
 
 
16.12.2021 
 י"ב בטבת תשפ"ב

 
 לשנת הלימודים תשפ"א רשימת הדקאן

 
(להוציא לימודי  תשפ"אי"ס לפחות בשנה"ל  12 קורסים בהיקף של  תלמיד ייכלל ב"רשימת הדקאן" אם צבר

. במניין הקורסים יילקחו בחשבון אך 90-השלמה, פטורים וקורסים עודפים) בממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ
.וכן ציון הגמר שניתן בקורסים אלו הינו ציון מספרי קורסים בהם השתתף בפועל בהיותו תלמיד לתואר שניורק   

בתכנית לחילופי סטודנטים ואשר לגביו מתקיימים הכללים  תשפ"איוצא מכלל זה תלמיד שהשתתף בשנה"ל 
:האלה  

.90-ל שאיננו נמוך מבציון ממוצע משוקל ,י"ס לפחות 8 של קורסים בהיקף תשפ"אבר בשנה"ל צ -   
(שהוכרו לו בהתאם לתקנון  י"ס לפחות 4 של באוניברסיטה בחו"ל קורסים בהיקף תשפ"אלמד בשנה"ל  -

.חילופי סטודנטים)  
.הצטיינות דקאן תוענק לכל היותר פעמיים במהלך הלימודים לתואר  

.בתכנית מכלל התלמידים 3%מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על   
.לא ייכלל ברשימה והוענק לו תואר בטקס הענקת התארים תלמיד שסיים את לימודיו  

אשר  תשפ"אבקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" יילקחו בחשבון ציונים של שנת הלימודים 
.כל המאוחרל 2021 בנובמבר 15 לתאריך זקפו לזכות התלמיד עדנ   

משמעתי או בדין פלילי. מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות לא תידון מועמדות של מי שהורשע בדין 
.יצא זכאי בהליךיסף לרשימה רק אם וכאשר והשיפוט האקדמי, יתו  

 
 : ל תשפ"אסמך הישגיהם בלימודים בשנה"-להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על

 
 MBA)מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (

MBA - 91.45  ממוצע משוקלל  מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים 
MBA - 92.38  ממוצע משוקלל   התמחות ניהול מערכות בריאות 

- MBA  90.79  ממוצע משוקלל  ותפיננסימערכות התמחות ניהול 
- MBA 90.79  ממוצע משוקלל     למנהלים  
- MBA 90.00  משוקללממוצע  התמחות ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות    
- MBA תלאומינבי Sofaer Global MBA   94.15  צע משוקללממו  

 )(.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 
  90.53  ממוצע משוקלל   ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע -
  95.88  ממוצע משוקלל    ניהול פיננסי ושוק ההון -
 

  ) לא יאוחר מיוםv_h@tauex.tau.ac.il( הוראההלוועדת השגות על הרשימה ניתן להעביר 

 30.12.21  -תשפ"ב, ה  כ"ו טבת

 
 ! איחולים למצטיינים

 בברכה,            



 המרכז לשירות הסטודנט

 
 
 

 אתשפ"רשימת התלמידים הזכאים לתעודת הצטיינות מטעם הדקאן לשנה"ל 
 
 

 מספר הצטיינות )MBAמוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (
  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
  גדליהו נטלי גב'  1
  זלצמן מרים גב'  2
  טריביצקי עמית מר 3
  שוקרון אביאל מר 4
  אטדגי ליאור מר 5
  ברבי-בן שושן שמעון מר 6
  שפיר מיטל גב' 7
  מנגל דרור מר 8
  עשרי הראל מר 9
  חסון דנית  גב' 10
  מגוז גבריאל מר 11
  בר מזי  גב' 12
  רושקין הילה גב' 13
  מנחם רחל שירן גב' 14
  רווה עדי גב' 15
  פרידלר אמיר מר 16
  אראל דגן דנית גב' 17
  בן שושן אדוה גב' 18
  ניסן עדן גב' 19
  סער אסף מר 20
 פעם שנייה גונן דנה גב' 21
  גביאן ספיר גב' 22
  גבור רון מר 23
  דן דניאלה גב' 24
  אדמי איתי מר 25
  לבהר ירדן גב' 26
  קופיץ עמית מר 27
  אייל אסף מר 28
  ארבל תום  גב' 29
  בלס גיא מר 30
  אלפרוביץ טל מר 31
  אדם גיא מר 32

 
 
 



 
 )MBA( מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים

 התמחות ניהול מערכות בריאות                       
 מספר הצטיינות

  שם משפחה פרטישם  גב'/מר 
  קניגשטיין מעין גב' 1
  דידי לילך גב' 2

 
 

 )MBA( מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים
    מערכות פיננסיותהתמחות בניהול 

 מספר הצטיינות

  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
  ובשאול לירן  מר 1
  כמון עינת גב' 2

 
 

 .M.Sc -מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול  
 טכנולוגיה ומערכות מידעניהול 

 מספר הצטיינות

  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
  אמינוף תומר מר 1
  עוז אוהד מר 2
  קפלן ויאציסלא מר 3
  קנדיל-בן אלמוג מר 4
  זיו יואב מר 5

 
 

 .M.Sc  -מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 
 ניהול פיננסי ושוק ההון

 מספר הצטיינות

  משפחה שם שם פרטי גב'/מר 
  ישראלי צח מר 1

 
 

 מספר הצטיינות  מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים
  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
  שמש מעוז מר 1
 פעם שנייה פלדמן יעל גב' 2

 
 

 )MBA(מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים 
                        וחדשנות יזמות ניהול טכנולוגיה,בהתמחות 

 הצטיינותמספר 

  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
  אברהם עידו מר 1
  שטילמן ניר מר 2
 פעם שנייה פרבר איתי מר 3
  גלבורט מיטל גב' 4

 
 

 מספר הצטיינות Sofaer Global MBA נלאומיתמב"ע בי
  שם משפחה שם פרטי גב'/מר 
1 Ms Sarah Belson  



 


