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לימודי אוכלוסייההעברית' אונאליהובן משה206

פסיכולוגיההעברית' אונשלמהבנטין207

כימיההעברית' אונאוריבנין208

היסטוריה כלליתהעברית' אוננחבנינגה209

כימיההעברית' אונרועיבר210

עבודה סוציאליתהעברית' אונדודגל-בר211

רפואההעברית' אוניעקבתנא-בר212

משפטים ויחסים בינלאומייםהעברית' אונתומרברודי213

לימודי מזרח אסיההעברית' אוניגאלברונר214

היסטוריה של עם ישראלהעברית' אונישראלברטל215

מדעי בעלי חייםהעברית' אונעמיאלברמן216

גנטיקההעברית' אונמיכאלברנדייס217

ל"תלמידי חוהעברית' אוננחמהברס218

מדע המדינההעברית' אונאורןברק219

מדעי הטבעהעברית' אוננוריתברק220

החוג ללימודי האסלאם העברית' אונאייליניאו'ג221

ת"והמזה



מחשבת ישראלהעברית' אוניהונתןגארב222

נוירוביולוגיההעברית' אונמיכאלגוטניק223

ביוטכנולוגיההעברית' אונעמירםגולדבלום224

היסטוריה של עם ישראלהעברית' אונעמוסגולדברג225

לימודי ממשלהעברית' אונגליהגולן226

היסטוריההעברית' אונשרוןגורדון227

לימודי מזרח אסיההעברית' אונניליגורין228

ארכאולוגיההעברית' אונל'נייגמוריס-גורינג229

ספרות השוואתיתהעברית' אונרותגחנזבורג230

כימיה ביולוגיתהעברית' אונחגיגינזבורג231

פיסיקההעברית' אונאברהםגל232

מדע המדינההעברית' אוניצחקנור-גל233

מדע המדינההעברית' אונשרוןגלעד234

כימיההעברית' אונרוברטגרבר235

רפואההעברית' אונסקייגרוס236

בלשנותהעברית' אונאיתןגרוסמן237

ארכיאולוגיההעברית' אוניהודיתגרין238

מדעי החברההעברית' אונרלס'צגרינבאום239

ספרות עבריתהעברית' אונרועיגרינוולד240

מדעי הרוחהעברית' אונרועיגרינוולד241

ארכאולוגיההעברית' אוניוסיגרפינקל242

ביולוגיה תאית והתפתחותיתהעברית' אונאוריגת243

משפטיםהעברית' אונגיאדוידוב244

רפואההעברית' אוניואל  דונחין245

ביולוגיה התפתחותיתהעברית' אוניובלדור246

(2004)פרס ישראל עבודה סוציאליתהעברית' אונאברהםדורון247

בלשנותהעברית' אונעידיתדורון248

פסיכולוגיה ומדעי המוחהעברית' אונליאוןדעואל249

סוציולוגיה של החינוךהעברית' אוניחזקאלדר250

מדעי החייםהעברית' אונאריאלדרבסי251

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אונכרמיתהבר252

נוירוביולוגיההעברית' אונבניהוכנר253

מדעי הקרקע והמיםהעברית' אונרןהולצמן254



רפואההעברית' אונאליקהוניגמן255

ספרות עבריתהעברית' אונמתיהוס256

מדע המדינההעברית' אונמנחםהופנונג257

חינוךהעברית' אונליאתהזנפרץ258

ספרות עבריתהעברית' אונאריאלהירשפלד259

לימודי תרבותהעברית' אוננעמןהירשפלד260

מוסיקולוגיההעברית' אונרותובר'פינצ-הכהן261

ביולוגיה התפתחותיתהעברית' אונמרבהכט262

מחלות צמחים ומיקרוביולוגיההעברית' אוניעלהלמן263

משפטיםהעברית' אונאלוןהראל264

מתימטיקההעברית' אונאהודהרושובסקי265

משפטיםהעברית' אונגיאהרפז266

מדעי הצמחהעברית' אונשמואלוולף267

תקשורת ,  מדע המדינההעברית' אונגדי  וולפספלד268

ועיתונאות

ארכאולוגיההעברית' אונזאבוייס269

סוציולוגיההעברית' אונורדסרוסי-ויניצקי270

מדעי הרוחהעברית' אונרותיויקטור271

ת"לימודי האסלאם והמזההעברית' אונאבנרוישניצר272

ארכיאולוגיההעברית' אוננתןוסרמן273

נוירוביולוגיההעברית' אונאילוןועדיה274

אנגליתהעברית' אונעינאלורדי275

מדע המדינההעברית' אונלורהורטון276

היסטוריההעברית' אונדרורורמן277

בלשנותהעברית' אוניעלזיו278

היסטוריההעברית' אונאביהוזכאי279

פרס ישראל בתרגום שירה ספרות השוואתיתהעברית' אונשמעוןזנדבנק280

(1996)

כלכלההעברית' אוניוסףזעירא281

עבודה סוציאליתהעברית' אונענתזעירא282

ספרותהעברית' אונחנןחבר283

ארכיאולוגיההעברית' אונאראלהחוברס284



עבודה סוציאליתהעברית' אונמונאכסאברי-חורי285

כלכלההעברית' אונמשהחזן286

מדע המדינההעברית' אוננעמיחזן287

ספרות עבריתהעברית' אונגליתרוקם-חזן288

היסטוריה ותיאוריההעברית' אונאודליהחיטרון289

כלכלההעברית' אונגיוראחנוך290

פסיכולוגיההעברית' אונרןחסין291

תקשורתהעברית' אונגדיטאוב292

אקדמית-המכינה הקדםהעברית' אונדנהטאובה293

בלשנותהעברית' אונמשהטאובה294

ביוכימיה של התא רפואההעברית' אונעמליהטביב295

יידישהעברית' אונחוהטורניאנסקי296

תולדות האמנותהעברית' אונרינהטלגם297

תקשורת ועיתונאותהעברית' אונקרןוינבלט-טננבוים298

 אנגלית ותיאטרוןהעברית' אונצבייגנדורף299

אנטומולוגיההעברית' אונבועזיובל300

מדעי היהדותהעברית' אונישראליובל301

מוסיקולוגיההעברית' אונאדםיודפת302

פולקלורהעברית' אונאסתריוהס303

מחלות צמחים ומיקרוביולוגיההעברית' אונאדוארד'יורקביץ304

מדעי החברה , פרס ישראלתקשורתהעברית' אונאליהוץ"כ305

(1989)

מוסיקולוגיההעברית' אונרותץ"כ306

מדע המדינההעברית' אונאביבכהן307

חינוךהעברית' אונאסתרכהן308

פסיכולוגיההעברית' אונאשרכהן309

כימיההעברית' אונדניאלכהן310

מדעי היהדותהעברית' אונירחמיאלכהן311

מיקרוביולוגיההעברית' אונעמיקםכהן312

בלשנותהעברית' אונערןכהן313

עבודה סוציאליתהעברית' אונקאתליןכץ314

כימיה ביולוגיתהעברית' אונהדסלאונוב315



נוירוביולוגיה רפואיתהעברית' אונאהרוןטוב-לב316

ל"יחסים בינהעברית' אונעודדלוונהיים317

מדעי כדור הארץהעברית' אונבועזלוז318

פסיכולוגיההעברית' אוניונתהלוי319

מדע המדינההעברית' אונדודלוי פאור320

ספרות עבריתהעברית' אוניהושעלוינסון321

נוירוביולוגיההעברית' אוניונתןלוינשטיין322

חינוךהעברית' אונעדנהפד-לומסקי323

מדעי כדור הארץהעברית' אונבעזלזר324

(2010)מדליית פילדס מתימטיקההעברית' אונאילוןלינדנשטראוס325

כימיה ביולוגיתהעברית' אונמיכלליניאל326

מדעי המחשבהעברית' אוננתןליניאל327

עבודה סוציאליתהעברית' אונמילימאסס328

סיסטמטיקה , אבולוציההעברית' אונעוזימוטרו329

ואקולוגיה

ביוכימיה ותזונההעברית' אונאפרתאורנן-מונסונגו330

חינוךהעברית' אוננילימור331

תקשורת ועיתונאותהעברית' אונרעיהמורג332

גאוגרפיההעברית' אונאפרתמורין333

מדעי בעלי החייםהעברית' אונרינהמידן334

ל"מדע המדינה ויחבהעברית' אונדןמיודובניק335

רפואההעברית' אוננינה מיורק336

בלשנות\ אנגלית העברית' אונאניטהמיטווך337

פיסיקההעברית' אונעודדמילוא338

פרס הנסיך אסטוריאס ספרד ביוכימיההעברית' אונברוךמינקה339

(2010)

יהדות זמננוהעברית' אונעזראמנדלסון340

מחשבת ישראלהעברית' אונפולפלור-מנדס341

כלכלההעברית' אונקובימצר342

כימיההעברית' אונ גדמרום343

פסיכולוגיההעברית' אונענתמריל344

מדעי כדור הארץהעברית' אונעודדנבון345

מחשבת ישראלהעברית' אונמארןניהוף346



מדע המדינה ותקשורתהעברית' אונלילךניר347

חינוךהעברית' אונ(ילי)יעל נתיב348

מדע המדינההעברית' אונשלומיסגל349

עבודה סוציאליתהעברית' אונאלישבעסדן350

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אונגיאסטקלוב351

מדע הדתותהעברית' אונגדליהסטרומזה352

מדעי בעלי החייםהעברית' אונברטהסיון353

ל"ס לתלמידים מחו"ביההעברית' אוננוריתסיון354

היסטוריההעברית' אונעמנואלסיון355

בלשנותהעברית' אונאייביסישל356

פולקלור ותרבות עממיתהעברית' אונהגרסלמון357

יחסים בינלאומייםהעברית' אונאברהםסלע358

אבולוציה והתנהגות, אקולוגיההעברית' אונגיאסלע359

בלשנותהעברית' אונאילונהספקטור שירץ360

מוסיקולוגיההעברית' אונאדויןסרוסי361

מדעי כדור הארץהעברית' אונאמוץעגנון362

כלכלההעברית' אונגורעופר363

יהדות זמננוהעברית' אונדליהעופר364

מדעי כדור הארץהעברית' אונסיימוןעמנואל365

פסיכולוגיה וחינוךהעברית' אונרּומהַפלק366

גנטיקההעברית' אונרפאלַפלק367

מתמטיקההעברית' אונדורוןפודר368

בלשנות וקוגניציההעברית' אונדניפוקס369

לימודי אירופההעברית' אונעידופורת370

גיאוגרפיההעברית' אונערןפייטלסון371

לימודי מזרח אסיההעברית' אוניוריפינס372

תקשורת ועיתונאותהעברית' אונעמיתבסקי’פינצ373

שפותהעברית' אוננוריתאלחנן-פלד374

רפואההעברית' אונססיליהפליגלר צרפתי375

כלכלה חקלאיתהעברית' אונעליזהפליישר376

לשון עבריתהעברית' אונסטיבפסברג377

מדיניות ציבוריתהעברית' אונאביגילפרדמן378



מדעי הרוחהעברית' אונאילנהפרדס379

ספרות אנגליתהעברית' אונאליזבתפרוינד380

פסיכולוגיההעברית' אונרםפרוסט381

תקשורת ועיתונאותהעברית' אונפולפרוש382

כלכלההעברית' אונמוטיפרי383

מתמטיקההעברית' אונאהודפרידגוט384

מדעי החברההעברית' אונדבפרידלנדר385

הנדסההעברית' אוננירפרידמן386

תקשורת ועיתונאות, קולנועהעברית' אונענרפרמינגר387

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אונמיכלפרנקל388

אבולוציה והתנהגות, אקולוגיההעברית' אונאריאליפמן'צ389

ספרות עבריתהעברית' אוננעמהצאל390

הוראת המדעיםהעברית' אונאיתמרצביק391

היסטוריההעברית' אונמשהצימרמן392

ספרות עבריתהעברית' אונרפיסדן-צירקין393

ארכיאולוגיההעברית' אוניורםצפריר394

גנטיקההעברית' אוניהודהצפתי395

מדע המדינההעברית' אונאוריתקדר396

אקדמים-לימודים קדםהעברית' אונדליהקווה397

פתולוגיה אימונולוגיההעברית' אונמשהקוטלר398

הנדסה ומדעי המחשבהעברית' אוניובלקוכמן399

אנטומולוגיההעברית' אונמשהקול400

מדעי כדור הארץ , פרס ישראלמדעי כדור הארץהעברית' אוניהושעקולודני401

(2010)

היסטוריההעברית' אונמנואלהקוסוני402

הנדסה ומדעי המחשבהעברית' אונאורנהקופרמן403

מתימטיקההעברית' אונרזקופרמן404

כלכלההעברית' אונרותקלינוב405

נוירוביולוגיה רפואיתהעברית' אונאביהוקלר406

מדעי כדור הארץהעברית' אונרוניתקסל407

(2005)בלשנות , פרס ישראלבלשנותהעברית' אונאולגהקפליוק408



היסטוריה של עם ישראלהעברית' אוניוסףקפלן409

משפטיםהעברית' אונמרדכיקרמניצר410

כלכלההעברית' אונמיכאלקרן411

ביוכימיה וביולוגיה מולקולריתהעברית' אונרותםקרני412

משפטיםהעברית' אונדודקרצמר413

רפואההעברית' אונאילנהקשת414

ביולוגיה התפתחותיתהעברית' אונאליקשת415

כימיההעברית' אונאורירביב416

משפטיםהעברית' אונפרנססרדאי417

פילוסופיההעברית' אונמיכאלרובק418

תולדות האסלאם והמזרח העברית' אונרותרודד419

התיכון

רפואההעברית' אונחייםרוזן420

כימיההעברית' אונסנפורדרוכמן421

מדעי כדור הארץהעברית' אונחגירון422

תקשורת ועיתונאותהעברית' אוניפתחרון423

פיסיקההעברית' אונמרדכירוקני424

רפואההעברית' אונהרץרחל425

סטטיסטיקההעברית' אוניעקבריטוב426

ספרות אנגלית וספרות העברית' אונשלומיתקינן-רמון427

השוואתית

חינוךהעברית' אונוליה'גרסניק428

רפואההעברית' אונייסון'גרפופורט429

חינוךהעברית' אונתמררפופורט430

חינוךהעברית' אוננורהרש431

לשוןהעברית' אוניעלרשף432

פיסיקההעברית' אונעומרשביט433

נוירוביולוגיההעברית' אונעידןשגב434

פילוסופיההעברית' אונאורוןשגריר435

מדעי הסביבההעברית' אונהללשובל436

מדעי החברה , פרס ישראלסוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אוניהודיתשובל437

(1965)



ביוכימיההעברית' אונשמעוןשולדינר438

לימודים הודיים וארמנייםהעברית' אונדודשולמן439

היסטוריה של עם ישראלהעברית' אונדימיטרישומסקי440

רפואה וטרינריתהעברית' אונרוןשחר441

קרימינולוגיההעברית' אונעודדהשטיינברג442

רפואההעברית' אונמיכאלשטייניץ443

מדע המדינההעברית' אונמאיהשיאון444

הקתדרה ליידישהעברית' אוניחיאלשיינטוך445

(2007), פרס ישראלספרות אנגליתהעברית' אונאליסשלוי446

לימודי מזרח אסיההעברית' אונגדעוןשלח447

תקשורת ועיתונאותהעברית' אוניעקבשמיר448

רפואה וטרינריתהעברית' אונמרבשמיר449

יהדות בת זמננוהעברית' אונגדעוןשמעוני450

פסיכולוגיההעברית' אונבנישנון451

היסטוריה ופילוסופיה של העברית' אונאורלישנקר452

המדע

אנטומולוגיההעברית' אונשרוןשפיר453

פסיכולוגיההעברית' אונגבישפלר454

מדע המדינההעברית' אונגבישפר455

מדע המדינה ותקשורתהעברית' אונתמירשפר456

מדעי כדור הארץהעברית' אוניעלהשקד457

בלשנותהעברית' אונאריאלהלוי-ששה458

כלכלההעברית' אונמוריסתובל459

פילוסופיה ומדעי , היסטוריההפתוחה' אונמיכלאהרוני460

היהדות

פילוסופיה ויהדות, היסטוריההפתוחה' אוניובלאילון461

פילוסופיה ויהדות, היסטוריההפתוחה' אונרםשלום-בן462

לשון ואמנויות, ספרותהפתוחה' אונגליהבנזימן463

מדעי היהדותהפתוחה' אונאבריאללבב-בר464

מדעי הטבע והחייםהפתוחה' אונשמעונהגינצבורג465

ספרות לשון ואמנויותהפתוחה' אוננוריתגרץ466



ומדעי , פילוסופיה,היסטוריההפתוחה' אונאמירהורוביץ467

היהדות

מדע המדינה , סוציולוגיההפתוחה' אונדפנההירש468

ותקשורת

מדע המדינההפתוחה' אונתמרהרמן469

תקשורתהפתוחה' אונטליזילברשטיין470

חינוך ופסיכולוגיההפתוחה' אונערןחיות471

אמנותהפתוחה' אונאודיהרז-כהן472

מתמטיקה ומדעי המחשבהפתוחה' אונאלילוין473

חינוך ופסיכולוגיההפתוחה' אונעידולויתן474

מדע המדינה , סוציולוגיההפתוחה' אונארןליביו475

ותקשורת

פילוסופיה ויהדות, היסטוריההפתוחה' אונישילנדא476

לשון ואמנויות, ספרותהפתוחה' אונסנדרהמאירי477

לשון ואמנויות, ספרותהפתוחה' אוניעלמונק478

פילוסופיה ויהדות, היסטוריההפתוחה' אונאופירמנור-מינץ479

חינוך ופסיכולוגיההפתוחה' אונרויתנוסיסנסון480

פילוסופיה ומדעי , היסטוריההפתוחה' אונלויספקטר481

היהדות

לשון ואמנויות, ספרותהפתוחה' אונתמיעמיאל האוזר482

היסטוריה/מדע המדינההפתוחה' אונאלהקרן483

מדע המדינה , סוציולוגיההפתוחה' אונמוטירגב484

ותקשורת

מדע המדינה , סוציולוגיההפתוחה' אונזאברוזנהק485

ותקשורת

היסטוריההפתוחה' אונאוריתרמון486

היסטוריההפתוחה' אונאיריסשגריר487

פילוסופיה ומדעי , היסטוריההפתוחה' אונטלשובל488

היהדות

מדעי הטבע והחייםהפתוחה' אונשרהשורץ489

לשון ואומנויות, ספרותהפתוחה' אונאורישני490



פסיכולוגיהחיפה' אונזהראביתר491

חינוךחיפה' אונפרימהלוביש-אלבז492

שפה וספרות אנגליתחיפה' אונדפנהוולקן-ארדינסט493

פסיכולוגיהחיפה' אונענבלארנון494

תולדות האמנותחיפה' אוניוניאשר495

הפרעות בתקשורתחיפה' אונטליביתן496

שפה וספרות אנגליתחיפה' אונאיילתישי-בן497

חינוךחיפה' אונדניצבי-בן498

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אונאוריבן אליעזר499

הפרעות בתקשורתחיפה' אונקרןבנאי500

כלכלהחיפה' אונבנימיןבנטל501

יחסים בינלאומייםחיפה' אונאורייוסף-בר502

ארכיאולוגיהחיפה' אונגיאעוז-בר503

משפטיםחיפה' אונגדברזילי504

ספרות עברית והשוואתיתחיפה' אונשחרברם505

חינוךחיפה' אוניוסיגוטמן506

חינוךחיפה' אונדביגולדן507

לימודים רב תחומייםחיפה' אונעדנהגורני508

סטטיסטיקהחיפה' אונשמואלגל509

לימודי המזרח התיכוןחיפה' אונאבנרגלעדי510

בריאות נפש קהילתיתחיפה' אונמרקגלקופף511

לימודי אסיהחיפה' אונמיכלבול-דליות512

פילוסופיהחיפה' אונגיוראהון513

פסיכולוגיהחיפה' אוניהודיתהראל514

מוסיקהחיפה' אונאביגילווד515

ארכיאולוגיהחיפה' אונליאורוויסברוד516

סטטיסטיקהחיפה' אונגדעוןויס517

חינוךחיפה' אונהדסויסמן518

היסטוריהחיפה' אוניחיעםויץ519

תולדות ישראלחיפה' אונמרקוסזילבר520

מדעי הרווחה והבריאותחיפה' אונדליהש"זק521

גיאוגרפיה ולימודי סביבהחיפה' אונראסםמאיסי'ח522

חינוךחיפה' אוניותםחותם523



מדעי הטבעחיפה' אונריקרדוטרומפר524

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אוניובליונאי525

סוציולוגיהחיפה' אונמאיריעיש526

ביולוגיה אבולוציונית חיפה' אונעדויצחקי527

וסביבתית

היסטוריה  , פרס ישראל   הסטוריה כלליתחיפה' אונמרים  ירדני528

(1999)

בריאות נפש קהילתיתחיפה' אונחנוךירושלמי529

תקשורתחיפה' אוניונתןכהן530

תולדות ומחשבת ישראלחיפה' אונסדריקכהן סקלי531

שפה וספרות אנגליתחיפה' אונרוןכוזר532

אמנותחיפה' אונאבנרכץ533

סיעודחיפה' אונדפנהכרמלי534

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אוניורםכרמלי535

תקשורתחיפה' אונתמרכתריאל536

בריאות הנפשחיפה' אוניצחקלבב537

מדע המדינהחיפה' אונזקלוי538

פקולטה למדעי הרוחחיפה' אונאסתרלוינגר539

פילוסופיהחיפה' אונרותלורנד540

חינוך מיוחדחיפה' אונאורןלם541

פסיכולוגיהחיפה' אונמיכהלשם542

לשון עבריתחיפה' אוניעלַמשלר543

תקשורת ולשון עבריתחיפה' אונעיריתמאיר544

מדעי המדינהחיפה' אונתמירמגל545

תולדות ישראלחיפה' אונעמוסרייך- מוריס 546

לימודי אסיהחיפה' אונאריקמורן547

פילוסופיהחיפה' אונאריאלמירב548

סטטיסטיקהחיפה' אונאודימקוב549

ימיים-מדעים גיאוחיפה' אוניצחקמקובסקי550

משפטיםחיפה' אונאילןסבן551

ספריית האוניברסיטהחיפה' אונאיריןסבר552

ספריית האוניברסיטהחיפה' אונשמואלסבר553

היסטוריהחיפה' אונמיכלסובל554



סוציולוגיהחיפה' אונצביסובל555

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אונמיכאלסולטמן556

שפה וספרות אנגליתחיפה' אונאליוטסימון557

טכנולוגיה חינוכיתחיפה' אוננדרהסלאח558

(2001)חינוך , פרס ישראלחינוךחיפה' אונגביסלומון559

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אונסמיסמוחה560

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחיפה' אונעמליהסער561

פסיכולוגיהחיפה' אונמריליןספיר562

חינוךחיפה' אונאנהספרד563

תיאטרון וספרות עבריתחיפה' אונאברהםעוז564

פסיכולוגיהחיפה' אונברוךעיטם565

פסיכולוגיהחיפה' אונעינתפיינסקי566

היסטוריה כלליתחיפה' אוננירהפנסר567

מנהיגות ומדיניות בחינוךחיפה' אונלטםחזן-פרי568

חינוךחיפה' אונענתפריאור569

אנגליתחיפה' אונבילפרידמן570

היסטוריה של המזרח התיכוןחיפה' אוניהושעפרנקל571

מתימטיקהחיפה' אונקוביפתר572

משפטיםחיפה' אונסילביאןקולומבו573

היסטוריה של המזרח התיכוןחיפה' אונאוריקופפרשמידט574

חינוךחיפה' אונחגיקופרמינץ575

עבודה סוציאליתחיפה' אונמיכלקורא576

פסיכולוגיהחיפה' אונאשרקוריאט577

חינוךחיפה' אוניעלקלי578

תולדות האמנותחיפה' אונסוניהקלינגר579

חינוךחיפה' אונדבורהקלקין580

פסיכולוגיהחיפה' אונרותיקמחי581

חינוךחיפה' אונתמרקציר582

סוציולוגיהחיפה' אונורדקראוס583

פילוסופיהחיפה' אונארנוןקרן584

היסטוריה כלליתחיפה' אונאלכסקרנר585



למודי אסיהחיפה' אונשחררהב586

תולדות האמנותחיפה' אוניוחאירוזן587

תקשורתחיפה' אונמישלרוזנטל588

בריאות נפש קהילתיתחיפה' אונדיוידרועה589

תקשורתחיפה' אונרבקהריבק590

המרכז ללחץ פסיכולוגיחיפה' אונמריםריק591

החוג לתולדות ישראלחיפה' אונזהרשגב592

ספרות עברית והשוואתיתחיפה' אונראובןשהם593

ת"היסטוריה של המזהחיפה' אונעידושחר594

ספרות עברית והשוואתיתחיפה' אונדינהשטיין595

ימיים-מדעים גיאוחיפה' אונאורישטנר596

י"לימודי א, הסטוריה כלליתחיפה' אונצורשלו597

ביולוגיה אבולוציונית חיפה' אונשגיאשניר598

וסביבתית

היסטוריה כלליתחיפה' אונחיהמקוב-שפייר599

ביולוגיה ימיתחיפה' אונדניאלשר600

קולנועתל אביב' אונמיכלאביעד601

גאופיסיקהתל אביב' אונאהרוןאביתר602

מדעי המחשבתל אביב' אונארנוןאברון603

רפואה/ביהס לפסיכותרפיהתל אביב' אונחנהאולמן604

ספרותתל אביב' אונדנהאולמרט605

הסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונשבתאיאונגורו606

המדעים

היסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונעדיאופיר607

המדעים

לימודי מזרח אסיהתל אביב' אונאיריתאורבוך608

היסטוריה , פרס ישראלהיסטוריהתל אביב' אונבנימיןאיזק609

(2008)

מדעי החייםתל אביב' אונמיכהאילן610

היסטוריהתל אביב' אונעפריאילני611

ניהולתל אביב' אונאתיאינהורן612

היסטוריהתל אביב' אונגדיאלגזי613



עבודה סוציאליתתל אביב' אונדוריתאלדר614

מדעי הרוחתל אביב' אונמשהאלחנתי615

היסטוריה כלליתתל אביב' אונמיריפלדון-אליאב616

ניהולתל אביב' אונמוליאליס617

מנהל עסקיםתל אביב' אונשושנהאנילי618

היסטוריה של עם ישראלתל אביב' אונדודאסף619

מדעי המחשבתל אביב' אוניהודהאפק620

פילוסופיהתל אביב' אונאווה-אנדריהאפשטיין621

היסטוריהתל אביב' אונבנימיןארבל622

ספרותתל אביב' אונמיכלארבל623

מנהל עסקיםתל אביב' אונגדיאריאב624

בלשנותתל אביב' אונמירהאריאל625

פילוסופיהתל אביב' אונענתאשר626

צרפתיתתל אביב' אונמישלבוקובזה קאהן627

תקשורתתל אביב' אונרום'זבורדון628

לשון עבריתתל אביב' אונאסתראבא-בורוכובסקי בר629

פילוסופיהתל אביב' אונענתבילצקי630

רפואהתל אביב' אונעדיבכר631

זואולוגיהתל אביב' אוניונתןבלמקר632

משפטיםתל אביב' אונישיבלנק633

רפואהתל אביב' אונמיכאלבלקין634

ביוכימיה וביולוגיה מולקולריתתל אביב' אוננירטל-בן635

חינוךתל אביב' אונאבנרעמוס-בן636

קולנוע וטלוויזיהתל אביב' אונניצןבן שאול637

ניהולתל אביב' אונשמעוןבנינגה638

מדעי הרוחתל אביב' אונדןבקר639

חינוךתל אביב' אונדניאלטל-בר640

ביוכימיה וביולוגיה מולקולריתתל אביב' אונשושנון-בר641

היסטוריה גרמנית ומשפטיםתל אביב' אונוזה'זברונר642

פילוסופיהתל אביב' אוניפתחבריל643



רפואית-הנדסה ביותל אביב' אונעופרברנע644

היסטוריהתל אביב' אונרוןברקאי645

בלשנותתל אביב' אונאותיאל-בת646

צרפתיתתל אביב' אונחוהזאב שילדקרוט-בת647

היסטוריה כלליתתל אביב' אונעליזהיניאו'ג648

תקשורתתל אביב' אוננוריתגוטמן649

מיקרוביולוגיה מולקולריתתל אביב' אונדודגוטניק650

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהתל אביב' אונעפרהגדעוני-גולדשטיין651

תאטרון ולמוזיקולוגיהתל אביב' אונהריגולומב652

ספרות ופילוסופיהתל אביב' אוננירית'גורביץ653

בלשנותתל אביב' אונרחלגיורא654

היסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונסנאיתגיסיס655

המדעים

ספרותתל אביב' אונמיכאלגלוזמן656

מתימטיקהתל אביב' אונאליגלזנר657

ניהולתל אביב' אונקוביגלזר658

חינוךתל אביב' אונרחלגלי צינמון659

מכון כהןתל אביב' אונדודגלעד660

משפטיםתל אביב' אונחייםגנז661

ארכיאולוגיהתל אביב' אונרפיגרינברג662

ת "היסטוריה של המזהתל אביב' אונישראלגרשוני663

ואפריקה

הנדסהתל אביב' אונגדעוןדגן664

לימודי עבודהתל אביב' אונדודדה פריס665

עבודה סוציאליתתל אביב' אונבלההדודזון ערד666

מדעי הרוחתל אביב' אונאפריםדוידי667

רפואהתל אביב' אוננתןדסקל668

פילוסופיה אמנותתל אביב' אונחייםדעואל לוסקי669

לימודי נשים ומגדרתל אביב' אונטלדקל670

תקשורת/פילוסופיהתל אביב' אונאלידרזנר671

חינוך מתמטי מדעי וטכנולוגיתל אביב' אונטומידרייפוס672

זואולוגיהתל אביב' אונענתהבר673



תולדות האמנותתל אביב' אוננעמיהגר674

פסיכולוגיהתל אביב' אונאוריהדר675

איי כללי.ביתל אביב' אונדוריתהופ676

גיאוגרפיהתל אביב' אונמיכההופ677

מדעי הרוחתל אביב' אונוליה'גהורבט678

חינוךתל אביב' אונענתהורה679

פסיכולוגיהתל אביב' אונתלמההנדלר680

ניהולתל אביב' אונמרדכיהניג681

' ארכיאולוגיה ותרבויות המזתל אביב' אונזאבהרצוג682

התיכון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהתל אביב' אונחנההרצוג683

ניהולתל אביב' אונאביוואהל684

מדעי החייםתל אביב' אונצביוולברג685

גאופיסיקהתל אביב' אונהללבלוך-ווסט686

לימודי עבודהתל אביב' אונאליוייץ687

פילוסופיהתל אביב' אונרותיוינטראוב688

בלשנותתל אביב' אונפולוקסלר689

היחידה להוראת שפותתל אביב' אונקרולוקסלר690

פיסיקהתל אביב' אונקוביזוננשיין691

גיאופיזיקהתל אביב' אונאלוןזיו692

פסיכולוגיהתל אביב' אונדן  זכאי693

היסטוריה כלליתתל אביב' אונמיכאלזכים694

קולנוע וטלויזיהתל אביב' אונענתזנגר695

היסטוריהתל אביב' אונשלמהזנד696

פילוסופיהתל אביב' אונצביטאובר697

מנהל עסקיםתל אביב' אונשרוןטוקר698

עבודה סוציאליתתל אביב' אונמאירטייכמן699

תולדות האומנותתל אביב' אונחנהטרגן700

ביולוגית אבולוציוניתתל אביב' אונחוהיבלונקה701

מדעי המחשבתל אביב' אונעמירםיהודאי702

פסיכולוגיהתל אביב' אונדפנהיואל703

פסיכולוגיהתל אביב' אונגליתיובל704

זואולוגיהתל אביב' אוניורםטוב-יום705



סטטיסטיקה וחקר ביצועיםתל אביב' אונאורייחיאלי706

ספרותתל אביב' אונעלייסיף707

לימודי עבודהתל אביב' אונדןיעקבסון708

אמנות התאטרוןתל אביב' אוננוריתיערי709

הסטוריה של אפריקה תל אביב' אונדודירושלמי710

ת"והמזה

כלכלהתל אביב' אונערןישיב711

היסטוריהתל אביב' אונדודץ"כ712

תקשורתתל אביב' אונעקיבאכהן713

היסטוריהתל אביב' אונדודכץ714

משפטיםתל אביב' אונשילביא715

לימודי נשים ומגדרתל אביב' אונכנרתלהד716

גיאופיזיקה ומדעים פלנטרייםתל אביב' אוניואב להן717

ספרותתל אביב' אונאורלילובין718

מדעי החייםתל אביב' אונארנוןלוטם719

אמנויות\תאטרוןתל אביב' אונשמעוןלוי720

מדעי החייםתל אביב' אונערןלוין721

יישוב סכסוכיםתל אביב' אונאלוןליאל722

אסטרופיזיקהתל אביב' אונאליהליבוביץ723

בלשנותתל אביב' אונפרדלנדמן724

פילוסופיהתל אביב' אונאיריסמאיר725

אמנויותתל אביב' אונעדינהמאיר מריל726

זואולוגיהתל אביב' אונשימאירי727

משפטיםתל אביב' אונגיאמונדלק728

תיאטרוןתל אביב' אונבן ציוןמוניץ729

פיזיקה ואסטרונומיהתל אביב' אונצביה"מזא730

פילוסופיהתל אביב' אונענתמטר731

ספרותתל אביב' אונאיריסמילנר732

מתמטיקהתל אביב' אוניצחקמלכסון733

מדיניות ציבוריתתל אביב' אונגילהמנחם734

פיזיקהתל אביב' אונדןמעוז735

הנדסהתל אביב' אונמיכאלמרגליות736



אדריכלותתל אביב' אונמשהמרגלית737

רפואהתל אביב' אונאלכסמרזל738

גיאופיזיקה ומדעים פלנטרייםתל אביב' אונשמואלמרקו739

מדע המדינהתל אביב' אונשאולמשעל740

(2009)קולנוע , פרס ישראלקולנועתל אביב' אונאד'גנאמן741

כלכלהתל אביב' אונצביקהנאמן742

ממשל ומדיניותתל אביב' אונמיהנגב743

היסטוריהתל אביב' אונאיילנווה744

מדעי החייםתל אביב' אוניוסףנוימן745

תכנית הרב תחומיתתל אביב' אונעופרנור746

הסטוריה של עם ישראלתל אביב' אוניהודהניני747

רפואהתל אביב' אונתמנענפתלי748

מיקרוביולוגיהתל אביב' אוניותםסואץ749

בלשנותתל אביב' אונטלסילוני750

ת "היסטוריה של המזהתל אביב' אונאיימיסינגר751

ואפריקה

מדע המדינהתל אביב' אונאלברטוספקטורובסקי752

פילוסופיהתל אביב' אונעובדיהעזרא753

ניהולתל אביב' אונאהרוןעפר754

מתימטיקהתל אביב' אונאהרוןעצמון755

פיזיקהתל אביב' אונדוביפוזננסקי756

מקראתל אביב' אונפרנקפולק757

ניהולתל אביב' אונאסיאפזי758

מדעי המחשבתל אביב' אונעמוספיאט759

תולדות האמנותתל אביב' אוניונהפינסון760

מדע המדינהתל אביב' אוניואבפלד761

עבודה סוציאליתתל אביב' אונעינתפלד762

היסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונרבקהפלדחי763

המדעים

תרבות ולשון עבריתתל אביב' אונמשהפלורנטין764

גיאוגרפיה וסביבת האדםתל אביב' אונטוביפנסטר765



פילוסופיהתל אביב' אונעיליתפרבר766

הסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונגדעוןפרוידנטל767

המדעים

היסטוריהתל אביב' אונאוריפרויס768

עבודה סוציאליתתל אביב' אונדפנהפרומר769

ספרותתל אביב' אונמנחםפרי770

פילוסופיהתל אביב' אונאליפרידלנדר771

פסיכולוגיהתל אביב' אונחנןפרנק772

סוציולוגיהתל אביב' אוניוחנןפרס773

ניהולתל אביב' אונדותןפרסיץ774

כלכלהתל אביב' אונחייםפרשטמן775

פסיכולוגיהתל אביב' אוניהושעצאל776

הסטוריה יהודיתתל אביב' אונירוןצור777

בלשנותתל אביב' אונניריתקדמון778

זואולוגיהתל אביב' אוננעמהקופלמן779

צרפתיתתל אביב' אוניהודהקופפרמן780

היסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונליאוקורי781

המדעים

פסיכולוגיהתל אביב' אוניחיאלקלר782

מינהל עסקיםתל אביב' אונאיתיקמה783

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהתל אביב' אונאדריאנהקמפ784

מדעי המחשבתל אביב' אונרןקנטי785

אמנות התיאטרוןתל אביב' אונרותקנר786

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהתל אביב' אונרמיקפלן787

הסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אונשאולקציר788

המדעים

(1977), פרס ישראללאדריכלותתל אביב' אונדניקרוון789

רפואהתל אביב' אונשיקרונטל790

זואולוגיהתל אביב' אוננגהשור-קרונפלד791

משפטיםתל אביב' אונרועיקרייטנר792

לחינוך והחוג להפרעות תל אביב' אונדוריתרביד793

בתקשורת

רפואהתל אביב' אונגילייוחאי-רגב794



(2002)כלכלה , פרס ישראלכלכלהתל אביב' אונאריאלרובינשטיין795

היסטוריה של עם ישראלתל אביב' אונאוריתרוזין796

תרבות עבריתתל אביב' אונישיצבי-רוזן797

משפטיםתל אביב' אונאיסירוזן צבי798

ספרותתל אביב' אונדודורוטמן799

רפואהתל אביב' אוניוסףרויטלמן800

זואולוגיהתל אביב' אונאורירול801

הנדסת חשמלתל אביב' אונדנהרון802

ארכיון למוסיקה ישראליתתל אביב' אוניוחנןרון803

אדריכלותתל אביב' אונאילהרונאל804

אמנות התיאטרוןתל אביב' אונפרדירוקם805

היסטוריה של עם ישראלתל אביב' אונאלחנןריינר806

היסטוריה של עם ישראלתל אביב' אונשלוםרצבי807

רפואהתל אביב' אוניואלרק808

מדעי התרבותתל אביב' אונזהרשביט809

היסטוריה של עם ישראלתל אביב' אוניעקבשביט810

כלכלהתל אביב' אונאלישגיא811

חינוךתל אביב' אונאילנהשוהמי812

היסטוריה ופילוסופיה של תל אביב' אוניוסףשוורץ813

המדעים

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהתל אביב' אונמשהשוקד814

אדריכלותתל אביב' אונהללשוקן815

מדעי המחשבתל אביב' אונבני שורשור816

משפטיםתל אביב' אונדודשור817

סוציולוגיהתל אביב' אונחיהשטייר818

אסטרופיזיקהתל אביב' אונעמיאלשטרנברג819

אנגלית/הסטוריהתל אביב' אוניעלשטרנהל820

רפואהתל אביב' אונהרישטרק821

עבודה סוציאליתתל אביב' אונגיאשילה822

ספרותתל אביב' אונסמדרשיפמן823

מדעי הרוחתל אביב' אוננוריתשלייפמן824

מדע המדינהתל אביב' אונמיכלשמיר825



ספרותתל אביב' אונישעיהושן826

פילוסופיהתל אביב' אונאיתישניר827

גיאוגרפיהתל אביב' אוניצחקשנל828

מנהל עסקיםתל אביב' אוניוסישפיגל829

משפטיםתל אביב' אוניופיתירוש830

ישראל מחשבתגוריון בן אוניברסיטתיונתןמאיר831

סוציאלית עבודהגוריון בן אוניברסיטתרוניקאופמן832

פילוסופיהאביב תל אוניברסיטתמיכלגל833

מתמטיקהאביב תל אוניברסיטתאהרוןעצמון834

היסטוריה ותולדות ישראלחיפה' אונ/אורניםאבנרכהן835

מחול ותנועהאקדמיה למוסיקהדפנהיגלום-ונס'ג836

כלי מיתראקדמיה למוסיקהיוסיירושלמי837

חינוך מוסיקליאקדמיה למוסיקהורוניקהכהן838

תנועה וכתב תנועהאקדמיה למוסיקהיה-עיןכהן839

תזמורתאקדמיה למוסיקהדודוכרמל840

תיאוריה וקומפוזיציהאקדמיה למוסיקהמנחםצור841

חינוךלוינסקי/בית ברלשרהזדונאיסיק ארליך842

(2008), פרס ישראלפיסולבצלאלמיכהאולמן843

ארכיטקטורהבצלאלצביאפרת844

תקשורת חזותיתבצלאלאשרארנון845

עיצוב תעשייתיבצלאלעידוברונו846

עיצוב אורבאני- ארכיטקטורה בצלאלדודגוגנהיים847

ארכיטקטורהבצלאלשמואלגרואג848

עיצוב אורבאניבצלאלודי'גגרין849

אדריכלותבצלאלקרןויינר850

היסטוריה ותאוריהבצלאלמיכלוקסלר851

תקשורת חזותיתבצלאלטליהזליגמן852

תקשורת חזותיתבצלאלמושוןאביב-זר853

אמנותבצלאלאיריתחמו854

תקשורת חזותיתבצלאליהודהחפשי855

(2002)עיצוב , פרס ישראלתקשורת חזותיתבצלאלדודטרטקובר856



תקשורת חזותיתבצלאלערןיובל857

תקשורת חזותיתבצלאלמיכלסודאי858

צילוםבצלאלדודעדיקא859

צילוםבצלאלדודעדיקא860

תקשורת חזותיתבצלאלרותיקנטור861

תקשורת חזותיתבצלאלענתקציר862

צילוםבצלאלמיקיקרצמן863

תקשורת חזותיתבצלאלעדישטרן864

אמנויות המסךבצלאלאגורשיף865

תקשורת חזותיתבצלאלנעםשכטר866

אמנותאורנים/בצלאליוחאיאברהמי867

תקשורת, היסטוריה ותיאוריהספיר/בצלאלנעמידן-מאירי868

צילום, תקשורת חזותיתויצו חיפההדסקידר869

הנדסה אזרחית וסביבתיתטכניוןיורםאבנימלך870

פיסיקהטכניוןיוסיאברון871

רפואית-הנדסה ביוטכניוןדןאדם872

גנטיקה מולקולריתטכניוןעמיאהרונהיים873

מתמטיקהטכניוןרוןאהרוני874

פיסיקהטכניוןאסאאורבך875

הנדסת אוירונוטיקה וחללטכניוןיעקבאושמן876

כימיהטכניוןיואבאישן877

אדריכלותטכניוןדןאיתן878

אדריכלות נוףטכניוןטלאלון מוזס879

פיסיקהטכניוןקולמןאלטמן880

כימיהטכניוןגילאלכסנדרוביץ881

פיסיקהטכניוןיעקבאקשטין882

הנדסה אזרחית וסביבתיתטכניוןרוברטוארמון883

הנדסת חשמלטכניוןגדבהיר884

רפואהטכניוןאיילבנגל885

הנדסת חשמלטכניוןישראלדוד-בר886

פיסיקהטכניוןארזבראון887

הנדסה אזרחית וסביבתיתטכניוןדודברודאי888



הנדסה כימיתטכניוןנעמהברנר889
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