
 
 

 תשפ"א בשבט בי"
25.01.2021 

  
 לשנה"ל תש"פ רשימת הדקאן

 

 תש"ף. לסמך הישגיהם בלימודים בשנה"-להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על

בהתאם  הנקבעבשל משבר הקורונה רשימת מצטייני הדקאן לשנת הלימודים תש"ף 
 ים:לקריטריונים הבא

בשנת הלימודים תש"ף )להוציא לימודי השלמה, פטורים י"ס  12על התלמיד לצבור לפחות  -

 .( יכלל בספירה זו210ציון בינארי )סימול  וקורסים עודפים(. גם קורס עם 
 

לפי הממוצע של ציוני הקורסים  נקבעהממוצע לצורך קביעת רשימת מצטייני הדקאן   -
י"ס  12-הי"ס בסמסטר א' תש"ף מתוך  6בסמסטר א' תש"ף, כאשר נדרש מינימום של 

לקחו בחשבון אך ורק קורסים בהם השתתף בפועל בהיותו נ)במניין הקורסים  הנדרשים
תלמיד תואר שני וכן ציון הגמר שניתן בקורסים אלו הינו ציון מספרי(. תלמיד שלמד פחות 

 .ברשימת מצטייני הדקאן להכללי"ס בסמסטר א' תש"ף לא יוכל  6-מ
 

 .שאר הכללים וההנחיות ללא שינוי -

 

, נקבע סף ההצטיינות 09/12/2020ובהתאם לדו"ח ממוצע ציונים מיום  ,סמך האמור לעיל-על

 לרשימת הדקאן לשנה זו כלהלן:

 

 91.33      ממוצע משוקלל                        MBA)מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים ) -

 90.67      ממוצע משוקלל                             מב"ע בהתמחות ניהול מערכות בריאות -

 (:(.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול  -

 92.17      ממוצע משוקלל                                      ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע -   

  90.00      ממוצע משוקלל                                                 ניהול פיננסי ושוק ההון -   

      90.39      ממוצע משוקלל                                                               למנהלים מב"ע -

  93.00      ממוצע משוקלל                                         מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי -

    91.33      ממוצע משוקלל                יזמות וחדשנות מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה, -

 95.20      ממוצע משוקלל                                            לאומי תכנית סופר -מב"ע בין -

 

 
 28/02/2021' אטקס הענקת תעודות ההצטיינות יתקיים ביום 

 .הזמנות אישיות יישלחו לתלמידים

 
 !למצטייניםאיחולים 

 
 

 המרכז לשירות הסטודנט          
 שניהתואר ה          



 
 
 

 
 תשפ"א בשבט בי"

25.01.2021 
 
 

 תשפ"ארשימת התלמידים הזכאים לתעודת הצטיינות מטעם הדקאן לשנה"ל 
 
 

 (MBA) מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 ברדן איתי מר 1

 מדבדובסקי אלכסנדר מר 2

 ברודט מקסים מר 3

 זלקו שחר גב' 4

 טולצ'ינסקי אייל מר 5

 להב ערן מר 6

 מזר קבלי עדי גב' 7

 שמואלי אור מר 8

 בונדרבסקי מיכאל מר 9

 לוי ענבל גב' 10

 קנבל שירה אלכסנדרה גב' 11

 אלימלך עדן גב' 12

 שאשא רועי-דוד מר 13

 זולטי טליה גב' 14

 גונן דנה  גב' 15

 פנחסי נועה גב' 16

 להב אופיר  גב' 17

 הילדסהימר משה מר 18

 בילדר יוןט גב' 19

 מסיקה לירן מר 20

 אביטל צח יצחק מר 21

 סטודניק הדס גב' 22

 אלומות-אשד טלי גב' 23

 קורנפלד איתמר מר 24
 
 
 

 מערכות בריאות                       ניהול מב"ע בהתמחות 

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 פז זיו מר 1

 אבני שלומית גב' 2

 

 

 



  - במדעי הניהול מוסמך אוניברסיטה
 טכנולוגיה ומערכות מידעניהול 

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 מילמן עומר מר 1

 שלם מאיה גב' 2

 גנון נס מר 3

 
 

 

   - ניהולמדעי המוסמך אוניברסיטה ב
 פיננסי ושוק ההוןניהול 

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 שטיינברג יגאל מר 1

 
 
 

  מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 ממן אוהד מר 1

 עצמוני איתי מר 2

 פלדמן יעל גב' 3

 
 
 

 מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי   

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 מזרחי שגיב מר 1

 פרילינג רעות גב' 2

 אלפי שטיינמץ ספיר גב' 3

 
 
 

                        וחדשנות יזמות ניהול טכנולוגיה,מב"ע בהתמחות 

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 פרבר איתי מר 1

 פוניס אסף מר 2

 קיבה רון מר 3

 מנדלסון יהונתן מר 4

 
 
 

 לאומי תכנית סופר-מב"ע בין

 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

1 Ms. Elena Kononova 

 
 

 


