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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

דוקטורים יקרים, 

עם	קבלתכם	את	התואר	הנעלה	ביותר	הניתן	לתלמיד	באוניברסיטה,	דוקטור	לפילוסופיה,	
של	 מהותה	 את	 משקף	 בטקס,	 תקבלו	 אותו	 התואר,	 הלבביות.	 ברכותיי	 אליכם	 שלוחות	

אוניברסיטת	בר-אילן	כאוניברסיטת	מחקר,	שאין	לה	זכות	קיום	ללא	תלמידי	מחקר.

האוניברסיטה	מעניקה	חשיבות	יתירה	למחקר	המתנהל	בה,	אם	על-ידי	חברי	סגל	החוקרים	
ואם	על-ידי	תלמידי	מחקר.	היא	משקיעה	בכך	משאבים	מרובים,	כדוגמת	פרויקט	מלגות	
הנשיא	לדוקטורנטים	מצטיינים,	שהושקעו	בו	מעל	100	מיליון	דולר	מאז	הקמתו	לפני	17	

שנה.

ברכות	מגיעות	אף	למנחים	שלכם	שעסקו	במלאכת	הקודש	של	העברת	הידע	מדור	לדור,	
ועשו	כן	במסירות	רבה,	בחוכמה	ובתבונה,	וכמובן	לבני	המשפחות	הנרגשים	שסייעו	ותמכו	

בכם	במהלך	המסע	המפרך,	אך	גם	המרתק,	של	המחקר.

אני	בטוח	כי	בצאתכם	אל	העתיד,	איש	ואישה	כבחירתם,	תזכרו	את	אוניברסיטת	בר-אילן	
כבית	חם,	משכיל	ומאתגר,	ורוחה	של	בר-אילן	כמוסד	המבוסס	על	מחקר,	סיוע	לחברה	

וטיפוח	מורשת	ישראל,	מתוך	סובלנות	וכבוד	הדדי,	תלווה	אתכם	גם	בעתיד.

המדרש	בקוהלת	רבה,	ז,	ג,	אומר:	"שלושה	שמות	נקראו	לו	לאדם,	אחד	-	שקוראים	לו	אביו	
ואמו,	ואחד	-	שקוראים	לו	בני	אדם,	ואחד	שקרוי	בספר	תולדות	ברייתו".

ובנוסח	אחר	)תנחומא,	ויקהל,	א(	כך	סיומו	של	המדרש:	"ואחד	-	מה	שקונה	הוא	לעצמו.	
טוב	מכולן	-	מה	שקונה	הוא	לעצמו".

היום	מתווסף	לשמכם	התואר	דוקטור,	שאותו	קניתם	לעצמכם,	כלשון	המדרש.	לא	בכסף,	
אלא	בעמל	וביזע,	במחשבה	ובמחקר,	והוא	הטוב	מכולם.	אות	הוא	כי	יכולתם	לקושי	ולעמל	

והגעתם	לפסגה	הנכספת.

	
כל טוב והמשך הצלחה,

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
נשיא	האוניברסיטה
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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

דוקטורים יקרים, 

ברכותי	החמות	לכל	אחת	ואחד	מכם	על	קבלת	התואר	דוקטור,	אשר	יוצמד	מעתה	ואילך	
כיוון	שהוא	 ובצדק,	 ילווה	אתכם	תמיד,	 ויהיה	חלק	מהזהות	שלכם.	התואר	הזה	 לשמכם	
מעיד	על	חוויה	חשיבתית	מהותית	שעברתם	במהלך	לימודיכם	האקדמיים	ובמיוחד	בכל	

שלבי	העבודה	על	המחקר	שלכם	לתואר	שלישי.

כל	דיסרטציה	חייבת	להביא	חידוש	לעולם,	בדומה	למה	שאמר	רבי	יהושע	על	בית	המדרש:	
"...אי	אפשר	לבית	המדרש	בלא	חידוש"	)חגיגה	,	דף	ג',	ע"א(,	כלומר	היא	מביאה	ממצאים	
שמציעים	ראייה	חדשה	של	המציאות	בתחום	הנחקר.	מעבר	לכך,	החידוש	אמור	לשקף	
כחלק	 וספקנית,	 ביקורתית	 בחשיבה	 בהכרח	 מלווה	 אליו	 ההגעה	 כן	 ועל	 אמת	 תובנות	

מהשיטה	המדעית.

אלמנטים	 בין	 חדשים	 חיבורים	 על	 המתבססת	 יצירתית,	 חשיבה	 דורשת	 חידוש	 הצגת	
שלא	נתפסו	בעבר	כקשורים,	ועל	כן	מאתגרת	את	הנטייה	האנושית	הטבעית	להסתכלות	
האמיתות	 הבטחת	 לשם	 הנדרשת	 הביקורתית,	 החשיבה	 המציאות.	 על	 קונבנציונלית	
והרלבנטיות	של	החידוש	המדעי,	מאתגרת	אף	היא	נטייה	אנושית	טבעית	להיתפס	למראית	

עין	ראשונה	ולראותה	כמובנת	מאליה.

אני	מאחלת	לכם	שהשילוב	המנצח	של	חשיבה	יצירתית	עם	חשיבה	ביקורתית,	בו	התנסיתם	
גם	 אתכם	 ילווה	 שלכם,	 המחקר	 על	 העבודה	 בתהליך	 ובמיוחד	 לימודיכם	 שנות	 לאורך	
את	 ויצדיק	 לעסוק,	 תבחרו	 בו	 תחום	 בכל	 ולחברה	 לעצמכם	 לתרום	 לכם	 יסייע	 בעתיד,	

התואר	דוקטור	שמוענק	לכם	היום.		

פרופ' מרים פאוסט
הרקטור
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דוקטוריות ודוקטורים אהובים,

טקס	הענקת	תעודות	הדוקטור	הוא	רגע	גדול	בחיים	של	כל	אחת	ואחד	מכם	ובחייה	של	
אוניברסיטת	בר-אילן.

"לדרכים	אין	עיניים	לראות	מה	עמקו	חלומות	הולכיהן",	כתב	אברהם	חלפי.	כמו	רגעים	
חשובים	אחרים	בחיים,	משמעותה	של	הענקת	התואר	דוקטור	היא	בהתכה	של	סוף	הדרך	
לימוד,	 שנים	של	 סיום	 וחלומות	חדשים.	 דרך	 אליה	עם	התחלה	של	 והחלומות	שהובילו	
יצירת	 גילוי	והארה;	והתחלה	של	מחקרים	חדשים	ושל	 מחקר	וכתיבה,	קושי	והתלבטות,	
דעת	לשמה	ודעת	שימושית.	וחשוב	לא	פחות:	התואר	דוקטור	מסמל	ומייצג	לא	רק	ידע	
שנרכש	והוספת	דעת	בתחום	מסוים,	אלא	גם	יכולת	הסתכלות	אחרת	על	העולם:	סקרנית,	
דייקנית,	יצירתית	וביקורתית.	זהו	תואר	שאינו	מייצג	רק	כבוד	ויוקרה,	אלא	גם	יוצר	ציפיות	

ומטיל	אחריות.

זוהי	שנתי	הראשונה	בתפקיד	דיקן	בית	הספר	ללימודים	מתקדמים.	עם	כניסתי	לתפקיד	
התפעלתי	מהשילוב	המאפיין	את	בית	הספר,	כמו	את	אוניברסיטת	בר	אילן	בכללותה,	בין	
מצוינות	אקדמית	למאור	פנים	ובין	שמירה	על	מסורת	לחדשנות.	לשילוב	הזה	תרם	רבות	
קודמי	בתפקיד,	פרופ'	גיל	אפשטיין,	שהנהיג	את	בית	הספר	בכישרון	עצום	במשך	חמש	
ומרבית	תקופת	לימודי	הדוקטורט	שלכם	הייתה	בעת	כהונתו	כדיקן.	אני	 שנים	מכוננות,	
מודה	בשמכם	לפרופ'	אפשטיין	ולצוות	בית	הספר	שקלט	גם	אותי	במאור	פנים	וסייע	לי	
בהגשמת	רעיונות	חדשים.	תודה	מיוחדת	לסגנית	הדיקן	פרופ'	בלהה	פישר,	לראש	מדור	

תואר	שלישי	עידית	ברק,	ולעוזרת	המינהלית	לדיקן	חגית	אהרון.

"אני	רוצה	תמיד	עיניים",	כתב	נתן	זך.	ונתן	אלתרמן,	בפזמון	בשם	"סיום",	כתב:	אל	תרכיבו	
משקפיים	/	לא	קודרות	ולא	שמחות	/	הסתכלו	נא	בעיניים	/	בעיניים	פקוחות".	אלה	חיי	

הדוקטוריות	והדוקטורים,	וזה	ייעודם	-	ייעודכם.

ברכות	מכל	הלב,	והעיקר:	אל	תפסיקו	לחלום,	לחלום	ולהצליח!

 שלכם,
פרופ' אריאל בנדור
דיקן	בית	הספר

ללימודים	מתקדמים
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דוקטורים יקרים, 

של	 מתקדמים	 ללימודים	 הספר	 בית	 למשפחת	 שהצטרפתם	 מאז	 שנים	 מספר	 חלפו	
אוניברסיטת	בר-אילן.	כעת	הנכם	מסיימים	תקופה	מאתגרת,	מעניינת	וחשובה	בחייכם.

בית	הספר	 ליווה	אתכם	הצוות	המינהלי	של	 לימודיכם	לתואר	השלישי	 לאורך	כל	שנות	
ללימודים	מתקדמים:	ענת	ברגר,	תמר	הרשקוביץ,	אביה	סגל,	לימור	קופרמן	וענת	רוז'נסקי.	
יחדיו	חווינו	את	הדילמות,	ההתרגשות	והקשיים.	השתדלנו	לסייע	ולתת	הכוונה	ועצה	טובה.	

עשינו	כל	מאמץ	ליצור	עבורכם	אווירה	נעימה	ותומכת	לכל	אורך	הדרך.

תודה	מיוחדת	לצוות	המינהלי	של	בית	הספר	ללימודים	מתקדמים	ולדיקן,	פרופ'	אריאל	
בנדור,	שהתגייסו	כדי	לקדם	עבורכם	את	הרגע	המיוחל:	קבלת	התואר	דוקטור.

ברכות	על	הצטרפותכם	לכאלפיים	וחמש	מאות	סטודנטים	של	אוניברסיטת	בר-אילן	שזכו	
לקבל	את	התואר	דוקטור	לפילוסופיה	בעשור	האחרון.

אנו	מודעים	לכך	שתהליך	המחקר	והכתיבה	היה	ארוך	ולא	פשוט.	בשיחות	מזדמנות	נהגתם	
להשוות	בין	הליך	כתיבת	הדוקטורט	להריון:	שניהם	קשים	אך	מעוררי	ציפייה;	מאתגרים	אך	
מספקים;	ובסופם	חבלי	לידה	עד	לקבלת	האוצר	שכולם,	ובמיוחד	אתם,	כל	כך	ציפיתם	לו.

עם	סיום	לימודיכם,	אתם	מתחילים	דרך	חדשה:	"התחלות	הן	תמיד	גם	סוף	של	תקופה	
עוברת	שאתך	נשארת"	)יזהר	אשדות(.

אני	מאמינה	כי	בשנות	לימודיכם	באוניברסיטה	החכמתם	וקיבלתם	כלים	אשר	ילוו	אתכם	
בהמשך	חייכם.	לאורך	דרככם	המחקרית	פגשתם	אנשים	מעניינים	ומעוררי	השראה,	נחשפתם	
לתכנים	חדשים,	העליתם	רעיונות	מוצלחים,	הוכחתם	יצירתיות	וחדשנות,	והצלחתם	להגיע	

לידי	הגשמה	עצמית	ולכבוש	פסגות	גבוהות.

אני	מאחלת	לכם	הצלחה	רבה	בהמשך	הדרך,	ושיתקיים	בכם	הפסוק:	"והיה	כעץ	שתול	על	
פלגי	מים	אשר	פריו	יתן	בעתו	ועלהו	לא	יבול	וכל	אשר	יעשה	יצליח"	)תהילים	א',	ג'(.

בהערכה רבה,
עידית ברק

ראש	מדור	תואר	שלישי
בית	הספר	ללימודים	מתקדמים
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הפקולטה לרפואה

ד”ר פייגה מגזל
הפקולטה	לרפואה	

אלבומין בסרום שעבר שינויים כתוצאה מחימצון 
מאיץ נזק אנדותליאלי ויכול לשמש כסמן למחלות 

קרדיווסקולריות
בהנחיית		פרופ' בתיה קריסטל

              ד”ר שפרה סלע
               ד”ר אנדראה סוכמן-ספיר - מכללת תל-חי

ד”ר עינב קליגר
הפקולטה	לרפואה	

שפעול ניוטרופילים כתנאי לאקטיבציה ולטרנסמיגרציה 
של מונוציטים

בהנחיית	פרופ' בתיה קריסטל
             ד”ר שפרה סלע

ד”ר הגר תדמור
הפקולטה	לרפואה	

NRG1/ErbB4 תפקידו של המסלול העצבי
בתפקודים קוגניטיביים ובעיבוד רגשי:    

השלכות למחלת הסכיזופרניה
בהנחיית		פרופ' יצחק חביב

              ד”ר אוון אליוט
              ד”ר אלון שמיר - הטכניון, חיפה

מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה
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ד”ר אולגה אונגר
המחלקה	ליהדות	זמננו	

פיסולו של מיכאל קארה 
והטרנספורמציה של יהדות מזרח מרכז אירופה 

במחצית הראשונה של המאה העשרים
בהנחיית	פרופ' אדם פרזיגר 

             ד”ר מרים ריינר

ד”ר מולי אלדר
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

הסחר הימי של צור בתקופת הברזל והשפעתו על 
כלכלות ישראל, יהודה ופלשת

בהנחיית	פרופ' אברהם פאוסט

ד”ר נעמי יוכבד אנגלרד-שפר
המחלקה	לתלמוד

מגמות של החמרה והקלה בתולדותיהן של הרחקות 
בין איש לאשתו הנידה

בהנחיית	פרופ' דניאל שפרבר

ד”ר שאול אפרתי
המחלקה	למחשבת	ישראל	

פרקים לקסיקוגראפיים בחלק הראשון של
'מורה נבוכים' והקשרם ל'סתרי תורה'

בהנחיית	פרופ' שמואל הרווי

ד”ר נורית אשל
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

Q-היחס לישו במרקוס וב
בהנחיית	פרופ' אייל רגב

ד”ר שושנה )סופיה( ביו
המחלקה	לתנ”ך	

“אגדת הקדושים” הנבואית במקרא: 
היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית

בהנחיית פרופ' מיכאל אביעוז

ד”ר דוד משה ביטון
המחלקה	ליהדות	זמננו	

“לעשות המודרניסם בטהרה עם הדת” -
תגובתם ההלכתית של חכמי יהדות מרוקו לאתגרי 

הזמן בתקופת הפרוטקטוראט הצרפתי )1956-1912(
בהנחיית	פרופ' צבי זוהר

ד”ר תמר מרים בינו
המחלקה	למחשבת	ישראל	

התפתחות תפיסת האלוהות בהגותו של מרטין 
מרדכי בובר

בהנחיית פרופ' אפרים מאיר

ד”ר חיה בינוסוביץ
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

ההתקבלות של 'ספר הקטרוג והאמונה' לאורי צבי 
גרינברג: היבטים היסטוריים וסוציו-ספרותיים

בהנחיית		פרופ' תמר וולף-מונזון

ד”ר עליזה בלוך
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

עיצוב מערכת החינוך העל-יסודית בעיירות הפיתוח 
בתקופה שבין הרפורמות )1995-1969(: 

סוגיות, התמודדויות ודילמות
בהנחיית	ד”ר לילך רוזנברג-פרידמן

פרופ' יאיר זלטנרייך - המכללה
                           האקדמית תל-חי

ד”ר לימור בן שיטרית-טל
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	

מלחמת האזרחים בלבנון בשנים 1990-1975 
כפי שמשתקפת בספרות הנשים הלבנונית -

נקודת מבט חדשה
בהנחיית		פרופ' זאב מגן

ד”ר שולמית בן שעיה
המחלקה	לתלמוד	

הלכות נידה בחיבורי ההלכה של צרפת
מבית מדרשו של רש”י ועד לסמ”ק

בהנחיית	ד”ר יהודה גלינסקי

ד”ר אדם בן-נון
המחלקה	ללשון	העברית	ולשונות	שמיות

כתבי היד התימניים של התורה והמסורת המשתקפת 
מהם בהשוואה למסורת הכתיב, הניקוד והטעמים 

שבכתר בן-אשר  ול”חלק הדקדוק” של מהרי”ץ
בהנחיית	פרופ' יוסף עופר

ד”ר נתן ג'יימס פורד

ד”ר גלית ברין
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

היבטים בין-תרבותיים ב”חיבור יפה מהישועה” - 
סוגה, תמטיקה ומגמות עריכה

בהנחיית		פרופ' רלה קושלבסקי 
              פרופ' אליעזר שלוסברג

ד”ר נמרוד מרדכי געתון
המחלקה	לתולדות	ישראל	

תמורות כלכליות וחברתיות בתפוצה היהודית 
ספרדית-מערבית במרחב האטלנטי בראשית העידן 

המודרני: המקרה של קהילת באיונה, 1790-1723
בהנחיית	ד”ר אורלי מירון

ד”ר אלישבע דיין
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

מסורות הזיהוי של בעלי החיים ממחלקת היונקים 
במקרא

בהנחיית פרופ' זהר עמר

ד”ר עדנה הילביץ
המחלקה	לתנ”ך	

נשים מצילות חיים במקרא -
רטוריקה של שינוי מציאות
בהנחיית		פרופ' יעל שמש
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ד”ר ראובן הכהן אוריה
המחלקה	למחשבת	ישראל	

התודעה המשיחית-מיסטית של הרבי מנחם מנדל 
שניאורסון מלובביץ' )1994-1902(

בהנחיית		פרופ' דב שוורץ

ד”ר יהודה הרטמן
המחלקה	לתולדות	ישראל	

יחסה של האורתודוקסיה היהודית בהונגריה למדינה 
ולאנטישמיות 1944-1867

בהנחיית	פרופ' שמואל פיינר
פרופ' גיא מירון - האוניברסיטה הפתוחה,

רעננה

ד”ר דומיניק הרננדז
המחלקה	לתנ”ך	

“כמה נר רשעים ידעך?” -
השגשוג של הרשעים כנושא בספר איוב 

ובמזרח הקרוב הקדום
בהנחיית	פרופ' אד גרינשטיין

ד”ר תהלה הרץ
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

על הקרבה, על קורבנות ועל האהבה מוסדות החינוך 
לילדים עזובים ועבריינים של הנהגת היישוב ושל 

העיר תל-אביב )1948-1934(
בהנחיית	ד”ר לילך רוזנברג-פרידמן

ד”ר שמואל ויינשטיין
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

תפיסת הלא מודע במחשבת חב”ד:
פסיכואנליזה מיסטית ב'ספר התניא' לר' שניאור 

זלמן מלאדי
בהנחיית	פרופ' צבי מרק

ד”ר אברהם זיו
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
אירועים סייסמיים במזרח הים התיכון במאה 

הרביעית לספירה הנוצרית והשפעתם על אתרים 
ארכיאולוגיים נבחרים בארץ-ישראל

בהנחיית	פרופ' בועז זיסו
            פרופ' עמוס קלונר

ד”ר אביתר זנבר
המחלקה	לתולדות	ישראל	

הפרובינקיות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל 
בתקופות בית שני, המשנה והתלמוד -

היבטים היסטוריים, גיאוגרפיים ותרבותיים
בהנחיית	פרופ' עמנואל פרידהיים

ד”ר נועם טופלברג
החוג	הרב	תחומי	במדעי	היהדות	

איקונוגרפיית קורבן המלחמות בישראל בראי שלוש 
אמניות: מינה זיסלמן, ביאנקה אשל-גרשוני ותמר 

גטר בשנות השבעים של המאה העשרים
בהנחיית פרופ' ברכה יניב

ד”ר שולמית ויקי טרם
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

ירושלים ויהודה במאה הראשונה ותחילת המאה 
השנייה לסה”נ: רצף ותמורה בתרבות הקראמית

בהנחיית	פרופ' דוד אדן ביוביץ

ד”ר משה טרשנסקי
המחלקה	לתולדות	ישראל	

פועלו הציבורי של הרב אפרים אשרי
וחשיבות חיבורו 'שו”ת ממעמקים' 

לגיבוש נרטיב היסטוריוגראפי-דתי לתולדות השואה
בהנחיית		פרופ' גרשון בקון

ד”ר אלי יוסף
המחלקה	לתלמוד	

רבי שלום משאש ומשנתו ההלכתית בסוגיות בדיני 
משפחה

בהנחיית פרופ' יוסף ריבלין

ד”ר עדו ישראלי
המחלקה	לתולדות	ישראל	

פעילותם הציבורית ויצירתם התורנית
של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים

תרמ”ה-תרע”ח )1918-1885(
בהנחיית	פרופ' שאול רגב

ד”ר מירה כהן שטרקמן
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

ספרות רפואה בספרדית-יהודית )לאדינו(: 
לקראת מיפוי ז'אנרי-תמאטי

בהנחיית		פרופ' שמואל רפאל
              ד”ר דב הכהן

ד”ר מאיר ליכטנשטיין
המחלקה	לתלמוד	

לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז”ל
בהנחיית		פרופ' לייב מוסקוביץ

ד”ר ירון לישע
המחלקה	ללשון	העברית	ולשונות	שמיות	

העברית בהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון 263
בהנחיית		פרופ' מיכאל ריז'יק
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ד”ר עידו פכטר
המחלקה	למחשבת	ישראל	

התפתחותה הרעיונית של האורתודוקסיה המודרנית 
באמריקה: דגמים ושיטות
בהנחיית	פרופ' דב שוורץ

ד”ר מיכל פרם כהן
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

“הלא עלמה הנני ובכל זאת לא אירא אם אך יקרא ה' 
לי דרור” שרה פייגה פונר לבית מיינקין )1937-1854(:

הסופרת העברית הראשונה
בהנחיית		פרופ' טובה כהן

ד”ר משה גולצ'ין

ד”ר אריאל רבין
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

סדרת 'היכל הכלים השבורים' לדוד שחר:
נרטולוגיה, היסטוריה ומיסטיקה
בהנחיית	פרופ' אבידב ליפסקר

ד”ר ירון רן
המחלקה	לתולדות	ישראל	

“במשעולי ערב” -  תהליך עלייתו של אליהו ששון 
לדמות מפתח בנושא הערבים בתנועה הציונית 

בשנים 1939-1916
בהנחיית		פרופ' ירון הראל

ד”ר עמית שדמן
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

בין נחל רבה לנחל שילה: 
תפרוסת היישוב הכפרי בתקופות ההלניסטית, 

הרומית והביזנטית לאור חפירות וסקרים
בהנחיית	פרופ' שמעון דר

ד”ר איילה שוורץ
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

נרטיבים מן ההיסטוריה של יהודי ספרד 
וביטוייהם במחזאות העברית בין השנים 2010-1847

בהנחיית		פרופ' שמואל רפאל

ד”ר ויקטוריה שטיימן
המחלקה	לליהדות	זמננו	

זהות, הזדהות והשתלבות תרבותית 
בקרב צעירים מהגרים מברית המועצות לשעבר

אשר היגרו בין השנים 1998-1989: 
השוואה בין ישראל לצפון אמריקה

בהנחיית		פרופ' לילך לב ארי
              פרופ' אדם פרזיגר

ד”ר רונית שירן
המחלקה	לתנ”ך	

דמותה הספרותית של דבורה ומאפייני מנהיגותה 
על-פי שופטים ד'-ה'

בהנחיית	פרופ' יעל שמש

ד”ר יגאל ללום
המחלקה	לתלמוד	

קווים למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור 
עמיאל

בהנחיית	פרופ' יוסף ריבלין

ד”ר גלעד לנדאו
המחלקה	לתלמוד	

מהדורה ופירוש מקיף לפרק 'עגלה ערופה'
בתלמוד הבבלי, סוטה, פרק תשיעי
בהנחיית	פרופ' שמא יהודה פרידמן

ד”ר אהרון עמית

ד”ר זהר מיכאלי
המחלקה	למחשבת	ישראל	

הגישה הדיאלוגית של בובר ורוזנצווייג לנצרות
בראי השיח העכשווי

בהנחיית	פרופ' אפרים מאיר

ד”ר צ'ארלס כריסטופר מקיני
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

גיאוגרפיה היסטורית של החלוקה המנהלית של 
יהודה: רשימות הערים של יהודה ובנימין בספר 

יהושע ט”ו: 62-21, י”ח: 28-21
בהנחיית	פרופ' יגאל לוין

פרופ' אהרן מאיר

ד”ר עדי מרילי
המחלקה	לתנ”ך	

גוף, לשון ומגדר במקרא:
הבניית חוויות הגופים את העברית המקראית ועיצובן 

את המגדר במקרא - דיון סמנטי מגדרי בשמות 
אברי הגוף ‘עין’,’יד’,’פה’

בהנחיית		פרופ' אליעזר )אד( גרינשטיין

ד”ר יהושבע סמט שינברג
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

החברה היהודית ותרבותה 
בראי שירת האפיטפים של משוררי ההשכלה

בהנחיית		פרופ' תמר וולף-מונזון
              ד”ר משה גולצ'ין

ד”ר יאיר ספיר
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
תהליכי היווצרות אתרים בתל עיטון וסביבתו

בהנחיית		פרופ' אברהם פאוסט

ד”ר אביעד משה ספרוני
המחלקה	לתלמוד	

המעשה בתוספתא לאור המקבילות
בהנחיית	ד”ר אהרון עמית
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ד”ר קרן אזרתי
המחלקה	לספרות	משווה	

מלאכים מנגנים בציור הרנסנס האיטלקי 1500-1300
בהנחיית	ד”ר לאה דובב

ד”ר שרית הני בן-עובד
המחלקה	לאנגלית	

לקסיקון וזהות בקרב ילדי גן ממשפחות דוברות אמהרית
בהנחיית		פרופ' שרון ערמון לוטם

ד”ר אורית גולן
המחלקה	לפילוסופיה	

הזכות להורות באמצעות טכנולוגיות פריון
בהנחיית		פרופ' נעם זהר

ד”ר דוד גלולה
המחלקה	ללימודי	מידע	

עיצוב מעצים משתמש השפעות עיצוב הידודיות
אנוש-מחשב על העצמת משתמשים

בהנחיית		פרופ' משה יצחקי
              ד”ר אריאל פרנק

ד”ר רבקה )ריקי( גרינברג
המחלקה	ללימודי	מידע	

התנהגות מידע של לקוחות הספרייה האקדמית:
חקר מקרה של אוניברסיטה בישראל

בהנחיית		פרופ' יהודית בר-אילן

ד”ר אביטל הכט
המחלקה	להסטוריה	כללית	

נשיאת ארגנטינה מריה אסטלה מרטינז דה פרון - 
“איסבל” )1976-1974(: ניפוץ תקרת הזכוכית המגדרית 

או הקדמה למשטר טרור צבאי?
בהנחיית		ד”ר יוסף ליברזון

              ד”ר אילן רחום

ד”ר דברת הראל
המחלקה	לספרות	משווה	

הבניית הזהות הנרטיבית בסיפורי חיים של זקנים עם 
דמנציה

בהנחיית		פרופ' ליאת איילון
פרופ' רינה לפידוס

ד”ר שראל וינברגר
			 המחלקה	לפילוסופיה	

הכרה מדעית ומיתית בפילוסופיה הסימבולית של 
ארנסט קסירר

בהנחיית		ד”ר פיני איפרגן
              ד”ר רז חן-מוריס

ד”ר רוית ויסמן
המחלקה	ללימודי	מידע	

מודל המידע המשולב:
מודל תיאורטי ויישומי לשינוי התנהגותי )הפחתת משקל( 

באמצעות תכנית מובנית מבוססת מידע וטכנולוגיה 
)אתר אינטרנט אישי או אפליקציה בטלפון נייד-חכם(

פרופ' יהודית בר-אילן בהנחיית		

ד”ר ענת ויקס
המחלקה	למוזיקה	

המוסיקה של בטי אוליברו והשפעת הפולקלור היהודי על 
יצירותיה

פרופ' איתן חיימו בהנחיית		

ד”ר מאשה זולוטרבסקי-בר
המחלקה	ללימודי	מידע	

חיפוש מידע על-ידי משתמשים במערכות מידע 
ממוחשבות בארכיונים - דפוסי בחירת הערכים לחיפוש

בהנחיית		ד”ר סילויה שנקולבסקי-קרול

ד”ר שגיא זקוסקי
המחלקה	למוזיקה	

ה”חפצים האישיים” של נעמי שמר: המרחב המוזיקלי 
הפרטי בפזמוניה של “המשוררת הלאומית”

בהנחיית		פרופ' איתן אגמון

ד”ר יששכר זרוק
המחלקה	ללימודי	מידע	

דפוסי התנהגות חיפוש המידע ברשת האינטרנט של 
מנהלי הרכש בישראל

לצורך איתור מידע על ספקים והערכתם
בהנחיית		פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב

ד”ר יניב חזן
המחלקה	לספרות	משווה	
“הקריאה האנימליסטית”:

ייצוג בעלי-חיים בספרות המערבית
מנקודת מבט פוסט-אנתרופוצנטרית
בהנחיית		פרופ' יהושע אלקולומברה

ד”ר יעקב מאשיטי

ד”ר קרן אנה חריזמן
המחלקה	לאנגלית	

סוגיות רבות בסמנטיקה של מבנים מספריים
בשפה הרוסית

בהנחיית		פרופ' סוזן רוטשטיין

ד”ר רז יצחקי
המחלקה	למוזיקה	

אפיסטמולוגיה וחשיבה יצירתית בפדגוגיה של הג'אז
בהנחיית		פרופ' דבורה קורט

פרופ' אנדרי היידו ז”ל
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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה מדעי הרוח

ד”ר שחר לאודון
המחלקה	לספרות	משווה	

“יצירת האמנות המתה חיה”: תבנית לניתוח “דמות 
הסימולקרום” ברומן הגוטי המאוחר ובתמונתו של דוריאן 

גריי של אוסקר ויילד
בהנחיית		פרופ' יהושע אלקולומברה

ד”ר נטליה מאיר
המחלקה	לאנגלית	

פרופילים לשוניים של ילדים דו-לשוניים דוברי רוסית-
עברית: השפעות של דו-לשוניות ולקות שפה ספציפית 

)SLI(
בהנחיית		פרופ' שרון ערמון לוטם

ד”ר אסף נוי
המחלקה	למוזיקה	

כרך א: “פרימות”
סימפוניה קונצ'רטנטה לתזמורת סימפונית וכלי הקשה 

כרך ב: מודולציות סגנוניות במוסיקה של יוסף ברדנשוילי
בהנחיית		פרופ' בטי אוליברו

              פרופ' גדעון לבינסון

ד”ר מיכל סגל
המחלקה	לפילוסופיה	

מסביב למשולש: הבשורה על פי הגל
בהנחיית		ד”ר פיני איפרגן

ד”ר חנאן עואודה
המחלקה	למוזיקה	

גיבוש מודל מבני של טקסי הנישואין הערביים 
המסורתיים בגליל התחתון 

על בסיס שירי נשים המושרים לכלה ולחתן
בהנחיית		פרופ' יהודית פריגישי

ד”ר מיכל צור דחוח
המחלקה	למוזיקה	

טיפול במוזיקה על בסיס מיינדפולנס 
לחולים בדיכאון ברמיסיה

בהנחיית		פרופ' אהוד בודנר

ד”ר גיטל קרביץ סימקוביץ
המחלקה	לספרות	משווה	

הרמן הסה וההגות הבודהיסטית:
סוגיות מרכזיות בכתביו של הסה ובפילוסופיה 

הבודהיסטית והזיקה ביניהן
בהנחיית		פרופ' יואב אלשטיין

ד”ר אגון רוט
המחלקה	לאנגלית	

אולגה קירש -
ביוגרפיה ספרותית

בהנחיית		פרופ' ג'פרי פרל

ד”ר חגית ריפינסקי
המחלקה	לאנגלית	

שפה ורגש: חקר בלשני של סיפורים אישיים
של יתומי רואנדה

בהנחיית		פרופ' יואל וולטרס

ד”ר גל שחר
המחלקה	לספרות	משווה	

ּפַלִימְפסֶסְט ודיאלקטיקות של מחיקה:
מקרי מבחן באמנות החזותית

בהנחיית		ד”ר לאה דובב

ד”ר רוני שיפריס
המחלקה	למוזיקה	

תרומתן של 'התמקדות' ו'הסחה' באמצעות האזנה 
למוזיקה לוויסות רגשי בבגרות ובזקנה

בהנחיית		פרופ' אהוד בודנר
ד”ר יובל פלגי - אוניברסיטת חיפה

ד”ר תמר שמרלר
המחלקה	לאנגלית	

מודעות מורפולוגית וקריאה באנגלית כשפה זרה 
אצל תלמידים דוברי עברית כשפת אם

בהנחיית		פרופ' אלינור סאיג'-חדד
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היחידה ללימודים
בין-תחומיים

ד”ר צביה אלגלי
התוכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	

מדיניות התקשוב בחינוך בשנים 2000-1980:
אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים

בהנחיית		פרופ' נח עפרון

ד”ר ריבה אלטמן
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

אחר שהוא אח: 
הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בין-

תחומי
בהנחיית	פרופ' אבי שגיא

ד”ר דורית למברגר

ד”ר עמרי ביכובסקי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

הסימפטום כפתרון לבעיית האינטרסובייקטיביות
בהנחיית	פרופ' דב שוורץ

ד”ר דורית למברגר

ד”ר יעל בנקירר
התכנית	ללימודי	מיגדר	

מחוץ לטקס ומעבר לטקסט: 
על אימהות וברית מילה בהגותו של פרויד

בהנחיית	פרופ' רחל בן-ארי
פרופ' הנרייט דהאן כלב - אוניברסיטת

בן גוריון בנגב

ד”ר יואב ברושי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

צלחת אוכל אישית: 
חשיבותם של חפצים שימושיים 

לתהליך הכרה הדדית וכינון ה'עצמי' - 
ניתוח היסטורי-תרבותי, סוציולוגי, פילוסופי 

ופסיכואנליטי
בהנחיית	פרופ' אבי שגיא

ד”ר ענר גוברין

ד”ר חיה ברמה
התכנית	למדעי	המוח	

סינכרון בשרשראות ירי עם לולאות
בהנחיית		פרופ' עדו קנטר

ד”ר אורית דודאי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

מצבים מנטאליים ראשוניים והמדיום הקולנועי:
בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה 

הקולנועית
בהנחיית		ד”ר לירן רזינסקי

              ד”ר סנדרה מאירי - האוניברסיטה
                                          הפתוחה, רעננה

ד”ר רן האוזן
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

שיקום המטאפסיכולוגיה: 
שיבתה של הפסיכואנליזה אל עצמה

פרופ' אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר ענר גוברין

ד”ר אסתר הראל
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

האם הסובייקט של לאקאן הוא ה-Dasein של 
היידגר?

בהנחיית	פרופ' אבי שגיא
פרופ' שירלי זיסר-שרון - אוניברסיטת

                                    תל-אביב

ד”ר עדה מיכל ויינשטיין
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

ספונטניות, תקשורת ומשמעות
בטיפול הפסיכואנליטי ובסיפורי המקרא

פרופ' חננאל מאק בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר עידן טל
התכנית	למדעי	המוח	

MEG זיהוי שינויים במוסיקה: מחקר
בהנחיית		פרופ' משה אבלס

ד”ר משה טלסניק
התוכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	

המומחים לכדורגל -
מדע וטכנולוגיה במעטפת המקצועית של מועדון 

הכדורגל “מכבי חיפה” 2006-1990
בהנחיית		ד”ר רז חן-מוריס

              ד”ר יאיר גלילי - המרכז הבינתחומי

ד”ר זיוה ילין
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

תעודת זהות: 
ייצוגים ביקורתיים של זהויות

באמנות ישראלית עכשווית
בהנחיית		פרופ' אבי שגיא

              ד”ר דומיניק לוי אייזנברג

ד”ר שרית ישראלי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

היראות, בדיה ומופע: 
מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו

בהנחיית	פרופ' אבי שגיא
ד”ר דומיניק לוי אייזנברג
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מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה היחידה ללימודים
בין-תחומיים

ד”ר רינת כהן
התכנית	ללימודי	מיגדר	

המעבר מהוראה לתפקיד הסגנות בבית הספר:
מסע של שינוי אישי, חברתי ומקצועי

בהנחיית		פרופ' חן שכטר

ד”ר עפרה כהן-פריד
התכנית	ללימודי	מיגדר	

“ומי יזכור את הזוכרים” - שכול ומגדר בכתיבת 
הורים שכולים בספרי זיכרון: 1956 עד 1982 

בהנחיית	פרופ' מרגלית שילה

ד”ר תאיר כספי
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

כיצד פועלות מטפורות? 
פסיכואנליזה כמקרה מבחן

בהנחיית	פרופ' אבי שגיא
ד”ר דורית למברגר

ד”ר גלי נהרי - נוסבוים
התכנית	ללימודי	מיגדר	

תפיסות וחוויות מיניות בקרב נשים דתיות-לאומיות 
נשואות

בהנחיית		פרופ' רחל בן-ארי
              פרופ' טובה הרטמן - הקריה האקדמית

                                            קרית אונו

ד”ר ניב נוי
התכנית	למדעי	המוח	

מודלים גלובליים לעומת מודלים לוקליים בחקר 
המודעות הוויזואלית

בהנחיית		פרופ' חמוטל סלובין
              פרופ' רפי מלאך - מכון ויצמן

ד”ר גל סילברמן
התכנית	לניהול	ויישוב	סכסוכים	

בחינת אסטרטגיות ‘חקר עתידים’ כגישת ‘מניעת 
קונפליקט’ במסגרת ‘מערכת מעוצבת ליישוב 

מחלוקות’
פרופ' מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר נעה סלייטר
התכנית	למדעי	המוח	

דגימת מאפיינים של רשתות
והקשר שבין תוכן ומבנה
בהנחיית	פרופ' יורם לוזון

ד”ר אלונה פלג
התכנית	ללימודי	מיגדר	

“בית משלהן” -  בחינת סוגיות של זהות, משמעות 
ושייכות בקרב אימהות לסביות בישראל על רקע 

התזוזה מהשוליים החברתיים למרכז )ובחזרה?(
בהנחיית	פרופ' רחל בן-ארי

פרופ' טובה הרטמן - הקריה האקדמית
קרית אונו

ד”ר בנימין פרל
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

הזונה בסיפורי התלמוד הבבלי
בהנחיית	פרופ' זאב ספראי

ד”ר רונית עירשי

ד”ר מירב פרץ
התכנית	ללימודי	מיגדר	
הימנעות משירות צבאי
ומקומה בסיפורי החיים

של נשים ושל גברים בישראל
בהנחיית	פרופ' אורנה ששון-לוי

ד”ר אורי פרת
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

חיים חיסין כמקרה בוחן 
לשינוי מסגרת הערכים של חלוץ

בהנחיית	פרופ' אבי שגיא
פרופ' מנחם פיש - אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר גיא צורבל
התכנית	למדעי	המוח	

קידוד ושחזור גירוי ראייתי בעזרת צבעי מתח 
הנמדדים מקליפת המוח הראייתית של קופים

בהנחיית	פרופ' חמוטל סלובין

ד”ר אפרת קנול
התכנית	ללימודי	מיגדר	

אבא אחרת:  התבוננות על האבהות בישראל 
מתוך חוויות האבהות של אבות במבני משפחה 

חדשים
בהנחיית	פרופ' דני קפלן

ד”ר צפורה רוזנברג-שיפר
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

תופעת העדות:
מחקר פילוסופי ופסיכואנליטי

עדות בפסיכואנליזה: מעמדה האפיסטמולוגי 
ותרומתה הייחודית בהליך הטיפולי

בהנחיית	פרופ' אבי שגיא
ד”ר ענר גוברין

ד”ר דניאל רייפמן
התכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

תפקידם של נימוקים בפסיקה ההלכתית:
גישה סמיוטית

בהנחיית		פרופ' אבי שגיא
 ד”ר דורית למברגר

ד”ר ענבל שפירא לוץ
התכנית	למדעי	המוח	

תפיסת אובייקט מוסיקלי, אנליזת MEG ופיתוח שיטות
בהנחיית		פרופ' משה אבלס
 פרופ' מינה טייכר
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משפטים

ד”ר יעל לנדי
הפקולטה	למשפטים	

ההגנה מכוח המשפט הבינלאומי
מפני הפקעה של השקעות זרות

בהנחיית	פרופ' אריה רייך

ד”ר נטע נדיב
הפקולטה	למשפטים	

מכרזי עובדים בשירות המדינה כפלטפורמה להדרה 
חברתית - אשליות של גיוון והעדפה מתקנת

בהנחיית			פרופ' יובל פלדמן

ד”ר כרמית סולימן
הפקולטה	למשפטים	

רמיקס בעולם התוכן של המשתמשים: 
קידום פעילות רמיקס בעולם המתפתח והמורכב

של משתמשים ותוכן באינטרנט
בהנחיית	פרופ' גדעון פרחומובסקי

ד”ר יוסף רחמים 
הפקולטה	למשפטים	

דיני החברות ככלי להגנה על האינטרסים 
של בעלי העניין )Stakeholders( בחברה העסקית

בהנחיית	פרופ' ידידיה שטרן
ד”ר אייל עדי

ד”ר עידית שפרן גיטלמן
הפקולטה	למשפטים	

העדפת קרובים במלחמה
בהנחיית	פרופ' צילי דגן

פרופ' יצחק בנבג'י - אוניברסיטת תל-אביב
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ד”ר מיה אביב שלו
הפקולטה	להנדסה	

עיבוד דיגיטלי ואופטי של הדמיות אובייקטים ביו-
רפואיים בעלות ניגודיות נמוכה

בהנחיית		פרופ' זאב זלבסקי

ד”ר אסף אילוביץ
הפקולטה	להנדסה	

שיטות הדמיית סופר-רזולוציה
לצורך התגברות על מגבלת העקיפה

בהנחיית	פרופ' זאב זלבסקי

ד”ר טלי אילוביץ
הפקולטה	להנדסה	

עיבוד תמונה אופטי ושיטות הדמיה
באמצעים של סופר-רזולוציה
בהנחיית	פרופ' זאב זלבסקי

ד”ר אמיר אלוש
הפקולטה	להנדסה	

פתרון יעיל של בעיות אופטימיזציה בדידות
עם יישומים לסגמנטציה של תמונות

בהנחיית	פרופ' יעקב גולדברגר

ד”ר עדי אשכנזי וגרהוף
הפקולטה	להנדסה	

מניפולציות על ננו-חלקיקים מגנטיים 
עבור אפליקציות ביו-רפואיות
בהנחיית		פרופ' זאב זלבסקי 
              פרופ' רחל פופובצר

ד”ר אליאור חדד
	 הפקולטה	להנדסה	

שיטות עיבוד מרחבי דו-אוזניות להעשרת דיבור
בהנחיית	פרופ' שרון גנות

ד”ר אילת חיימוביץ
הפקולטה	להנדסה	

סגמנטציה ספקטראלית הסתברותית של תמונות
בהנחיית	פרופ' יוסי קלר

ד”ר מושיק כהן
הפקולטה	להנדסה	

ננו-פוטוניקה מבוססת פלזמונים
בהנחיית	פרופ' זאב זלבסקי

פרופ' ראובן שביט - אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב

ד”ר שחר לוי
הפקולטה	להנדסה	

פיזור ברילואן מאולץ במוליכי גלים מישוריים
בזכוכיות קלקוגניות

בהנחיית	פרופ' אבי צדוק

ד”ר איתמר קנטר
הפקולטה	להנדסה	

כריית מערכי מידע ביולוגיים גדולים:
יישומן של שיטות אשכול חדשות בחקר גנומיקה של 

תאים בודדים, התפתחות וסרטן
בהנחיית	ד”ר תומר קליסקי
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ד”ר אפרת אוחיון-נאור
המחלקה	לכימיה	

סינתזה אל-מימית של ננו-תחמוצות מתכתיות גבישיות 
בעזרת סונוכימיה וגלי מיקרו
בהנחיית		פרופ' אהרון גדנקן

ד”ר כרמית אלכסנברג
המחלקה	לכימיה	

גישות חדשות לאיתור סובסטרטים 
המוכללים בממברנות סינטטיות וביולוגיות

בהנחיית	פרופ' אריה פרימר

ד”ר אריה בורנשטין
המחלקה	לכימיה	

פיתוח אלקטרודות מרוכבות עבור קבלי-על
ופסאודו-קבלים

בהנחיית	פרופ' דורון אורבך

ד”ר דורון בן הדר
המחלקה	למתמטיקה	

בעיית ההרמה היא NP-שלמה 
ותוצאות קשורות

בהנחיית	ד”ר טל נוביק

ד”ר חנה-נועה ברעד
המחלקה	לכימיה	

מדע חומרים קומבינטורי של תחמוצות מתכתיות
בהתקני אנרגיה חלופית

פרופ' אריה צבן בהנחיית		

ד”ר תמר גטר
המחלקה	לכימיה	

סינטזה ותכנון מבוסס מחשב של חומרים חדישים
שישמשו כטיפול בניוון נוירונים במחלות דלקתיות

בהנחיית	פרופ' חנוך סנדרוביץ
ד”ר אריה גרוזמן

ד”ר שרה האופט
המחלקה	לפיסיקה	

שיפור תהליך הפוטוסנסטיזציה 
בעזרת פוטוסנסיטייזרים שונים וננו-חלקיקים

בהנחיית	פרופ' בנימין ארנברג ז”ל
ד”ר חנה ויטמן

ד”ר רונן הררי
המחלקה	למתמטיקה	

חוגים למחצה סופרטרופיים לא-קומוטטיביים
ואלגברות סמל למחצה

בהנחיית	פרופ' אליעזר רואן

ד”ר שגיב וינטרוב
המחלקה	לכימיה	

פיתוח וסינתזה של משפרי קוגניטיביות חדשים
ד”ר אריה גרוזמן בהנחיית		

ד”ר עמודהוואלי ויקטור
המחלקה	לכימיה	

האם ביומסה יכולה לשמש כחומר גלם בר-קיימא עבור 
בתי זיקוק

בהנחיית		פרופ' אהרון גדנקן

ד”ר רפאל צבי ורד
	 המחלקה	לפיסיקה	

יחסי הקורלציה הקוואנטיים והקלאסיים של ערבוב 
מרובע גלי כמקור חדש לספקטרוסקופיית אנטי-

סטוקס ראמאן קוהרנטית
בהנחיית	פרופ' אבי פאר

ד”ר חן חג'ג'
המחלקה	למדעי	המחשב	

מנגנונים חכמים עבור פלטפורמות בשווקים עכשוויים
בהנחיית	פרופ' דוד סרנה

ד”ר אבינתן חסידים

ד”ר חי חכם
המחלקה	לכימיה	

הכנה ואיפיון של ננו-חלקיקים מגנטיים מרוכבים
המבוססים על ברזל ליישומים סביבתיים

פרופ' שלמה מרגל בהנחיית		

ד”ר מירית חן
המחלקה	לכימיה	

שימוש במבנים ננומטריים
על מנת לשפר ביצועים של התקנים מיקרופלואידיים

בהנחיית		פרופ' חיים סוקניק

ד”ר פנחס חסין
המחלקה	לכימיה	

הכנה ואיפיונים של חלקיקי פולי-דופמין-מצומדי אנזים 
מטריקס מטאלופרוטאינזות ככלי תרפויטי פוטנציאלי 

למחלקת האלצהיימר ולזירוז ריפוי פצעים
בהנחיית		פרופ' שי רהימיפור

ד”ר יבגני טלפינסקי
המחלקה	לפיסיקה	

יצירת אניזוטרופיה מגנטית
על פי תכנון באמצעות מבנים ננומטריים

בהנחיית		פרופ' ליאור קליין

ד”ר אלכס טנג'י
המחלקה	לכימיה	

 SrO שיטות קטליטיות חדשות מבוססות
להפקת ביו-דיזל מחומרי מוצא בלתי אכילים בעזרת 

מיקרוגל: יישום והתאמה למערכות גדולות
בהנחיית		פרופ' אהרון גדנקן
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ד”ר ארז ינאי
המחלקה	לפיסיקה	

מדידות מיקרוסקופיות של מערכות קולואידים: 
מנוזלים לרב-גבישים בדו-מימד

בהנחיית	ד”ר אלי סלוצקין

ד”ר גיל ירוסלבסקי
המחלקה	לכימיה	

משטחים וחלקיקים אנטי-בקטריאליים מבוססי 
פולידופאמין

בהנחיית	פרופ' שי רהימיפור

ד”ר אבנר פנחס כהן
המחלקה	לפיסיקה

אליפסואידים קולואידיים: 
מנוזלים לאריזות גרנולריות
בהנחיית	ד”ר אלי סלוצקין

ד”ר יצחק כהן
המחלקה	לכימיה	

ניצולת מטען ועמידות לאורך זמן 
)CDI( בתהליכים אלקטרוכימים קיבוליים

בהנחיית	פרופ' דורון אורבך

ד”ר רן כהן
המחלקה	למדעי	המחשב	

מחקרים על בטיחות מלאה בחישוב מרובה משתתפים
בהנחיית	פרופ' יהודה לינדל

ד”ר יעקב כרמיאל
המחלקה	לכימיה	

גידול של תחמוצות מתכתיות מתמיסות מימיות
ובשיטה של גידול שכבות אטומיות על מנת לשפר את 

התכונות המכניות, האנטי-חיידקיות, 
וההדבקה של פולימרים ומערכי ננו-צינוריות פחמן

בהנחיית		פרופ' חיים סוקניק

ד”ר עמר לוי
המחלקה	למדעי	המחשב	

אודות ייצוגי מילים ותפקידם בזיהוי גרירה טקסטואלית
בהנחיית	פרופ' עידו דגן

             ד"ר יואב גולדברג

ד”ר בשמת לוי חברוני
המחלקה	לכימיה	

פיתוח קלאטורים ליוני מתכת לטיפול במחלת 
האלצהיימר

בהנחיית	פרופ' בלהה פישר

ד”ר מנחם לחיאני
המחלקה	לפיסיקה	

מידול מערכות אפידמיות בשילוב חיסון
בהנחיית	פרופ' שלמה הבלין

פרופ' יורם לוזון

ד”ר ענבל לפידות
המחלקה	לכימיה	

עיצוב חיישן מולקולארי פלואורסנטי המבוסס
על סין-בימן

פרופ' אמנון אלבק בהנחיית		
פרופ' שמעון שצמילר - אוניברסיטת אריאל

                                 בשומרון

ד”ר מרב מועלם
המחלקה	לכימיה	

הצגת צימוד חזק בין אור וחומר 
בתחום המעברים הוויברציוניים בחומרים אורגניים

ד”ר יעקב טישלר בהנחיית		
                ד”ר דניאל ניסים

ד”ר מורן מזוז
המחלקה	לכימיה	

סינתזה של קדם-תרופות המבוססות על חומר הטבע
CUCURBITACIN E לטיפול בסרטן

בהנחיית		פרופ' שלמה גרוסמן
              פרופ' אמנון אלבק

ד”ר ויקטוריה מכטיי
המחלקה	לכימיה	

פלטפורמה ננומטרית לסריקה ביולוגית קומבינטורית
במודלים תאיים ובחיות

בהנחיית	פרופ' ג'ררדו ביק
            פרופ' אריה וייס

ד”ר אורן מלמוד
המחלקה	למדעי	המחשב	
שיפור היסקים לקסיקליים

באמצעות מודלים התפלגותיים תלויי-הקשר
עם ייצוגי הקשרים עשירים

בהנחיית	פרופ' יעקב גולדברגר
             פרופ' עידו דגן

ד”ר שרית נתן
המחלקה	למתמטיקה	

מציאת נוסחה לגודל המדגם 
בהתפלגות הנורמאלית המעורבת עם בדיקות נומריות 

ובדיקת שיטת הוראה חדשנית על ההתפלגות 
הנורמאלית המעורבת וחקר השיטה

בהנחיית	פרופ' קנת הוכברג
פרופ' ישראל דוד - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד”ר סיון עוקשי
המחלקה	לכימיה	

פיתוח אלקטרודות מתקדמות המבוססות על ננו 
שפופרות פחמן

בהנחיית		פרופ' דורון אורבך

ד”ר בני פורת
המחלקה	למדעי	המחשב	

תיאום תבניות ביחס למודל מידע זורם
בהנחיית		פרופ' עמיהוד אמיר
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ד”ר גיא פיגנבלט
המחלקה	למדעי	המחשב	

עיבוד מידע גדול
בהנחיית	פרופ' אלי פורת

ד”ר אלכסנדר פלטניק
המחלקה	לכימיה	

לייזר שיכבה חד-מולקולארית במצב מוצק
בהנחיית		ד”ר יעקב טישלר

ד”ר שירין קהרמאני
המחלקה	לכימיה	

תכנון מבוסס מחשב של חומרים בעלי פוטנציאל הגנה 
על התא

בהנחיית	פרופ' חנוך סנדרוביץ
ד”ר אריה גרוזמן

ד”ר לילי קוטלרמן
המחלקה	למדעי	המחשב	

שימוש בידע לקסיקלי סמנטי לארגון מידע
בהנחיית		פרופ' עידו דגן

ד”ר ויג'אי בושאן קומר
המחלקה	לכימיה	

חלקיקים ננו-מטריים ומיקרו-מטריים של מתכות:
יצירה ממצב מותך, תכונות ויישומים

בהנחיית	פרופ' אהרון גדנקן
ד”ר זאב פורת - הקריה למחקר גרעיני נגב

ד”ר בוריס רדקו
המחלקה	לכימיה	

פיתוח תצמידים של פפטידים
עם תרופות לגילוי וטיפול בגידולים סרטניים

בהנחיית		פרופ' אמנון אלבק
פרופ' גרי גלרמן - אוניברסיטת אריאל

בשומרון

ד”ר צפרה רודניק-גליק
המחלקה	לכימיה	

הכנה ואיפיון של מונומרים וננו/מיקרו-חלקיקים 
ביספוספונטים פונקציונאלים בעלי התפלגות גדלים צרה 

לשימושים ביו-רפואיים של העצם
בהנחיית	פרופ' שלמה מרגל

ד”ר יונתן רוזן
המחלקה	למתמטיקה	

שזירת מבנה, תוכן ודינאמיקה ברשתות 
באמצעות הירארכיה, דמיון וקריטיות

בהנחיית		פרופ' יורם לוזון

ד”ר אוה רוזנטור-שקופ
המחלקה	לכימיה	

 : WIP החלבון ההומני חסר-המבנה
חקר שווי-המשקל הקונפורמציוני באמצעות תמ”ג

בהנחיית	פרופ' ירדן טשיל

ד"ר אריאל רוזנמן
המחלקה	לכימיה	

סוללות ליתיום-גופרית בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה 
המבוססות על חומרים מסחריים

בהנחיית  פרופ' דורון אורבך

ד”ר אירינה רייטבלט
המחלקה	לכימיה	

סינטזה סונוכימית של מיקרוספירות דנ”א ורנ”א: 
חקר מנגנון היצירה של המיקרוספירות בעזרת שיטת 

התמ”ג והשימושים שלהן
בהנחיית	פרופ' אהרון גדנקן

ד”ר דרור שולומון
המחלקה	למדעי	המחשב	

שיטות מבוססות אינטליגנציה חישובית לבעיית הפאזל
בהנחיית		פרופ' נתן נתניהו

ד”ר אריאל שיפטן
המחלקה	למדעי	המחשב	

אלגוריתמים יעילים על קבוצות: 
חיפוש, דגימה ואינדוקס

בהנחיית		פרופ' אלי פורת

ד”ר יצחק אלי שליט
המחלקה	לכימיה

פיתוח מולקולות ביפונקציונאליות 
בעלות פוטנציאל לטיפול במחלות ניווניות

בהנחיית	 פרופ' אמנון אלבק
פרופ' גרי גלרמן - אוניברסיטת אריאל

בשומרון
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ד”ר לילך בן שמעון
הפקולטה	למדעי	החיים	

אפיון תפקידן של מודיפיקציית צבר ברזל-גופרית על 
הכרומוקינזין KIF4A ושל דה-יוביקויטינציה של היסטון 

H2B בשמירה על יציבות הגנום
בהנחיית	פרופ' שי בן-ארויה

ד”ר אירנה ברונשטיין ברגר
הפקולטה	למדעי	החיים	

חקר ארגון הגרעין על-ידי תכונות דינמיות של הכרומטין
בהנחיית		פרופ' יובל גרעיני
פרופ' ירון שב-טל

ד”ר רועי ברנע
הפקולטה	למדעי	החיים	

שילוב סינרגטי של מספר גישות לטיפול בתופעת 
הדגירה  להשתוקקות לסם הקוקאין

בהנחיית		פרופ' גל ידיד

ד”ר רעות ברק פוקס
הפקולטה	למדעי	החיים	

    Slit-Robo חקירות מבנה-תפקוד של
בהנחיית		ד”ר ירדן אופטובסקי

ד”ר פולינה גבע
הפקולטה	למדעי	החיים	

 mRNA תפקיד לוקליזציה של
בתהליך רבייה זוויגית אצל שמרים

בהנחיית		ד”ר דן קטקוף
ֿ ד”ר סטלה ארונוב - אוניברסיטת אריאל

בשומרון

ד”ר מירי גורדין
הפקולטה	למדעי	החיים	

 T-חקירת אוסף קולטני תאי ה
בתימוס ובדם היקפי של עכברים בריאים ומושרי סרטן

בהנחיית		פרופ' סול עפרוני

ד”ר מורן גל
הפקולטה	למדעי	החיים	

גנטיקה קלינית בעידן הגנומי: 
זיהוי מוטציות הגורמות למחלות

באמצעות טכנולוגיות גנומיות מרובות תפוקה -
מאקסומים בודדים לסקר אוכלוסיה

בהנחיית		פרופ' ארז לבנון

ד”ר אסף אהרון גרטלר
הפקולטה	למדעי	החיים	

  SIRT1 מציאת מעכבים חדשים של האנזים
AlphaLISA באמצעות מבחן מבוסס טכנולוגיית

פרופ' חיים כהן בהנחיית		

ד”ר סעיד אבו-גוש
הפקולטה	למדעי	החיים	

פוטוניקה של מיקרו-אצות וננו-ביוטכנולוגיה
פרופ' צבי דובינסקי בהנחיית		
פרופ' דרור פיקסלר

ד”ר אריאל אזיה אמיתי
הפקולטה	למדעי	החיים	

גילוי תכונות ביו-פיזיקליות של חלבונים ייחודיים
על ידי למידת מכונה מבוססת רצף

בהנחיית		פרופ' רון אונגר
              פרופ' אמנון הורוביץ - מכון ויצמן

ד”ר עידן אלבז
הפקולטה	למדעי	החיים	

פלסטיות סינפטית כתלות בשינויים יממיים, 
בשינה ובתפקודים התנהגותיים בדג הזברה

בהנחיית		פרופ' ליאור אפלבוים

ד”ר סיון אלחנטי 
הפקולטה	למדעי	החיים	

SIRT6 אפיון הבקרה המולקולרית של
פרופ' חיים כהן בהנחיית		

ד”ר חן אנקרי-דרעי
הפקולטה	למדעי	החיים	

שיפור התגובה האנטי-סרטנית של לימפוציטים 
על ידי שימוש ברצפטורים כימריים קו-סטימולטוריים

בהנחיית		פרופ' סיריל כהן

ד”ר ענת בורקוביץ
הפקולטה	למדעי	החיים	

ניתוח ותכנון של נוגדנים משופרים
בהנחיית		פרופ' ינאי עופרן

ד”ר נטליה בלקין
הפקולטה	למדעי	החיים

השפעות הזרמת רכז התפלת מי-ים 
על האוכלוסיות הבקטריאליות והפיטופלנקטוניות 

בסביבה החופית
בהנחיית		פרופ' אילנה ברמן-פרנק

ד”ר נורית קרס - חקר ימים ואגמים
לישראל, חיפה

ד”ר יריב בן נעים
הפקולטה	למדעי	החיים	

 Phytophthora Infestans שיפור העמידות נגד כימשון
 )Pyramiding( בעגבנייה על ידי כינוס גנים לעמידות

שמקורם בעגבניות בר 
Solanum Habrochaites -ו Solanum Pimpinellifolium

בהנחיית		פרופ' יגאל כהן
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ד”ר עומרי מטלון
הפקולטה	למדעי	החיים	

אפיון המנגנונים המולקולריים השליליים
המבקרים את סף השפעול של תאי הרג טבעיים

בהנחיית		פרופ' מירה ברדה-סעד

ד”ר אסתי מיכאל
הפקולטה	למדעי	החיים	

שינויים מורפולוגיים ופיזיולוגיים החלים בחיידק
 Pseudomonas Stutzeri ST-9 הגדל בנוכחות טולואן			

פרופ' ישעיהו ניצן בהנחיית		
ד”ר רבקה כהן - מרכז אוניברסיטאי אריאל

בשומרון

ד”ר ויטה מירקין
הפקולטה	למדעי	החיים	

שימוש בתרכובת AS101 למניעת הישרדות של תאי 
לוקמיה לימפוציטית כרונית: בירור מנגנוני פעולה 

ויישומים קליניים
בהנחיית		פרופ' בנימין שרדני

פרופ' אלן ברבי - בי”ח קפלן, רחובות

ד”ר אבי נזננסקי
הפקולטה	למדעי	החיים	

 PstS  חקר המבנה והתפקוד של החלבון
בהנחיית	ד”ר ירדן אופטובסקי

ד”ר ענבל סלע-צולנג
הפקולטה	למדעי	החיים	

ניתוח וניבוי מבוססי מבנה של ממשקי נוגדן-אנטיגן
בהנחיית		פרופ' ינאי עופרן

ד”ר טל פאר
הפקולטה	למדעי	החיים	

תפקודו ובקרתו של החלבון Gas2l3 במהלך חלוקת
תאי יונקים    

בהנחיית		ד”ר עמית צור

ד”ר סופיה פריד
הפקולטה	למדעי	החיים	

 WASp בבקרת WIP מעורבותו של החלבון
ותפקודם במערכת החיסון

בהנחיית	פרופ' מירה ברדה-סעד

ד”ר רמי פרנסה
הפקולטה	למדעי	החיים	

מנגנונים המעורבים ביצירת ביופילם בכחולית
   Synechococcus Elongatus PCC7942 

בהנחיית		פרופ' רקפת שוורץ

ד”ר גיל רחמים
הפקולטה	למדעי	החיים	

אינטראקציות לא-מקומיות כשלב מוקדם
בתהליך קיפול החלבון

בהנחיית		פרופ' אלישע האס

ד”ר רונן הופ
הפקולטה	למדעי	החיים	

 Spliced-Leader RNA-מעבר אותות של תהליך ה
Trypanosoma	Brucei בטפיל Silencing

בהנחיית	פרופ' שולמית מיכאלי

ד"ר דרור היבש
הפקולטה	למדעי	החיים	

ניצול דפוסים בנתוני ריצוף גנומי
בהנחיית	פרופ' אורית שפי
											פרופ' סול עפרוני

ד”ר משה ואקנין
הפקולטה	למדעי	החיים

עמידות גנטית והשראת עמידות כנגד כשותית החסה 
 :Bremia lactucae הנגרמת על-ידי

מיקרוסקופיה ומנגנון
בהנחיית פרופ' יגאל כהן

ד”ר חגי וסרשטרום
הפקולטה	למדעי	החיים	

שינויים בגודל ובהרכב אוכלוסיית המיקרוארתרופודים 
בקרקעות חוליות בישראל

בהנחיית		פרופ' יוסף שטיינברגר

ד”ר נועה יוסף
הפקולטה	למדעי	החיים	

מנגנוני הבקרה של חלבוני שלד וההשלכות של 
המנגנונים על תפקודם של תאי מערכת החיסון

בהנחיית		פרופ' מירה ברדה-סעד

ד”ר מיטל כהן
הפקולטה	למדעי	החיים	

אפיון קשר חלבוני ה-E2F  וקומפלקס ה-
 Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome

במהלך מחזור התא היונקי
בהנחיית		ד”ר עמית צור

ד”ר יפעת לב
הפקולטה	למדעי	החיים

גישות גנטיות חדשות לאיתור חלבונים 
החשובים לאינטראקציה פיזית בין זוגות חלבונים

בהנחיית	 פרופ' שי בן-ארויה

ד”ר רועי לוי
הפקולטה	למדעי	החיים	

רכיבי יצירת זיכרון בלמידה אסוציאטיבית המשפיעה על 
התנהגות אכילה באפיליזיה

בהנחיית		פרופ' אברהם זיסויין

ד”ר קרן מאור-לנדאו
	הפקולטה	למדעי	החיים

דפוסי ביטוי גנים ומסלולים תאיים באלמוגי אבן תחת 
עקות סביבתית

בהנחיית		פרופ' אורן לוי
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ד”ר חוה אביטל
בית	הספר	לחינוך	

פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה
בתכנון ובביצוע של שיעור משולב טכנולוגיה והכוונה 

עצמית בגישה היפנית
פרופ' ברכה קרמרסקי בהנחיית		

ד”ר אייל אברהם
המחלקה	לפסיכולוגיה	

המוח ההורי הגמיש: 
השלכות ארוכות הטווח על הורות, הורות משותפת 

והתפתחות חברתית של הילדים
בהנחיית	פרופ' רות פלדמן

ד”ר שני אומיאל-פלדמן
המחלקה	למדעי	המדינה	

מפגשי זהויות במרחבים הציבוריים - המשגות חדשות:
מקרה הבוחן של שירת נשים והציונות הדתית

פרופ' אשר כהן בהנחיית		

ד”ר שרון אוסטפלד עציון
המחלקה	לפסיכולוגיה	

ויסות רגשי באינטראקציות הורה-ילד
בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי

בהנחיית	פרופ' עופר גולן
פרופ' רות פלדמן

ד”ר שפרה אטישקין
בית	הספר	לחינוך	

העשרת אוצר מילים בקרב ילדי גן ממיצב נמוך  
באמצעות קריאת ספרים אלקטרוניים עם וללא

תיווך גננת
בהנחיית		פרופ' עפרה קורת

ד”ר חיים איסרוביץ
המחלקה	למדעי	המדינה	

התפתחות הדוקטרינה למלחמה בטרור
בבריטניה ובישראל בשנים 2005-1968

בהנחיית		פרופ' שלמה שפירא

ד”ר יצחק )איציק( אֵלברט
בית	הספר	למינהל	עסקים

השפעת פטנט חדש של חברה על מחיר מניותיה 
לאחר פרסום בקשה לרישום הפטנט ולאחר אישור 

הפטנט
בהנחיית		פרופ' יפה מכנס

ד”ר רן אלמוג
המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

“קהילת הפיתוי” כביטוי לתרבות צעירים עכשווית:
חקירה הרמנויטית מפרספקטיבות של גבריות, המרה 

ושיח טיפולי
בהנחיית	פרופ' דני קפלן

ד”ר שני אלמוג
המחלקה	לפסיכולוגיה	

מיקום מיקום מיקום: ההשפעה של המיקום ברשת 
החברתית על התנהגויות עובדים
בהנחיית		פרופ' מני קוסלובסקי

ד”ר מור אלפא-שקד
המחלקה	לפסיכולוגיה	
לשמוע את קולותיהן:

סיפורי חיים של צעירות הפונות לטיפול
בשלב המעבר לבגרות

בהנחיית		פרופ' רבקה תובל-משיח

ד”ר מעין בארי נגר
המחלקה	לקרימינולוגיה	

השפעת אלכוהול על תפקודים קוגנטיביים-אפקטיביים:
נקודת מבט התפתחותית

בהנחיית		פרופ' אהרון ולר
ד”ר שרון רבינוביץ שנקר

ד”ר רנית בודאי-היימן
המחלקה	למדעי	המדינה

דת - מגדר - צבא
זהויות נשיות: בין דת וצבא בישראל

בהנחיית	פרופ' אשר כהן
ד”ר אלישבע רוסמן-סטולמן

ד”ר שירה בוכריס בזק
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי 
ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות

בהנחיית		פרופ' יעקב כץ
ד”ר איילת בן-ששון - אוניברסיטת חיפה

ד”ר תהל בן צבי )אוזן(
המחלקה	לקרימינולוגיה	

טוב מנעוריו:
בין נדיבות לריכוז עצמי

במציאות חיים של מתבגרים בסיכון
בהנחיית	פרופ' נתי רונאל

ד”ר איילה בן-פזי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

התמודדות ואמפטיה בקרב הורים לילדים באשפוז 
פסיכיאטרי: סיפוק מההורות ומחיי הנישואין, ברית 

טיפולית ונטל משפחתי
בהנחיית	פרופ' אילנית חסון-אוחיון

ד”ר אסף בסביץ
המחלקה	לכלכלה	

ניקוד בדיעבד
בהנחיית		פרופ' אייל בהרד

פרופ' משה קופל
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ד”ר רוסטיסלב ברשדסקי
המחלקה	לקרימינולוגיה	

מודל אינטגרטיבי של תהליך הסטיגמטיזציה
וערכאות אתיות בתורת התיוג
בהנחיית	פרופ' שרה בן-דוד 

             פרופ' נתי רונאל

ד”ר ראומה גדסי פולק
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תפיסה בין-אישית כמתווכת הקשר בין דיכאון לקשיים 
בין-אישיים

בהנחיית	פרופ' אשכול רפאלי
פרופ' נילי מור - האוניברסיטה העברית

ד”ר ראובן גוטמן
המחלקה	למדעי	המדינה	

הבניית מורשת הגבורה של צה”ל בשדה הקרב:
תהליכים והקניית ערכים חינוכיים ממלחמת העצמאות

ועד לאחר מלחמת יום הכיפורים
בהנחיית	פרופ' אשר כהן

ד”ר מרדכי גופמן
המחלקה	לפסיכולוגיה	

בדיקה אמפירית של יעילות הטיפול 
בזיכרונות חודרניים של חולים פוסט-טראומטיים

באמצעות שיטת “שיקום הנרטיב”
בהנחיית	פרופ' טוביה פרי

ד”ר תמיר גורן
המחלקה	לפסיכולוגיה	

ארגון מידע לגבי העצמי והאחר בחרדה חברתית: 
מודל קוגניטיבי חברתי

בהנחיית	פרופ' אשכול רפאלי

ד”ר נחמה גלבר-הכהן
המחלקה	לפסיכולוגיה	

מדיסוציאציה לדיאלקטיקה: 
השתנות הדדית של מצבי עצמי מרובים של המטפל 

והמטופל והקשר שלהם לתוצאות טיפול
בהנחיית		פרופ' רבקה תובל-משיח

ד”ר יפעת דוידוף
בית	הספר	לחינוך	

סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה:
התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית 

הספר
בהנחיית		פרופ' אורלי שפירא לשצ'ינסקי

ד”ר אלה דומב לוריא
בית	הספר	לחינוך	

חינוך ילדים של זוגות מעורבים דתיים-וחילונים: 
בחינת התרומה היחסית של מערכות ערכים שונות

בהנחיית		פרופ' יעקב כץ

ד”ר נתנאל דרורי
בית	הספר	למינהל	עסקים

גורמים המניעים להגוונה בין-לאומית 
והשפעתם הממתנת על הקשר שבין הגוונה ענפית 

והגוונה בין-לאומית  ועל הקשר שבין הגוונה בין-לאומית 
וביצועים פיננסיים

בהנחיית	ד”ר איל יניב

ד”ר פרחיה תמר וקסמן
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין 
עיבוד גרף קווי

בהנחיית		פרופ' מיכל ציון
              ד”ר רונית רם צור - מכללת סמינר הקיבוצים

ד”ר ח'אלד חג'אזי
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין תפיסות אקלים בית-ספרי 
לבין מעורבות באלימות, התנהגויות סיכון ונשירה סמויה: 

ניתוח משווה בין תלמידים ערבים ויהודים בישראל
בהנחיית	פרופ' יוסי הראל-פיש

ד”ר ג'ני חנין
בית	הספר	לחינוך	

בניית מודל רב-ממדי של מוסריות
בהנחיית	פרופ' יעקב כץ

ד”ר יעקב טייב
המחלקה	לפסיכולוגיה	

היתרונות המשניים בשיפור היכולת לעבור בין משימות
בהנחיית		פרופ' מיכל לבידור

ד”ר קרן טל-פון שטראוס
המחלקה	לפסיכולוגיה	

החשיבות של פסיכופתולוגיה, פונקציות התנהגותיות 
וגורמי חוסן בניבוי סירוב הגעה לבית הספר - מחקר אורך

בהנחיית	פרופ' אשכול רפאלי
פרופ' אלן אפטר - אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר דורית טרגין
בית	הספר	לחינוך	

יכולת מרחבית: 
השפעת הטיפול באסטרטגיה הלוקאלית ובאסטרטגיה 

הגלובאלית על הביצוע ועל דפוס תנועות העיניים בקרב 
בנים ובנות בכיתה ד'

בהנחיית	פרופ' אליהו וקיל
פרופ' דוד צוריאל

ד”ר אסף יניב
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פונקציות ניהוליות בתסמונת טורט
בהנחיית		פרופ' מיכל לבידור
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ד”ר יעל יצחקי
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

תרומתם של משאבים אישיים, חברתיים וקהילתיים 
להסבר ההסתגלות של בני נוער נושרים לחיים בחברה 

החרדית
בהנחיית	פרופ' יעקב יבלון 
            פרופ' חיה יצחקי

ד”ר שרה כהן-פרידל
בית	הספר	לחינוך	

הקשר שבין תפיסת המרחק הסובייקטיבי מהמוות 
לבין מורכבות רגשית ומורכבות קוגניטיבית: 

מודל אינטגרטיבי
בהנחיית	פרופ' יעקב יבלון

פרופ' עמית שרירא

ד”ר חרייה כמאל-בדיר
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין סינכרוניזציה בין-חושית ובין כישורי חשבון 
וקריאה בקרב ילדים בבית הספר היסודי

בהנחיית		פרופ' זמירה מברך
פרופ' אלינור סאיג'-חדד

ד”ר אילנה לאור
המחלקה	לפסיכולוגיה	

שינוי בסובייקטיביות של המטפל במהלך הטיפול 
והקשר בינה ובין דפוסי ההתקשרות, האופטימיות 

והמיינדפולנס שלו
בהנחיית	ד”ר אטי ברנט

ד”ר שגית לב
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים
במוסדות לטיפול ממושך לזקנים

בהנחיית	פרופ' ליאת איילון

ד”ר טניה לוי-גזנפרנץ
בית	הספר	לחינוך	

המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית 
והתנהגות לא-נאותה 

בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל
בהנחיית	פרופ' אורלי שפירא לשצ'ינסקי

ד”ר יוסף קליין

ד”ר רותם מאור
בית	הספר	לחינוך	

עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית 
הספר כלפי קבוצות מיעוט וזרים: האם קיימים משתנים 

התורמים לשוני בעמדותיהם
בהנחיית		פרופ' זהבית גרוס

ד”ר גל מוזס
המחלקה	לפסיכולוגיה	

השפעת אמונותיו החבויות של הנושא-ונותן על 
התנהגותו ועל התנהגות הצד השני במהלך משא ומתן

פרופ' רחל בן-ארי בהנחיית		

ד”ר עופר מורגנשטרן
בית	הספר	לחינוך	

השפעת מנגנוני המלצות משימה על עודף המידע
ועל מדדי ההצלחה של משתתפי דיון קולקטיבי רחב 

היקף
בהנחיית	פרופ' דוד פסיג

ד”ר עדינה מנס
בית	הספר	לחינוך	

תפיסת הזהות המקצועית של מורים לאנגלית כשפה 
זרה בישראל

בהנחיית	פרופ' יעקב כץ

ד”ר דוד מעגן
בית	הספר	לחינוך	

מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית 
ועזיבת המערכת בקרב מורים בישראל

בהנחיית		פרופ' זמירה מברך
              ד”ר יוסף קליין

ד”ר איתי מצא
המחלקה	לפסיכולוגיה	

אבות לא-משמורנים וילדיהם בגיל הרך
פרופ' רחל לוי-שיף בהנחיית		

ד”ר אורטל ניצן-תמר
בית	הספר	לחינוך	

)Eye-Tracking( דפוסי תנועות עין
המאפיינים סגנון קוגניטיבי )הוליסטי-אנליטי(

במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים
בהנחיית	 פרופ' אליהו וקיל

              פרופ' ברכה קרמרסקי

ד”ר אמל נסייר-שלופה
בית	הספר	לחינוך	

גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה 
בקרב אוכלוסיית התלמידים הערבים בישראל

בהנחיית	פרופ' יוסי הראל-פיש

ד”ר שירה סובול-גולדברג
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

תפקידו האפשרי של בית הספר במניעת השמנת יתר
בילדות, בהתבגרות ובבגרות הצעירה

בהנחיית	פרופ' יונתן רבינוביץ'

ד”ר נאוה סנהדראי
בית	הספר	לחינוך	

השפעת ההיררכיה האונטולוגית על תפיסת היברידים 
אצל ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים בעלי לקות 

שפתית
בהנחיית		פרופ' נירה משעל

              פרופ' ישעיהו שן - אוניברסיטת תל-אביב
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ד”ר אמיר סרי
המחלקה	למדעי	המדינה	

האפקטיביות של הדוחות המיוחדים והדוחות הנפרדים 
בביקורת המדינה

בהנחיית	פרופ' משה גת

ד”ר ליאור עידן
המחלקה	לפסיכולוגיה	

הקשר בין פעילות מינית לבין מתן תמיכה יעילה
בקרב בני-זוג ביחסים רומנטיים

בהנחיית	פרופ' אשכול רפאלי

ד”ר ג'ינה פורת-זימן
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

בריאות נפשית וצמיחה אישית 
בקרב הורים לתינוקות שנולדו פגים ולתינוקות שנולדו 

במועד
בהנחיית	פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי

ד”ר מיכל פז שמעוני
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תרומתה של מערכת ההתקשרות 
להבנת חוויות הפרט ומבנים קבוצתיים באינטראקציה 

קבוצתית: מיקוד במוטיבציות, חוסן, תקווה וחוויות 
הצלחה

בהנחיית	פרופ' רחל בן-ארי
פרופ' מריו מיקולינסר - המרכז הבין-תחומי

בהרצליה

ד”ר טל פטל
המחלקה	לכלכלה	

קבלת החלטות בצוות אשר כישורי חבריו תלויים במצבי 
הטבע

בהנחיית		פרופ' אייל בהרד
ד”ר רות בן ישר

ד"ר עופר פלד
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תהליכי שינוי בטיפולי סכמה-תרפיה 
למטופלים המאובחנים בהפרעת אישיות הימנעותית

בהנחיית	פרופ' אשכול רפאלי

ד”ר מיכל פנטנוביץ'
בית	הספר	לחינוך	

גורמים גופניים, משפחתיים ורגשיים 
המנבאים הצלחה בתוכנית רב-תחומית

לירידה במשקל בקרב ילדים
בהנחיית	פרופ' יעקב כץ

ד”ר עדי פריימרק
המחלקה	למדעי	המדינה	

חברה, תרבות ומדיניות:
שבויים ונעדרים בישראל ובארצות הברית;

מלחמת יום הכיפורים ומלחמת וייטנאם
בהנחיית	פרופ' עמיקם נחמני

ד”ר ציפי פרנקו
בית	הספר	לחינוך	

 עיבוד הֶמִיסְפֶרי של מטפורות בגנטיקה
בקרב תלמידי בית-ספר על-יסודי

בהנחיית	פרופ' נירה משעל

ד”ר חיים פרנקל
המחלקה	למדעי	המדינה	

תקשורת קהת שיניים: קביעת סדר היום הצבאי-ביטחוני 
בישראל בעתות שגרה

בהנחיית		פרופ' אבי קובר
              פרופ' הלל נוסק - מכללה אקדמית כנרת

ד”ר מעין פרת
המחלקה	ללפסיכולוגיה	

דיכאון אימהי וההתפתחות הפסיכו-סוציאלית של הילד:
התפקיד הממתן של דפוסי אינטראקציות אם-ילד

בהנחיית		פרופ' אברהם גולדשטיין 
              פרופ' רות פלדמן

ד”ר דמיטרי צדיקוביץ
המחלקה	לניהול	

מענה לוגיסטי בחירום
למניעת התפרצות מחלות לאחר אסונות טבע

בהנחיית		פרופ' קונסטנטין קוגן

ד”ר ליאור צורף
בית	הספר	לחינוך	

מודל למידה והתפתחות מקצועית 
המבוססות על תבונת המונים ברשתות חברתיות

בהנחיית		פרופ' דוד פסיג

ד”ר אירית קאופמן
בית	הספר	למינהל	עסקים	

מחזור החיים של המותג האנושי
בהנחיית	פרופ' יהושע ליברמן

ד”ר שרון הורסקי

ד”ר מואפק קדח
בית	הספר	לחינוך	

מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה
ולניבוי הישגי תלמידים בבתי-ספר יסודיים בישראל:

בחינת תפקידם של מאפייני מנהלים ומנגנוני למידה 
ארגוניים

פרופ' חן שכטר בהנחיית		

ד”ר ענבל קולושי-מינסקר
בית	הספר	לחינוך	

מודל טיפוח של הכוונה עצמית בלמידה וצרכים 
פסיכולוגיים:  אוטונומיה, שייכות ויכולת להעלאת 

הישגים בפתרון בעיות במתמטיקה
בהנחיית		פרופ' ברכה קרמרסקי
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ד”ר תומר קורינאלדי
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

השפעת טיפול בעזרת בעלי חיים
על תחושת הבדידות והרווחה הנפשית של זקנים

פרופ' ליאת איילון בהנחיית		

ד”ר גל רגב-מתוקי
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

תמורות נופיות במושבי השובל העירוני כפרי 
של צפון מטרופולין תל אביב

פרופ' מיכאל סופר בהנחיית		

ד”ר שולמית רותם
בית	הספר	לחינוך	

אסטרטגיות למידה מתווכת, מרכיבי שיח וכושר 
השתנות קוגניטיבי 

באינטראקציות של גננת-ילד ואם-ילד בקרב ילדי גן
פרופ' דוד צוריאל בהנחיית		

ד”ר אליהו שי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תהליכים ראשוניים של עיבוד גירויים הקשורים למוות
פרופ' אברהם גולדשטיין בהנחיית		

פרופ' גלעד הירשברגר - המרכז הבין
תחומי בהרצליה

ד”ר מישל שיר-וייס
		 המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

זמן, חופש והעצמי: 
זמן חופשי בהקשר של מעמד הביניים בישראל

פרופ' אילנה סילבר בהנחיית		

ד”ר סוזן שלו
המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

מאפייני המפגש התרבותי הבין-דורי באקדמיה
ד”ר טובה גמליאל בהנחיית		

ד”ר יהודה שלם
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

היחסים בין הים, שפך נחל והאקוויפר:
מקרה בוחן מנחל אלכסנדר )מזרח הים התיכון(

בהנחיית	ד”ר ישי וינשטיין
פרופ' ברק חרות - חקר ימים ואגמים

לישראל, חיפה
פרופ' יוסי יחיאלי - המכון הגיאולוגי לישראל

ד”ר ענבל שמיר
בית	הספר	לחינוך	

הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה 
ספציפית )SLI(  וילדים עם שיתוק מוחין )CP( בגיל 

טרום בית-ספר, ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה 
והפקת המחוות

בהנחיית		פרופ' נירה משעל
              ד”ר אסתר עדי-יפה

ד”ר דפנה שניאור
בית	הספר	לחינוך	

טכנולוגיה תומכת הורים וילדים: האם ספר אלקטרוני 
יכול לתמוך בתיווך ההורים במיצב הנמוך ולהעשיר את 

אוצר המילים של הילד?
בהנחיית		פרופ' עפרה קורת

ד”ר יעל שפר
המחלקה	לפסיכולוגיה	

זיכרון, יכולות ניהוליות ופרופיל פסיכו-חברתי של ילדים
בעלי אפילפסיה אידיופטית: קשרים ותגובתיות 

למניפולציה קלינית
בהנחיית	פרופ' רוני גבע

ד”ר אורנה שר-אבי
בית	הספר	לחינוך	

המנגנונים הקוגניטיביים הנומריים והכלליים 
העומדים בבסיס הידע החשבוני בקרב בעלי התפתחות 

תקינה ובבסיס שני פרופילים של בעלי דיסקלקוליה
בהנחיית		פרופ' רחל שיף

              פרופ' אבישי הניק - אוניברסיטת בן-גוריון
                                           בנגב

ד”ר אלה שראל-מחלב
בית	הספר	לחינוך	

קונפליקט עבודה-משפחה, סגנון הורות ומפגשים 
משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, 

התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים
בהנחיית		פרופ' ישראל ריץ'

ד”ר מירב תורגמן
בית	הספר	לחינוך	

קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני 
ותיווך גננות במסגרת גן הילדים

בהנחיית		פרופ' עפרה קורת


