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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

הפקולטה למדעי היהדות
	_ד"ר דהן יצחק, יהדות	זמננו   _ד"ר גרינר אהרון, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר בראדט אליעזר, תלמוד   _ד"ר בן שלום חיה, תלמוד   _ד"ר בן ארי)פאדרוב( קובי-יעקב, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר אריאלי שמר, מחשבת	ישראל   _ד"ר אלמכיאס יורם, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר אליצור יוסף, תנ"ך   _ד"ר אוריאל משה, תולדות	ישראל    	 	 	_ד"ר סטרשינסקי יצחק, תנ"ך   _ד"ר ניות חן-ציון, תולדות	ישראל   _ד"ר מרקוז הווארד צבי, תנ"ך   _ד"ר מרסיאנו כרמית, לימודי	המזרח	התיכון   _ד"ר מרגליות טובה, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר מישר מיכל, ספרות	עם	ישראל   _ד"ר מינקה עומר, תנ"ך   _ד"ר ליפשיץ צפורה, תלמוד   _ד"ר ליבל-הס עינת, יהדות	זמננו   _ד"ר ליבוביץ ירון, מחשבת	ישראל   _ד"ר לוין אריה, תולדות	ישראל   _ד"ר יוגב סילבי, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר טאוזינגר רונה, ספרות	עם	ישראל   _ד"ר חייט דוד רענן, מחשבת	ישראל   _ד"ר זקבך יהושע, תלמוד   _ד"ר וייסטוך יהושע, תולדות	ישראל   _ד"ר הלפרין צמח, מחשבת	ישראל   _ד"ר הוכרמן ישראל מרדכי, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר דיין איילת, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה 	 	 	_ד"ר שביט איילת, לשון	העברית	ולשונות	שמיות   _ד"ר רכטשאפן-שטיינמץ יעל, יהדות	זמננו   _ד"ר רז שועי, מחשבת	ישראל   _ד"ר רוזנברג רמי, תולדות	ישראל   _ד"ר קיציס זאב, ספרות	עם	ישראל   _ד"ר צור שרה, ספרות	עם	ישראל   _ד"ר צוקרמן אסתר, לשון	העברית	ולשונות	שמיות   _ד"ר פרנקל אלישיב, תלמוד   _ד"ר פרטוק-שקרון אורלי, מחשבת	ישראל   _ד"ר פרבר רוטברג רוית, לימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה   _ד"ר עופר-שטרק עירית, מחשבת	ישראל   _ד"ר סליפקין נתן, תולדות	ישראל 	 ד"ר שידלובי פנינה, ספרות	עם	ישראל 

הפקולטה למדעי הרוח
_ד"ר גורקביץ לירן, מוזיקה   _ד"ר גורודצקי פולינה, ספרות	משווה   _ד"ר גולדנברג שלומי, מוזיקה   _ד"ר ברזילי מרום, פילוסופיה   _ד"ר בצלאל רקפת, לימודי	מידע   _ד"ר בדיר אדם, ערבית   _ד"ר ארביטמן אביחי, הסטוריה	כללית   _ד"ר אלוז - כהן פרי, אנגלית   _ד"ר אילן יורם, מוזיקה   _ד"ר אחמד וליד, לימודי	מידע   _ד"ר אורנשטיין דינה, אנגלית   

מקבלי תואר “דוקטור לפילוסופיה” לתשע”ו
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	ד"ר שקולניצקי יהודית, לימודי	מידע_ד"ר שניידר מרילין, אנגלית   _ד"ר רט משה, פילוסופיה   _ד"ר רווה סיון, ספרות	משווה   _ד"ר קרסל מרום מאיה, מוזיקה   _ד"ר קעואר ח'לוב, אנגלית   _ד"ר צדק איריס, ערבית   _ד"ר פראנש אליף, ערבית   _ד"ר סלמון אמיתי, הסטוריה	כללית   _ד"ר נעמני אורית, אנגלית   _ד"ר לאור שרה, מוזיקה    	  

הפקולטה למדעי החברה
_ד"ר ניסים מיכל, חינוך   _ד"ר נויירמן מתן, מדעי	המדינה   _ד"ר נוי עדי, עבודה	סוציאלית   _ד"ר מנדלביץ איריס, חינוך   _ד"ר מלקמן ערן, עבודה	סוציאלית   _ד"ר מור מוריה, חינוך   _ד"ר מגן לימור, עבודה	סוציאלית   _ד"ר לפיד אפרים, מדעי	המדינה   _ד"ר לוריא נועה, פסיכולוגיה   _ד"ר לוי-פז גתית, מדעי	המדינה   _ד"ר לוין-בנצ'יק לובה, מדעי	המדינה   _ד"ר לוי שמעון שני, חינוך   _ד"ר לוי גיל, פסיכולוגיה   _ד"ר כ"ץ ניסים, מדעי	המדינה   _ד"ר יוליוס מונה שרון, חינוך   _ד"ר טרבלסי גילת, חינוך   _ד"ר טנג'יר גלי, עבודה	סוציאלית   _ד"ר טלפוס בן ציון, מדעי	המדינה   _ד"ר טורן טיירה-יערה, קרימינולוגיה   _ד"ר חן אירית, חינוך   _ד"ר חובב שרון, ניהול   _ד"ר וקרט אדם, פסיכולוגיה   _ד"ר וייס דגן שלומית, עבודה	סוציאלית   _ד"ר הלר יוסף, מינהל	עסקים   _ד"ר הירשלר-גוטנברג יעל, פסיכולוגיה   _ד"ר דוכן דוד, מדעי	המדינה   _ד"ר דדון-גולן זהורית, חינוך   _ד"ר גרינברג לירון, פסיכולוגיה   _ד"ר גרין אוהד, עבודה	סוציאלית   _ד"ר גרבי ליאור, חינוך   _ד"ר גידלביץ' סטלה, חינוך   _ד"ר גוגנהיים אשכנזי נגה, עבודה	סוציאלית   _ד"ר ברודר רונית, חינוך   _ד"ר ברגר אורי, פסיכולוגיה   _ד"ר בראל זהר, סוציולוגיה	ואנתרופולוגיה   _ד"ר בן-עטר אלה, מדעי	המדינה   _ד"ר בן-סירא רוטמן הדר, פסיכולוגיה   _ד"ר בוקס ברק, מדעי	המדינה   _ד"ר בהגלי עינת, פסיכולוגיה   _ד"ר ארז-שידלוב איתמר, חינוך   _ד"ר אפל אורית, פסיכולוגיה   _ד"ר אליקים ניצן, חינוך  
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	_ד"ר שמידט-ברד תומר, פסיכולוגיה   _ד"ר שילה ענת, חינוך   _ד"ר שטרית דורית, חינוך   _ד"ר שטיין יעקב, פסיכולוגיה   _ד"ר שחם-שוער מייטרי, עבודה	סוציאלית   _ד"ר שובל-צוקרמן יעל, עבודה	סוציאלית   _ד"ר שבתאי גלית, חינוך   _ד"ר קסנר ברוך יעל, חינוך   _ד"ר קלונובר דורון, כלכלה   _ד"ר קורס דמיטרי, מדעי	המדינה   _ד"ר קוריאט נועם, מינהל	עסקים   _ד"ר קופר יהונתן, סוציולוגיה	ואנתרופולוגיה   _ד"ר קוזקרו גלעד, גאוגרפיה	וסביבה   _ד"ר צאן בן אריה נעמה, פסיכולוגיה   _ד"ר פררה מטר, פסיכולוגיה   _ד"ר פרוסטיג דרמן נעמה, גאוגרפיה	וסביבה   _ד"ר פלדמן ניב ז"ל, חינוך   _ד"ר פכטר-אלט עדי, עבודה	סוציאלית   _ד"ר ערמון חיים-ידידיה, חינוך   _ד"ר סולימן נינה, קרימינולוגיה   _ד"ר סבן-בצלאל רונית, חינוך    	 	 ד"ר שרייר שניידר נורית, חינוך

הפקולטה למדעי החיים
_ד"ר עובדיה שוחט אביטל, מדעי	החיים   _ד"ר סטנובר שירלי, מדעי	החיים   _ד"ר סולומון עוז, מדעי	החיים   _ד"ר סגל סימונה, מדעי	החיים   _ד"ר נשר אלימלך, מדעי	החיים   _ד"ר נורמנטוביץ מיכאל, מדעי	החיים   _ד"ר נגר אלעד, מדעי	החיים   _ד"ר מרקוס עמוס, מדעי	החיים   _ד"ר מיכלסון יהודית, מדעי	החיים   _ד"ר מיכאלי מירי, מדעי	החיים   _ד"ר לוי עדי, מדעי	החיים   _ד"ר לאיאני עדי, מדעי	החיים   _ד"ר כפרי פינחס, מדעי	החיים   _ד"ר כהן-עמידרור סיון, מדעי	החיים   _ד"ר יעקב איתי, מדעי	החיים   _ד"ר ילין-בקרמן לאורה, מדעי	החיים   _ד"ר יונגר אלעד, מדעי	החיים   _ד"ר חרמש חן, מדעי	החיים   _ד"ר חדד-גז ג'וליה חנה, מדעי	החיים   _ד"ר זיגמן הופמן אתי, מדעי	החיים   _ד"ר זהבי יונתן, מדעי	החיים   _ד"ר ולד מוסקוביץ ליאת, מדעי	החיים   _ד"ר הורביץ רייל, מדעי	החיים   _ד"ר דהן בוכריס אפרת, מדעי	החיים   _ד"ר גרינבלום מיה רינת, מדעי	החיים   _ד"ר גריגוריאן סרגיי, מדעי	החיים   _ד"ר גליק יאיר, מדעי	החיים   _ד"ר בן-שלום רועי, מדעי	החיים   _ד"ר בן-ארי גרוסמן יערה, מדעי	החיים   _ד"ר אלקיס יואב, מדעי	החיים   _ד"ר אלי )כהן( דורית, מדעי	החיים   __
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	_ד"ר שיינברגר יוני, מדעי	החיים   _ד"ר רייכר ברק, מדעי	החיים   _ד"ר קופל מורן, מדעי	החיים   _ד"ר פרנקל מיכאל, מדעי	החיים   _ד"ר פיקמן ישי מנחם, מדעי	החיים   _ד"ר עמיר יניב, מדעי	החיים    	 	 ד"ר שניצר ישראל, מדעי	החיים

הפקולטה למדעים מדוייקים
	_ד"ר שיינר ארז, מתמטיקה   _ד"ר שזיפי אלישבע, מתמטיקה   _ד"ר שוורץ אליהו,	פיסיקה   _ד"ר שבירו מיטל, כימיה   _ד"ר רייכמן דניאל, כימיה   _ד"ר רוכלין איגור,	מדעי	המחשב   _ד"ר רבנשטוק עדי, פיסיקה   _ד"ר רביב ערן, מתמטיקה   _ד"ר קפטן אלדד, פיסיקה   _ד"ר קלנדר יוליה, כימיה   _ד"ר קליין מרים, כימיה   _ד"ר צ'ימרובסקי-גליקמן מרינה, כימיה   _ד"ר צחייק אושרת, כימיה   _ד"ר פתאל סיגלית, כימיה   _ד"ר פלקר אוהד, כימיה   _ד"ר פורן שחף, פיסיקה   _ד"ר פוקס עדו, כימיה   _ד"ר סינא סיגל, מדעי	המחשב   _ד"ר נתני יפית, מתמטיקה   _ד"ר מלצר דיאנה, כימיה   _ד"ר מטלחוב אירינה,	כימיה   _ד"ר מחטיי אולגה, פיסיקה   _ד"ר מור ולדיסלב, פיסיקה   _ד"ר מדליון שלומי, פיסיקה   _ד"ר ליבסקינד חיה אסתר, מדעי	המחשב   _ד"ר לוקשביץ יצחק סרג', מתמטיקה   _ד"ר ישראל לירון לימור, כימיה   _ד"ר ילוב-הנדזל שרון, מדעי	המחשב   _ד"ר חניאל גלעד, פיסיקה   _ד"ר זר אביב פנחס, כימיה   _ד"ר זזרין גרינספן הדס, כימיה   _ד"ר זו דונג, פיסיקה   _ד"ר ויסברד ארז, מדעי	המחשב   _ד"ר ואנג יאנג, פיסיקה   _ד"ר הייזלר שי ישראל, פיסיקה   _ד"ר הבדלה טל, פיסיקה   _ד"ר גלרנטר נתנאל, מדעי	המחשב   _ד"ר גלעד יוסי, כימיה   _ד"ר גולן גילי, מתמטיקה   _ד"ר גול שי, מתמטיקה   _ד"ר גוטסמן רונן, כימיה   _ד"ר ברטלר שרון, כימיה   _ד"ר ברזין יחיאל, פיסיקה   _ד"ר בכר הילה, מתמטיקה   _ד"ר אלמלח אבשלום, מדעי	המחשב    	 	 ד"ר שרון דניאל, כימיה 
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הפקולטה להנדסה
ד"ר שילה מלכה, הנדסה_ד"ר כליפה רן, הנדסה   _ד"ר ג'ורג' יניב, הנדסה   _ד"ר ברנס קובי, הנדסה   _ד"ר אלון נועה, הנדסה  

	 	 	

הפקולטה למשפטים
	_ד"ר קליין אבישי, משפטים   _ד"ר מנדל חנן, משפטים   _ד"ר לוזון גולן, משפטים   _ד"ר זוארץ אמיר, משפטים   _ד"ר בן דוד יצחק, משפטים   _ד"ר איסר איציק ציפי, משפטים   _ד"ר אופיר אלעד, משפטים   _ד"ר אונגר ירון, משפטים   	 	 ד"ר שבת אורן, משפטים 

הפקולטה ללימודים בין-תחומיים
	_ד"ר ציון וולדקס תניא, לימודי	מיגדר   _ד"ר פלג קוריאט ענבל, ניהול	ויישוב	סכסוכים   _ד"ר סלע יורי, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר נאות הילה, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר לביא ליאת, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר כרמלי)דיסקין( רוני, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר כהן צבי, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר ישראלי נפתלי, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר טל מיכל, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר זק דניאל, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר ורדי רוני, מדעי	המוח   _ד"ר וינהבר אורי, מדע,	טכנולוגיה	וחברה   _ד"ר וולף בן משה חדוה, לימודי	מיגדר   _ד"ר הרטל גילי, לימודי	מיגדר   _ד"ר גולדברג-נקר אודליה, מדעי	המוח   _ד"ר גוטרמן רחל, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר בר-נס אליס, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר ברכאת אבתסאם, לימודי	מיגדר   _ד"ר ברגר דב, מדע,	טכנולוגיה	וחברה   _ד"ר בולגרו אורית, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר באומל יובל, מדעי	המוח   _ד"ר אלון רלי, לימודי	מיגדר   _ד"ר אור עפרה, לימודי	מיגדר   _ד"ר אהרוני ליר שלומית, לימודי	מיגדר   _ד"ר אביגדור יאיר, לימודי	פרשנות	ותרבות    	 	 ד"ר שילדקראוט מרים, לימודי	פרשנות	ותרבות_ד"ר שוכהנדלר שרה, לימודי	מיגדר   _ד"ר שוורץ ירון, לימודי	מיגדר   _ד"ר רשף ענבל, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר רבינוביץ אסנת ז"ל,	מדע,	טכנולוגיה	וחברה   _ד"ר קסל דפנה, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר קנת יועד ניסן, מדעי	המוח   _ד"ר קליינר-פז עירית, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר קלוגמן אמיר, לימודי	פרשנות	ותרבות   _ד"ר צרפתי שירלי, לימודי	פרשנות	ותרבות
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ד”ר משה אוריאל
מוסמך	שלוחת	טורו	קולג׳	ישראל

נושא	עבודת	הדוקטור:		
ממלון פארק ל”מחתרת היהודית”:

מקומם של מתנחלי קרית ארבע וחברון בעיצוב דרכה 
האידיאולוגית של ההתנחלות ביש”ע- 1984-1967

המחלקה	לתולדות	ישראל	
פרופסור גרשון בקון בהנחיית		

ד”ר יוסף אליצור
בוגר	מכללה	ירושלים

מוסמך	שלוחת	טורו	קולג׳	בישראל
נושא	עבודת	הדוקטור:		

שיטתו הפרשנית של ר' יוסף חיון בפירושיו למקרא
המחלקה	לתנ”ך	

פרופסור יוסף עופר בהנחיית		

ד”ר יורם אלמכיאס
בוגר	מכללה	ירושלים

מוסמך	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

התנועה הציונית וחברון: בין חזון למציאות 1982-1848
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

ד”ר קובי כהן-הטב בהנחיית		

ד”ר שמר אריאלי
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

על מקורותיה של תורת הספירות בתיאוסופיה הקבלית:
מחקר משווה בין הקבלה בימי הביניים לדת המסופוטמית

המחלקה	למחשבת	ישראל	
ד”ר אברהם אלקיים בהנחיית		

ד”ר קובי-יעקב בן ארי )פאדרוב(
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

רועי צאן ונוודים בשולי ההתיישבות בארץ-ישראל 
בתקופה הרומית ביזנטית

המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
פרופסור זאב ספראי בהנחיית		

ד”ר חיה בן שלום
מוסמכת	שלוחת	טורו	קולג׳	ישראל

נושא	עבודת	הדוקטור:		
תרגום שני למגילת אסתר- מקורותיו ומקבילותיו

המחלקה	לתלמוד	
פרופסור יוסף תבורי בהנחיית		

ד”ר אליעזר בראדט
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
פרשנות השולחן ערוך לאורח חיים ע”י חכמי פולין

במאה הי”ז
המחלקה	לתלמוד	

פרופסור דניאל שפרבר בהנחיית		

ד”ר אהרון גרינר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הקרמיקה המיובאת מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ 
ישראל: בין כלכלה, חברה וסמליות

המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
פרופסור אברהם פאוסט בהנחיית		

פרופסור אסף יסעור-לנדאו - אוניברסיטת
חיפה

ד”ר יצחק דהן
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
עליית יהודי צרפת לישראל בשנים 1968 - 2014 

זהות קולקטיבית: בין השתלבות להסתגרות
המחלקה	ליהדות	זמננו	

פרופסור אדם פרזיגר בהנחיית		
ד”ר יוסף שרביט

ד"ר איילת דיין
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:

מנזרים בצפון שפלת יהודה ובהדום הר שומרון 
בתקופה הביזאנטית ובתקופה המוסלמית הקדומה

המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
פרופסור בועז זיסו בהנחיית		

ד”ר ישראל מרדכי הוכרמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

האצולה היהודית בירושלים ואלכסנדריה
במאה הראשונה לסה”נ

כ'קלינטלה' של החצר הקיסרית הרומית
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

פרופסור אלברט באומגרטן בהנחיית		
פרופסור דניאלה דוויק

ד”ר צמח הלפרין
בוגר	מכללה	דתית	למורים	ע”ש	רא”מ	ליפשיץ

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הרב הנזיר כממשיכו של הרמן יחזקאל כהן
המחלקה	למחשבת	ישראל	
ד”ר חנוך בן-פזי בהנחיית		

ד”ר יהושע וייסטוך
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מנהיגות, ניהול ומנהל בחברה היהודית בארץ ישראל
בתקופת המשנה וראשית ימי התלמוד )250-70 לספירה(

המחלקה	לתולדות	ישראל	
פרופסור בן-ציון רוזנפלד בהנחיית		

ד"ר יהושע זקבך
בוגר	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

משנתו ההלכתית של הרב אליעזר יהודה וולדינברג:
מקורות, פרשנות ופסיקה

המחלקה	לתלמוד	
פרופסור לייב מוסקוביץ בהנחיית  

ד"ר דוד רענן חייט
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:				
גאולת הטבע בכתבים הפילוסופיים
של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

המחלקה	למחשבת	ישראל	
ד"ר חנוך בן-פזי בהנחיית  

                פרופסור דב שוורץ
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ד"ר רונה טאוזינגר
בוגרת	סמינר	הקיבוצים

מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ּתָמָר אֵֶשת עֵר
מסיפור שבטי מקראי לתימה רב-דורית ומודרניסטית

המחלקה	לספרות	עם	ישראל
בהנחיית				פרופסור אבידב ליפסקר

ד"ר סילבי יוגב
בוגרת	מכללת	לוינסקי	לחינוך
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
מרשה כמקרה מבחן לחקר מתקני מים עירוניים

בארץ-ישראל ההלניסטית
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

פרופסור בועז זיסו בהנחיית  
פרופסור עמוס קלונר

ד”ר אריה לוין
מוסמך	שלוחת	טורו	קולג׳	ישראל

נושא	עבודת	הדוקטור:		
הקהילה הנוצרית באנטיוכיה בדורות הראשונים של 

הנצרות ויסודותיה היהודיים, עד לביסוסה של הנצרות 
במזרח סוריה )180-70 לספירה(

המחלקה	לתולדות	ישראל	
פרופסור בן-ציון רוזנפלד בהנחיית		

ד"ר ירון ליבוביץ
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

עיונים בתורת הנפש של רב סעדיה גאון: דיון בטבעה של 
הנפש ומקורה 

המחלקה	למחשבת	ישראל
פרופסור בנימין אברהמוב בהנחיית	 

פרופסור דב שוורץ

ד"ר עינת ליבל-הס
בוגרת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
נושא	עבודת	הדוקטור:	

התפתחות היהדות הליברלית 
)הרפורמית/ המתקדמת והקונסרבטיבית/ המסורתית( 

בתל-אביב: דפוסי ארגון וזהויות בקהילות בית דניאל 
ותפארת שלום )2015-1991(

המחלקה	ליהדות	זמננו	
פרופסור אדם פרזיגר בהנחיית  

ד”ר צפורה ליפשיץ
בוגרת	מכללה	ירושלים

מוסמכת	שלוחת	טורו	קולג׳	ישראל
נושא	עבודת	הדוקטור:		

היופי כערך בספרות חז”ל: 
תפיסותיהם של חכמים לגבי יופי חזותי באדם ובטבע

המחלקה	לתלמוד	
פרופסור מאיר בר-אילן בהנחיית		

ד”ר עומר מינקה
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הרקע המשפטי של סיפורים בשופטים יז-כא,
לאור ערכם הייחודי כסיומו של הספר

המחלקה	לתנ”ך	
פרופסור יוסף פליישמן בהנחיית		

ד”ר מיכל מישר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מפעלו הספרותי של גבריאל טלפיר - מחקר מונוגרפי
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

פרופסור תמר וולף-מונזון בהנחיית		

ד”ר טובה מרגליות
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	מכון	שכטר	למדעי	היהדות
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ייסוד והתפתחות מקצוע ושירותי הריפוי בעיסוק בישראל 
בשנים 1979-1940 כבבואה לתמורות בחברה הישראלית

המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
ד”ר לילך רוזנברג-פרידמן בהנחיית		

ד”ר כרמית מרסיאנו
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
סוגיית ה”תכפיר” כמייצגת המאבק בין הזרמים 
האסלאמיים-דתיים לזרמים הליברליים-חילוניים

במצרים בשנות ה-90
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	
פרופסור מנחם קליין בהנחיית		

ד”ר הווארד צבי מרקוז
בוגר	אוניברסיטת	מיניסוטה

מוסמך	הסמינר	התאולוגי	היהודי	באמריקה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

עיון במטפורות בספר במדבר
המחלקה	לתנ”ך	

פרופסור אד גרינשטיין בהנחיית		

ד”ר חן-ציון ניות
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
האצ”ל בחזית המשפטית בתקופת 'המרד': 1944 -1948

המחלקה	לתולדות	ישראל	
פרופסור מאיר הילדסהיימר בהנחיית		

ד”ר יצחק סטרשינסקי
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
הפרשנות היהודית לסיפור יהוא )מל”ב ט-י(

המחלקה	לתנ”ך	
פרופסור עמוס פריש בהנחיית		

ד”ר נתן סליפקין
מוסמך	מכון	לנדר	ללימודי	היהדות	בירושלים

נושא	עבודת	הדוקטור:		
מפגשיים רבניים ומשכיליים עם זואולוגיה

במאה התשע-עשרה
המחלקה	לתולדות	ישראל	

פרופסור דוד מלכיאל בהנחיית		

ד”ר עירית עופר-שטרק
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
הצדקות פילוסופיות להגדרת קריטריון לקביעת

רגע המוות על פי ההלכה
המחלקה	למחשבת	ישראל	

פרופסור נעם זהר בהנחיית		



מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיהמקבלי התואר דוקטור לפילוסופיהמקבלי התואר דוקטור לפילוסופיהמקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

13

מדעי היהדות

ד"ר שועי רז
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

יצחק אבן לטיף
מטאפיסיקן נאופלטוני בן המאה השלוש עשרה

בֵּרוֹר היסטורי-אינטלקטואלי
המחלקה	למחשבת	ישראל	

פרופסור חנה כשר בהנחיית  

ד”ר יעל רכטשאפן-שטיינמץ
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
בואו נדבר על זה:

סוגיות זהות בשיח האורתודוקסי-מודרני באמריקה 
בראי מרחב המדיה החברתית

המחלקה	ליהדות	זמננו	
פרופסור תמר רוס בהנחיית		

ד”ר איילת שביט
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הלקסיקון הרטורי של שמעון פרס:
שדות סמנטיים והקשרים רטוריים

המחלקה	ללשון	העברית	ולשונות	שמיות	
פרופסור זהר לבנת בהנחיית		

ד”ר פנינה שידלובי
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ייחודם הספרותי של הפיוטים לטכס ההבדלה
ולמוצאי שבת מצפון אפריקה
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

פרופסור בנימין בר-תקוה בהנחיית		

ד”ר רוית פרבר רוטברג
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן
מוסמכת	אוניברסיטת	לונדון

נושא	עבודת	הדוקטור:		
כינויי הקבוצה ויריביה כמשקפים זהות עצמית ופולמוס 

במגילות קומראן ובברית החדשה
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

פרופסור אייל רגב בהנחיית		

ד"ר אורלי פרטוק-שקרון
בוגרת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
נושא	עבודת	הדוקטור:				

גאולה, משיחיות ותיקון עולם 
בהגותו הפילוסופית של מרטין בובר

המחלקה	למחשבת	ישראל	
פרופסור אפרים מאיר בהנחיית		

ד"ר חנוך בן-פזי

ד”ר אלישיב פרנקל
בוגר	האוניברסיטה	העברית

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מפגשים ושיחות של חכמים בסיפורים על רקע
הלכתי בתלמוד הבבלי

המחלקה	לתלמוד	
פרופסור שמא יהודה פרידמן בהנחיית		

ד”ר אסתר צוקרמן
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אמצעיים לשוניים להבלטת המסר 
בטקסטים נרטיביים וטיעוניים דבורים וכתובים

המחלקה	ללשון	העברית	ולשונות	שמיות	
פרופסור זהר לבנת בהנחיית		

ד"ר שרה צור
בוגרת	המכללה	לחינוך	ע"ש	לוינסקי

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

"איל גי'דייו": שנתון ספרותי-ציוני-דתי בלאדינו שראה 
אור בשאלוניקי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם 

)1937-1924(
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

פרופסור שמואל רפאל בהנחיית  

ד”ר זאב קיציס
בוגר	מכללת	הרצוג	ליד	ישיבת	הר	ציון

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ספרות השבחים החסידית מראשיתה ועד למלחמת 
העולם השניה: תקופות, קנוניזציה ותהליכי גיבוש

המחלקה	לספרות	עם	ישראל	
פרופסור צבי מרק בהנחיית		

ד”ר רמי רוזנברג
בוגר	הטכניון,	חיפה

מוסמך	הטכניון,	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ארץ ישראל במשנתם בפועלם ובהנהגתם של
חכמי המזרח בירושלים במאה הי”ט

המחלקה	לתולדות	ישראל	
פרופסור שאול רגב בהנחיית		
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ד”ר דינה אורנשטיין
בוגרת	מיכללת	בית	ברל

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הסמנטיקה, הפרגמאטיקה והרגישות לפוקוס 
של ביטויים מייתרים בעברית

המחלקה	לאנגלית	
ד”ר יעל גרינברג בהנחיית		

ד”ר וליד אחמד
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
מגדר ואינטרנט בקרב המיעוט הערבי בישראל

המחלקה	ללימודי	מידע	
פרופסור שפרה ברוכסון-ארביב בהנחיית		

ד"ר יורם אילן
בוגר	האקדמיה	למוסיקה	ולמחול	ע"ש	רובין

מוסמך	האקדמיה	למוסיקה	ולמחול	ע"ש	רובין
נושא	עבודת	הדוקטור:	

הופעתו של קלאסיציזם פופולארי ישראלי בשנות 
השבעים וביטויו במוזיקה של יוני רכטר

המחלקה	למוזיקה	
פרופסור איתן אביצור בהנחיית	 

ד"ר רון וידברג -
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

ד”ר פרי אלוז - כהן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מיומנות שפתית, בקרה אקזוקטיבית ובקרה שפתית:
ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים עם התפתחות שפתית 

תקינה ולקויי שפה
המחלקה	לאנגלית	

פרופסור רוני גבע בהנחיית		
פרופסור שרון ערמון לוטם

ד”ר אביחי ארביטמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אקדמיה ורצח עם: תפקידם של מחקרים היסטוריים 
בהתהוותם, ביצועם והכחשתם של רצח העם הארמני 

)1918-1915(, רצח העם בקמבודיה )1979-1975(
ורצח העם ברואנדה )1994(
המחלקה	להסטוריה	כללית	

פרופסור משה גת בהנחיית		
פרופסור עמיקם נחמני

ד”ר אדם בדיר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעת האירועים הפוליטיים במצרים
על התפתחות הרומן הפוליטי אצל נג'יב מחפוט'

בין השנים 1981-1952
המחלקה	לערבית	

ד”ר בסיליוס בווארדי בהנחיית		

ד”ר רקפת בצלאל
מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב

נושא	עבודת	הדוקטור:		
צרכי מידע של בני נוער המועמדים לשרות חובה 

בצה”ל בפורומים באינטרנט
המחלקה	ללימודי	מידע	

פרופסור סנונית שהם בהנחיית		

ד”ר מרום ברזילי
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
אופק העוצמה בפילוסופיה של ניטשה

המחלקה	לפילוסופיה	
פרופסור דב הרצנברג בהנחיית		

ד”ר שלומי גולדנברג
בוגר	קולג׳	ברקלי	למוסיקה

מוסמך	קונסרבטוריון	ניו	אינגלנד
נושא	עבודת	הדוקטור:		
חלק א': שירו שיר אהבה

חלק ב': סינתזה בין קלאסי לג'אז ביצירות אבוני 
קונצ'רטו של איגור סטרוינסקי והפרפיום סוויט

של דיוק אלינגטון
המחלקה	למוזיקה	

פרופסור איתן חיימו בהנחיית		

ד”ר פולינה גורודצקי
מוסמכת	מכון	פוליטכני	ע”ש	מ.א	קלינין,	לנינגרד

נושא	עבודת	הדוקטור:		
דמוניזם בספרות הרוסית והיבטיו הייחודיים 

ביצירה של מ.בולגקוב
המחלקה	לספרות	משווה	

פרופסור רינה לפידוס בהנחיית		

ד"ר לירן גורקביץ
מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב

נושא	עבודת	הדוקטור:	 
מאפיינים סגנוניים וזהות יהודית ביצירותיו 

התזמורתיות של פאול בן-חיים
המחלקה	למוזיקה	

פרופסור איתן חיימו בהנחיית  
פרופסור מיכאל וולפה - האוניברסיטה העברית

ד”ר שרה לאור
בוגרת	מכללת	לוינסקי	לחינוך
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
מוסיקה רב-תרבותית בחינוך הממלכתי

והממלכתי-דתי בישראל: תכנית “שירים ושורשים” 
כמודל להקניית ערכים

המחלקה	למוזיקה	
פרופסור דב שוורץ בהנחיית		

ד”ר רחל קולנדר

ד”ר אורית נעמני
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

בחינה מחודשת של תפיסת הזהות המערבית 
ביצירותיהם של האחיות ברונטה, תומאס הארדי 

ווירג'יניה וולף
המחלקה	לאנגלית	

פרופסור ג'פרי פרל בהנחיית		

ד”ר אמיתי סלמון
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
זהות קומוניסטית במבחן: תמורות במפלגה 

הקומוניסטית הישראלית 1948 - 1975
המחלקה	להסטוריה	כללית	

פרופסור משה גת בהנחיית		
פרופסור רמי גינת
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ד”ר פראנש אליף
בוגר	אוניברסיטת	חיפה

מוסמך	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הכתיבה הבלשית בספרות הערבית המודרנית
המחלקה	לערבית	

ד”ר בוארדי בסיליוס בהנחיית		

ד”ר איריס צדק
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
בין האסלאם, המסורת והמודרנה-

האישה הבדווית בצפון ישראל
המחלקה	לערבית	

פרופסור מיכאל לסקר בהנחיית		

ד"ר ח'לוב קעואר
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:

הפקת נרטיב אצל מתבגרים דוברי ערבית עם ובלי 
ירידה בשמיעה: מבנה העל, אמצעי הערכה, מבנה 

המיקרו, וערבית מודרנית סטנדרטית
המחלקה	לאנגלית	

פרופסור יהונתן פיין ז"ל בהנחיית  
פרופסור יואל וולטרס

ד”ר מאיה קרסל מרום
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	טמפל,	פנסילבניה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מאפייניה המוסיקאליים והתקשורתיים של אקולליה 
אצל ילדים על הקשת האוטיסטית, כפי שנחווית
משני צדי הדיאדה בטיפול במוסיקה - המטופל 

והמטפל במוסיקה
המחלקה	למוזיקה	

פרופסור אהוד בודנר בהנחיית		
ד”ר אבי גלבוע

ד”ר סיון רווה
בוגרת	האוניברסיטה	הפתוחה,	רעננה

מוסמכת	אוניברסיטת	לונדון
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מ'הרס הציור' להולדת הדימוי:
קאראווג'ו בראי המפנה האיקוני בתולדות האמנות

המחלקה	לספרות	משווה	
ד”ר לאה דובב בהנחיית		

ד”ר משה רט
בוגר	המכללה	הדתית	למורים	ליהדות	מורשת	יעקב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		
אלוקים, החובה והמוסר
המחלקה	לפילוסופיה	

ד”ר שרלוט קצוף בהנחיית		
ד”ר יהודה שנאל

ד”ר מרילין שניידר
בוגרת	אוניברסיטת	בוסטון

מוסמכת	אוניברסיטת	מק׳גיל
נושא	עבודת	הדוקטור:		

איחוד של הגיון ודמיון:
האסתטיקה של מרגרט קוונדיש עבור המדע החדש

המחלקה	לאנגלית	
פרופסור וויליאם דוד קולברנר בהנחיית		

ד"ר יהודית שקולניצקי
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:

התנהגות המידע וניהול המידע של ויקיפדים
המעורבים בכתיבת ועריכת הוויקיפדיה העברית

המחלקה	ללימודי	מידע	
פרופסור יהודית בר- אילן בהנחיית		
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ד”ר ניצן אליקים
בוגר	מכללה	ירושלים

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תפיסת האוטונומיה של התלמיד וזיקתה למרחק הבנה 
הדדית בסביבת למידה ניידת מבוססת מקום

ביה”ס	לחינוך	
פרופסור ברוך אופיר בהנחיית		

ד”ר איריס רכב - אוניברסיטת אריאל
            בשומרון

ד"ר אורית אפל
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
נושא	עבודת	הדוקטור:			

תפיסת צדק תהליכי והתנהגות אזרחית ארגונית:
פרספקטיבה מצבית ואישיותית

המחלקה	לפסיכולוגיה	
פרופסור רחל בן-ארי בהנחיית		

ד”ר איתמר ארז-שידלוב
בוגר	סמינר	הקיבוצים

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הקשר בין תפיסת מקצוע מגדרית ויכולת
לרוטציה מנטלית

ביה”ס	לחינוך	
פרופסור דוד צוריאל בהנחיית		

ד”ר עינת בהגלי
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעתה של אינטליגנציה רגשית על תהליכי אבל 
 ІІ בעקבות קטיעת גפה עקב סוכרת מסוג

והשלכותיה על ממדי רווחה ומצוקה
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור אילנית חסון-אוחיון בהנחיית		
פרופסור שלמה קרביץ

ד”ר ברק בוקס
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

האם טרור דתי אלים יותר מטרור שאינו דתי? 
ניתוח כמותי של דת וטרור
המחלקה	למדעי	המדינה	

פרופסור יונתן פאקס בהנחיית		

ד”ר הדר בן-סירא רוטמן
בוגרת	אוניברסיטת	חיפה

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מודל התאמה אדם-סביבה של לחץ תעסוקתי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור מני קוסלובסקי בהנחיית		

ד"ר אלה בן-עטר
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
תרומת כלי התקשורת לבניית החוסן הקהילתי: 

תפקיד הרדיו החינוכי במצבי חרום
המחלקה	למדעי	המדינה	

פרופסור אשר כהן בהנחיית  
ד"ר חנן נוה - מכללת ספיר

ד"ר זהר בראל
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
האם לתת טיפול תרופתי לילד הסובל מהפרעת

קשב וריכוז? גורמים ושיקולים המשפיעים
על החלטה זו, בקרב אבות ואמהות לילדים שאובחנו 

כסובלים מההפרעה
המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

ד"ר דוד רייר בהנחיית		

ד"ר אורי ברגר
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:				
העצמי, האחר, והסלידה: היבטים חברתיים של גועל

המחלקה	לפסיכולוגיה	
ד"ר דוד ענקי בהנחיית		

ד"ר רונית ברודר
מוסמכת	האוניברסיטה	העברית

נושא	עבודת	הדוקטור:				
השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה 

)פרונטלית ובקהילות למידה( על הישגי התלמידים, 
תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות  

ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים
בחטיבת הביניים

ביה"ס	לחינוך	
ד"ר חנה שחר בהנחיית		

ד"ר מרים אלפסי

ד”ר נגה גוגנהיים אשכנזי
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הערכה רב -מימדית של יחסים חבריים בקרב נהגים 
צעירים ותרומתם לבטיחות בדרכים

ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	
פרופסור אורית טאובמן - בן-ארי בהנחיית		

ד”ר סטלה גידלביץ'
מוסמכת	האוניברסיטה	הממלכתית	אודיסה,	

אוקראינה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעת מודל דעיכה )Fading( לשיפוט מטה-
קוגניטיבי בפתרון בעיות מתמטיות אצל תלמידים בעלי 

לקות למידה מתמטית ותלמידים ללא לקות מתמטית
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור ברכה קרמרסקי בהנחיית		

ד”ר ליאור גרבי
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
עמידות ילדים בצל טרור מתמשך:

תרומת המשאבים האישיים של ההורים ושל הילד 
לתחושת הקוהרנטיות, לתגובות רגשיות מוחצנות 

ומופנמות ולסימפטומים פוסט-טראומטיים
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור ישראל ריץ' בהנחיית		
פרופסור מיכל אל-יגון - אוניברסיטת

                 תל-אביב
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ד”ר אוהד גרין
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חשיפתם של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד למעשי 
ניצול ואלימות ונכונותם לדווח על כך לגורמים 

פורמליים ובלתי פורמליים
ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	

פרופסור ליאת איילון בהנחיית		

ד”ר לירון גרינברג
מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

נושא	עבודת	הדוקטור:		
גורמי סיכון ולחץ פסיכו-סוציאליים

)התפתחות מינית, זהות מגדרית, סגנון אישיות(
והטיית קשב בקרב נערות מתבגרות עם אנורקסיה 

נרבוזה
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור אלן אפטר בהנחיית		
ד”ר נטע חורש-רינמן

ד"ר זהורית דדון-גולן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל
ביה"ס	לחינוך	

ד"ר איריס בן דוד הדר בהנחיית		
ד"ר יוסף קליין

ד"ר דוד דוכן
בוגר	אוניברסיטת	חיפה

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:			

חדירת רעיונות פוסט-מודרניים 
לערכי הלחימה בכלל ובמרחב האורבני בפרט

המחלקה	למדעי	המדינה	
פרופסור אבי קובר בהנחיית		

ד"ר יעל הירשלר-גוטנברג
בוגרת	אוניברסיטת	חיפה

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

וויסות רגשי של ילדים עם תסמונות הספקטרום 
האוטיסטי: וויסות רגשות חיוביים ושליליים בנוכחות 

אמהותיהם ואבותיהם
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור רות פלדמן בהנחיית		
ד"ר עופר גולן

ד”ר יוסף הלר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

המעבר מיצירתיות לחדשנות דרך שיתוף ידע
והשפעת החדשנות על תוצאות ארגוניות

ביה”ס	למינהל	עסקים	
פרופסור יעקב ויסברג בהנחיית		

ד”ר שלומית וייס דגן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מטפלים בילדים נפגעי התעללות: 
גורמים התורמים לטראומטיזציה משנית, צמיחה 

ותפיסת אפקטיביות הטיפול בקרב עובדים סוציאליים 
לחוק הנוער והמשפחה

ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	
פרופסור חיה יצחקי בהנחיית		

ד”ר ענת בן פורת

ד"ר אדם וקרט
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
אבהות ודיכאון אימהי אחרי לידה: 

ההשפעה של רגישות אבהית וגנטיקה של הילד 
על הבריאות הנפשית של הילד והאווירה המשפחתית

המחלקה	לפסיכולוגיה	
פרופסור רות פלדמן בהנחיית		

ד”ר שרון חובב
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
צמצום סיכונים בשרשרת הספקה להפצת

חיסוני שפעת
המחלקה	לניהול	

פרופסור יבגני לבנר בהנחיית		
ד”ר אבי הרבון

ד"ר אירית חן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בתקופת 
ההתבגרות והבגרות בקרב בעלי מגבלה שכלית- 

בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה-  שלושה נתיבים 
אפשריים: לקוי, מקביל או מתמשך

ביה"ס	לחינוך	
פרופסור אליהו וקיל בהנחיית		

פרופסור חפציבה ליפשיץ-והב

ד”ר טיירה-יערה טורן
בוגרת	אוניברסיטת	אריאל	בשומרון

מוסמכת	מכללת	ג׳ון	ג׳יי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעתה של מערכת היחסים בין תוקף
לנפגעות תקיפה מינית על תהליך ההחלמה

והשיקום של הקורבן
המחלקה	לקרימינולוגיה	

פרופסור נתי רונאל בהנחיית		

ד”ר בן ציון טלפוס
בוגר	האוניברסיטה	העברית

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

נושא הסמים בתפיסת ומדיניות הביטחון הלאומי
בארצות הברית ובאירופה
המחלקה	למדעי	המדינה	

ד”ר יונתן ריינהולד בהנחיית		
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ד”ר גלי טנג'יר
בוגרת	המכללה	האקדמית	של	ת”א-יפו

מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השלכותיה של חשיפה ממושכת לאיום ביטחוני על 
הסתגלות הילד: תפקידם הממתן של סוג היישוב 

והקשר עם האם
ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	

פרופסור רחל דקל בהנחיית		

ד”ר גילת טרבלסי
בוגרת	סמינר	הקיבוצים

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

)PMC-M( השפעת תוכנית לתיווך עמיתים במתמטיקה
על אסטרטגיות ללמידה מתווכת, תפקודים ניהוליים,

שיח וביצוע מתמטי בקרב תלמידים עם ליקויי למידה	
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור דוד צוריאל בהנחיית		

ד”ר מונה שרון יוליוס
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מאפייני למידת מטלות גרפו-מוטוריות אצל
ילדי גן וכיתה ב' בהשוואה למבוגרים והקשר

להישגים לימודיים
ביה”ס	לחינוך	

ד”ר אסתר עדי-יפה בהנחיית		

ד”ר ניסים כ”ץ
בוגר	המכללה	למינהל,	המסלול	האקדמי

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

“מצבי גבול תקשורתיים”:
תפיסות של קבוצות מיעוט את ייצוגן התקשורתי 

במדיה המרכזית בישראל
המחלקה	למדעי	המדינה	

פרופסור איתן גלבוע בהנחיית		
פרופסור הלל נוסק -

המכללה למינהל, המסלול האקדמי

ד"ר גיל לוי
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

השפעת מאפייני אישיות והתנסויות זוגיות קודמות 
על איכות אינטראקציות רומנטיות בקרב מתבגרים: 

מחקר מעקב
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור שמואל שולמן בהנחיית		

ד"ר שני לוי שמעון
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

היבטים מילוניים והתפתחותיים של א' וה' 
כאותיות שורש במערכת הפועל בעברית: מחקר 

פסיכולינגוויסטי
ביה"ס	לחינוך	

פרופסור רחל שיף בהנחיית  
פרופסור דורית רביד - אוניברסיטת ת"א

ד"ר לובה לוין-בנצ'יק
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

במעלה ובמורד סולם ההסלמה: 
מלחמה ושלום בסכסוכים מתמשכים

מ-1945 עד 2007
המחלקה	למדעי	המדינה	

ד"ר חמדה בן-יהודה בהנחיית		

ד”ר גתית לוי-פז
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

דור מבקש זהות:
מסע לתוך היהדות האמריקאית העכשווית

המחלקה	למדעי	המדינה	
פרופסור מיכאל קרמר בהנחיית		

ד”ר משה הלינגר

ד”ר נועה לוריא
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

יחסים רומנטיים בבגרות הצעירה: 
תרומתם הייחודית של אמהות ואבות לקומפטנטיות 

רומנטיות בקרב בנות בגיל הבגרות הצעירה
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור שמואל שולמן בהנחיית		

ד”ר אפרים לפיד
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מוסמך	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ארגון ומשימות בקהילות מודיעין-
מלחמות מול מדינות, התמודדות עם טרור, היערכות 

לשלום ישראל בשנים 1979-1964
המחלקה	למדעי	המדינה	

פרופסור שלמה שפירא בהנחיית		

ד”ר לימור מגן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

נטילת סיכונים בקרב אחאים שכולים -
תרומתם של זמינות מחשבות על מוות, אופטימיות, 

חיפוש ריגושים, הנחות עולם, כאב נפשי וצמיחה 
פוסט-טראומטית

ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	
פרופסור אורית טאובמן - בן-ארי בהנחיית		

ד"ר מוריה מור
מוסמכת	האוניברסיטה	העברית

נושא	עבודת	הדוקטור:				
תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה
לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי

בביולוגיה 'הומאוסטזיס'
ביה"ס	לחינוך	

ד"ר מיכל ציון בהנחיית		
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מדעי החברה

ד”ר ערן מלקמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

רשתות חברתיות של בוגרי השמה חוץ ביתית:
בחינת מודלים של פיצוי, מיתון ותיווך לתיאור תרומת 
התמיכה החברתית לתפקוד ולרווחה נפשית בבגרות 

צעירה ולקשר שלהם עם ארועי חיים שליליים
ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	

פרופסור רמי בנבנישתי בהנחיית		

ד”ר איריס מנדלביץ
בוגרת	המכללה	לחינוך	ע”ש	לוינסקי

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תמורות במעמד המקצועי והחברתי של המורים 
בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בוועדות הכנסת 

ורפורמות חינוכיות בין השנים 2008-1963
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור חיים גזיאל בהנחיית		

ד”ר עדי נוי
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

רווחה נפשית,מצוקה,צמיחה אישית ואיכות זוגיות 
בקרב אמהות ליחידים ולתאומים

ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	
פרופסור אורית טאובמן - בן-ארי בהנחיית		

ד”ר מתן נויירמן
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

שיפור דיפוזיית חידושים בתקשורת ארגונית
על ידי בינה קיבוצית

המחלקה	למדעי	המדינה	
פרופסור שמואל ליימן-וילציג בהנחיית		

ד”ר מיכל ניסים
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
השפעת התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות 
על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי 

בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור זמירה מברך בהנחיית		
ד”ר מיכל ציון

ד”ר רונית רם צור - מכללת סמינר
              הקיבוצים

ד"ר רונית סבן-בצלאל
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:	

עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל 
מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה

ביה"ס	לחינוך
פרופסור נירה משעל בהנחיית  

ד”ר נינה סולימן
בוגרת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב

נושא	עבודת	הדוקטור:		
העבודה בכלא כגורם מחולל שינוי אישיותי

בקרב סוהרים
המחלקה	לקרימינולוגיה	

פרופסור משה אדד בהנחיית		
ד”ר תומר עינת

ד”ר חיים-ידידיה ערמון
בוגר	המכללה	הדתית	למורים	ליהדות	מורשת	יעקב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

עמדות מורים ותלמידים כלפיי הפרעת קשב וריכוז
עם היפראקטיביות )ADHD(: היבטים לימודיים, 
חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בזיקה לדתיות

ביה”ס	לחינוך	
פרופסור יעקב כץ בהנחיית		

פרופסור שלמה רומי

ד”ר עדי פכטר-אלט
בוגרת	אוניברסיטת	חיפה

מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מתבגר/ת חולה במחלת מעיים דלקתית ואמו/ה:
הערכת קוגנטיבית של המחלה,

משאבים פסיכו-חברתיים ואיכות חיים
ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	

פרופסור ורדה סוסקולני בהנחיית		

ד"ר ניב פלדמן ז"ל
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך 

מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי
ביה"ס	לחינוך	

פרופסור חן שכטר בהנחיית		

ד"ר נעמה פרוסטיג דרמן
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:				

התפתחותה של התנועה הציונית בסין ועשייתה 
לטובת ארץ ישראל מאז שלהי המאה ה-19 ועד שנות 

החמישים של המאה ה-20
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	
פרופסור יוסי כץ בהנחיית		

ד"ר מטר פררה
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:				

גורמים והשלכות של קטגוריזציה חברתית בינקות
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור גיל דיזנדרוק בהנחיית		

ד"ר נעמה צאן בן אריה
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
היכולת לאינטימיות ותרומתה לשינוי

בטיפול דינאמי קצר מועד
המחלקה	לפסיכולוגיה	

ד"ר אטי ברנט בהנחיית		
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ד”ר גלעד קוזקרו
בוגר	האוניברסיטה	העברית

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מהימנות חיזוי איכות האוויר בפרויקטים תחבורתיים
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

פרופסור סטיב ברנר בהנחיית		
ד”ר צעירה מרואני

ד”ר יהונתן קופר
בוגר	האוניברסיטה	הפתוחה,	רעננה

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הבניית סולידריות לאומית באמצעי תקשורת ההמונים
בעידן של גלובליזציה: מקרה הבוחן של תוכנית 

הטלוויזיה “האח הגדול” בישראל
המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

ד”ר דני קפלן בהנחיית		

ד”ר נועם קוריאט
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
השפעת חוזים להעסקת עובדי IT על שיתוף ידע-

כפי שמשתקף מדיווח - עצמי ומעקבות אלקטרוניים		
ביה”ס	למינהל	עסקים	

פרופסור רועי גלברד בהנחיית		

ד”ר דמיטרי קורס
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

זרמים אידיאולוגיים ופוליטיים והשפעתם על עיצובה 
ויישומה של מדיניות החוץ הרוסית בשנות האלפיים

המחלקה	למדעי	המדינה	
פרופסור רמי גינת בהנחיית		

ד”ר דורון קלונובר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מאמרים בנושא רנטות ומוצרים ציבוריים
המחלקה	לכלכלה	

פרופסור נאוה כהנא בהנחיית		
פרופסור אריה הילמן

ד”ר יעל קסנר ברוך
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

“מדענים קטנים”- היבטים רגשיים וקוגניטיביים אצל 
גננות וילדים ביחס לעיסוק במדע בחינוך הקדם-יסודי

ביה”ס	לחינוך	
פרופסור זמירה מברך בהנחיית		

ד”ר אורנית ספקטור-לוי

ד"ר גלית שבתאי
בוגרת	סמינר	הקיבוצים

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:	

הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות 
ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה

ביה"ס	לחינוך
פרופסור זמירה מברך בהנחיית		

ד"ר טובה מיכלסקי

ד”ר יעל שובל-צוקרמן
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

דפוסי הסתגלות של חיילי מלחמת יום הכיפורים 
הפונים באיחור בבקשה לעזרה נפשית מצה”ל

ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	
פרופסור רחל דקל בהנחיית		

ד”ר מייטרי שחם-שוער
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

גוף ונפש במקצועות הטיפול:
השלכות על זהות, מעמד וגבולות של אנשי המקצוע 

ומקצועות הטיפול
ביה”ס	לעבודה	סוציאלית	

פרופסור נחמי באום בהנחיית		
פרופסור רויטל גרוס ז”ל

ד”ר יעקב שטיין
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ביטויים של בידוד ובדידות לאחר טראומת הקרב והשבי 
ואסטרטגיות ההתמודדות איתן בסיפורי החיים 

של יוצאי קרבות ופדויי שבי ישראלים
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פרופסור רבקה תובל-משיח בהנחיית		

ד”ר דורית שטרית
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מדיניות ממשלתית בנושא החינוך לגיל הרך בישראל: 
הצעת מודל ליישום

ביה”ס	לחינוך	
פרופסור יעקב כץ בהנחיית		

ד”ר ענת שילה
בוגרת	סמינר	הקיבוצים

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חקר הוראה ולמידה של מורים ותלמידיהם 
בגישה מטה-קוגניטיבית- השוואה בין טיפוח ידע

של הקוגניציה ובין רגוליציה של הקוגניציה
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור ברכה קרמרסקי בהנחיית		

ד”ר תומר שמידט-ברד
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

רגילים לעוצמה: השפעת אי-הלימה עוצמה תכונתית-
מצבית ושליטה עצמית על התנהגות פרו-חברתית

המחלקה	לפסיכולוגיה	
פרופסור מני קוסלובסקי בהנחיית		

ד”ר ליעד עוזיאל

ד”ר נורית שרייר שניידר
בוגרת	מכללת	לוינסקי	לחינוך

מוסמכת	סמינר	הקיבוצים
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חדשנות טכנולוגית כגורם המשפיע על עמדות הורים 
בבחירת בית ספר, על שביעות רצונם ממנו ועל שיווקו 

בקרב קהלי היעד
ביה”ס	לחינוך	

פרופסור חיים גזיאל בהנחיית		
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מדעי החיים

ד"ר דורית אלי )כהן(
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

התפקיד של Oligoribonuclease ביצירת ביופילם 
 Pseudomonas aeruginosa  בחיידק הפתוגני

c-di-GMP באמצעות
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור אהוד בנין בהנחיית		

ד”ר יואב אלקיס
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפיון פעילות החלבונים הספרמטוגניים
TMF/ARA160-ו FER KINASE

בהתפתחות תאי זרע והתמרת תאי סרטן
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור אורי ניר בהנחיית		

ד"ר יערה בן-ארי גרוסמן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

זיהוי אינטראקציות של אנטיגן דלתא הארוך 
עם חלבונים ממברנליים הומניים, 

על ידי הקמה של מערכת מיקרופלואידית משולבת 
לסריקה של אפיניות מול פרוטאום ממברנלי הומאני

הפקולטה	למדעי	החיים	
ד"ר דורון גרבר בהנחיית		

ד”ר רועי בן-שלום
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
המכניזם הביופיזי של אתחול והתקדמות פוטנצאיל 

הפעולה בתאי עצב פיראמדליים בקליפת מח
הפקולטה	למדעי	החיים	

ד”ר אלון קורנגרין בהנחיית		

ד"ר יאיר גליק
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
פיתוח שיטות מחקר מבוססות מיקרופלואידיקה

לחקר אינטראקציות של חלבונים
הפקולטה	למדעי	החיים	

ד"ר דורון גרבר בהנחיית		

ד”ר סרגיי גריגוריאן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מודל של תאי עצב אנושיים לחקר הדבקה נוירוטרופית
של וירוס אבעבועות רוח תוך שימוש במערכת 

מיקרופלואידית
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור רון גולדשטיין בהנחיית		

ד"ר מיה רינת גרינבלום
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

SIRT6: הגן הדו-פרצופי
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור חיים כהן בהנחיית  

ד”ר אפרת דהן בוכריס
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעת תאי גזע מזמיכליים על תפקודי תאי גליומה 
וכנשאי טיפולים כנגד גידולים אלו

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור חיה ברודי בהנחיית		

ד"ר רייל הורביץ
בוגר	מרכז	אקדמי	רופין

מוסמך	אוניברסיטת	קייפ	טאון
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תגובת צורבים לפחמן דו-חמצני גבוה בסביבות ימיות
הפקולטה	למדעי	החיים	

ד"ר מעוז פיין בהנחיית		

ד"ר ליאת ולד מוסקוביץ
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

מעורבות החלבון Spt2 במפגש בין מזלג ההכפלה 
לבועת השעתוק בשמר האפייה
Saccharomyces cerevisiae

הפקולטה	למדעי	החיים	
ד"ר דן קטקוף בהנחיית		

ד"ר יונתן זהבי
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:				

CORE PROMOTER  -תפקיד ה
בבקרה על רשתות גנים
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור תמר יובן גרשון בהנחיית		

ד"ר אתי זיגמן הופמן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

תרכובות טלוריום כטיפול אפשרי במיאלומה נפוצה: 
הגברת רגישות לכימותרפיה

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור בנימין שרדני בהנחיית		

ד"ר בוריס טרטקובסקי -
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סורסקי

ד"ר ג'וליה חנה חדד-גז
בוגרת	הטכניון,	חיפה

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:	

srGAP2  חקר מבנה ותפקוד של חלבון
הפקולטה	למדעי	החיים	

ד"ר ירדן אופטובסקי בהנחיית		

ד”ר חן חרמש
בוגר	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמך	מכון	ויצמן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפיון עריכת רנ”א מסוג A ל- I במגוון מחלות 
נוירונליות באדם ובמודל חי של תסמונת X שביר 

 PCR בדגי- זברה בעזרת מערכת ניסויית המשלבת
בתפוקה גבוהה יחד עם ריצוף בשיטת הדור הבא 

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור ארז לבנון בהנחיית		
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ד”ר עדי לוי
בוגר	מרכז	אקדמי	רופין

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ביופאולינג בתעשיית ההתפלה: אפיון המקור,
מניעה והפחתה

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור אילנה ברמן-פרנק בהנחיית		

פרופסור טומי ברמן ז”ל -
חקר ימים ואגמים לישראל, חיפה

ד”ר מירי מיכאלי
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פתוגנים, ממאירויות והקשר ביניהם
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור רמית מר בהנחיית		
פרופסור איריס ברשק -

המרכז הרפואי שיבא, תל-השומר

ד”ר יהודית מיכלסון
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

Ten-a ו odz/Ten-m תפקידם של הגנים
כמנחי אקסונים, והמנגנון בו הם פועלים

במערכת העצבים המרכזית ובמערכת הראייה
 Drosophila melanogaster  של

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור רון ויידס בהנחיית		

ד”ר עמוס מרקוס
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
מודל מחקר הדבקה לטנטית ושפעול מחדש של תאי 

עצב אנושיים המופקים מתאי גזע עובריים המודבקים 
בנגיף הוריצלה זוסטר

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור רון גולדשטיין בהנחיית		

ד"ר אלעד נגר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפיון מנגנון יצירת הביופילם בכחולית
 Synechococcus Elongatus PCC7942 

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור רקפת שוורץ בהנחיית		

ד”ר מיכאל נורמנטוביץ
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפיון מולקולרי של הלוקוס Fom-1/Prv במלון  
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור רפאל פרל-טרבס בהנחיית		

ד”ר אלימלך נשר
בוגר	האקדמיה	למדעים	של	אוקראינה

מוסמך	האקדמיה	למדעים	של	אוקראינה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מציאת מנגנונים מולקולריים להתפתחות התנהגות 
שתלטנית וצייתנית בעכברים

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור גל ידיד בהנחיית		

ד"ר אלעד יונגר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

מערכת החיסון המולדת והארכת החיים דרך מסלול 
UPR-1 הרבייה המתווכים על ידי חלבון

הפקולטה	למדעי	החיים	
ד"ר סיון קורנבליט בהנחיית  

ד”ר לאורה ילין-בקרמן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפיון הטרנסקריפטום של תאי היפוקרטין/אורקסין 
)Hcrt( והבנת תהליך השינה  

הפקולטה	למדעי	החיים	
ד”ר ליאור אפלבוים בהנחיית		

ד"ר איתי יעקב
בוגר	המכללה	למינהל	ת"א	-	מסלול	אקדמי

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

מרצף למבנה- ניתוח רצפים להבנת מבנה וקיפול של 
חלבונים

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור רון אונגר בהנחיית  

פרופסור אמנון הורוביץ - מכון ויצמן

ד"ר סיון כהן-עמידרור
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

 Nek7 אפיון מסלולי האותות בהם מעורב הקינאז
תוך שימוש בשיטות פרוטאומיות

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור בנימין מוטרו בהנחיית		

ד"ר פינחס כפרי
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

β  - CATENIN בחינת הדינמיקה של
 CYCLIN D1 וקינטיקת השעתוק של

במהלך מעבר האיתות WNT בזמן אמת בתאים חיים
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור ירון שב-טל בהנחיית		

ד”ר עדי לאיאני
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

טיפול ב- AS101 מגביר את הרגישות של תאי 
לאוקמיה מיאלואידית חריפה )AML( לכמותרפיה 

באמצעות שיבוש האינטראקציה 
בין האינטרגין VLA-4 ופיברונקטין: 

בירור מנגנוני הפעולה ויישומים קליניים
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור בנימין שרדני בהנחיית		
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ד”ר מורן קופל
בוגר	מרכז	אקדמי	רופין

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הפקת ביו אתנול מהאצה הירוקה אולווה
בעזרת חיידקים

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור אהוד בנין בהנחיית		

ד”ר ברק רייכר
בוגר	מכללת	תל-חי

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

 WASp אפיון מנגנון הבקרה השלילי של החלבון
העשוי לשמש בטיפול בממאירויות המטופויטיות

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור מירה ברדה-סעד בהנחיית		

ד"ר יוני שיינברגר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

  CD-tagging-MS2 -פיתוח שיטת תיוג חדישה
למעקב אחר רנ"א אנדוגני וחלבון בתאים בודדים

ולשם הערכה כמותית של ביטוי אללי
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור ירון שב-טל בהנחיית  

ד"ר ישראל שניצר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

קצביות ושעונים ביולוגיים בחיות גאות ושפל: 
הצלחית הבוהקת Cellana rota כחיית מודל

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור יאיר אחיטוב בהנחיית	 

פרופסור אורן לוי

ד"ר סימונה סגל
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:			

אפיון פעילות החלבון TRNP והבנת תרומתו 
לשמירה על יציבות מבנה האקטין בתאי עצב

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור אורי ניר בהנחיית		

ד"ר עוז סולומון
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

 ADAR וחלבונים על ידי RNA בקרה גלובלית של מבני
A-TO-I מסוג RNA -ופעילות עריכת ה

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור רון אונגר בהנחיית  

פרופסור גידי רכבי -
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

ד”ר שירלי סטנובר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

זיהוי גורמים המאפיינים זיהומים כרוניים ואקוטיים
 Pseudomonas aeruginosa של החיידק

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור אהוד בנין בהנחיית		

ד”ר אביטל עובדיה שוחט
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

 CORE PROMOTER - חשיבות ה
בבקרת גני מפתח בהתפתחות עוברית

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור תמר יובן גרשון בהנחיית		

ד”ר יניב עמיר
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

התנהגות קולקטיבית ברובוטים מדנ”א אוריגמי
הפקולטה	למדעי	החיים	

ד”ר עדו בצלת בהנחיית		

ד"ר ישי מנחם פיקמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

כלים חדשים לחקר רפרטוארים של לימפוציטים
הפקולטה	למדעי	החיים	

פרופסור רמית מר בהנחיית  

ד”ר מיכאל פרנקל
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

c/ebp -ו Odz תיאור של ביטוי הגנים
  Aplysia -בתהליכי זיכרון ולמידה ב

הפקולטה	למדעי	החיים	
פרופסור אברהם זיסויין בהנחיית		
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ד"ר אבשלום אלמלח
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

התמודדות עם חוסר רציונליות של אנשים
בעזרת סוכנים

המחלקה	למדעי	המחשב	
פרופסור דוד סרנה בהנחיית		

ד”ר הילה בכר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

איזון בין פלישה והכחדה במודל מרחבי סטוכסטי 
של תהליכי לידה ומוות
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור יורם לוזון בהנחיית		

ד”ר יחיאל ברזין
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

דינמיקה של מערכות מורכבות:
יציבות של מערכות מורכבות מצומדות ורשתות אקלים

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור שלמה הבלין בהנחיית		

ד"ר שרון ברטלר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:				

הכנה ואפיון של מיקרו וננו-חלקיקים 
ופילמים פלסטים פוטוכרומים

המחלקה	לכימיה	
פרופסור שלמה מרגל בהנחיית		

ד”ר רונן גוטסמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חקר מנגנונים במערכות פוטו-וולטאיות 
המבוססות על אלקטרודות ננו- פורוזיביות 

ובלענים פרובסקיטים אורגניים- אנאורגניים
המחלקה	לכימיה	

פרופסור אריה צבן בהנחיית		

ד”ר שי גול
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

כיסויים ואריזות
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור ראובן כהן בהנחיית		

ד”ר גילי גולן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

משפטי צביעה בסמי חבורות
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור בועז צבאן בהנחיית		
פרופסור מרק ספיר - אוניברסיטת

וונדרבילט

ד”ר יוסי גלעד
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פיתוח מערכות מולטי-תרופתיות להולכה מוכוונת 
ושיחרור מבוקר

המחלקה	לכימיה	
פרופסור אמנון אלבק בהנחיית		

פרופסור מיכאל פירר - אוניברסיטת
אריאל בשומרון

פרופסור גרי גלרמן -  אוניברסיטת
אריאל בשומרון

ד”ר נתנאל גלרנטר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן
מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פרטיות ותקשורת אנונימית
המחלקה	למדעי	המחשב	

פרופסור אמיר הרצברג בהנחיית		

ד"ר טל הבדלה
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

הולכה בזכוכיות אלקטרונים דו מימדיות בלתי רציפות
המחלקה	לפיסיקה	

פרופסור אביעד פרידמן בהנחיית  

ד”ר שי ישראל הייזלר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חקר סדקים דינאמיים באמצעות מודלים 
מיקרוסקופיים בחומרים אמורפיים ושריגיים

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור דוד קסלר בהנחיית		

ד"ר יאנג ואנג
בוגר	אוניברסיטת	בייג׳ין,	סין

מוסמך	אוניברסיטת	בייג׳ין,	סין
נושא	עבודת	הדוקטור:				

רשתות אקלים והשתנות האקלים: 
דינמיקה של גלים והתחממות אנטארקטית

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור שלמה הבלין בהנחיית  

ד"ר ארז ויסברד
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	מכון	ויצמן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

פרטיות ומהימנות ברשת:
התקפות, תשתיות ואפליקציות

המחלקה	למדעי	המחשב	
פרופסור אלי פורת בהנחיית		

ד"ר דונג זו
בוגר	אוניברסיטת	צינגואה,	סין

מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תופעות מעבר של רשתות התלויות זו בזו 
ומסלולי קישור ישירים ברשתות אקלים

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור שלמה הבלין בהנחיית		
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ד"ר הדס זזרין גרינספן
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

הקיפול הכללי של החלקים חוצי הממברנה 
 E2-ו E1 בגליקופוטאינים

LPPG -של וירוס הצהבת במיצלת ה
המחלקה	לכימיה	

פרופסור ירדן טשיל בהנחיית		

ד"ר פנחס זר אביב
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:			

פיתוח תרופות מקור כנגד סרטן הערמונית
המחלקה	לכימיה	

פרופסור מיכאל שוקן בהנחיית		
ד"ר אריה גרוזמן

ד"ר גלעד חניאל
בוגר	מרכז	אוניברסיטאי	אריאל	בשומרון

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:				

חקר שינוי מאפייני פני השטח של פולימרים 
לאחר טיפול בפלאזמה

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור חיים טייטלבאום בהנחיית		

פרופסור אדוארד בורמשנקו -
אוניברסיטת אריאל בשומרון

ד"ר שרון ילוב-הנדזל
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	מכון	ויצמן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תכנון תנועה יציבה ברובוטים דו-רגליים
המחלקה	למדעי	המחשב	

פרופסור גל קמינקא בהנחיית		

ד”ר לירון לימור ישראל
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פיתוח, ייצוב ודקורציה של ננו-חלקיקים 
המבוססים על תחמוצת הברזל למטרות ביו-רפואיות

המחלקה	לכימיה	
פרופסור ג'אן-פול )משה( ללוש בהנחיית		

ד”ר יצחק סרג' לוקשביץ
מוסמך	אוניברסיטת	פייר	ומרי	קורי	)פריס	6(

נושא	עבודת	הדוקטור:		
המשכה הולומורפית לפתרונות יסודיים של משוואות 

דפרנציאליות חלקיות לינאריות אליפטיות עם
מקדמים אנליטיים

המחלקה	למתמטיקה	
פרופסור שמואל קרושקל בהנחיית		

ד"ר חיה אסתר ליבסקינד
בוגרת	בי"ס	גבוה	לטכנולוגיה-מכון	לב	י-ם

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

יצירת תזאורוס עברי המגשר בין תקופות
המחלקה	למדעי	המחשב	

פרופסור עידו דגן בהנחיית  

ד”ר שלומי מדליון
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אפקטים של טופולוגיה על תכונותיהן של
מולקולות-ענק

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור יצחק רבין בהנחיית		

ד"ר ולדיסלב מור
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

תכונות פיסיקליות הקובעות את גבול הרזולוציה 
של סנסורים מבוססי אפקט הול משטחי

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור ליאור קליין בהנחיית  

ד”ר אולגה מחטיי
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מחקר של אינטראקציות חזקות וחלשות
בין מס' גופים באטומי ליתיום 7 אולטרה קרים

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור לב חייקוביץ בהנחיית		

ד”ר אירינה מטלחוב
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

 N-תכונות הממשק מינרל-פפטיד של האזור ה
טרמינלי של אוסטיאונקטין ואפטיט דמוי-עצם 

והשפעתו על המורפולוגיה של אפטיט
המחלקה	לכימיה	

ד”ר גיל גובס בהנחיית		

ד”ר דיאנה מלצר
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פיתוח מועמדים לתרופות לטיפול במספר הפרעות 
בריאותיות, המבוססים על נוקלאוטידים ושלד של 

מתילן דיפוספונו-טטראתיואט
המחלקה	לכימיה	

פרופסור בלהה פישר בהנחיית		

ד”ר יפית נתני
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

גרפים מכוונים של אלגברות של חבורות למחצה 
אידמפוטנטיות

המחלקה	למתמטיקה	
פרופסור מלכה שפס בהנחיית		

ד”ר סיגל סינא
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חשיפה ושימוש במידע חבוי
המחלקה	למדעי	המחשב	

פרופסור שרית קראוס בהנחיית		
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ד”ר עדו פוקס
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
חומרים כיראלים מזופורים, מבט חדשני על מערכות 

מבוססות סיליקה ופחמן
המחלקה	לכימיה	

פרופסור יצחק מסתאי בהנחיית		

ד”ר שחף פורן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

גרנולריות ומוליכי-על לא מסודרים
המחלקה	לפיסיקה	

פרופסור אביעד פרידמן בהנחיית		

ד"ר אוהד פלקר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

רשתות אורגנו-מתכתיות של חומצת פנול תלת-
קרבוקסילית

המחלקה	לכימיה	
ד"ר לורן בנישוי בהנחיית	 

ד”ר סיגלית פתאל
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מעכבים דמויי מצב מעבר עבור הפרוטאזה 
הממברנלית- רומבואיד

המחלקה	לכימיה	
פרופסור אמנון אלבק בהנחיית		

ד"ר אושרת צחייק 
בוגרת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
נושא	עבודת	הדוקטור:	

כליאה של חומרי טעם וריח בננו-מיקרוספירות
המחלקה	לכימיה	

פרופסור אהרון גדנקן בהנחיית		

ד”ר מרינה צ'ימרובסקי-גליקמן
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

שימוש בפפטידים L,D- אלפא-ציקליים 
ככלי מבני לחקר מחלות עמילואידיות שונות

המחלקה	לכימיה	
פרופסור שי רהימיפור בהנחיית		

ד”ר מרים קליין
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פיתוח תהליכי ייצור גלוקוז מגליקוגן בעזרת מיקרוגל,
חימום הידרותרמי וסונוכימיה בעזרת סיוע של 

קטליזטורים שונים
המחלקה	לכימיה	

פרופסור אהרון גדנקן בהנחיית		

ד"ר יוליה קלנדר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

סינתזה של מערכות הטרוציקליות חדשות מחומרי מוצא 
פרופרגיליים מחקרים מנגנוניים ופעילות ביולוגית

המחלקה	לכימיה	
פרופסור שמואל ברוורמן בהנחיית  

פרופסור אמנון אלבק

ד”ר אלדד קפטן
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
מדידה וניתוח של תנועת כרומטין בתאים חיים

והמשמעות הביופיסיקלית שלה
המחלקה	לפיסיקה	

פרופסור יובל גרעיני בהנחיית		

ד”ר ערן רביב
בוגר	בי”ס	גבוה	לטכנולוגיה-מכון	לב	י-ם

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מחקרים מתמטיים בלוח העברי
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור עלי מרצבך בהנחיית		
ד”ר מאיר רפלד

ד"ר עדי רבנשטוק
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:

סטטיסטיקת זמני שהייה על מבני מסרק ופרקטלים
המחלקה	לפיסיקה	

פרופסור אלי ברקאי בהנחיית	 

ד”ר איגור רוכלין
בוגר	המכללה	האקדמית	בנגב	ע”ש	ספיר
מוסמך	המכללה	האקדמית	של	ת”א-יפו

נושא	עבודת	הדוקטור:		
חיפוש רב-סוכני עם עלויות חיפוש

המחלקה	למדעי	המחשב	
פרופסור דוד סרנה בהנחיית		

ד"ר דניאל רייכמן
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

שיטה ייחודית ליצירת קבוצות פונקציונליות
על פני שטח של ננו-צינוריות ופולרנים מטנגסטן 

דיסולפיד
המחלקה	לכימיה	

פרופסור ג'אן-פול )משה( ללוש בהנחיית  

ד”ר מיטל שבירו
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

סינתזה ואפיון ננו-מבנים של ניקל על ידי
שימוש בקומפלקס אורגנו-מתכתי

המחלקה	לכימיה	
ד”ר דוד זיתון בהנחיית		
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ד”ר אליהו שוורץ
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אי-ליניאריות באופטיקה בתחום הנראה 
ובתחום קרני רנטגן, באורך גל ובקיטוב

המחלקה	לפיסיקה	
פרופסור לב חייקוביץ בהנחיית		

ד”ר אלישבע שזיפי
בוגרת	מכללה	ירושלים

מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

טכניקות קומבינטוריות בתורת החוגים
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור עוזי וישנה בהנחיית		

ד”ר ארז שיינר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אלגברה טרופית רב שכבתית
המחלקה	למתמטיקה	

פרופסור אליעזר רואן בהנחיית		

ד"ר דניאל שרון
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

מחקרים אלקטרוכימיים ואנליטיים 
של תמיסות אלקטרוליטיות על- מימיות 

עבור סוללות ליתיום-חמצן
המחלקה	לכימיה	

פרופסור דורון אורבך בהנחיית		
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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה הפקולטה להנדסה

ד”ר נועה אלון
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מניפולציות על גדילה עצבית
באמצעות כלים מבוססי ננו טכנולוגיה

הפקולטה	להנדסה	
פרופסור אורית שפי בהנחיית		

ד”ר קובי ברנס
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חקר הקישור של תאי עצב עם רכיבים פיזיקליים 
ברמה הננומטרית ככלי לעיצוב רשתות עצביות

הפקולטה	להנדסה	
פרופסור אורית שפי בהנחיית		

ד”ר יניב ג'ורג'
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

ניתוח בין-שכבתי של השפעת פרוטוקלי הגישה
לערוץ ושימוש באנטנות חכמות על ביצועי רשתות 

אלחוטיות מבוזרות
הפקולטה	להנדסה	

פרופסור אפרים זהבי בהנחיית		
ד”ר איציק ברגל

ד"ר רן כליפה
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:	

כיול לאחר ייצור של רכיבים פוטוניים בסיליקון 
באמצעות שכבת זכוכית עליונה רגישה לאור

הפקולטה	להנדסה	
פרופסור אבי צדוק בהנחיית	 

ד”ר מלכה שילה
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מעבר ננוחלקיקי זהב דרך מחסום דם - מוח
הפקולטה	להנדסה	

פרופסור רחל פופובצר בהנחיית		
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משפטים

ד”ר גולן לוזון
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

השפעת השיח הדטרמיניסטי על דרישת האחריות:
עיון במודל הצדק המאחה

הפקולטה	למשפטים	
פרופסור מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר חנן מנדל
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

סדרי דין במבט מוסדי:
מודל ביזורי לקבלת החלטות דיוניות בבתי המשפט

הפקולטה	למשפטים	
פרופסור מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר אבישי קליין
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אחריות משתמשי רשת האינטרנט לתקיפות מקוונות 
 Web 2.0 -בעידן ה

הפקולטה	למשפטים	
פרופסור אורן פרז בהנחיית		

ד”ר מרים מרקוביץ-ביטון

ד"ר אורן שבת
מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
הסעדים בדיני המכרזים הציבוריים

הפקולטה	למשפטים	
פרופסור אריה רייך בהנחיית		

ד”ר ירון אונגר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חובות האמון במשפט העברי ובדין הישראלי
הפקולטה	למשפטים	

פרופסור שלום לרנר בהנחיית		

ד”ר אלעד אופיר
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הסדרי פשרה בתובענה הייצוגית הצרכנית וההגבלית:
תרופות ומנגנונים לייעול הפיצוי וההרתעה

הפקולטה	למשפטים	
ד”ר אייל עדי בהנחיית		

ד”ר ציפי איסר איציק
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תחרות בשוק והגנת הסביבה - קונפליקט בלתי נמנע?
הפקולטה	למשפטים	

פרופסור אורן פרז בהנחיית		
ד”ר אייל עדי

ד”ר יצחק בן דוד
בוגר	מכללת	הרצוג	ליד	ישיבת	הר	ציון

מוסמך	האוניברסיטה	העברית
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הוראת חטא - על טעות, סמכות ואחריות בהלכה 
התלמודית 

עיון בתהליכים הפרשניים ובמבנים הספרותיים של 
מסכת הוריות

הפקולטה	למשפטים	
ד”ר יצחק ברנד בהנחיית		

פרופסור משה הלברטל - האוניברסיטה
העברית

ד”ר אמיר זוארץ
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן
מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מדיניותו ההלכתית ודרכי פסיקתו של הרב עובדיה 
יוסף )זצ”ל( בסוגיות בדיני משפחה

הפקולטה	למשפטים	
פרופסור עמיחי רדזינר בהנחיית		
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ד”ר יאיר אביגדור
בוגר	הטכניון,	חיפה

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מודלים מושגיים ע”פ תיאוריות של אוֹ טופיה, פָעָר
ותְשוֹקָה ויישומם בתכנון וביצירה במרחב האוֹ רבָּנִי

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר שלומית אהרוני ליר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מגדור הזהות הדיגיטלית: 
פעילֹות ציבור במעבר להשמעת קול בניו מדיה

התכנית	ללימודי	מיגדר	
פרופסור אורלי בנימין בהנחיית		

פרופסור גוסטבו מש - אוניברסיטת חיפה

ד”ר עפרה אור
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	שלוחת	לסלי	קולג׳	בישראל
נושא	עבודת	הדוקטור:		

זוגיות חדשה )פרק ב'( באמצע החיים
מנקודת מבטן של נשים יהודיות בישראל

התכנית	ללימודי	מיגדר	
פרופסור רחל בן-ארי בהנחיית		

פרופסור סילביה פוגל-ביז'אווי -
המכללה למינהל, המסלול האקדמי

ד”ר רלי אלון
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פרו ורבו ומלאו..?
חוויות פריון בקרב גברים חרדים למול חילוניים 

בישראל: פרקטיקה חידושים ותמורות
התכנית	ללימודי	מיגדר	

פרופסור רחל בן-ארי בהנחיית		
ד”ר הילה העליון - המכללה האקדמית

לחברה ואומנויות

ד”ר יובל באומל
בוגר	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חישוביות עצבית בגרעינים העמוקים של הצרבלום 
וברשת הצרבלום- קליפת המוח הסנסורית-מוטורית 

בפעולות מוטוריות נורמליות ובמצבי פתולוגיה
התכנית	למדעי	המוח	

ד”ר דנה כהן בהנחיית		

ד”ר אורית בולגרו
בוגרת	מכללת	בית	ברל

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

האטלס של גרהרד ריכטר:
תמות של תיירות, הבנית עצמיות והנשגב

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
ד”ר לאה דובב בהנחיית		

ד”ר דב ברגר
מוסמך	האוניברסיטה	העברית

נושא	עבודת	הדוקטור:		
משנתו ההתפתחותית של הראי”ה קוק ותורת 

האבולוציה
התכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	

פרופסור אבשלום אליצור - הטכניון חיפה בהנחיית		
        פרופסור שלום רוזנברג - האוניברסיטה

העברית
        פרופסור אורן הרמן

ד”ר אבתסאם ברכאת
בוגרת	אוניברסיטת	חיפה

מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אסטרטגיות ופרקטיקות פעולה של נשים דרוזיות 
כנגד יחסי כוח מרובים
התכנית	ללימודי	מיגדר	

פרופסור אורנה ששון-לוי בהנחיית		
פרופסור אמל ג'מאל - אוניברסיטת

תל-אביב

ד"ר אליס בר-נס
בוגרת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב
מוסמכת	האוניברסיטה	העברית

נושא	עבודת	הדוקטור:				
בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד"ר דורית למברגר

ד”ר רחל גוטרמן
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

“ה'שלישי' במרחב הסינותרפי בטיפול במצבי שכול 
ואובדן: המשגה פסיכואנליטית ופילוסופית”

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		

ד”ר ענר גוברין

ד"ר אודליה גולדברג-נקר
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:			

הדינאמיקה המוחית של למידת רצף מוטורי 
בראי אלקטרומגנטי והתנהגותי

התכנית	למדעי	המוח	
פרופסור אברהם גולדשטיין בהנחיית		

פרופסור אליהו וקיל

ד”ר גילי הרטל
בוגרת	האוניברסיטה	הפתוחה,	רעננה

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פוליטיקה של גאווה ובושה בפעילות להט”ב בישראל
התכנית	ללימודי	מיגדר	

פרופסור אורנה ששון-לוי בהנחיית		
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ד”ר חדוה וולף בן משה
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	אוניברסיטת	WITS,	דרום	אפריקה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

הרגלי אכילה, השמנה ודיאטה בקרב זוגות נשואים:
תפיסת השפעתה של מערכת היחסים בראייה מגדרית

התכנית	ללימודי	מיגדר	
פרופסור טובה הרטמן בהנחיית		
פרופסור רחל בן-ארי

ד”ר אורי וינהבר
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

אדם, מְכונה ורשת
זהות משתמשים באינטרנט: דילמות ומחלוקות

התכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	
ד”ר נח עפרון בהנחיית		

ד”ר רוני ורדי
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן
מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פלסטיסיות נוירונלית:
מאפיינים אמפיריים של נוירון בודד 

והשלכותיהם על רשת נוירונים
התכנית	למדעי	המוח	

פרופסור משה אבלס בהנחיית		
פרופסור עדו קנטר

ד”ר דניאל זק
בוגר	אוניברסיטת	בר-אילן

מוסמך	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

עצמיות
בין שליטה לשייכות

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור דב שוורץ בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר מיכל טל
בוגרת	אוניברסיטת	חיפה

מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, 
הפילוסופיה והבלשנות

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר נפתלי ישראלי
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מוסמך	אוניברסיטת	חיפה
נושא	עבודת	הדוקטור:		

היחס בין השפה לחוויה ולרגש
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר צבי כהן
בוגר	האוניברסיטה	הפתוחה,	רעננה

מוסמך	שלוחת	לסלי	בישראל
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מעברים בין מבנים חברתיים והשפעתם על כינון
וביטוי העצמי: עיון במחזאות הישראלית מקום

המדינה ועד ימינו
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר רוני כרמלי )דיסקין(
בוגרת	האוניברסיטה	העברית

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

פרדוקס, משחק ושפה אצל ויטגנשטיין,
ויניקוט ולאקאן

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר ליאת לביא
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

המשמעות של 'משמעות' אצל וויליאם ג'יימס-
ניתוח פנומנולוגי

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור יובל דולב בהנחיית		

ד”ר הילה נאות
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
רפסודה בלב ים:

האדם והעולם בפילוסופיה הפנומנולוגית של יאן 
פטוצ'קה )1977-1907(

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור רוני מירון בהנחיית		

ד”ר יורי סלע
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

מדואליזם לאחדות: תרומות מן המזרח 
לשאלת יחסי גוף-נפש בפסיכואנליזה

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
ד”ר ענר גוברין בהנחיית		

ד”ר ענבל פלג קוריאט
בוגרת	המרכז	הבינתחומי

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

תפיסת צדק תהליכי וניהול קונפליקטים
ביחסים זוגיים: תרומתם של משאבים אישיותיים 

ומאפיינים מצביים
התכנית	לניהול	ויישוב	סכסוכים	

פרופסור רחל בן-ארי בהנחיית		

ד"ר תניא ציון וולדקס
בוגרת	האוניברסיטה	העברית
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:			
התנגדות, מסורת ושינוי חברתי: 

נשים אורתודוקסיות הפועלות נגד סרבנות גט 
בישראל

התכנית	ללימודי	מיגדר	
פרופסור רחל בן-ארי בהנחיית		
פרופסור טובה הרטמן
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לימודים בין-תחומיים

ד"ר שירלי צרפתי
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:	

ממודל לאומן
סוזאן ואלאדון בהתהוות

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		

ד"ר דומיניק אייזנברג- לוי

ד"ר אמיר קלוגמן
בוגר	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמך	המכללה	האקדמית	ת"א	יפו
נושא	עבודת	הדוקטור:			

"גוף מדבר" ו"שפה פרטית" ביצירותיו של דויד גרוסמן: 
עיון פילוסופי-פסיכואנליטי-ספרותי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד"ר דורית למברגר

ד"ר עירית קליינר-פז
מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב

נושא	עבודת	הדוקטור:
אני-אתה-אנחנו: חילופי אספקט בין משחקי שפה 

בזרם התקשורת הזוגית
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד"ר דורית למברגר

ד"ר יועד ניסן קנת
בוגר	האוניברסיטה	העברית
מסלול	ישיר	לתואר	שלישי
נושא	עבודת	הדוקטור:			

מחקר חישובי, התנהגותי ואלקטרופיזיולוגי 
של הבדלים בין-אישיים ביכולת יצירתית סמנטית

התכנית	למדעי	המוח	
פרופסור מרים פאוסט בהנחיית		

ד"ר דוד ענקי

ד”ר דפנה קסל
בוגרת	בצלאל	אקדמיה	לאמנות	ועיצוב	ירושלים

מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן
נושא	עבודת	הדוקטור:		

שקיפות אדריכלית בקולנוע עכשווי:
המקרה של “דמדומים” ו”האביר האפל”

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
ד”ר רחל אלבק-גדרון בהנחיית		

ד”ר אסנת רבינוביץ ז"ל
בוגרת	אוניברסיטת	תל-אביב

מוסמכת	אוניברסיטת	תל-אביב
נושא	עבודת	הדוקטור:		

“אחיזת עיניים”	
על	הפואטיקה	של	התעתוע	

בתחומי	האסטרונומיה	הספרות	והאמנות	
בתרבות	המאה	ה-17	באירופה

התכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	
ד”ר רז חן-מוריס בהנחיית		

ד”ר רשף ענבל
מוסמכת	אוניברסיטת	בר-אילן

נושא	עבודת	הדוקטור:		
הלא-ידוע בטקסט הפואטי:
מדע בדיוני כמקרה מבחן	

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		
ד"ר דורית למברגר

ד”ר ירון שוורץ
מוסמך	אוניברסיטת	תל-אביב

נושא	עבודת	הדוקטור:		
גברים )חדשים( מלמדים נערים )ישנים(:

דילמות בחינוך נערים לשוויון מגדרי בתיכונים בישראל
במסגרת תוכנית ההתערבות נ.מ.ש. )נוער מוביל שינוי(

התכנית	ללימודי	מיגדר	
פרופסור טובה הרטמן בהנחיית		

ד”ר דני קפלן

ד”ר שרה שוכהנדלר
בוגרת	אוניברסיטת	בר-אילן
מוסמכת	אוניברסיטת	חיפה

נושא	עבודת	הדוקטור:		
גבריות חדשה:

מיפוי האידיאולוגיה של הגבר החדש בישראל ואפיונה
התכנית	ללימודי	מיגדר	

ד”ר דני קפלן בהנחיית		
ד”ר אמיר רוזנמן - אוניברסיטת חיפה

ד”ר מרים שילדקראוט
מוסמכת	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

נושא	עבודת	הדוקטור:		
נוכחות מתפעמת - צדו השני של האבסורד

מבט אקזיסטנציאליסטי על יצירתה
של ויסלבה שימבורסקה

התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
פרופסור אבי שגיא בהנחיית		


