
  (קרן ע"ש מיכאל מילקן)פרסים למורים מצטיינים 
 

 שנה  פקולטה שם פרטי שם משפחה תואר
 2018 טבע יצחק טוכמן פרופ'
 2018 טבע לירן כרמל פרופ'
 2018 רפואה חיה גלסקי-לורברבאום פרופ'
 2018 חברה משה שעיו פרופ'
 2017 מנע"ס תמר זילבר פרופ'

 2017 חברה גדי היימן ד"ר
 2017 טבע אסף פרידלר פרופ'

 2017 רפואה איתן נוף-יפה פרופ' 
 2017 מדעי המחשב שרה כהן פרופ'
 2016 טבע נסים בנבניסטי פרופ'

 2016 חינוך טל גלעד ד"ר
 2016 חברה יוסף זעירא פרופ'

 2016 רפואה שולמית שפירא-קצב פרופ' 
 2016 ע"ס עפרית ברמן-שפירא ד"ר

 2015 חקלאות דוד וייס פרופ'
 2015 רפ"ש חי-אבי חובב פרופ'
 2015 רוח יורי פינס פרופ'
 2015 חקלאות בני חפץ פרופ'
 2014 חקלאות שאול בורדמן פרופ'

 2014 טבע אלימלך גרושקא פרופ' 
 2014 רפואה קרן רבין-מאיר ד"ר

 2014 מנ"עס גור מושיוב פרופ'
 2014 וטרינריה מירב-הגר שמיר פרופ'

 2013 רפ"ש גבריאל נוסבאום ד"ר
 2013 טבע אריאל  צ'יפמן ד"ר
 2013 ע"ס אוריה תשבי ד"ר
 2013 חברה אסף זוסמן ד"ר

 2012 חקלאות בועז יובל פרופ' 
 2012 רפ"ש אבי זיני ד"ר

 2012 רוח רינה טלגם פרופ'
 2012 טבע דניאל הריז פרופ'

 2011 רפואה לילי אנגליסטר ד"ר
 2011 רוח יובל הררי ד"ר 

 2011 טבע אברהם שילר פרופ'
 2011 חקלאות מנחם מושליון ד"ר

 2010 משפטים/חברה גיא פז ד"ר
 2010 רוח ליאונה טוקר פרופ'
 2010 מנע"ס משה )שיקי( לוי פרופ'
 2010 טבע רז קופרמן פרופ'

 2009 רוח קרולה הילפריך ד"ר
 2009 טבע רחל גרין ד"ר
 2009 טבע הילה מושיוב גב'

 2009 משפטים דוד גליקסברג פרופ'
 2009 חקלאות אלי פיינרמן פרופ'
 2008 טבע סלע צליל פרופ'
 2008 טבע אורנה קופרמן פרופ'
 2008 חברה אודי שליט פרופ'
 2008 רוח מלכה חובב-רפפורט פרופ'
 2007 טבע לזר פרידלנד פרופ'

 2007 טבע עופר ביהם פרופ' 
 2007 מנע"ס לילך שגיב ד"ר



 2007 חברה ומשפטים משה הירש פרופ' 
 2006 רפואת שיניים גלעד בכרך ד"ר 

 2006 משפטים חנינה בן מנחם פרופ'
 2006 מדעי הרוח מאיר אשר-בר פרופ' 
 2006 טבע ברוך מאירסון פרופ' 
 2006 חברה אריה קצוביץ פרופ'
 2005  חברה אורי ביאלר פרופ'
 2005 טבע ניסים בן אריה ד"ר 

 2005 חינוך טטר משה פרופ'
 2005 רוח זקוביץ יאיר פרופ' 
 2005 רפואה יוסי שלומאי פרופ' 

 2004 תלמידי חו"ל דואק אלברט מר
 2004 חקלאות  הרוש שמעון ד"ר 
 2004 טבע      ליבנה עודד ד"ר 
 2004 רוח     רוזנק אבינועם ד"ר 

 2004 רוח     שילוני בן עמי פרופ' 
 2003 טבע עוזי מוטרו פרופ'
 2003 חקלאות אליעזר זמסקי פרופ'
 2003 חינוך שושנה חיימוביץ ד"ר 
 2003 חברה רונית אייזנבך גב'

 2002 רוח שלום צבר פרופ'
 2002 טבע מיכה ספירא פרופ'

 2002 חקלאות מוריה גולן ד"ר
 2002 רפ"ש רפאל אוליאל-בן ד"ר 
 2001 רוח ונטורה גל גב'

 2001 חברה אורי דיין פרופ'
 2001 רוח אריה לוין פרופ' 

 2001 תלמידי חו"ל שחר לושינסקי גב'
 2001 רפואה עמוס פנט פרופ'

 2000 חברה אבנר שליט-דה ד"ר
 2000 רוח צ'יין לין גב' 
 2000 חקלאות ישראל רוזנבוים ד"ר 

 2000 טבע אהוד שליט-דה פרופ'
 2000 רוח רות פיין ד"ר
 1999 משפטים עודדה שטיינברג ד"ר
 1999 רוח מיכל לוי גב'
 1999 תלמידי חו"ל אלברט דואק מר
 1999 טבע אביגדור יודאי-בר מר
 1999 סיעוד רחל אשכנזי ד"ר

 1999 רוח רומן טימנצ'יק פרופ'
 1999 גיאוגרפיה רוני אלנבלום ד"ר

 1999 רפואה רמי רחמימוב פרופ'

 1998 חברה עודד גלאור פרופ'
 1998 טבע לזר פרידלנד פרופ'
 1998 רוח איתן קולברג פרופ'
 1998 חקלאות חיים רבינוביץ פרופ'
 1997 חקלאות דוד רוזן פרופ'
 1997 רוח אלי יופה פרופ'

 1997 חינוך מירי ברוך ד"ר
 1997 תלמידי חו"ל יעל פרידמן גב'
 1997 רוח דוד איבגי מר

 1996 רוח עמי-בן שילוני פרופ'
 1996 רוח ישעיהו גפני פרופ'
 1996 רוח מירנה סולוטורבסקי פרופ'



 1996 חקלאות אורי יואל ד"ר
 1996 רוח עפר אפרתי מר

 1995 רוח משה שרון פרופ'
 1995 חקלאות שינאן הרפז ד"ר

 1995 טבע פרג' שיבאן ד"ר 
 1995 תלמידי חו"ל שרה ישראלי גב'
 1995 רוח לאה מזר ד"ר

 1994 רוח דוד שולמן פרופ'
 1994 חקלאות יעקב קטן פרופ'

 תלמידי חו"ל איתמר צביק מר
 ע"ס, טבע

1994 

 1994 רוח בלה זוהר גב'
 1994 תלמידי חו"ל שרה גלזר גב'

 1993 חברה אמנון סלע פרופ'
 1993 חקלאות חיים רבינוביץ' פרופ'

 1993 טבע ביאלי סילביו ד"ר
 1993 חקלאות אהרון פרידמן ד"ר

 1993 רוח אסתר כהן ד"ר 
 1993 חינוך שושנה חיימוביץ גב'

 1992 חברה משה פולק פרופ' 
 1992 חברה אריה שחר פרופ'

 1992 רוח אביגדור שנאן ד"ר

 1991 רוח יהודה באואר פרופ'
 1991 טבע בני גרבר פרופ'
 1991 רפואה שלמה רוטשנקר פרופ'

 1991 חקלאות יוסף ריוב פרופ' 
 1991 חברה רונית איזנבך גב'
 1991 תלמידי חו"ל אברהם דיסקין ד"ר
 1991 עו"ס הלל שמיד ד"ר

    1990 

 1989 משפטים ישי בר מר
 1989 רוח חננאל מאק ד"ר

 1989 חקלאות אליעזר זמסקי פרופ'
 1989 לחינוך דוד טנא מר

 1989 טבע אמיתי כץ פרופ'
 1989 רפואה רמי רחמימוב פרופ'

 1989 חברה ניצה קסיר גב'

 
 


