המורים המצטיינים במשאל הערכת הוראה לשנת תשע"ח
הסגל האקדמי הבכיר
בית הספר לחינוך

בית הספר
למנהל עסקים

ד"ר אביב כהן
ד"ר נועה סקה
ד"ר סימה עמרם-וקנין
ד"ר אורלי קמפף-שרף

פרופ' ישי יפה
פרופ' משה לוי
פרופ' גור מושיוב
פרופ' אבי קלוגר

הפקולטה
למשפטים

מרכז אדמונד ולילי
ספרא למדעי המוח

ד"ר ברק אריאל
פרופ' אהוד גוטל
פרופ' יואב דותן
פרופ' ברק מדינה
ד"ר גלי פרי

ד"ר מתי יהושע

הפקולטה
למדעי החברה
ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן

בית הספר לתלמידים
מחו"ל על שם רוטברג
גב' דלית אייזנקרפט
גב' מירה שמאלי

פרופ' עמליה אוליבר
ד"ר אלון איזנברג
ד"ר יובל בנזימן
פרופ' אבנר דה-שליט
פרופ' מימון דהן
ד"ר ליאור הרמן
ד"ר כריסטיאן טאוור

הפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע
פרופ' דניאל הריז
פרופ' יצחק טוכמן
ד"ר רועי כנעני
פרופ' לירן כרמל
פרופ' ברוך מאירסון
פרופ' יעקב נחמיאס
פרופ' אסף פרידלר
ד"ר קלואי פרין
פרופ' אריאל צ'יפמן
פרופ' רז קופרמן

ד"ר תמר אבין-ויטנברג
פרופ' גיא בלוך
פרופ' נסים בן-אריה
פרופ' נסים בנבניסטי
פרופ' רועי בר
פרופ' ניר ברנע
ד"ר איב גודין
ד"ר אורי גידרון
פרופ' אמציה גנין
ד"ר דרור הבלנה

ביה"ס להנדסה
ולמדעי המחשב
על שם
רחל וסלים בנין
פרופ' שרה כהן
ד"ר אורי כץ
פרופ' קתרינה ליגת
פרופ' נעם ניסן
פרופ' אלכס סמורודניצקי
פרופ' מיכאל שפירא

הפקולטה למדעי הרוח
גב' נועה אופנהיים
ד"ר דני אורבך
מר עפר אפרתי
פרופ' יוחנן ברויאר
ד"ר גל ונטורה
פרופ' דרור ורמן
פרופ' ליאונה טוקר
פרופ' רינה טלגם
ד"ר נעמה יהלום-מאק
גב' ציין לין
ד"ר יונתן מוס
ד"ר יונתן מירוויס

ד"ר נפתלי משל
ד"ר איתי ניסן-רוזן
פרופ' מיכאל סיגל
גב' רוז פילזר
פרופ' סטיבן פסברג
פרופ' מרים פרנקל
ד"ר קלאודיה קדר
ד"ר רוני רגב
מר דן שובל

ד"ר רינת אברמוביץ
ד"ר הדר אריהן-זכאי
ד"ר איל בן-צבי
ד"ר דן בן-צבי
ד"ר מיכאל ברגר
ד"ר יפית גלבוע
ד"ר צבי גרנות
פרופ' רון דזיקובסקי
פרופ' נעמי וינטראוב
ד"ר ראובן וינר
פרופ' עבד חיג'אזי
ד"ר אריאל טננבאום
פרופ' דוד יוגב
פרופ' יואל ישראלי
ד"ר אברהם כספי

הוראה קלינית
פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי
ד"ר קרן מאיר
פרופ' ורדיאלה מינר
ד"ר מורין מלווני
ד"ר יורם מערבי
פרופ' יהודה ניומרק
פרופ' אברהם פיינסוד
פרופ' זאב פרוש
ד"ר אבי פריאל
ד"ר יונתן קופצ'יק
פרופ' שולמית קצב-שפירא
ד"ר יואב שאול
פרופ' דרור שרון
ד"ר יוסי תם

הפקולטה לרפואת שיניים
פרופ' גילעד בכרך
פרופ' אברהם זיני
ד"ר אלון לבני

פרופ' סטלה צ'אושו
ד"ר מיכאל קלוטשטיין
ד"ר אביגדור קלינגר

פרופ' סמדר אבן-טוב-פרידמן
פרופ' ירון אילן
ד"ר הילה אלינב
פרופ' רון אלישר
פרופ' אלון בן-אריה
פרופ' אריה בן-יהודה
ד"ר אסף בן-מאיר
ד"ר טל בן עמי
ד"ר רבקה ברוקס
פרופ' נטע גולדשמידט
ד"ר סיגל גריסרו
ד"ר גיא הידש
פרופ' נורית הילר
ד"ר ניר הירשהורן
ד"ר תאופיק חורי

גב' תמי ליפשיץ
ד"ר רות מאיו
פרופ' דניאל פלזנשטיין
פרופ' אריה קצוביץ
פרופ' גלעד רוזן
פרופ' משה שעיו

הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
על שם
רוברט ה .סמית

הפקולטה לרפואה
הוראה פרה-קלינית

ד"ר עמית טובי

ד"ר אנה ארוניס

פרופ' רפאל יודסין
פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ
פרופ' חנה לייבה
ד"ר אורלי מגד
פרופ' מרדכי מושקט
פרופ' דוד מנקוטה
פרופ' נטליה סימנובסקי
פרופ' דב פודה
פרופ' ארתור פולק
פרופ' עמוס פייזר
ד"ר גיא פינס
פרופ' אמנון צונג
ד"ר נטשה קוזאק
ד"ר בנימין קוסלובסקי
ד"ר אורנה רייכמן

פרופ' יובל רמות
ד"ר סרגיי רסקין
ד"ר סלאמה שאדן
ד"ר דוד שויקי

פרופ' שאול בורדמן
ד"ר אנה גורביץ
ד"ר סמדר הרפז-סעד
פרופ' דוד וייס
פרופ' מנחם מושליון
ד"ר מרב פיכמן
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' אהרון פרידמן
פרופ' ישראל רוזנבוים
פרופ' שרון שפיר

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
על שם פאול ברוואלד

ביה"ס לרפואה
וטרינרית ע"ש קורט

ד"ר רוני הולר
ד"ר עפרית שפירא-ברמן
פרופ' אוריה תשבי

פרופ' גלעד שגב
פרופ' הגר-מירב שמיר

הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:
■ קבוצת המורים המצטיינים כוללת  10אחוזים מבין הסגל הבכיר בפקולטה בעלי ממוצעי ההערכות הגבוהים ביותר ובתנאי שממוצע ההערכות של המורה אינו נמוך מ8-
■ לכל מורה חושב ממוצע של הערכות התלמידים בכל הקורסים שבהם לימד/ה בפקולטה בתשע"ח ובלבד שלימד/ה לפחות  4נ"ז ■ בחישוב נכללו הקורסים שבהם השיבו למשאל  6תלמידים לפחות
■ ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם  17ויותר ■ הרשימה מסודרת לפי א-ב וכל מורה רשום תחת פקולטת האם שלו/ה.

