודים בשיתוף האקדמיה  פיסיקה גיא      פרדו

 למוסיקה
      

 פרס דיקן     מתמטיקה מדעי המחשב אור פרדיס

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  דוד      פרויד      

 מחשבים
              

        מצטיינים מדעי הטבעתכנית  -אמירים כלכלה מתמטיקה יונתן    פרוכטר     

             תכנית תלפיות פיסיקה רוני     פרומקין    

 פרס דיקן תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה איתי     פרנקל      

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  נגה      פרנקל      

 מחשבים
                 

             מדעי הסביבה מדעי החיים  בתשבע    פרנקל      

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב גל       פתאל       

                  מדעי המחשב יואב     צוק        

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים   בר     צור        

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



                  מדעי המחשב ניסן     ציפרוט     

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי החיים  מדעי הסביבה ענבל     ציפרמןלוטן 

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה עדו      צמח        

                  מתמטיקה חיים     צסרק       

             מדעי הקוגניציה מדעי החיים  יונתן    קארס       

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה עמית     קדר        

                  מדעי החיים  יחיאל    קויפמן     

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  יובל     קולודני    

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
              

          גאוגרפיה מדעי הסביבה גדעון    קופיאצקי   

            כימיה אור      קיסר       

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים אליאל    קלפהולץ    

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי הקוגניציה מדעי המחשב בן       קנטור      

             תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי המחשב וביולוגיה חישובית יובל     קנטור      

         פיסיקה עומר קנלר

 פרס דיקן             פיסיקה שחר      קסירר      

               כימיה יגאל     קסל        

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים עידו     קסלר       

          פילוסופיה מתמטיקה אסף      קפוטא      

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

                  מדעי המחשב וביולוגיה חישובית אהוד        קרואני  

             מדעי כדור הארץ מדעי המחשב ניב      קרן        

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

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

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה שקד      רוזנשטיין  

 פרס דיקן                פיסיקה  ברק     רום        

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

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים מדעי הקוגניציה פיסיקה ניר      רטנר       



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

 פרס דיקן        היסטוריה מתמטיקה נריה     ריינר      

             היסטוריה מדעי המחשב אסף      רימון      

            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים רון      רפאלי      

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

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  אלון     שביט       

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
        

               צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים יהל      שוחט       

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב רן       שחם        

         מדעי המחשב גלעד     שטרן

             פיסיקה מתמטיקה נועם     שילר       

             מדעי הקוגניציה מדעי המחשב ניר      שיפר       

     תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים בלשנות פיסיקה אורן     שכטר       

          היסטוריה מדעי כדור הארץ יובל     שמילוביץ   

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מתמטיקה סרגיי    שמס        

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  אליעזר   שפירא      

 מחשבים
 פרס דיקן               

   תכנית תלפיות מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה מורן     שפירא      

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות בהנדסת  רועי     שפר        

 מחשבים
 פרס דיקן               

        תכנית מצטיינים מדעי הטבע -אמירים פיסיקה מתמטיקה טל       שפר        

הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות  מוריה    שרגאי      

 באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה
                 

            צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים קטרין    שרייבר     

 פרס דיקן             צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים שני      שרעבי      

 


