
 
 מחזור א' –אמנון ריבק 

חוקר, מהנדס תוכנה ומנהל 
פרויקטים במעבדת המחקר של 

 יבמ בחיפה

 
 מחזור א' –גדי מזור 

-חברות סטארט 3יסד וניהל 
אפ בתחום תקשורת אלחוטית 

מחזיק במספר  /קולי תוזיהוי 
פטנטים בתחום התקשורת 
האלחוטית והיה חבר ועדה 

 בסנאט האמריקני
 
  

 
 מחזור א' –ד"ר עופר שוחט 
יזם טכנולוגי דוקטור לפיזיקה 

אינטרדיסציפלינרי, אשר 
החזיק בעמדות מפתח והקים 

חברות רבות, מתעסק 
 ברובוטיקה

 
 מחזור א' –פרופ' צבי נאמן 

ראש בית הספר לכלכלה 
 אביב-תלבאוניברסיטת 

 

 
 'מחזור א –ד"ר דורית שמואלי 

רופאה נוירולוגית. מנהלת 
תחום התפתחות הילד והמכון 

להתפתחות הילד של קופת 
 כללית בירושליםחולים 

                   
 מחזור ב' -פרופ' אסף לחובסקי 

 למשפטים בחוג פרופסור
, אביב-תל באוניברסיטת

 היסטוריון של המשפט

 

 
 מחזור ג' -עידו גייגר  פרופ'
 לפילוסופיה בחוג מרצה

 גוריון-בן באוניברסיטת

 
 מחזור ב' –אדם שרתיאל 

שיווק ופיתוח עסקי  מנכ"ל
 בתחום ביוטכנולוגיה

 

 

 

 

 'ג מחזור -עד -לינמרוד ג
 הייטק לחברות טכנולוגי יועץ

 
 מחזור ב' –אורן טאצ'ר 

 Principal, OTC.ארכיטקט

Planning & Design  סיים
  Harvard'לימודים באוני

 

 

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

 עימות וסכסוך

 
 מחזור ב' –פרופ' אלי דרזנר  

 ובחוג לפילוסופיה חוקר בחוג
-תל באוניברסיטת לתקשורת

 אביב
 

 

 
 מחזור ג' - אייל עדי פרופ'

 למשפטיםמרצה בפקולטה 
 אילן בר באוניברסיטת

 
 'מחזור ב -ד"ר מאיר פלוטניק 

מנהל המרכז לטכנולוגיות 
מתקדמות בשיקום הפרעות תנועה 

 בביה"ח שיבא
 

 

 
 'גמחזור  –דני דור  פרופ'

חוג לתקשורת חוקר ומרצה ב
 אביב -באוניברסיטת תל

https://www.facebook.com/amnon.ribak
https://www.ourcrowd.com/
https://www.colman.ac.il/node/3714
https://www.tau.ac.il/profile/zvika
http://www.doctorinfo.co.il/doctor/%D7%93%22%D7%A8%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-152706-23536
https://www.tau.ac.il/profile/likhovsk
http://in.bgu.ac.il/humsos/philo/Pages/staff/IdoGeiger.aspx
http://neviahgenomics.com/company/
http://www.prnewswire.com/news-releases/nimrod-gil-ad-co-founder-of-jacada-jcda-joins-coridan-inc-as-chief-architect-73908857.html
https://hk.linkedin.com/in/oren-tatcher-6811b925
http://www.michelearazi.com/
https://support.microsoft.com/he-il/help/17621/internet-explorer-downloads
http://law.biu.ac.il/node/310
https://www.sheba.co.il/%D7%93%D7%A8_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7
https://social-sciences.tau.ac.il/profile/danield


  

 

 מחזור ג' -פרופ' ברק וייס 
פרופסור בפקולטה למדעים 

-באוניברסיטת תל מדויקים
 של בתחום חוקר. אביב

 וחבורות דינמיקה
 

 

 מחזור ג' -יועד וינטר פרופ' 
 לבלשנות בחוג פרופסור

 .טרכטוא באוניברסיטת
 ובלשנות סמנטיקה מלמד

 חישובית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחזור ג' -פרופ' סיון טולדו 

 למדעי ס"בביה פרופסור
-תל באוניברסיטת המחשב

 חישוב של בתחום עוסק .אביב
 מדעי

 

 

 מחזור ג' -עודד רוז

 פלואו ההייטק חברת ל"מנכ

  מ"בע תעשיות

 מחזור ג' -יזהר ערמוני 
 ההשקעות בחברת שותף

Charles River Ventures 
 
 

 

 מחזור ד' -ד"ר אסף גולדשמיט 
החוג ללימודי מזרח אסיה, 

 אוניברסיטת תל אביב

 מחזור ג' -פוקס דני פרופ' 
 בלשנות ופילוסופיה

 

 

 

 

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

 מחזור ג' -ד"ר יובל צור 
 ,ספיר במכללת מרצה

 המשאב לניהול במחלקה
 מדעי בתחומי ,האנושי
 ארגוני וייעוץ ניהול החברה

 

 

 

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

 העברית באוניברסיטה

 מחזור ג' -פרופ' רן חסין 
 לפסיכולוגיה בחוג פרופסור

 וקרהעברית. ח באוניברסיטה
 לא קוגניציה של בתחום
 מודעת

 

 

 
 מחזור ד' -פרופ' אייל זיידמן 

 מדעי המחפרופסור ל
 באוניברסיטת טקסס באוסטין

https://exact-sciences.tau.ac.il/profile/barakw
https://www.uu.nl/staff/YSVinterSeggev/0
http://www.tau.ac.il/~stoledo/
http://directors.dundb.co.il/Details/Company.aspx?duns=514981745
http://directors.dundb.co.il/Details/Company.aspx?duns=514981745
http://www.crv.com/
https://www.tau.ac.il/profile/gasaf
http://web.mit.edu/linguistics/people/faculty/fox/
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%9A-%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.kinneret.ac.il/Web/ResearchInstitutes/DanShomronInstitute/Staff/11885.aspx
http://science.huji.ac.il/he/content/%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
http://psychology.huji.ac.il/?cmd=facultymembers.87&act=read&id=55
http://liberalarts.utexas.edu/cps/faculty/profile.php?id=es58


 
 מחזור ד' -פרופ' דפנה יואל 

 לפסיכוביולוגיה המגמה ראש
 לפסיכולוגיה בחוג

 אביב-תל באוניברסיטת
 
 

 
 

  מחזור ד' - ד"ר דורון פרידמן
מרצה בחוג לתקשורת במרכז 

הבינתחומי בהרצליה. חוקר 
מחשב -מוחבתחום ממשקי 

 מכונה-וממשקי אדם
 
 

 
 מחזור ה' -טל דיליאן 

 וחבר ר"יו .במיל מ"אל
 הייטק בחברות דירקטוריון

 שונות
 

 

 מחזור ד' -פרופ' עידן לנדו 
 לבלשנות בחוג פרופסור

 גוריון בן באוניברסיטת
 

 

 

 מחזור ד' -אתגר קרת 
 סופר ותסריטאי

 

 

 

 

 מחזור ה' - וולוךנתנאל  
היסטוריון המתמחה 

בהיסטוריה אינטלקטואלית 
 ותרבותית

 

 

 מחזור ד' -ארי מנור 

חברת ייעוץ  ZOOZ מנכ"ל 
שיווקי וארגוני והדרכות 

 למנהלים ולעובדים
 

 

 מחזור ד' -פרופ'  אביעד רז 
 ומדעי לסוציולוגיה חוגה

-בן באוניברסיטת ההתנהגות
 בסוציולוגיה עוסק  .גוריון

 של וסוציולוגיה ארגונית
 רפואה

 
 

 
 מחזור ה' -ד"ר נועם יורן 

 פוליטית לכלכלה מרצה
 לתקשורת בחוג וטלוויזיה

  אביב-תל באוניברסיטת
 

 
 מחזור ד' -ד"ר אמנון עדן 

 המחשב למדעי בחוג מרצה
 Essexבאוניברסיטת 

 

 

 

 מחזור ד' -פרופ' אורי שמחן 
  -פרופ' לפילוסופיה ב

University of British 
Columbia עוסק בעיקר

בפילוסופיה של השפה 
 והמטאפיזיקה

 

 
 מחזור ה' –ד"ר דנה הלר 

סיימה לימודי מתמטיקה ומדעי 
סגנית הכלכלן הראשי המחשב. 

 של רשות ההגבלים
 

 

 

 מחזור ד' -ד"ר אלון פישבך 
 שותף .המחשב למדעי דוקטור

ההייטק  בחברת בכיר
Statakon capital 

 
 

 

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

 במרכז הרפואי וולפסון
 

 

 

 מחזור ה' -יעל לרר 
 הוצאת ומנהלת מייסדת

 לאור הוצאה ,"אנדלוס"
 ספרות בתרגום המתמחה

 העברית לשפה ערבית
 

https://www.tau.ac.il/profile/djoel
http://portal.idc.ac.il/faculty/en/pages/profile.aspx?username=doronf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9F
http://humweb7.bgu.ac.il/idanl/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8_%D7%A7%D7%A8%D7%AA
http://www.nrg.co.il/gevanew/owa/MORE.OPINIONS?pWriterID=4668829
http://www.hasefer.org.il/faq/adviser_desc.asp?adviserID=9
http://www.bgu.ac.il/~aviadra
http://ethics.tau.ac.il/he/portfolio/%D7%93%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9F/
http://www.eden-study.org/
https://www.themarker.com/news/1.2050278
http://www.stateconcapital.com/people/
http://www.wolfson.org.il/?CategoryID=0&ArticleID=2049
http://www.andalus.co.il/?p=326


 

 מחזור ה' -פלג  דן
כוריאוגרף ומנהל אמנותי להקת 

 Hauptmann-Theaterהמחול 
Görlitz-Zittau  .Gerhart  

 Wee Danceכוריאוגרף ורקדן 
Company 

 

 
 מחזור ו' -ד"ר רפי חדד 

 -המרכז לחקר המוח 
 אוניברסיטת בר אילן

 
 

 
 מחזור ו' -פרופ' אלדר פישר 

 המחשב למדעי בחוג פרופסור
 בתחום חוקר בטכניון

 אלגוריתמים
 

 

 מחזור ה' -פרופ' נעמה פרידמן 

 לחינוך ס"בביה פרופסור
 .אביב-תל באוניברסיטת

  .ומוח שפה חוקרת
 ראשנוירופסיכובלשנית. 

 הבינתחומית התכנית
 לאוטמן עדי ש"ע למצטיינים

 

 
 מחזור ו' -פרופ' נועם סובל 

 חלקהחוקר במ
 ויצמן במכון לנוירוביולוגיה

 )חוש הריח(
 

 

 

 

 

 מחזור ו' -יותם אוטולנגי 
 מסעדות רשת בעל ,שף

 ופרסם בעיתון כותב ,בלונדון
 בישול ספרי

 
 
 

 
 מחזור ו' -שי לביא  פרופ'

 למשפטים בחוג פרופסור
 אביב-תל באוניברסיטת

 
 
 
 

 

 מחזור ו' -פרופ' גיא שחר 
 לאימונולוגיה במחלקה מרצה

 בתקשורת עוסק .ויצמן במכון
 במערכת ותנועה תאית בין

 החיסון
 
 

 
 מחזור ו' -ד"ר יצחק מלמד 

 לפילוסופיה חוגה
 Johns Hopkins University 

 

 

 מחזור ו' - ד"ר ערן גוטר
חוקר ומרצה לפילוסופיה: 

אסתטיקה , ויטגנשטיין
פילוסופיה של , פילוסופית
 חשיבה סינאסתטית, המוסיקה

 

 
 

 מחזור ו' -ד"ר מרב ירושלמי 
המחלקה לאמנויות 

 גוריון-אוניברסיטת בן

http://www.wee-dance-company.de/
http://www.rafi-haddad-lab.info/
http://www.cs.technion.ac.il/he/people/eldar/
http://www.tau.ac.il/~naamafr/
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%99
http://ethics.tau.ac.il/he/prof-shai-lavi-center-director/
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%99%D7%90-%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://philosophy.jhu.edu/directory/yitzhak-melamed/
https://yedion.yvc.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Show_Teacher_Card&arguments=-N344,
http://in.bgu.ac.il/humsos/art/Pages/merav-yerushalmy.aspx/


     

     

 מחזור ו' -ד"ר מאיה ערד 
 במרכז אורחת סופרת

 Stanford.יהודיים  ללימודים
 של לבלשנות בתחום דוקטור
 והלקסיקון התחביר ממשק

 

 
 מחזור ז' -פרופ' גל צ'צ'יק 

 המוח למדעי בתוכנית מרצה
 עוסק אילן. בר באוניברסיטת

 Computational -ב

Neuroscience 
 
 
 

 מחזור ו' - פיינשטיין יובלד"ר 
דוקטור לסוציולוגיה 
 באוניברסיטת חיפה 

 
 
 

 
 מחזור ז' -קציר  ד"ר שאול
סטוריה ופילוסופיה יהמכון לה

של המדעים והרעיונות על שם 
 אביב-אוניברסיטת תל ןכה

 
 
 
 

 מחזור ז' – פרופ' לילך בן שחר
 נוירוביולוגיה של השפה

ראש התכנית למדעי המוח 
 אילן-באונ' בר

 

 
 מחזור ח' -ד"ר אורי בלקינד 

חוקר את הפילוסופיה של 
 הפיזיקה

 

 

 

 

 מחזור ז' -אביב רגב פרופ' 
 לביולוגיה פרופסור

 חוקרת, MIT באוניברסיטת
 יוז הווארד ש"ע הרפואי במכון

 

 
 מחזור ח' -לילך הדני  פרופ'
 הצמח למדעי במחלקה מרצה

 .אביב תל באוניברסיטת

population genetics 

/evolutionary theory 

 

 

 מחזור ז' -רמי אדוט 
רכז תחום שינוי מדיניות, 

המרכז לצדק חברתי 
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן 

 ליר בירושליםון במכון 
 

 
 
 
 
 
 

 מחזור ח' -עידו חניאל  פרופ'
 להנדסה בפקולטה מרצה

 גיאומטריה מלמד בטכניון
 ויישומיה חישובית

 
 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%93
http://chechiklab.biu.ac.il/
https://hevra.haifa.ac.il/~soc/index.php/he/staff-he/staff-academi-he/150-2015-04-20-13-56-47
http://humanities1.tau.ac.il/segel/skatzir/?lang=he
https://gondabrain.biu.ac.il/node/237
http://humanities1.tau.ac.il/cohn/index.php/segel/segel
https://www.broadinstitute.org/regev-lab
https://sites.google.com/site/hadanylab/home
http://www.vanleer.org.il/he/people/%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%98
http://tasp.technion.ac.il/index.php/he/people-he/academic-staff-he/109-iddo-hanniel-he


 
 ח' מחזור -קרמן-מאיה להט

מנהלת היחידה אשת תקשורת. 
לפיתוח אקדמי והוצאה לאור 

 מורה באוניברסיטה הפתוחה.
 לקולנוע בחוג החוץ מן

 א"ת באוניברסיטת וטלוויזיה

 
 מחזור ח' -צביקה רימלט 

 הייטק בחברת תוכנה יועץ
 קנדית

 
 

 
 מחזור ט' -ד"ר אסף ענברי 

מכללת ב, מכללת כנרתמלמד ב
מרכז בתל אביב וב עלמא

בירושלים.  האקדמי שלם
וסיפורים בכתבי  מסות פרסם

 וניםעת ובעיתונים ש
 
 
 

 
 'מחזור ח -דניאל  מונטרסקו  ד"ר

 לסוציולוגיה בחוג מרצה

 Central-ואנתרופולוגיה ב

European University  
 
 
 

 
 ח'מחזור  –איתן קצב 

פרופ' לפיזיקה באוניברסיטה 
העברית. בעל תואר מוסמך 

 בפסיכולוגיה קלינית 
 
 

 
 מחזור ט' -פרופ' נטלי רוטמן 

 באוניברסיטת פרופסור
 .להיסטוריה בחוג טורונטו
 early modern ב עוסקת

Mediterranean- cultural 
mediation, historical 

anthropology 
 
 

 
 מחזור ח' -מן פרופ' גלעד צוקר

ומופקד הקתדרה  פרופסור  
שפות לבלשנות ו

אוניברסיטת ב בסיכון
 אוסטרליה ,אדלייד

 

 
 מחזור ט' -ד"ר אורלי זוהר 

מומחית.  פסיכולוגית קלינית
סיימה לימודים במגמה 

 הפסיכוביולוגית
 

 
 מחזור ט' -נקדימון -שגיב ענבל

מעברית לאנגלית,  מתרגמת
 תואר שני סיימה לימודי

 במחלקה למחקר התרבות 
 
 
 
 
 

 
 מחזור ח' -נועם קנולר 

Amsterdam university 
college קולנוע וטלוויזיה 

 

 

 
 מחזור ט' -רשף לוי 

תסריטאי, מחזאי, במאי 
 קולנוע וקומיקאי

 

 
 מחזור ט' -ברזלי שרית ד"ר 

 קולטה לחינוךחברת סגל ב
וחוקרת  באוניברסיטת חיפה

מרכז המצוינות ראשית ב
לחקר למידה  LINKS המחקרית

 המידע בחברת
 

 

 
 'חמחזור  -בליט נדפנה רוז

עורכת ומתרגמת של ספרי עיון 
 אקדמיים, ספרי הגות ופרוזה

מלמדת תרגום עיוני 
באוניברסיטת תל אביב 

 גוריון-ובאוניברסיטת בן

 
 מחזור ט' -ד"ר אילן סמיש 

 לביואינפורמטיקה מרצה
 בראודה אורט במכללת
 למדע ויצמן ובמכון כרמיאל

 
 

 
 מחזור י' -ד"ר מושיק לביא 

סמנכ"ל חדשנות ויזמות, 
האוניברסיטה הפתוחה. מלמד 

בביה"ס לעבודה 
 אביב-תל באונ' סוציאלית

 
 

http://www.hamartzim.co.il/martzim.php?id=576
http://ca.linkedin.com/in/zvikarimalt
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A3_%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%94_(%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%94_(%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)
http://ceu.academia.edu/DanielMonterescu/Papers
https://scholar.google.co.il/citations?user=rKgpP5AAAAAJ&hl=en
http://www.utsc.utoronto.ca/hcs/natalie-rothman
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93_%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.moebius.co.il/#!blank/lh7l6
http://www.metargemet.com/
http://www.auc.nl/shared-content/news/news/faculty/hum/knoller-noam.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%A3_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/component/contact/contact/110-senior-staff/43-vav/43
http://links.org.il/
http://links.org.il/
http://links.org.il/
http://links.org.il/
http://humanities1.tau.ac.il/tirgum/index.php/staff#DR
http://www.braude.ac.il/faculty/Ilan_Samish.aspx
https://twitter.com/bizmax_il/status/1214929683768389632?lang=he


 
 מחזור י' -פרופ' ארז לבנון 

אינפורמטיקה  מרצה בחוג לביו
סיטת בר אילן. עוסק באוניבר

בפלסטיות של המידע הגנומי, 
 רנ"א ודנ"אעריכת 

 
 י'מחזור  -קובר ד"ר גל 

 המדע של לפילוסופיה מרצה

 Bridgewater -ב וביואתיקה

State University 
 
 
 
 

 
 מחזור י"א -דב אלבוים 

סופר, עורך, עיתונאי, מנחה 
טלוויזיה ומרצה לפילוסופיה 

 יהודית
 
 

 
 מחזור י' -פרופ' יעל ניב 

מרצה בחוג למדעי המוח 
ובמחלקה לפסיכולוגיה 

פרינסטון.  באוניברסיטת
חוקרת היבטים חישוביים של 

  למידה וקבלת החלטות
 

  
 מחזור י"א -עירן דורפמן  פרופ'

 ספרותבחוג ל מלמד
באוניברסיטת תל אביב ומנהל 

 Collègeתכנית ב
International de 

Philosophie (Paris) 
 
 

 
 מחזור י"א -ד"ר מיקי קרטס 

סדי חברת הביוטק יממי
חקר הגנום ל"מולקולו" 

 האישי
 
 

 
 מחזור י' -אורדן נועם ד"ר 

גישה חישובית ללמידת שפה 
חוג למדעי המחשב ה. מתורגמת

חיפה, מלמד על קורס  'באונ
 תרגום אוטומטי

 

 
 מחזור  י' -ד"ר דפנה פלטי 

 דוקטור בפסיכולוגיה
מתמחה ת"א. אוניברסיטת מ

רצה . מבפסיכולוגיה קלינית
ובמכללה  ת"א 'לפסיכולוגיה באונ

 תל אביב יפו האקדמית
 

 
 מחזור י"א -ד"ר גיא הופמן 

מרצה וחוקר בבית ספר סמי 
עופר לתקשורת במרכז 

-ומנהל ,הבינתחומי הרצליה
שותף המעבדה לחדשנות 

 במדיה של המרכז
 
 

 
 מחזור י' - עודד שוורץ ד"ר

מרצה בבית הספר להנדסה 
ולמדעי המחשב באוניברסיטה 

 העברית

 

 
 מחזור י' - קובסקי'רצ ניר

 בעל תואר מוסמך בביולוגיה,
ועורך  מחזאי ,מתרגם, סופר

 עצמאי
 

 
 מחזור י"א -ון אילן יר

בעל תואר מוסמך במנהל 
 עסקים

 
 

 
 מחזור י"א - גלי וינרב

כתבת לענייני מדעי החיים 
 "ובריאות בעיתון "גלובס

 
 מחזור י' -יעל סלע שפירו 

מתרגמת ספרים וטקסטים. 
מלמדת תרגום באוניברסיטת 

  תל אביב
 

 
 מחזור י' -ד"ר רועי צהר 

 באונ'מרצה בחוג למזרח אסיה 
הודי , עוסק בבודהיזם ת"א.

טיבטי, תרבות הודו הקלאסית, 
 פילוסופיה ופואטיקה בהודו

 

 
 מחזור י"א -שמעון אדף 

מלמד כתיבה סופר ומשורר. 
 –אוניברסיטת בן ביוצרת 
 גוריון

 

 
 מחזור י"א -גיא מייקלס ד"ר 

 London School Of -מרצה ב
Economics 

http://life-sciences.biu.ac.il/node/1085
http://ethics.harvard.edu/people/gal-kober
http://www.dovelbaum.com/
http://www.princeton.edu/~yael/
http://humanities1.tau.ac.il/segel/edorfm/?lang=he
http://www.themarker.com/markerweek/1.2057872
https://transela.com/tag/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%9F/
http://www.hebpsy.net/showprofile.asp?id=16114
http://portal.idc.ac.il/faculty/he/pages/profile.aspx?username=hoffman
http://www.cs.huji.ac.il/~odedsc/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%A8%D7%A6'%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99?oldformat=true
http://www.ronilan.com/
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2728
https://transela.com/2009/04/30/translation_studies/
http://humanities1.tau.ac.il/segel/roytzo/
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00008.php
http://personal.lse.ac.uk/michaels/


 
 מחזור י"א -ד"ר איתי ספיר 

מרצה להיסטוריה של האמנות 
 במונטריאול UQAM ב
 
 

 
 מחזור י"ב - ד"ר מיכאל בקר

במחלקה  לפונולוגיה מרצה
 לבלשנות באוניברסיטת

 אינדיאנה
 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ב -ינץ לוי 

סופר, תסריטאי, מחזאי, מנחה 
 טלוויזיה, מרצה ועורך

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"א -ד"ר דבי תלמי 

 לפסיכולוגיה מרצה

 עוסקת סטר'מנצ באוניברסיטת

 ;Emotion and cognition -ב

Memory and decision 

making 
 
 
 

 
 מחזור י"ב -ד"ר אורי גולדברג 

עמית  חוקר השיעה ואיראן
במרכז דדו לחשיבה מחקר 

צבאית בינתחומית, חבר סגל 
במכללה לביטחון לאומי ומרצה 
באוניברסיטת תל אביב, במרכז 

הבינתחומי הרצליה 
 ובאוניברסיטה הפתוחה

 
 

 
 במחזור י" -יאיר מינצקר פרופ' 

פרופ' להיסטוריה 
 Princeton באוניברסיטת 

 
 

 
 מחזור י"א -ד"ר תמר תלם שפיר 

 דוקטור לכימיה. כיום

Specialist Application 
 GE Healthcare בחברת

 בלונדון 
 

 
 מחזור י"ב -יואב גולדרינג 

פעיל חברתי, חבר במועצת 
 עיריית תל אביב

 
 
 
 

 
 מחזור י"ב - לנדוד"ר רון ניו

-מרצה בחוג למחשבת ישראל 
 CNR ב
 
 
 
 

 
 מחזור י"ב -ד"ר אבנר דורמן 

 תואר דוקטורבעל 
 בקומפוזיציה. מלחין

 
 
 
 

 
 מחזור י"ב -גרוס  -ד"ר אורית קליפר

מכון מ תואר דוקטורבעלת 
 Action Recognition ויצמן

in Challenging Real-World 

Videos 

 

 

  
  מחזור י"ב-ד"ר נעמה עקביה ז"ל
  בעלת תואר דוקטור

 UCLAמאוניברסיטת 
בתחום היסטוריה בקליפורניה 
 של המדעים

 

 

 
 מחזור י"ב -אלעד אוריאן 

 Comet"מנהל חברה שם 

ME" בתחום אנרגיה מתחדשת 
 

 
 מחזור י"ב -ד"ר אריק גלסנר 

דוקטור לספרות. בעל תואר 
 סופר ומבקר ספרות

 
 מחזור י"ב -ד"ר דני שפרוך 

 Automorphic מתמטיקאי. 
forms and representation 

of P - adic groups 
  Howardאוניברסיטת 

 

 
 מחזור י"ג -ד"ר עילית פרבר 

 לפילוסופיה בחוג מרצה
  אביב-תל באוניברסיטת

http://uqam.academia.edu/ItaySapir
http://becker.phonologist.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A0%D7%A5_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/staff/talmi
https://shalem.ac.il/he/%D7%A1%D7%92%D7%9C/ori-goldberg/
https://history.princeton.edu/people/yair-mintzker
https://www.linkedin.com/in/tamar-telem-shafir-b50989
http://tv.social.org.il/social/2012/02/20/license-to-demo
https://naiweld.wordpress.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://videolectures.net/orit_kliper_gross/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29476949/
http://www.greenprophet.com/2009/03/comet-renewable-energy-palestine
https://arikglasner.wordpress.com/
http://coas.howard.edu/mathematics/faculty/szpruch.html
http://humanities1.tau.ac.il/segel/iferber/?lang=he


 
 מחזור י"ג -יניב איצקוביץ ד"ר 

סופר ישראלי, פילוסוף, 
 פובליציסט ומרצה

 

 
 מחזור י"ג -נעמה קופלמן ד"ר 

Ph.D. in Human population 

genetics at the University of Tel 

Aviv and Stanford University. Her 

research interests are in 

evolutionary biology and genetics, 

netics, and comparative phyloge

 genomics 
 

 

 
 מחזור י"ד - יחזקאל רחמים

 , משורר ועורךסופר
 

 

 

 

 
 מחזור י"ג -ד"ר יובל ניר 

לרפואה  בביה"סמרצה 
באוניברסיטת תל אביב. חוקר 

 הקשר בין שינה וקוגניציה את
 

 
 מחזור י"ג -ד"ר עינת רובינשטיין 

סמנטיקה בלשנות. 
ובממשקים בין סמנטיקה 

. לבין פרגמטיקה ותחביר
 האוניברסיטה העברית

 
 
 
 

 
 מחזור י"ד -פרופ' גיורא שטרנברג 

פרופסור להיסטוריה 
 , אוקספורדבהרטפורד

 
 
 
 

 
 מחזור י"ג -ד"ר אבי ליפשיץ 

מרצה במחלקה להיסטוריה 
 באוניברסיטת אוקספורד

 
 
 
 

 
 –רצ'קובסקי -ד"ר רוני הירש

 מחזור י"ג
היסטוריה של אירופה בעת 

החדשה. מרצה באוניברסיטה 
 העברית

 
 
 

 
 מחזור י"ד -טל ארבל ד"ר 

היסטוריה בעלת תואר דוקטור ל
אוניברסיטת משל המדעים 

הארווארד. חוקרת במרכז מינרבה 
לזכויות אדם בפקולטה למשפטים 

 אוניברסיטת ת"אב

 
 

 

 מחזור י"ג -ד"ר שראל פליישמן 
מחלקה מהדוקטור בעל תואר 

למדע ביומולקולרי במכון 
 וויצמן למדע

 
 
 

 
 י"גמחזור  –חנן ליפשיץ 

 בעל תואר מוסמך בפילוסופיה
 מאוניברסיטת ת"א

 
 
 
 
 

 

 מחזור י"ד – אמיר מיטשלד"ר 
המחלקה לחקר התא, ביה"ס 

לרפואה, אוניברסיטת 
 מסצ'וסטס

 
 
 
 

 
 י"גמחזור  –יורי קוגן 

 בעל תואר ראשון במתמטיקה
 מאוניברסיטת ת"א

 
 

 
  מחזור י"ג -אור עזרתי ז"ל ר ד"

בעל תואר דוקטור 
בפסיכולוגיה מאוניברסיטת 

 ת"א. פסיכולוג, עיתונאי
 
 
 
 

 
 מחזור י"ד -עופר פסטרנק ד"ר 

ב  לרפואה ס"בביה מרצה
.Harvard של בתחום חוקר 

 הדמיה ,מוחית הדמיה
 הפרעות ,רפואית

-נוירו והפרעות פסיכיאטריות
 דגנרטיביות

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
https://www.researchgate.net/profile/Naama_Kopelman
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://medicine.mytau.org/nir/
http://hebrew-language.huji.ac.il/people/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.hertford.ox.ac.uk/about/people/professor-giora-sternberg
https://www.history.ox.ac.uk/people/associate-professor-avi-lifschitz
https://www.academia.edu/16630818/Thinking_of_the_Modern_City_German_Intellectuals_between_Paris_and_Berlin_1800-1939_Hebrew_
https://www.academia.edu/16630818/Thinking_of_the_Modern_City_German_Intellectuals_between_Paris_and_Berlin_1800-1939_Hebrew_
http://telaviv.academia.edu/TalArbel/CurriculumVitae
http://www.fleishmanlab.org/
http://limlab.ucsf.edu/people/amir.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29476949/
https://lmi.med.harvard.edu/people/ofer-pasternak


 
 מחזור י"ד –ד"ר עופר רוג 

מיקרוביולוגיה מולקולרית 
וביוטכנולוגיה. מרצה במחלקה 

לביולוגיה מולקולרית 

 UTAHבאוניברסיטת 

 
 מחזור ט"ו -ד"ר עמרי בהם 

Assistant Professor of 
at THE NEW Philosophy 

SCHOOL OF SOCIAL 

RESEARCH 
 

 
 מחזור ט"ו -טל חורש 

מעצב אירועים, בעל חברת 
 ""הדוניזם פתרונות לאירועים

 

 

 

 

 
 מחזור י"ד -יניב מסינגר 

דוקטור בתכנית בעל תואר 
לפולקלור יהודי והשוואתי 

באוניברסיטה העברית בתחום 
 המיתולוגיה ההשוואתית

 

 
 מחזור ט"ו -ד"ר נאור בן יהוידע 

 לסוציולוגיה חוגה
אוניברסיטת  ואנתרופולוגיה

Columbia 
 
 

 
 מחזור ט"ו -טל ד"ר ערן 

 Assistant Professor of 

Philosophy at McGill 
University, specializing in 

philosophy of science 
 
 
 

 
 מחזור י"ד -תום שיינברג ד"ר 

מרצה במחלקה 
לנוירוביולוגיה, אוניברסיטת 

 תל אביב
 
 

 
 מחזור י"ד –מיכל וייס 

בעלת תואר מוסמך מהמכון 
להיסטוריה ופילוסופיה של 

 באונ' ת"א המדעים והרעיונות
 

 
 מחזור ט"ו -ד"ר מיכל גלייטמן 

 -מכון ון ליר בירושלים 
 האקדמיה ע"ש פולנסקי

 
 מחזור ט"ו  -שי כרמון 

 בעלים של סטודיו לעיצוב 

 

 
 מחזור י"ד – ד"ר עודד רבינוביץ

, חוג להיסטוריה כלליתמרצה ב
 העת החדשה המוקדמת,

 אביב-תלאוניברסיטת ב
 
 

 
 מחזור י"ד –ישי אלידע 

בעל תואר מוסמך במדעי 
המחשב. מפתח אלגוריתמים. 

 מוביליי ישראל
 
 
 

 
 מחזור ט"ו -נעמה גרשי ד"ר 

. סיכולוגית קלינית לילדיםפ
מרצה במגמה לפסיכולוגיה 
חינוכית וקלינית של הילד 

בביה"ס לחינוך באוניברסיטה 
 העברית

 

 
 מחזור י"ד –רענן שניר 

בעל תואר מוסמך מביה"ס 
למדעי הפסיכולוגיה במגמה 

 הקוגניטיבית
 
 

 
 מחזור ט"ו -אחימן  אמיתי

עוסק בהקמת מרכזי מבקרים 
)מוזיאונים היסטוריים( 

 ובהפקת סרטים דוקומנטריים
 
 
 

 
 מחזור ט"ו -ד"ר אוריאן זכאי 

 ספרותב בעלת תואר דוקטור
 באוניברסיטת השוואתית

 מישיגן
 

 

https://www.bioscience.utah.edu/faculty/rog/
http://www.newschool.edu/nssr/faculty/?id=4e44-6b78-4e6a-4d32
http://www.hedonism.co.il/about/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://mandelschool.huji.ac.il/people/%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8
http://www.socanth.cam.ac.uk/directory/dr-naor-ben-yehoyada
https://sites.google.com/site/erantalphilosophy/
http://schonberglab.tau.ac.il/
http://www.polonsky.vanleer.org.il/dr-michal-gleitman/
http://www.shaycarmon.com/
https://humanities.tau.ac.il/profile/odedra
https://www.facebook.com/yishai.elyada
http://education.huji.ac.il/naama-gershy
http://www.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%9F-%D7%A1%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9/
https://cnelc.columbian.gwu.edu/orian-zakai


 
 זמחזור ט" - בנאריאלון 

סמנכ"ל קריאייטיב וחדשנות 
בסחברת הסטראט אפ 

INTERLUD 
 

 

 

 

 
 מחזור ט"ז –ד"ר שאול סתר 

מבקר אמנות בעתון הארץ. 
ותאוריה מרצה לספרות 

אביב, בצלאל -באוניברסיטת תל
 ומכללת ספיר

 
 

 
 מחזור י"ז -ד"ר עופר דינס 

  -דוקטור ועמית הוראה ב
Harvard  עוסק בספרות

 ואנתרופולוגיה לשונית
 
 
 
 

 
 מחזור ט"ז -איציק יוסף 

לפילוסופיה של  כהן מכון
המדעים והרעיונות 

 אביב -יטת תלבאוניברס
 כללית יחסות מלמד

 וסיבתיות
 
 

 
 מחזור ט"ז -ד"ר עידן שמעוני 

החוג לפילוסופיה, 
 אביב-תלאוניברסיטת 

 
 
 
 

 
 מחזור י"ז -ד"ר אורי הולנדר 

עמית הוראה באוניברסיטת 
מלמד ספרות עברית  בן גוריון,

-חדשה שירת העולם במאה ה
20 
 
 
 

 
 מחזור ט"ז -ד"ר אוריאל כהן 

Assistant Professor at  

Brown University 

 
 
 
 

 
מחזור  - )ז"ל( נעמה צאלד"ר 
 ט"ז

ספרות ב בעלת תואר דוקטור
  סופרתמרצה, עורכת 

 
 

 
 מחזור י"ז -אלישבע אביצור 

במשפטים  בעלת תואר מוסמך
 ובכלכלה באוניברסיטת ת"א

 
 
 
 
 
 

 
 מחזור ט"ו -ליאת סגל 

יוצרת אמנות טכנולוגית 
חוקרת את הקשר בין האישי 

 לטכנולוגי
 
 
 
 

 
 מחזור ט"ז -ארי -ד"ר שירי לב 

Max Planck Institute for 

Psycholinguistics 
 
 
 
 
 

 
 מחזור ט"ז -עמית קגיאן 

 Yahoo ב-מהנדס מחקר 
 ישראלמעבדות מחקר 

 
 

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

 החינוך
 
 

 
  מחזור ט"ו - אגר גילי 

 מומחית קלינית פסיכולוגית

 
 מחזור ט"ז -ד"ר ליעד מודריק 

מרצה במחלקה לפסיכולוגיה, 
 אוניברסיטת תל אביב

 
 
 
 
 
 

 
  מחזור ט"ז -גל סקלי 

 זוגי ויועץ פסיכותרפיסט
 
 

http://interlude.fm/team_page/alon-benari
https://takriv.net/author/shaulseter/
http://harvard.academia.edu/DynesOfer
http://humanities1.tau.ac.il/cohn/index.php/segel/segel/96-itzikyosef
https://telaviv.academia.edu/IdanShimony
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00876.php
http://blogs.brown.edu/ucohenpr/
https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.8971624
https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.8971624
https://www.haaretz.co.il/opinions/1.1733883
http://www.sweet-tech-studio.com/
http://www.mpi.nl/people/lev-ari-shiri
https://www.linkedin.com/in/amit-kagian-81b4692b
http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-40390
http://www.tipulkarov.com/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/
http://www.mudriklab.tau.ac.il/
http://hakomiisrael.com/?page_id=249


 
 מחזור י"ז - יעל פסקל

מיקרוביולוגיה מולקולרית 
 וביוטכנולוגיה

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ז -ד"ר שירה פלש 

מגמה מה ךבעלת תואר מוסמ
בחוג  וגיתהפסיכוביול

תואר ובעלת  לפסיכולוגיה
. חוקרת דוקטור לרפואה

 באוניברסיטת סטנפורד
 

 
 מחזור י"ח -ד"ר שלומי ראובני 

מרצה לכימיה באוניברסיטת תל 
 אביב. עוסק בחקר חלבונים

 
 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ז -יזהר תורן 

 סטטיסטיקה והסתברות
 אנליסט 

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ח -ד"ר אסף תמרי 

מחלקה למחשבת ישראל ה
  גולדשטיין-ע"ש גורן

 אוניברסיטת בן גוריון
 
 

 
 מחזור י"ט -אמיר חרש 

עוסק בחקר אמפירי 
קריאת  קוגניטיבי של

טקסטים ספרותיים. כותב 
פרוזה. מנחה סדנאות לסיפור 

בביה"ס  דוקטורנט .סיפורים
 באונ' ת"א למדעי התרבות

 

 
 מחזור י"ז -ד"ר הדי ויטרבו 

משפטים: משפט חברה 
 ליטיקהוופ
 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ח -ד"ר תום אורגד 

 פילוסופיה ומדעי הדתות
 
 
 
 

 
 מחזור י"ט -כרמה בן יוחנן 

היסטוריה ומדעי לימודי 
 הדתות

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ז -ד"ר עדי ברזל 

מחלקה לביוכימיה וביולוגיה ה
-מולקולרית באוניברסיטת תל

 אביב
 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ז -שירה לב עמי 

מנהל עסקים, משפטים ומדע 
 המדינה

 
 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ח -מתן גביש ד"ר 

מרצה  מתמטיקה ופיזיקה
 באוניברסיטה העברית

 
 
 

 
 מחזור י"ז -ד"ר ענבל בן עמי ברטל 

ת תחקרה התנהגות אמפתי
  בקרב עכברושים

 
 
 

 
 מחזור י"ז -טל ניב 

 משפטיםב תואר דוקטורבעלת 
. מורה מן  Berkeley מאונ'

 -החוץ בחוג למשפטים ב

Berkeley  מלמדת על קורס
 משפט, חברה וטכנולוגיה

 

 
 מחזור י"ח -ידעאל ולדמן ד"ר 

 מדעי המחשב
 
 
 

http://carbonlab.net.technion.ac.il/lab-publications/
https://www.linkedin.com/in/shira-flash-a637aa27
http://shlomireuveni.weebly.com/
https://www.linkedin.com/in/ytoren
https://bgu.academia.edu/AssafTamari
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4370419,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=umXQVWXSwU8
http://www.altinomachado.com.br/2013/04/tom-orgad.html
http://humanities1.tau.ac.il/history-school/he/people/students/page?p=karmabj@gmail.com
https://www.tau.ac.il/profile/adibarzel
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001162998
http://www.cs.huji.ac.il/he/people/faculty
http://www.inbalbartal.com/
https://www.law.berkeley.edu/php-programs/jsp/viewProfile.php?id=148
http://keinanlab.cb.bscb.cornell.edu/content/people


 
 מחזור י"ט -רונה סגל 

, בעלת תואר מוסמך תסריטאית
מהחוג לקולנוע וטלוויזיה 

 באוניברסיטת ת"א
 
 
 
 

 
 מחזור כ' -ד"ר גליה תנאי 

 חוקרת ומלמדת מיינדפולנס
 
 
 
 

 
 מחזור כ"א -קרן שפי 

בעלת תואר מוסמך , סופרת
 בחוג לספרות

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ט -יוסי הרפז ד"ר 

חוג מרצה וחוקר ב
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 אביב-אוניברסיטת תל
 
 
 

 
 מחזור כ"א -ד"ר דוד גולן 

post-doc fellow Stanford 
University  מוסמך בכלכלה

ודוקטורט בסטטיסטיקה 
 מאונ' ת"א

 

 
 מחזור כ"ב -אורי אובולסקי ד"ר 

ביולוגיה ב דוקטורבעל תואר 
אוניברסיטת תל ממולקולרית 

 אביב
 
 
 

 
 מחזור כ' -ד"ר אורי להב 

במדעי  בעל תואר דוקטור
 postdoctoral  המחשב.

SWS-MPI researcher at 
 
 
 

 
 מחזור כ"א -עלמה יצחקי 

 נטיתדוקטור ,ציירת
-באוניברסיטת תללפילוסופיה 

אביב, ומרצה במחלקה 
  לאמנות רב תחומית בשנקר

 

 
 מחזור כ"ב -יובל פינטר 

 ,ר'ינג'ג בחברת חישובי בלשן
 שגיאות מתקן המפתחת
 קשר תלוי אוטומטי

 
 
 

 
 מחזור י"ט -אריאל בן סימון ד"ר 

CeMM , מדעי הרפואה

 for Center Research

Medicine Molecular 
 
 
 
 

 
 מחזור כ' - פאוסט אביגיל 

 משפטיםלימודי 
 
 
 
 
 
 

 
 מחזור כ' -ד"ר טל לינזן 

. מתמטיקהובלשנות לימודי 
איש סגל פסיכובלשן חישובי. 

 Johns hopkinsבאוניברסיטת
 
 
 

 
 מחזור י"ט -לולה בראון 

כימאית החוקרת את הסינתזה 
 והשימושים של החומר הפחמני

 
 
 
 
 
 

 
 מחזור כ' -עידן בלנק 

 פסיכוביולוגיהלימודי 
 
 
 
 
 
 

 
 מחזור כ' -יוני דונר 

 דוקטורנט באוניברסיטת
Stanford  . המחקר שלו משלב

מדעי המחשב  , סטטיסטיקה
 ופסיכולוגיה

 

http://www.ha-makom.co.il/ronasix
http://mindbody.co.il/%D7%93%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99/
http://www.kerensheffi.com/
https://social-sciences.tau.ac.il/profile/yharpaz
https://scholar.google.co.il/citations?user=UIBdYrAAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Uri_Obolski
https://www.mpi-sws.org/~orilahav/
http://www.mpi-sws.org/
http://www.almaitzhaky.com/
https://blazinghyphens.wordpress.com/English/
https://www.researchgate.net/profile/Ariel_Bensimon
https://www.researchgate.net/institution/CeMM_Research_Center_for_Molecular_Medicine
https://www.researchgate.net/institution/CeMM_Research_Center_for_Molecular_Medicine
https://www.researchgate.net/institution/CeMM_Research_Center_for_Molecular_Medicine
https://www.researchgate.net/institution/CeMM_Research_Center_for_Molecular_Medicine
https://law.tau.ac.il/profile/abigailfaust
http://tallinzen.net/
https://scholar.google.com/citations?user=bvzMyJEAAAAJ&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=4Kx4D1Cem4U
http://www.quantified-mind.com/team


 
 מחזור כ"ב -אודי קרקלינסקי 

בעל תואר מוסמך במשפטים 
 וכלכלה

 
 
 
 
 

 
 מחזור י"ח -שחר זיו 

פסיכולוגיה ב בעל תואר מוסמך
 קוגניטיבית. מוסיקאי

 
 
 
 

 
 מחזור י"ט -רוני הירש 

בפילוסופיה  בעלת תואר מוסמך
באוניברסיטת ת"א.  יהודית

ממקימיו ועורכיו של משוררת, 
 כתב העת דקה

 
 

 
 מחזור י"ח -ד"ר איתמר מן 

משפט בינלאומי, תיאוריה 
פוליטית, זכויות אדם, משפט 

סביבתי, דיני פליטים, דיני 
לחימה, משפט בינלאומי 

בפקולטה מרצה וחוקר . פלילי
אוניברסיטת למשפטים ב

 חיפה
 

 
 מחזור י"ט -ד"ר גל כץ 

דוקטור לפילוסופיה 
 Columbiaמאוניברסיטת 

 
 
 

 
 מחזור כ' -דניאל שוורץ 

בספרות  בעלת תואר מוסמך
בוגרת תכנית הופמן  עברית.

למנהיגות ואחריות חברתית 
 באוניברסיטה העברית

 

 
 מחזור י"ח -רועי פורת 

פילוסופיה ולימודים 
קוגניטיביים של השפה. 

דוקטורנט בלימודי מזרח 
ט יאסיה. חוקר במלגת פולברי

 באוניברסיטת הארוורד
 
 
 

 
 מחזור י"ט -כנרת שדה 

דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 

מלגאית בתכנית "זכויות . ת"א
אדם והיהדות" במכון הישראלי 

 לדמוקרטיה

 

 
 מחזור כ"ב -רשף שילון 

Dialog , NLU, בלשנות

Modeling, Machine 

Translation, Language 

Modeling, and Intelligent 

Agents 

 
 מחזור כ"א -סער סקלי 

באמנות  בעל תואר מוסמך
 התאטרון, שחקן ואמן

 
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ב -יעל צח 

ישראל "סגן ראש מטה 
דיגיטלית", ראש צוות 

 טרנספורמציה
 
 
 

 
 מחזור י"ח -עירא רוזן 

גיאוגרפיה וסביבת האדם. 
מתכנן ערים, רכז תכנון בכיר 

להתחדשות עירונית במחלקת 
 התכנון בעיריית ת"א

 

 
 מחזור כ"א - רוזנברג-פישרהדס 

 היסטוריהדוקטורנטית בחוג ל
 אביב-כללית באוניברסיטת תל

 
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ב -מתן קמינר 

לאנתרופולוגיה  דוקטורנט
 אוניברסיטת מישיגןב
 
 
 
 

 
 מחזור י"ח -שירה שמואלי 

דוקטורנטית למשפטים. מרכז 
אדמונד ספרא לאתיקה 

הפקולטה למשפטים 
 באוניברסיטת ת"א

 
 

https://www.linkedin.com/in/udi-karklinsky-876925a7
http://bama.acum.org.il/%D7%A9%D7%97%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%97%D7%A8/
https://www.wikiwand.com/he/%D7%93%D7%A7%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://law.haifa.ac.il/index.php/he/staff/segel-academi/15-hebrew/staff-heb/faculty-heb/58-imann-heb
http://galkatz.com/About
http://hoffman-program.huji.ac.il/article/60
https://www.cies.org/grantee/roy-porat
https://www3.tau.ac.il/socioconf/index.php/speakers/14-2015-10-10-09-54-02
https://www.linkedin.com/in/reshef-shilon-9790661
http://www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.1742862
https://www.gov.il/he/Departments/People/yaelt
https://magdilim.co.il/hitch-bait/
https://www.tau.ac.il/PhD/hadas-fisher-rosenberg
http://isranthro.org/guild_member/%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8
http://institutfrancais-israel.com/blog/shira-shmuely/


 

 
 מחזור כ' -לירון דמרי 

מנהל עסקים. סמנכ"ל תפעול 
וממייסדי חברת ניתוח 

 "הסיכונים "פורטר

 
 

 
 מחזור כ"א -אסף וייס 

לימודי סוציולוגיה 
ויזיה וואנתרופולוגיה. מבקר טל
 וכתב, עורך ומגיש חדשות

 
 

 
 מחזור כ"ב -אוהד רייס סורקין 

פילוסופיה. לומד כעת במחלקה 
להיסטוריה ופילוסופיה של 

המדעים והרעיונות 
 באוניברסיטת פרינסטון

 
 

 
 

 
 מחזור כ"א -ניר ינובסקי 

לימודי כלכלה. מוביל דיגיטלי 
במשרד הבריאות. פעיל 

 חברתי
 
 
 

 
 "גכמחזור  -ניסן אלמוג 

גיאוגרפיה ותכנון ערים. פעיל 
 חברתי בהתחדשות עירונית

 
 

 
 מחזור כ"ג -זהר ברמן 

בעלת תואר מוסמך במגמה 
בחוג  פסיכוביולוגיהל

. דוקטורנטית לפסיכולוגיה
בביה"ס ללימודי המוח 

 באוניברסיטת ת"א
 

 
 

 
 מחזור כ"א -יולי נובק 
משפט חברה  -משפטים 

ופוליטיקה, פעילה בארגונים 
לית "חברתיים, לשעבר מנכ

 ארגון "שוברים שתיקה" 
 

 
 מחזור כ"ג -גלי אלנבלום 

פסיכולוגיה קוגניטיבית. 
דוקטורנטית במחלקה למדעי 

הקוגניציה באוניברסיטת 
johns Hopkins 

 

 
 מחזור כ"ג -עפרה בלוך 

משפטים. דוקטורנטית 
בביה"ס למשפטים 

 yaleבאוניברסיטת 
 
 
 

 
 מחזור י"ט -טליה שיף 
ואנתרופולוגיה. סוציולוגיה 

דוקטורנטית באוניברסיטת 
 נורת'ווסטרן

 
 
 
 
 

 
 מחזור כ"א - יואב ברק בירך

דוקטורנט לפילוסופיה 
 ומוסיקאי

 
 
 

 
 מחזור כ"ב -הדס זיידנברג 

תואר מוסמך בבלשנות.  תבעל
דוקטורנטית בביה"ס סגול 

ללימודי מדעי המוח 
 באוניברסיטת ת"א

 

 
 'מחזור כ -ד"ר מאיר דובדבני 
, מוסמך דוקטור לפילוסופיה

לרבנות, מרכז תחום ההגירה 
במחלקה המשפטית של פורום 

קהלת, מנהל תכנית 
המצטיינים לזהות מדינית 

 במכללה למדינאות
 
 

 
 מחזור כ"א -דרור הולנדר 

דוקטורנט לגנטיקה 
מולקולרית של האדם 

 ולביוכימיה
 

 
 מחזור כ"ב -לינוי משולם 

בעלת תואר מוסמך 
נוירוביולוגיה. לומדת כעת 

במחלקה לנוירוביולוגיה 
 באוניברסיטת פרינסטון

 

https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L-3721304,00.html
http://www.kipa.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%96%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%A3-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-2-2/
https://history.princeton.edu/people/ohad-reiss-sorokin
https://www.schusterman.org/users/nir-yanovsky
https://www.schusterman.org/users/nisan-almog
http://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/zohar-berman/
https://mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A7/
http://cogsci.jhu.edu/directory/gali-elenblum/
https://law.yale.edu/studying-law-yale/degree-programs/graduate-programs/jsd-program/jsd-candidate-profiles/ofra-bloch
http://www.sociology.northwestern.edu/people/graduate-students/talia-shiff.html
http://halas.am/programs/experimental-israel-yoav-beirach/
http://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/hadass-zaidenberg/
http://www.statesmanship.org.il/he/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/item/680-%D7%93-%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A0%D7%99-36
https://astlab.tau.ac.il/index.php/the-team/12-contacts/11-dror-hollander
https://biophysics.princeton.edu/people/leenoy-meshulam


 

 
 מחזור כ"ג -עמרי קלטר 

בעל תואר מוסמך במשפטים. 
Nice מערכות 

 
 
 

 
 מחזור כ"ד -שי זמיר 

בעל תואר מוסמך בהיסטוריה 
. של העת החדש המוקדמת

דוקטורנט במחלקה להיסטוריה 
 באוניברסיטת מישיגן

 

 
 מחזור כ"ד -חן ברק לויט 

בעלת תואר מוסמך מהמגמה 
הפסיכוביולוגית בחוג 

לפסיכולוגיה. סטודנטית 
 יטת ת"אלרפואה באוניברס

 

 

 
 מחזור כ"ג -רננה שורצולד 

בעלת תואר מוסמך מביה"ס 
ללימודי הסביבה. ביצועים 

סביבתיים והמקור להבדלים 
 בניהם

 

 
 מחזור כ"ד -אורן דניאלי 

בעל תואר מוסמך בכלכלה 
במתמטיקה.  גרותואר בו

דוקטורנט בביה"ס למנהל 
עסקים במחלקה לכלכלה 

 Harvardבאוניברסיטת 
 

 
 מחזור כ"ד -אבנר צמיר 

בעל תואר מוסמך בהיסטוריה 
של אירופה בעת החדשה. בעל 

 תעודת הוראה בהיסטוריה
 
 

 
 מחזור כ"ג -אנסטסיה שוסטר 

בעלת תואר מוסמך מהמגמה 
הפסיכוביולוגית בחוג 

לפסיכולוגיה. דוקטורנטית 
 בביה"ס ללימודי המוח

 

 
 מחזור כ"ד -נטע מימון 

בעלת תואר מוסמך בביה"ס 
למוזיקה מגמת מוזיקולוגיה 
ותואר מוסמך בפסיכולוגיה 

קוגניטיבית. דוקטורנטית בחוג 
 , חוקרת אתלפסיכולוגיה

 פסיכולוגיה של המוזיקהה
 

 
 מחזור כ"ד -אבנר עמית 

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

 
 
 

 
 מחזור כ"ג -ויינטראוב יהונתן 

הנדסת חשמל. מיוזמי עמותת 
Space IL  הפועלת להנחתת

חללית ישראלית ראשונה על 
 הירח

 
 
 

 
 מחזור כ"ד -קשת אינהורן 

בעלת תואר מוסמך 
 ישראל Wazeבמתמטיקה. 

 
 
 

 
 מחזור כ"ד -יוני ידידיה 

בוגר במתמטיקה ופיזיקה. 
מוסמך בהיסטוריה של אירופה 

 בעת החדשה
 
 

 
 מחזור כ"ג -אסא כהן 

בעל תואר מוסמך בכלכלה 
ובפילוסופיה. דוקטורנט 

במחלקה לכלכלה 
 באוניברסיטת פנסילבניה

 
 
 

 
 מחזור כ"ד -דור כהן -רועי בן

בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה 
  SITקוגניטיבית. קבוצת 

 
 
 

 
 מחזור כ"ד -מרוה שלו מרום 

בעלת תואר מוסמך במדעי 
. דוקטורנטית הדתות

. זמרת Stanfordבאוניברסיטת 
ומלחינה. פעילה בתחום החינוך 

 ומעורבות חברתית בקהילה

http://summit.dfsobservatory.com/speakers/omri-kletter/
https://lsa.umich.edu/history/people/graduate-students/shai-zamir.html
https://livriuta.com/2017/08/27/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F/
http://www.vital-capital.com/renana-shvartzvald/
https://inequality.hks.harvard.edu/people/oren-danieli
http://www.eitan.edugezer.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1714455
http://www.sagol.tau.ac.il/en/sagol-student/anastasia-shuster/
http://www.sagol.tau.ac.il/en/sagol-student/anastasia-shuster/
https://www.instagram.com/p/BPSw2qshPlg/
http://www.bac.org.il/literature-and-poetry/project/lshvnvt/article/bprds-byaar-blb
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/532/195.html
https://www.facebook.com/keshet.guttman
http://telaviv.academia.edu/YoniYedidia
https://il.linkedin.com/in/assa-cohen-2887b492
http://www.sitsite.com/about-us/our-team/roy-ben-dor-cohen/
https://edjs.stanford.edu/students


 
 מחזור כ"ה -הללי בלבן 

בעלת תואר דוקטור מביה"ס 
המוח באונ' ת"א.  לימודיסגול ל

בעלת תואר מוסמך מהמגמה 
  הקוגניטיבית בחוג לפסיכולוגיה.

 
 

 
 מחזור כ"ה -מתן הופמן 

מגמת בבעל תואר מוסמך 
תסריטאות בחוג לקולנוע 
וטלוויזיה ותואר מוסמך 
מהמגמה החברתית בחוג 

 לפסיכולוגיה
 

 
 כ"המחזור  -גלעד קינן 

בעל תואר מוסמך מהחוג 
. דוקטורנט בביה"ס לפילוסופיה

למדע, בלשנות ופילוסופיה באונ' 
  ת"א

 

 
 המחזור כ" -איל אלף אופיר 

בעל תואר מוסמך מהמגמה 
הקוגניטיבית בחוג 

לפסיכולוגיה. חוקר ואמן של 
 פרצופים

 
 

 
 מחזור כ"ה -איתי טוקר 

בעל תואר מוסמך בביולוגיה 
של התא, המחלקה לחקר 

דוקטורנט  התא ואימונולוגיה.
לוגיה ובמחלקה לנוירובי

 באוניברסיטת ת"א
 

 
 מחזור כ"ה -בסמה פאהום 

בעלת תואר מוסמך מביה"ס 
למחקר התרבות. תלמידת 

מחקר במחלקה להיסטוריה 
 באוניברסיטת סטנפורד

 

 
 מחזור כ"ה -נטע גרין 

בעלת תואר מוסמך 
בהיסטוריה של העת החדשה 

. דוקטורנטית המוקדמת
במחלקה להיסטוריה 

  Princetonבאוניברסיטת 
 

 
 מחזור כ"ה -לאי חן חק

בעלת תואר מוסמך מהחוג 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

במסלול מחקר וביקורת 
 בסוציולוגיה

 
 

 
 מחזור כ"ה -גל לצרוס 

בעל תואר בוגר בפסיכולוגיה. 
דוקטורנט במגמה לפסיכולוגיה 

 אילן-באוניברסיטת ברקלינית 
 
 

 
 מחזור כ"ה -גלעד אבירי 

בעל תואר מוסמך מהפקולטה 
למשפטים. דוקטורנט 

  Yaleלמשפטים באוניברסיטת 
 
 

 
 מחזור כ"ה -עמוס גולן 

בעל תואר מוסמך בכימיה. 
חוקר במחלקה לתכנון 

 .MIT -וארכיטקטורה ב
 
 
 

 
 מחזור כ"ה -אורי שרטר 

בעל תואר בוגר מהמגמה 
לקומפוזיציה וניצוח בביה"ס 
למוזיקה ובעל תואר מוסמך 

. לומד מהחוג להיסטוריה כללית
במחלקה למוזיקה באוניברסיטת 

Harvard  

 

  
 מחזור כ"ה -כרמל חנני 

בעלת תואר מוסמך מהחוג 
 -וסביבת האדם  גיאוגרפיהל

התמחות בלימודי סביבה, 
. בעלת תואר חברה ותכנון

  ראשון במשפטים.
 
 

 
 מחזור כ"ה -זאבי -לאה חורי

בעלת תואר דוקטור מביה"ס 
סגול ללימודי המוח באונ' 

בעלת תואר מוסמך ת"א. 
 בנוירוביולוגיה. 

 

 
 מחזור כ"ה -ד"ר ניר שלו 

בעל תואר דוקטור מביה"ס חוקר ו
לפסיכולוגיה באוניברסיטת 

אוקספורד. בעל תואר מוסמך 
מהמגמה הקוגניטיבית בחוג 

לפסיכולוגיה ובלקויות למידה 

http://fellows.azrielifoundation.org/pages-he-279
https://www.weforum.org/people/matan-hoffmann
http://telaviv.academia.edu/GiladKenan
http://eyalbtvs.wixsite.com/eyalophir
https://www3.tau.ac.il/danpeer/index.php/people/former-members/43-itai-toker
https://history.stanford.edu/people/basma-fahoum
https://history.princeton.edu/people/netta-green
https://www.researchgate.net/profile/Chen_Haklai
http://fellows.azrielifoundation.org/pages-he-346
https://law.yale.edu/degree-programs/jsd/profiles/gilad-abiri
https://www.media.mit.edu/people/amosg/overview/
http://www.tau.ac.il/~excell/beintchumit/docs/bentchumit12.pdf
http://urbanologia.tau.ac.il/author/carmel/
http://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/leah-houri-zeevi/
https://il.linkedin.com/in/nirshalev


 

 
 מחזור כ"ו –אלעזר וייס 

בעל תואר ראשון במשפטים 
ובכלכלה. לומד לתואר מוסמך 

 בפקולטה למשפטים

 

 
 מחזור כ"ו –מתן מזור 

בעל תואר מוסמך מביה"ס סגול 
 -למדעי המוח. דוקטורנט ב

Institute of Neurology, 

University College London .
  מאייר

 

 
 מחזור כ"ו –אורון רוזנבלט 

בעל תואר מוסמך בפיזיקה 

 Headמאוניברסיטת ת"א. 

Aalgorithms at Raycatch 

Ltd 
 

 

 
 מחזור כ"ו –הלל כהן 

לומד לתואר מוסמך בביה"ס 
 לכלכלה באוניברסיטת 

 אביב-תל
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ו –רוני מימון 

בעלת תואר מוסמך מביה"ס 
סגול למדעי המוח. 

דוקטורנטית במחלקה למדעי 
המוח באוניברסיטת 

 אוקספורד
 
 
 

 
 מחזור כ"ו –גילעד שירם 

חוג מהתואר מוסמך בעל 
-לספרות באוניברסיטת תל

 אביב
 
 

 
 מחזור כ"ו –מעיין רויכמן 

 בעלת תואר מוסמך
באנתרופולוגיה חברתית 

חוג לסוציולוגיה מה
זוכת מלגת ואנתרופולוגיה. 

רודז ללימודים מתקדמים 
תלמידת המכון ו

-תרבותיתלאנתרופולוגיה 
 אוקספורד  'חברתית באונ

 
 מחזור כ"ו –רועי מיץ 

בעל תואר בוגר במתמטיקה 
מגמת מדעי המחשב. בעל ב

תואר מוסמך מהמגמה 
למתמטיקה שימושית. 

דוקטורנט בביה"ס למדעי 
 המתמטיקה

 
 

 
 מחזור כ"ו –גיא חג'ג' 

בעל תואר מוסמך מהחוג 
 לספרות

 
 

 

 
 מחזור כ"ו -צליל אלוני 

ביה"ס nבעל תואר מוסמך 
לכלכלה באוניברסיטת ת"א 
בנושא מוביליות בין דורית 

 בשכר
 
 

 
 מחזור כ"ו –ניצן לוביאניקר 

בעל תואר מוסמך מביה"ס 
סגול למדעי המוח. דוקטורנט 
בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה 

 אביב-לת יברסיטתבאונ
 

 
 מחזור כ"ו –יערה נוטע 

חוג מהבעלת תואר מוסמך 
 ולימודים אמריקנייםלאנגלית 

 
 
 
 
 

מביה"ס לחינוך באוניברסיטת 
 ת"א

 

 
 מחזור כ"ו –יונתן ברם 

לומד לתואר מוסמך בחוג 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

אנתרופולוגיה במגמה ל
 חברתית. שף

 
 

 
 מחזור כ"ו –אורי מאוטנר 

בעל תואר מוסמך 
באנתרופולוגיה חברתית 

מהחוג לסוציולוגיה 
 יברסיטתואנתרופולוגיה באונ

 אביב-תל
 

 
 מחזור כ"ו –טל רביד 
תואר מוסמך בחוג לומדת ל

 למדעי המדינה
 
 

http://metacoglab.org/people/
http://alzt.tau.ac.il/~oronro/Thesis/thesis_updated_12.09.16.pdf
https://www.ndcn.ox.ac.uk/team/roni-maimonmor
https://www.tau.ac.il/news/rhodes-scholarship2017
https://exact-sciences.m.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%202018%20(00000003).pdf
http://haoneg.com/whois
https://excellent.tau.ac.il/sites/lautman.tau.ac.il/files/media_server/lautman/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
https://www.sagol.tau.ac.il/en/sagol-student/lubianiker-nitzan/
https://www.socanth.cam.ac.uk/directory/ori-mautner


 

 
 מחזור כ"ז –שירה דושי 

. בפילוסופיהתואר מוסמך בעלת 
 מאיירת, מצלמת ומעצבת גרפית

 
 

 
 מחזור כ"ז –מעין קשב 

מביה"ס  בעלת תואר מוסמך
למדעי המוח. דוקטורנטית 
במחלקה לבלשנות בביה"ס 

ללימודי מדע, בלשנות 
 ת"א באונ'ופילוסופיה 

 
 

 
 מחזור כ"ז –אמילי אלחכם 

 בעלת תואר מוסמך בכימיה
באונ' ת"א. חברה במעבדת 
מחקר של פרופ' רון מילוא 

 במכון וייצמן
 
 

 
 מחזור כ"ז –עידו וינר 

בעל תואר מוסמך מביה"ס 
לביולוגיה מולקולרית של 

התא ולביוטכנולוגיה. 
דוקטורנט במחלקה לביולוגיה 

וגיה של מולקולרית ואקול
 צמחים באונ' ת"א

 

 
 מחזור כ"ז –גל רביה 

בעלת תואר מוסמך מהחוג 
לתקשורת. דוקטורנטית 

 -במחלקה לתקשורת ב
London school of 

economics  
 

 
 מחזור כ"ח –עמר בר 

תואר מוסמך בביולוגיה בעל 
מולקולרית ואקולוגיה של 

 צמחים
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ז –אפשטיין -אוהד לוין

מחלקה מהמוסמך בעל תואר 
לביולוגיה מולקולרית 

ואקולוגיה של צמחים במסלול 
. ביולוגיה תאורטית ומתמטית

תואר ראשון במתמטיקה. בעל 
ולוגיה דוקטורנט במחלקה לבי

מולקולרית ואקולוגיה של 
 צמחים באונ' ת"א

 
 מחזור כ"ז –ברק רוזן 

בעל תואר מוסמך מהחוג 
 לפילוסופיה

 

 

 
 מחזור כ"ח –צבי ברץ 

בעל תואר מוסמך מביה"ס 
למדעי המוח. דוקטורנט 
 בביה"ס ללימודי המוח 

 
 
 

 
 מחזור כ"ז –ארז בוכוייץ 

מביה"ס בעל תואר מוסמך 
מתמטיקה בלמתמטיקה 

 עיונית
 
 

 
 מחזור כ"ז –שירה נעמן 

לומדת לתואר מוסמך בחוג 
 באוניברסיטת  לפילוסופיה

 תל אביב
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ז –אפרת רפופורט 

בעלת תואר מוסמך 
בנוירוביולוגיה. ממייסדי חברת 

 ,Bonobo Aiאפ -הסטארט
המחקר מרכז  תמנכ"לי

 Salesforceוהפיתוח של 
 ישראל 

 

 
 

 
 מחזור כ"ז –זיו בן פורת 

לומד לתואר מוסמך במגמה 
להוראת המדעים בביה"ס 

לחינוך. כותב שירה ומוזיקה 
 וסיפורים קצרים

 
 

 
 מחזור כ"ז –יותם קונסטנטיני 

בעל תואר מוסמך מהמחלקה 
לחקר התא ולאימונולוגיה. בעל 

במדעי המחשב.  תואר ראשון
חוקר במחלקה 

 לביואינפורמטיקה במכון ויצמן
 

 
 מחזור כ"ז –אור שגיא 

מוסמך לומד לתואר 
בנוירוביולוגיה ולתואר מוסמך 

 במנהל עסקים
 

https://m.tau.ac.il/~excell/beintchumit/docs/bentchumit16.pdf
https://www.sagol.tau.ac.il/en/sagol-student/keshev-maayan/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311177
https://il.linkedin.com/in/iddo-weiner-b57594131
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/people/phd-researchers/gal-ravia
https://www.quantamagazine.org/can-microbes-encourage-altruism-20170629/
https://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/zvi-baratz/
https://www.worldscientific.com/doi/pdfplus/10.1142/S0219199717500687
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4922350,00.html
https://zivbenporath.weebly.com/
https://www.weizmann.ac.il/LS_CoreFacilities/yotam-constantini


 
 מחזור כ"ח –יונתן ינאי וריסימו 

ביה"ס בתואר מוסמך לומד ל
 למחקר התרבות

 
 
 
 

 
 מחזור כ"ח –עידן רג'ואן 

מדעי בתואר מוסמך בעל 
 תואר בוגר בפיזיקה והמחשב 

 
 
 

 
 מחזור כ"ח –מיכל בודניק 

בעלת תואר מוסמך מביה"ס 
 למדעי המוח ותואר בוגר

 בפסיכולוגיה
 

 
 מחזור כ"ח –יונתן כוכבי 

בעל תואר מוסמך מהתכנית 
הבינתחומית באמנויות 

 בפקולטה לאמנויות
 

 

  
 מחזור כ"ח –דנה רוסו 

במדעי בעלת תואר מוסמך 
המוח. לומדת לתואר ד"ר 

 לרפואה באונ' ת"א

 

 

 

 
 מחזור כ"ח –גיא לינג 

בעל תואר מוסמך 
במיקרוביולוגיה מולקולרית 

וביוטכנולוגיה במסלול 
 ביואינפורמטיקה

 

 
 מחזור כ"ח –אדם רימון 
 מוסמך בבלשנותבעל תואר 

 

 
 מחזור כ"ח –אור )אלפי( גלברד 
פסיכולוגיה בבעל תואר מוסמך 

במגמה הפסיכוביולוגית. חבר 
בפואטרי סלאם ישראל. סגן 

אלוף אירופה והארץ בדיבייט 
 2015 -אוניברסיטאות ב

 
 

 
 מחזור כ"ח –בר צירינסקי 

מוסמך בביה"ס לומדת לתואר 
 להנדסת חשמל

 
 
 
 

 
 מחזור כ"ח –יונתן שפר 

בעל תואר מוסמך במדעי 
המחשב. דוקטורנט במחלקה 
למדעי המחשב באוניברסיטת 

 ברקלי

 

 
 עמית וולצקי מחזור כ"ח

 בעל תואר מוסמך במתמטיקה
  עיונית

 
 
 
 
 

 
 מחזור כ"ח –נטלי בידרמן 

בעלת תואר מוסמך 
בפסיכולוגיה במגמה 

קוגניטיבית. לפסיכולוגיה 
לומדת במחלקה לפסיכולוגיה 

 באוניברסיטת קולומביה
 

 
 מחזור כ"ח -שחר שרעבי אטואן 

לומד לתואר מוסמך 
באנתרופולוגיה חברתית בחוג 

 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

https://il.linkedin.com/in/idan-rejwan
https://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/michal-budnik/
https://www.sagol.tau.ac.il/sagol-student/dana-rusou/
https://il.linkedin.com/in/adamrimon
https://alfiegelbard.wixsite.com/kitmey-dio/noar
https://simons.berkeley.edu/people/jonathan-shafer
https://psychology.columbia.edu/content/natalie-biderman


 
 מחזור כ"ח –דן בידרמן 

פסיכולוגיה בבעל תואר מוסמך 
במגמה לפסיכולוגיה 

קוגניטיבית. לומד במחלקה 
 קולומביה 'למדעי המוח באונ

 
 

https://osf.io/qz78s/

