משאל הערכת ההוראה
לשנת תשע"ג
לסגל האקדמי הבכיר

הפקולטה למשפטים

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

הפקולטה למדעי החברה
תכנית "אבני פינה"

הפקולטה לרפואה

תודה

פרופ' אלי לדרהנדלר
פרופ' משה לוי
ד"ר דוד סתרן
פרופ' יוחנן פרידמן
ד"ר אבינועם רוזנק
פרופ' יואב רינון
פרופ' דניאל שוורץ
פרופ' אביגדור שנאן

פרופ' שלמה אבינרי
פרופ' דן אבנון
ד"ר אלון איזנברג
פרופ' גל אלידן
ד"ר ליעד בלומרוזן
פרופ' יהושע בן-אריה
פרופ' אברהם בן-בסט
ד"ר פזית בן-נון-בלום
פרופ' אבנר דה-שליט
מר אלברט דואק
פרופ' גילי דרורי
ד"ר גדי היימן
ד"ר גיא הרפז
ד"ר אסף זוסמן
פרופ' נתן זוסמן
פרופ' יוסף זעירא
פרופ' שלמה חסון
ד"ר מיכה מנדל
ד"ר יהודה פולק
פרופ' ערן רזין
ד"ר איתי שורץ
ד"ר משה שעיו

הפקולטה לרפואת
שיניים

ד"ר נסים אוטמזגין
פרופ' סיריל אסלנוב
פרופ' אבנר דה-שליט
ד"ר יונתן דקל-חן
ד"ר יובל הררי
ד"ר נילי ואזנה
פרופ' דרור ורמן
ד"ר אסף זוסמן
ד"ר גור זק
פרופ' ישראל יובל
פרופ' ירחמיאל כהן

ד"ר אוריה תשבי

הוראה קלינית
פרופ' דורון אפרמיאן
ד"ר נורית בייט
ד"ר עידית בר-קנא
פרופ' יוסף גולצ'ין
פרופ' גדעון הולן
פרופ' רפי זלצר
ד"ר יעל חורי-חדד
פרופ' אבינועם יפה
ד"ר מוטי מוסקוביץ
פרופ' יהונתן מן
ד"ר יוסי עבד
ד"ר מרדכי פינדלר
פרופ' סטלה צ'אושו
ד"ר רקפת צ'רנינסקי
פרופ' דיאנה רם
פרופ' אריה שטייר
פרופ' יוסי שפירא
ד"ר ענת שרון-בולר

הפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע

פרופ' נעמי אורי
פרופ' שאול בורדמן
ד"ר יעל הלמן
פרופ' שמעון הרוש
פרופ' בנימין חפץ
פרופ' בועז יובל
ד"ר דלית סלע-דוננפלד
פרופ' אליהו פיינרמן
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' אורן פרוי
פרופ' אהרון פרידמן
פרופ' בועז רובינזון
פרופ' ישראל רוזנבוים
ד"ר צבי רוט
ד"ר טל רז
ד"ר יהודית ריבלין
ד"ר גלעד שגב

גב' שרה ישראלי
גב' מזל כהן-ויידנפלד

ד"ר ליאור אמסלם
פרופ' איתן גולדמן
פרופ' משה לוי
פרופ' גור מושיוב

ביה"ס
לתלמידים
מחו"ל ע"ש
רוטברג

ד"ר ברק אריאל
פרופ' רות גביזון
פרופ' אהוד גוטל
פרופ' מרים
גור-אריה
פרופ' גיא דוידוב
ד"ר ענת הורוויץ
פרופ' דפנה לוינסון
ד"ר יצחק קוגלר

הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר נסים אוטמזגין
פרופ' סיריל אסלנוב
מר עפר אפרתי
ד"ר נורה בונה
פרופ' מיכל בירן
ד"ר יונתן דקל-חן
פרופ' משה הלברטל
ד"ר תמר הס
ד"ר יובל הררי
ד"ר נילי ואזנה
פרופ' דרור ורמן
ד"ר נח חכם
פרופ' ליאונה טוקר
פרופ' רינה טלגם
פרופ' ישראל יובל

ביה"ס לחינוך ביה"ס למנהל ביה"ס לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית
עסקים
ע"ש פאול ברוואלד

ד"ר אוהד כהן
פרופ' אלי לדרהנדלר
ד"ר יהושע לוינסון
ד"ר דוד סתרן
פרופ' שמואל פסברג
פרופ' יוחנן פרידמן
ד"ר קלאודיה קדר
ד"ר ליאת קוזמא
ד"ר יוליה רובנוביץ
פרופ' יואב רינון
פרופ' דניאל שוורץ
ד"ר שרית שלו-עיני
ד"ר אורלי שנקר
פרופ' משה שרון

ד"ר טל גלעד
פרופ' אסתר כהן
ד"ר יוסף מאיירס
ד"ר יונתן מירוויס
ד"ר בעז צבר
פרופ' יעקב קריב

הוראה פרה-קלינית
ד"ר דניאל אזולאי
פרופ' אשר אילני
ד"ר לילי אנגליסטר
ד"ר הדר אריהן-זכאי
פרופ' אליוט בארי
פרופ' קולין בלוק
פרופ' חגי ברגמן
פרופ' יהודית ברגמן
פרופ' נאיף ג'רוס
ד"ר ויקטוריה דובינר
ד"ר אנה וולסקי-רובל
פרופ' רם וייס
ד"ר עדי וקנין
פרופ' אהוד זיו
ד"ר יפה זיסק-רני
פרופ‘ עבד חיג'אזי
פרופ' אלקה טויטו
ד"ר רותי טראוב-בר-אילן
ד"ר אילון יבין
פרופ' דוד יוגב
פרופ' יוסף ינאי
פרופ' יואל יערי
פרופ' איתן יפה-נוף
פרופ' יואל ישראלי
פרופ' חיה
לורברבאום-גלסקי
פרופ' פסח ליכטנברג
פרופ' דוד ליכטשטיין
ד"ר קרן מאיר
ד"ר קוסטה מומצוגלו
פרופ' עודד מיוחס
ד"ר דוד מנקוטה
ד"ר יצחק נוסינוביץ
פרופ' יהודה ניומרק
פרופ' חיים סומר
ד"ר טל עימבר
פרופ' אלי פיקרסקי
פרופ' עמוס פנט
פרופ' זאב פרוש
ד"ר אבי פריאל
ד"ר סטנלי קורמן
פרופ' שולמית קצב-שפירא
פרופ' אלי קשת
פרופ' שלמה רוטשנקר
פרופ' חנה רחמימוב
פרופ' ישראל רינגל
פרופ‘ אסתר שהמי
ד"ר דוד שויקי
ד"ר אביטל שורקי
פרופ' יעל שטרן-באך
פרופ' יוסף שלומאי
פרופ‘ עמיר שמואלי
פרופ' דרור שרון
פרופ' יואב שרמן
ד"ר רחל תא-שמע

הוראה קלינית
ד"ר נטע אדלר
ד"ר תומר אדר
פרופ' טליה אלדר-גבע
פרופ' יצחק בליקשטיין
פרופ' עוזיאל בלר
ד"ר אלון בן-אריה
פרופ' אריה בן-יהודה
ד"ר מיכאל גל
פרופ' דרורית הוכנר
ד"ר נורית הילר
פרופ' שמואל הימן
ד"ר דורון הלפרין
ד"ר שושנה זווין
פרופ' חגי ציון
ד"ר אהרון חמני
ד"ר אלכסנדר יוסקוביץ
פרופ' עמוס ינון
פרופ' בנימין כספי
ד"ר רן כץ
ד"ר פלוריס לוי-חדמי
ד"ר רוני לוי
ד"ר חנה לייבה
ד"ר גבריאל מונטר
פרופ' אורלי מנור
ד"ר אלכס מרגוליס
פרופ' רות סטלניקוביץ
ד"ר שאדן סלאמה
פרופ' אברהם סלומון
פרופ' ארנון סמואלוב
ד"ר אירן ענתבי
פרופ' בנימין ראובינוף
ד"ר רון רבינוביץ
ד"ר סרגיי רסקין
פרופ' זאב שוהם
ד"ר אוריאן שליט
ד"ר מיכה שמיר

הוראה פרה-קלינית
פרופ' גילעד בכרך
ד"ר יובל ורד
פרופ' אבי זיני
ד"ר אביחי חובב
ד"ר אלון לבני
ד"ר גבריאל נוסבאום
פרופ' אהרון פלמון

ד"ר ראאד אבו-רזק
פרופ' דוד אבניר
פרופ' יגאל אראל
פרופ' ישעיהו ארקין
פרופ' סילביו ביאלי
ד"ר נסים בן-אריה
פרופ' נסים בנבניסטי
פרופ' יונתן ברויאר
פרופ' חיים גבירצמן
פרופ' דמיטרי גלמן
פרופ' אלימלך גרושקא
פרופ' רחל גרין
פרופ' דניאל הריז
פרופ' יצחק טוכמן
פרופ' שרה כהן
ד"ר לירן כרמל
פרופ' אלכסנדר לובוצקי
פרופ' נתן ליניאל
פרופ' ברוך מאירסון
פרופ' עוזי מוטרו
גב' הילה מושיוב
פרופ' צליל סלע
פרופ' שמואל פלג
פרופ' אסף פרידלר
ד"ר אריאל צ'יפמן
פרופ' רז קופרמן
פרופ' ניר קרן
ד"ר תומר רביד
פרופ' שמעון שולדינר
פרופ' אברהם שילר ז"ל
פרופ' שי שלו-שוורץ
פרופ' ענר שלו

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  6תלמידים לפחות ■ קבוצת המורים המצטיינים
כוללת  15אחוז 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  19.50לפחות )גם אם אינם נכללים ב 15 -אחוז המורים העליונים( ■
ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם  17ויותר ■ הרשימה מסודרת לפי א – ב.

