זוכי פרס רקטור לחוקרים מצטיינים לשנת תשע"ח
פרופ' עמליה אוליבר-לומרמן | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,הפקולטה למדעי
החברה
פרופ' עמליה אוליבר-לומרמן היא חוקרת מובילה בתחום הרשתות החברתיות בארגונים ובחקר
הקשר בין אקדמיה לתעשייה .מחקריה פורצי הדרך מצוטטים בהרחבה והיא זכתה לאורך
השנים במענקי מחקר תחרותיים רבים .עמליה השיגה רצף מרשים של הצטיינות בהוראה והיא
נכללה מספר פעמים ברשימת המורים המצטיינים באוניברסיטה .פרופ' אוליבר-לומרמן משקיעה
רבות בהנחיית תלמידים לתארים מתקדמים .בנוסף לכך ,היא עוסקת רבות בפעילות ציבורית
באוניברסיטה וכיהנה בין היתר בתפקידי ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,ראשת
רשות הספריות ,חברת סינט והוועד הפועל של האוניברסיטה ועוד .גולת הכותרת של תרומתה
של עמליה לחברה ולאוניברסיטה היא ייסוד תכנית הופמן למנהיגות ולאחריות חברתית וניהולה
מזה כעשור .תכנית הופמן מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים אקדמית וחברתית כאחד והיא מקנה
להם ,מלבד מלגה נדיבה ,גם כלים לפיתוח אישי בנושאי מנהיגות ואחריות חברתית .על כל זאת
מוענק לעמליה אוליבר-לומרמן פרס הרקטור לחוקרים מצטיינים.
פרופ' שאול בורדמן | המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה ,הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית
פרופ' שאול בורדמן הוא חוקר מוביל בתחום יחסי הגומלין בין צמחים וחיידקים ,ומנגנוני
הפעולה המולקולריים של חיידקים התוקפים צמחים .פרופ' בורדמן מפתח פתרונות חדישים
להתמודדות עם מחלות של צמחים .מחקריו משלבים יסודות בסיסיים ויישומיים בצורה
מיטבית .שאול נכלל גם ברשימת המורים המצטיינים של האוניברסיטה מדי שנה .הוא מלמד
מגוון קור סים לבוגר ולמוסמך בפקולטה לחקלאות ,תוך השקעה רבה ויוצאת דופן .הוא גם
תורם רבות בפעילותו הציבורית באוניברסיטה ,ובין היתר כיהן בתפקיד ראש החוג
לאגרואקולוגיה ,מנהל המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה ומשמש כחבר בוועדות רבות.
פרס הרקטור לחוקרים מצטיינים מוענק לשאול בורדמן על השילוב בין מחקר פורץ דרך ,הוראה
מעולה ופעילות ציבורית.
פרופ' מיכאל שפירא | ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין
פרופ' מיכאל שפירא הוא חוקר מוביל בתחום של רשתות תקשורת מחשבים .הוא חוקר פורה
ומצליח שזכה בפרסים רבים ,כגון פרס קריל ופרסי מיקרוסופט וגוגל ,ומענקי מחקר יוקרתיים.
מחקריו הביאו לפריצות דרך חשובות בתחום רשתות תקשורת .פרופ' שפירא הוא גם מורה
מצטיין ,שזוכה להערכה רבה מאד מתלמידיו ומן הקולגות שלו .בנוסף להשקעתו הרבה
בהוראה לתלמידי האוניברסיטה ,מיכאל משקיע רבות גם בהוראה לתלמידי תיכון ,עבורם פיתח
קורס ייחודי בתורת המשחקים .מיכאל תורם גם לקהילת האוניברסיטה במגוון תפקידים
ציבוריים שהוא ממלא בהצטיינות .על כל זאת מוענק למיכאל שפירא פרס הרקטור לחוקרים
מצטיינים.
פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני | החוג למדע הדתות ,הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני היא חוקרת מובילה בתחום חקר הנצרות .פרסומיה זוכים
להערכה רבה והיא משתתפת בוועדות בינלאומיות רבות ובארגון של כנסים בתחום .פרופ'
ביטון-אשקלוני מצטיינת גם בהוראה ,והיא מנחה במסירות ובמקצועיות מספר רב של תלמידי
מוסמך ודוקטור .ברוריה שימשה ראשת החוג למדע הדתות וראשת המרכז לחקר הנצרות,
שהוא אחד ממרכזי המחקר הפעילים והמובילים בפקולטה למדעי הרוח .פרופ' ביטון-אשקלוני

כיהנה גם כמנהלת האקדמית של תכנית רביבים היוקרתית ,שמכשירה בהצלחה רבה מורים
למקרא ולתלמוד לבתי-הספר בחינוך הממלכתי .כיום ברוריה מכהנת בתפקיד ראשת הרשות
לתלמידי מחקר במדעים העיוניים .פרס הרקטור לחוקרים מצטיינים מוענק לפרופ' ברוריה
ביטון-אשקלוני על מצוינותה במחקר ,בהוראה ובפעילות ציבורית.
פרופ' אלי פיקרסקי | המכון למחקר רפואי ישראל קנדה ,אימונולוגיה וחקר
הסרטן ,הפקולטה לרפואה
פרופ' אלי פיקרס קי הוא מבכירי הפתולוגים הקליניים ואחד מחוקרי הסרטן המובילים בעולם,
במיוחד בתחום של סרטן הכבד .הוא השיג הישגים מדעיים מעולים ,ופרסם בכתבי העת
המדעיים הטובים ביותר .נדיר למצוא רופאים-חוקרים עם הישגים כמו של פרופ' פיקרסקי.
פרופ' פיקרסקי הוא מורה מצטיין שזכה מספר פעמים בפרסי הוראה ומעורב רבות בפיתוח
ההוראה בפקולטה לרפואה .אלי גם מוביל שורה של פעילויות ציבוריות ,כיהן חבר במספר רב
של ועדות ומשמש יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן וחבר בוועדה המדעית
העליונה של המרכז הגרמני לחקר הסרטן .פרופ' פיקרסקי משלב מחקר מדעי יוצא דופן עם
הוראה חדשנית ופעילות ציבורית ,בנוסף לעבודתו הרפואית המעולה .על כל אלה מוענק
לפרופ' אלי פיקרסקי פרס הרקטור לחוקרים מצטיינים.

