
 רשימות הזוכים במלגות אלון

 

 (ב"תשע-א"תשע-ע"תש)ט "מחזור כ

 סיווג עיוני עבודה סוציאלית שוורץ-ר שלהבת עטר"ד

 סיווג עיוני סטטיסטיקה ר גל אלידן"ד

 סיווג ניסויי מדעי הצמח ר רבקה אלבאום"ד

 סיווג עיוני מתמטיקה ייק סולומון'ר ג"ד

 :עתודה

 סיווג ניסויי במדעי המחש ר אמיר גלוברזון"ד .1

 

 (ג"תשע-ב"תשע-א"תשע)' מחזור ל

 סיווג עיוני מוסיקולוגיה ר יוסי מורי"ד 1

 סיווג עיוני ארכאולוגיה סילברמן-ר קטיה ציטרין"ד .2

 סיווג עיוני פסיכולוגיה ר מיה תמיר"ד .3

 סיווג עיוני משפטים ר אילן בנשלום"ד . 4

 יסיווג עיונ מתמטיקה ר יונתן ברויאר"ד .5

 (:דורג במקום שני)עתודה 

 סיווג עיוני מדעי המחשב שוורץ-ר שי שלו"ד .1

 

 (ד"תשע-ג"תשע-ב"תשע)א "מחזור ל

 סיווג עיוני לשון עברית סיגל-אשר-ר אליצור בר"ד 1

 סיווג עיוני ספרות כללית והשוואתית ר גור זק"ד .2

 סיווג ניסויי נירוביולוגיה ר אלכסנדר בינשטוק"ד .3

 סיווג ניסויי מדעי המחשב ר מיכאל שפירא"ד . 4

 סיווג עיוני מתמטיקה ר מיכאל טיומקין"ד .5

 סיווג ניסויי כימיה ר מיטל רכס"ד .6

 

 

 

 



 (:דורג במקום שני)עתודה 

 סיווג עיוני מדעי ההתנהגות והניהול ר איל ארט"ד .1

 

 (ה"תשע-ד"תשע-ג"תשע)ב "מחזור ל

 וניסיווג עי היסטוריה ר איה אלידע"ד 1

 סיווג עיוני אנתרופולוגיה ר איתן וילף"ד .2

 סיווג עיוני מתמטיקה ר מיכאל הוכמן"ד .3

 (:דירוג ראשון ודירוג שני, בתחום מדעי החברה)עתודה 

 סיווג עיוני משפטים ר יונתן גבעתי"ד .1

 סיווג עיוני תקשורת ויינבלט-ר קרן טננבוים"ד .2

 

 (ו"תשע-ה"תשע-ד"תשע)ג "מחזור ל

 סיווג עיוני בלשנות ר איתן גרוסמן"ד 1

 סיווג ניסויי פסיכולוגיה ר הלל אביעזר"ד .2

 סיווג עיוני מדיניות ציבורית דרש-ר לימור סמימיאן"ד .3

 סיווג ניסויי מדעי המוח ר ענבל גשן"ד .4

 סיווג עיוני מתמטיקה גורביץ-ר אורי גוראל"ד .5

 (:ברשימת העתודה 2' דורג מס, בתחום מדעי החיים) 1עתודה

 סיווג ניסויי ביוכימיה ר ראובן וינר"ד .1

 

 (ז"תשע-ו"תשע-ה"תשע)ד "מחזור ל

 סיווג עיוני היסטוריה עזרא-ר איילת אבן"ד 1

 סיווג עיוני שפה וספרות ערבית ר יוסף ויצטום"ד .2

 סיווג עיוני תקשורת ר מיטל בלמס"ד .3

 וייסיווג ניס פסיכולוגיה ר יוני פרצוב"ד .4

 סיווג ניסויי ביולוגיה התפתחותית ר יוסי בוגנים"ד .5

 סיווג ניסויי מדעי החיים ר יהוא מורן"ד .6

 סיווג עיוני מתמטיקה ר איתי קפלן"ד .7

 

                                                           
 


