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אוניברסיטת בן גוריון
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מכון ויצמן למדע
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אוניברסיטת תל-אביב
מחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית
עבודה סוציאלית
מכללת צפת
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האוניברסיטה הפתוחה
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המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,מכון ון ליר
לשכת הרקטור
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
החוג ללימודי התרבות העברית
אוניברסיטת תל-אביב
גנטיקה מולקולרית ומיקרוביולוגיה
אוניברסיטה עברית
פיזיולוגיה וביולוגיה תאית
אוניברסיטת בן-גוריון

71

אנגרו שבתאי

אוניברסיטת תל אביב

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

אנוך דוד
אנילי שושי
אפרת צבי
אפרתי נוגה
אראל יגאל
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האוניברסיטה העברית
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אוניברסיטת חיפה
המכללה למינהל
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ארכיטקטורה
מכון טרומן
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חינוך
אנגלית
עיצוב פנים
הפקולטה לניהול
בלשנות
תכנית מ.א .שילוב
ממשל וחברה
כלכלה
תקשורת חזותית
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היסטוריה
כימיה
הנדסת חומרים
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תקשורת
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מדעי המחשב
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בית-אריה מלאכי
ביתן טלי
בכר עדי
בלוך איל
בלטמן דניאל
בלנק דוד
בלקין מיכאל
בן-בסט יוחנן
בן-טל ניר
בן-יוסף נסים
בן-ישי איילת
בן-ישראל ארנון
בן-נון מרב
בן-נפתלי מיכל
בן-עמוס אבנר
בן-עמוס אילנה
בן-פשט מלכה
בן-צבי דני
בן-צבי יעל
בן-שחר רינה
בן-שלום רם
בן אליעזר אורי
בן אריה דבי נירית
בן חנן אורי
בן משה אליהו
בן נון ערן
בן שאול ניצן
בנאי קרו
בנבג'י חגית
בנגל איל
בנימין שלומית

האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מכללת דוד ילין
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
גמלאי ,לשעבר אוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
מכללת קיי
מכללת עמק יזרעאל
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
מכללת סמינר הקיבוצים
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
אוניברסיטה עברית
מכללת ספיר
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון
הטכניון
אוניברסיטת תל אביב

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,פסיכולוגיה
פילוסופיה
ספרות אנגלית
החוג ללימודי אסיה
והחוג ללימודי האסלאם והמזהת
כלל אוניברסיטאי
הפרעות בתקשורת
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור
המכון לחינוך לקיימות
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
מתמטיקה
רפואה
הפקולטה לרפואה
ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
פיסיקה יישומית
שפה וספרות אנגלית
שבילים
חינוך
ספרות
בית הספר לחינוך
היסטוריה
תואר שני באוריינות חזותית בחינוך
הפקולטה לחינוך
ספרויות זרות ובלשנות
לשון עברית; חינוך
היסטוריה של עם-ישראל
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אמנויות
הנדסת מכונות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -מגמת דמוגרפיה
תקשורת
קולנוע וטלוויזיה
הפרעות בתקשורת
פילוסופיה
רפואה
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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159

בנסקי טובה
בר-אל אלירן
בר-דוד ישראל
בר-טל דניאל
בר-יוסף איתן
בר-נון שוש
בר-סיני אלן
בר-סיני רות
בר-תנא יעקב
בר יובל
בר יוסף אורי
ברגמן חגי
ברגר אוה
ברגר אנדראה
ברגר אנדראה
ברודאי דוד
ברונפלד-שטיין חוה
ברונר יגאל
ברזל גבי

המסלול האקדמי המכללה למנהל
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העיברית
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
האוניברסיטה העברית
בצלאל ,אקדמיה לאונות ועיצוב
אוניברסיטת חיפה
האונבריסיטה העברית
המסלול האקדמי המכללה למינהל
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
הטכניון
אוניברסיטת בר-אילן
האוניברסיטה העברית
מכללת עמק יזרעאל

160

ברזל נעימה

אורנים -מכללה אקדמית לחינוך

161
162
163
164
165

בריינין אסתר
בריקס אתגר ליאת
ברם שחר
ברמן עציאל
ברנדייס מיכאל

166

ברנרד אבישי

167
168
169
170
171
172
173
174

ברנשטיין דבורה
ברנשטיין עלינא
ברס נחמה
ברק אורן
ברקאי רון
ברקוביץ ניצה
בת-אל אותי
בת אור מיכל

המרכז האקדמי רופין
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
Dartmouth College/
אוניברסיטת חיפה
המסלול האקדמי המיכללה למינהל
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל-אביב
פרקטיקה פרטית

ביה"ס למדעי ההתנהגות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חשמל
חינוך
ספרויות זרות ובלשנות
ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
מכון למדעי החיים
קשרי חוץ
תזונת האדם
ארכיטקטורה
יחסים בינ"ל ,ביה"ס למדע המדינה
פיזיולוגיה
ביה"ס לתקשורת
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה
הנדסה אזרחית וסביבתית
מגדר
לימודי אסיה
החוג לתקשורת
הפקולטה ללימודים מתקדמיים-
הוראה רב תחומית במדעי הרוח
מדעי ההתנהגות
ארכיטקטורה
ספרות עברית והשוואתית
חקלאות ,מדעי בעלי חיים
גנטיקה
Business / Governmenta
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בית הספר לתקשורת
היחידה להוראת עברית לדוברי שפות זרות
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים
היסטוריה כללית (בדימוס)
סוציולוגיה
בלשנות
טיפול באמנות

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

גבל אינס
גדרון אריאלה
גדרון בנימין
גוב ניר
גוגנהיים דוד
גודס אהוד
גוטליב משה
גולדברג עמוס
גולדברג צפריר
גולדברג הרווי
גולדין סיגל
גולדנר ורדית
גולדרייך עודד
גולדשטיין-גדעוני עפרה
גולומב הרי
גולן גליה
גולן גלעד
גולנד יוליה
גופנא אורי
גור אודי
גורודישר רפאל
גורן איריס
גורן לירן
גזית ניר
גיורא רחל
גייגר עדו
גילעת יעל
גילת דוד
גינזבורג יונתן
גינזבורג רות
גינזבורג רותי
גינזבורג שי
גינצבורג שמעונה
גיסיס סנאית
גל-ים אבישי
גל אדיב

האוניברסיטה הפתוחה
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
מכללת בית ברל
מכון ויצמן למדע
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניב' העברית
אוניברסיטה עברית
המכללה למנהל
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית (בדימוס)
אוניברסיטת בן גוריון
מרכז בינתחומי הרצליה
אוניברסיות תל אביב
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת בן גוריון
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
אוניברסיטת בן-גוריון
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
המכללה האקדמית אורנים
אוניברסיטת תל אביב
Université Paris-Diderot
האוניברסיטה העברית
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
Duke University
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל אביב
מכון ויצמן למדע
סמינר הקיבוצים

סוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת
תואר שני  -למידה והוראה
המרכז לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים
כימיה
התכנית ללימודי מסטר בעיצוב אורבאני
מדעי המחשב
הנדסה כימית
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
הפקולטה לחינוך
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מדעי המחשב
מדעי המחשב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפקולטה לאמנויות ,החוג לאמנות התאטרון
המרכז הבינתחומי הרצליה
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה
ביוטכנולוגיה
ספרות עברית
פקולטה למדעי הבריאות (בדימוס)
ווקאלית
מדעי הגיאולוגיה והסביבה
מדעי ההתנהגות
בלשנות
פילוסופיה
המכון לאמנות
מתמטיקה
UFR d'études anglophones
ספרות השוואתית
היסטוריה ותאוריה
Asian and Middle Eastern Studies
מדעי הטבע והחיים
מכון כהן
פיזיקה
ביולוגיה

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

גל הגר
גל מיכל
גל נורית
גל שמואל
גלבוע לילך
גלושנקוף קלאודיה
גלזנר יאיר
גלזנר חלד גליה
גלסנר אלי
גלעד דוד
גלעד נגה
גלעד שרון
גלעדי אבנר
גלר שולמית
גנז חיים
גניאל אורי
גרואג שמואל
גרונאו נורית
גרוסגליק רפי
גרין יהודית
גרינברג רפי
גרינוולד רון
גרינוולד רועי
גרץ נורית
דבש מיה
דגן גדעון
דגן עופר
דגני דוד
דה-גרוט ראומה
דה מלאך דניאל
דה פריס דוד
דה שליט אבנר
דהאן יוסי
דהאן מייק
דובובסקי יעל
דובנוב אריה

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
שנקר ,אוניברסיטת תל אביב
המכללה האקדמיתלחינוך ע"ש דוד ילין
אוניברסיטת חיפה
מכון ויצמן למדע
מכללת לוינסקי לחינוך
אוניברסיטת בן-גוריון
מכון שכטר למדעי היהדות
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
מכללה אקדמית ת"א יפו
אוניברסיטת תל אביב
מכון ויצמן למדע
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בן-גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה הפתוחה
המכללה למנהל
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
טכניון
האוניברסיטה העברית
המכללה האקדמית ספיר
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה עברית
המרכז האקדמי למשפט ועסקים
מכללת ספיר
טכניון
אוניברסיטת חיפה

החוג למתמטיקה-פיזיקה
לימודי תרבות ,פילוסופיה
מינהל אקדמי
סטטיסטיקה
בקרה ביולוגית
בית הספר לחינוך מוזיקלי
מתמטיקה
פסיכולוגית חברתית
מתמטיקה
מכון כהן
מערך אשכול לימודים רב תחומיים
מדע המדינה וביהס למדיניות ציבורית
היסטוריה של המזרח התיכון
מדעי ההתנהגות
משפטים
הוראת המדעים
ארכיטקטורה
פסיכולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ארכאולוגיה
ארכיאולוגיה
קלינית
ספרות עברית
ספרות לשון ואמנויות
עיצוב פנים
הנדסה
סוציולוגיה-אנתרופולוגיה
הנדסת מכונות
ביה"ס לחינוך
מנהל ומדיניות ציבורית
לימודי עבודה
מדע המדינה
משפטים
מנהל ומדיניות/תקשורת
הנדסת סביבה
ביהס להיסטוריה

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

דוידוב גיא
דוידוב מעין
דוידי אפרים
דולב דיאנה
דולב עידו
דוניץ דוד
דורון אברהם
דורון עידית
דורפמן עירן
דורצ'ין אורי
דורצ'ין אחיק
דורצין יעקב
דיימונד גארי
דיקלר בני
דליות-בול מיכל
דן זכאי
דעואל לוסקי חיים
דקל טל
דרדיקמן דורי
דרור יובל
דרורי ישראל
דרייפוס טומי
דרמן אלי
האן מיכאלי בריגיטה
האריאלי דניאל
הבר כרמית
הד דוד
הדר אורי
הוכנר בני
הוכנר חגית
הוס בועז
הוס מתי
הופ דורית
הורבט ג'וליה
הורה ענת
הורה ענת

האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תל-אביב
המכון הטכנולוגי חולון
מכללה למנהל
סמינר הקיבוצים
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
המסלול האקדמי המכללה למנהל
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל אביב ,בצלאל ובית ברל
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
המסלול האקדמי המכללה למנהל
המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
הטכניון
מכללת עמק יזרעאל
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
האונברסיטה עברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
מכללת סמינר הקיבוצים [בגמלאות]
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב

משפטים
בית ספר לעבודה סוציאלית
עבודה סוציאלית
עיצוב
החוג לעיצוב פנים
מדעים
ביהס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
בלשנות
צרפתית
יהדות ,אסלאם ותרבויות המזרח הקרוב
ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
אומנות יצירה
פסיכולוגיה
עיצוב פנים
החוג ללימודי אסיה
פסיכולוגיה
מדעי הרוח
לימודי נשים ומגדר
רפואה
תקשורת
בית הספר למינהל עסקים
החוג לחינוך מתמטי ,מדעי וטכנולוגי
ארכיטקטורה
הומניסטיים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה /סיעוד
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פילוסופיה
פסיכולוגיה
המחלקה לנוירוביולוגיה מכון סילברמן למדעי החיים
ביה"ס לבריאות הציבור
המחלקה למחשבת ישראל
ספרות עברית
ספרות
בלשנות
חינוך
בית הספר לחינוך

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

הירש דפנה
הירשברג יהואש
הירשפלד אריאל
הירשפלד מרים
הכט ענב
הלמן שרה
הלפרין אירית
הנדל אריאל
הנדלזלץ יונתן
הניג מרדכי
הס תמר
הראל דוד
הרושובסקי אהוד
הרכבי אברהם
הרן אוריאל
הרן גלעד
הרסטון אילנה
הרצוג זאב
הרצוג חנה
הררי יובל
ואקנין-יקותיאלי אורית
וגר זאב
ווד אביגיל
וולק טלילה
וולקן מאיה
ויילר גור אריה אדם
וייס-גל עידית
וייס זאב
וייס חיים
וייץ אלי
ויל אמציה
וינטראוב רותי
ויניצקי-סרוסי ורד
וינשטיין נטלי
ויס גדעון
ויסמן ענת

האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
מכללת עמק יזרעאל
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
המכללה האקדמית תא יפו
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית בירושלים
מכון ויצמן
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן
אוניברסיטת בן גוריון
מכון ויצמן למדע
המכללה האקדמית של תל אביב  -יפו
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
המכללה האקדמית ספיר
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת חיפה
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת חיפה
מכללת תל-חי
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת תל אביב
המרכז ללימודים אקדמיים ,אור יהודה
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון

סוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת
מוסיקולוגיה
ספרות עברית
סיעוד
מדע המדינה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תרפיה בהבעה ויצירה
מכון טרומן
מדעי ההתנהגות
ניהול
ספרות עברית
מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
מתימטיקה
הוראת המדעים
ניהול
פיזיקה כימית
מדעי ההתנהגות
ארכיאולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
החוג להיסטוריה
ב.א .בלימודים רב-תחומיים
חלקיקים ואסקרופיזיקה
מוסיקה
גנטיקה מולקולרית
דוקטורנטית בועדה כלל אוניברסיטאית
חינוך
בית הספר לעבודה סוציאלית
ארכאולוגיה
ספרות עברית
לימודי עבודה
חינוך
פילוסופיה
סוציולוגיה
ספרות עברית  /מדעי היהדות
סטטיסטיקה
ספרות עברית

חתן פרס ישראל במדעי המחשב תשס"ד

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

ולך יאיר
וסרמן ורדה
וסרמן נתן
ורבקל אלס
ורדי עינאל
ורדי עמיחי
ורטון לורה
ורשבסקי רבקה
זאוברמן גל
זדוניסאיסקי ארליך שרה
זהר אילת
זוננשיין נאוה
זיו יעל
זיו עמליה
זילברמן סילויה
זילברשטיין טלי
זיסנויין דוד
זכאי אביהו
זלצמן יוסף
זנדבנק שמעון
זנדברג אייל
זעירא יוסף
זקס רפאל
זר-אביב משה
זרמי יאיר
ח'מאיסי ראסם
חבר חנן
חוברס אראלה
חורי נידאא
חזן-רוקם גלית
חזן חיים
חזן נעמי
חן-מוריס רז
חן יצחק
חנוך גיורא
חסין רן

NEAR AND MIDDLE EAST
SOAS, UNIVERSITY OF LONDON
כלכלה וניהול
האוניברסיטה הפתוחה
ארכיאולוגיה
האוניברסיטה העברית
ארכיטקטורה
הטכניון
אנגלית
האוניברסיטה העברית
כימיה
אוניברסיטת בן-גוריון
מדע המדינה
האוניברסיטה העברית
ביה"ס לפסיכותרפיה
אוניברסיטת בר אילן
The Wharton School
University of Pennsylvania
חינוך
בית ברל ומכללת לוינסקי
לימודי אסיה
אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה קורס משותף למחלקה ולביה"ס לשלום
אוניברסיטת תל אביב
בלשנות
האוניברסיטה העברית
התכנית ללימודי מגדר
אוניברסיטת בן-גוריון
משפחה וקהילה
מכון שכטר למדעי היהדות
סוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת
האוניברסיטה הפתוחה
חינוך
אוניברסיתת תל אביב
היסטוריה
האוניברסיטה העברית
הנדסת חשמל
הטכניון
ספרות השוואתית
האוניברסיטה העברית
תקשורת
המכללה האקדמית נתניה
כלכלה
האוניברסיטה העברית
הנדסה אזרחית וסביבתית
הטכניון
תקשורת חזותית ,הנדסת תוכנה
שנקר
חקר המדבר
אוניברסיטת בן-גוריון
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
אוניברסיטת חיפה
ספרות עברית
האוניברסיטה העברית
ארכיאולוגיה
האוניברסיטה העברית
ספרות עברית
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ספרות עברית ולימודי פולקלור ותרבות עממית
האוניברסיטה העברית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
יפו המדינה
מדע
האוניברסיטה העברית/המכללה האקדמית של תל-אביב-
מדע ,טכנולוגי וחברה
אוניברסיטת בר אילן
היסטוריה כללית
אוניברסיטת בן-גוריון
כלכלה
האונברסיטה העברית
פסיכולוגיה
האוניברסיטה העברית
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חקק יוחאי
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375
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377
378
379
380
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382
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387
388
389

טאובה משה
טאובר צבי
טוך מיכאל
טייכמן מאיר
טל צבי
טמיר בתיה
טרגן חנה
טריגר צבי
טרכטנברג גרסיאלה
טרש ריקרדו
יבלונקה חוה
יגנדורף צבי
יהודאי עמירם
יואל דפנה
יובל יונתן
יובל ישראל
יונאי יובל
יוסף אברון
יוסף צלגוב
יוצר מיכל
יורן חנן
יזרעאל שלמה
יחוט אלכס
יחיאלי אורי
ילין דביר
ינאי ניצה
יסעור יוסי
יעקבסון דן
יעקובי-וולק כרמלה
יעקובי חיים
יעקובסון הילה
יערי נורית
יקותיאלי אמנון
יקותיאלי דניאל

האוניברסיטה העבית
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
מכללה אקדמית ספיר
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אוניברסיטת תל אביב
המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
הטכניון
אוניברסיטת בן גוריון
מרכז לטכנולוגיה חינוכית -מט"ח
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב
טכניון
אוניברסיטת בן גוריון
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת תל-אביב
המסלול האקדמי המכללה למנהל
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב

School of Health Sciences
and Social Work
בלשנות  /למודים גרמניים ,סלאוויים ומזרח אירופיים
פילוסופיה
היסטוריה
בית הספר לעבודה סוציאלית
אמנויות הקול והמסך
סיעוד
תולדות האמנות
בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס
ממשל וחברה
חינוך
מכון כהן
אנגלית
מדעי המחשב
פסיכולוגיה
משפטים
היסטוריה של עם ישראל
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פיסיקה
פסיכולוגיה
עברית
היסטוריה
בלשנות שמית
הנדסה
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
הנדסה ביורפואית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מינהל עסקים
לימודי עבודה
עיצוב
פוליטיקה וממשל
מדעי המוח והקוגניציה
החוג לאמנות התיאטרון
מתמטיקה
ביה"ס למתמטיקה
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400
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יקותיאלי יובל
ירון צבי
ירון תמר
ירושלמי חנוך
יששכרוב יפתח
כהן אבנר
כהן דוד
כהן דורון
כהן ורוניקה
כהן יהודית
כהן ירחמיאל
כהן מרגית
כהן עין-יה
כהן שלי
כהן ורונ'קה
כהן עקיבא
כהן שבוט שרה
כהן שבות לאונרדו
כנעני דפנה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת תל אביב
Jump Cut
אוניברסיטת חיפה
המסלול האקדמי המכללה למנהל.
מכללת אורנים
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בן גוריון
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים
אוניברסיטת תל-אביב
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מכללת עמק יזרעאל
אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון /האוניברסיטה הפתוה
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
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כסיף עופר

האוניברסיטה העברית
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כספי אבנר
כספי זהבה
כץ אמירה
כץ דוד
כץ חגי
כרמון אמנון
כרמון נעמי
כרמלי דפנה
כשר חנה
כתריאל יעקב
כתריאל תמר
לבב יונתן
לבב יצחק
לביא-אג'אי מיה
לביא נאמן מירי

האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית ירושלים
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
מכללת ספיר
טכניון
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בר אילן
הטכניון
אוניברסיטת חיפה
Stanford University
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
UC Berkeley

ארכיאולוגיה
זואולוגיה
מנהלת
בריאות נפש קהילתית
עיצוב פנים
היסטוריה
חומרים ופני שטח
פיסיקה
החוג להכשרת מורים למוסיקה
מוזיקולוגיה
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
משפטים
הפקולטה למחול ותנועה
גיאוגרפיה
החוג לחינוך מוסיקלי
תקשורת
לימודי נשים ומגדר
מחלקת אפריקה
הנדסת ביוטכנולוגיה
מדע המדינה ,מכינה אקדמית,
ביה"ס לתלמידי חו"ל
חינוך ופסיכולוגיה
ספרות עברית
לימודי אסיה
היסטוריה
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
מחלקה ללימודים רב תחומיים
תכנון ערים ואזורים
סיעוד
פילוסופיה יהודית
כימיה
תקשורת וחינוך
Graduate School of Business
חוג לבריאות הנפש קהילתית
עבודה סוציאלית
Geography
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434
435
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437
438
439
440
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442
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לבל חגאי חגית
לבנטל אורי
להבי ירון
להד כנרת
לובין אורלי
לובין יעל
לוונהיים עודד
לוז בועז
לוטם ארנון
לוי-פאור דוד
לוי אנדרה
לוי דרור
לוי יגיל
לוי נועה
לוי רם
לוי שמעון
לוי תום
לוין איילה
לוין איריס
לוין נעמה
לוינגר אסתר
לוינגר מרים
לוינגר שלמה
לויתן עידו
לומסקי-פדר עדנה
לזר בעז
לחובר עינת
לטוביצקי טלי
ליאל אלון
ליבוביץ' ניצן
ליבוביץ אליה
ליבנה אלעד
ליברמן נירה
ליברמן עידן
לייבלר ענת
לייבנר חררדו

אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה האקדמית לחינוך ע"G716+ש דוד ילי
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטה עברית
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
המכון הטכנולוגי חולון
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסית תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת קולומביה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית ספיר
אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
מכללת ספיר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת תל אביב
אונ' ליהיי ,פנסילווניה
אוניברסיטת תל אביב
המרכז ללימודים אקדמיים ,אור יהודה
אוניברסיטת תל אביב
המכללה למנהל רשל"צ
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת תל אביב

עבודה סוציאלית
פסיכיאטריה
החוג למתמטיקה פיזיקה
התכנית ללימודי נשים ומגדר
החוג לספרות
אקולוגיה מדברית
יחסים בינ"ל
מדעי כדור הארץ
זואולוגיה
מדע המדינה ומדיניות ציבורית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פקולטה לעיצוב
המחלקה למדע המדינה ,סוציולוגיה ותקשורת
הפקולטה למשפטים
קולנוע וטלויזיה
אמנויותתיאטרון
החוג לאמנות התיאטרון (בדימוס)
ביהס לאדריכלות ,תכנון ושימור
חינוך
עבודה סוציאלית
תולדות האמנות
בית הספר לעבודה סוציאלית
כימיה
חינוך ופסיכולוגיה
בית הספר לחינוך
מדעי כדור הארץ
בית הספר לתקשורת
ספרות עברית
התכנית לישוב סכסוכים
הסטוריה ומדעי היהדות
ביהס לפיסיקה ואסטרונומיה
ביה"ס לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה
היחידה לאנגלית
התוכנית ללימודי מדע ,טכנולוגיה וחברה
היסטוריה

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

ליכנשטיין דוצ'י
לינדנשטראוס גליה
ליניאל נתי
לירון אורי
לירון יעל
לם אהוד
לם אורן
לנדא ישי
לנדאו אהרן
לנדו עידן
לנדמן פרד
לנטין רונית
לנטין רונית

מכללת לוינסקי לחינוך
האוניברסיטה העברית/המרכז הבינתחומי
האוניברסיטה הפתוחה
טכניון
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב
Trinity College Dublin
הדסה

בית הספר לחינוך מוזיקלי
יחסים בין-לאומיים/ממשל
מדעי המחשב
הוראת המדעים
פסיכולוגיה
פילוסופיה של המדעים והרעיונות
חינוך מיוחד
היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות
המחלקה לספרויות זרות ובלשנות
ספרויות זרות ובלשנות
לימודי נשים ומגדר
Sociology
ביה״ס לבריאות הציבור

474

לפין שלום

King's College London

Philosophy

475
476
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481
482
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484
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לפסטיין אדם
ם גרוס נחו
מ .קופפרשמידט אורי
מאור ענת
מאיירס אורן
מאיר אבינועם
מאיר יואכים
מאיר יונתן
מאיר אבינועם
מאירי סנדרה
מאירי שי
מהלאל דוד
מוזס יורם
מוזס יעל
מונדלק גיא
מונסונגו-אורנן אפרת
מונק יעל
מועלם נעמה

אוניברסיטת בן-גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
טכניון
הבינתחומי ,הרצליה
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה הפתוחה
המכון הטכנולוגי חולון

חינוך
כלכלה
החוג להסטוריה של המזרח תיכון
מינהל עסקים
החוג לתקשורת
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
הנדסת תעשייה וניהול
מחשבת ישראל
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
ספרות ,לשון ואמנויות
זואולוגיה
אזרחית וסביבתית
הנדסת חשמל
מדעי המחשב
משפטים ולימודי עבודה
ביוכימיה ותזונה
המחלקה לספרות ,לשון ואמנויות
עיצוב

Professor of Computational
Linguistics,
Fellow of the British Academy,
ESRC Professorial Fellow
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517
518
519
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526
527
528

מור לירון
מור נילי
מור סמדר
מור שגית
מורג אורלי
מורן אריק
מורן גליה
מורן שלמה
מזרחי יוני
מזרחי ניסים
מטר ענת
מיודובניק דן
מיטווך אניטה
מיטל יורם
מיילר מיכאל
מייקין תמר
מיכאלי רוני
מילמן-סיון פאינה
מילנר איריס
מירום גליה
מירון אהוד
מירן נחשון
מלכסון יצחק
מנדלזיס לאה
מנדלזיס לאה
מנדלסון עזרא
מצר קובי
מרום דן
מרום נתי
מרזל אלכס
מרכוס גלעד
מרנין ענת
משלר יעל
נאמן ג'אד
נאמן צביקה
נאמן ערד גולי

Cornell University
האוניברסיטה העברית
סמינר הקיבוצים
אוניברסיטת חיפה
מכללת גורדון חיפה
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
הטכניון
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת אוקספורד
המרכז הבינתחומי הרצליה
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מכללת עמק יזרעאל
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב
המכללה האקדמית נתניה
המכללה האקדמית נתניה
האויברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
הטכניוןUC Berkeley/
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון

Comparative Literature
בית הספר לחינוך
פקולטה לחינוך
הפקולטה למשפטים
הוראת המדעים
לימודי אסיה
בריאות נפש קהילתית
מדעי המחשב
מערכות מידע ניהוליות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פילוסופיה
מדע המדינה/יחסים בינלאומיים
בלשנות
לימודי המזרח התיכון
כימיה
מדעי המוח הרפואיים
Finance
משפטים
ספרות
תקשורת
המכונים לחקר המדבר ופיסיקה
פסיכולוגיה
ב"ס למדעי המתמטיקה
ביהס לתקשורת
ביה"ס לתקשורת
יהדות זמננו
כלכלה
פיזיקה יישומית
המרכז לחקר העיר והאזור
פקולטה לרפואה
פיסיקה יישומית
בי"ס לטיפול באמנויות
לשון עברית
החוג לקולנוע וטלויזיה
כלכלה
היסטוריה של עם ישראל

529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

נבאומגרטן אלברט
נבו גידי
נבו יצחק
נבו רינת
נבון עודד
נדלר אריה
נדלר מי-טל
נובופלנסקי אריאל
נווה אייל
נוימן יוסף
נטקוביץ' סבטלנה
נטר אפרת
ניצן אברהם
נירה פנסר
נלקן ישראל
נסים גדי
נעמן רון
נצן-שיפטן אלונה
נצר דוד
נקש אורה
סגל-אנגלצ'ין דורית
סגל רות
סגל רז
סגל שלומי
סובל נעם
סוטו ליאורה
סויני דבורה
סולוב צבי
סוקר-שווגר חנה
סוקר אורלי
סטקלוב גיא
סטרומזה-אוזן מרגו
סטרומזה גדליה
סיון אורי
סיימונס ג'ון
סילמן ישראל

אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בן גוריון
מכון ויצמן למדע
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
מרכז אקדמי רופין
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
המרכז האקדמי רופין
מכון ויצמן למדע
הטכניון
אורנים  -מכללה אקדמית לחינוך
מרכז בינתחומי הרצליה
אוניברסיטת בן -גוריון
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן
סמינר הקיבוצים תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה האקדמית ספיר
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
הטכניון
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן למדע

תולדות ישראל
ספרות עברית
פילוסופיה
כימיה ביולוגית
Earth Sciences
פסיכולוגיה
בית הספר למדעי התרבות
אקולוגיה מדברית ,המכונים לחקר המדבר
היסטוריה כללית
ביולוגיה
ספרות עברית
מדעי התנהגות
כימיה
היסטוריה
נוירוביולוגיה
מדעי ההתנהגות
פיזיקה כימית
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
הכשרת מורים לעל-יסודי
פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
החוג לפסיכולוגיה
התכנית ללימודי השואה
מדע המדינה
נוירוביולוגיה
תרפיה
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
הוראת המדעים
מחלקה לספרות עברית
תקשורת
סוציולוגויה ואנתרופולוגיה
אמנויות
מדע הדתות
פיסיקה
תקשורת
נוירוביולוגיה

חתן פרס ישראל בכימיה ,שנת תש"ע

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

סימון שלומית
סינגר איימי
סיני סתוית
סישל אייבי
סלונים-ננבו ורד
סלונים איריס
סלמון הגר
סלע-שפי רקפת
סמורודינסקי שחר
סער עמליה
ספורטא יצחק
ספקטר לוי
ספרד אנה
ספרן חנה
סרוסי אדוין
סרוקה חוה
עוביד סמירה
עוז-זלצברגר פניה
עוז אברהם
עופר דליה
עופר ענבל
עזרא עובדיה
עיטם ברוך
עילם יגאל
עמית אלינור

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת קונסנטץ
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
מכללת סמינר הקיבוצים
אוניברסיטה עברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת חיפה
מכללת עמק יזרעאל
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
מכללת עמק יזרעאל
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית ספיר
Harvard University

590

עפרון נח

אוניברסיטת בר אילן

591
592
593
594
595
596
597
598
599

עציון עפר
עצמון אהרון
ערן אהוד
עשור אבי
פארן דורון
פוגל  -ביזאוי סלביה
פוזננסקי דובי
פוזננסקי יעל
פולמן רון

מכללת עמק יזרעאל
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון
מכללת אורט בראודה
המכללה למנהל
אוניברסיטת תל אביב
המכללה האקדמית אחוה
בן גוריון

עבודה סוציאלית
היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
סוציולוגיה
בלשנות
עבודה סוציאלית
גיל הרך
פולקלור ותרבות עממית
מחקר התרבות
מתמטיקה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ניהול
היסטוריה ,פילוסופיה ,ומדעי היהדות
חינוך
לימודים רב-תחומיים
מוסיקולוגיה
רפואה ,נוירולוגיה
סיעוד
משפטים
ספרות עברית והשואתית
יהדות זמננו
היסטוריה
פילוסופיה
פסיכולוגיה
היסטוריה
Psychology
התוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה,
לימודים בין-תחומיים
מערכות מידע ניהוליות
מתמטיקה
בית הספר למדע המדינה
חינוך
הנדסת תעשיה וניהול
בית הספר למדעי ההתנהגות
פיסיקה
פסיכולוגיה
פיסיקה

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

פולק פרנק
פורטס דוד
פורמן אלכס
פורס יוני
פז-פוקס אמיר
פז פינס אופיר
פז רוני
פזי אסיא
פיינגלרנט אבנר
פיינסקי עינת
פינטו מיטל
פינס יורי
פינסון אריה
פינסון יונה
פינצ'ובר יהודה
פיסטרוב סיון

אוניברסיטת תל אביב
מכון ויצמן למדע
הטכניון
Oxford
הקריה האקדמית אונו
אוניברסיטת תל אביב
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת תל אביב
המכללה האקדמית ספיר
אוניברסיטת חיפה
המרכז האקדמי כרמל
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית  ,לרפואה ( בדימוס)
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
אוניברסיטת בן גוריון

616

פיש מנחם

אוניברסיטת תל-אביב

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

פישר ערן
פלג מולי
פלד יואב
פלד עינת
פלדחי רבקה
פלדמן ג'קי
פלום חנוך
פלטיאל יוסי
פליישמן שראל
פלינקר נעם
פליסקין יוסף
פליסקין נאוה
פן מיכל
פניגר יריב
פניגר נטע
פנסטר טובי
פסברג סטיבן
פסטרנק רחל

האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת קולומביה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בן-גוריון
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גורון
אוניברסיטת בן-גוריון
הטכניון
אוניברסיטת בן-גוריון
הטכניון
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
מכללה למינהל

לימודי התרבות העברית
הוראת המדעים
הנדסה אזרחית וסביבתית
History
משפטים
החוג למדיניות ציבורית
נוירוביולוגיה
ניהול
המחלקה לאמנות הקול והמסך
פסיכולוגיה
משפטים
אסיה
ביוכימיה
תולדות האמנות
מתמטיקה
המחלקה לפוליטיקה וממשל
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של
המדעים והרעיונות ע"ש כהן
סוציולוגיה ,מדעי המדינה ותקשורת
NECR Master's program in conflict resolution
מדע המדינה
עבודה סוציאלית
מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חינוך
פיסיקה ישומית
כימיה ביולוגית
לשון וספרות אנגלית
הנדסת תעשיה וניהול
הנדסה תעשייה וניהול
תעשיה וניהול
חינוך
ארכיטקטורה ובינוי ערים
גיאוגרפיה וסביבת האדם
לשון עברית
בית הספר למדעי ההתנהגות

635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

פרבר עילית
פרדס אילנה
פרדקין נירה
פרוינד אליזבת
פרויס אורי
פרומר דפנה
פרוסט רם
פרוקצ'ה איתמר
פרוש איריס
פריאור יחיעם
פריאור ענת
פרידלנדר אלי
פרידמן אלון
פרידמן אריאל
פרידמן ביל
פרידמן דורון
פרידמן ויקטור
פרידמן ניר
פרידמן ניר
פרידמן נעמה
פריי איריס
פריי מיכאל
פרמינגר ענר
פרנק דייל
פרנקל מיכל
פרסיץ דותן
פתר (פטרזייל) קובי
צ'ייטין ג'וליה
צ'ישינסקי אורנה
צ'רני גד
צאל יהושע
צבן הילה
צוויקל מיכאל

אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית
מכללת דוד ילין
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בן-גוריון
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
אורנים המכללה האקדמית לחינוך
אוניברסיטת חיפה
המרכז הבינתחומי הרצליה
המללכה האקדמית עמק יזרעאל
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון
טכניון
המכללה האקדמית ספיר ,האוניברסיטה העברית,
טכניון
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית ספיר
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכון הטכנולוגי חולון
אוניברסיטת תל אביב ,המכללה למנהל
אוניברסיטת בן גוריון
הטכניון

צופר רות
צוקרמן משה

University of Michigan
אוניברסיטת תל-אביב

פילוסופיה
ספרות כללית והשוואתית
גמלאית
אנגלית
היסטוריה
בית הספר לעבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
פיסיקה כימית
ספרות עברית (בדימוס)
פיסיקה כימית
חינוך
פילוסופיה
פיזיולוגיה
תקשורת
שפה וספרות אנגלית (אמריטוס)
תקשורת
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה/מדעי התנהגות
ביהס להנדסה
אימונולוגיה
חינוך
לימודים הומניסטים ואומנויות
רפואה
המחלקה לתקשורת ועיתונאות
רפואה
סוציולוגיה
מנהל עסקים
מתמטיקה
בית הספר לעבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
עיצוב
פסיכולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מתמטיקה
Women's Studies & Comparative
Literature
מכון כהן
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670
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672
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674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
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ציון מוניץ בן
צמיר חמוטל
צפדיה ארז
צפריר יורם
צפתי דודי
צרי יואב
קאופמן רוני
קדם קלרה
קדמון נורית
קדר אורית
קדר אלכסנדר (סנדי)
קהן-הורביץ ג'נינה
קוג'מן מנחם
קווה דליה
קוזמא גדי
קוטלר משה
קויצ'ו בוריס
קולבן אמיר
קונסוני מנואלה
קונסטמן עדי
קונפינו אלון
קופמן אורה
קופמן אילנה
קורי ליאו
קידר אסף
קינסטלר עדה
קינר גד
קיפניס מאיה
קלב אלכסנדרה
קלדרון חנה
קלדרון נסים
קלדרון רונית
קלדרון חנה
קלי יעל
קליין יעקב
קליין מנחם

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן-גוריון
מכללת ספיר
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
מכללת אורנים
אוניברסיטת בן-גוריון
האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן למדע
האוניברסיטה העברית
הטכניון
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
האוניברסיטה העברית
The University of Manchester, UK
אוניברסיטת וירג'יניה
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל-אביב
סמינר הקיבוצים
גמלאית המכללה לחינוך ע,ש ד .ילין
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
המסלול האקדמי המכללה למינהל
אוניברסיטת בן גוריון
הדסה
המיכללה למינהל
אוניברסיטת חיפה
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בר אילן

אמנות התיאטרון
ספרות עברית
מנהל ומדיניות ציבורית
ארכאולוגיה (אמריטוס)
גנטיקה
הנדסה כימית
עבודה סוציאלית
מדעי המחשב
בלשנות
מדע המדינה
משפטים
שפות
מתמטיקה
לימודים קדם אקדמים
מתמטיקה
פתולוגיה-אימונולוגיה
הוראת הטכנולוגיה והמדים
מחול
לימודים רומנים ובית הספר להיסטוריה
Anthropology
היסטוריה
פסיכולוגיה
סוציולוגיה מדע המדינה ותקשרות
מכון כהן
היסטוריה
ספרות
החוג לאמנות התאטרון
רוח
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בית הספר לתקשורת
ספרות עברית
ביה״ס לבריאות הציבור
תקשורת
למידה ,הוראה והדרכה
חומרים ופני שטח
מדע המדינה
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714

קליין נעמי
קלר יחיאל
קמה איתי
קמפ אדריאנה
קנטור רותי
קנר רות
קסל דן
קסלר אצקסון גן-יה
קפון רותי

אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
אוניברסיטת תל אביב
טכניון
אוניברסיטת תל-אביב
מכון ויצמן למדע

עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
הפקולטה לניהול
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תקשורת חזותית
תיאטרון
ביולוגיה
רפואה
כימיה ביולוגית

715

קפליוק אולגה

האוניברסיטה העברית

בלשנות
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קפלן אריאל
קפלן רמי
קפלן אבי
קציר ענת

הטכניון
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת טמפל
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

720

קציר שאול

אוניברסיטת תל אביב
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קציר תמי
קראוס אגטה
קראוס ורד
קרייסלר חוה
קרייר חמוטל
קרלינסקי נחום
קרם נעה
קרני אהרון
קרסנטי רוני
קרצמן מיקי
קשת אלי
רגב מוטי
רובין אבי
רובין ריכב
רובין שירה
רובינשטיין ישראל
רודד בתיה
רודיך ינון
רוזלר נמרוד

אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון
אוניברסיטת חיפה
מרכז קהילתי לבריאות הנפש ,יפו
המרכז האקדמי רופין
אוניברסיטת בן-גוריון
California Institute of Integral Studies
שרותי בריאות כללית
מכון ויצמן למדע
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
ETH - Zurich
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בן-גוריון
מכון ויצמן למדע
University of Kansas

ביולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חינוך
תקשורת חזותית
מכון להסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות
החוג ללקויות למידה
סוציולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מרפאת מבוגרים
מדעי ההתנהגות
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
אנתרופולוגיה
רפואת משפחה הדסה
הוראת המדעים
צילום
פקולטה לרפואה
סוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת
לימודי המזרח התיכון
גיאוגרפיה
Environmental Systems Science
חומרים ופני שטח
גיאוגרפיה ותכנון סביבתי
מדעי הסביבה
Center for Global and International Studies

כלת פרס ישראל לחקר
הבלשנות הכללית לשנת תשס"ה
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אוניברסיטת תל אביב
רוזן-צבי איסי
אוניברסיטת תל-אביב
רוזן-צבי ישי
אוניברסיטת בן גוריון
רוזן טובה
אוניברסיטת תל אביב
רוזנוקס יוסי
אוניברסיטת תל אביב
רוטלוי אורי
אוניברסיטת תל-אביב
רוטמן אסף
אוניברסיטת תל אביב
רוטמן דודו
University of Kansas
רוטנברג-רוזלר בירי
המכללה האקדמית גליל מערבי
רוטנברג הניה
אוניברסיטת בן גוריון
רוטנברג קתרין
אוניברסיטת בר אילן
רוטשטיין סוזן
אוניברסיטת תל-אביב
רויטלמן יוסף
אוניברסיטת תל אביב
רון דנה
אוניברסיטת תל-אביב
רון יוחנן
האוניברסיטה העברית
רון יפתח
המכללה למנהל -המסלול האקדמי
רופמן שרה
אוניברסיטת תל אביב
רוקם פרדי
האוניברסיטה העברית
רוקם סטפן
האוניברסיטה העברית
רוקני מרדכי
אוניברסיטת בן-גוריון
רורליך דניאל
בצלאל
רותם רותי
אוניברסיטת בן גוריון
רז-קרקוצקין אמנון
אוניברסיטת חיפה
ריבק רבקה
רייזנר פודיסוק פודיסוק רינת המכללה למינהל
מכון ויצמן למדע
ריינגולד עומר
אוניברסיטת תל אביב
ריינר אלחנן
המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
רינות נורית
אוניברסיטת בן גוריון
רם אורי
אוניברסיטת בן גוריון
רם חגי
האוניברסיטה העברית
רמון-קינן שלומית
שנקר
רנרט איציק
אוניברסיטת בן-גוריון
רפופורט טובה
אוניברסיטת תל אביב
רק יואל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
רשף אריה
המכללה למנהל  /מוזיאון ישראל
שאלתיאל אלדד
מכללת דוד ילין
שביט ורד

הפקולטה למשפטים
תרבות עברית
ספרות עברית
הנדסת חשמל
פילוסופיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ספרות
Post-Doc
החוג ללימודי תאטרון
ספרויות זרות ובלשנות ותוכנית ללימודי מגדר
אנגלית
גנטיקה של האדם וביוכימיה ,ביהס לרפואה
הנדסתת חשמל
פקולטה לאמנויות
תקשורת ועיתונאות
עיצוב פנים
אמנות התיאטרון
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולראית
פיסיקה
פיסיקה
תקשורת חזותית
היסטוריה של עם ישראל
החוג לתקשורת
החוג לעיצוב פנים
מדעי המחשב
היסטוריה של עם ישראל
מדעי ההתנהגות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
אנגלית וספרות השוואתית
תקשרות חזותית
ספרויות זרות ובלשנות
אנטומיה ,רפואה
שרותי אנוש
עיצוב פנים  /אגף הנוער
מסלול יסודי

776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

שביט זאב
שגב עידן
שגיא אלי
שגיא שפרה
שגיא תמר
שגיב אילן
שהם שי
שובל אלה
שובל טל
שובל יהודית
שוהמי אילנה

787

שוורץ יוסף

788
789
790
791
792
793
794
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796
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798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

שולדינר צבי
שולמן דוד
שומסקי דימיטרי
שוקן בקי
שור אורנה
שור ערן
שור דוד
שורץ שרה
שחאדה יוסף
שחורי רן
שחר דן
שחר עידו
שטופלר גילה
שטיין שירי
שטיין דינה
שטיינברג עודדה
שטייר חיה
שטרן עדי
שטרן עדי
שטרנהל יעל
שטרס חן
שטרק הרי

סוציולוגיה
המכללה האקדמית גליל מערבי
נוירוביולוגיה
האוניברסיטה העברית
כלכלכה
אוניברסיטת תל אביב
חינוך
אוניברסיטת בן גוריון
פסיכולוגיה
המרכז הבינתחומי
פיסיקה
מכון וייצמן
הנדסה ביו-רפואית
הטכניון
חינוך גופני
וינגייט
היסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות
האוניברסיטה הפתוחה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
האוניברסיטה העברית
ביהס לחינוך
אוניברסיטת תל אביב
המכון להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים
אוניברסיטת תל אביב
והרעיונות עש כהן
המחלקה למדיניות ומינהל ציבורי
מכללת ספיר
לימודי אסיה
האוניברסיטה העברית
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
האוניברסיטה העברית
ניהול וכלכלה
האוניברסיטה הפתוחה
אביבלפסיכותרפיה
בית הספר לפסיכותרפיה בבנין לרפואה,אוניברסיטת תלבי"ס
Sociology
McGill University
משפטים
אונ' ת"א
מדעי הטבע והחיים
האוניברסיטה הפתוחה
לימודים רב תחומיים
המכללה האקדמאית עמק יזרעאל
עיצוב פנים
המכללה למנהל
פיזיקה
מכון ויצמן
היסטוריה של המזהת
אוניברסיטת חיפה
משפטים
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מנהל מערכות בריאות
מכללה אקדמית עמק יזרעאל
ספרות עברית והשוואתית
אוניברסיטת חיפה
קרימינולוגיה
האוניברסיטה העברית
החוג ללמודי עבודה ,החוג לסוציולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
Microbiology & Immunology
UCSF
תקשורת חזותית
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
הסטוריה/אנגלית
אוניברסיטת תל אביב
ספרות עברית
אוניברסיטת בן-גוריון
רפואה (גמלאי)
אוניברסיטת תל-אביב
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שטרק הרי
שיינס אורי
שילה גיא
שימרון יוסף
שיף אגור
שיפטן יורם
שיפמן סמדר
שיר נעמי
שכטר בתיה
שכטר משה
שכטר נעם
שלו מיכאל
שלו צור
שלום אורי
שלום רצבי
שלזינגר מרים
שלח גדעון
שליין יאיר
שלייפמן נורית
שמאי-צורי סימון
שמידט כריסטוף
שמיר אורי
שמיר מלאת
שמעוני אייל
שן ישעיהו
שנהב יהודה
שניר איתי
שניר שגיא
שנער אוה
שנער דב
שנקר יעל
שפיגל אהוד
שפייזר רז
שפילקה אמיר
שפלן קצב הדרה
שקדי אשר

רפואה
אוניברסיטת תל אביב (גמלאי)
ביולוגיה
אוניברסיטת חיפה  -אורנים
עבודה סוציאלית
אוניברסיטת תל אביב
חינוך
אוניברסיטת חיפה
אמנויות המסך
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
הנדסה אזרחית וסביבתית
הטכניון
ספרות
אוניברסיטת תל אביב
ספרויות זרות ובלשנות
אוניברסיטת בן-גוריון
העברית.ארכיאולוגיה
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים; האוניברסיטה מחול;
פיסיקה
אוניברסיטת בן גוריון
תקשורת חזותית
בצלאל
מדע המדינה וסוציולוגיה
האוניברסיטה העברית
היסטוריה ,לימודי א"י
אוניברסיטת חיפה
ארכיטקטורה
בצלאל
היסטוריה של עם ישראל
אוניברסיטת תל אביב
תרגום וחקר התרגום
אוניברסיטת בר אילן
למודי אסיה
האוניברסיטה העברית
היסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות
האוניברסיטה הפתוחה
הסטוריה כללית
אוניברסיטת תל-אביב
פסיכולוגיה
אוניברסיטת חיפה
פילוסופיה
האוניברסיטה העברית
הנדסה אזרחית וסביבתית
הטכניון
אנגלית ולימודים אמריקניים
אוניברסיטת תל אביב
תשתיות כימיות
מכון ויצמן למדע
ספרות
אוניברסיטת תל אביב
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
פילוסופיה
אוניברסיטת תל אביב
המכון לאבולוציה
אוניברסיטת חיפה
דיקנאט סטודנטים
אוניברסיטת בן גוריון
בית הספר לתקשורת
בהמכללה האקדמית נתניה
קולנוע
מכללת ספיר
מדע המדינה  /דיפלומטיה וממשל
המרכז הבינתחומי והאוניברסיטה העברית
הסבת אקדמאים (שח"ף)
מכללת קיי
מדעי המחשב
הטכניון
עיצוב פנים
המסלול האקדמי של המכללה למנהל
חינוך יהודי
האוניברסיטה העברית

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860

שקדי חגית
שר עדית
שר דניאל
שרון מיכל
שרון סמדר
שרים דניאל ינון
שרירא דני
שרעבי משה
ששון-לוי אורנה
תדמור ישעיהו
תותרי מרי
תירוש יופי
Borghini Sayfan G
Eilan Naomi
Gelkopf Marc

מכללת סמינר הקיבוצים
מכללת דוד ילין
אוניברסיטת חיפה
מכון ויצמן
המכללה למנהל
האוניברסיטה העיברית
האוניברסיטה העברית בירושלים
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אוניבריסטת בר אילן
אורנים  -המכללה האקדמית לחינןך
מכללת אורנים
אוניברסיטת תל אביב
המכון הטכנולוגי חולון
University of Warwick
אוניברסיטת חיפה

חינוך
אומנות
ביולוגיה ימית
כימיה ביולוגית
עיצוב פנים
עבודה סוציאלית
התכנית לפולקלור ותרבות עממית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפקולטה ללימודי המשך
civil studies
משפטים
Master's Program in Integrated Design, Faculty of Design,
Philosophy
בריאות נפש קהילתית

