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רשימת הדיקנית ומצטייני הדיקנית 
על סמך ההישגים בשנת הלימודים תש“ף 

תוכנית הבוגר 

אדם תום      
אפרגן ענת      
אריאלי נוי 
ארנון טל * 

בן-מובחר-כהן שהם      
ברלין מעיין 

גולדשמידט זהבה     גולדשמידט זהבה     
גורן יהונתן   

דון-יחייא נועה     

* זוכים.ות בפרס הדיקנית 

דקל מאי 
הראל אייל 
וולך רומי     
יוסף אנה      
כבאז מיטל     
כהן תהלה     
כחילה נטע      כחילה נטע      
לאופר סמדר * 
לוי שחף      
לוין אילאיל  

ליפשיץ ספיר * 
מור שי       

מישקין דוד      
נוימן נטע      
נורדמן נויה     
נחשון תמר 

סטוצקי אלקי בר       סטוצקי אלקי בר       
סלוצקי נועה 

סספורטס לירז * 
עופר סתיו     

פיינברג מתן      
קליין הודיה    
קנובל לירי     
רייף נילי     

שטראוסברג יעל      
שיש אביגיל   
שמול אביגיל * שמול אביגיל * 
שעיבי דניאל * 
ששון הדר      
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תוכניות המוסמך 

*   זכאים.ות בפרס דיקנית 

אנגל מנחם     
בר-סיני אסיף     
בר ניצן     
גבאי אורטל    
גדות חן       

גולד (גלסר) אביגיל *   
גולדברגר ליאור    גולדברגר ליאור    
גרין אביה 

זוננפלד אריאל    
חדד-אבירן גל       
חדידה שירלי    
חיימוביץ הדר      
טופוריק אופיר    

            

כהן אפרת *     
לוינסקי דנה 

משקביץ תכלת     
סין-משה דלית     
עבאס סמאח     
עוזיאל אורית    
עמרם-פן רוני     עמרם-פן רוני     
עשהאל שני      
פינלט טליה *     
קורן עידו *   
קידר אהוד     
קפלן אפרת *    
רוזנפלד נילי     
שהרבני מגי      שהרבני מגי      
שיר הדר      

אבו ע'זאלה מרואן    
באבא אמירה *    
בקר דניאלה   

ג'ובראן עביר *     
גולדברגר לאה      
עמיר דניאלה   

פורוס רשף נעמה     פורוס רשף נעמה     
פילדס דניאלה *   
קראקרה לילא     
קרני ליאורה   
רוטמן דניאל    
רוטנברג אסתי     
שיאון אביה *     
שמידט עדי      שמידט עדי      
תמיר אורנה    

אבאייב דוד אנג'ל    
ארזוני חן       
בושי שלומית   

ברגר- רוזנס עירית *    
ג'בארין פירוז *   
השול מירז     
זהרה מיסאא    זהרה מיסאא    
יהודאי כהן ליאור    
יוסף גלית *     
לוי מאיר     
מאור עטר *     
מורוז יוליה    

מחאמיד אסראא    
סורוקר לינה     סורוקר לינה     
ששון סיגל *    

תוכנית המוסמך בלימודי הגיל הרך תוכנית המוסמך בניהול מלכ“רים תוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית 


