
 

 

 

 

 

בוגרות ובוגרי  73קהילת הפקולטה למדעי הרוח מברכת בגאווה את 

, אשר קבלו את התואר ד"ר בטקס הענקת התארים התואר השלישי

 . 14.07.22-סיטה ביום חמישי השהתקיים באוניבר

הבוגרים, הבוגרות ואנו גאים בעבודות היצירתיות והמעניינות של 

ביותר  י הפקולטה לתואר שלישי הוא הגבוהובעובדה ששוב מספר בוגר

  משמעותי. בקמפוס באופן 

ברכות חמות למנחות ולמנחים המסורים, אשר הדריכו, למדו, ליוו 

  של יצירת ידע חדש.  ותמכו במסע חשוב זה

בתחומים השונים  לידע החדש שיצרתן.ם אין ספק כי האנושות זקוקה

 תבונה לעשות בו שימוש לטובה. לולאומץ ו של מדעי הרוח,

, ומצפים להמשך עבודה הצלחה בהמשך דרככםאנו מאחלים לכם 

  ויצירה 

אנו  -תלמידות ותלמידי התואר הראשון והתואר שני של הפקולטה

 קטורט. מחכים לברך אתכן ואתכם בשלב מרגש וחשוב זה של סיום הדו

 אתן ואתם יכולים לעשות זאת. אנו בטוחים, כי גם 

 

 

 

 

 

 

, בלשנות "ר יאיר אופנהיים )ביה"ס לפילוסופיהד
 ( ולימודי מדע

 ד"ר דנה אייכהורסט )ביה"ס להיסטוריה(

 ד"ר אלה אילון )ביה"ס להיסטוריה(

 ד"ר עומרי אילת )ביה"ס להיסטוריה(

ה"ס לפילוסופיה, בלשנות ד"ר יובל איתן )בי
 ולימודי מדע (

 לחינוך(יה"ס ד"ר לילך אלון )ב

ד"ר רבקה אליצור ליימן )ביה"ב למדעי היהדות 
 וארכאולוגיה(

 (להיסטוריהד"ר עמרי אלמלח )ביה"ס 

 ד"ר גיא ארליך )בית הספר למדעי התרבות(

 בורשטיין יוסט )ביה"ס לחינוך(ד"ר מעיין 

ד"ר שיא אסתר ברבי )ביה"ס לפילוסופיה, 
 ודי מדע (בלשנות ולימ

 ד"ר נועה ברנדל )ביה"ס למדעי התרבות(

ד"ר סנדרין ברנר דז'יאן )ביה"ס לפילוסופיה, 
 בלשנות ולימודי מדע (

 ד"ר לואיז ברעם )ביה"ס לחינוך(

 ד"ר ויסאם בשארה )ביה"ס לחינוך(

 ד"ר יובל גבעון )ביה"ס להיסטוריה(

 ד"ר רונית גבריאלי )ביה"ס לחינוך(



 )ביה"ס להיסטוריה(ד"ר גוסטבו גוזמן 

ס גליקסר )ביה"-ד"ר עידית גולדשטיין
 לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע (

ד"ר יחיאל גלבוע )ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות 
 ולימודי מדע (

 ד"ר כפיר גרוס )ביה"ס להיסטוריה(

 גרסטהיבר )ביה"ס למדעי התרבות(ד"ר תמר 

למדעי היהדות  סלאוניד גרשוביץ )ביה" ד"ר
 וארכאולוגיה(

למדעי היהדות  סארין הול )ביה" ד"ר
 וארכאולוגיה(

למדעי היהדות  סאריאל וינדרבוים )ביה" ד"ר
 וארכאולוגיה(

 רועי מוניו וינטרוב )ביה"ס להיסטוריה( ד"ר

 רויטל וינשטוק )ביה"ס לחינוך( ד"ר

למדעי היהדות  סקטיה ז'טובסקי )ביה"ב ד"ר
 וארכאולוגיה(

 עבד אלהוהאב חבאיב )ביה"ס להיסטוריה( ד"ר

 אניטה חורש מגן )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 איריס חזקיה ברד )ביה"ס לחינוך( ד"ר

אריאלה יהודית טבצ'ניק ברודאי )ביה"ס  ד"ר
 לחינוך(

למדעי היהדות  סביה")יונג יון -קוק ד"ר
 וארכאולוגיה(

 מיה יכיני )ביה"ס לחינוך( ד"ר

 ה"ס לחינוך(מיכל ישעיה )בי ד"ר

רוני כהן )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

נעמי כורם )ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות  ד"ר
 ולימודי מדע (

 שי כחלני )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 מורן לבנוני )ביה"ס להיסטוריה( ד"ר

ק )ביה"ס למדעי היהדות ס-יצחק לי ד"ר
 וארכאולוגיה(

)ביה"ס למדעי היהדות  וונסה לינרס ד"ר
 וארכאולוגיה(

דיויד לנג )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 איבון לרנר )ביה"ס לחינוך( ד"ר

 עינת מור ברק )ביה"ס לחינוך( ד"ר

מעין מורג )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 מרים מינקוב )ביה"ס לחינוך( ד"ר

 בליינש מקונן )ביה"ס לחינוך( ד"ר

 למא מרגייה זהר )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 אלה סלמן )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 לילא סמעאן )סיה"ס למדעי התרבות( ד"ר

עירית עילם עבדי )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

חן עירון )ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות  ד"ר
 ולימודי מדע (

 אילאם ענאבוסי )ביה"ס לחינוך( ד"ר

 הדס פישר )ביה"ס להיסטוריה( ד"ר

מיקי פלד )ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות  ד"ר
 ולימודי מדע (

עודד פלד )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 מילי פרי )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

יניב פרידמן )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 נועה קאופמן )ביה"ס להיסטוריה( ד"ר

לר )ביה"ס למדעי היהדות יוסי קוג ד"ר
 וארכאולוגיה(

איתי קופרשמידט )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 ד"ר אפרת קוצר )ביה"ס לחינוך(

אריק קורבסקי )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

ד"ר ידידה קורן )ביה"ס למדעי היהדות 
 וארכאולוגיה(

ביה"ס לפילוסופיה, )און -ד"ר קטי קיש בר
 בלשנות ולימודי מדע (

 )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר דויד קולבסקי

 מיה קליין )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 טלי שהרבני )ביה"ס לחינוך( ד"ר

קרן שחר )ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות  ד"ר
 ולימודי מדע (

 מייסון שיבי )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

ערן שלומי )ביה"ס למדעי היהדות  ד"ר
 וארכאולוגיה(

 גלעד שנהב )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

קרן שפיר )ביה"ס למדעי התרבות( ד"ר

 


