טקס הענקת תעודות בוגר למחזור נ"ז  -תשס"ט
נערך ביום שני ,ח' באדר ,תש"ע  22 -בפברואר 2202

רשימת מקבלי הפרסים:



פרס ע"ש ליונל כהן לבוגרת המצטיינת :גילת בכר
פרס ע"ש קלוד וולף על עשייה חברתית :רן רוזנברג
רשימת מקבלי התואר "בוגר במשפטים":

סיימו את לימודיהם בהצטיינות יתרה:
 .1גילת בכר
 .2רן רוזנברג
 .3יהלי שרשבסקי
 .4שירלי אמסטרדם
סיימו את לימודיהם בהצטיינות:
 .5ניצן רוזנברג
 .6יעל ליפשיץ
 .7זוהר נבו
 .8עמית פרסיקו
 .9רועי גרוס
 .11מיכל פומרנץ
 .11עדי ליברוס
 .12דגנית גל
 .13ישראל דרייפוס
 .14שי מעוז
 .15לירון מאוטנר-לוגסי
 .16אביטל שטרן
 .17גילית מנטינבנד
 .18אלעד מקדסי
 .19עמרי אפשטיין
 .21שירן מנור
 .21שיר סודק
 .22מוריה פרימן
 .23יותם בלאושילד
 .24לירון מרקוביץ
 .25הד ארליך
 .26אסף דנון
 .27הדר שהרבני
 .28אביגיל סון
 .29סער בנימין
 .31דוד לנדי
 .31חיים אבישר
 .32ליאת קליין
 .33יואל בן אור

.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44

דניאל שנער
יערה ליבנה
שחר לוי
גלעד אידיסיס
תהילה גימפל
שימרית גרמה-רייכברד
אסף וקשלק
אמרי קוזק
עופר שכטר
תמר מגידו
רועי קונפינו

סיימו את לימודיהם:
 .45רביד אבוקרט
 .46מאור אביב
 .47מראם אבראהים
 .48יובל אגמון
 .49ענת אגמי
 .51שמרית אדלר
 .51ענת אדלשטיין
 .52אריאל אוסיזון
 .53יעל אורטל
 .54אודליה אטיאס
 .55סיוון אטיאס
 .56איתן אלה
 .57עפיף אל-חאג'
 .58ירון אליאסי
 .59אדווה אלקבץ
 .61אמיר אלשיך
 .61אורי אמיתי
 .62יאנה אנג'ל
 .63ויטלי אנטין
 .64יעל אפל
 .65רונית אפשטין
 .66אליסה אקרונוביץ'
 .67אביגיל ארד
 .68עופר ארמוני
 .69מייסא ארשיד
 .71נועה אשד
 .71ולריה בוגומולני
 .72יובל בלקינד
 .73ארז בן-ארויה
 .74רועי בן-ארי
 .75מיכל בן גיאת
 .76חן בן-דורי
 .77אמיר בן זקרי
 .78לימור בן יצחק
 .79אייל בן ישעיה
 .81שלי בנימין-בטאט

 .81רחל ברנשטיין
 .82זוהר ברק
 .83נטע ברק
 .84מיכל ברקאי
 .85ג'רייס בשאראת
 .86יהונתן בשארי
 .87דניאלה גבאי
 .88אלעד גז
 .89אלעד דוד גיל
 .91דנה גינוסר
 .91רעות גיסר
 .92תום גל
 .93אסף גלעד
 .94שני גנץ
 .95רג'ד גראיסי
 .96סתיו גרוסמן גלמן
 .97נעמה גת
 .98נועה דיאמונד
 .99חנוך הגר
 .111יעל הולנדר
 .111מיכאל הלר
 .112אלעד הלוי
 .113גל הנר
 .114נריה הרואה
 .115אסף וולף
 .116סיון וולקן
 .117נועה וינשטוק
 .118רועי זייפר
 .119בעז זיק
 .111סירין זרייק
 .111מתן חודורוב
 .112דנה חסון
 .113אסף חרץ
 .114ברק טויזר
 .115איליה טורקות
 .116רונן טיב
 .117רוני טיסר
 .118יניב טיש
 .119יפעת טרבולוס
 .121יעקב יוטקוביץ
 .121שירן יונה
 .122עופרי יצחקי
 .123גיא יקותיאל
 .124הדס ירושלמי
 .125נעמה ישראלי-דוד
 .126איתמר כהן
 .127הדס כהן
 .128מרב כהן

.129
.131
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.141
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.151
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.161
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.171
.171
.172
.173
.174
.175
.176

משה כהן
עמית כהן
רמי כהן
רפאל כהן
שחר כהן
מורן לביא
אפרים לוי
ארז לוי
לירון בל לוי גבאי
אסף לוין
טטיאנה ליאחובצקי
עודד ליבהבר
רננה ליבזון
ניצן ליבנה
זיו לידרור
אפרת ליכטר
יפעת ליפמן
גלעד לסר
יונתן מאיר
איתמר מורד
הראלה מזרחי
יוחאי מיטל
אלדד מלר
עידו מנור
שדי מנשהאוף
שמעון מרסיאנו
יניב מרקוביץ
רעות משלי
לירון נויהוף
אבישי נעמת
מעין נשר
רן סבג
עמית סגל
קרן סגל
אורי סירוטה
יאנה סלוצניק
וורוד סלמאן
יעל סלנט
איליה סקורוחוד
רנאד עיד
ערן עסיס
רעות עפרון
אורי פוגל
יעל פולק
כרמל ברכה פומרנץ
יולה פוסטרנק
מיכל פטרבורג ילובסקי
ערן פיירשטיין

.177
.178
.179
.181
.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.191
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.211
.211
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.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.211
.211
.212
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.214
.215
.216
.217
.218
.219
.221
.221
.222

אביגיל פיפרנו באר
טל פלבסקי
הגר פלגי הקר
אלון פלד
אבנר פנחס
עדי פנחס
מריה פראטקין
חן פרום
גדי פרל
אילה פשדצקי
אהוד צאושו
רעות צומעי
תהל צוק
נועם צוקר
אפי צמח
אמיר צ'רניחובסקי
יותם קוולר
ליבי קופלבצקי
מיכל קינן
קרן קליין
תמר קסטל בר-און
קרין קפיטולניק
תומר קצב
ניצן קציר
לנה קרבץ
אירן קריפק
דודו קרני
חנן רביב
אסף רגב
איליה רודיאק
גיא רשף
קרן שאול
אלעד שהרבני
יונתן שוטנשטיין
אמג'ד שופאני
מיכה שחם
צביקה שימעונוביץ
אפרת שלו
ענת שלומי
יעל שלם
יונתן שמואל
דפנה שמול
שמעון ליאור שמיע
עמיהוד שמלצר
אבינועם שפע
נעם יהודית שרון-כאהן

