
 ס שייערך בשנת תש"ףקבט טלתשע" מצטייני דקאן

 רצ"ב רש

 יקים שלום,תלמידי הפקולטה למדעים מדו

 

רשימת התלמידים שנבחרו כמצטייני דקאן לשנה"ל תשע"ט והקריטריונים  למטה

 להצטיינות לשנה זו.

 

תלמידים העומדים בקריטריונים המפורטים במסמך, ושמם אינם מופיע ברשימה, 

 :מתבקשים לפנות לגב' אודליה דוד במזכירות התלמידים, באמצעות דוא"ל

Odavid@tauex.tau.ac.il לאחר מועד זה, לא ניתן 26.1.2020זאת עד לתאריך ו .

 יהיה להיכלל בין מקבלי תעודות ההצטיינות.

 

 1אמות המידה להצטיינות:

 

בשנת הלימודים  שעות משקל( של הקורסים שנלמדוממוצע הציונים המשוקלל ) .1

 לפחות. *94חוגית הוא -חד תוכניתבט תשע"

 

בשנת  )שעות משקל( המשותף של הקורסים שנלמדוממוצע הציונים המשוקלל  .2

* לפחות, כאשר ממוצע 94חוגית בתוך הפקולטה הוא -דו תוכניתב טהלימודים תשע"

* 95* לפחות. לחילופין, ממוצע הציונים המשוקלל הוא 90הציונים בכל חוג הוא 

 לפחות בחוג השני.  *90-לפחות בחוג אחד ו

להנדסה ולמדעי החיים, יופעלו כללים אלה בתוכניות המשותפות עם הפקולטה 

 כאשר ממוצע הציונים הגבוה מבין השניים הוא במדויקים.

 

ממוצע הציונים המשוקלל )שעות משקל( של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים  .3

חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה )שאינו הנדסה או מדעי החיים(, -דו תוכניתב טתשע"

 לפחות. *94בכל אחד משני החוגים, הוא 

לפחות בחוג ובכל אחת  94כאשר החוג מורכב משתי חטיבות, נדרש ממוצע ציונים 

 מהחטיבות. 

                                                 
היקף השעות הנדרש -החד חוגית תוכניתחוגית עם פקולטה אחרת וב-הדו תוכניתלתלמידי החוג לגאוגרפיה ב 1

 5להצטיינות מפורט בנפרד בסעיף 
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חוגית, יהיה -חוגית או דו-חד תוכניתהיקף הקורסים אשר נלמדו בפקולטה במסגרת  .4

 18חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה, לפחות -דו תוכניתב ש"ס משוקללות לפחות. 36

 ש"ס משוקללות, יילמדו בפקולטה. 36ש"ס משוקללות, מתוך 

 ש"ס משוקללות לפחות יילמדו בפקולטה. 18בחוג לאחר תואר 

 24המכסה המחייבת את תלמידי התיכון, הלומדים במעמד מיוחד, הינה לפחות 

 ש"ס משוקללות.

הלימודים אליה רשומים, היקף השעות  וכניתתתיבחן זכאותם של תלמידים אשר ב

ש"ס בשנה האקדמית החולפת, וזאת בתנאי  36-המחייב על פי הידיעון קטן מ

שקצב התקדמותם בתואר תואם לידיעון והם עומדים בשאר התנאים להצטיינות 

 דקאן.

 

 20 ומתוכם לפחותסה"כ ש"ס משוקללות  36בשנה א'  ,תלמידי גאוגרפיה .5

ולו כללי היקף השעות חבשנים ב' וג', י תלמידיםעל מדו בגאוגרפיה. לייש"ס 

  של כלל הפקולטה.

 

שתוקן בתוכניות הפקולטה ובתוכניות  1במקרה של כישלון )במועד בחינה(  .6

נקודות מממוצע הציונים  4המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים: יורדות 

. הממוצע המשוקלל של כל המשוקלל בחוג או בפקולטה שבה היה הכישלון

חוגיות עם פקולטה אחרת, -דו תוכניותהחוגים/התוכניות ביחד מתעדכן בהתאם. ב

הנקודות מממוצע התוכנית המשוקלל של הפקולטה אשר בה נלמד הקורס.   4תרדנה 

 תיקון של יותר מכישלון אחד בסך כל התוכניות, אינו מאפשר הצטיינות דקאן.

 

נקודות מממוצע הציונים המשוקלל לפי  2שיפורי ציונים: יורדות  2במקרה של  .7

דלעיל. שיפור של יותר משני ציונים בסך כל התוכניות, מונע  6הפירוט בסעיף 

 הצטיינות דקאן. 

 

לצורך חישוב ממוצע הציונים, יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות בקורסים הנכללים  .8

 משוקללים לציון הגמר ובין אם לאוין אם הלימודים, בהם נבחן התלמיד, ב תוכניתב

 .)למעט קורסי 'כלים שלובים'(

 

 מי שהורשע בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת מצטייני דקאן.  .9

 

 

   ממוצע הציונים לא יעוגל. *



 רשימת תלמידים שנבחרו כמצטייני דקאן:

 

 מדעי כדור הארץ
 

 טל אגסי

 ענבר איתן

 אור כצמן

 ערן סגל

 רעות קלר

 

 

 כימיה

 

 אילנה אקסנפלד

 קרני לב אור-בר

 האל וולובלסקי מאור

 ענבר ויסמן

 מיכל חנקין

 ים-לי לוי

 אור שמעו לוסקי

 טל ליבנה

 ליברמן קונטי

 אדם ראוב

 בנימין סורקין

 אריה סימחוביץ'

 איתי רשף

 עמרי שלף

 שחר שמואלי

 

 

 מדעי המחשב
 

 עומר אזולאי



 סער ברגרבסט

 איתמר גולן

 שחף גורן

 מיטל גלבורט

 עומר גרהרד

 אורן הרלב

 מיכאל חייטוב

 תומר יואלי

 בן לאמי

 גל לושי

 אמיר לנדה בלאו

 דוד מועלם

 מאי סלע

 ליטל עמרם

 עידן צוויק

 רועי רוט

 

 

 משולב מתמטיקה פיזיקה
 

 נוריאל ביטון

 גיא דניאל הדס

 רוני הימל

 יונתן הקרי

 יותם וולף

 נבות זילברשטין

 אביב טילינגר

 אור רפופורט

 מתן שחם

 

 

 מתמטיקהמדעי ה
 

 אוהד אבנרי



 דניאל אגסי

 דני אופק

 עידן איזמירלי

 אופק אליהו

 אלי ארר

 נעם אתר

 אלעד אברהם-בן

 עומר שאול-בן

 יואב בן שמעון

 יואב בר ניר

 דין גורביץ

 יובל קפלר-גמזון

 עדי דינרשטיין

 איתמר הדס

 יונתן הדס

 בועז הלפרין

 רועי זמל

 שילה חורב

 עמינדב מ חיון

 עומר חתוכה

 דניאל יוסוב

 דניאל ישפה

 עומר ישראלי

 איתי כלב

 תומר קופר לוטן

 ירין לחמני

 גיא לכמן

 תומר מיכל

 עומר נעם

 עומר נעם

 אלעד סייג

 רועי סיני

 אלון עובד

 אלון עובד



 יואב פלטו

 רון ציבולסקי

 יואב צמחוני

 ניק קושניר

 יונתן הלר-קרידי

 ארד קרן

 אפרת רביד

 שבו רגבים

 יואב רוזין

 עודד רוזנטל

 נעמה שוהם

 רועי שורק

 יואב שטרנברג

 ניר שלמון

 אלכסיי שפובלוב

 

 

 פיזיקה
 

 גלעד אדמסקי

 ניר י אלמליח

 תם אריאל

 אמיר בויאנג'ו

 גיא בר

 שמואל בר דוד

 ניר ברכה

 עילי דורון

 אור הירשהורן

 דור הרפז

 יובל ושיץ

 עומר כ"ץ

 שירה כהן

 עברי נגר

 שמואל סבח



 עילי סגל בנדק

 דביר עופר

 הראל נמר-קול

 ולנטין קרסני

 אורן קרת

 שקד רוטשטיין

 דור שוחט

 נמרוד שטרן

 מתן שמוניק

 בר שפירא

 בר שפירא

 תמיר שפירא

 ליאור שקדין

 

 


