אמנון ריבק – מחזור א'
חוקר ,מהנדס תוכנה ומנהל
פרויקטים במעבדת המחקר של
יבמ בחיפה

גדי מזור – מחזור א'
יסד וניהל  3חברות סטארט-
אפ בתחום תקשורת אלחוטית
וזיהוי קולי ת /מחזיק במספר
פטנטים בתחום התקשורת
האלחוטית והיה חבר ועדה
בסנאט האמריקני

ד"ר עופר שוחט – מחזור א'
דוקטור לפיזיקה יזם טכנולוגי
אינטרדיסציפלינרי ,אשר
החזיק בעמדות מפתח והקים
חברות רבות ,מתעסק
ברובוטיקה

פרופ' אסף לחובסקי  -מחזור ב'

אדם שרתיאל – מחזור ב'
מנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
בתחום ביוטכנולוגיה

אורן טאצ'ר – מחזור ב'

פרופסור בחוג למשפטים
באוניברסיטת תל-אביב,
היסטוריון של המשפט

פרופ' עידו גייגר  -מחזור ג'
מרצה בחוג לפילוסופיה
באוניברסיטת בן-גוריון

נמרוד גיל-עד  -מחזור ג'
יועץ טכנולוגי לחברות הייטק

ארכיטקטPrincipal, OTC .
 Planning & Designסיים
לימודים באוני' Harvard

מיקלה יגאל ארזי  -מחזור ג'
צלם :אנשים ומקומות באזורי
עימות וסכסוך

פרופ' צבי נאמן – מחזור א'
ראש בית הספר לכלכלה
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר דורית שמואלי – מחזור א'

רופאה נוירולוגית .מנהלת
תחום התפתחות הילד והמכון
להתפתחות הילד של קופת
חולים כללית בירושלים

פרופ' אלי דרזנר – מחזור ב'
חוקר בחוג לפילוסופיה ובחוג
לתקשורת באוניברסיטת תל-
אביב

מנהל המרכז לטכנולוגיות
מתקדמות בשיקום הפרעות תנועה
בביה"ח שיבא

פרופ' אייל עדי  -מחזור ג'
מרצה בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן

פרופ' דני דור – מחזור ג'
חוקר ומרצה בחוג לתקשורת
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר מאיר פלוטניק  -מחזור ב'

פרופ' ברק וייס  -מחזור ג'
פרופסור בפקולטה למדעים
מדויקים באוניברסיטת תל-
אביב .חוקר בתחום של
דינמיקה וחבורות

פרופ' סיון טולדו  -מחזור ג'
פרופסור בביה"ס למדעי
המחשב באוניברסיטת תל-
אביב .עוסק בתחום של חישוב
מדעי

יזהר ערמוני  -מחזור ג'
שותף בחברת ההשקעות
Charles River Ventures

עודד רוז -מחזור ג'
מנכ"ל חברת ההייטק פלואו
תעשיות בע"מ

ד"ר אסף גולדשמיט  -מחזור ד'

החוג ללימודי מזרח אסיה,
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דני פוקס  -מחזור ג'
בלשנות ופילוסופיה

ד"ר לילך גלבוע  -מחזור ד'
מרצה לביולוגיה התפתחותית
במכון ויצמן

פרופ' יועד וינטר  -מחזור ג'
פרופסור בחוג לבלשנות
באוניברסיטת אוטרכט.
מלמד סמנטיקה ובלשנות
חישובית

ד"ר יובל צור  -מחזור ג'
מרצה במכללת ספיר,
במחלקה לניהול המשאב
האנושי ,בתחומי מדעי
החברה ניהול וייעוץ ארגוני

פרופ' יאיר וייס  -מחזור ד'
פרופסור בחוג למדעי המחשב
באוניברסיטה העברית

פרופ' רן חסין  -מחזור ג'
פרופסור בחוג לפסיכולוגיה
באוניברסיטה העברית .חוקר
בתחום של קוגניציה לא
מודעת

פרופ' אייל זיידמן  -מחזור ד'
פרופסור למדעי המח
באוניברסיטת טקסס באוסטין

פרופ' דפנה יואל  -מחזור ד'
ראש המגמה לפסיכוביולוגיה
בחוג לפסיכולוגיה
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר דורון פרידמן  -מחזור ד'
מרצה בחוג לתקשורת במרכז
הבינתחומי בהרצליה .חוקר
בתחום ממשקי מוח-מחשב
וממשקי אדם-מכונה

טל דיליאן  -מחזור ה'
אל"מ במיל .יו"ר וחבר
דירקטוריון בחברות הייטק
שונות

פרופ' עידן לנדו  -מחזור ד'
פרופסור בחוג לבלשנות
באוניברסיטת בן גוריון

אתגר קרת  -מחזור ד'
סופר ותסריטאי

נתנאל וולוך  -מחזור ה'
היסטוריון המתמחה
בהיסטוריה אינטלקטואלית
ותרבותית

ארי מנור  -מחזור ד'
מנכ"ל  ZOOZחברת ייעוץ
שיווקי וארגוני והדרכות
למנהלים ולעובדים

פרופ' אביעד רז  -מחזור ד'
החוג לסוציולוגיה ומדעי
ההתנהגות באוניברסיטת בן-
גוריון  .עוסק בסוציולוגיה
ארגונית וסוציולוגיה של
רפואה

ד"ר נועם יורן  -מחזור ה'
מרצה לכלכלה פוליטית
וטלוויזיה בחוג לתקשורת
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר אמנון עדן  -מחזור ד'
מרצה בחוג למדעי המחשב
באוניברסיטת Essex

ד"ר אלון פישבך  -מחזור ד'
דוקטור למדעי המחשב .שותף
בכיר בחברת ההייטק
Statakon capital

פרופ' אורי שמחן  -מחזור ד'
פרופ' לפילוסופיה ב-
University of British
Columbiaעוסק בעיקר
בפילוסופיה של השפה
והמטאפיזיקה

ד"ר רונן ברנר  -מחזור ה'
מנהל המכון לאונקולוגיה
במרכז הרפואי וולפסון

יעל לרר  -מחזור ה'
ד"ר דנה הלר – מחזור ה'
סיימה לימודי מתמטיקה ומדעי מייסדת ומנהלת הוצאת
המחשב .סגנית הכלכלן הראשי "אנדלוס" ,הוצאה לאור
של רשות ההגבלים
המתמחה בתרגום ספרות
ערבית לשפה העברית

פרופ' נעמה פרידמן  -מחזור ה'

דן פלג  -מחזור ה'
כוריאוגרף ומנהל אמנותי להקת
המחול Hauptmann-Theater
.Gerhart Görlitz-Zittau
כוריאוגרף ורקדן Wee Dance
Company

פרופסור בביה"ס לחינוך
באוניברסיטת תל-אביב.
חוקרת שפה ומוח.
נוירופסיכובלשנית .ראש
התכנית הבינתחומית
למצטיינים ע"ש עדי לאוטמן

ד"ר רפי חדד  -מחזור ו'
המרכז לחקר המוח -
אוניברסיטת בר אילן

פרופ' נועם סובל  -מחזור ו'
חוקר במחלקה
לנוירוביולוגיה במכון ויצמן
(חוש הריח)

פרופ' אלדר פישר  -מחזור ו'
פרופסור בחוג למדעי המחשב
בטכניון חוקר בתחום
אלגוריתמים

יותם אוטולנגי  -מחזור ו'
שף ,בעל רשת מסעדות
בלונדון ,כותב בעיתון ופרסם
ספרי בישול

פרופ' גיא שחר  -מחזור ו'
מרצה במחלקה לאימונולוגיה
במכון ויצמן .עוסק בתקשורת
בין תאית ותנועה במערכת
החיסון

ד"ר ערן גוטר  -מחזור ו'
חוקר ומרצה לפילוסופיה:
ויטגנשטיין ,אסתטיקה
פילוסופית ,פילוסופיה של
המוסיקה ,חשיבה סינאסתטית

פרופ' שי לביא  -מחזור ו'
פרופסור בחוג למשפטים
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר יצחק מלמד  -מחזור ו'
החוג לפילוסופיה
Johns Hopkins University

ד"ר מרב ירושלמי  -מחזור ו'
המחלקה לאמנויות
אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר מאיה ערד  -מחזור ו'
סופרת אורחת במרכז
ללימודים יהודיים .Stanford
דוקטור לבלשנות בתחום של
ממשק התחביר והלקסיקון

פרופ' גל צ'צ'יק  -מחזור ז'
מרצה בתוכנית למדעי המוח
באוניברסיטת בר אילן .עוסק
בComputational -
Neuroscience

ד"ר יובל פיינשטיין  -מחזור ו'
דוקטור לסוציולוגיה
באוניברסיטת חיפה

פרופ' לילך בן שחר – מחזור ז'

נוירוביולוגיה של השפה
ראש התכנית למדעי המוח
באונ' בר-אילן

ד"ר אורי בלקינד  -מחזור ח'
ד"ר שאול קציר  -מחזור ז'
חוקר את הפילוסופיה של
ופילוסופיה
המכון להיסטוריה
הפיזיקה
של המדעים והרעיונות על שם
כהן אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אביב רגב  -מחזור ז'
פרופסור לביולוגיה
באוניברסיטת  ,MITחוקרת
במכון הרפואי ע"ש הווארד יוז

רמי אדוט  -מחזור ז'
רכז תחום שינוי מדיניות,
המרכז לצדק חברתי
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן
במכון ון ליר בירושלים

פרופ' לילך הדני  -מחזור ח'
מרצה במחלקה למדעי הצמח
באוניברסיטת תל אביב.
population genetics
/evolutionary theory

פרופ' עידו חניאל  -מחזור ח'
מרצה בפקולטה להנדסה
בטכניון מלמד גיאומטריה
חישובית ויישומיה

מאיה להט-קרמן -מחזור ח'
אשת תקשורת .מנהלת היחידה
לפיתוח אקדמי והוצאה לאור
באוניברסיטה הפתוחה .מורה
מן החוץ בחוג לקולנוע
וטלוויזיה באוניברסיטת ת"א

צביקה רימלט  -מחזור ח'
יועץ תוכנה בחברת הייטק
קנדית

ד"ר דניאל מונטרסקו  -מחזור ח'

מרצה בחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה בCentral -
European University

איתן קצב – מחזור ח'
פרופ' לפיזיקה באוניברסיטה
העברית .בעל תואר מוסמך
בפסיכולוגיה קלינית

פרופ' גלעד צוקרמן  -מחזור ח'

נועם קנולר  -מחזור ח'
Amsterdam university
 collegeקולנוע וטלוויזיה

ד"ר אורלי זוהר  -מחזור ט'
פסיכולוגית קלינית מומחית.
סיימה לימודים במגמה
הפסיכוביולוגית

רשף לוי  -מחזור ט'
תסריטאי ,מחזאי ,במאי
קולנוע וקומיקאי

פרופסור ומופקד הקתדרה
לבלשנות ושפות
בסיכון באוניברסיטת
אדלייד ,אוסטרליה

ענבל שגיב-נקדימון  -מחזור ט'

ד"ר אסף ענברי  -מחזור ט'
מלמד במכללת כנרת ,במכללת
עלמא בתל אביב ובמרכז
האקדמי שלם בירושלים.
פרסם מסות וסיפורים בכתבי
עת ובעיתונים שונים

פרופ' נטלי רוטמן  -מחזור ט'

פרופסור באוניברסיטת
טורונטו בחוג להיסטוריה.
עוסקת ב early modern
Mediterranean- cultural
mediation, historical
anthropology

מתרגמת מעברית לאנגלית,
סיימה לימודי תואר שני
במחלקה למחקר התרבות

ד"ר שרית ברזלי  -מחזור ט'
חברת סגל בקולטה לחינוך
באוניברסיטת חיפה וחוקרת
ראשית במרכז המצוינות
המחקרית  LINKSלחקר למידה
בחברת המידע

דפנה רוזנבליט  -מחזור ח'
עורכת ומתרגמת של ספרי עיון
אקדמיים ,ספרי הגות ופרוזה
מלמדת תרגום עיוני
באוניברסיטת תל אביב
ובאוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר אילן סמיש  -מחזור ט'
מרצה לביואינפורמטיקה
במכללת אורט בראודה
כרמיאל ובמכון ויצמן למדע

ד"ר מושיק לביא  -מחזור י'
מרצה בחוג לכלכלה בשערי
משפט

פרופ' ארז לבנון  -מחזור י'
מרצה בחוג לביו אינפורמטיקה
באוניברסיטת בר אילן .עוסק
בפלסטיות של המידע הגנומי,
עריכת רנ"א ודנ"א

פרופ' יעל ניב  -מחזור י'
מרצה בחוג למדעי המוח
ובמחלקה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת פרינסטון.
חוקרת היבטים חישוביים של
למידה וקבלת החלטות

ד"ר נועם אורדן  -מחזור י'
ד"ר עודד שוורץ  -מחזור י'
גישה חישובית ללמידת שפה
מרצה בבית הספר להנדסה
מתורגמת .החוג למדעי המחשב ולמדעי המחשב באוניברסיטה
באונ' חיפה ,מלמד על קורס
העברית
תרגום אוטומטי

ד"ר דפנה פלטי  -מחזור י'
ד"ר גל קובר  -מחזור י'
מרצה לפילוסופיה של המדע
וביואתיקה בBridgewater -
State University

דב אלבוים  -מחזור י"א
סופר ,עורך ,עיתונאי ,מנחה
טלוויזיה ומרצה לפילוסופיה
יהודית

פרופ' עירן דורפמן  -מחזור י"א

מלמד בחוג לספרות
באוניברסיטת תל אביב ומנהל
תכנית ב Collège
International de
)Philosophie (Paris

ד"ר מיקי קרטס  -מחזור י"א
ממייסדי חברת הביוטק
"מולקולו" לחקר הגנום
האישי

דוקטור בפסיכולוגיה
מאוניברסיטת ת"א .מתמחה
בפסיכולוגיה קלינית .מרצה
לפסיכולוגיה באונ' ת"א ובמכללה
האקדמית תל אביב יפו

ד"ר גיא הופמן  -מחזור י"א
מרצה וחוקר בבית ספר סמי
עופר לתקשורת במרכז
הבינתחומי הרצליה ,ומנהל-
שותף המעבדה לחדשנות
במדיה של המרכז

ניר רצ'קובסקי  -מחזור י'
מתרגם ,סופר ,מחזאי ועורך
עצמאי

ירון אילן  -מחזור י"א
בעל תואר מוסמך במנהל
עסקים

גלי וינרב  -מחזור י"א
כתבת לענייני מדעי החיים
ובריאות בעיתון "גלובס"

יעל סלע שפירו  -מחזור י'
מתרגמת ספרים וטקסטים.
מלמדת תרגום באוניברסיטת
תל אביב

ד"ר רועי צהר  -מחזור י'
מרצה בחוג למזרח אסיה באונ'
ת"א .עוסק בבודהיזם ,הודי
טיבטי ,תרבות הודו הקלאסית,
פילוסופיה ופואטיקה בהודו

שמעון אדף  -מחזור י"א
סופר ומשורר .מלמד כתיבה
יוצרת באוניברסיטת בן –
גוריון

ד"ר גיא מייקלס  -מחזור י"א
מרצה בLondon School Of -
Economics

ד"ר איתי ספיר  -מחזור י"א
מרצה להיסטוריה של האמנות
ב  UQAMבמונטריאול

ד"ר דבי תלמי  -מחזור י"א

מרצה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת מנצ'סטר עוסקת
בEmotion and cognition; -
Memory and decision
making

ד"ר מיכאל בקר  -מחזור י"ב
מרצה לפונולוגיה במחלקה
לבלשנות באוניברסיטת
אינדיאנה
ד"ר אורי גולדברג  -מחזור י"ב
חוקר השיעה ואיראן עמית
מחקר במרכז דדו לחשיבה
צבאית בינתחומית ,חבר סגל
במכללה לביטחון לאומי ומרצה
באוניברסיטת תל אביב ,במרכז
הבינתחומי הרצליה
ובאוניברסיטה הפתוחה

ינץ לוי  -מחזור י"ב
סופר ,תסריטאי ,מחזאי ,מנחה
טלוויזיה ,מרצה ועורך

ד"ר תמר תלם שפיר  -מחזור י"א

דוקטור לכימיה .כיום
Specialist Application
בחברת GE Healthcare
בלונדון

יואב גולדרינג  -מחזור י"ב
פעיל חברתי ,חבר במועצת
עיריית תל אביב

ד"ר רון ניוולנד  -מחזור י"ב
מרצה בחוג למחשבת ישראל -
בCNR
פרופ' יאיר מינצקר  -מחזור י"ב

פרופ' להיסטוריה
באוניברסיטת Princeton

ד"ר אבנר דורמן  -מחזור י"ב
בעל תואר דוקטור
בקומפוזיציה .מלחין

ד"ר אורית קליפר -גרוס  -מחזור י"ב

אלעד אוריאן  -מחזור י"ב
מנהל חברה שם "Comet
" MEבתחום אנרגיה מתחדשת

ד"ר אריק גלסנר  -מחזור י"ב
בעל תואר דוקטור לספרות.
סופר ומבקר ספרות

בעלת תואר דוקטור ממכון
ויצמן Action Recognition
in Challenging Real-World
Videos

ד"ר דני שפרוך  -מחזור י"ב
מתמטיקאיAutomorphic .
forms and representation
of P - adic groups
אוניברסיטת Howard
ד"ר שראל פליישמן  -מחזור י"ג

בעל תואר דוקטור מהמחלקה
למדע ביומולקולרי במכון
וויצמן למדע

ד"ר עילית פרבר  -מחזור י"ג
מרצה בחוג לפילוסופיה
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר יניב איצקוביץ  -מחזור י"ג
סופר ישראלי ,פילוסוף,
פובליציסט ומרצה

ד"ר יובל ניר  -מחזור י"ג
מרצה בביה"ס לרפואה
באוניברסיטת תל אביב .חוקר
את הקשר בין שינה וקוגניציה

Ph.D. in Human population
genetics at the University of Tel
Aviv and Stanford University. Her
research
interests
are
in
evolutionary biology and genetics,
phylogenetics, and comparative
genomics

ד"ר עינת רובינשטיין  -מחזור י"ג

יחזקאל רחמים  -מחזור י"ד
סופר ,משורר ועורך

פרופ' גיורא שטרנברג  -מחזור י"ד

ד"ר אבי ליפשיץ  -מחזור י"ג
מרצה במחלקה להיסטוריה
באוניברסיטת אוקספורד

חנן ליפשיץ – מחזור י"ג
בעל תואר מוסמך בפילוסופיה
מאוניברסיטת ת"א

יורי קוגן – מחזור י"ג
בעל תואר ראשון במתמטיקה
מאוניברסיטת ת"א

ד"ר נעמה קופלמן  -מחזור י"ג
בלשנות .סמנטיקה
ובממשקים בין סמנטיקה
לבין פרגמטיקה ותחביר.
האוניברסיטה העברית

פרופסור להיסטוריה
בהרטפורד ,אוקספורד

ד"ר רוני הירש-רצ'קובסקי –
מחזור י"ג

היסטוריה של אירופה בעת
החדשה .מרצה באוניברסיטה
העברית

ד"ר אמיר מיטשל – מחזור י"ד

ד"ר עופר פסטרנק  -מחזור י"ד

המחלקה לחקר התא ,ביה"ס
לרפואה ,אוניברסיטת
מסצ'וסטס

מרצה בביה"ס לרפואה ב
 .Harvardחוקר בתחום של
הדמיה מוחית ,הדמיה
רפואית ,הפרעות
פסיכיאטריות והפרעות נוירו-
דגנרטיביות

ד"ר טל ארבל  -מחזור י"ד

בעלת תואר דוקטור להיסטוריה
של המדעים מאוניברסיטת
הארווארד .חוקרת במרכז מינרבה
לזכויות אדם בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת ת"א

ד"ר עודד רבינוביץ – מחזור י"ד

מרצה בחוג להיסטוריה כללית,
העת החדשה המוקדמת,
באוניברסיטת תל-אביב

רענן שניר – מחזור י"ד
בעל תואר מוסמך מביה"ס
למדעי הפסיכולוגיה במגמה
הקוגניטיבית

ד"ר עופר רוג – מחזור י"ד
מיקרוביולוגיה מולקולרית
וביוטכנולוגיה .מרצה במחלקה
לביולוגיה מולקולרית
באוניברסיטת UTAH

יניב מסינגר – מחזור י"ד
בעל תואר מוסמך מביה"ס
למדעי הדתות .דוקטורנט
בתכנית לפולקלור יהודי
והשוואתי באוניברסיטה
העברית

ד"ר תום שיינברג  -מחזור י"ד
מרצה במחלקה
לנוירוביולוגיה ,אוניברסיטת
תל אביב

ד"ר עמרי בהם  -מחזור ט"ו
Assistant Professor of
Philosophy at THE NEW

ד"ר נאור בן יהוידע  -מחזור ט"ו

מיכל וייס – מחזור י"ד
בעלת תואר מוסמך מהמכון
להיסטוריה ופילוסופיה של
המדעים והרעיונות באונ' ת"א

SCHOOL OF SOCIAL
RESEARCH

החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה אוניברסיטת
Columbia

ישי אלידע – מחזור י"ד
אמיתי אחימן  -מחזור ט"ו
בעל תואר מוסמך במדעי עוסק בהקמת מרכזי מבקרים
המחשב .מפתח אלגוריתמים( .מוזיאונים היסטוריים)
מוביליי ישראל
ובהפקת סרטים דוקומנטריים

ד"ר נעמה גרשי  -מחזור ט"ו
פסיכולוגית קלינית לילדים.
מרצה במגמה לפסיכולוגיה
חינוכית וקלינית של הילד
בביה"ס לחינוך באוניברסיטה
העברית

ד"ר מיכל גלייטמן  -מחזור ט"ו

טל חורש  -מחזור ט"ו
מעצב אירועים ,בעל חברת
"הדוניזם פתרונות לאירועים"

ד"ר ערן טל  -מחזור ט"ו
Assistant Professor of
Philosophy at McGill
University, specializing in
philosophy of science

מכון ון ליר בירושלים -
האקדמיה ע"ש פולנסקי

שי כרמון  -מחזור ט"ו
בעלים של סטודיו לעיצוב

ליאת סגל  -מחזור ט"ו
יוצרת אמנות טכנולוגית
חוקרת את הקשר בין האישי
לטכנולוגי

ד"ר אוריאן זכאי  -מחזור ט"ו
בעלת תואר דוקטור בספרות
השוואתית באוניברסיטת
מישיגן

אייל רם  -מחזור ט"ו
סמנכ”ל עובדי הוראה במשרד
החינוך

גילי אגר  -מחזור ט"ו
פסיכולוגית קלינית מומחית

אלון בנארי  -מחזור ט"ז
סמנכ"ל קריאייטיב וחדשנות
בסחברת הסטראט אפ
INTERLUD

ד"ר שאול סתר – מחזור ט"ז
מבקר אמנות בעתון הארץ.
מרצה לספרות ותאוריה
באוניברסיטת תל-אביב ,בצלאל
ומכללת ספיר

ד"ר עופר דינס  -מחזור י"ז
דוקטור ועמית הוראה ב-
 Harvardעוסק בספרות
ואנתרופולוגיה לשונית

איציק יוסף  -מחזור ט"ז
מכון כהן לפילוסופיה של
המדעים והרעיונות
באוניברסיטת תל-אביב
מלמד יחסות כללית
וסיבתיות

ד"ר אוריאל כהן  -מחזור ט"ז
Assistant Professor at
Brown University

ד"ר עידן שמעוני  -מחזור ט"ז

החוג לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר נעמה צאל (ז"ל)  -מחזור
ט"ז
בעלת תואר דוקטור בספרות
מרצה ,עורכת סופרת

ד"ר אורי הולנדר  -מחזור י"ז
עמית הוראה באוניברסיטת
בן גוריון ,מלמד ספרות עברית בעלת תואר מוסמך במשפטים
חדשה שירת העולם במאה ה -ובכלכלה באוניברסיטת ת"א
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אלישבע אביצור  -מחזור י"ז

ד"ר ליעד מודריק  -מחזור ט"ז

ד"ר שירי לב-ארי  -מחזור ט"ז

מרצה במחלקה לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב

עמית קגיאן  -מחזור ט"ז
מהנדס מחקר -ב Yahoo
מעבדות מחקר ישראל

גל סקלי  -מחזור ט"ז
פסיכותרפיסט ויועץ זוגי

Max Planck Institute for
Psycholinguistics

ד"ר עדי ברזל  -מחזור י"ז

המחלקה לביוכימיה וביולוגיה
מולקולרית באוניברסיטת תל-
אביב

ד"ר ענבל בן עמי ברטל  -מחזור י"ז

חקרה התנהגות אמפתיתת
בקרב עכברושים

יעל פסקל  -מחזור י"ז
מיקרוביולוגיה מולקולרית
וביוטכנולוגיה

יזהר תורן  -מחזור י"ז
סטטיסטיקה והסתברות
אנליסט

ד"ר הדי ויטרבו  -מחזור י"ז
משפטים :משפט חברה
ופוליטיקה

ד"ר שירה פלש  -מחזור י"ז
בעלת תואר מוסמך מהמגמה
הפסיכוביולוגית בחוג
לפסיכולוגיה ובעלת תואר
דוקטור לרפואה .חוקרת
באוניברסיטת סטנפורד

ד"ר אסף תמרי  -מחזור י"ח
המחלקה למחשבת ישראל
ע"ש גורן-גולדשטיין
אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר תום אורגד  -מחזור י"ח
פילוסופיה ומדעי הדתות

ד"ר מתן גביש  -מחזור י"ח
מתמטיקה ופיזיקה מרצה
באוניברסיטה העברית

כרמה בן יוחנן  -מחזור י"ט
לימודי היסטוריה ומדעי
הדתות

ד"ר אריאל בן סימון  -מחזור י"ט

ד"ר שלומי ראובני  -מחזור י"ח
מרצה לכימיה באוניברסיטת תל
אביב .עוסק בחקר חלבונים

אמיר חרש  -מחזור י"ט
עוסק בחקר אמפירי
קוגניטיבי של קריאת
טקסטים ספרותיים .כותב
פרוזה .מנחה סדנאות לסיפור
סיפורים .דוקטורנט בביה"ס
למדעי התרבות באונ' ת"א

שירה לב עמי  -מחזור י"ז
מנהל עסקים ,משפטים ומדע
המדינה

מדעי הרפואהCeMM ,
Research Center for
Molecular Medicine

טל ניב  -מחזור י"ז
בעלת תואר דוקטור במשפטים
מאונ'  .Berkeleyמורה מן
החוץ בחוג למשפטים ב-
Berkeleyמלמדת על קורס
משפט ,חברה וטכנולוגיה

ד"ר ידעאל ולדמן  -מחזור י"ח
מדעי המחשב

לולה בראון  -מחזור י"ט
כימאית החוקרת את הסינתזה
והשימושים של החומר הפחמני

רונה סגל  -מחזור י"ט
תסריטאית ,בעלת תואר מוסמך
מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
באוניברסיטת ת"א

ד"ר גליה תנאי  -מחזור כ'
חוקרת ומלמדת מיינדפולנס

קרן שפי  -מחזור כ"א
סופרת ,בעלת תואר מוסמך
בחוג לספרות

ד"ר יוסי הרפז  -מחזור י"ט
מרצה וחוקר בחוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר דוד גולן  -מחזור כ"א
post-doc fellow Stanford
 Universityמוסמך בכלכלה
ודוקטורט בסטטיסטיקה
מאונ' ת"א

ד"ר אורי אובולסקי  -מחזור כ"ב

בעל תואר דוקטור בביולוגיה
מולקולרית מאוניברסיטת תל
אביב

ד"ר אורי להב  -מחזור כ'
בעל תואר דוקטור במדעי
המחשבpostdoctoral .
researcher at MPI-SWS

עלמה יצחקי  -מחזור כ"א
ציירת ,דוקטורנטית
לפילוסופיה באוניברסיטת תל-
אביב ,ומרצה במחלקה
לאמנות רב תחומית בשנקר

יובל פינטר  -מחזור כ"ב
בלשן חישובי בחברת ג'ינג'ר,
המפתחת מתקן שגיאות
אוטומטי תלוי קשר

אביגיל פאוסט  -מחזור כ'
לימודי משפטים

עידן בלנק  -מחזור כ'
לימודי פסיכוביולוגיה

ד"ר טל לינזן  -מחזור כ'
לימודי בלשנות ומתמטיקה.
פסיכובלשן חישובי .איש סגל
באוניברסיטתJohns hopkins

יוני דונר  -מחזור כ'
דוקטורנט באוניברסיטת
 .Stanfordהמחקר שלו משלב
סטטיסטיקה  ,מדעי המחשב
ופסיכולוגיה

סער סקלי  -מחזור כ"א
בעל תואר מוסמך באמנות
התאטרון ,שחקן ואמן

הדס פישר-רוזנברג  -מחזור כ"א

דוקטורנטית בחוג להיסטוריה
כללית באוניברסיטת תל-אביב

אודי קרקלינסקי  -מחזור כ"ב
בעל תואר מוסמך במשפטים
וכלכלה

שחר זיו  -מחזור י"ח
בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה
קוגניטיבית .מוסיקאי

רוני הירש  -מחזור י"ט
בעלת תואר מוסמך בפילוסופיה
יהודית באוניברסיטת ת"א.
משוררת ,ממקימיו ועורכיו של
כתב העת דקה

ד"ר איתמר מן  -מחזור י"ח
משפט בינלאומי ,תיאוריה
פוליטית ,זכויות אדם ,משפט
סביבתי ,דיני פליטים ,דיני
לחימה ,משפט בינלאומי
פלילי .מרצה וחוקר בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת
חיפה

רועי פורת  -מחזור י"ח
פילוסופיה ולימודים
קוגניטיביים של השפה.
דוקטורנט בלימודי מזרח
אסיה .חוקר במלגת פולברייט
באוניברסיטת הארוורד

יעל צח  -מחזור כ"ב
סגן ראש מטה "ישראל
דיגיטלית" ,ראש צוות
טרנספורמציה

ד"ר גל כץ  -מחזור י"ט
דוקטור לפילוסופיה
מאוניברסיטת Columbia

דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת
ת"א .מלגאית בתכנית "זכויות
אדם והיהדות" במכון הישראלי
לדמוקרטיה

עירא רוזן  -מחזור י"ח
גיאוגרפיה וסביבת האדם.
מתכנן ערים ,רכז תכנון בכיר
להתחדשות עירונית במחלקת
התכנון בעיריית ת"א

דניאל שוורץ  -מחזור כ'
בעלת תואר מוסמך בספרות
עברית .בוגרת תכנית הופמן
למנהיגות ואחריות חברתית
באוניברסיטה העברית

רשף שילון  -מחזור כ"ב
בלשנותNLU, Dialog ,
Modeling, Machine
Translation, Language
Modeling, and Intelligent
Agents

טליה שיף  -מחזור י"ט
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
דוקטורנטית באוניברסיטת
נורת'ווסטרן

כנרת שדה  -מחזור י"ט

מתן קמינר  -מחזור כ"ב
דוקטורנט לאנתרופולוגיה
באוניברסיטת מישיגן

שירה שמואלי  -מחזור י"ח
דוקטורנטית למשפטים .מרכז
אדמונד ספרא לאתיקה
הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת ת"א

ד"ר מאיר דובדבני  -מחזור כ'
דוקטור לפילוסופיה ,מוסמך
לרבנות ,מרכז תחום ההגירה
במחלקה המשפטית של פורום
קהלת ,מנהל תכנית
המצטיינים לזהות מדינית
במכללה למדינאות

לירון דמרי  -מחזור כ'
מנהל עסקים .סמנכ"ל תפעול
וממייסדי חברת ניתוח
הסיכונים "פורטר"

ניר ינובסקי  -מחזור כ"א
לימודי כלכלה .מוביל דיגיטלי
במשרד הבריאות .פעיל
חברתי

אסף וייס  -מחזור כ"א
לימודי סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה .מבקר טלוויזיה
וכתב ,עורך ומגיש חדשות

ניסן אלמוג  -מחזור כ"ג
גיאוגרפיה ותכנון ערים .פעיל
חברתי בהתחדשות עירונית

אוהד רייס סורקין  -מחזור כ"ב

פילוסופיה .לומד כעת במחלקה
להיסטוריה ופילוסופיה של
המדעים והרעיונות
באוניברסיטת פרינסטון

זהר ברמן  -מחזור כ"ג
בעלת תואר מוסמך במגמה
לפסיכוביולוגיה בחוג
לפסיכולוגיה .דוקטורנטית
בביה"ס ללימודי המוח
באוניברסיטת ת"א

יולי נובק  -מחזור כ"א
משפטים  -משפט חברה
ופוליטיקה ,פעילה בארגונים
חברתיים ,לשעבר מנכ"לית
ארגון "שוברים שתיקה"

יואב ברק בירך  -מחזור כ"א
דוקטורנט לפילוסופיה
ומוסיקאי

גלי אלנבלום  -מחזור כ"ג
פסיכולוגיה קוגניטיבית.
דוקטורנטית במחלקה למדעי
הקוגניציה באוניברסיטת

הדס זיידנברג  -מחזור כ"ב
בעלת תואר מוסמך בבלשנות.
דוקטורנטית בביה"ס סגול
ללימודי מדעי המוח
באוניברסיטת ת"א

עפרה בלוך  -מחזור כ"ג
משפטים .דוקטורנטית
בביה"ס למשפטים
באוניברסיטת yale

יהונתן ויינטראוב  -מחזור כ"ג
הנדסת חשמל .מיוזמי עמותת
 Space ILהפועלת להנחתת
חללית ישראלית ראשונה על
הירח

johns Hopkins

דרור הולנדר  -מחזור כ"א
דוקטורנט לגנטיקה
מולקולרית של האדם
ולביוכימיה

לינוי משולם  -מחזור כ"ב
בעלת תואר מוסמך
נוירוביולוגיה .לומדת כעת
במחלקה לנוירוביולוגיה
באוניברסיטת פרינסטון

אסא כהן  -מחזור כ"ג
בעל תואר מוסמך בכלכלה
ובפילוסופיה .דוקטורנט
במחלקה לכלכלה
באוניברסיטת פנסילבניה

עמרי קלטר  -מחזור כ"ג
בעל תואר מוסמך במשפטים.
 Niceמערכות

רננה שורצולד  -מחזור כ"ג
בעלת תואר מוסמך מביה"ס
ללימודי הסביבה .ביצועים
סביבתיים והמקור להבדלים
בניהם

שי זמיר  -מחזור כ"ד
בעל תואר מוסמך בהיסטוריה
של העת החדש המוקדמת.
דוקטורנט במחלקה להיסטוריה
באוניברסיטת מישיגן

אורן דניאלי  -מחזור כ"ד
בעל תואר מוסמך בכלכלה
ותואר בוגר במתמטיקה.
דוקטורנט בביה"ס למנהל
עסקים במחלקה לכלכלה
באוניברסיטת Harvard

חן ברק לויט  -מחזור כ"ד
בעלת תואר מוסמך מהמגמה
הפסיכוביולוגית בחוג
לפסיכולוגיה .סטודנטית
לרפואה באוניברסיטת ת"א

אבנר צמיר  -מחזור כ"ד
בעל תואר מוסמך בהיסטוריה
של אירופה בעת החדשה .בעל
תעודת הוראה בהיסטוריה

קשת אינהורן  -מחזור כ"ד
בעלת תואר מוסמך
במתמטיקה Waze .ישראל

רועי בן-דור כהן  -מחזור כ"ד
בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה
קוגניטיבית .קבוצת SIT

בעלת תואר מוסמך בביה"ס
למוזיקה מגמת מוזיקולוגיה
ותואר מוסמך בפסיכולוגיה
קוגניטיבית .דוקטורנטית בחוג
לפסיכולוגיה ,חוקרת את
הפסיכולוגיה של המוזיקה

יוני ידידיה  -מחזור כ"ד
בוגר במתמטיקה ופיזיקה.
מוסמך בהיסטוריה של אירופה
בעת החדשה

מרוה שלו מרום  -מחזור כ"ד

אבנר עמית  -מחזור כ"ד

גלעד אבירי  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך מהפקולטה
למשפטים .דוקטורנט
למשפטים באוניברסיטת Yale

כרמל חנני  -מחזור כ"ה
בעלת תואר מוסמך מהחוג
לגיאוגרפיה וסביבת האדם -
התמחות בלימודי סביבה,
חברה ותכנון .בעלת תואר
ראשון במשפטים.

אנסטסיה שוסטר  -מחזור כ"ג

בעלת תואר מוסמך מהמגמה
הפסיכוביולוגית בחוג
לפסיכולוגיה .דוקטורנטית
בביה"ס ללימודי המוח

נטע מימון  -מחזור כ"ד

בעל תואר מוסמך בספרות.
משורר ,ז'אנר הכתיבה המשותפת

בעלת תואר מוסמך במדעי
הדתות .דוקטורנטית
באוניברסיטת  .Stanfordזמרת
ומלחינה .פעילה בתחום החינוך
ומעורבות חברתית בקהילה

הללי בלבן  -מחזור כ"ה
בעלת תואר דוקטור מביה"ס
סגול ללימודי המוח באונ' ת"א.
בעלת תואר מוסמך מהמגמה
הקוגניטיבית בחוג לפסיכולוגיה.

איל אלף אופיר  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך מהמגמה
הקוגניטיבית בחוג
לפסיכולוגיה .חוקר ואמן של
פרצופים

נטע גרין  -מחזור כ"ה
בעלת תואר מוסמך
בהיסטוריה של העת החדשה
המוקדמת .דוקטורנטית
במחלקה להיסטוריה
באוניברסיטת Princeton

עמוס גולן  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך בכימיה.
חוקר במחלקה לתכנון
וארכיטקטורה ב.MIT -

איתי טוקר  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך בביולוגיה
של התא ,המחלקה לחקר
התא ואימונולוגיה .דוקטורנט
במחלקה לנוירוביולוגיה
באוניברסיטת ת"א

חן חקלאי  -מחזור כ"ה
בעלת תואר מוסמך מהחוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
במסלול מחקר וביקורת
בסוציולוגיה

אורי שרטר  -מחזור כ"ה

בסמה פאהום  -מחזור כ"ה
בעלת תואר מוסמך מביה"ס
למחקר התרבות .תלמידת
מחקר במחלקה להיסטוריה
באוניברסיטת סטנפורד

גל לצרוס  -מחזור כ"ה
בעל תואר בוגר בפסיכולוגיה.
דוקטורנט במגמה לפסיכולוגיה
קלינית באוניברסיטת בר-אילן

לאה חורי-זאבי  -מחזור כ"ה
בעלת תואר דוקטור מביה"ס
סגול ללימודי המוח באונ'
ת"א .בעלת תואר מוסמך
בנוירוביולוגיה.

ד"ר ניר שלו  -מחזור כ"ה

מתן הופמן  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך במגמת
תסריטאות בחוג לקולנוע
וטלוויזיה ותואר מוסמך
מהמגמה החברתית בחוג
לפסיכולוגיה

גלעד קינן  -מחזור כ"ה
בעל תואר מוסמך מהחוג
לפילוסופיה .דוקטורנט בביה"ס
למדע ,בלשנות ופילוסופיה באונ'
ת"א

בעל תואר בוגר מהמגמה
לקומפוזיציה וניצוח בביה"ס
למוזיקה ובעל תואר מוסמך
מהחוג להיסטוריה כללית .לומד
במחלקה למוזיקה באוניברסיטת

חוקר ובעל תואר דוקטור מביה"ס
לפסיכולוגיה באוניברסיטת
אוקספורד .בעל תואר מוסמך
מהמגמה הקוגניטיבית בחוג
לפסיכולוגיה ובלקויות למידה
מביה"ס לחינוך באוניברסיטת
ת"א

Harvard

צליל אלוני  -מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך nביה"ס
לכלכלה באוניברסיטת ת"א
בנושא מוביליות בין דורית
בשכר

יונתן ברם – מחזור כ"ו
לומד לתואר מוסמך בחוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
במגמה לאנתרופולוגיה
חברתית .שף

אלעזר וייס – מחזור כ"ו
בעל תואר ראשון במשפטים
ובכלכלה .לומד לתואר מוסמך
בפקולטה למשפטים

הלל כהן – מחזור כ"ו
לומד לתואר מוסמך בביה"ס
לכלכלה באוניברסיטת
תל-אביב

מתן מזור – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך מביה"ס סגול
למדעי המוח .דוקטורנט ב-
Institute of Neurology,
.University College London
מאייר

רוני מימון – מחזור כ"ו
בעלת תואר מוסמך מביה"ס
סגול למדעי המוח.
דוקטורנטית במחלקה למדעי
המוח באוניברסיטת
אוקספורד

אורון רוזנבלט – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך בפיזיקה
מאוניברסיטת ת"אHead .
Aalgorithms at Raycatch
Ltd

גילעד שירם – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך מהחוג
לספרות באוניברסיטת תל-
אביב

מעיין רויכמן – מחזור כ"ו
בעלת תואר מוסמך
באנתרופולוגיה חברתית
מהחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה .זוכת מלגת
רודז ללימודים מתקדמים
ותלמידת המכון
לאנתרופולוגיה תרבותית-
חברתית באונ' אוקספורד

רועי מיץ – מחזור כ"ו
בעל תואר בוגר במתמטיקה
במגמת מדעי המחשב .בעל
תואר מוסמך מהמגמה
למתמטיקה שימושית.
דוקטורנט בביה"ס למדעי
המתמטיקה

גיא חג'ג' – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך מהחוג
לספרות

ניצן לוביאניקר – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך מביה"ס
סגול למדעי המוח .דוקטורנט
בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
באוניברסיטת תל-אביב

אורי מאוטנר – מחזור כ"ו
בעל תואר מוסמך
באנתרופולוגיה חברתית
מהחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת
תל-אביב

יערה נוטע – מחזור כ"ו
בעלת תואר מוסמך מהחוג
לאנגלית ולימודים אמריקניים

טל רביד – מחזור כ"ו
לומדת לתואר מוסמך בחוג
למדעי המדינה

ארז בוכוייץ – מחזור כ"ז
בעל תואר מוסמך מביה"ס
למתמטיקה במתמטיקה
עיונית

זיו בן פורת – מחזור כ"ז
לומד לתואר מוסמך במגמה
להוראת המדעים בביה"ס
לחינוך .כותב שירה ומוזיקה
וסיפורים קצרים

אוהד לוין-אפשטיין – מחזור כ"ז

עידו וינר – מחזור כ"ז
בעל תואר מוסמך מביה"ס
שירה דושי – מחזור כ"ז
בעלת תואר מוסמך בפילוסופיה .לביולוגיה מולקולרית של
מאיירת ,מצלמת ומעצבת גרפית התא ולביוטכנולוגיה.
דוקטורנט במחלקה לביולוגיה
מולקולרית ואקולוגיה של
צמחים באונ' ת"א

מעין קשב – מחזור כ"ז
בעלת תואר מוסמך מביה"ס
למדעי המוח .דוקטורנטית
במחלקה לבלשנות בביה"ס
ללימודי מדע ,בלשנות
ופילוסופיה באונ' ת"א

אמילי אלחכם – מחזור כ"ז
בעלת תואר מוסמך בכימיה
באונ' ת"א .חברה במעבדת
מחקר של פרופ' רון מילוא
במכון וייצמן

גל רביה – מחזור כ"ז
בעלת תואר מוסמך מהחוג
לתקשורת .דוקטורנטית
במחלקה לתקשורת ב-
London school of
economics

עמר בר – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך בביולוגיה
מולקולרית ואקולוגיה של
צמחים

בעל תואר מוסמך מהמחלקה
לביולוגיה מולקולרית
ואקולוגיה של צמחים במסלול
ביולוגיה תאורטית ומתמטית.
בעל תואר ראשון במתמטיקה.
דוקטורנט במחלקה לביולוגיה
מולקולרית ואקולוגיה של
צמחים באונ' ת"א

ברק רוזן – מחזור כ"ז

בעל תואר מוסמך מהחוג
לפילוסופיה

צבי ברץ – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך מביה"ס
למדעי המוח .דוקטורנט
בביה"ס ללימודי המוח

שירה נעמן – מחזור כ"ז
לומדת לתואר מוסמך בחוג
לפילוסופיה באוניברסיטת
תל אביב

אפרת רפופורט – מחזור כ"ז

בעלת תואר מוסמך
בנוירוביולוגיה .ממייסדי חברת
הסטארט-אפ Bonobo Ai

אור (אלפי) גלברד – מחזור כ"ח

בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה
במגמה הפסיכוביולוגית .חבר
בפואטרי סלאם ישראל .סגן
אלוף אירופה והארץ בדיבייט
אוניברסיטאות ב2015 -

יותם קונסטנטיני – מחזור כ"ז

בעל תואר מוסמך מהמחלקה
לחקר התא ולאימונולוגיה .בעל
תואר ראשון במדעי המחשב.
חוקר במחלקה
לביואינפורמטיקה במכון ויצמן

אור שגיא – מחזור כ"ז
לומד לתואר מוסמך
בנוירוביולוגיה ולתואר מוסמך
במנהל עסקים

עמית וולצקי מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך במתמטיקה
עיונית

יונתן ינאי וריסימו – מחזור כ"ח

יונתן כוכבי – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך מהתכנית
הבינתחומית באמנויות
בפקולטה לאמנויות

עידן רג'ואן – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך במדעי
המחשב ותואר בוגר בפיזיקה

דנה רוסו – מחזור כ"ח
בעלת תואר מוסמך במדעי
המוח .לומדת לתואר ד"ר
לרפואה באונ' ת"א

לומד לתואר מוסמך בביה"ס
למחקר התרבות

מיכל בודניק – מחזור כ"ח
בעלת תואר מוסמך מביה"ס
למדעי המוח ותואר בוגר
בפסיכולוגיה

גיא לינג – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך
במיקרוביולוגיה מולקולרית
וביוטכנולוגיה במסלול
ביואינפורמטיקה

אדם רימון – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך בבלשנות

בר צירינסקי – מחזור כ"ח
לומדת לתואר מוסמך בביה"ס
להנדסת חשמל

נטלי בידרמן – מחזור כ"ח
בעלת תואר מוסמך
בפסיכולוגיה במגמה
לפסיכולוגיה קוגניטיבית.
לומדת במחלקה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת קולומביה

יונתן שפר – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך במדעי
המחשב .דוקטורנט במחלקה
למדעי המחשב באוניברסיטת
ברקלי

שחר שרעבי אטואן  -מחזור כ"ח

לומד לתואר מוסמך
באנתרופולוגיה חברתית בחוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דן בידרמן – מחזור כ"ח
בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה
במגמה לפסיכולוגיה
קוגניטיבית .לומד במחלקה
למדעי המוח באונ' קולומביה

