
הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:
• לכל מורה חושב ממוצע של הערכות התלמידים בכל הקורסים שבהם לימד בפקולטה במשך השנה • בחישוב נכללו הקורסים שבהם השיבו 
למשאל 6 תלמידים לפחות • קבוצת המורים המצטיינים כוללת 15 אחוז מחברי הסגל האקדמי הבכיר בעלי ממוצעי ההערכות הגבוהים ביותר, בתנאי 
שממוצע ההערכות של המורה איננו נמוך מ- 19.00 • קבוצת המצטיינים כוללת גם את המורים אשר ממוצע ההערכות שלהם 19.50 לפחות (גם אם 

אינם נכללים ב- 15 אחוז המורים העליונים) • ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם 17 ויותר • הרשימה מסודרת לפי א-ב.

משאל הערכת ההוראה לשנת תש“ע
לסגל האקדמי הבכיר

הפקולטה למדעי הרוח
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ברכת האוניברסיטה נתונה לטובים שבמוריה

לימודי מזרח אסיה ד"ר             אוטמזגין נסים  
לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים פרופ'           אסלנוב סיריל  

לימודי האסלאם והמזרח התיכון מר              אפרתי עפר  
היסטוריה פרופ'           בלונדהיים מנחם  

מקרא                 ד"ר             גולדשטיין רוני  
מקרא ד"ר             גזונדהייט שמעון  

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו פרופ'           גפני ישעיהו  
ספרות כללית והשוואתית, לימודי תרבות ד"ר             הילפריך קרולה  

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, לימודי תרבות ד"ר             הלמן ענת  
מחשבת ישראל פרופ'           הרווי זאב  

היסטוריה, בית ספר להיסטוריה ד"ר             הררי יובל  
מוסיקולוגיה פרופ'           וגנר נפתלי  

אנגלית ד"ר             ויטמן יונתן  
היסטוריה, בית הספר להיסטוריה פרופ'           ורמן דרור  

תולדות האמנות ד"ר             טלגם רינה  
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו  פרופ'           יובל ישראל  

לימודי מזרח אסיה ד"ר             יריב- לאור ליהי  
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום ד"ר             לייבנר עוזיאל  

מקרא ד"ר             מזור לאה  
מקרא ד"ר             סיגל מיכאל  

מדע הדתות ד"ר             סתרן דוד  
פילוסופיה פרופ'           פוזי קרל  

לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים פרופ'           פיין רות  
לימודי מזרח אסיה פרופ'           פינס יורי  

לימודי האסלאם והמזרח התיכון פרופ'           פרידמן יוחנן  
תולדות האמנות, ספרות עברית, יידיש ופולקלור  פרופ'           צבר שלום  

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב והקדום ד"ר             צוקרמן שרון  
תולדות האמנות פרופ'           קוחנל ביאנקה  

לימודי האסלאם והמזרח התיכון ד"ר             רובנוביץ יוליה  
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו פרופ'           שוורץ דניאל  

תולדות האמנות ד"ר             שלו-עיני שרית  
ספרות עברית, יידיש ופולקלור פרופ'           שנאן אביגדור  

לימודי האסלאם והמזרח התיכון פרופ'           שרון משה  

בית הספר לחינוך
גלעד טל  ד"ר 

טטר משה  פרופ' 
קריב יעקב  פרופ' 

שלו- מבורך לילך  ד"ר 

הפקולטה למדעי החברה

מדעי המדינה אבינרי שלמה  פרופ'  
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוליבר-לומרמן עמליה  פרופ'  

פסיכולוגיה אחישר מירב  פרופ'  
יחסים בינלאומיים ביאלר אורי  פרופ'  

כלכלה בלומרוזן ליעד  ד"ר  
גאוגרפיה בן-אריה יהושע  פרופ'  

מדע המדינה דה-שליט אבנר  פרופ'  
מדיניות ציבורית דהן מימון  ד"ר  

פסיכולוגיה דעואל ליאון  פרופ'  
תכנית בלימודי אירופה, יחסים בינלאומיים הרפז גיא  ד"ר  

כלכלה זוסמן אסף  ד"ר  
פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה זוסמן נתן  פרופ' 

כלכלה  זעירא יוסף  פרופ' 
תקשורת ועיתונאות מורג רעיה  ד"ר  

פסיכולוגיה פולק יהודה  ד"ר 
כלכלה פסרמן דניאל  ד"ר  

גאוגרפיה פרומקין עמוס  פרופ' 
פסיכולוגיה קייץ מרשה  ד"ר 

תקשורת ועיתונאות קמפף זהר  ד"ר 
יחסים בינלאומיים קצוביץ אריה  פרופ' 

פסיכולוגיה שביט יהודה  פרופ' 
גאוגרפיה, תכנית בלימודים גרמניים שובל נעם  ד"ר 

כלכלה שעיו משה  ד"ר 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
ע"ש רוברט ה. סמית

מדעי הצמח בחקלאות אורי נעמי   ד"ר     
רפואה וטרינרית ארוך איתמר   פרופ'     

מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה בורדמן שאול   ד"ר     
רפואה וטרינרית בנעט גד   פרופ'     
רפואה וטרינרית הרוש שמעון   פרופ'     
מדעי בעלי-חיים וולפנזון דוד   פרופ'     

מדעי הצמח בחקלאות וייס דוד    פרופ'     
אנטומולוגיה יובל בועז   פרופ'     

מדעי הצמח בחקלאות מושליון מנחם   ד"ר     
מדעי בעלי-חיים סיוון לבבי ברטה   פרופ'     

מדעי הצמח בחקלאות סרנגה יהושע   פרופ'     
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות פוט הילרי   ד"ר     
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות פינקלשטיין ישראל  פרופ'     

אנטומולוגיה קול משה                         פרופ'     
מדעי בעלי-חיים  רובינזון בועז                    פרופ'     

מדעי בעלי-חיים                                                                         רוזנבוים ישראל                פרופ'     
רפואה וטרינרית שגב גלעד                        ד"ר     

מדעי הצמח בחקלאות שורץ אמנון                      פרופ'     

בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

בליט-כהן עדית  ד"ר 
שיוביץ-עזרא שרון  ד"ר 

שפירא- ברמן עפרית ד"ר 
תשבי אוריה   ד"ר 

הפקולטה למשפטים
בן מנחם חנינה פרופ' 
גליקסברג דוד  פרופ' 

גלעד ישראל פרופ' 
הירש משה פרופ' 

קרייני מיכאיל  פרופ' 

הפקולטה לרפואת שיניים
בכרך גילעד  ד"ר 

זיני אבי  ד"ר 
לבני אלון  ד"ר 

נוסנבאום גבריאל  ד"ר 
צ'רנינסקי רקפת ד"ר  

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
מדעי החיים  ארקין ישעיהו   פרופ'  

כימיה ביאלי סילביו                    פרופ'  
פיסיקה ביהם עופר                      פרופ'  

מדעי החיים  בן אריה ניסים                  ד"ר  
מתמטיקה בן ארצי מתניה                 פרופ'  

מדעי החיים  בנבניסטי נסים                 פרופ'  
כימיה בר רועי                          פרופ'  

תכנית להידרולוגיה ומשאבי המים ומדעי כדור הארץ גבירצמן חיים                   פרופ'  
גרושקא אלימלך               כימיה פרופ'  

מדעי החיים  רחל גרין    ד"ר  
מתמטיקה דה-שליט אהוד                 פרופ'  

כימיה הריז דניאל   ד"ר  
פיסיקה ונדל עמרי   ד"ר   

מדעי החיים  זהרי אהוד                       פרופ'  
פיסיקה טוכמן יצחק   פרופ'  

מתמטיקה לובוצקי אלכסנדר  פרופ'  
פיסיקה מאירסון ברוך                   פרופ'  

מדעי החיים  מוטרו עוזי                       פרופ'  
הוראת התכנות מושיוב הילה                    גב'  

מדעי החיים  משורר ערן                      ד"ר  
מדעי החיים  נחושתאי רחל                   פרופ'  
מדעי החיים  נתן רן                            פרופ'  

מתמטיקה פרג'ון עמנואל   פרופ'  
פיסיקה פרידלנד לזר                    פרופ'  

מדעי החיים  צ'יפמן אריאל   ד"ר  
מתמטיקה צביק איתמר   מר  

פיסיקה קול ברק                          פרופ'  
מדעי המחשב קופרמן אורנה   פרופ'  

מתמטיקה קופרמן רז                       פרופ'  
מדעי החיים  קרן ניר                           ד"ר  

מדעי המחשב רוזנשטיין ג'פרי   פרופ'  
פיסיקה שילר אברהם   פרופ'  

מדעי המחשב שלו-שוורץ שי   ד"ר  
הוראת התכנות שלזינגר אריה   ד"ר  

כימיה תשובה עידית                   פרופ'  

קליניים

אדוארדסון שמעון ד"ר  
אלישר רון ד"ר  
בונה עומר פרופ'  

בן-פזי הילה ד"ר 
ברומיקר ראובן ד"ר  

בר-מאיר משכית ד"ר  
גולדברג שמואל ד"ר  

גיליס דוד ד"ר  
גרוס (רום) איתן  ד"ר  
דובינר ויקטוריה ד"ר 

וייניגר קרולין ד"ר  
וייס יורם פרופ'  

וילנסקי אסף ד"ר  
זמיר גדעון ד"ר  
חביב יוסף ד"ר  

טבצ'ניק אלוין ד"ר  
טרנר דן ד"ר  

יהב יעקב פרופ'  
יזהר עוזי ד"ר  
ינון עמוס פרופ'  

יפה אבינועם פרופ' 
כץ רן ד"ר  

לבל אהוד ד"ר  
לוטם מיכל ד"ר  

לוין פיליפ דוד ד"ר  
לוריא שי ד"ר  

הפקולטה לרפואה

בית הספר לתלמידי חו“ל
גולדמן ג'ודי  גב' 

דואק אלברט  מר  
כהן-ויידנפלד מזל  גב'  

לנדאו צבי ד"ר  
לנדסברג גיורא פרופ'  

לרר בנימין פרופ'  
מאיר קרן ד"ר 

מדינה אהרון ד"ר  
מוריאל מדי ד"ר  

מיסקין חגית ד"ר  
מערבי יורם ד"ר  
מרין עופר ד"ר 

נבו יורם פרופ'  
סטלניקוביץ רות ד"ר  

סטרכילביץ יעקב  ד"ר  
סלאמה שאדן ד"ר 

עזרא יוסף פרופ'  
פאר יעקב פרופ'  

פודה דב פרופ'  
פיקאר אלי ד"ר  

פישר דרורה ד"ר  
צונג אמנון ד"ר  

צמחוני אורן ד"ר  
קורי מיכל ד"ר  

קלוטשטיין מרק ד"ר  
קלינגר אביגדור ד"ר 

קפלן מיכאל פרופ'  
שלזינגר יחיאל פרופ'  

שרמן יואב פרופ' 

בית הספר למינהל עסקים
זילבר תמר  ד"ר 

לוי משה   פרופ' 
מושיוב גור   פרופ' 

מדעים ביורפואיים אילני אשר  פרופ' 
מדעים ביורפואיים אמסטר חודר אורנה  פרופ' 
מדעים ביורפואיים אנגליסטר לילי  ד"ר  

רוקחות גולדבלום עמירם  פרופ' 
מדעים ביורפואיים גולנזר יעקב  ד"ר 

מיקרוביולוגיה ג'רוס נאיף  ד"ר  
מדעים ביורפואיים גרץ דוד  פרופ'  

רוקחות דומב אבי  פרופ' 
מדעים ביורפואיים דור יובל  ד"ר 
מדעים ביורפואיים דזיקובסקי רון  ד"ר 

רוקחות הופמן אמנון  פרופ' 
רפואה וולף דנה  פרופ' 
רפואה וולף ילנה  פרופ' 

מדעים ביורפואיים וייס רם  ד"ר 
מדעים ביורפואיים זיו אהוד  פרופ' 
מדעים ביורפואיים חיים סידר  פרופ' 
מדעים ביורפואיים חנני מנחם  פרופ' 
מדעים ביורפואיים טרבלוס אלברט  פרופ' 

רוקחות יבין אילון  פרופ' 
מדעים ביורפואיים יוגב דוד  פרופ'    
מדעים ביורפואיים ינאי יוסף  פרופ' 
מדעים ביורפואיים יערי יואל  פרופ' 
מדעים ביורפואיים יפה נוף איתן  פרופ' 
מדעים ביורפואיים ישראלי יואל  פרופ'  

מדעים ביורפואיים, מיקרוביולוגיה כהן אהוד  ד"ר 
מדעים ביורפואיים לורברבאום חיה  פרופ' 

רפואה ליכטנברג פסח  פרופ' 
מדעים ביורפואיים ליכטשטיין דוד  פרופ' 
מדעים ביורפואיים מאירי הלינה  ד"ר 

מדעים ביורפואיים, רפואה מבורך דרור  פרופ' 
מדעים ביורפואיים מיוחס עודד  פרופ' 
מדעים ביורפואיים מינר ורדיאלה  פרופ' 

בריאות הציבור מנור אורלי  פרופ' 
מדעים ביורפואיים  פרופ'   מרגלית חנה                
מדעים ביורפואיים נווה- מני טלי  פרופ' 
מדעים ביורפואיים נוסינוביץ יצחק  ד"ר 

בריאות הציבור  ניומרק יהודה  ד"ר  
מדעים ביורפואיים סומר חיים  פרופ' 
מדעים ביורפואיים סימון איתמר  ד"ר 
מדעים ביורפואיים פיינסוד אברהם  פרופ' 
מדעים ביורפואיים פיקרסקי אלי  ד"ר 
פרופ'   פנט עמוס                   מדעים ביורפואיים 

רפואה פפו אורית  ד"ר 
מדעים ביורפואיים פרוש זאב  פרופ'  
מדעים ביורפואיים קצב-שפירא שולמית  פרופ' 
מדעים ביורפואיים  פרופ'   קשת אלי  
מדעים ביורפואיים  רוזן חיים  פרופ' 
מדעים ביורפואיים רוטשנקר שלמה  פרופ' 
מדעים ביורפואיים שאוליאן איתן  ד"ר 

רוקחות שהמי אסתי  פרופ' 
רוקחות שורקי אביטל  ד"ר 
רוקחות ששון שלמה  פרופ' 


