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הפקולטה למחולהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםאביב   ורד1

סוציולוגיהאוניברסיטת תל אביבאבירם   מיטל2

חינוך, פסיכולוגיהסמינר הקיבוצים, המרכז הבינתחומי הרצלייהאבישר   ניסים3

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהאביתר   זהר4

מחקר התרבותאביב-אוניברסיטת תלזהר   איתמר-אבן5

סוציולוגיה של החינוךהאוניברסיטה העבריתאבן חורב  לאה6

מיפוי גיאולוגיהמכון הגיאולוגי לישראלאבני   יואב7

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןאבנימלך   יורם8

הוראה ולימודים כללייםהמכללה להנדסה אורט בראודה כרמיאלעינת   יהודית-אברהמי9

ס לחינוך"ביההאוניברסיטה העברית בירושליםאברהמי   יהודית10

מדעי המחשבאוניברסיטת תל אביבאברון   ארנון11

אקולוגיה וחינוךמרכז מדע ים המלח והערבהאבני   נעה-אבריאל12

ערים-ארכיטקטורה ובינויהטכניוןזבידאת   פאתינה-אבריק13

פילוסופיההאוניברסיטה העבריתאברמסון   זיוית14

ביס לרוקחותאוניברסיטת בן גוריוןאגבאריה   ריאד15

לימודי המזרח התיכוןגוריון-אוניברסיטת בןאגמון   איריס16

פילוסופיהבטורונטו יורק ואניברסיטת אביב תל אוניברסיטתיוסף   אגסי17

ש סמי עופר"ס לתקשורת ע"ביההמרכז הבינתחומי הרצליהאדוני   חנה18

רפואית-הנדסה ביוהטכניוןאדם   דן19

מדעי הצמחהאוניברסיטה העבריתאדם   צח20

מדעי כדור הארץהאוניברסיטה העבריתאהרונוב   עינת21

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהאהרוני   מיכל22

פיסיקהמכון ויצמן למדעאהרוני   עופר23

מתמטיקההטכניוןאהרוני   רון24

יחסים בינלאומייםהאוניברסיטה העבריתאהרוני   שרי25

לימודי אסיההאוניברסיטה העברית בירושליםאוטמזגין   ניסים26

פיזיקההטכניוןאוירבך אסא27

אמנויותגוריון-אוניברסיטת בןאונגר   דני28

טיפול משפחתימכון ברקאיאוסטרובסקי   טלי29

לשוןמכללת דוד יליןאוסטרליץ   אורה30

אוניברסיטת תל אביבאופיר   עדי31
מכון כהן להיסטוריה

ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

ספרותאוניברסיטת תל אביבאופנהיימר   יוחאי32

לימודי מזרח אסיהאוניברסיטת תל אביבאורבוך   אירית33

פיסיקה של מערכות מורכבותמכון ויצמן למדעאורון   דן34



ספרותאביב-אוניברסיטת תלאורון   מיכל35

בחקלאות וגנטיקה הצמח מדעיהעברית האוניברסיטהנעמי   אורי36

חינוך מיוחדמכללת סמינר הקיבוציםאורן   ניבה37

ספרות כללית והשוואתיתהאוניברסיטה העבריתאזרחי   סדרה38

היסטוריה של עם ישראלהאוניברסיטה העבריתאטקס   עמנואל39

היסטוריה של עם ישראלהאוניברסיטה העברית בירושליםאטקס עמנואל40

מנהל עסקיםהאוניברסיטה העבריתאייזנמן   מיקי41

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןאייל   טל42

ס לפסיכולוגיה"ביההמרכז הבינתחומי הרצליהאייל   שחר43

תקשורתהאוניברסיטה העבריתאיל   הדס44

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהאילון   יובל45

בית הספר להיסטוריהאוניברסיטת תל אביבאילני   עפרי46

מחולהאקדמיה למוסיקה ומחול ירושליםאינבינדר   נחמה47

עיצוב פנים  צילוםהמכללה האקדמית למנהל ובית הספר לצילום מוסררה ירושליםאיצקוביץ   גסטון48

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתאלאור   תמר49

הוראה והדרכה, למידהאוניברסיטת חיפהלוביש   פרימה-אלבז50

היסטוריה כלליתאביב-אוניברסיטת תלאלגזי   גדי51

כלכלהאוניברסיטת חיפהאלדור   דן52

אדריכלותבצלאלאלה   ארז53

היחידה לשרותים ביולוגיםמכון ויצמן למדעאלה שאינסקיה54

ביולוגיה מולקולרית של התאמכון ויצמן למדעאלון   אורי55

התכנית הרב תחומית במדעי הרוחאביב-אוניברסיטת תלאלחנתי   משה56

היסטוריה כלליתאביב-אוניברסיטת תלפלדון   מירי-אליאב57

מחשבת ישראלהאוניברסיטה העבריתאליאור   רחל58

עבודה סוציאליתמכללת צפתאליאס   חנין59

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבאליהו   מירי60

ניהולאוניברסיטת תל אביבאליס   מולי61

כימיההטכניוןאלכסנדרוביץ   גיל62

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתאלעזר   יפתח63

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוניברסיטת בן גוריון אלפסי   נורית64

מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהאלשך   יהונתן65

משפטיםמכון ון ליר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםאמיר   טלי66

לשכת הרקטורגוריון בנגב-אוניברסיטת בןאמיר   משה67

החוג ללימודי התרבות העבריתאביב-אוניברסיטת תלאמית   יאירה68

גנטיקה מולקולרית ומיקרוביולוגיהאוניברסיטה עבריתחודר   אורנה-אמסטר69

פיזיולוגיה וביולוגיה תאיתגוריון-אוניברסיטת בןאמתי   יעל70



אוניברסיטת תל אביבאנגרו   שבתאי71
מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה

 של המדעים והרעיונות

משפטים ופילוסופיההאוניברסיטה העבריתאנוך   דוד72

ניהולאוניברסיטת תל אביבאנילי   שושי73

ארכיטקטורהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובאפרת   צבי74

מכון טרומןהאוניברסיטה העבריתאפרתי   נוגה75

מדעי כדור הארץהאוניברסיטה העבריתאראל   יגאל76
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חינוךהמרכז ללימודים אקדמיים אור יהודהארגמן יוסי78

אנגליתאוניברסיטת חיפהוולקן   דפנה-ארדינסט79

עיצוב פניםהמכללה למינהלארז   טל80

הפקולטה לניהולאוניברסיטת תל אביבאריאב   גדי81

בלשנותאוניברסיטת תל אביבאריאל   מירה82

שילוב. א.תכנית מירושליים, מכללת דויד ילין אריאל   שלמה83

ממשל וחברהיפו-א"המכללה האקדמית תארליך   אבישי84

כלכלהאוניברסיטת בן גוריוןארנון   אריה85

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובארנון   אשר86

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהארנון   ענבל87

היסטוריהאוניברסיטה העבריתאשהיים   סטיבן88

כימיהאוניברסיטת בן גוריוןאשכנזי   גונן89

הנדסת חומריםאוניברסיטת בן גוריוןאשכנזי   נורית90

עיצוב פניםמכללה למנהלאשקול   בתאל91

כימיההאוניברסיטה העבריתאשר   מיכה92

גיל הרךש דוד ילין"המכללה האקאדמית לחינוך עאשר שי  תמר93

ביולגיה התפתחותית וחקר הסרטןהאונברסיטה העבריתבהר   עודד94

ישראל עם של היסטוריהגוריון-בן אוניברסיטתערן   בוכלצב95

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןבונדי   אסף96

בלשנותהאוניברסיטה העבריתבונה   נורה97

הפקולטה למדעי החברהאוניברסיטת תל אביבבועז   חגי98

תקשורתאוניברסיטת תל אביבבורדון   זירום99

לשון עבריתש דוד ילין"המכללה האקדמית לחינוך עבורשטיין   רות100

מכון צוקרברגגוריון-אוניברסיטת בןרנו   טוביה'בז101

מזרח אסיההאוניברסיטה העבריתרנו   שלמית'בז102

חינוךהאוניברסיטה העבריתבטלר   רות103

מדעי המחשבאוניברסיטת בן גוריוןביימל   עמוס104

היסטוריה כלליתגוריון-אוניברסיטת בןביינר   גיא105



פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתבילו   יורם106

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבבילצקי   ענת107

ספרות אנגליתהאוניברסיטה העבריתבינסטוק   זואי108

האוניברסיטה העבריתבירן   מיכל109
החוג ללימודי אסיה

והחוג ללימודי האסלאם והמזהת

כלל אוניברסיטאיהאוניברסיטה העבריתאריה   מלאכי-בית110

הפרעות בתקשורתאוניברסיטת חיפהביתן   טלי111

אפידמיולוגיה ובריאות הציבוראוניברסיטת תל אביבבכר   עדי112

לקיימות לחינוך המכוןילין דוד מכללתאיל   בלוך113

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתבלטמן   דניאל114

מתמטיקהאוניברסיטת חיפהבלנק   דוד115

רפואהאוניברסיטת תל אביבבלקין מיכאל116

הפקולטה לרפואהלשעבר אוניברסיטה העברית, גמלאיבסט יוחנן-בן117

ביוכימיה וביולוגיה מולקולריתאוניברסיטת תל אביבטל   ניר-בן118

יישומית פיסיקההעברית האוניברסיטהנסים   יוסף-בן119

שפה וספרות אנגליתאוניברסיטת חיפהישי   איילת-בן120

שביליםמכללת קייישראל   ארנון-בן121

חינוךמכללת עמק יזרעאלנון מרב-בן122

ספרותאוניברסיטת תל אביבנפתלי   מיכל-בן123

בית הספר לחינוךאביב-אוניברסיטת תלעמוס   אבנר-בן124

היסטוריהגוריון-אוניברסיטת בןעמוס   אילנה-בן125

תואר שני באוריינות חזותית בחינוךמכללת סמינר הקיבוציםפשט   מלכה-בן126

הפקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפהצבי   דני-בן127

ספרויות זרות ובלשנותגוריון-אוניברסיטת בןצבי   יעל-בן128

חינוך; לשון עבריתאוניברסיטת חיפה ומכללת אורניםשחר   רינה-בן129

ישראל-היסטוריה של עםהאוניברסיטה העבריתשלום   רם-בן130

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהבן אליעזר  אורי131

אמנויותגוריון בן אוניברסיטתנירית דבי אריה בן132

הנדסת מכונותהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהבן חנן אורי133

מגמת דמוגרפיה- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטה עבריתבן משה  אליהו134

תקשורתמכללת ספירבן נון  ערן135

קולנוע וטלוויזיהאוניברסיטת תל אביבבן שאול  ניצן136

הפרעות בתקשורתאוניברסיטת חיפהבנאי   קרו137

פילוסופיהגוריון-אוניברסיטת בןי   חגית'בנבג138

רפואההטכניוןבנגל   איל139

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבבנימין   שלומית140



ס למדעי ההתנהגות"ביההמסלול האקדמי המכללה למנהלבנסקי   טובה141

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבאל   אלירן-בר142

חשמלהטכניוןדוד   ישראל-בר143

חינוךאוניברסיטת תל אביבטל   דניאל-בר144

ספרויות זרות ובלשנותגוריון-אוניברסיטת בןיוסף   איתן-בר145

ביוכימיה וביולוגיה מולקולריתאביב-אוניברסיטת תלנון   שוש-בר146

מכון למדעי החייםהאוניברסיטה העיבריתסיני   אלן-בר147

קשרי חוץש דוד ילין"המכללה לחינוך עסיני   רות-בר148

תזונת האדםהאוניברסיטה העבריתתנא   יעקב-בר149

ארכיטקטורהאקדמיה לאונות ועיצוב, בצלאלבר   יובל150

ס למדע המדינה"ביה, ל"יחסים בינאוניברסיטת חיפהבר יוסף  אורי151

פיזיולוגיההאונבריסיטה העבריתברגמן   חגי152

ס לתקשורת"ביההמסלול האקדמי המכללה למינהלברגר   אוה153

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןברגר   אנדראה154

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןברגר   אנדראה155

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןברודאי   דוד156

מגדראילן-אוניברסיטת ברשטיין   חוה-ברונפלד157

לימודי אסיההאוניברסיטה העבריתברונר   יגאל158

החוג לתקשורתמכללת עמק יזרעאלברזל   גבי159

מכללה אקדמית לחינוך- אורניםברזל   נעימה160
-הפקולטה ללימודים מתקדמיים

 הוראה רב תחומית במדעי הרוח

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןבריינין   אסתר161

ארכיטקטורהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובבריקס אתגר  ליאת162

ספרות עברית והשוואתיתאוניברסיטת חיפהברם   שחר163

מדעי בעלי חיים, חקלאותהאוניברסיטה העבריתברמן   עציאל164

גנטיקההאוניברסיטה העבריתברנדייס   מיכאל165

ברנרד   אבישי166
האוניברסיטה העברית
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סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהברנשטיין   דבורה167

בית הספר לתקשורתהמסלול האקדמי המיכללה למינהלברנשטיין   עלינא168

היחידה להוראת עברית לדוברי שפות זרותירושלים, האוניברסיטה העבריתברס   נחמה169

מדע המדינה ויחסים בינלאומייםהאוניברסיטה העברית ברק   אורן170

(בדימוס)היסטוריה כללית אוניברסיטת תל אביבברקאי   רון171

סוציולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןברקוביץ   ניצה172

בלשנותאביב-אוניברסיטת תלאל   אותי-בת173

טיפול באמנותפרקטיקה פרטיתבת אור  מיכל174



מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהגבל   אינס175

והוראה למידה-  שני תוארקיי ש"ע לחינוך האקדמית המכללהאריאלה   גדרון176

חברתיים-עסקיים מיזמים לחקר המרכזברל בית מכללתבנימין   גדרון177

כימיהמכון ויצמן למדעגוב   ניר178

התכנית ללימודי מסטר בעיצוב אורבאניבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגוגנהיים   דוד179

מדעי המחשבאוניברסיטת בן גוריוןגודס   אהוד180

הנדסה כימיתאוניברסיטת בן גוריוןגוטליב   משה181

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתגולדברג   עמוס182

הפקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפהגולדברג   צפריר183

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אוניבגולדברג הרווי184

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטה עבריתגולדין סיגל185

מדעי המחשבהמכללה למנהלגולדנר   ורדית186

מדעי המחשבמכון ויצמן למדעגולדרייך   עודד187

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבגדעוני   עפרה-גולדשטיין188

החוג לאמנות התאטרון, הפקולטה לאמנויותאביב-אוניברסיטת תלגולומב   הרי189

המרכז הבינתחומי הרצליה(בדימוס)האוניברסיטה העברית גולן   גליה190

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןגולן   גלעד191

פסיכולוגיהמרכז בינתחומי הרצליהגולנד   יוליה192

ביוטכנולוגיהאוניברסיות תל אביבגופנא   אורי193

עברית ספרותבירושלים העברית האוניברסיטהאודי   גור194

(בדימוס)פקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריוןגורודישר   רפאל195

ווקאליתהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםגורן   איריס196

מדעי הגיאולוגיה והסביבהגוריון-אוניברסיטת בןגורן   לירן197

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןגזית   ניר198

בלשנותאוניברסיטת תל אביבגיורא   רחל199

פילוסופיהגוריון-אוניברסיטת בןגייגר   עדו200

המכון לאמנותהמכללה האקדמית אורניםגילעת   יעל201

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבגילת   דוד202

Université Paris-DiderotUFR d'études anglophonesגינזבורג   יונתן203

ספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתגינזבורג   רות204

היסטוריה ותאוריהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגינזבורג   רותי205

Duke UniversityAsian and Middle Eastern Studiesגינזבורג   שי206

מדעי הטבע והחייםהאוניברסיטה הפתוחהגינצבורג   שמעונה207

מכון כהןאוניברסיטת תל אביבגיסיס   סנאית208

פיזיקהמכון ויצמן למדעים   אבישי-גל209

ביולוגיהסמינר הקיבוציםגל   אדיב210



פיזיקה-החוג למתמטיקהש דוד ילין"המכללה האקדמית לחינוך עגל   הגר211

פילוסופיה, לימודי תרבותאוניברסיטת תל אביב, שנקרגל   מיכל212

מינהל אקדמיש דוד ילין"המכללה האקדמיתלחינוך עגל   נורית213

סטטיסטיקהאוניברסיטת חיפהגל   שמואל214

בקרה ביולוגיתמכון ויצמן למדעגלבוע   לילך215

בית הספר לחינוך מוזיקלימכללת לוינסקי לחינוךגלושנקוף   קלאודיה216

מתמטיקהגוריון-אוניברסיטת בןגלזנר   יאיר217

פסיכולוגית חברתיתמכון שכטר למדעי היהדותגלזנר חלד  גליה218

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבגלסנר   אלי219

מכון כהןאוניברסיטת תל אביבגלעד   דוד220

מערך אשכול לימודים רב תחומייםאוניברסיטת חיפהגלעד   נגה221

מדע המדינה וביהס למדיניות ציבוריתהאוניברסיטה העבריתגלעד   שרון222

היסטוריה של המזרח התיכוןאוניברסיטת חיפהגלעדי   אבנר223

מדעי ההתנהגותא יפו"מכללה אקדמית תגלר שולמית224

משפטיםאוניברסיטת תל אביבגנז   חיים225

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעגניאל   אורי226

ארכיטקטורהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגרואג   שמואל227

פסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהגרונאו   נורית228

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןגרוסגליק   רפי229

ארכאולוגיההאוניברסיטה העבריתגרין   יהודית230

ארכיאולוגיהאוניברסיטת תל אביבגרינברג   רפי231

קליניתזמננו בת לפסיכואנליזה אביב תל מכוןרון   גרינוולד232

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןגרינוולד   רועי233

ספרות לשון ואמנויותהאוניברסיטה הפתוחהגרץ   נורית234

עיצוב פניםהמכללה למנהלדבש   מיה235

הנדסהאוניברסיטת תל אביבדגן   גדעון236

אנתרופולוגיה-סוציולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןדגן   עופר237

הנדסת מכונותטכניוןדגני   דוד238

לחינוך ס"ביההעברית האוניברסיטהראומה   גרוט-דה239

מנהל ומדיניות ציבוריתהמכללה האקדמית ספירדה מלאך  דניאל240

לימודי עבודהאוניברסיטת תל אביבדה פריס  דוד241

מדע המדינההאוניברסיטה עבריתדה שליט  אבנר242

משפטיםהמרכז האקדמי למשפט ועסקיםדהאן   יוסי243

תקשורת/מנהל ומדיניותמכללת ספירדהאן   מייק244

הנדסת סביבהטכניוןדובובסקי יעל245

ביהס להיסטוריהאוניברסיטת חיפהדובנוב   אריה246



משפטיםהאוניברסיטה העבריתדוידוב   גיא247

בית ספר לעבודה סוציאליתהאוניברסיטה העבריתדוידוב   מעין248

עבודה סוציאליתאביב-אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תלדוידי   אפרים249

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןדולב   דיאנה250

החוג לעיצוב פנים מכללה למנהלדולב   עידו251

מדעיםסמינר הקיבוציםדוניץ   דוד252

ביהס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיתהאוניברסיטה העבריתדורון   אברהם253

בלשנותהאוניברסיטה העבריתדורון   עידית254

צרפתיתאוניברסיטת תל אביבדורפמן   עירן255

אסלאם ותרבויות המזרח הקרוב, יהדותאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיסין   אורי'דורצ256

ביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתאוניברסיטת חיפהין אחיק'דורצ257

אומנות יצירהאוניברסיטת חיפהדורצין   יעקב258

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןדיימונד   גארי259

עיצוב פניםהמסלול האקדמי המכללה למנהלדיקלר   בני260

החוג ללימודי אסיהאוניברסיטת חיפהבול   מיכל-דליות261

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תלדן   זכאי262

מדעי הרוחבצלאל ובית ברל, אוניברסיטת תל אביבדעואל לוסקי  חיים263

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת תל אביבדקל   טל264

רפואההטכניוןדרדיקמן   דורי265

תקשורתהמסלול האקדמי המכללה למנהלדרור   יובל266

בית הספר למינהל עסקיםהמכללה למינהל, המסלול האקדמידרורי   ישראל267

מדעי וטכנולוגי, החוג לחינוך מתמטיאוניברסיטת תל אביבדרייפוס   טומי268

ארכיטקטורההטכניוןדרמן   אלי269

הומניסטייםהטכניוןהאן מיכאלי  בריגיטה270

סיעוד/ סוציולוגיה ואנתרופולוגיהמכללת עמק יזרעאלהאריאלי   דניאל271

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתהבר   כרמית272

פילוסופיההאוניברסיטה העבריתהד   דוד273

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבהדר   אורי274

המחלקה לנוירוביולוגיה מכון סילברמן למדעי החייםהאונברסיטה עבריתהוכנר   בני275

ס לבריאות הציבור"ביההאוניברסיטה העבריתהוכנר   חגית276

המחלקה למחשבת ישראלאוניברסיטת בן גוריוןהוס   בועז277

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתהוס   מתי278

ספרות[בגמלאות]מכללת סמינר הקיבוצים הופ   דורית279

בלשנותאוניברסיטת תל אביבוליה'הורבט   ג280

חינוךאוניברסיטת תל אביבהורה   ענת281

בית הספר לחינוךאוניברסיטת תל אביבהורה ענת282



מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחההירש   דפנה283

מוסיקולוגיההאוניברסיטה העבריתהירשברג   יהואש284

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתהירשפלד   אריאל285

סיעודמכללת עמק יזרעאלהירשפלד   מרים286

מדע המדינההאוניברסיטה העברית הכט   ענב287

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןהלמן   שרה288

תרפיה בהבעה ויצירהאוניברסיטת חיפההלפרין   אירית289

מכון טרומןהאוניברסיטה העבריתהנדל   אריאל290

מדעי ההתנהגותהמכללה האקדמית תא יפוהנדלזלץ   יונתן291

ניהולאוניברסיטת תל אביבהניג   מרדכי292

ספרות עבריתהאוניברסיטה העברית בירושליםהס   תמר293

ד"חתן פרס ישראל במדעי המחשב תשסמדעי המחשב ומתמטיקה שימושיתמכון ויצמןהראל דוד294

מתימטיקההאוניברסיטה העבריתהרושובסקי   אהוד295

הוראת המדעיםמכון ויצמןהרכבי   אברהם296

ניהולאוניברסיטת בן גוריוןהרן   אוריאל297

פיזיקה כימיתמכון ויצמן למדעהרן   גלעד298

מדעי ההתנהגותיפו- המכללה האקדמית של תל אביב הרסטון   אילנה299

ארכיאולוגיהאוניברסיטת תל אביבהרצוג   זאב300

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבהרצוג   חנה301

החוג להיסטוריההאוניברסיטה העבריתהררי   יובל302

תחומיים-בלימודים רב. א.בהמכללה האקדמית ספיריקותיאלי   אורית-ואקנין303

חלקיקים ואסקרופיזיקהמכון ויצמן למדעוגר   זאב304

מוסיקהאוניברסיטת חיפהווד   אביגיל305

גנטיקה מולקולריתמכון ויצמן למדעוולק   טלילה306

דוקטורנטית בועדה כלל אוניברסיטאיתאוניברסיטת חיפהוולקן   מאיה307

חינוךחי-מכללת תלויילר גור אריה אדם308

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבגל   עידית-וייס309

ארכאולוגיההאוניברסיטה העברית בירושליםוייס זאב310

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןוייס חיים311

לימודי עבודהאוניברסיטת תל אביבוייץ   אלי312

חינוךאור יהודה, המרכז ללימודים אקדמייםויל   אמציה313

פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלוינטראוב   רותי314

סוציולוגיההאוניברסיטה העבריתסרוסי   ורד-ויניצקי315

מדעי היהדות/ ספרות עברית האוניברסיטה העבריתוינשטיין   נטלי316

סטטיסטיקהאוניברסיטת חיפהויס   גדעון317

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןויסמן   ענת318



SOAS, UNIVERSITY OF LONDONNEAR AND MIDDLE EASTולך   יאיר319

כלכלה וניהולהאוניברסיטה הפתוחהוסרמן   ורדה320

ארכיאולוגיההאוניברסיטה העבריתוסרמן   נתן321

ארכיטקטורההטכניוןורבקל   אלס322

אנגליתהאוניברסיטה העבריתורדי   עינאל323

כימיהגוריון-אוניברסיטת בןורדי   עמיחי324

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתורטון   לורה325

ס לפסיכותרפיה"ביהאוניברסיטת בר אילןורשבסקי   רבקה326

University of PennsylvaniaThe Wharton Schoolזאוברמן   גל327

חינוךבית ברל ומכללת לוינסקיזדוניסאיסקי ארליך  שרה328

לימודי אסיהאוניברסיטת חיפהזהר אילת329

ס לשלום"פסיכולוגיה קורס משותף למחלקה ולביהאוניברסיטת תל אביבזוננשיין נאוה330

בלשנותהאוניברסיטה העבריתזיו   יעל331

התכנית ללימודי מגדרגוריון-אוניברסיטת בןזיו   עמליה332

משפחה וקהילהמכון שכטר למדעי היהדותזילברמן   סילויה333

ותקשורת המדינה מדע, סוציולוגיההפתוחה האוניברסיטהטלי   זילברשטיין334

חינוךאוניברסיתת תל אביבזיסנויין   דוד335

היסטוריההאוניברסיטה העבריתזכאי   אביהו336

הנדסת חשמלהטכניוןזלצמן   יוסף337

ספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתזנדבנק   שמעון338

תקשורתהמכללה האקדמית נתניהזנדברג   אייל339

כלכלההאוניברסיטה העבריתזעירא יוסף340

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןזקס   רפאל341

הנדסת תוכנה, תקשורת חזותיתשנקראביב   משה-זר342

חקר המדברגוריון -אוניברסיטת בןזרמי   יאיר343

החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבהאוניברסיטת חיפהמאיסי   ראסם'ח344

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתחבר   חנן345

ארכיאולוגיההאוניברסיטה העבריתחוברס   אראלה346

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריון בנגבחורי   נידאא347

ספרות עברית ולימודי פולקלור ותרבות עממיתהאוניברסיטה העבריתרוקם   גלית-חזן348

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבחזן   חיים349

מדע המדינהיפו-אביב-המכללה האקדמית של תל/האוניברסיטה העבריתחזן   נעמי350

טכנולוגי וחברה, מדעאוניברסיטת בר אילןמוריס   רז-חן351

היסטוריה כלליתגוריון-אוניברסיטת בןחן   יצחק352

כלכלההאונברסיטה העבריתחנוך   גיורא353

פסיכולוגיההאוניברסיטה העבריתחסין   רן354



University of Portsmouthחקק   יוחאי355
School of Health Sciences 

and Social Work

סלאוויים ומזרח אירופיים, למודים גרמניים/ בלשנות האוניברסיטה העביתטאובה משה356

פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלטאובר   צבי357

היסטוריההאוניברסיטה העבריתטוך   מיכאל358

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבטייכמן   מאיר359

אמנויות הקול והמסךמכללה אקדמית ספירטל   צבי360

סיעודהמכללה האקדמית עמק יזרעאלטמיר   בתיה361

תולדות האמנותאוניברסיטת תל אביבטרגן   חנה362

ש שטריקס"בית הספר למשפטים עהמכללה למינהל, המסלול האקדמיטריגר   צבי363

ממשל וחברהיפו-המכללה האקדמית של תל אביבטרכטנברג   גרסיאלה364

חינוךאוניברסיטת תל אביבטרש   ריקרדו365

מכון כהןאוניברסיטת תל אביביבלונקה   חוה366

אנגליתהאוניברסיטה העבריתיגנדורף   צבי367

מדעי המחשבאוניברסיטת תל אביביהודאי   עמירם368

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תליואל   דפנה369

משפטיםאוניברסיטת חיפהיובל   יונתן370

היסטוריה של עם ישראלהאוניברסיטה העבריתיובל   ישראל371

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהיונאי   יובל372

פיסיקההטכניוןיוסף   אברון373

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןיוסף   צלגוב374

עבריתח"מט- מרכז לטכנולוגיה חינוכיתיוצר   מיכל375

היסטוריהאוניברסיטת בן גוריוןיורן   חנן376

בלשנות שמיתאביב-אוניברסיטת תליזרעאל   שלמה377

הנדסהאוניברסיטת בן גוריוןיחוט   אלכס378

סטטיסטיקה וחקר ביצועיםאוניברסיטת תל אביביחיאלי   אורי379

הנדסה ביורפואיתטכניוןילין דביר380

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןינאי   ניצה381

מינהל עסקיםהמרכז האקדמי רופיןיסעור   יוסי382

לימודי עבודהאביב-אוניברסיטת תליעקבסון   דן383

עיצובהמסלול האקדמי המכללה למנהלוולק   כרמלה-יעקובי384

פוליטיקה וממשלאוניברסיטת בן גוריוןיעקובי   חיים385

מדעי המוח והקוגניציהאוניברסיטת בן גוריוןיעקובסון   הילה386

החוג לאמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביביערי   נורית387

מתמטיקהאוניברסיטת בן גוריוןיקותיאלי   אמנון388

ס למתמטיקה"ביהאוניברסיטת תל אביביקותיאלי   דניאל389



ארכיאולוגיהגוריון בנגב-אוניברסיטת בןיקותיאלי   יובל390

זואולוגיהאוניברסיטת תל אביבירון   צבי391

מנהלתJump Cutירון   תמר392

בריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהירושלמי   חנוך393

פנים עיצוב.למנהל המכללה האקדמי המסלוליפתח   יששכרוב394

היסטוריהמכללת אורניםכהן   אבנר395

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדעכהן   דוד396

פיסיקהאוניברסיטת בן גוריוןכהן   דורון397

החוג להכשרת מורים למוסיקההאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםכהן   ורוניקה398

מוזיקולוגיהאוניברסיטת תל אביבכהן   יהודית399

זמננו ויהדות ישראל עם של להיסטוריה החוגהעברית האוניברסיטהירחמיאל   כהן400

משפטיםהאוניברסיטה העבריתכהן   מרגית401

הפקולטה למחול ותנועההאקדמיה למוסיקה ומחול בירושליםיה-כהן   עין402

גיאוגרפיהאביב-אוניברסיטת תלכהן   שלי403

החוג לחינוך מוסיקליהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםקה'כהן ורונ404

תקשורתמכללת עמק יזרעאלכהן עקיבא405

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריוןכהן שבוט  שרה406

מחלקת אפריקההאוניברסיטה הפתוה/ אוניברסיטת בן גוריוןכהן שבות  לאונרדו407

הנדסת ביוטכנולוגיההמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהכנעני דפנה408

האוניברסיטה העבריתכסיף   עופר409
,מכינה אקדמית, מדע המדינה

ל"ס לתלמידי חו" ביה

חינוך ופסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהכספי   אבנר410

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריון כספי   זהבה411

לימודי אסיההאוניברסיטה העברית ירושליםכץ   אמירה412

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבכץ   דוד413

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישיגוריון-אוניברסיטת בןכץ   חגי414

תחומיים רב ללימודים מחלקהספיר מכללתאמנון   כרמון415

תכנון ערים ואזוריםטכניוןכרמון   נעמי416

סיעודאוניברסיטת חיפהכרמלי   דפנה417

פילוסופיה יהודיתאוניברסיטת בר אילןכשר   חנה418

כימיההטכניוןכתריאל   יעקב419

תקשורת וחינוךאוניברסיטת חיפהכתריאל   תמר420

Stanford UniversityGraduate School of Businessלבב   יונתן421

חוג לבריאות הנפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהלבב   יצחק422

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון בנגבאי מיה'אג-לביא423

UC BerkeleyGeographyלביא נאמן  מירי424



עבודה סוציאליתאוניברסיטת בר אילןלבל חגאי  חגית425

פסיכיאטריהאוניברסיטת בן גוריוןלבנטל   אורי426

פיזיקה למתמטיקה החוגילי דוד שG716"+ע לחינוך האקדמית המכללהירון   להבי427

התכנית ללימודי נשים ומגדראביב-אוניברסיטת תללהד   כנרת428

החוג לספרותאוניברסיטת תל אביבלובין   אורלי429

אקולוגיה מדבריתאוניברסיטת בן גוריוןלובין   יעל430

ל"יחסים בינהאוניברסיטה העברית לוונהיים   עודד431

מדעי כדור הארץאוניברסיטה עבריתלוז   בועז432

זואולוגיהאביב-אוניברסיטת תללוטם   ארנון433

מדע המדינה ומדיניות ציבוריתהאוניברסיטה העבריתפאור   דוד-לוי434

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןלוי   אנדרה435

פקולטה לעיצובהמכון הטכנולוגי חולוןלוי   דרור436

סוציולוגיה ותקשורת, המחלקה למדע המדינההאוניברסיטה הפתוחהלוי   יגיל437

הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת תל אביבלוי   נועה438

קולנוע וטלויזיהאוניברסית תל אביבלוי   רם439

אמנויותתיאטרוןאוניברסיטת תל אביבלוי   שמעון440

(בדימוס)החוג לאמנות התיאטרון אוניברסיטת תל אביבלוי   תום441

תכנון ושימור, ביהס לאדריכלותאוניברסיטת קולומביהלוין   איילה442

חינוךאוניברסיטת תל אביבלוין   איריס443

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריוןלוין   נעמה444

תולדות האמנותאוניברסיטת חיפהלוינגר   אסתר445

בית הספר לעבודה סוציאליתהמכללה האקדמית ספירלוינגר   מרים446

כימיהאוניברסיטת בר אילןלוינגר   שלמה447

חינוך ופסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהלויתן   עידו448

בית הספר לחינוךהאוניברסיטה העבריתפדר   עדנה-לומסקי449

מדעי כדור הארץהאוניברסיטה העבריתלזר   בעז450

בית הספר לתקשורתמכללת ספירלחובר   עינת451

ספרות עבריתגוריון בנגב-אוניברסיטת בןלטוביצקי טלי452

התכנית לישוב סכסוכיםאוניברסיטת תל אביבליאל   אלון453

הסטוריה ומדעי היהדותפנסילווניה, ליהיי' אונניצן'   ליבוביץ454

ביהס לפיסיקה ואסטרונומיהאוניברסיטת תל אביבליבוביץ   אליה455

ס לפסיכולוגיה"ביהאור יהודה, המרכז ללימודים אקדמייםליבנה   אלעד456

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבליברמן   נירה457

היחידה לאנגליתצ"המכללה למנהל רשלליברמן   עידן458

טכנולוגיה וחברה, התוכנית ללימודי מדעאוניברסיטת בר אילןלייבלר   ענת459

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבלייבנר   חררדו460



בית הספר לחינוך מוזיקלימכללת לוינסקי לחינוךי'ליכנשטיין   דוצ461

ממשל/לאומיים-יחסים ביןהמרכז הבינתחומי/האוניברסיטה העבריתלינדנשטראוס   גליה462

מדעי המחשבהאוניברסיטה הפתוחהליניאל   נתי463

הוראת המדעיםטכניוןלירון אורי464

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהלירון יעל465

והרעיונות המדעים של פילוסופיהאביב תל אוניברסיטתאהוד   לם466

חינוך מיוחדאוניברסיטת חיפהלם   אורן467

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהלנדא   ישי468

המחלקה לספרויות זרות ובלשנותאוניברסיטת בן גוריוןלנדאו   אהרן469

ספרויות זרות ובלשנותאוניברסיטת בן גוריוןלנדו   עידן470

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת תל אביבלנדמן   פרד471

Trinity College DublinSociologyלנטין   רונית472

ביה״ס לבריאות הציבורהדסהלנטין   רונית473

King's College LondonPhilosophyלפין   שלום474

Professor of Computational 

Linguistics,

 Fellow of the British Academy,

 ESRC Professorial Fellow

חינוךגוריון-אוניברסיטת בןלפסטיין   אדם475

כלכלההאוניברסיטה העבריתם גרוס  נחו476

החוג להסטוריה של המזרח תיכוןאוניברסיטת חיפהקופפרשמידט  אורי. מ477

מינהל עסקיםהאוניברסיטה הפתוחהמאור   ענת478

החוג לתקשורתאוניברסיטת חיפהמאיירס   אורן479

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוניברסיטת בן גוריוןמאיר   אבינועם480

הנדסת תעשייה וניהולגוריון-אוניברסיטת בןמאיר   יואכים481

מחשבת ישראלאוניברסיטת בן גוריוןמאיר   יונתן482

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוניברסיטת בן גוריון בנגבמאיר אבינועם483

לשון ואמנויות, ספרותהאוניברסיטה הפתוחהמאירי   סנדרה484

זואולוגיהאוניברסיטת תל אביבמאירי   שי485

אזרחית וסביבתיתהטכניוןמהלאל דוד486

הנדסת חשמלטכניוןמוזס   יורם487

מדעי המחשבהרצליה, הבינתחומימוזס   יעל488

משפטים ולימודי עבודהאביב-אוניברסיטת תלמונדלק   גיא489

ביוכימיה ותזונההאוניברסיטה העבריתאורנן אפרת-מונסונגו490

לשון ואמנויות, המחלקה לספרותהאוניברסיטה הפתוחהמונק   יעל491

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןמועלם   נעמה492



Cornell UniversityComparative Literatureמור   לירון493

בית הספר לחינוךהאוניברסיטה העבריתמור   נילי494

לחינוך פקולטההקיבוצים סמינרסמדר   מור495

הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת חיפהמור   שגית496

הוראת המדעיםמכללת גורדון חיפהמורג   אורלי497

לימודי אסיהאוניברסיטת חיפהמורן   אריק498

בריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהמורן   גליה499

מדעי המחשבהטכניוןמורן   שלמה500

מערכות מידע ניהוליותהמכללה האקדמית עמק יזרעאלמזרחי   יוני501

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבמזרחי   ניסים502

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבמטר   ענת503

יחסים בינלאומיים/מדע המדינההאוניברסיטה העבריתמיודובניק   דן504

בלשנותהאוניברסיטה העבריתמיטווך   אניטה505

לימודי המזרח התיכוןגוריון-אוניברסיטת בןמיטל   יורם506

כימיהאוניברסיטת בן גוריוןמיילר   מיכאל507

מדעי המוח הרפואייםאוניברסיטת אוקספורדמייקין   תמר508

Financeהמרכז הבינתחומי הרצליהמיכאלי רוני509

משפטיםאוניברסיטת חיפהסיון   פאינה-מילמן510

ספרותאוניברסיטת תל אביבמילנר   איריס511

תקשורתמכללת עמק יזרעאלמירום   גליה512

המכונים לחקר המדבר ופיסיקהגוריון-אוניברסיטת בןמירון   אהוד513

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןמירן   נחשון514

ס למדעי המתמטיקה"באוניברסיטת תל אביבמלכסון   יצחק515

ביהס לתקשורתהמכללה האקדמית נתניהמנדלזיס   לאה516

ס לתקשורת"ביההמכללה האקדמית נתניהמנדלזיס לאה517

יהדות זמננוהאויברסיטה העבריתמנדלסון   עזרא518

כלכלההאוניברסיטה העבריתמצר   קובי519

פיזיקה יישומיתהאוניברסיטה העבריתמרום   דן520

המרכז לחקר העיר והאזורUC Berkeley/הטכניוןמרום   נתי521

פקולטה לרפואהאביב-אוניברסיטת תלמרזל   אלכס522

פיסיקה יישומיתהאוניברסיטה העבריתמרכוס   גלעד523

ס לטיפול באמנויות"ביאוניברסיטת חיפהמרנין   ענת524

לשון עבריתאוניברסיטת חיפהמשלר   יעל525

החוג לקולנוע וטלויזיהאוניברסיטת תל אביבאד'נאמן   ג526

כלכלהאוניברסיטת תל אביבנאמן   צביקה527

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת בן גוריוןנאמן ערד  גולי528



תולדות ישראלאילן-אוניברסיטת ברנבאומגרטן   אלברט529

ספרות עבריתגוריון בנגב-אוניברסיטת בןנבו   גידי530

פילוסופיהאוניברסיטת בן גוריוןנבו   יצחק531

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדענבו   רינת532

Earth Sciencesהאוניברסיטה העבריתנבון עודד533

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תלנדלר   אריה534

בית הספר למדעי התרבותאוניברסיטת תל אביבטל-נדלר   מי535

המכונים לחקר המדבר, אקולוגיה מדבריתגוריון-אוניברסיטת בןנובופלנסקי   אריאל536

היסטוריה כלליתאוניברסיטת תל אביבנווה   אייל537

ביולוגיהאביב-אוניברסיטת תלנוימן   יוסף538

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןסבטלנה'   נטקוביץ539

מדעי התנהגותמרכז אקדמי רופיןנטר   אפרת540

ע"שנת תש, חתן פרס ישראל בכימיהכימיהאביב-אוניברסיטת תלניצן אברהם541

היסטוריהאוניברסיטת חיפהנירה   פנסר542

נוירוביולוגיההאוניברסיטה העבריתנלקן   ישראל543

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןנסים   גדי544

פיזיקה כימיתמכון ויצמן למדענעמן   רון545

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי עריםהטכניוןשיפטן   אלונה-נצן546

יסודי-הכשרת מורים לעלמכללה אקדמית לחינוך- אורנים נצר דוד547

פסיכולוגיהמרכז בינתחומי הרצליהנקש   אורה548

עבודה סוציאליתגוריון-אוניברסיטת בן ין   דורית'אנגלצ-סגל549

החוג לפסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהסגל   רות550

התכנית ללימודי השואהאוניברסיטת חיפהסגל   רז551

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתסגל   שלומי552

נוירוביולוגיהמכון ויצמןסובל נעם553

תרפיהסמינר הקיבוצים תל אביבסוטו   ליאורה554

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדוםאביב-אוניברסיטת תלסויני   דבורה555

הוראת המדעיםאוניברסיטת בן גוריוןסולוב   צבי556

מחלקה לספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןשווגר   חנה-סוקר557

תקשורתהמכללה האקדמית ספירסוקר   אורלי558

סוציולוגויה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתסטקלוב   גיא559

אמנויותאוניברסיטת בן גוריוןאוזן   מרגו-סטרומזה560

מדע הדתותהאוניברסיטה העבריתסטרומזה   גדליה561

פיסיקההטכניוןסיון   אורי562

תקשורתהאוניברסיטה העבריתון'סיימונס   ג563

נוירוביולוגיהמכון ויצמן למדעסילמן   ישראל564



עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבסימון   שלומית565

ת ואפריקה"היסטוריה של המזהאוניברסיטת תל אביבסינגר   איימי566

סוציולוגיהאוניברסיטת קונסנטץסיני   סתוית567

בלשנותהאוניברסיטה העבריתסישל   אייבי568

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון ננבו   ורד-סלונים569

גיל הרךמכללת סמינר הקיבוציםסלונים   איריס570

פולקלור ותרבות עממיתאוניברסיטה עבריתסלמון הגר571

מחקר התרבותאוניברסיטת תל אביבשפי   רקפת-סלע572

מתמטיקהאוניברסיטת בן גוריוןסמורודינסקי שחר573

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהסער   עמליה574

ניהולאוניברסיטת תל אביבספורטא   יצחק575

ומדעי היהדות, פילוסופיה, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהספקטר   לוי576

חינוךאוניברסיטת חיפהספרד   אנה577

תחומיים-לימודים רבמכללת עמק יזרעאלספרן   חנה578

מוסיקולוגיההאוניברסיטה העברית סרוסי   אדוין579

נוירולוגיה, רפואהאוניברסיטת תל אביבסרוקה   חוה580

סיעודמכללת עמק יזרעאלעוביד   סמירה581

משפטיםאוניברסיטת חיפהזלצברגר   פניה-עוז582

ספרות עברית והשואתיתאוניברסיטת חיפהעוז   אברהם583

יהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתעופר   דליה584

היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהעופר   ענבל585

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבעזרא   עובדיה586

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהעיטם   ברוך587

היסטוריההמכללה האקדמית ספירעילם   יגאל588

Harvard UniversityPsychologyעמית   אלינור589

אוניברסיטת בר אילןעפרון   נח590
,טכנולוגיה וחברה, התוכנית למדע

תחומיים- לימודים בין

מערכות מידע ניהוליותמכללת עמק יזרעאלעציון   עפר591

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבעצמון   אהרון592

בית הספר למדע המדינהאוניברסיטת חיפהערן   אהוד593

חינוךאוניברסיטת בן גוריוןעשור   אבי594

הנדסת תעשיה וניהולמכללת אורט בראודהפארן דורון595

בית הספר למדעי ההתנהגותהמכללה למנהלביזאוי סלביה- פוגל 596

פיסיקהאוניברסיטת תל אביבפוזננסקי   דובי597

פסיכולוגיההמכללה האקדמית אחוהפוזננסקי   יעל598

פיסיקהבן גוריוןפולמן רון599



לימודי התרבות העבריתאוניברסיטת תל אביבפולק   פרנק600

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעפורטס דוד601

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןפורמן   אלכס602

OxfordHistoryפורס   יוני603

משפטיםהקריה האקדמית אונופוקס   אמיר-פז604

החוג למדיניות ציבוריתאוניברסיטת תל אביבפז פינס  אופיר605

נוירוביולוגיהמכון ויצמן למדעפז רוני606

ניהולאוניברסיטת תל אביבפזי   אסיא607

המחלקה לאמנות הקול והמסךהמכללה האקדמית ספירפיינגלרנט   אבנר608

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהפיינסקי עינת609

משפטיםהמרכז האקדמי כרמלפינטו   מיטל610

אסיההאוניברסיטה העבריתפינס   יורי611

ביוכימיה(בדימוס )לרפואה , האוניברסיטה העברית פינסון   אריה612

תולדות האמנותאוניברסיטת תל אביבפינסון   יונה613

מתמטיקההטכניוןובר   יהודה'פינצ614

המחלקה לפוליטיקה וממשלאוניברסיטת בן גוריוןפיסטרוב   סיון615

אביב-אוניברסיטת תלפיש   מנחם616
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של 

ש כהן"המדעים והרעיונות ע

מדעי המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהפישר   ערן617

NECR Master's program in conflict resolutionאוניברסיטת קולומביהפלג   מולי618

מדע המדינהאוניברסיטת תל אביבפלד   יואב619

עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבפלד עינת620

מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונותאוניברסיטת תל אביבפלדחי   רבקה621

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןקי'פלדמן   ג622

חינוךגוריון -אוניברסיטת בןפלום   חנוך623

פיסיקה ישומיתהאוניברסיטה העבריתפלטיאל   יוסי624

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדעפליישמן   שראל625

לשון וספרות אנגליתאוניברסיטת חיפהפלינקר   נעם626

הנדסת תעשיה וניהולאוניברסיטת בן גורוןפליסקין   יוסף627

הנדסה תעשייה וניהולגוריון-אוניברסיטת בןפליסקין   נאוה628

תעשיה וניהולהטכניוןפן   מיכל629

חינוךגוריון-אוניברסיטת בןפניגר   יריב630

ארכיטקטורה ובינוי עריםהטכניוןפניגר   נטע631

גיאוגרפיה וסביבת האדםאוניברסיטת תל אביבפנסטר   טובי632

לשון עבריתהאוניברסיטה העבריתפסברג   סטיבן633

בית הספר למדעי ההתנהגותמכללה למינהלפסטרנק   רחל634



פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלפרבר   עילית635

ספרות כללית והשוואתיתהאוניברסיטה העבריתפרדס אילנה636

גמלאיתילין דוד מכללתנירה   פרדקין637

אנגליתהאוניברסיטה העבריתפרוינד   אליזבת638

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבפרויס   אורי639

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבפרומר   דפנה640

פסיכולוגיההאוניברסיטה העבריתפרוסט   רם641

2009חתן פרס ישראל לחקר הפיזיקה פיסיקה כימיתמכון ויצמן למדעה איתמר'פרוקצ642

(בדימוס)ספרות עברית גוריון-אוניברסיטת בןפרוש   איריס643

פיסיקה כימיתמכון ויצמן למדעפריאור   יחיעם644

חינוךאוניברסיטת חיפהפריאור   ענת645

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבפרידלנדר   אלי646

פיזיולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןפרידמן   אלון647

תקשורתאורנים המכללה האקדמית לחינוךפרידמן   אריאל648

(אמריטוס)שפה וספרות אנגלית אוניברסיטת חיפהפרידמן   ביל649

תקשורתהמרכז הבינתחומי הרצליהפרידמן   דורון650

מדעי התנהגות/סוציולוגיה ואנתרופולוגיההמללכה האקדמית עמק יזרעאלפרידמן   ויקטור651

ביהס להנדסההאוניברסיטה העבריתפרידמן   ניר652

אימונולוגיהמכון ויצמן למדעפרידמן   ניר653

חינוךאוניברסיטת תל אביבפרידמן   נעמה654

לימודים הומניסטים ואומנויותהטכניוןפריי   איריס655

רפואהטכניוןפריי מיכאל656

 המחלקה לתקשורת ועיתונאות,האוניברסיטה העברית,  המכללה האקדמית ספירפרמינגר   ענר657

רפואהטכניוןפרנק דייל658

סוציולוגיההאוניברסיטה העברית בירושליםפרנקל מיכל659

מנהל עסקיםאוניברסיטת תל אביבפרסיץ   דותן660

מתמטיקהאוניברסיטת חיפהקובי  (פטרזייל)פתר 661

בית הספר לעבודה סוציאליתהמכללה האקדמית ספירוליה'ייטין   ג'צ662

פסיכולוגיההמכללה האקדמית עמק יזרעאלישינסקי   אורנה'צ663

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןרני   גד'צ664

פסיכולוגיההמכללה למנהל, אוניברסיטת תל אביבצאל   יהושע665

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןצבן   הילה666

מתמטיקההטכניוןצוויקל   מיכאל667

668
University of Michiganצופר   רות

Women's Studies & Comparative

 Literature

מכון כהןאביב-אוניברסיטת תלצוקרמן   משה669



אמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביבציון מוניץ  בן670

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןצמיר חמוטל671

מנהל ומדיניות ציבוריתמכללת ספירצפדיה   ארז672

(אמריטוס)ארכאולוגיה האוניברסיטה העבריתצפריר   יורם673

גנטיקההאוניברסיטה העבריתצפתי   דודי674

הנדסה כימיתגוריון-אוניברסיטת בןצרי   יואב675

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריוןקאופמן   רוני676

מדעי המחשבאוניברסיטת בן גוריוןקדם   קלרה677

בלשנותאוניברסיטת תל אביבקדמון   נורית678

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתקדר   אורית679

משפטיםאוניברסיטת חיפה(סנדי)קדר אלכסנדר 680

שפותמכללת אורניםנינה'הורביץ   ג-קהן681

מתמטיקהגוריון-אוניברסיטת בןמן   מנחם'קוג682

לימודים קדם אקדמיםהאוניברסיטה העבריתקווה   דליה683

מתמטיקהמכון ויצמן למדעקוזמא   גדי684

אימונולוגיה-פתולוגיההאוניברסיטה העבריתקוטלר   משה685

הוראת הטכנולוגיה והמדיםהטכניוןו   בוריס'קויצ686

מחולהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםקולבן   אמיר687

לימודים רומנים ובית הספר להיסטוריההאוניברסיטה העבריתקונסוני   מנואלה688

The University of Manchester, UKAnthropologyקונסטמן   עדי689

היסטוריהיניה'אוניברסיטת וירגקונפינו   אלון690

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןקופמן   אורה691

סוציולוגיה מדע המדינה ותקשרותהאוניברסיטה הפתוחהקופמן   אילנה692

מכון כהןאביב-אוניברסיטת תלקורי   ליאו693

היסטוריהסמינר הקיבוציםקידר   אסף694

ספרותילין. ד ש,ע לחינוך המכללה גמלאיתעדה   קינסטלר695

החוג לאמנות התאטרוןאוניברסיטת תל אביבקינר   גד696

רוחהאוניברסיטה העבריתקיפניס   מאיה697

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקלב   אלכסנדרה698

בית הספר לתקשורתהמסלול האקדמי המכללה למינהלקלדרון   חנה699

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןקלדרון   נסים700

ביה״ס לבריאות הציבורהדסהקלדרון   רונית701

תקשורתהמיכללה למינהלקלדרון חנה702

הוראה והדרכה, למידהאוניברסיטת חיפהקלי   יעל703

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדעקליין   יעקב704

מדע המדינהאוניברסיטת בר אילןקליין   מנחם705



עבודה סוציאליתאילן-אוניברסיטת ברקליין   נעמי706

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבקלר   יחיאל707

הפקולטה לניהולאוניברסיטת תל אביבקמה   איתי708

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקמפ   אדריאנה709

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקנטור   רותי710

תיאטרוןאוניברסיטת תל אביבקנר   רות711

ביולוגיהטכניוןקסל דן712

רפואהאביב-אוניברסיטת תליה-קסלר אצקסון  גן713

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדעקפון   רותי714

בלשנותהאוניברסיטה העבריתקפליוק   אולגה715
כלת פרס ישראל לחקר 

ה"הבלשנות הכללית לשנת תשס

ביולוגיההטכניוןקפלן   אריאל716

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקפלן   רמי717

חינוךאוניברסיטת טמפלקפלן אבי718

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקציר   ענת719

אוניברסיטת תל אביבקציר   שאול720
מכון להסטוריה ופילוסופיה

 של המדעים והרעיונות

החוג ללקויות למידהאוניברסיטת חיפהקציר תמי721

סוציולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןקראוס   אגטה722

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהקראוס   ורד723

מרפאת מבוגריםיפו, מרכז קהילתי לבריאות הנפשקרייסלר   חוה724

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןקרייר   חמוטל725

גוריון לחקר ישראל והציונות-מכון בןגוריון-אוניברסיטת בןקרלינסקי   נחום726

אנתרופולוגיהCalifornia Institute of Integral Studiesקרם   נעה727

רפואת משפחה הדסהשרותי בריאות כלליתקרני   אהרון728

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעקרסנטי   רוני729

צילוםבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקרצמן   מיקי730

פקולטה לרפואההאוניברסיטה העבריתקשת   אלי731

מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהרגב   מוטי732

לימודי המזרח התיכוןאוניברסיטת בן גוריוןרובין   אבי733

גיאוגרפיההאוניברסיטה העבריתרובין   ריכב734

ETH - ZurichEnvironmental Systems Scienceרובין   שירה735

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדערובינשטיין   ישראל736

גיאוגרפיה ותכנון סביבתיגוריון-אוניברסיטת בןרודד   בתיה737

מדעי הסביבהמכון ויצמן למדערודיך   ינון738

University of KansasCenter for Global and International Studiesרוזלר   נמרוד739



הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת תל אביבצבי   איסי-רוזן740

תרבות עבריתאביב-אוניברסיטת תלצבי   ישי-רוזן741

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןרוזן   טובה742

הנדסת חשמלאוניברסיטת תל אביברוזנוקס   יוסי743

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביברוטלוי   אורי744

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאביב-אוניברסיטת תלרוטמן   אסף745

ספרותאוניברסיטת תל אביברוטמן   דודו746

University of KansasPost-Docרוזלר   בירי-רוטנברג747

תאטרון ללימודי החוגמערבי גליל האקדמית המכללההניה   רוטנברג748

ספרויות זרות ובלשנות ותוכנית ללימודי מגדראוניברסיטת בן גוריוןרוטנברג   קתרין749

אנגליתאוניברסיטת בר אילןרוטשטיין   סוזן750

ביהס לרפואה, גנטיקה של האדם וביוכימיהאביב-אוניברסיטת תלרויטלמן   יוסף751

הנדסתת חשמלאוניברסיטת תל אביברון   דנה752

פקולטה לאמנויותאביב-אוניברסיטת תלרון   יוחנן753

תקשורת ועיתונאותהאוניברסיטה העבריתרון   יפתח754

עיצוב פניםהמסלול האקדמי- המכללה למנהלרופמן   שרה755

אמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביברוקם   פרדי756

מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולראיתהאוניברסיטה העבריתרוקם סטפן757

פיסיקההאוניברסיטה העבריתרוקני   מרדכי758

פיסיקהגוריון-אוניברסיטת בןרורליך   דניאל759

תקשורת חזותיתבצלאלרותם   רותי760

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת בן גוריוןקרקוצקין   אמנון-רז761

החוג לתקשורתאוניברסיטת חיפהריבק   רבקה762

החוג לעיצוב פניםהמכללה למינהלרייזנר פודיסוק פודיסוק רינת763

מדעי המחשבמכון ויצמן למדעריינגולד   עומר764

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת תל אביבריינר   אלחנן765

מדעי ההתנהגותהמכללה למנהל, המסלול האקדמירינות   נורית766

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןרם   אורי767

המחלקה ללימודי המזרח התיכוןאוניברסיטת בן גוריוןרם   חגי768

אנגלית וספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתקינן   שלומית-רמון769

תקשרות חזותיתשנקררנרט   איציק770

ספרויות זרות ובלשנותגוריון -אוניברסיטת בןרפופורט   טובה771

רפואה, אנטומיהאוניברסיטת תל אביברק   יואל772

שרותי אנושהמכללה האקדמית עמק יזרעאלרשף   אריה773

אגף הנוער/ עיצוב פנים מוזיאון ישראל/ המכללה למנהל שאלתיאל   אלדד774

יסודי מסלולילין דוד מכללתורד   שביט775



סוציולוגיההמכללה האקדמית גליל מערבישביט   זאב776

נוירוביולוגיההאוניברסיטה העבריתשגב   עידן777

כלכלכהאוניברסיטת תל אביבשגיא   אלי778

חינוךאוניברסיטת בן גוריון שגיא   שפרה779

פסיכולוגיההמרכז הבינתחומישגיא   תמר780

פיסיקהמכון וייצמןשגיב   אילן781

רפואית-הנדסה ביוהטכניוןשהם   שי782

גופני חינוךוינגייטאלה   שובל783

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהשובל   טל784

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתשובל   יהודית785

ביהס לחינוךאוניברסיטת תל אביבשוהמי   אילנה786

אוניברסיטת תל אביבשוורץ   יוסף787

המכון להיסטוריה ופילוסופיה

 של המדעים

 והרעיונות עש כהן

המחלקה למדיניות ומינהל ציבורימכללת ספירשולדינר   צבי788

לימודי אסיההאוניברסיטה העבריתשולמן   דוד789

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתשומסקי   דימיטרי790

ניהול וכלכלההאוניברסיטה הפתוחהשוקן   בקי791

ס לפסיכותרפיה"ביאוניברסיטת תל אביב,בית הספר לפסיכותרפיה בבנין לרפואהשור   אורנה792

McGill UniversitySociologyשור   ערן793

משפטיםא"ת' אונשור דוד794

מדעי הטבע והחייםהאוניברסיטה הפתוחהשורץ   שרה795

לימודים רב תחומייםהמכללה האקדמאית עמק יזרעאלשחאדה   יוסף796

פנים עיצובלמנהל המכללהרן   שחורי797

פיזיקהויצמן מכוןדן   שחר798

היסטוריה של המזהתאוניברסיטת חיפהשחר   עידו799

משפטיםהמרכז האקדמי למשפט ולעסקיםשטופלר   גילה800

מנהל מערכות בריאותמכללה אקדמית עמק יזרעאלשטיין   שירי801

ספרות עברית והשוואתיתאוניברסיטת חיפהשטיין דינה802

קרימינולוגיההאוניברסיטה העבריתשטיינברג   עודדה803

החוג לסוציולוגיה, החוג ללמודי עבודהאוניברסיטת תל אביבשטייר   חיה804

UCSFMicrobiology & Immunologyשטרן   עדי805

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושליםשטרן   עדי806

אנגלית/הסטוריהאוניברסיטת תל אביבשטרנהל   יעל807

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןשטרס   חן808

(גמלאי)רפואה אביב-אוניברסיטת תלשטרק   הרי809



רפואה(גמלאי)אוניברסיטת תל אביב שטרק הרי810

ביולוגיהאורנים- אוניברסיטת חיפה שיינס   אורי811

עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבשילה   גיא812

חינוךאוניברסיטת חיפהשימרון   יוסף813

אמנויות המסךבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובשיף   אגור814

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןשיפטן   יורם815

ספרותאוניברסיטת תל אביבשיפמן   סמדר816

ספרויות זרות ובלשנותגוריון-אוניברסיטת בןשיר   נעמי817

.האוניברסיטה העברית; האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםשכטר   בתיה818 ארכיאולוגיה; מחול

פיסיקהאוניברסיטת בן גוריוןשכטר   משה819

תקשורת חזותיתבצלאלשכטר   נעם820

מדע המדינה וסוציולוגיההאוניברסיטה העבריתשלו   מיכאל821

י"לימודי א, היסטוריהאוניברסיטת חיפהשלו   צור822

ארכיטקטורהבצלאלשלום   אורי823

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת תל אביבשלום   רצבי824

תרגום וחקר התרגוםאוניברסיטת בר אילןשלזינגר   מרים825

למודי אסיההאוניברסיטה העבריתשלח   גדעון826

היסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדותהאוניברסיטה הפתוחהשליין   יאיר827

הסטוריה כלליתאביב-אוניברסיטת תלשלייפמן   נורית828

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהצורי   סימון-שמאי829

פילוסופיההאוניברסיטה העבריתשמידט   כריסטוף830

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןשמיר   אורי831

אנגלית ולימודים אמריקנייםאוניברסיטת תל אביבשמיר   מלאת832

תשתיות כימיותמכון ויצמן למדעשמעוני   אייל833

ספרותאוניברסיטת תל אביבשן   ישעיהו834

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבשנהב   יהודה835

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבשניר   איתי836

המכון לאבולוציהאוניברסיטת חיפהשניר   שגיא837

דיקנאט סטודנטיםאוניברסיטת בן גוריוןשנער   אוה838

בית הספר לתקשורתבהמכללה האקדמית נתניהשנער   דב839

קולנועמכללת ספירשנקר   יעל840

דיפלומטיה וממשל/ מדע המדינה המרכז הבינתחומי והאוניברסיטה העבריתשפיגל   אהוד841

(ף"שח) אקדמאים הסבתקיי מכללתרז   שפייזר842

מדעי המחשבהטכניוןשפילקה   אמיר843

עיצוב פניםהמסלול האקדמי של המכללה למנהלשפלן קצב  הדרה844

חינוך יהודיהאוניברסיטה העבריתשקדי   אשר845



חינוךהקיבוצים סמינר מכללתחגית   שקדי846

אומנותילין דוד מכללתעדית   שר847

ביולוגיה ימיתאוניברסיטת חיפהשר דניאל848

כימיה ביולוגיתמכון ויצמןשרון   מיכל849

עיצוב פניםהמכללה למנהלשרון   סמדר850

עבודה סוציאליתהאוניברסיטה העיבריתשרים דניאל  ינון851

התכנית לפולקלור ותרבות עממיתהאוניברסיטה העברית בירושליםשרירא   דני852

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההמכללה האקדמית עמק יזרעאלשרעבי   משה853

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניבריסטת בר אילןלוי אורנה-ששון854

הפקולטה ללימודי המשךהמכללה האקדמית לחינןך- אורנים תדמור   ישעיהו855

civil studiesמכללת אורניםתותרי   מרי856

משפטיםאוניברסיטת תל אביבתירוש   יופי857

858Borghini Sayfan Gהמכון הטכנולוגי חולוןMaster's Program in Integrated Design, Faculty of Design,

859Eilan   NaomiUniversity of WarwickPhilosophy

860Gelkopf   Marcבריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפה


