משאל הערכת ההוראה לשנת תשע"ה
לסגל האקדמי הבכיר

הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נסים אוטמזגין
גב' נועה אופנהיים
ד"ר איה אלידע
מר עפר אפרתי
ד"ר עפר אשכנזי
ד"ר נורה בונה
פרופ' מיכל בירן
ד"ר אורי גבאי
ד"ר יונתן דקל-חן
ד"ר קרולה הילפריך
ד"ר גל ונטורה
פרופ' נתן וסרמן
ד"ר נח חכם
פרופ' אלכסנדר יעקובסון
ד"ר יהושע לוינסון
ד"ר עוזיאל-אבי לייבנר
מר ג'ורג'ו פוביני

גב' רוז פילזר
פרופ' יורי פינס
פרופ' סטבן פסברג
פרופ' שלום צבר
ד"ר קלאודיה קדר
ד"ר אבינועם רוזנק
פרופ' רונית ריצ'י
מר דן שובל
ד"ר שרית שלו-עיני
פרופ' אביגדור שנאן
פרופ' אורלי שנקר
פרופ' משה שרון

הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה .סמית
ד"ר אנה ארוניס
ד"ר דיצה בורשטיין
פרופ' שמואל וולף
פרופ' דוד וייס
פרופ' בנימין חפץ
פרופ' בועז יובל
פרופ' ברטה סיוון-לבבי
פרופ' רון עופרי
פרופ' אליהו פיינרמן
פרופ' אורן פרוי
פרופ' ברוך רובין
פרופ' ישראל רוזנבוים
ד"ר טל רז
ד"ר יעל שילו
ד"ר אנה שיפוב

הפקולטה לרפואת שיניים

הפקולטה למדעי החברה
פרופ' דן אבנון
ד"ר אלון איזנברג
פרופ' יהושע בן-אריה
ד"ר פזית בן-נון-בלום
ד"ר ניקולס ג'ון
פרופ' אבנר דה-שליט
פרופ' ליאון דעואל
ד"ר נעמי האוזמן
ד"ר גדי היימן
פרופ' נתן זוסמן
פרופ' יוסף זעירא
פרופ' נורית ירמיה
ד"ר צפירה ליכטמן
פרופ' מיכה מנדל
פרופ' לילך ניר
פרופ' אסטבן קלור

הוראה
פרה-קלינית

פרופ' גילעד בכרך
פרופ' אבי זיני
פרופ' אביחי חובב
פרופ' הרולד סגן-כהן

הוראה קלינית

פרופ' דורון אפרמיאן
ד"ר גלעד בן-גל
פרופ' אבינועם יפה
ד"ר דודו פולק
ד"ר מרדכי פינדלר
ד"ר ערן רגב
פרופ' אריה שטייר
פרופ' עמי שמידט

הפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע
ד"ר עמי ויזל
פרופ' דוד אבניר
פרופ' יוסף אלמוג
פרופ' אבי בינו
פרופ' נסים בן-אריה
פרופ' אבינועם בן-שאול
פרופ' נסים בנבניסטי
פרופ' יונתן ברויאר
פרופ' חיים גבירצמן
ד"ר דורון גזית
פרופ' דמיטרי גלמן
פרופ' אמציה גנין
ד"ר אורלי גנת
פרופ' אלימלך גרושקא
פרופ' אהוד דה-שליט
פרופ' קרן הספל-ארליך
פרופ' יאיר וייס
פרופ' דניאל הריז

פרופ' יצחק טוכמן
פרופ' שרה כהן
מר רועי כנעני
פרופ' לירן כרמל
פרופ' מיכל ליניאל
גב' הילה מושיוב
פרופ' ארי מטמון
פרופ' דניאל מנדלר
פרופ' עודד נבון
פרופ' אלכס סמורודניצקי
פרופ' דרור פייטלסון
פרופ' אסף פרידלר
פרופ' ברק קול
פרופ' רז קופרמן
פרופ' איתן קצב
פרופ' תומר רביד
ד"ר רון שער

פרופ' אריה קצוביץ
ד"ר גלעד רוזן
פרופ' יהודה שביט
ד"ר דניאל שוורץ
פרופ' לימור שיפמן

תכנית
"אבני פינה"
ד"ר נסים אוטמזגין
פרופ' יהושע בן-אריה
ד"ר ניקול הוכנר
ד"ר נילי ואזנה
ד"ר גור זק
פרופ' משה לוי
ד"ר צפירה ליכטמן
פרופ' רעיה מורג
ד"ר לאה מזור
פרופ' יורי פינס
פרופ' שלום צבר
ד"ר גלעד רוזן
ד"ר אבינועם רוזנק
פרופ' אביגדור שנאן

הוראה פרה-קלינית
פרופ' רונית קוכמן
פרופ' רם וייס
ד"ר רינת אברמוביץ
פרופ' חיה קלכהיים
פרופ' אהוד זיו
ד"ר לילי אנגליסטר
פרופ' אביהו קלר
פרופ' עבד חיג'אזי
ד"ר הדר אריהן-זכאי
פרופ' שולמית
ד"ר אילון יבין
ד"ר אלכס בינשטוק
קצב-שפירא
פרופ' דוד יוגב
פרופ' קולין בלוק
פרופ' שלמה רוטשנקר
ד"ר יורם בן-שאול
פרופ' יואל ישראלי
פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי פרופ' ראובן רייך
ד"ר שמואל בננסון
ד"ר רות שמר
ד"ר רות בר-אילן-טראוב ד"ר קרן מאיר
פרופ' דרור שרון
פרופ' חגי ברגמן
ד"ר קוסטה מומצוגלו
ד"ר רונית שרון
ד"ר מיכאל ברגר
פרופ' ורדיאלה מינר
פרופ' שלמה ששון
ד"ר יפית גלבוע
פרופ' יהודה ניומרק
ד"ר צבי גרנות
פרופ' אמיר עמדי
ד"ר עדי ענבל
ד"ר ויקטוריה דובינר
ד"ר חגית הוכנר
פרופ' אברהם פיינסוד
פרופ' אמנון הופמן
פרופ' אלי פיקרסקי
פרופ' אסף הלמן
פרופ' יפעת פרוט
ד"ר אבי פריאל
ד"ר אנה וולסקי-רובל

ד"ר נטע אדלר
פרופ' טליה אלדר-גבע
ד"ר רוני אלקלעי
פרופ' עוזיאל בלר
ד"ר אלון בן אריה
פרופ' דינה בן-יהודה
ד"ר משכית בר מאיר
ד"ר עזרא גבאי
ד"ר נטע גולדשמידט
פרופ' דרורית הוכנר
פרופ' נורית הילר
ד"ר דורון הלפרין
ד"ר יונית ויינר-וול
פרופ' מיכאל וינטראוב
ד"ר יונתן להב
פרופ' חנה לייבה
ד"ר ורד מולכו-פסח

הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:

ד"ר אסתר במברגר-פויכטונגר
ד"ר מעין דוידוב
ד"ר יוחאי נדן
ד"ר שלהבת עטר-שוורץ
ד"ר חנה צור
ד"ר עפרית שפירא-ברמן

בית הספר לחינוך
ד"ר טל גלעד
ד"ר אהרון דיטשר
פרופ' משה טטר
פרופ' יונתן כהן
ד"ר נועה סקה
ד"ר סימה עמרם-וקנין
ד"ר בעז צבר

הפקולטה למשפטים
ד"ר ברק אריאל
ד"ר בנימין בלום
פרופ' מרים גור-אריה
פרופ' גיא דוידוב
פרופ' גיא הרפז
ד"ר אדם חפרי-וינוגרד
פרופ' דורון טייכמן
ד"ר סימון פרי

בית הספר
למנהל עסקים
פרופ' תמר זילבר
פרופ' משה לוי
פרופ' גור מושיוב
פרופ' אורלי שדה

הפקולטה לרפואה
הוראה קלינית

ביה"ס לעו"ס ולרווחה
חברתית ע"ש פאול ברוואלד

ד"ר דוד מנקוטה
ד"ר יורם מערבי
ד"ר עופר מרין
ד"ר אסתר-לי מרקוס
פרופ' עמירם ניר
ד"ר ריבל סגל-פלד
פרופ' דב פודה
פרופ' איילה פולק
ד"ר שי פורת
ד"ר אורן צמחוני
ד"ר נטשה קוזאק
ד"ר אורנה רייכמן
ד"ר סרגיי רסקין
ד"ר דוד שויקי
ד"ר אוריאן שליט
ד"ר שרה שמעוני

מרכז אדמונד ולילי
ספרא למדעי המוח
ד"ר ענבל גושן

בית הספר לתלמידים
מחו"ל ע"ש רוטברג
גב' דלית איזנקרפט
גב' שרה ישראלי

■ לכל מורה חושב ממוצע של הערכות התלמידים בכל הקורסים שבהם לימד בפקולטה במשך השנה ■ בחישוב נכללו הקורסים שבהם השיבו למשאל  6תלמידים לפחות ■ קבוצת
המורים המצטיינים כוללת  15אחוז מחברי הסגל האקדמי הבכיר בעלי ממוצעי ההערכות הגבוהים ביותר ■ ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם  17ויותר.
■ הרשימה מסודרת לפי א – ב.

