משאל הערכת ההוראה לשנת תשע"ו
לסגל האקדמי הבכיר
הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר עמרי אבנד
ד"ר איה אלידע
מר עפר אפרתי
ד"ר עפר אשכנזי
פרופ' אלישבע באומגרטן
ד"ר נורה בונה
ד"ר בלה ברובר-לובובסקי
פרופ' אייל ג'יניאו
ד"ר אורי גבאי
ד"ר עמוס גולדברג
ד"ר רוני גולדשטיין
ד"ר קרולה הילפריך
פרופ' משה הלברטל
ד"ר נילי ואזנה

ד"ר גל ונטורה
פרופ' ליאונה טוקר
פרופ' רינה טלגם
פרופ' הלל כהן-בר
ד"ר איתי ניסן-רוזן
ד"ר אורנה נפתלי
מר ג'ורג'ו פוביני
פרופ' רות פיין
פרופ' יורי פינס
פרופ' סטבן פסברג
פרופ' שלום צבר
מר דן שובל
פרופ' משה שרון
פרופ' אורלי שנקר

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
פרופ' ראאד אבו-רזק
פרופ' עודד אגם
פרופ' שמואל אליצור
פרופ' ישעיהו ארקין
פרופ' סילביו ביאלי
פרופ' אבי בינו
פרופ' נסים בן-אריה
פרופ' נסים בנבניסטי
ד"ר אורי גוראל-גורביץ
פרופ' אמציה גנין
פרופ' רחל גרין
פרופ' דניאל הריז
פרופ' עמי ויזל
פרופ' יאיר וייס
פרופ' יצחק טוכמן

הפקולטה לרפואה
הוראה פרה-קלינית
ד"ר רינת אברמוביץ
ד"ר שרה אייל

פרופ' דוד ליכטשטיין

ד"ר יוסי בוגנים

ד"ר קרן מאיר

ד"ר אלכס בינשטוק
ד"ר מיכאל ברגר
ד"ר יורם בן-שאול
ד"ר יובל גואלצ'ינסקי
ד"ר תחיה גרינוולד
ד"ר צבי גרנות
פרופ' דוד גרץ
ד"ר אורנה

ד"ר קוסטה מומצוגלו
ד"ר מורין מלווני
ד"ר יורם מערבי
פרופ' חנה מרגלית
פרופ' יהודה ניומרק
פרופ' אמיר עמדי
פרופ' אברהם פיינסוד

דיאב-ציטרין

פרופ' אלי פיקרסקי

ד"ר חגית הוכנר

פרופ' עמוס פנט

פרופ' אמנון הופמן

פרופ' יפעת פרוט

פרופ' מייקל הרטל

פרופ' זאב פרוש

פרופ' נעמי ויינטראוב

ד"ר אבי פריאל

פרופ' רם וייס
פרופ' עדי וקנין
פרופ' אהוד זיו
פרופ' עבד חיג'אזי
ד"ר עמליה טביב
פרופ' מלאת טריינין
ד"ר אילון יבין

ביה"ס לחינוך
הוראה קלינית

ד"ר אבי כספי

ד"ר נטשה קוז'ק
פרופ' חיה קלכהיים
פרופ' אביהו קלר
פרופ' שלמה רוטשנקר
ד"ר רמי שגיא
ד"ר רות שמר

פרופ' דוד יוגב

ד"ר רונית שרון

פרופ' יואל יערי

פרופ' שלמה ששון

פרופ' איתן יפה-נוף

ד"ר יוסי תם

פרופ' שרה כהן
מר רועי כנעני
פרופ' בת-שבע כרם
פרופ' לירן כרמל
פרופ' ברוך מאירסון
גב' הילה מושיוב
ד"ר גלעד מרכוס
פרופ' נעם ניסן
פרופ' אלכס סמורודניצקי
פרופ' אסף פרידלר
פרופ' אריאל צ'יפמן
פרופ' ברק קול
פרופ' רז קופרמן
פרופ' ג'פרי רוזנשיין
ד"ר גיל שגב
ד"ר דפנה שחף

ד"ר נטע אדלר
פרופ' רון אלישר
ד"ר אלון בן אריה
פרופ' אריה בן-יהודה
פרופ' דינה בן-יהודה
ד"ר משכית בר מאיר
ד"ר רבקה ברוקס
פרופ' יעקב ברקון
פרופ' דרורית הוכנר
פרופ' נורית הילר
פרופ' דורון הלפרין
ד"ר שושנה זווין
ד"ר שרי טל
ד"ר אלכסנדר יוסקוביץ
פרופ' עמוס ינון
ד"ר יונתן להב
פרופ' חנה לייבה
ד"ר אלון מוזס
ד"ר דוד מנקוטה
פרופ' אלכס מרגוליס
ד"ר אסתר-לי מרקוס
פרופ' עמירם ניר
ד"ר ריבל סגל-פלד
ד"ר משה סויסה
פרופ' איילה פולק
פרופ' אורה פלטיאל
ד"ר אמנון צונג
פרופ' רונית קוכמן
ד"ר אהוד רודיס
פרופ' דבורה רונד
ד"ר אורנה רייכמן
ד"ר דוד שויקי
ד"ר אוריאן שליט

הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:

ד"ר טל גלעד
פרופ' משה טטר
ד"ר נועה סקה
ד"ר סימה עמרם-וקנין
ד"ר אורלי קמפף-שרף

בית הספר
למנהל עסקים
ד"ר יניב דובר
פרופ' תמר זילבר
פרופ' גור מושיוב

ביה"ס לעבודה
סוציאלית
ולרווחה חברתית
ע"ש
פאול ברוואלד
ד"ר יהודית אבניר
ד"ר רוני הולר
ד"ר שבתאי לויט
ד"ר רון שור
פרופ' אוריה תשבי

בית הספר
לתלמידים מחו"ל
ע"ש רוטברג
גב' דלית איזנקרפט
גב' גוני טישלר-ון-דורן

הפקולטה למדעי החברה
ד"ר אלון איזנברג
ד"ר ליעד בלומרוזן
פרופ' יהושע בן-אריה
ד"ר פזית בן-נון-בלום
ד"ר יעל ברדה
פרופ' תומר ברודי
ד"ר טל דינגוט-אלכופר
פרופ' ליאון דעואל
פרופ' דן הופיין
ד"ר גדי היימן

ד"ר ליאור הרמן
ד"ר אסף זוסמן
פרופ' נתן זוסמן
ד"ר צפירה ליכטמן
ד"ר רות מאיו
פרופ' מיכה מנדל
ד"ר טלי קליימן
ד"ר זהר קמפף
פרופ' שאול שנהב
פרופ' משה שעיו
ד"ר דני שרירא

הפקולטה לרפואת שיניים
הוראה פרה-קלינית

הוראה קלינית

פרופ' גילעד בכרך
פרופ' אביחי חובב
פרופ' יעל חורי-חדד
ד"ר אלון לבני
פרופ' גבריאל נוסבאום

פרופ' דורון אפרמיאן
פרופ' נורית בייט
ד"ר יוסף עבד
פרופ' רקפת צ'רנינסקי
פרופ' אריה שטייר

הפקולטה לחקלאות  ,מזון
וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית
פרופ' איתמר ארוך
ד"ר אנה ארוניס
ד"ר דיצה בורשטיין
ד"ר יעל הלמן
ד"ר סמדר הרפז-סעד
פרופ' יאפ ואן-ריין
פרופ' שמואל וולף
פרופ' דוד וייס
פרופ' בנימין חפץ
ד"ר יעל מנדליק

פרופ' ברטה סיוון-לבבי
פרופ' שחל עבו
ד"ר מרב פיכמן
פרופ' אלי פליק
פרופ' אורן פרוי
פרופ' אהרון פרידמן
ד"ר שי קובו
פרופ' ישראל רוזנבוים
ד"ר אנה שיפוב
פרופ' הגר-מירב שמיר

תוכנית "אבני פינה"
ד"ר יעל ברדה
פרופ' יהושע בן-אריה
פרופ' יוחנן ברויאר
ד"ר אורי גבאי
ד"ר צפירה ליכטמן
פרופ' משה טטר

פרופ' אדוין סרוסי
ד"ר דוד סתרן
פרופ' שלום צבר
ד"ר גלעד רוזן
ד"ר אבינועם רוזנק
פרופ' מנואלה קונסוני

הפקולטה למשפטים
ד"ר בנימין בלום
פרופ' אילן בנשלום
פרופ' אהוד גוטל
פרופ' איל זמיר

ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב
פרופ' דורון טייכמן
ד"ר בנימין פורת

■ 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.

