
  ז" תשס–פרסים והוקרה של חברי הסגל באוניברסיטה 
  
 
על הצטיינות והישגים אקדמיים או מקצועיים בעלי  שנה מידימוענק אשר  ת.מ.אפרס ב    -

   מיוחדת לחברה זכוהשפעה מרחיקה לכת ועל תרומה 
על , הפקולטה למדעים מדויקים  - מבית הספר למדעי המתמטיקה ויטלי מילמןפרופסור     

  .גיאומטריתע בפיתוח שיטות חדשניות באנליזה מכריתפקידו ה
על ,  הפקולטה למדעים מדויקים– מבית הספר למדעי המחשב מיכה שרירפרופסור     

  .חשבמהיותו מחלוצי תחום הגיאומטריה החישובית במדעי ה  
 –ולביוטכנולוגיה מחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית  מהאליאורה רוןפרופסור     

ההתמודדות של חיידקים ל עבודתה החלוצית בהבנת מנגנוני ע, חייםהפקולטה למדעי ה
  .עם שינויים סביבתיים

ישמן ימניח אבן הפינה ומעל היותו ,  מהפקולטה למשפטיםוהםשלמה גיורא שפרופסור     
  .של מתודות חדשות בקרימינולוגיה

      
ידי - ל המוענק ע Davis awardס לחינוך זכתה בפרס " מביהרקח-אודרי אדיר "ד   -

 University Council for Educational האגודה האמריקאית לחינוך ועל ידי   
Administration   בכתב העת2006 עבור המאמר הנבחר של שנת  :  

                                                              Educational Administration Quarterly 
  

קיבל , הפקולטה להנדסה– מערכות -מהמחלקה להנדסת חשמלפלבוים יוסף אפרופסור            -
לאות הוקרה על , תעודת עמית כבוד של התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל  
.פועלו ותרומתו לקידום הנדסת החשמל בישראל  

 
 מהחוג לגיאוגרפיה בפקולטה למדעי הרוח זכה בפרס ישראל אלישע אפרתפרופסור   -

.ז"יאוגרפיה לשנת תשסבתחום הג  
  

 
מונה כחבר כבוד של החברה הבריטית , ס לרפואת שיניים" מביהעמוס בוכנרפרופסור            -

מינוי זה בא להוקיר את תרומתו הנכבדת של . לפתולוגיה אורלית ומקסילופציאלית  
.פרופסור בוכנר לתחום זה  

  
נבחר למדען מצטיין , עי הרוח הפקולטה למד-  מהחוג לגיאוגרפיהאריה ביתןפרופסור      -

) IAUC) International Association for Urban Climateוקיבל אות הצטיינות מטעם      
  .על תרומתו הגדולה לחקר האקלים העירוני    

  
  זכתה בפרס ,  פקולטה לאמנויות-  מהחוג לאמנות התיאטרון צבי-לינדה בן פרופסור     -

George Freeley           מדי מספר שנים על ידי אגוד ספריות התיאטרון האמריקאי  המוענק   
צבי על הביוגרפיה -הפרס הוענק לפרופסור בן. עבור הספר המצטיין בנושא התיאטרון    
  .Susan Glaspellשכתבה על המחזאית     

  
ר ועדת "ידי ממשלת ישראל ליו-מונה על,  מהפקולטה למדעי הרוחמשה ברורפרופסור     -

  .ת לתקופה של חמש שניםהשמות הממשלתי  
  
הפקולטה ,  מהחוג לפסיכולוגיהויונה טיכמןס לחינוך " מביהטל-דניאל ברהפרופסורים     -

לאומית לפסיכולוגיה -מטעם האגודה הבין' ורג'ש אלכסנדר ג"זכו בפרס ע, למדעי החברה    
  הצגת ערבים בחברה : סטריאוטיפים ודעות קדומות בסכסוך"פוליטית על ספרם     
.2006שנבחר לספר הטוב ביותר בתחום פסיכולוגיה פוליטית לשנת , "בישראל ודיתהיה    
    

  זכה בפרס השנתי של האגודה לחקר הצדק ס לחינוך " מביה טל-דניאל ברפרופסור     -
  .והשלום על תרומתו הכוללת למחקר בסכסוכים ופתרונם    

  
זכה ,  הפקולטה לרפואה- מהחוג לאפידמיולוגיה רפואה מונעת אורי גולדבורטפרופסור     -

ידי - הפרס נתרם על. בפרס על שם עזרא והילדה מלצר על תרומתו המיוחדת לקרדיולוגיה    
  .רד מלצר והוא מוענק על ידי האיגוד הקרדיולוגי בישראל'הקרדיולוג האמריקאי ריצ    

  



אר גוריון בנגב תו-קיבל מאוניברסיטת בן, מהפקולטה למדעי הרוחיוסף גורני פרופסור     -
.דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד  

  
  המלחמה " ספרו -  הפקולטה למדעי החברה -   מהחוג למדע המדינהעזר גתפרופסור     -

 על ידי המוסף 2006נבחר לאחד הספרים הטובים ביותר של שנת " בציביליזציה האנושית    
  .הספרותי של הטיימס הלונדוני    

  
זכה ,  הפקולטה למדעי החיים- אימונולוגיה מהמחלקה לחקר התא וליצחק ויץפרופסור     -

  .ב"ארה,  מטעם המכון לווירולוגיה הומנית שבבלטימור2007בפרס על מפעל חיים לשנת     
  
פרס "רפואית בפקולטה להנדסה זכתה ב- מהמחלקה להנדסה ביומיטל זילברמן ר "ד  -

 בתחום יישומי המדעים המדויקים או, ז"לשנת תשס" ש יולודן"ע  מחקר מקרן   
בעבודתה   ר זילברמן עבור הישגיה "הפרס הוענק לד.  הטכנולוגיה המתקדמת לרפואה  
            :בנושא  

 "Novel Composite Fiber Structures with Drug/Protein Delivery for 
Medical Implants and Tissue Regeneration".                                                       

 
זכה בעיטור היוקרתי ביותר מטעם הארגון ,  מהפקולטה לרפואהאורי זליגסוןפרופסור   -

 בפרס זה זוכה מדען אחד או .The Robert Grant Medal –הבינלאומי לקרישת הדם   
  .בהוראה ובקידום המקצוע, מדענית אחת פעם בשנתיים על הישגים במחקר  

 
  . ז"בפרס ישראל בתחום ההנדסה לשנת תשסמהפקולטה להנדסה זכה צבי חשין פרופסור   -
 
דורג במקום , ס לרפואת שיניים" מהמחלקה לפריודונטיה בביהחיים טלפרופסור     -

השלישי בתחרות המחקר השנתית שנערכה בכינוס השנתי של האקדמיה הארופאית   
התנהגותן של ממברנות קולגן מצולבות בריבוז : לאוסאואינטגרציה בציריך עבור מחקרו  
  .בניתוחים רגנרטיביים, לעומת ממברנות מקולגן טבעי  

  
 מהחוג לגיאופיזיקה בפקולטה למדעים מדויקים זכה במלגה יוקרתית עמית טלרר "ד  -

המלגה ניתנת . NCARב "ביותר של המרכז הלאומי למדעי האטמוספרה של ארה  
.במסגרת התוכנית ללימודים מתקדמים של המרכז  

 
 הישגו בנושא – הפקולטה למדעים מדויקים –ס לכימיה " מביהיהושע יורטנרפרופסור     -

הפרסום הוא הכרה מדעית . NATUREתהליכים גרעיניים בכוכבים פורסם בכתב העת   
  .חשובה  

  
ר חבר הנאמנים של פרס " מהפקולטה למדעי הרוח נבחר לשמש כיודן לאורפרופסור   -

.יהודה עמיחי לשירה עברית  
  
זכתה בפרס ,  הפקולטה למדעי הרוח-חוג להיסטוריה כללית  מהבלהה מלמןפרופסור   -

  .בתחום ההיסטוריה של אירופה) מפעל הפיס(לנדאו   
  
נבחר כעמית כבוד של , הפקולטה למדעים מדויקים, ס לכימיה" מביהגיל נבוןפרופסור   -

.החברה האירופאית לתהודה מגנטית ברפואה ובביולוגיה  
 
 הפקולטה  –מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה דס מנדל ר ה"משה סמיונוב ודפרופסור     -

ש רוזבט מוס קנטר למצוינות מחקרית " זכו בפרס הבנלאומי ע ,למדעי החברה  
:משפחה על מאמרם-בתחום עבודה  

"Family Policies, Wage Structures, and Gender Gaps: Sources of   
Earnings Inequality in 20 Countries" 

  .2005משפחה בשנת -ניתן למאמר הטוב ביותר שפורסם בתחום עבודההפרס     
 
זכה כנציג ,  הפקולטה לרפואה- מהמחלקה לרפואה שיקומית אברהם עוריפרופסור   -

 World Medical –מטעם ה   Physicians of the world publicationישראל במיזם   
Association            .



 
 The Leo –זכה בפרס ליאו ,  מהפקולטה לניהולדור-עיןפיליפ פרופסור              -

Award מטרת . האגודה למערכות מידע עבור מפעל חיים של הישגים יוצאי דופן   של
אקדמאיים ואנשי , ביחידים מתבלטים ביותר בקהילית מערכות המידע  הפרס היא להכיר 

  . ערכות מידעאו לפרקטיקה של מ/שתרמו תרומות יוצאות דופן לחקר ו  , מעשה כאחד
  
 The Best of מהחוג לתקשורת בפקולטה למדעי החברה זכה בפרס יורם פריפרופסור            -

the best  ) פרס יוקרתי ביותר מטעם איגוד הוצאות הספרים –) הטוב שבין הטובים 
כיצד : גנרלים בחדר הממשלה"ב שהוענק לספרו של פרופסור פרי "האקדמיים בארה  
".המדיניות בישראלל על "משפיע צה  

  
  . מהפקולטה למשפטים מונה לשר המשפטים בממשלת ישראלדניאל פרידמןפרופסור     -
  
ס לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים נבחר על ידי " מביהשנובסקי'אורי צפרופסור     -

הפרס הוענק לפרופסור . 2007ועדת פרס ויצמן לחתן פרס ויצמן למדעים מדויקים לשנת   
ל עבודתו פורצת הדרך בנושא תכונות אלקטרוניות ודינמיקה אלקטרונית שנובסקי ע'צ  
.של צברים מתכתיים אשר היוותה השראה לחוקרים רבים  

  
 
זכתה בפרס , ס לרפואת שיניים" מהמחלקה לפריודונטיה בביהאביטל קוזלובסקיר "ד    -

פאית הפוסטר המצטיין בתחרות הפוסטרים שנערכה בכינוס השנתי של האקדמיה הארו  
  .לאוסאואינטגרציה בציריך  

  
נבחר לעמית ,  הפקולטה למדעי החברה–ס לכלכלה " מביהאריאל רובינשטייןפרופסור     -

עמית נלווה הוא חוקר הגר מהחוץ לבריטניה ושהשיג מעמד . נלווה באקדמיה הבריטית  
.בינלאומי גבוה במדעי הרוח או החברה  

  
קיבל אות מטעם ,  הפקולטה למדעי הרוח–אסיה מהחוג ללימודי מזרח יעקב רז פרופסור   -

  נקרא , בצורת מדליה, האות. קיסר יפאן על פעילות רבת שנים למען קידום תרבות יפאן  
  The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon"."  

  
זכה בפרס קריל ,  הפקולטה למדעים מדויקים–ס למדעי המחשב " מביהרודד שרןר "ד -

.ז מטעם קרן וולף"הצטיינות במחקר מדעי לשנת תשסל  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 


