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מדע המדינה ויחסים בינלאומייםהאוניברסיטה העברית ברק   אורן174

(בדימוס)היסטוריה כללית אוניברסיטת תל אביבברקאי   רון175

סוציולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןברקוביץ   ניצה176

בלשנותאביב-אוניברסיטת תלאל   אותי-בת177

טיפול באמנותפרקטיקה פרטיתבת אור  מיכל178

מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהגבל   אינס179

והוראה למידה-  שני תוארקיי ש"ע לחינוך האקדמית המכללהאריאלה   גדרון180

חברתיים-עסקיים מיזמים לחקר המרכזברל בית מכללתבנימין   גדרון181

כימיהמכון ויצמן למדעגוב   ניר182

התכנית ללימודי מסטר בעיצוב אורבאניבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגוגנהיים   דוד183

מדעי המחשבאוניברסיטת בן גוריוןגודס   אהוד184

	חיפה	גוטוויין דני185

הנדסה כימיתאוניברסיטת בן גוריוןגוטליב   משה186

	אוניברסיטת חיפה	גוטמן יוסי187

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתגולדברג   עמוס188

הפקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפהגולדברג   צפריר189

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההעברית' אוניבגולדברג הרווי190

	בית זית ירושלים	גולדברג צפריר191

	ירושלים	גולדברגר דבורה192

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטה עבריתגולדין סיגל193

פקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפהגולדן דבורה194

מדעי המחשבהמכללה למנהלגולדנר   ורדית195

מדעי המחשבמכון ויצמן למדעגולדרייך   עודד196

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבגדעוני   עפרה-גולדשטיין197

החוג לאמנות התאטרון, הפקולטה לאמנויותאביב-אוניברסיטת תלגולומב   הרי198

המרכז הבינתחומי הרצליה(בדימוס)האוניברסיטה העברית גולן   גליה199

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןגולן   גלעד200

	באר שבע	גולן יעקב מתן201

פסיכולוגיהמרכז בינתחומי הרצליהגולנד   יוליה202

מנהיגות וניהולהמכללה האקדמית לחינוך אורניםגונן איציק203

ביוטכנולוגיהאוניברסיות תל אביבגופנא   אורי204

עברית ספרותבירושלים העברית האוניברסיטהאודי   גור205

	גורדון אירנה206 א"ת 	



(בדימוס)פקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריוןגורודישר   רפאל207

ווקאליתהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםגורן   איריס208

מדעי הגיאולוגיה והסביבהגוריון-אוניברסיטת בןגורן   לירן209

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןגזית   ניר210

בלשנותאוניברסיטת תל אביבגיורא   רחל211

פילוסופיהגוריון-אוניברסיטת בןגייגר   עדו212

המכון לאמנותהמכללה האקדמית אורניםגילעת   יעל213

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבגילת   דוד214

Université Paris-DiderotUFR d'études anglophonesגינזבורג   יונתן215

ספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתגינזבורג   רות216

היסטוריה ותאוריהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגינזבורג   רותי217

Duke UniversityAsian and Middle Eastern Studiesגינזבורג   שי218

מדעי הטבע והחייםהאוניברסיטה הפתוחהגינצבורג   שמעונה219

מכון כהןאוניברסיטת תל אביבגיסיס   סנאית220

פיזיקהמכון ויצמן למדעים   אבישי-גל221

ביולוגיהסמינר הקיבוציםגל   אדיב222

פיזיקה-החוג למתמטיקהש דוד ילין"המכללה האקדמית לחינוך עגל   הגר223

פילוסופיה, לימודי תרבותאוניברסיטת תל אביב, שנקרגל   מיכל224

מינהל אקדמיש דוד ילין"המכללה האקדמיתלחינוך עגל   נורית225

סטטיסטיקהאוניברסיטת חיפהגל   שמואל226

בקרה ביולוגיתמכון ויצמן למדעגלבוע   לילך227

בית הספר לחינוך מוזיקלימכללת לוינסקי לחינוךגלושנקוף   קלאודיה228

מתמטיקהגוריון-אוניברסיטת בןגלזנר   יאיר229

פסיכולוגית חברתיתמכון שכטר למדעי היהדותגלזנר חלד  גליה230

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבגלסנר   אלי231

מכון כהןאוניברסיטת תל אביבגלעד   דוד232

מערך אשכול לימודים רב תחומייםאוניברסיטת חיפהגלעד   נגה233

מדע המדינה וביהס למדיניות ציבוריתהאוניברסיטה העבריתגלעד   שרון234

היסטוריה של המזרח התיכוןאוניברסיטת חיפהגלעדי   אבנר235

מדעי ההתנהגותא יפו"מכללה אקדמית תגלר שולמית236

משפטיםאוניברסיטת תל אביבגנז   חיים237

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעגניאל   אורי238

ארכיטקטורהבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובגרואג   שמואל239

פסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהגרונאו   נורית240

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןגרוסגליק   רפי241

ארכאולוגיההאוניברסיטה העבריתגרין   יהודית242



ארכיאולוגיהאוניברסיטת תל אביבגרינברג   רפי243

קליניתזמננו בת לפסיכואנליזה אביב תל מכוןרון   גרינוולד244

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןגרינוולד   רועי245

ספרות לשון ואמנויותהאוניברסיטה הפתוחהגרץ   נורית246

עיצוב פניםהמכללה למנהלדבש   מיה247

הנדסהאוניברסיטת תל אביבדגן   גדעון248

אנתרופולוגיה-סוציולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןדגן   עופר249

הנדסת מכונותטכניוןדגני   דוד250

לחינוך ס"ביההעברית האוניברסיטהראומה   גרוט-דה251

מנהל ומדיניות ציבוריתהמכללה האקדמית ספירדה מלאך  דניאל252

לימודי עבודהאוניברסיטת תל אביבדה פריס  דוד253

מדע המדינההאוניברסיטה עבריתדה שליט  אבנר254

משפטיםהמרכז האקדמי למשפט ועסקיםדהאן   יוסי255

תקשורת/מנהל ומדיניותמכללת ספירדהאן   מייק256

הנדסת סביבהטכניוןדובובסקי יעל257

ביהס להיסטוריהאוניברסיטת חיפהדובנוב   אריה258

משפטיםהאוניברסיטה העבריתדוידוב   גיא259

בית ספר לעבודה סוציאליתהאוניברסיטה העבריתדוידוב   מעין260

עבודה סוציאליתאביב-אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תלדוידי   אפרים261

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןדולב   דיאנה262

החוג לעיצוב פנים מכללה למנהלדולב   עידו263

מדעיםסמינר הקיבוציםדוניץ   דוד264

ביהס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיתהאוניברסיטה העבריתדורון   אברהם265

בלשנותהאוניברסיטה העבריתדורון   עידית266

צרפתיתאוניברסיטת תל אביבדורפמן   עירן267

אסלאם ותרבויות המזרח הקרוב, יהדותאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיסין   אורי'דורצ268

ביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתאוניברסיטת חיפהין אחיק'דורצ269

אומנות יצירהאוניברסיטת חיפהדורצין   יעקב270

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןדיימונד   גארי271

עיצוב פניםהמסלול האקדמי המכללה למנהלדיקלר   בני272

החוג ללימודי אסיהאוניברסיטת חיפהבול   מיכל-דליות273

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תלדן   זכאי274

מדעי הרוחבצלאל ובית ברל, אוניברסיטת תל אביבדעואל לוסקי  חיים275

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת תל אביבדקל   טל276

רפואההטכניוןדרדיקמן   דורי277

תקשורתהמסלול האקדמי המכללה למנהלדרור   יובל278



בית הספר למינהל עסקיםהמכללה למינהל, המסלול האקדמידרורי   ישראל279

מדעי וטכנולוגי, החוג לחינוך מתמטיאוניברסיטת תל אביבדרייפוס   טומי280

ארכיטקטורההטכניוןדרמן   אלי281

הומניסטייםהטכניוןהאן מיכאלי  בריגיטה282

סיעוד/ סוציולוגיה ואנתרופולוגיהמכללת עמק יזרעאלהאריאלי   דניאל283

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתהבר   כרמית284

פילוסופיההאוניברסיטה העבריתהד   דוד285

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבהדר   אורי286

המחלקה לנוירוביולוגיה מכון סילברמן למדעי החייםהאונברסיטה עבריתהוכנר   בני287

ס לבריאות הציבור"ביההאוניברסיטה העבריתהוכנר   חגית288

המחלקה למחשבת ישראלאוניברסיטת בן גוריוןהוס   בועז289

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתהוס   מתי290

ספרות[בגמלאות]מכללת סמינר הקיבוצים הופ   דורית291

בלשנותאוניברסיטת תל אביבוליה'הורבט   ג292

חינוךאוניברסיטת תל אביבהורה   ענת293

בית הספר לחינוךאוניברסיטת תל אביבהורה ענת294

מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחההירש   דפנה295

מוסיקולוגיההאוניברסיטה העבריתהירשברג   יהואש296

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתהירשפלד   אריאל297

סיעודמכללת עמק יזרעאלהירשפלד   מרים298

מדע המדינההאוניברסיטה העברית הכט   ענב299

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןהלמן   שרה300

תרפיה בהבעה ויצירהאוניברסיטת חיפההלפרין   אירית301

	המרכז הבינתחומי הרצל	הלפרין עירן302

מכון טרומןהאוניברסיטה העבריתהנדל   אריאל303

מדעי ההתנהגותהמכללה האקדמית תא יפוהנדלזלץ   יונתן304

ניהולאוניברסיטת תל אביבהניג   מרדכי305

ספרות עבריתהאוניברסיטה העברית בירושליםהס   תמר306

ד"חתן פרס ישראל במדעי המחשב תשסמדעי המחשב ומתמטיקה שימושיתמכון ויצמןהראל דוד307

מתימטיקההאוניברסיטה העבריתהרושובסקי   אהוד308

הוראת המדעיםמכון ויצמןהרכבי   אברהם309

ניהולאוניברסיטת בן גוריוןהרן   אוריאל310

פיזיקה כימיתמכון ויצמן למדעהרן   גלעד311

מדעי ההתנהגותיפו- המכללה האקדמית של תל אביב הרסטון   אילנה312

	תל אביב	הרץ עומר313

ארכיאולוגיהאוניברסיטת תל אביבהרצוג   זאב314



סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבהרצוג   חנה315

החוג להיסטוריההאוניברסיטה העבריתהררי   יובל316

תחומיים-בלימודים רב. א.בהמכללה האקדמית ספיריקותיאלי   אורית-ואקנין317

חלקיקים ואסקרופיזיקהמכון ויצמן למדעוגר   זאב318

מוסיקהאוניברסיטת חיפהווד   אביגיל319

גנטיקה מולקולריתמכון ויצמן למדעוולק   טלילה320

דוקטורנטית בועדה כלל אוניברסיטאיתאוניברסיטת חיפהוולקן   מאיה321

	תל אביב	ויטנברג רבקה322

חינוךחי-מכללת תלויילר גור אריה אדם323

	אוניברסיטת תל אביב	ויילר מרים324

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבגל   עידית-וייס325

ארכאולוגיההאוניברסיטה העברית בירושליםוייס זאב326

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןוייס חיים327

לימודי עבודהאוניברסיטת תל אביבוייץ   אלי328

חינוךאור יהודה, המרכז ללימודים אקדמייםויל   אמציה329

פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלוינטראוב   רותי330

סוציולוגיההאוניברסיטה העבריתסרוסי   ורד-ויניצקי331

מדעי היהדות/ ספרות עברית האוניברסיטה העבריתוינשטיין   נטלי332

סטטיסטיקהאוניברסיטת חיפהויס   גדעון333

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןויסמן   ענת334

	ירושלים	ויקטור רות335

SOAS, UNIVERSITY OF LONDONNEAR AND MIDDLE EASTולך   יאיר336

כלכלה וניהולהאוניברסיטה הפתוחהוסרמן   ורדה337

ארכיאולוגיההאוניברסיטה העבריתוסרמן   נתן338

ארכיטקטורההטכניוןורבקל   אלס339

אנגליתהאוניברסיטה העבריתורדי   עינאל340

כימיהגוריון-אוניברסיטת בןורדי   עמיחי341

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתורטון   לורה342

ס לפסיכותרפיה"ביהאוניברסיטת בר אילןורשבסקי   רבקה343

University of PennsylvaniaThe Wharton Schoolזאוברמן   גל344

חינוךבית ברל ומכללת לוינסקיזדוניסאיסקי ארליך  שרה345

לימודי אסיהאוניברסיטת חיפהזהר אילת346

ס לשלום"פסיכולוגיה קורס משותף למחלקה ולביהאוניברסיטת תל אביבזוננשיין נאוה347

בלשנותהאוניברסיטה העבריתזיו   יעל348

התכנית ללימודי מגדרגוריון-אוניברסיטת בןזיו   עמליה349

משפחה וקהילהמכון שכטר למדעי היהדותזילברמן   סילויה350



ותקשורת המדינה מדע, סוציולוגיההפתוחה האוניברסיטהטלי   זילברשטיין351

חינוךאוניברסיתת תל אביבזיסנויין   דוד352

היסטוריההאוניברסיטה העבריתזכאי   אביהו353

הנדסת חשמלהטכניוןזלצמן   יוסף354

ספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתזנדבנק   שמעון355

תקשורתהמכללה האקדמית נתניהזנדברג   אייל356

כלכלההאוניברסיטה העבריתזעירא יוסף357

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןזקס   רפאל358

הנדסת תוכנה, תקשורת חזותיתשנקראביב   משה-זר359

חקר המדברגוריון -אוניברסיטת בןזרמי   יאיר360

החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבהאוניברסיטת חיפהמאיסי   ראסם'ח361

ספרות עבריתהאוניברסיטה העבריתחבר   חנן362

ארכיאולוגיההאוניברסיטה העבריתחוברס   אראלה363

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריון בנגבחורי   נידאא364

ספרות עברית ולימודי פולקלור ותרבות עממיתהאוניברסיטה העבריתרוקם   גלית-חזן365

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבחזן   חיים366

מדע המדינהיפו-אביב-המכללה האקדמית של תל/האוניברסיטה העבריתחזן   נעמי367

טכנולוגי וחברה, מדעאוניברסיטת בר אילןמוריס   רז-חן368

היסטוריה כלליתגוריון-אוניברסיטת בןחן   יצחק369

כלכלההאונברסיטה העבריתחנוך   גיורא370

	Boston	חסון מיכל371

פסיכולוגיההאוניברסיטה העבריתחסין   רן372

מנהלת חינוכיתרבנים למען זכויות האדם- שומרי משפט הרב- חפץ  נאוה 373

University of Portsmouthחקק   יוחאי374
School of Health Sciences 

and Social Work

סלאוויים ומזרח אירופיים, למודים גרמניים/ בלשנות האוניברסיטה העביתטאובה משה375

פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלטאובר   צבי376

היסטוריההאוניברסיטה העבריתטוך   מיכאל377

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבטייכמן   מאיר378

אמנויות הקול והמסךמכללה אקדמית ספירטל   צבי379

סיעודהמכללה האקדמית עמק יזרעאלטמיר   בתיה380

	תל אביב	טסלר דליה381

תולדות האמנותאוניברסיטת תל אביבטרגן   חנה382

ש שטריקס"בית הספר למשפטים עהמכללה למינהל, המסלול האקדמיטריגר   צבי383

ממשל וחברהיפו-המכללה האקדמית של תל אביבטרכטנברג   גרסיאלה384

חינוךאוניברסיטת תל אביבטרש   ריקרדו385



מכון כהןאוניברסיטת תל אביביבלונקה   חוה386

אנגליתהאוניברסיטה העבריתיגנדורף   צבי387

מדעי המחשבאוניברסיטת תל אביביהודאי   עמירם388

	תל אביב	יהודה בן ענבל389

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תליואל   דפנה390

משפטיםאוניברסיטת חיפהיובל   יונתן391

היסטוריה של עם ישראלהאוניברסיטה העבריתיובל   ישראל392

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהיונאי   יובל393

פיסיקההטכניוןיוסף   אברון394

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןיוסף   צלגוב395

עבריתח"מט- מרכז לטכנולוגיה חינוכיתיוצר   מיכל396

היסטוריהאוניברסיטת בן גוריוןיורן   חנן397

בלשנות שמיתאביב-אוניברסיטת תליזרעאל   שלמה398

הנדסהאוניברסיטת בן גוריוןיחוט   אלכס399

סטטיסטיקה וחקר ביצועיםאוניברסיטת תל אביביחיאלי   אורי400

הנדסה ביורפואיתטכניוןילין דביר401

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןינאי   ניצה402

מינהל עסקיםהמרכז האקדמי רופיןיסעור   יוסי403

לימודי עבודהאביב-אוניברסיטת תליעקבסון   דן404

עיצובהמסלול האקדמי המכללה למנהלוולק   כרמלה-יעקובי405

פוליטיקה וממשלאוניברסיטת בן גוריוןיעקובי   חיים406

מדעי המוח והקוגניציהאוניברסיטת בן גוריוןיעקובסון   הילה407

החוג לאמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביביערי   נורית408

	ישראל	יפה אורי409

מתמטיקהאוניברסיטת בן גוריוןיקותיאלי   אמנון410

ס למתמטיקה"ביהאוניברסיטת תל אביביקותיאלי   דניאל411

ארכיאולוגיהגוריון בנגב-אוניברסיטת בןיקותיאלי   יובל412

זואולוגיהאוניברסיטת תל אביבירון   צבי413

מנהלתJump Cutירון   תמר414

בריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהירושלמי   חנוך415

	ישראל	ירושלמי זמי416

פנים עיצוב.למנהל המכללה האקדמי המסלוליפתח   יששכרוב417

היסטוריהמכללת אורניםכהן   אבנר418

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדעכהן   דוד419

פיסיקהאוניברסיטת בן גוריוןכהן   דורון420

החוג להכשרת מורים למוסיקההאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםכהן   ורוניקה421



מוזיקולוגיהאוניברסיטת תל אביבכהן   יהודית422

זמננו ויהדות ישראל עם של להיסטוריה החוגהעברית האוניברסיטהירחמיאל   כהן423

משפטיםהאוניברסיטה העבריתכהן   מרגית424

הפקולטה למחול ותנועההאקדמיה למוסיקה ומחול בירושליםיה-כהן   עין425

גיאוגרפיהאביב-אוניברסיטת תלכהן   שלי426

החוג לחינוך מוסיקליהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםקה'כהן ורונ427

תקשורתמכללת עמק יזרעאלכהן עקיבא428

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריוןכהן שבוט  שרה429

מחלקת אפריקההאוניברסיטה הפתוה/ אוניברסיטת בן גוריוןכהן שבות  לאונרדו430

הנדסת ביוטכנולוגיההמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהכנעני דפנה431

האוניברסיטה העבריתכסיף   עופר432
,מכינה אקדמית, מדע המדינה

ל"ס לתלמידי חו" ביה

חינוך ופסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהכספי   אבנר433

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריון כספי   זהבה434

לימודי אסיההאוניברסיטה העברית ירושליםכץ   אמירה435

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבכץ   דוד436

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישיגוריון-אוניברסיטת בןכץ   חגי437

תחומיים רב ללימודים מחלקהספיר מכללתאמנון   כרמון438

תכנון ערים ואזוריםטכניוןכרמון   נעמי439

סיעודאוניברסיטת חיפהכרמלי   דפנה440

פילוסופיה יהודיתאוניברסיטת בר אילןכשר   חנה441

כימיההטכניוןכתריאל   יעקב442

תקשורת וחינוךאוניברסיטת חיפהכתריאל   תמר443

Stanford UniversityGraduate School of Businessלבב   יונתן444

חוג לבריאות הנפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהלבב   יצחק445

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון בנגבאי מיה'אג-לביא446

UC BerkeleyGeographyלביא נאמן  מירי447

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בר אילןלבל חגאי  חגית448

פסיכיאטריהאוניברסיטת בן גוריוןלבנטל   אורי449

פיזיקה למתמטיקה החוגילי דוד ש"ע לחינוך האקדמית המכללהירון   להבי450

התכנית ללימודי נשים ומגדראביב-אוניברסיטת תללהד   כנרת451

	ירושלים	להרס דינה452

החוג לספרותאוניברסיטת תל אביבלובין   אורלי453

אקולוגיה מדבריתאוניברסיטת בן גוריוןלובין   יעל454

ל"יחסים בינהאוניברסיטה העברית לוונהיים   עודד455

מדעי כדור הארץאוניברסיטה עבריתלוז   בועז456



	תל אביב	לוזון שרון457

זואולוגיהאביב-אוניברסיטת תללוטם   ארנון458

מדע המדינה ומדיניות ציבוריתהאוניברסיטה העבריתפאור   דוד-לוי459

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןלוי   אנדרה460

פקולטה לעיצובהמכון הטכנולוגי חולוןלוי   דרור461

סוציולוגיה ותקשורת, המחלקה למדע המדינההאוניברסיטה הפתוחהלוי   יגיל462

הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת תל אביבלוי   נועה463

קולנוע וטלויזיהאוניברסית תל אביבלוי   רם464

אמנויותתיאטרוןאוניברסיטת תל אביבלוי   שמעון465

(בדימוס)החוג לאמנות התיאטרון אוניברסיטת תל אביבלוי   תום466

	ישראל	לוי ארנון467

תכנון ושימור, ביהס לאדריכלותאוניברסיטת קולומביהלוין   איילה468

חינוךאוניברסיטת תל אביבלוין   איריס469

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריוןלוין   נעמה470

תולדות האמנותאוניברסיטת חיפהלוינגר   אסתר471

בית הספר לעבודה סוציאליתהמכללה האקדמית ספירלוינגר   מרים472

כימיהאוניברסיטת בר אילןלוינגר   שלמה473

חינוך ופסיכולוגיההאוניברסיטה הפתוחהלויתן   עידו474

בית הספר לחינוךהאוניברסיטה העבריתפדר   עדנה-לומסקי475

מדעי כדור הארץהאוניברסיטה העבריתלזר   בעז476

בית הספר לתקשורתמכללת ספירלחובר   עינת477

ספרות עבריתגוריון בנגב-אוניברסיטת בןלטוביצקי טלי478

התכנית לישוב סכסוכיםאוניברסיטת תל אביבליאל   אלון479

הסטוריה ומדעי היהדותפנסילווניה, ליהיי' אונניצן'   ליבוביץ480

ביהס לפיסיקה ואסטרונומיהאוניברסיטת תל אביבליבוביץ   אליה481

ס לפסיכולוגיה"ביהאור יהודה, המרכז ללימודים אקדמייםליבנה   אלעד482

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבליברמן   נירה483

היחידה לאנגליתצ"המכללה למנהל רשלליברמן   עידן484

	תל אביב	ליברמן כהן קארין485

טכנולוגיה וחברה, התוכנית ללימודי מדעאוניברסיטת בר אילןלייבלר   ענת486

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבלייבנר   חררדו487

בית הספר לחינוך מוזיקלימכללת לוינסקי לחינוךי'ליכנשטיין   דוצ488

ממשל/לאומיים-יחסים ביןהמרכז הבינתחומי/האוניברסיטה העבריתלינדנשטראוס   גליה489

מדעי המחשבהאוניברסיטה הפתוחהליניאל   נתי490

הוראת המדעיםטכניוןלירון אורי491

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהלירון יעל492



והרעיונות המדעים של פילוסופיהאביב תל אוניברסיטתאהוד   לם493

חינוך מיוחדאוניברסיטת חיפהלם   אורן494

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהלנדא   ישי495

המחלקה לספרויות זרות ובלשנותאוניברסיטת בן גוריוןלנדאו   אהרן496

ספרויות זרות ובלשנותאוניברסיטת בן גוריוןלנדו   עידן497

לימודי נשים ומגדראוניברסיטת תל אביבלנדמן   פרד498

Trinity College DublinSociologyלנטין   רונית499

ביה״ס לבריאות הציבורהדסהלנטין   רונית500

King's College LondonPhilosophyלפין   שלום501

Professor of Computational 

Linguistics,

 Fellow of the British Academy,

 ESRC Professorial Fellow

חינוךגוריון-אוניברסיטת בןלפסטיין   אדם502

כלכלההאוניברסיטה העבריתם גרוס  נחו503

החוג להסטוריה של המזרח תיכוןאוניברסיטת חיפהקופפרשמידט  אורי. מ504

מינהל עסקיםהאוניברסיטה הפתוחהמאור   ענת505

החוג לתקשורתאוניברסיטת חיפהמאיירס   אורן506

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוניברסיטת בן גוריוןמאיר   אבינועם507

הנדסת תעשייה וניהולגוריון-אוניברסיטת בןמאיר   יואכים508

מחשבת ישראלאוניברסיטת בן גוריוןמאיר   יונתן509

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתיאוניברסיטת בן גוריון בנגבמאיר אבינועם510

לשון ואמנויות, ספרותהאוניברסיטה הפתוחהמאירי   סנדרה511

זואולוגיהאוניברסיטת תל אביבמאירי   שי512

אזרחית וסביבתיתהטכניוןמהלאל דוד513

הנדסת חשמלטכניוןמוזס   יורם514

מדעי המחשבהרצליה, הבינתחומימוזס   יעל515

משפטים ולימודי עבודהאביב-אוניברסיטת תלמונדלק   גיא516

ביוכימיה ותזונההאוניברסיטה העבריתאורנן אפרת-מונסונגו517

לשון ואמנויות, המחלקה לספרותהאוניברסיטה הפתוחהמונק   יעל518

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןמועלם   נעמה519

Cornell UniversityComparative Literatureמור   לירון520

בית הספר לחינוךהאוניברסיטה העבריתמור   נילי521

לחינוך פקולטההקיבוצים סמינרסמדר   מור522

הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת חיפהמור   שגית523

הוראת המדעיםמכללת גורדון חיפהמורג   אורלי524



לימודי אסיהאוניברסיטת חיפהמורן   אריק525

בריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפהמורן   גליה526

מדעי המחשבהטכניוןמורן   שלמה527

מערכות מידע ניהוליותהמכללה האקדמית עמק יזרעאלמזרחי   יוני528

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבמזרחי   ניסים529

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבמטר   ענת530

יחסים בינלאומיים/מדע המדינההאוניברסיטה העבריתמיודובניק   דן531

בלשנותהאוניברסיטה העבריתמיטווך   אניטה532

לימודי המזרח התיכוןגוריון-אוניברסיטת בןמיטל   יורם533

כימיהאוניברסיטת בן גוריוןמיילר   מיכאל534

מדעי המוח הרפואייםאוניברסיטת אוקספורדמייקין   תמר535

Financeהמרכז הבינתחומי הרצליהמיכאלי רוני536

משפטיםאוניברסיטת חיפהסיון   פאינה-מילמן537

ספרותאוניברסיטת תל אביבמילנר   איריס538

תקשורתמכללת עמק יזרעאלמירום   גליה539

המכונים לחקר המדבר ופיסיקהגוריון-אוניברסיטת בןמירון   אהוד540

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןמירן   נחשון541

	ישראל	מירסקי יוליה542

ס למדעי המתמטיקה"באוניברסיטת תל אביבמלכסון   יצחק543

ביהס לתקשורתהמכללה האקדמית נתניהמנדלזיס   לאה544

ס לתקשורת"ביההמכללה האקדמית נתניהמנדלזיס לאה545

יהדות זמננוהאויברסיטה העבריתמנדלסון   עזרא546

כלכלההאוניברסיטה העבריתמצר   קובי547

פיזיקה יישומיתהאוניברסיטה העבריתמרום   דן548

המרכז לחקר העיר והאזורUC Berkeley/הטכניוןמרום   נתי549

פקולטה לרפואהאביב-אוניברסיטת תלמרזל   אלכס550

פיסיקה יישומיתהאוניברסיטה העבריתמרכוס   גלעד551

ס לטיפול באמנויות"ביאוניברסיטת חיפהמרנין   ענת552

לשון עבריתאוניברסיטת חיפהמשלר   יעל553

החוג לקולנוע וטלויזיהאוניברסיטת תל אביבאד'נאמן   ג554

כלכלהאוניברסיטת תל אביבנאמן   צביקה555

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת בן גוריוןנאמן ערד  גולי556

תולדות ישראלאילן-אוניברסיטת ברנבאומגרטן   אלברט557

ספרות עבריתגוריון בנגב-אוניברסיטת בןנבו   גידי558

פילוסופיהאוניברסיטת בן גוריוןנבו   יצחק559

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדענבו   רינת560



Earth Sciencesהאוניברסיטה העבריתנבון עודד561

פסיכולוגיהאביב-אוניברסיטת תלנדלר   אריה562

בית הספר למדעי התרבותאוניברסיטת תל אביבטל-נדלר   מי563

המכונים לחקר המדבר, אקולוגיה מדבריתגוריון-אוניברסיטת בןנובופלנסקי   אריאל564

היסטוריה כלליתאוניברסיטת תל אביבנווה   אייל565

ביולוגיהאביב-אוניברסיטת תלנוימן   יוסף566

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןסבטלנה'   נטקוביץ567

מדעי התנהגותמרכז אקדמי רופיןנטר   אפרת568

	אנגליה	גרין יונת-ניצן569

ע"שנת תש, חתן פרס ישראל בכימיהכימיהאביב-אוניברסיטת תלניצן אברהם570

היסטוריהאוניברסיטת חיפהנירה   פנסר571

נוירוביולוגיההאוניברסיטה העבריתנלקן   ישראל572

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןנסים   גדי573

פיזיקה כימיתמכון ויצמן למדענעמן   רון574

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי עריםהטכניוןשיפטן   אלונה-נצן575

יסודי-הכשרת מורים לעלמכללה אקדמית לחינוך- אורנים נצר דוד576

פסיכולוגיהמרכז בינתחומי הרצליהנקש   אורה577

עבודה סוציאליתגוריון-אוניברסיטת בן ין   דורית'אנגלצ-סגל578

החוג לפסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהסגל   רות579

התכנית ללימודי השואהאוניברסיטת חיפהסגל   רז580

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתסגל   שלומי581

נוירוביולוגיהמכון ויצמןסובל נעם582

תרפיהסמינר הקיבוצים תל אביבסוטו   ליאורה583

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדוםאביב-אוניברסיטת תלסויני   דבורה584

הוראת המדעיםאוניברסיטת בן גוריוןסולוב   צבי585

	'סומך ששון פרופ586 א"ת' אונ 	

מחלקה לספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןשווגר   חנה-סוקר587

תקשורתהמכללה האקדמית ספירסוקר   אורלי588

סוציולוגויה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתסטקלוב   גיא589

אמנויותאוניברסיטת בן גוריוןאוזן   מרגו-סטרומזה590

מדע הדתותהאוניברסיטה העבריתסטרומזה   גדליה591

פיסיקההטכניוןסיון   אורי592

תקשורתהאוניברסיטה העבריתון'סיימונס   ג593

נוירוביולוגיהמכון ויצמן למדעסילמן   ישראל594

עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבסימון   שלומית595

ת ואפריקה"היסטוריה של המזהאוניברסיטת תל אביבסינגר   איימי596



סוציולוגיהאוניברסיטת קונסנטץסיני   סתוית597

בלשנותהאוניברסיטה העבריתסישל   אייבי598

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון ננבו   ורד-סלונים599

גיל הרךמכללת סמינר הקיבוציםסלונים   איריס600

פולקלור ותרבות עממיתאוניברסיטה עבריתסלמון הגר601

מחקר התרבותאוניברסיטת תל אביבשפי   רקפת-סלע602

מתמטיקהאוניברסיטת בן גוריוןסמורודינסקי שחר603

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהסער   עמליה604

ניהולאוניברסיטת תל אביבספורטא   יצחק605

ומדעי היהדות, פילוסופיה, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהספקטר   לוי606

חינוךאוניברסיטת חיפהספרד   אנה607

תחומיים-לימודים רבמכללת עמק יזרעאלספרן   חנה608

מוסיקולוגיההאוניברסיטה העברית סרוסי   אדוין609

נוירולוגיה, רפואהאוניברסיטת תל אביבסרוקה   חוה610

	רמת השרון	ר"נעמי ד, ד הגר"עו611

סיעודמכללת עמק יזרעאלעוביד   סמירה612

משפטיםאוניברסיטת חיפהזלצברגר   פניה-עוז613

ספרות עברית והשואתיתאוניברסיטת חיפהעוז   אברהם614

	ירושלים	עוזיאל אהוד615

יהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתעופר   דליה616

היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהעופר   ענבל617

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבעזרא   עובדיה618

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהעיטם   ברוך619

היסטוריההמכללה האקדמית ספירעילם   יגאל620

	רוחמה	עם בר גיורא621

Harvard UniversityPsychologyעמית   אלינור622

אוניברסיטת בר אילןעפרון   נח623
,טכנולוגיה וחברה, התוכנית למדע

תחומיים- לימודים בין

	ירושלים	עפרת הדס624

מערכות מידע ניהוליותמכללת עמק יזרעאלעציון   עפר625

מתמטיקהאוניברסיטת תל אביבעצמון   אהרון626

בית הספר למדע המדינהאוניברסיטת חיפהערן   אהוד627

חינוךאוניברסיטת בן גוריוןעשור   אבי628

הנדסת תעשיה וניהולמכללת אורט בראודהפארן דורון629

בית הספר למדעי ההתנהגותהמכללה למנהלביזאוי סלביה- פוגל 630

מתמטיקההאוניברסיטה העבריתפודר דורון631



פיסיקהאוניברסיטת תל אביבפוזננסקי   דובי632

פסיכולוגיההמכללה האקדמית אחוהפוזננסקי   יעל633

פיסיקהבן גוריוןפולמן רון634

לימודי התרבות העבריתאוניברסיטת תל אביבפולק   פרנק635

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעפורטס דוד636

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןפורמן   אלכס637

OxfordHistoryפורס   יוני638

משפטיםהקריה האקדמית אונופוקס   אמיר-פז639

החוג למדיניות ציבוריתאוניברסיטת תל אביבפז פינס  אופיר640

נוירוביולוגיהמכון ויצמן למדעפז רוני641

ניהולאוניברסיטת תל אביבפזי   אסיא642

המחלקה לאמנות הקול והמסךהמכללה האקדמית ספירפיינגלרנט   אבנר643

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהפיינסקי עינת644

משפטיםהמרכז האקדמי כרמלפינטו   מיטל645

אסיההאוניברסיטה העבריתפינס   יורי646

ביוכימיה(בדימוס )לרפואה , האוניברסיטה העברית פינסון   אריה647

תולדות האמנותאוניברסיטת תל אביבפינסון   יונה648

	אוניברסיטת תל אביב	'פינסון יונה פרופ649

מתמטיקההטכניוןובר   יהודה'פינצ650

המחלקה לפוליטיקה וממשלאוניברסיטת בן גוריוןפיסטרוב   סיון651

אביב-אוניברסיטת תלפיש   מנחם652
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של 

ש כהן"המדעים והרעיונות ע

מדעי המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהפישר   ערן653

NECR Master's program in conflict resolutionאוניברסיטת קולומביהפלג   מולי654

מדע המדינהאוניברסיטת תל אביבפלד   יואב655

עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבפלד עינת656

מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונותאוניברסיטת תל אביבפלדחי   רבקה657

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןקי'פלדמן   ג658

חינוךגוריון -אוניברסיטת בןפלום   חנוך659

פיסיקה ישומיתהאוניברסיטה העבריתפלטיאל   יוסי660

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדעפליישמן   שראל661

לשון וספרות אנגליתאוניברסיטת חיפהפלינקר   נעם662

הנדסת תעשיה וניהולאוניברסיטת בן גורוןפליסקין   יוסף663

הנדסה תעשייה וניהולגוריון-אוניברסיטת בןפליסקין   נאוה664

תעשיה וניהולהטכניוןפן   מיכל665

חינוךגוריון-אוניברסיטת בןפניגר   יריב666



ארכיטקטורה ובינוי עריםהטכניוןפניגר   נטע667

גיאוגרפיה וסביבת האדםאוניברסיטת תל אביבפנסטר   טובי668

לשון עבריתהאוניברסיטה העבריתפסברג   סטיבן669

בית הספר למדעי ההתנהגותמכללה למינהלפסטרנק   רחל670

פילוסופיהאביב-אוניברסיטת תלפרבר   עילית671

ספרות כללית והשוואתיתהאוניברסיטה העבריתפרדס אילנה672

גמלאיתילין דוד מכללתנירה   פרדקין673

אנגליתהאוניברסיטה העבריתפרוינד   אליזבת674

היסטוריהאוניברסיטת תל אביבפרויס   אורי675

בית הספר לעבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבפרומר   דפנה676

פסיכולוגיההאוניברסיטה העבריתפרוסט   רם677

2009חתן פרס ישראל לחקר הפיזיקה פיסיקה כימיתמכון ויצמן למדעה איתמר'פרוקצ678

(בדימוס)ספרות עברית גוריון-אוניברסיטת בןפרוש   איריס679

פיסיקה כימיתמכון ויצמן למדעפריאור   יחיעם680

חינוךאוניברסיטת חיפהפריאור   ענת681

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבפרידלנדר   אלי682

פיזיולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןפרידמן   אלון683

תקשורתאורנים המכללה האקדמית לחינוךפרידמן   אריאל684

(אמריטוס)שפה וספרות אנגלית אוניברסיטת חיפהפרידמן   ביל685

תקשורתהמרכז הבינתחומי הרצליהפרידמן   דורון686

מדעי התנהגות/סוציולוגיה ואנתרופולוגיההמללכה האקדמית עמק יזרעאלפרידמן   ויקטור687

ביהס להנדסההאוניברסיטה העבריתפרידמן   ניר688

אימונולוגיהמכון ויצמן למדעפרידמן   ניר689

חינוךאוניברסיטת תל אביבפרידמן   נעמה690

לימודים הומניסטים ואומנויותהטכניוןפריי   איריס691

רפואהטכניוןפריי מיכאל692

 המחלקה לתקשורת ועיתונאות,האוניברסיטה העברית,  המכללה האקדמית ספירפרמינגר   ענר693

רפואהטכניוןפרנק דייל694

	תל אביב	נדב' פרנקוביץ695

סוציולוגיההאוניברסיטה העברית בירושליםפרנקל מיכל696

מנהל עסקיםאוניברסיטת תל אביבפרסיץ   דותן697

מתמטיקהאוניברסיטת חיפהקובי  (פטרזייל)פתר 698

בית הספר לעבודה סוציאליתהמכללה האקדמית ספירוליה'ייטין   ג'צ699

פסיכולוגיההמכללה האקדמית עמק יזרעאלישינסקי   אורנה'צ700

	ישראל	סלר רוני'צ701

עיצובהמכון הטכנולוגי חולוןרני   גד'צ702



פסיכולוגיההמכללה למנהל, אוניברסיטת תל אביבצאל   יהושע703

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןצבן   הילה704

מתמטיקההטכניוןצוויקל   מיכאל705

706
University of Michiganצופר   רות

Women's Studies & Comparative

 Literature

מכון כהןאביב-אוניברסיטת תלצוקרמן   משה707

אמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביבציון מוניץ  בן708

	ישראל	צין ערן709

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןצמיר חמוטל710

מנהל ומדיניות ציבוריתמכללת ספירצפדיה   ארז711

(אמריטוס)ארכאולוגיה האוניברסיטה העבריתצפריר   יורם712

גנטיקההאוניברסיטה העבריתצפתי   דודי713

הנדסה כימיתגוריון-אוניברסיטת בןצרי   יואב714

עבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריוןקאופמן   רוני715

	בני ברק	קדוש דוד716

מדעי המחשבאוניברסיטת בן גוריוןקדם   קלרה717

בלשנותאוניברסיטת תל אביבקדמון   נורית718

מדע המדינההאוניברסיטה העבריתקדר   אורית719

משפטיםאוניברסיטת חיפה(סנדי)קדר אלכסנדר 720

שפותמכללת אורניםנינה'הורביץ   ג-קהן721

מתמטיקהגוריון-אוניברסיטת בןמן   מנחם'קוג722

לימודים קדם אקדמיםהאוניברסיטה העבריתקווה   דליה723

מתמטיקהמכון ויצמן למדעקוזמא   גדי724

אימונולוגיה-פתולוגיההאוניברסיטה העבריתקוטלר   משה725

הוראת הטכנולוגיה והמדיםהטכניוןו   בוריס'קויצ726

מחולהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםקולבן   אמיר727

לימודים רומנים ובית הספר להיסטוריההאוניברסיטה העבריתקונסוני   מנואלה728

The University of Manchester, UKAnthropologyקונסטמן   עדי729

היסטוריהיניה'אוניברסיטת וירגקונפינו   אלון730

פסיכולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןקופמן   אורה731

סוציולוגיה מדע המדינה ותקשרותהאוניברסיטה הפתוחהקופמן   אילנה732

מכון כהןאביב-אוניברסיטת תלקורי   ליאו733

היסטוריהסמינר הקיבוציםקידר   אסף734

ס לחינוך"ביהאור יהודה, המרכז ללימודים אקדמייםקינן עירית735

ספרותילין. ד ש,ע לחינוך המכללה גמלאיתעדה   קינסטלר736

החוג לאמנות התאטרוןאוניברסיטת תל אביבקינר   גד737



רוחהאוניברסיטה העבריתקיפניס   מאיה738

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקלב   אלכסנדרה739

בית הספר לתקשורתהמסלול האקדמי המכללה למינהלקלדרון   חנה740

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןקלדרון   נסים741

ביה״ס לבריאות הציבורהדסהקלדרון   רונית742

תקשורתהמיכללה למינהלקלדרון חנה743

הוראה והדרכה, למידהאוניברסיטת חיפהקלי   יעל744

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדעקליין   יעקב745

מדע המדינהאוניברסיטת בר אילןקליין   מנחם746

עבודה סוציאליתאילן-אוניברסיטת ברקליין   נעמי747

פסיכולוגיהאוניברסיטת תל אביבקלר   יחיאל748

הפקולטה לניהולאוניברסיטת תל אביבקמה   איתי749

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקמפ   אדריאנה750

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקנטור   רותי751

תיאטרוןאוניברסיטת תל אביבקנר   רות752

ביולוגיהטכניוןקסל דן753

רפואהאביב-אוניברסיטת תליה-קסלר אצקסון  גן754

כימיה ביולוגיתמכון ויצמן למדעקפון   רותי755

בלשנותהאוניברסיטה העבריתקפליוק   אולגה756
כלת פרס ישראל לחקר 

ה"הבלשנות הכללית לשנת תשס

ביולוגיההטכניוןקפלן   אריאל757

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבקפלן   רמי758

חינוךאוניברסיטת טמפלקפלן אבי759

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקציר   ענת760

אוניברסיטת תל אביבקציר   שאול761
מכון להסטוריה ופילוסופיה

 של המדעים והרעיונות

החוג ללקויות למידהאוניברסיטת חיפהקציר תמי762

סוציולוגיהגוריון-אוניברסיטת בןקראוס   אגטה763

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת חיפהקראוס   ורד764

מרפאת מבוגריםיפו, מרכז קהילתי לבריאות הנפשקרייסלר   חוה765

מדעי ההתנהגותהמרכז האקדמי רופיןקרייר   חמוטל766

גוריון לחקר ישראל והציונות-מכון בןגוריון-אוניברסיטת בןקרלינסקי   נחום767

אנתרופולוגיהCalifornia Institute of Integral Studiesקרם   נעה768

רפואת משפחה הדסהשרותי בריאות כלליתקרני   אהרון769

הוראת המדעיםמכון ויצמן למדעקרסנטי   רוני770

צילוםבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובקרצמן   מיקי771



פקולטה לרפואההאוניברסיטה העבריתקשת   אלי772

לימודים מתקדמיםמכללת אורניםראזר מיכל773

מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגיההאוניברסיטה הפתוחהרגב   מוטי774

לימודי המזרח התיכוןאוניברסיטת בן גוריוןרובין   אבי775

גיאוגרפיההאוניברסיטה העבריתרובין   ריכב776

ETH - ZurichEnvironmental Systems Scienceרובין   שירה777

	ירושלים	רובין יעל778

חומרים ופני שטחמכון ויצמן למדערובינשטיין   ישראל779

גיאוגרפיה ותכנון סביבתיגוריון-אוניברסיטת בןרודד   בתיה780

	ירושלים	'רודד רות פרופ781

מדעי הסביבהמכון ויצמן למדערודיך   ינון782

University of KansasCenter for Global and International Studiesרוזלר   נמרוד783

הפקולטה למשפטיםאוניברסיטת תל אביבצבי   איסי-רוזן784

תרבות עבריתאביב-אוניברסיטת תלצבי   ישי-רוזן785

ספרות עבריתאוניברסיטת בן גוריוןרוזן   טובה786

הנדסת חשמלאוניברסיטת תל אביברוזנוקס   יוסי787

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביברוטלוי   אורי788

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאביב-אוניברסיטת תלרוטמן   אסף789

ספרותאוניברסיטת תל אביברוטמן   דודו790

	באר שבע	רוטמן תמר791

University of KansasPost-Docרוזלר   בירי-רוטנברג792

תאטרון ללימודי החוגמערבי גליל האקדמית המכללההניה   רוטנברג793

ספרויות זרות ובלשנות ותוכנית ללימודי מגדראוניברסיטת בן גוריוןרוטנברג   קתרין794

אנגליתאוניברסיטת בר אילןרוטשטיין   סוזן795

ביהס לרפואה, גנטיקה של האדם וביוכימיהאביב-אוניברסיטת תלרויטלמן   יוסף796

הנדסתת חשמלאוניברסיטת תל אביברון   דנה797

פקולטה לאמנויותאביב-אוניברסיטת תלרון   יוחנן798

תקשורת ועיתונאותהאוניברסיטה העבריתרון   יפתח799

עיצוב פניםהמסלול האקדמי- המכללה למנהלרופמן   שרה800

אמנות התיאטרוןאוניברסיטת תל אביברוקם   פרדי801

University of ChicagoNear Eastern Languages and Civilizationsרוקם נעמה802

מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולראיתהאוניברסיטה העבריתרוקם סטפן803

פיסיקההאוניברסיטה העבריתרוקני   מרדכי804

פיסיקהגוריון-אוניברסיטת בןרורליך   דניאל805

תקשורת חזותיתבצלאלרותם   רותי806

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת בן גוריוןקרקוצקין   אמנון-רז807



	ירושלים	רז גדעון808

החוג לתקשורתאוניברסיטת חיפהריבק   רבקה809

החוג לעיצוב פניםהמכללה למינהלרייזנר פודיסוק פודיסוק רינת810

מדעי המחשבמכון ויצמן למדעריינגולד   עומר811

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת תל אביבריינר   אלחנן812

מדעי ההתנהגותהמכללה למנהל, המסלול האקדמירינות   נורית813

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת בן גוריוןרם   אורי814

המחלקה ללימודי המזרח התיכוןאוניברסיטת בן גוריוןרם   חגי815

אנגלית וספרות השוואתיתהאוניברסיטה העבריתקינן   שלומית-רמון816

תקשרות חזותיתשנקררנרט   איציק817

ספרויות זרות ובלשנותגוריון -אוניברסיטת בןרפופורט   טובה818

רפואה, אנטומיהאוניברסיטת תל אביברק   יואל819

שרותי אנושהמכללה האקדמית עמק יזרעאלרשף   אריה820

	גבעתיים	רשף זהר821

אגף הנוער/ עיצוב פנים מוזיאון ישראל/ המכללה למנהל שאלתיאל   אלדד822

יסודי מסלולילין דוד מכללתורד   שביט823

סוציולוגיההמכללה האקדמית גליל מערבישביט   זאב824

נוירוביולוגיההאוניברסיטה העבריתשגב   עידן825

כלכלכהאוניברסיטת תל אביבשגיא   אלי826

חינוךאוניברסיטת בן גוריון שגיא   שפרה827

פסיכולוגיההמרכז הבינתחומישגיא   תמר828

פיסיקהמכון וייצמןשגיב   אילן829

רפואית-הנדסה ביוהטכניוןשהם   שי830

גופני חינוךוינגייטאלה   שובל831

פילוסופיה ומדעי היהדות, היסטוריההאוניברסיטה הפתוחהשובל   טל832

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההאוניברסיטה העבריתשובל   יהודית833

ביהס לחינוךאוניברסיטת תל אביבשוהמי   אילנה834

אוניברסיטת תל אביבשוורץ   יוסף835

המכון להיסטוריה ופילוסופיה

 של המדעים

 והרעיונות עש כהן

	אוניברסיטת בן גוריון	שויד אורי836

המחלקה למדיניות ומינהל ציבורימכללת ספירשולדינר   צבי837

לימודי אסיההאוניברסיטה העבריתשולמן   דוד838

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננוהאוניברסיטה העבריתשומסקי   דימיטרי839

ניהול וכלכלההאוניברסיטה הפתוחהשוקן   בקי840

	שוקן הלל841 יפו- תל אביב  	



ס לפסיכותרפיה"ביאוניברסיטת תל אביב,בית הספר לפסיכותרפיה בבנין לרפואהשור   אורנה842

McGill UniversitySociologyשור   ערן843

משפטיםא"ת' אונשור דוד844

מדעי הטבע והחייםהאוניברסיטה הפתוחהשורץ   שרה845

לימודים רב תחומייםהמכללה האקדמאית עמק יזרעאלשחאדה   יוסף846

פנים עיצובלמנהל המכללהרן   שחורי847

פיזיקהויצמן מכוןדן   שחר848

היסטוריה של המזהתאוניברסיטת חיפהשחר   עידו849

משפטיםהמרכז האקדמי למשפט ולעסקיםשטופלר   גילה850

מנהל מערכות בריאותמכללה אקדמית עמק יזרעאלשטיין   שירי851

ספרות עברית והשוואתיתאוניברסיטת חיפהשטיין דינה852

קרימינולוגיההאוניברסיטה העבריתשטיינברג   עודדה853

החוג לסוציולוגיה, החוג ללמודי עבודהאוניברסיטת תל אביבשטייר   חיה854

UCSFMicrobiology & Immunologyשטרן   עדי855

תקשורת חזותיתבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושליםשטרן   עדי856

אנגלית/הסטוריהאוניברסיטת תל אביבשטרנהל   יעל857

ספרות עבריתגוריון-אוניברסיטת בןשטרס   חן858

(גמלאי)רפואה אביב-אוניברסיטת תלשטרק   הרי859

רפואה(גמלאי)אוניברסיטת תל אביב שטרק הרי860

	מודיעין	שי ענבר861

	יפו	שיזף צור862

ביולוגיהאורנים- אוניברסיטת חיפה שיינס   אורי863

עבודה סוציאליתאוניברסיטת תל אביבשילה   גיא864

חינוךאוניברסיטת חיפהשימרון   יוסף865

אמנויות המסךבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצובשיף   אגור866

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןשיפטן   יורם867

ספרותאוניברסיטת תל אביבשיפמן   סמדר868

ספרויות זרות ובלשנותגוריון-אוניברסיטת בןשיר   נעמי869

	ירושלים	שכטמן מריו870

.האוניברסיטה העברית; האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםשכטר   בתיה871 ארכיאולוגיה; מחול

פיסיקהאוניברסיטת בן גוריוןשכטר   משה872

תקשורת חזותיתבצלאלשכטר   נעם873

מדע המדינה וסוציולוגיההאוניברסיטה העבריתשלו   מיכאל874

י"לימודי א, היסטוריהאוניברסיטת חיפהשלו   צור875

ארכיטקטורהבצלאלשלום   אורי876

היסטוריה של עם ישראלאוניברסיטת תל אביבשלום   רצבי877



תרגום וחקר התרגוםאוניברסיטת בר אילןשלזינגר   מרים878

למודי אסיההאוניברסיטה העבריתשלח   גדעון879

היסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדותהאוניברסיטה הפתוחהשליין   יאיר880

הסטוריה כלליתאביב-אוניברסיטת תלשלייפמן   נורית881

פסיכולוגיהאוניברסיטת חיפהצורי   סימון-שמאי882

פילוסופיההאוניברסיטה העבריתשמידט   כריסטוף883

הנדסה אזרחית וסביבתיתהטכניוןשמיר   אורי884

אנגלית ולימודים אמריקנייםאוניברסיטת תל אביבשמיר   מלאת885

תשתיות כימיותמכון ויצמן למדעשמעוני   אייל886

ספרותאוניברסיטת תל אביבשן   ישעיהו887

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניברסיטת תל אביבשנהב   יהודה888

פילוסופיהאוניברסיטת תל אביבשניר   איתי889

המכון לאבולוציהאוניברסיטת חיפהשניר   שגיא890

דיקנאט סטודנטיםאוניברסיטת בן גוריוןשנער   אוה891

בית הספר לתקשורתבהמכללה האקדמית נתניהשנער   דב892

קולנועמכללת ספירשנקר   יעל893

דיפלומטיה וממשל/ מדע המדינה המרכז הבינתחומי והאוניברסיטה העבריתשפיגל   אהוד894

(ף"שח) אקדמאים הסבתקיי מכללתרז   שפייזר895

מדעי המחשבהטכניוןשפילקה   אמיר896

עיצוב פניםהמסלול האקדמי של המכללה למנהלשפלן קצב  הדרה897

חינוך יהודיהאוניברסיטה העבריתשקדי   אשר898

חינוךהקיבוצים סמינר מכללתחגית   שקדי899

אומנותילין דוד מכללתעדית   שר900

ביולוגיה ימיתאוניברסיטת חיפהשר דניאל901

כימיה ביולוגיתמכון ויצמןשרון   מיכל902

עיצוב פניםהמכללה למנהלשרון   סמדר903

עבודה סוציאליתהאוניברסיטה העיבריתשרים דניאל  ינון904

התכנית לפולקלור ותרבות עממיתהאוניברסיטה העברית בירושליםשרירא   דני905

סוציולוגיה ואנתרופולוגיההמכללה האקדמית עמק יזרעאלשרעבי   משה906

סוציולוגיה ואנתרופולוגיהאוניבריסטת בר אילןלוי אורנה-ששון907

הפקולטה ללימודי המשךהמכללה האקדמית לחינןך- אורנים תדמור   ישעיהו908

civil studiesמכללת אורניםתותרי   מרי909

משפטיםאוניברסיטת תל אביבתירוש   יופי910

911 Guerin Yasmineל"יחבהאוניברסיטה העברית ירושלים

912Aaronson Noa	Tel Aviv	

913abdo Nahla	Canada	



914Abdu Uri	Ben-Gurion Universit	

915Abele Sandra	Pennsylvania	

916Abessira Yael	Jerusalem	

917Abramovich Sigal	באר שבע	

918Abramovitch Dorit	Tal-Aviv-Jafa	

919Abu-Lughod Lila Prof.	Columbia University 	

920Abu-Rabia Aref	BGU	

921Aceves Bertha	México DF Mexico	

922Adoram Schneidleder	EHESS Paris	

923AKAO Mitsuharu	Oxford	

924Akira ASADA	Japan	

925Albo Greg	Canada	

926Alfasi Nurit	Tel Aviv	

927Aliboni Roberto	Rome, Italy 	

928Allen Alice	Cambridge	

929Allen Lori Dr	Cambridge, UK	

930Almeida de Raquel Maria	Cambridge, England	

931Altman Ehud	Berkeley CA	

932Alya Aglan	Paris1 Sorbonne	

933AmIn Ash	Cambridge University	

934Amitay Yossi	Ben Gurion Univ.	

935Amotz Bar Shirly	Israel	

936ancri korn Ofer	Israel	

937ANDERSON JAMES	BELFAST	

938Anne Volvey	France	

939Arato Andrew	New School, NY	

940Arbel Benjamin	Tel Aviv University	

941Arbel Tal	Harvard University	

942Arditi Benjamin	Mexico	

943Ari Ben Nirit Dr.	Tel Aviv	

944Aronoff J. Myron	Emeritus Rutgers U. 	

945Aronowicz Annette	lancaster, Pennsylva	

946Arrizabalaga Jon	Barcelona, Spain	

947Artzi Itai	Jerusalem	

948ashkenazi kaden	tel aviv, israel	

949Assor Avi	Ben Gurion Unviversi	



950Assor Yael	Jerusalem	

951Attenedeer Sigi	London	

952Attwell Katie	Australia	

953Avieli Nir	Israel	

954AVITAL OFER	JERUSALEM	

955Avneri Nili	Cherut	

956avraham yael	haifa	

957Avruch Kevin	George Mason Univers	

958Ayalon Michal	New Britain, CT	

959Azarya Victor Prof.	Jerusalem	

960Azoulay Ariella	Tel Aviv	

961B.Neumann Iver	LSE	

962Baert Francis	Belgium	

963Bahar Shirly	New York	

964baharav tal	givataim	

965Bahramitash Roksana	Montreal	

966bakshi anita	cambridge, UK	

967Balaban Mira Prof.	Omer	

968Ballvé Teo	Bogotá, Colombia	

969Banting Keith	Queen's University, 	

970Bar Noa	San Francisco	

971bar shimi	Tel Aviv	

972Barak Eitan	HUJI	

973Barak Nir	Hebrew University	

974Barnett Barbara	United Kingdom	

975Barnir Sigal	Israel	

976Bar-On Rann	Duke University	

977Barr Nathan	Cambridge	

978Bartal Israel	Jerusalem	

979bartels dieter	USA	

980Bartram David	Leicester	

981baruch ben miri	rammat gan	

982Barzilai Sarit	University of Haifa	

983Baskin Julia	New York	

984Bassan Eyal	Berkeley, CA	

985bassi shaul	italy	



986Bauer Yehuda	Jerusalem	

987Baumgart-Ochse Claudia	Frankfurt, Germany	

988Baurer Danielle	United States	

989Beaudoin Sophie	Canada	

990Beck Ronnie	Tel Aviv	

991Beckton Julian	Lincoln, England	

992Behar Moshe	Herzelia/Manchester	

993Behrendt Liza	United States	

994Beigel Roy	Los Angels CA	

995Bejarano Shalmit	Jerusalem	

996Benalal Avi	Beer Sheva	

997Bengiat Chen	Tel-Aviv	

998Benhabib Seyla	Yale University	

999Benheim Sharon	Israel	

1000Benjamin Andrew	London	

1001Ben-Moshe Liat	Chicago, IL, USA	

1002Ben-Porat Guy	Ben-Gurion Universit	

1003Ben-Shitrit Esakov Liyat	Israel	

1004Bensman Albert	France	

1005Ben-Zvi Dani	University of Haifa	

1006Berg Avi	Germany	

1007Berg Eiki	University of Tartu	

1008Berland Jody Dr	Canada	

1009Bernard Anna	King's College Londo	

1010Bernard-Donals Michael	Wisconsin, USA	

1011Bernhard Michael	Florida	

1012Bethlehem Louise	Hod Hasharon	

1013Bevilacqua Fabio	University of Pavia	

1014BEYTELMANN David	FRANCE	

1015bg yaara	jerusalem	

1016Bhatti Hasan	Chapel Hill, NC, USA	

1017Biale David	UC Davis	

1018Bialostocky Elena	mexico	

1019Bianchini Stefano	Uni of Bologna	

1020Bier JL	Netherlands	

1021Biermann Soenke	Australia	



1022binikos Maria	Margate South Africa	

1023Birn Anne-Emanuelle	Canada	

1024Bitan Uri	Jerusalem	

1025biton Yehuda	israel	

1026bitterman michal	jaffa	

1027bitterman noemi	technion	

1028bitterman yael	jerusalem	

1029Blackledge Paul	Leeds, UK	

1030Blackwell Susan Dr.	Birmingham, UK	

1031Blatman Daniel	Hebrew University	

1032blatman Naama	Israel/palestine	

1033Bloom Ora	Tel Aviv University	

1034Blunt Ashley	Sydney, Australia	

1035bodemann michal	toronto	

1036Bohe Esther	Belgium	

1037Boli John	Emory University USA	

1038Boneh Galia	Malawi	

1039Bonet Lluis	Barcelona	

1040Borghini Sayfan Gהמכון הטכנולוגי חולוןMaster's Program in Integrated Design, Faculty of Design,

1041Boshi Roi	Israel	

1042Bossuyt Fabienne	Belgium	

1043Boston Johnny	Weston, Ct	

1044Bowman Glenn	Kent, U.K. 	

1045Boyce Robert	LSE	

1046boyden martha	roma italia	

1047Brandariz Angel Jose	A Coruña, Spain	

1048Brann Ross	Ithaca, NY	

1049Breckenridge Keith	WISER, Wits,  SA	

1050Bregman Ahron Dr	King's College Londo	

1051Breines Paul	Boston, MA, USA	

1052Bresheeth Haim	London	

1053Brink ten Yaron	Tel Aviv, Israel	

1054Brodsky Edward	Haifa, Israel	

1055Brown Sandy	Berkeley, CA	

1056Brown Wendy	UC Berkeley	

1057Brusle Perrier Laetitia	Bolivia	



1058Brynen Rex	McGill University	

1059Budich Janine	Germany	

1060Burman Emma	Lund	

1061Busse Jan	Berlin	

1062Bylund Jonas	Stockholm University	

1063Byrne Siobhan	Edmonton, Canada	

1064Calif Tabib Yosepha	Jerusalem	

1065Campbell Marie	Victoria, Canada	

1066Campos de Jose Patricia	Portugal	

1067Cándano Graciela	México D.F.	

1068Caplan Richard	Oxford, UK	

1069Cardinal Anne	Tel-Aviv	

1070Casanova V Jose	Georgetown Universit	

1071Casolo Jean Jennifer	Mixco, Guatemala	

1072Castaño Ana	UNAM (Mexico)	

1073Castells-Talens Antoni	U Veracruzana MEXICO	

1074Cavatorta Francesco	Dublin City Universi	

1075Cazes Dann	Mexico	

1076Chaikin Ellen Dr.	Jerusalem, Israel	

1077Chaitin Julia Dr.	Israel	

1078Chappell Jahi Michael	United States	

1079Charlotte Bruyne De	Tel Aviv	

1080Chaumont Eric	Jerusalem	

1081Chaves Ricardo Jose	México	

1082Chazan Naomi Prof.	Jerusalem	

1083Chernomas Robert	Canada	

1084Chisick Harvey	Haifa	

1085Christou George	UK	

1086cjd Nir	tel aviv	

1087Clavero Sara	United Kingdom	

1088cohen aviva	midreshet ben gurion	

1089cohen bezalel	midreshet ben gurion	

1090cohen dikla	rosh haa'in	

1091cohen emilya	Tel-Aviv	

1092Cohen Kfir	Berkeley, US	

1093Cohen Michal	Tel Aviv-Yafo	



1094Cohen Rina	Toronto, Canada	

1095cohen tsofnat	israel	

1096Cole Alyson Professor	NYC, USA	

1097Coll Moshe	Hebrew University	

1098Connolly-Ahern Colleen	Penn State, USA	

1099Cook B. D. Alistair	Singapore	

1100Cornago Noe	Spain	

1101Cornea Natasha	Switzerland	

1102Corsi Pietro	Oxford	

1103Cowley J. Stephen	Cambridge University	

1104Cragun T. Ryan	University of Tampa	

1105Crichlow Warren	Toronto, Canada	

1106Crux Sandra Dr.	Canada	

1107Cuéllar Huarte Renato	Mexico City	

1108Dabah Cohen Esther	México City	

1109Dadusc Deanna	Amsterdam	

1110Dagan Ofer	Beer Sheva, Israel	

1111Dalmasso Emanuela	Lisbon - Portugal	

1112Daniel Justina	Namibia	

1113Darwazeh Rachel	UK	

1114Datz Giselle	USA	

1115Davidovitch Nadav	Ben Gurion Universit	

1116Davies Howard	London	

1117Davis Chandler	Toronto, Canada	

1118Davis Zemon Ntatalie	Toronto	

1119Dayan Jacobo	Mexico	

1120Deane Raymond	Ireland	

1121Deckard Natalie	Atlanta, GA	

1122DeGroat Judith	Canton,NY USA	

1123deitch Mor	Tel aviv	

1124Dekel Tal	Ramat Hasharon	

1125dell'Agnese Elena	Milano - Italy	

1126Denis Peschanski	Paris (CNRS)	

1127Deri Aviv	Be'er-Sheva	

1128Dessì Andrea	Italy	

1129Dieckhoff Alain	Sciences Po Paris	



1130Dienstag Joshua	UCLA	

1131Diez Thmas	Tübingen	

1132Dillon Lindsey	UC Berkeley	

1133Diner Dan	Hebrw University,J'm	

1134diner Hasia	New York	

1135Dinstein Itshak	Ben Gurion Universit	

1136divanna isabel	cambridge	

1137Dor Ben Maya	Jerusalem	

1138dori yael	israel	

1139Dorman John	Ireland 	

1140DREYFUS Françoise	Université Paris I 	

1141Drieghe Lotte	Belgium	

1142Drukker Tamar	Cambridge UK	

1143Dubnov Arie	Stanford University	

1144dulza adi	tel aviv	

1145Duman Yoav	Seattle	

1146Dupeyron Bruno	University of Regina	

1147Durac Vincent	Ireland	

1148Dutton Steve	UK	

1149edelman Udi	Israel	

1150Edye David	Richmond University	

1151Efrat Mor	Israel 	

1152efrat zvi	tel aviv	

1153Efrati Noga	Beit Hillel	

1154Eghigian Greg	Penn State Universit	

1155Eilan   NaomiUniversity of WarwickPhilosophy

1156Eisenberg Avigail	Canada	

1157Eissenstat Howard	St Lawrence Uni.	

1158Eitan Zohar	Tel Aviv, Israel	

1159Eizenberg Efrat	Haifa	

1160Eklund Lina	Sweden	

1161Elad-Strenger Julia	Israel	

1162Elavsky M. Charles	State College PA USA	

1163Eldar-Avidan Dorit Dr.	Natanya, Israel	

1164Eliav-Feldon Miri	Tel Aviv University	

1165Ellman Andy	Dublin Ireland	



1166Erdinast-Vulcan Daphna	ישראל	

1167Erdman Gali	Tel Aviv	

1168erez rina	ness ziona	

1169Eriko IKEDA	Japan	

1170Ermakoff Ivan	Wisconsin-Madison	

1171Escudero Monica	Vancouver, Canada	

1172Espínola Flores Artemisa	Paris	

1173Esu Aide	Italy	

1174Evangelista Matthew	Cornell University 	

1175Evans Karen Dr	UK, Liverpool Univer	

1176Even-Nur Ayelet	Berkeley, CA, USA	

1177Fabienne Brion	Louvain University	

1178Factor June	Australia	

1179Fadida Efrat	Tel Aviv, Israel	

1180Fanning Andrew	Spain	

1181farber samuel	New York City	

1182Feder-Bubis Paula	Israel	

1183Felder Ruth	Argentina	

1184Feldman Guy	Philadelphia	

1185Fellman Gordon	Brandeis University	

1186Fenster Tovi	Tel Aviv University	

1187FERON Elise	University of Kent	

1188Fery Caroline	Frankfurt University	

1189Fijalkow Jacques	Toulouse university	

1190Filson Glen Prof.	University of Guelph	

1191fine michelle	CUNY	

1192Finkelstein Haim Prof.	Tel Aviv, Israel	

1193Finkelstein M. Norman	Cincinnati, Ohio	

1194Finkle Arye	London	

1195Fioramonti Lorenzo	South Africa	

1196Flamhaft Bakman Ziva	Queens College CUNY	

1197Fleischmann Leonie	London	

1198Flisfeder Matthew	Canada	

1199Focardi Filippo	Università di Padova	

1200Foster Andrew	United Kingdom	

1201Fox Danny	Hebrew University	



1202Frankel Oz	New School	

1203Freeden Michael Professor	Oxford, UK	

1204Freedman Bill	University of Haifa	

1205Freedman Jonathan	Michigan, USA	

1206Freedman Ruth	Melbourne, Australia	

1207Freeman Michael	Los Angeles, CA	

1208Frenk Hanan Prof.	Tel  Aviv	

1209Frenk Levana Dr.	Petah Tikva	

1210Fridell Gavin	Halifax, Canada	

1211Friedberg Daniel	Jerusalem	

1212Fromm Beatrice	Berlin	

1213Fuhrmann Arnika	Ithaca, New York	

1214Fulton Christine	Weston, CT	

1215Gabriel Elun	Canton, NY	

1216Gal Ofer	University of Sydney	

1217Galai Shmuel	Tel Aviv	

1218ganor tally	givatim'israel	

1219Garb Jonathan	Jerusalem	

1220Garber A. Judith	Univ. of Alberta	

1221Garfinkle Eli	Boston	

1222Gavroglu Kostas	University of Athens	

1223Gelb Stephen	Univ of Johannesburg	

1224Gelbort Galit	Tel Aviv/BGU	

1225Gelkopf   Marcבריאות נפש קהילתיתאוניברסיטת חיפה

1226Gene Emeritus Professor	Desfor	

1227Gentile Elisabetta	Singapore	

1228Gerrity Holly	UC Riverside	

1229Gersher Sarina	Canada	

1230gidron eytan	tel aviv, israel	

1231Gidron Irit	Tel-Aviv	

1232Gillor Guy	Sydney	

1233Ginio Eyal	HU, Jerusalem	

1234Ginio Ruth	BGU, Israel	

1235Glaser Daryl	Johannesburg, RSA	

1236Glickman Murray	London, UK	

1237Golan Galia Prof.	Hebrew Univ.; IDC	



1238Goldman Anat	Seattle	

1239Gopin Marc	Arlington, VA USA	

1240Gordon Beni	Jerusalem	

1241Gordon Jan	UK	

1242Gordon Sharon	Jerusalem	

1243Goss David	Tel Aviv	

1244gozaydin istar	istanbul - turkey	

1245Gradeva Rossitsa	Bulgaria	

1246Grayston Donald	Vancouver, BC	

1247Greenberg Bradley	Michigan State U.	

1248Greenberg Ela Dr.	Jerusalem, Israel 	

1249Greenberg Udi	Dartmouth College 	

1250Grichting Anna	Doha	

1251grinberg lev	ben gurion univerity	

1252Grinspun Ricardo Dr.	Toronto, Canada	

1253Gross Aeyal Professor	Tel-Aviv	

1254Gross Jan	Princeton University	

1255Gross Michelle	New york, ny	

1256Grosso Sarah	France	

1257Grumberg Karen	Austin, TX	

1258Guillaume Xavier	Geneva	

1259Guttman Nurit	Israel 	

1260Haavisto Camilla	Montreal, QC, Canada	

1261Haenlein Hans Professor	London	

1262Hagopian Kevin	Penn State Universit	

1263haimov naama	beer seva israel	

1264Hairston Ilana	Tel Aviv - Jaffa	

1265Halilovic Ze	USA	

1266Halkort Monika	Vienna, Austria	

1267Hall Cheryl	Univ of S. Florida	

1268Hall R John	California	

1269Hameiri Shahar	Perth, Australia	

1270Hamilton Ian	Australia	

1271hammami Feras	Stockholm	

1272Hanna J William	U of Maryland	

1273Hanner Oren	Tel-Aviv	



1274Hansen-Magnusson Hannes	Hamburg	

1275Harel Michal	Tel Aviv	

1276Hart Gillian	Berkeley USA	

1277Hart Jason Dr	University of Bath	

1278HASEGAWA Akira	kanagawa	

1279hassine tsila	tel aviv	

1280Hawkins Matthew	London, UK	

1281Hawthorne Camilla	UC Berkeley	

1282Hawthorne Walter	Michigan State Univ	

1283Hayashi Setsuko	Japan	

1284Hayeem Abe	London, UK	

1285Hayeem Rosamine	United Kingdom	

1286Haynes Jeffrey	London	

1287hayut nira	tel aviv israel	

1288Heffetz Marle Anat	Israel	

1289helberger natali	amsterdam	

1290Helman Sara	Israel	

1291Hernandez James Francisca Dr.	Tucson, Arizona, USA	

1292Hertz Deborah	UCSD	

1293Herzog Annabel	Haifa	

1294Herzog Hanna	Tel Aviv	

1295Hill Debbie	Jerusalem, Israel	

1296Hillman David	Cambridge University	

1297HIRAI Fumiko	Japan	

1298Hirshberg Yoram	Jerusalem	

1299Hoag Anne	State College,PA,USA	

1300Hoffmann Nimi	South Africa	

1301Hollander Dana	Canada	

1302Hollick Annabel	Cambridge	

1303Honig Bonnie	Northwestern	

1304Hornik Robert	U of Pennsylvania	

1305Hostettler Nick Dr	London, England	

1306Houssay-Holzschuch Myriam	U. Grenoble France	

1307Howson Luke	Liverpool 	

1308Hozic A. Aida	Gainesville, FL	

1309Hudson C. Michael	USA	



1310Huebner Kurt	Vancouver	

1311Hundley James	Binghamton NY	

1312Hurd Shakman Elizabeth	Northwestern Univ.	

1313Iannuzzi Roberto	Italy	

1314IIZUKA Masato	Tokyo, Japan	

1315Ikeda Yukako	Japan	

1316Imano Taizo	Jerusalem	

1317Irene SALENSON	PARIS	

1318Isaac Benjamin	Tel Aviv University	

1319Isaac Shabtai	Herzlia	

1320Ishay Ben Bairey Ariela	Beit Berl and Sapir	

1321Ishida Ken	Tokyo	

1322Ish-Shalom Piki	Jerusalem, Israel	

1323Israël Liora	EHESS, Paris	

1324israeli matan	Jerusalem, Israel	

1325itzhaki tal	tel aviv	

1326Iwaasa Akiko	Japan	

1327Iwaasa Toshihisa	Tokyo, Japan	

1328Iwashita Akihiro	Japan	

1329iwata wataru	fukushima	

1330Jaaqov Ben Tal	Jerusalem	

1331Jablonka Eva	Tel-Aviv University	

1332Jacobs Jack	CUNY	

1333Jacobs Susan Dr	Manchester	

1334Jamil Nadia	Oxford UK	

1335Jay Martin	Berkeley, Ca., USA	

1336Jenkins Jennifer	Univ. of Toronto	

1337Jennings Eric	University of Toront	

1338Joffe Carole	U.of California, Dav	

1339Johnston D. Robert	U. of IL at Chicago	

1340Johnston Steven	Salt Lake City, Utah	

1341Jones Clive Professor	University of Leeds	

1342Jones Lee Dr	University of London	

1343Jones Reece	Hawaii	

1344Jorgensen Erik Knud	Aarhus	

1345Joseph Kastersztein	Paris	



1346Jr Stephenson Max	Virginia Tech USA	

1347Jr. Anderson, Davis Richard	UCLA, USA	

1348Juice Fukda	FukdaJuiceVille	

1349Junaid Shaheen	Montreal	

1350Kahn Mymin Diddy	Herzliya	

1351kahn sylvain	Paris, France	

1352Kahn-Harris Keith	London	

1353Kamari Yehudah	Tel Aviv Israel	

1354Kanzaki Yuji	Japan	

1355Kaplan Bronwen	South Africa	

1356Kaplan Marion	NY NY	

1357Karran Terence	Lincoln University	

1358Kashima Masahiro	Kanazawa University	

1359Katsarou vasiliki	Ankara	

1360Katsuma YAGASAKI,	Japan	

1361katz cindi	new york city	

1362Katz Elihu	Philadelphia, Jerusa	

1363Katz Hagai Dr.	Beersheba	

1364Katz Irit	Cambridge	

1365Katzenstein Joachim Peter	Cornell University	

1366katzenstein mary	Ithaca new york	

1367Katzir Tami	Israel	

1368Keating Michael	University of Aberde	

1369Kedar (Sandy) Alexandre	University of Haif	

1370Keeble Lance Richard Prof	Lincoln University 	

1371Keefer Michael	U of Guelph, Canada	

1372Kelemen Paul	Manchester	

1373Kellough Gail	York University	

1374kenan yael	tel aviv	

1375Kennard Ann Dr	Bristol, UK	

1376keysar hagit	Jerusalem	

1377Khademian Anne	Virginia	

1378Khalili Laleh Dr	SOAS, Univ of London	

1379Kiener Ronald	Trinity College, CT	

1380king conrad	Vancouver (UBC)	

1381kinukawa hiskao	tokyo, japan	



1382Kinuta Mihoko	Japan	

1383kish Anat	Herzeliya	

1384Kitromilides Paschalis	Athens, Greece	

1385Kittoe Kevin	United Kingdom	

1386Kkuchi Yumi	Japan	

1387Klein Gil	Los Angeles	

1388Klein Yaron	Carleton College	

1389Klöpper Hannes	Berlin	

1390Kobayashi Sachiko	Tokyo	

1391Koettig Michaela	Germany	

1392Koguchi Junko	日本	

1393Koliadko Anton	Tel Aviv	

1394kolitz breger Gilia	Tel aviv	

1395Komatsu Yuki	Toronto	

1396Kondo Noyuri	Japan	

1397Kopels Greg	Herzliya	

1398Koppelman Fisher Emily	Ithaca, NY	

1399Kotef Hagar	Tel Aviv	

1400Kovács Ildikó	York University	

1401Krasner Alan Michael	Queens College, CUNY	

1402kreel berenice	london	

1403Krell Gert Dr. Prof.	Frankfurt/Main	

1404Kremnitzer Yuval	New York	

1405Krempel Jörg	PRIF / Frankfurt	

1406Kriel Elli	South Africa	

1407Kronfeld Chana	UC Berkeley	

1408Krumer-Nevo Michal	Beersheva	

1409Kulwin Noah	Berkeley, CA	

1410Kuper Richard	London	

1411kupferschmidt m. uri	university of haifa	

1412Kuroda Yasumasa	Yokohama, Japan	

1413Kyriacou Lefkos	Cambridge	

1414Lacy Stephen	Michigan, USA	

1415Lagae Johan	Ghent, Belgium	

1416Lagrou Pieter	Brussels	

1417Langenhove Van Luk	Belgium	



1418Langlois J. Anthony	Australia	

1419Lapkoff Gabriella	New york	

1420Lary Nikita	Toronto	

1421Latham Robert	Toronto, Canada	

1422Lavi Shai Prof.	Tel Aviv University	

1423Lavi-Neeman Miri	UC Berkeley	

1424Lawlor Zoe	Ireland	

1425Lawrance Benjamin	RIT, Rochester, NY	

1426Law-Yone Hubert	Tivon, Israel	

1427Laycock David	Burnaby, Canada	

1428Leader Einat	Tel Aviv	

1429Leader Einat	Tel-Aviv	

1430Leblond Patrick	Ottawa	

1431Lehmann David	Cambridge	

1432Lemish Dafna	Southern Illinois 	

1433Lemish Peter Dr.	Southern IL Universi	

1434Lentin Ronit	Trinity Dublin	

1435Leonard Sarah	United Kingdom	

1436Lerman Yoav	Tel-Aviv	

1437lerner julia	israel	

1438Leshem Amit	Jerusalem	

1439leshem micah	haifa	

1440Leshem Noam Dr	University of London	

1441L'Estrange Seán	Dublin	

1442Leuenberger Christine	Cornell	

1443Leung Lisa	Hong Kong	

1444Levant Sarah	United States	

1445LEVIN RONIT	GIVATAYIM	

1446Levine Marsha Dr	Cambridge	

1447Lévy Jacques	EPFL, Switzerland	

1448Levy Joseph Dr.	Kfar Saba, Israel	

1449Levy Mark	USA	

1450levy natalie	tel aviv	

1451Levy Samantha	Delaware, USA 	

1452levy vered	kfar saba, israel	

1453Levy Yonata	The Hebrew Universit	



1454Lewis Brenda	Canada	

1455Liikanen Ilkka	Joensuu, Finland	

1456Lipshitz Yair Dr.	Hebrew University	

1457Lisboa M.M. Prof.	Cambridge	

1458Lishits Danny	Israel	

1459Livne Roi	UC Berkeley	

1460Locascio Gillian	Tacoma, WA, USA	

1461Lopez David	Seattle, Washington	

1462Lorand Ruth	Haifa	

1463Loss Yossi	Bar Ilan University	

1464Lovinger Elizabeth	New York, NY	

1465Löwy Ilana	Paris	

1466Lowy Michael	Paris	

1467Luke W. Timothy	Virginia Tech	

1468luxembourg corinne	Arras	

1469Lynes John	Univof Lincoln	

1470MacDermid Robert Professor	York University, CAN	

1471MacLeod Ainslie	Seattle	

1472MacRae Heather	York University	

1473Maher Hill Kristen	San Diego State U	

1474Mahlmann Matthias Dr. Prof.	University of Zurich	

1475Mailänder Elissa	Paris Sciences Po	

1476Makov Udi Prof.	University of Haifa	

1477Maksymiak Malgorzata	Germany	

1478Malesevic Sinisa Professor	UCD, Dublin, Ireland	

1479Mann Barbara	JTS, New York City	

1480Manneh Abu- Bashir	Columbia University	

1481Manoff Einat	The Graduate Center,	

1482Mansbach Abraham Prof.	Ramat Raziel	

1483Maor Roi	Tel Aviv	

1484Marcus Alan Dr.	Ashkelon	

1485Margalit Dr.Meir	Jerusalem	

1486Markovitz Leonard Irving	Queens College	

1487Marlow Christopher Dr	UK	

1488Marrus R. Michael	Univ of Toronto	

1489MART Yossi	Haifa University	



1490Martel James	San Francisco	

1491Martin Patrick	Beer-Sheva, Israel	

1492Masui Sekiko	Japan	

1493Matsumoto Yasuaki	Spain	

1494Maxwell Barry	Cornell University	

1495mayer nonna	Sciences po, Paris	

1496McAfee Kathleen Dr.	United States	

1497McAllister Matthew	State College, PA US	

1498McDermott Patricia	York University 	

1499McGarry John	Kingston, Canada	

1500McGinnis Kevin	United States	

1501Mégane Fleury	Beersheva	

1502MEKAMEL MORAN	BE'ER SHEVA	

1503Melamud Aviv	Frankfurt, Germany	

1504Melamud Ittai	Israel	

1505Melamud Mordechai Dr.	Vienna, Austria	

1506Mencher Lior	Tel Aviv Yafo	

1507Mendelsohn Barak Dr.	Haverford, PA, USA	

1508Mendelsohn Everett	Harvard University	

1509mendelsohn inbal	hertzliya 	

1510Mendes-Flohr Paul	University of Chicag	

1511Meneley Anne	Toronto, Canada	

1512Messick Brinkley	Columbia University	

1513Mestral de Armand	Faculty of Law McGil	

1514Metzer Kobi	Hebrew University	

1515Metzger Jonathan	Stockholm, Sweden	

1516Meydani Assaf Prof.	Oxford University	

1517Miccoli Dario	Florence, Italy	

1518Michael Devin	Boston	

1519Michaeli Eitan	Beer Sheva	

1520Migdal Joel	Seattle, WA	

1521Mikel Roni	the department of po	

1522miller nchamah	Toronto	

1523Mills Dana	University of Oxford	

1524Minamoto Junko	JAPAN	

1525Misgav Chen	Tel-Aviv	



1526Mitchell Don Professor	Syracuse Univ. USA	

1527miura yuuki	JAPAN Tokyo	

1528Mizokami Chihiro	Japan	

1529Mizrahi Amirah	Oakland, USA	

1530Mizrahi Matan	Jerusalem	

1531Moe Furberg Cathrine Dr.	Oslo	

1532Moghadam M. Valentine Professor	Northeastern Univ	

1533Monterescu Daniel	CEU, Budapest	

1534Moore David Professor	Johannesburg	

1535Mooreville Anat	Los Angeles	

1536Mor Alona	NYC	

1537Mor Nehara	Jerusalem	

1538Mor Sagit	Israel	

1539Morag Raya Prof.	Hebrew University	

1540Moreland Jeanette	New York	

1541Morera Esteve	York University, Tor	

1542Morosanu Monica	Romania	

1543Morrison Seth	Arlington, VA	

1544Moscovitz Hannah	Jerusalem	

1545Mosedale Sarah	Univ. of Liverpool	

1546moshe eli	tlv	

1547Moss B. Kenneth	Baltimore, MD	

1548Motzafi-Haller Pnina	Sde Boker	

1549Moyal Georges	Toronto, Canada	

1550MPH Herbitter. Cara	New York City	

1551Muller Alex	Cape Town, RSA	

1552Mumme Stephen	Colorado State Unive	

1553Muneaki NAGANUMA,	Tokyo	

1554Murata Yasuko	Japan	

1555Murray John	London 	

1556Murray Karen	York University	

1557Musih Norma	Indiana USA	

1558Musu Costanza Dr.	University of Ottawa	

1559Mutlu E. Can	University of Ottawa	

1560Na'aman Oded	Harvard	

1561Naftalin Maurice	Edinburgh, Scotland	



1562Nagasawa Eiji	Japan	

1563Nagasawa Misako	Japan	

1564nakamura yoshiko	japann	

1565Naramoto Eisuke	Japan	

1566Natanel Katherine	London, UK	

1567nathan idit	cambridge uk	

1568Navaro-Yashin Yael	Cambridge	

1569Nehama Asnin	Haifa Israel	

1570Neirman Joshua	Washington, DC	

1571Neslen Diana	United Kingdom	

1572Nestel Sheryl Dr.	Toronto	

1573nevo gideon	be'er sheva	

1574Nevo Gidi	Beersheva	

1575Newman Elaine	Concordia U, Montrea	

1576Nielsen Dorf Henrik	Finland	

1577Nishihara Mikako	Japan	

1578noa zait	kibbutz gesher	

1579Nordbruch Götz	Berlin	

1580Norell Magnus	Washington DC	

1581Nuriely Benny	IL	

1582Nynäs Peter	TURKU, Finland	

1583Oded Lonai	San Francisco	

1584OJEDA Raquel	Granada (Spain)	

1585okajima sadaichiro	paris	

1586Okanouchi Tadashi	Japan	

1587Oktem Kerem	Oxford	

1588Okuyama Machi	Japan	

1589O'Leary Brendan	Philadelphia	

1590Oliveira Gustavo	Berkeley, CA	

1591Olmsted Jennifer	Drew University	

1592Omer-Sherman Ranen Professor	University of Miami	

1593ophir hagar	tel aviv	

1594Ophir Hodel	Meishar, Israel	

1595Opotow Susan	City Univ of NY	

1596Oren Ido	Gainesville, Florida	

1597Orenstein Daniel	Haifa, Israel	



1598orian elad	israel	

1599Oriane Cohen	Beersheva	

1600Oron Oded	Tel-Aviv	

1601Orosz Ken	Buffalo, NY	

1602Ortmann Stefanie	University of Sussex	

1603Osborn Lynn Emily	University of Chicag	

1604Osgood Joe	Israel	

1605O'Shea Martin	UK	

1606Ota Yusuke	japan	

1607Ozzano Luca	Turin, Italy	

1608Paasi Anssi	Finland	

1609Padan Anat	Israel	

1610PAHAUT Serge	Brussels, BE	

1611Palidda Salvatore	Un. of Genova - It.	

1612Panitch Leo	Toronto	

1613Papaconstantinou Arietta	United Kingdom	

1614Pappe Ilan	University of Exeter	

1615Parizot Cédric	FRANCE	

1616Parker Owen	Uni of Sheffield, UK	

1617Parsons Nigel	New Zealand	

1618Partridge Kevin	Ireland	

1619Parush Tamar	Israel	

1620pat-El Na'ama	Austin, Texas 	

1621Paxton O. Robert	New York, NY, USA	

1622paz ayala	beer-sheva	

1623Peabody Susan	Washington, USA	

1624Peled Yoav	Tel Aviv	

1625Penslar J. Derek	Oxford University	

1626peretz Assaf	Tel Aviv	

1627Perez Merav	Israel	

1628perlman mirta	israel	

1629Peruzzotti Enrique	Di Tella University 	

1630pesah Tina	Tel Aviv	

1631Pessah Tom	Berkeley, USA	

1632Peters Joel	Virginia Tech	

1633Peterson Karen	New York State	



1634Petezil kobi	U. Haifa	

1635Ph.d Nativ, Yael	Hebrew University 	

1636Ph.D. Zubida Hani	Israel	

1637Phd Goldwyn elizabeth	Haifa	

1638PhD Hammack, L. Phillip	California, USA	

1639PHD Posner. Judith	Jerusalem	

1640Pierre-François Moreau	ENS de Lyon	

1641Pillay M. Anton	Uni of Johannesburg,	

1642Pinch Trevor	Ithaca, NY	

1643Pines Yuri Prof.	Hebrew U. of Jlm	

1644Pinsker Shachar	Michigan	

1645Pinson Halleli Dr.	Tel aviv	

1646Pliskin Joseph	Tel Aviv	

1647Plonski Sharri	London	

1648Pollet Thomas Dr.	Amsterdam	

1649Porat Ben Ofra	Israel	

1650Porat-Ram Ben Yizhar	Kabri	

1651Portnoy Ellen	Kansas	

1652Portnoy Lara	United States	

1653Potts Shaina	US	

1654Powner Leslie Alfred	Keele University	

1655press yael	mazkert batya	

1656Prokkola Eeva-Kaisa	Oulu, Finland	

1657Pruitt Gabriella	Washington, DC	

1658Puch-Bouwman Jen	Australia	

1659Pullan Wendy Dr	Cambridge University	

1660Puppis Manuel	U of Zurich	

1661Pye Michael Dr	United Kingdom	

1662rabbani rachael	united kingdom	

1663Rabinovich Silvana	México	

1664rabinowitz or	London	

1665Rachamimov Iris	Tel Aviv	

1666ram haggai	tel aviv-yaffa	

1667Ram Moriel	Israel	

1668Ramon Manassen Judith	ארצות הברית	

1669Regev Ofrah	Tel Aviv	



1670Regnauld Herve	Rennes, France	

1671Reinstein Eyal	Haifa, Israel	

1672resheph ben baraq	kfar hanassi	

1673Resnick Philip	UBC, Vancouver	

1674RIBA Bland Kelvin	England  free speech	

1675Richards Evelleen Dr.	University of Sydney	

1676Richards Samuel	State College, PA	

1677Rimalt Noya	ישראל	

1678Robert Frank	Paris1 Sorbonne	

1679Robinson Jeffrey	Glasgow, UK	

1680Rodríguez Múgica Cristina	Mexico City	

1681Rokem Ann-Marie	Mevasseret Zion	

1682Rokem Freddie	Jerusalem	

1683Rokem Jonathan	Tel Aviv	

1684Rokem Stefan	Jerusalem, Israel	

1685Rokem-Negev Michal	Israel	

1686Romijn Peter	Amsterdam	

1687Ronen Shoshana	Poland	

1688Roseman Jacob	Slovakia 	

1689Roseman Mark	Bloomington, Indiana	

1690Rosenberg Elissa	Israel	

1691Rosenhek Zeev	Open Univ. of Israel	

1692Rosenwaks Zamik	Ben-Gurion Universit	

1693Roshal Mikhail	Weill-Cornell	

1694Rösner Friederike	Berlin, Germany	

1695Ross Ken	Ann Arbor MI	

1696rotbard sharon	Tel Aviv	

1697Rotem Michal	BGU	

1698Rotem Noga	Chicago	

1699Rotman David	Tel Aviv University	

1700ROY Olivier	EUI Florence	

1701Rozin Orit	Tel Aviv University	

1702Rozin Yuval	Azor, Israel	

1703Ruimy Motti	Dublin	

1704Russ Lisa	US	

1705Saar Don	Massachusetts, USA	



1706saban ilan	University of Haifa	

1707Sabar Galia	Israel	

1708Sachs Dalia	Israel	

1709Saenen Bregt	Ghent, Belgium	

1710safran hannah	Israel	

1711Saitta Pietro	Italy	

1712Sakai Sadao	Japan	

1713salmanovich udi	tel aviv	

1714Saltman Michael	Haifa	

1715Sammond Nicholas	Canada	

1716Sánchez Cordero Rebeca	Madrid	

1717Sanders Elizabeth	Cornell University	

1718Sandstrom Harald	Bloomfield, CT, USA	

1719Santoveña Marianela	Mexico City	

1720Sapir Jo	UK	

1721Sasagu Arai,	Japan	

1722Sassen Saskia	New York, USA	

1723Satoshi UDO	Tokyo	

1724Savin Liat	Tel Aviv	

1725Schabas Margaret	Vancouver	

1726Scham Paul	University Maryland	

1727Schamus James	Columbia University	

1728schayegh cyrus	USA	

1729Schiff Jacob	Oberlin, OH	

1730Schimanski Johan	Tromsø	

1731Schindler Max	Brown University	

1732Schler Miriam	Tel Aviv Israel	

1733Schneider Alison	Canada	

1734Schneider Cathy	American University	

1735Schoenfeld Stuart	Toronto	

1736Schulz Michael	Sweden	

1737Schulze E Kirsten Dr	LSE	

1738Schumacher Tobias Dr. Prof.	Strasbourg & Natolin	

1739Schwartz-Shea Peregrine	University of Utah	

1740Schwarz Ori	Tel-Aviv University	

1741Schweber S. Silvan	Brandeis University 	



1742Scott Wesley James	FINLAND	

1743Seago Alex	London	

1744Segall Thomas	USA	

1745Seidler-Feller Chaim	UCLA	

1746sella noah Lia	tel aviv	

1747Seltzer Guy	Berkeley CA	

1748Seltzer Hanna	Berkeley CA	

1749Sen Somdeep	Copenhagen, Denmark	

1750sens Sara	Oakland ca	

1751Sevin Efe	Washington, DC	

1752Shabot Cohen Leonardo	Israel	

1753shabot esther	mexico	

1754Shafir Gershon	San Diego	

1755Shafir Ornit	Kfar Wradim, Israel	

1756shahar tony	tel aviv	

1757Shalev Aryeh	Los Angeles	

1758Shalhoub-Kevorkian Nadera	Hebrew University	

1759Shalit de Avner	The Hebrew Universit	

1760shalom sheffi	beer sheva	

1761Shamir Shoshi	Tel-Aviv Israel	

1762Sharabani Souad	Toronto Canada	

1763Shavit Ayelet	Tel Hai College	

1764shechter ofer	tel aviv	

1765Shechter Relli	Ben Gurion U.	

1766Shechter Shai	Beer Sheba	

1767shemesh hammer rachel	tel avia	

1768Shihade Magid	Israel	

1769Shimomura Yuichi	Tokyo, Japan	

1770shinar dov	israel	

1771Shliselberg Rebecca	Tel Aviv, Israel	

1772Shlomo Oren	Israel	

1773Shouse-Salpeter Antonia	USA	

1774Shpayer-Makov Haia Prof.	University of Haifa	

1775Shtrass chen	Israel	

1776Siebenberg-Santoro Naomi	United States	

1777Siegmund Nan	New York, NY	



1778Silverstein Jordy	Melbourne, Australia	

1779Simchai Dalit	Tel-Hai, Israel	

1780simoni marcella	Venezia	

1781Simons Jon	Tel Aviv	

1782Sirett Erin	Ottawa, Canada	

1783Sluglett Peter	NUS, Singapore	

1784Slyomovics Susan	UCLA	

1785Smith P. Brian	England	

1786Sokel Danny	Israel	

1787Solomon Tal	Kfar Yona	

1788Solomons David	United Kingdom	

1789Sorek Tamir	Univ. of Florida	

1790Sorkin MIchael Professor Distinguished	CCNY	

1791Spronk Susan	Ottawa, Canada	

1792Stark Alit	Berkeley, CA, USA	

1793Stavsky Judy	Tel Aviv	

1794Steafnini Angelo	Bologna, Italy	

1795Stein Benny	Hod Hsharon	

1796Stein L. Rebecca Professor	Duke University, USA	

1797Sternberg Maximilian	Cambridge University	

1798Sternhell Zeev	Jerusalem	

1799Stetter Stephan Dr. Prof.	Munich	

1800Stillman Larry	Monash Univ Australi	

1801Stock Mathis	Switzerland	

1802Stockman Christian	Vancouver, Canada	

1803Stola Dariusz	Poland	

1804Stone Russell	Washington DC	

1805Strauss J. Michael	CEDS (Paris, France)	

1806stroud chris	London, Ontario, Can	

1807Sucharov Mira	Carleton University	

1808Sundar Shyam S.	Pennsylvania	

1809SUZUKI Hiroyuki	Japan	

1810Svirsky Marcelo	Australia	

1811Swallow Claire	USA	

1812Swedenburg Ted	University of Arkans	

1813sygmand jonathan	kinneret	



1814Szanton David	Berkeley, California	

1815Taira Aika	Japan	

1816Takahashi Kazuo	Tokyo	

1817Takano Shotaro	Tokyo, JAPAN	

1818Takehiko Kitabayashi	Hachiouji-city,Tokyo	

1819Talmon-Heller Daniella	BGU	

1820TANAMI Aoe	Tokyo	

1821Tang Yong	United States	

1822Tarrow Sidney	Cornell university	

1823Taylor Andrew Proessor	University of Sheffi	

1824Taylor Richard Prof.	Penn State Univ. USA	

1825temkin benjamin	mexico	

1826tene tali	Tel Aviv	

1827Terumi TERAO	Japan	

1828Teti Andrea	Aberdeen	

1829Tetsuya Otoshi	Japan	

1830Thorne Barrie	Berkeley, California	

1831Thorne Barrie	Univ. of Calif.	

1832Thorpe Geraldine	London	

1833Tidhar Chava	Tel Yitschac  Israel	

1834tiripelli giuliana	glasgow	

1835Titelman Samuel	Sweden	

1836Toal Gerard	Virginia Tech, WaUSA	

1837Tocci Nathalie	Rome	

1838Todd Jennifer Professor	UCD Ireland	

1839Tojerow ilan	Belgium	

1840tomita tomoko	japan	

1841Tomoko YAMAGISHI	Japan	

1842Tonra Ben Professor	UCD Dublin, Ireland	

1843TORTORICE JOHN	United States	

1844Tosi Alessandra	UK	

1845trentin massimiliano	Univ. Bologna	

1846Trevisan Emanuela	Italy	

1847Trischler Helmuth	Rachel Carson Center	

1848Tsianou Evge	Switzerland	

1849TSUJI YOSHIAKI	Japan	



1850Tucker Irene	Los Angeles CA	

1851Turner Mandy	Bradford University	

1852Turow Joseph	U of Pennsylvania	

1853Tzfadia Erez	Sapir College, Israe	

1854Usuki Akira	Tokyo, Japan	

1855Valérie STENAY	Paris	

1856Vandermeer John	USA	

1857Vdc Bruno	Gent, Belgium	

1858Vega León Margarita	México	

1859verdeil eric	CNRS, Lyon, France	

1860Vèrtiz Rodríguez María Diana	México	

1861Vestbro Urban Dick	Stockholm	

1862Vichik Sergey	Israel	

1863Vitalis Robert	U Pennsylvania	

1864Vries De David	Tel Aviv University	

1865Wagman-Negev Jasmine	Kiryat Ono, Israel	

1866Wagner L Michael	Seabeck, WA USA	

1867Walinets Stanley	Co Durham, UK	

1868Walker Richard	California	

1869Wallach John	New York, NY -- USA	

1870WALLACH YAIR DR.	LONDON	

1871Warleigh-Lack Alex	University of Surrey	

1872Week David	Melbourne	

1873Weinblum Sharon	Boston	

1874Weinman D. Michael	Berlin, Germany	

1875Weiss Max	Princeton University	

1876Wenz Laura	Cape Town	

1877Westling Phyllis	usa	

1878Whalen Jamie	Washington, DC	

1879Whitaker Reg	Canada	

1880White Jenny Professor	Boston University	

1881Whitworth Sandra	York University	

1882Wiener A. Michael	Virginia, USA	

1883Williams A. Bruce	USA	

1884Wilson Ann	Massachusetts	

1885winland Daphne	Toronto	



1886Wolf L. Diane	Univ. of California,	

1887wolfe frank stephen	University of Tromsø	

1888Wolfson Todd	Rutgers Univ., U.S.A	

1889Wolinetz B. Steven	Canada	

1890Wright Fiona	Cambridge University	

1891Yacobi Haim	BGU Israel 	

1892Yaggy Sam	USA	

1893Yakuwa Mizuko	Tokyo, Japan	

1894Yamaguchi Masahiro	Japan	

1895Yamaguchi Satoko	Tokyo, Japan	

1896Yanishewski Janelle	Canada	

1897Yazbak Mahmoud	Haifa	

1898yerushalmy merav	ben gurion universit	

1899Yonah Yossi	Tel Aviv 	

1900Yoran Hanan	Tel Aviv	

1901Yoshihiro YAKUSHIGE,	Japan	

1902Yuval Amir	United Sta	

1903Yuval-Davis Nira Prof.	London UK	

1904Zacharia Sandra	Washington DC	

1905Zadoff Noam	Munich	

1906Zahavi Hila	Israel	

1907Zahavi Reuven Dr.	Jerusalem	

1908Zambrano Daniel	Miami, Fl, USA	

1909Zandberg Tamar	BGU Israel	

1910zanotti laura	United States	

1911Zartman William I	SAIS-Johns Hopkins 	

1912Zee der van Emile	Lincoln, UK	

1913Zeidan Eibaa	Palestine 	

1914Zilversmidt Beate	Holon, Israel	

1915Zimler Richard	Porto, Portugal	

1916Ziskind Anat	beersheva	

1917ziv gor haggith dr.	seminar hakibutzim	

1918Zohar Ayelet	Haifa	

1919Zolberg L. Vera	New York City	

1920Zryd Michael	Toronto, Canada	

1921Zureik Elia	Ontario, Canada	



1922zvi ben tal	tel aviv	


