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בוגרי ובוגרות תואר דוקטור, 

חדש	 מעגל	 מיד	 ונפתח	 בחייכם	 אחד	 מעגל	 נסגר	 דוקטור,	 תואר	 וקבלת	 לימודיכם	 השלמת	 עם	

ומאתגר	לא	פחות.	

מעגל	ראשון,	שבו	התחלתם	לפני	שנים,	דרש	מכם	להשקיע	את	כל	יכולותיכם	האינטלקטואליות	

ואת	מרבית	עתותיכם;	כדי	להשלימו	הייתם	חייבים	בהתמדה,	אולי	המאמץ	הקשה	מכול,	גם	בזמנים	

שבהם	קו	הסיום	נדמה	שהיה	רחוק	מאוד.	

ועל	קו	הסיום,	במקום	שבו	אתם	עומדים	היום,	אנו	עומדים	עמכם	גאים,	מלאי	הערכה	ונרגשים.	

האנושי	 הידע	 ועל	 המדע	 על	 בהשפעה	 במצוינות,	 	– בר-אילן	 אוניברסיטת	 של	 הכנפיים	 מוטת	

יכולה	להיות	רחבה	ועצומה	רק	כעוצם	 ובעולם	–	 ובמעורבות	בעיצוב	התרבות	והחברה	בישראל	

ההון	האנושי	שבה,	ואלו	כמובן	אתם,	עד	עתה	דוקטורנטים,	וכשאר-הרוח	של	המדענים	המוערכים	

שליוו	אתכם	בדרככם	זו,	לימדו,	תמכו,	הובילו	עד	פתחו	של	המעגל	הבא.	

הייחודית	 דרככם	 תובילו	אתם	את	עצמכם	הלאה,	תסללו	את	 עיקרו	עצמאות;	מעתה	 זה,	 מעגל	

ּון,	מוצהר	ומאוזן	משלב	 בעולם	בכלים	שרכשתם	כאן	באוניברסיטת	בר-אילן.	ארגז	כלים	שבאופן	מכו

בין	איכויות	אקדמית	לאיכויות	ערכיות	שבבסיסן	יהדות	הומניסטית.	אנו	מייחלים	ומשוכנעים	שאת	

הרוח	הזאת,	תרתי-משמע,	תטמיעו	באורחות	חייכם.	

יותר	מכך,	המילה	דוקטור,	שתקדם	מעתה	לשמותיכם	–	DOCTERE	בלטינית	–	משמעה	ללמד.	

וזהו	אופיו	של	המעגל	השני	שנפתח	כעת.	אתם	תלמדו	את	עצמכם	ותלמדו	את	הצעירים	מכם,	

מעתה	תהיו	למורי	הדרך	של	הדורות	הבאים.	אחריות	כבדה	מאפיינת	את	דרככם	מעתה,	ושכר	רב	

בצִדה.	

ברצוני	לאחל	לכם	שהדרך	תהיה	מסקרנת,	מהנה,	מאתגרת;	דרך	ייחודית	שתצטלב	עם	מערך	שלם	

של	דרכים	אחרות,	ויחדיו	הן	יתעצמו	עד	מאוד.	אוניברסיטת	בר-אילן	תהיה	תמיד	אבן	דרך	חשובה	

במפת	הדרכים	האישית	והלאומית	שאתם	משרטטים	בלימוד	ובעשייה,	ואנו	נמשיך	ללכת	לצדכם	

במתרחש	 מעורבים	 ולהיות	 להתמיד	 אתכם	 מזמין	 אני	 הדרך.	 בהמשך	 גם	 בעבורכם	 כאן	 ולהיות	

לקידום	 ולתרום	 ולפעילויות	 לכינוסים	 לבוא	 הבוגרים,	 לארגון	 להצטרף	 בר-אילן,	 באוניברסיטת	

מטרותיה	של	האוניברסיטה	על	פי	נטיות	לבכם	ויכולותיכם.

במילותיו	של	אלברט	איינשטיין	אני	מבקש	ללוות	אתכם	אל	העתיד:	"מטרת	החינוך	צריכה	להיות:	

את	 הכלל	 למען	 בשירות	 רואים	 זאת	 ועם	 	– ובמעשה	 במחשבה	 	– בעצמאות	 אנשים	המצטיינים	

משימת	חייהם	העיקרית."

בהערכה ובברכות חמות,
פרופ' אריה צבן

נשיא
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ברכת הרקטור

ברכותי	החמות	לכל	אחת	ואחד	מכם	על	קבלת	התואר	דוקטור,	אשר	יוצמד	מעתה	ואילך	לשמכם	

חוויה	 על	 מעיד	 שהוא	 כיוון	 ובצדק,	 תמיד,	 אתכם	 ילווה	 הזה	 התואר	 שלכם.	 מהזהות	 חלק	 ויהיה	

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	תובנות	אמת	ועל	כן	ההגעה	

אליו	מלווה	בהכרח	בחשיבה	ביקורתית	וספקנית,	כחלק	מהשיטה	המדעית.

הצגת	חידוש	דורשת	חשיבה	יצירתית,	המתבססת	על	חיבורים	חדשים	בין	אלמנטים	שלא	נתפסו	

על	 קונבנציונלית	 להסתכלות	 הטבעית	 האנושית	 הנטייה	 את	 מאתגרת	 כן	 ועל	 כקשורים,	 בעבר	

המציאות.	החשיבה	הביקורתית,	הנדרשת	לשם	הבטחת	האמיתות	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	לאורך	

שנות	לימודיכם	ובמיוחד	בתהליך	העבודה	על	המחקר	שלכם,	ילווה	אתכם	גם	בעתיד,	יסייע	לכם	

ויצדיק	את	התואר	דוקטור	שמוענק	לכם	 ולחברה	בכל	תחום	בו	תבחרו	לעסוק,	 לתרום	לעצמכם	

בהערכה ובברכות חמות,
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.	

עיניים	לראות	מה	עמקו	חלומות	הולכיהן",	כתב	אברהם	חלפי.	כמו	רגעים	חשובים	 אין	 "לדרכים	

אחרים	בחיים,	משמעותה	של	הענקת	התואר	דוקטור	היא	בהתכה	של	סוף	הדרך	והחלומות	שהובילו	

אליה	עם	התחלה	של	דרך	וחלומות	חדשים.	סיום	שנים	של	לימוד,	מחקר	וכתיבה,	קושי	והתלבטות,	

לא	 וחשוב	 שימושית.	 ודעת	 לשמה	 דעת	 יצירת	 ושל	 חדשים	 מחקרים	 של	 והתחלה	 והארה;	 גילוי	

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.	

ולמעלה	 שלישי,	 לתואר	 לומדים	 בר-אילן	 באוניברסיטת	 הסטודנטים	 מכלל	 מ-12%	 למעלה	 כיום	

אקדמית	 לב	 תשומת	 מכם	 ואחד	 אחת	 לכל	 לתת	 השתדלנו	 מתקדמים.	 לתארים	 לומדים	 מ-50%	

ואישית,	ולשלב	בין	חתירה	למצוינות	אקדמית	למאור	פנים.	אנו	גאים	בהישגיכם.

תמר	 ברגר,	 ענת	 	– שלישי	 תואר	 מדור	 של	 והמסורות	 המקצועיות	 למתאמות	 בשמכם	 מודה	 אני	

הרשקוביץ,	אביה	סגל,	לימור	קופרמן,	ענת	רוז'נסקי	וג'ואל	שפינגרן.	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,	בשיר	"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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דוקטוריות ודוקטורים נכבדים,
כל	 על	 שקיבל,	 ההחלטות	 כל	 על	 הרהר	 הוא	 בחייו.	 תקווה	 לאבד	 שהחל	 צעיר	 אדם	 הרחוקה	 בסין	 היה	 היה	
למרות	 הרב,	 לצערו	 אך	 הרע.	 ממצבו	 ולצאת	 להשתנות	 שיטות	 מיני	 כל	 וניסה	 האחרונה,	 בתקופה	 מעשיו	
החסרונות.	 ואותם	 הבעיות	 אותן	 עם	 אדם,	 אותו	 נשאר	 הוא	 השתנה.	 לא	 דבר	 ששום	 נראה	 הרבים	 מאמציו	
הייאוש	החל	מכרסם	בליבו,	עד	שהחליט	לפנות	אל	מורה	חכם	שגר	בראש	ההר	הצופה	אל	הכפר	בו	התגורר.	
ישב	במרכז	הבקתה	 לילות	הגיע	האדם	אל	בקתתו	של	המורה.	המורה	 ושלושה	 ימים	 לאחר	מסע	של	שלושה	
גורלו. לו	על	מר	 וסיפר	 ידידנו	המיואש	 אליו	 ולימד	את	תלמידיו.	לאחר	שהסתיים	השיעור	פנה	 צנוע	 כיסא	  על	
המורה	הקשיב	בחיוך	ושאל	בקול	רך:	“האם	ידוע	לך	כמה	זמן	לוקח	לצמח	הבמבוק	הענק	לצמוח	עד	לגובה	של	

בניין?”	“לא”,	ענה	האיש,	“אבל	מה	הקשר	בין	הצרות	שלי	לחקלאות?	“
“אספר	לך	ומיד	תתבהר	התמונה.	בשנה	הראשונה	עליך	לשתול	את	שתיל	הבמבוק	הזעיר	ולהעניק	לו	אור	שמש,	
דשן	ומים	בשפע.	אל	תצפה	לשום	גדילה	נראית	לעין.	בשנה	השנייה	עליך	להמשיך	לטפח	את	השתיל	הקטנטן.	
למרות	שאתה	מתמיד	להשקותו	בסבלנות,	דבר	לא	מתרחש,	והשתיל	אינו	צומח	אף	לא	בסנטימטר	אחד.	אף-
על-פי-כן,	אתה	זוכר	שסיפרו	לך	שלבמבוק	לוקח	זמן	רב	להראות	סימן	של	התפתחות,	ואתה	מתאזר	בסבלנות.	
עוד	שנה	חולפת.	גם	בשנה	השלישית	אתה	ממשיך	להעניק	לצמח	הקטן	דשן	ומים	ומאפשר	לאור	השמש	לחמם	
ידיים	 מרימים	 האנשים	 רוב	 זה	 בשלב	 הבמבוק!	 של	 לגדילתו	 ביותר	 הקריטי	 השלב	 זהו	 לב,	 שים	 יום.	 מדי	 אותו	
בייאוש,	מוותרים	על	הבמבוק	הקטן	וחדלים	להשקותו.	אך	לא	אתה,	אתה	ממשיך	להתמיד!	בשנה	הרביעית	אתה	
מרים	את	ראשך	אל	שאר	הצמחים	שבגנך,	ורואה	כיצד	כולם	עלו	וצמחו	היטב	בארבע	השנים	שחלפו,	ולא	יכול	
שלא	להסס:	בעוד	כולם	פורחים	וצומחים	–	הבמבוק	הזעיר	נשאר	כשהיה,	חרף	כל	תשומת	הלב,	האהבה	והזמן	
שהשקעת	בו...”	בשנה	החמישית	מתרחש	הפלא	שיגרום	לך	להיווכח	בכוחו	העצום	של	הטבע.	בבת	אחת,	כמו	
במעשה	קסמים,	השתיל	מזנק	לשמיים!	גדל	וגדל	וגדל,	הוא	אפילו	עשוי	לעתים	לצמוח	בקצב	של	מטר	שלם	ביום!	
במשך	שישה	שבועות	הוא	מטפס	לגובה	מדהים	של	35	מטרים,	כאילו	נורה	מתוך	הקרקע.	אם	כן,	אמור	לי,	כמה	

זמן	לוקח	לבמבוק	לצמוח	לגובה	מדהים	שכזה?”
“שישה	שבועות”,	ענה	האיש.”

״טעות	בידך	ידידי”	ענה	המורה,	“מדובר	על	צמיחה	איטית,	שאורכת	חמש	שנים	תמימות.	אם	בשלב	מסוים	במשך	
אותן	חמש	שנים	היית	חדל	להשקות	את	השתיל	הרך,	הוא	היה	נובל	ומת	במהרה״.

היא	 מכול.	 המופלאה	 הצמיחה	 צמיחה,	 הייתה	 שנים	 ארבע	 במשך	 שנים?	 אותן	 כל	 במהלך	 קרה	 באמת	 מה	
התרחשה	בעולם	הבלתי	נראה,	בתהליכים	ארוכים	ונפלאים	מתחת	לפני	השטח.	במשך	ארבע	שנים		אספתם	
חומרים,	הגעתם	למאגרים	שונים,	קיימתם	דיונים,	כתבתם	בימים	ובלילות,	ולאט	לאט,	בעבודה	קשה	שפעמים	
רבות	באה	על	חשבון	זמן	המשפחה,	גיבשתם	את	מחקרכם.	מתחת	לאדמה	התפתחה	רשת	מסועפת	וחזקה	של	

שורשים	המסוגלת	לתמוך	ביצירה	שלכם.
חשוב	לזכור	כי	מה	שנבנה	מהר	–	עלול	ליפול	מהר.	צמיחה	מצריכה	סבלנות	והתמדה,	השקיה	ואמונה	פנימית.	
כל	טיפת	מים	חשובה,	כל	צעד	קטן	משפיע	לטובה,	גם	אם	בטווח	הקצר	אין	לכאורה	תוצאות.	הצמיחה	התרחשה	

מתחת	לפני	השטח	עד	התוצר	הסופי	–	הדוקטורט!
נחישות,	התמדה,	ואופטימיות	היו	חלק	מכם	בכל	שנות	המחקר	וכתיבת	הדוקטורט.	אלה	תכונות	שניחנתם	בהן	

ופיתחתם	אותן	במהלך	השנים,	תכונות	שסייעו	לכם	להגיע	למטרה.
אני	מאחלת	לכם	שתמשיכו	בנחישות	ובהתמדה	בחייכם	המקצועיים,	האישיים	והאקדמיים,	וכך	תצליחו	לפרוץ	

ולהגיע	לכל	פסגה	שתשאפו	אליה.
ללא	 שלכם!	 המנחים	 את	 ובעיקר	 אתכם,	 שליווה	 האקדמי	 לסגל	 להודות	 חשוב	 שלכם	 והכתיבה	 העשייה	 לצד	

הדרכתם,	הליווי	האישי,	הכלים,	הידע	והשיתוף,	לא	הייתם	מגיעים	למעמד	זה.
אני	מודה		לפרופ’	אריאל	בנדור,	דיקן	בית	הספר	ללימודים	מתקדמים,	אשר	פעל	ללא	לאות	כדי	להביא	כל	אחת	

ואחד	מכם	לידי	סיום	עבודת	הדוקטור,	והכל	ברוח	נעימה	ומקצועית	גם	במקרים	מורכבים.
אני	מודה		לכל	חברי	הסגל	המינהלי	באוניברסיטה,	ובעיקר	לחברות	הסגל	המינהלי	של	בית	הספר	ללימודים	

מתקדמים,	שליוו	אתכם,	סייעו,	ולא	נחו	לרגע	עד	שכל	אחת	ואחד	מכם	זכה	להגיע	לרגע	המיוחל.	
תודה	לחגית	אהרון,	העוזרת	מנהלית	לדיקן,	שלאורך	כל	השנה,	ובעיקר	לקראת	הטקס,	סייעה	וקידמה	עבורכם	
נושאים	רבים.	תודה	לכל	עובדות	בית	הספר	שהאכפתיות	והמסירות	שלהן	ראויה	להערכה	רבה	וללא	הן	לא	הייתם	
מגיעים	למעמד	מרגש	זה:	לענת	ברגר,	תמר	הרשקוביץ,	אביה	סגל,	לימור	קופרמן,	ענת	רוז’נסקי	וג’ואל	שפינגרן.

ברכות והצלחה בהמשך הדרך,
עידית ברק

ראש	מדור	תואר	שלישי
בבית	הספר	ללימודים	מתקדמים
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ד”ר שלמה אברמוביץ
המחלקה	לתולדות	ישראל	

“ישיבות נקים בכל מקום”:
תהליכים ותמורות בציונות הדתית

לאור הקמת ישיבות ההסדר, 1985-1953
פרופ’ שמואל פיינר בהנחיית		

ד”ר שלום אדרי
המחלקה	לתולדות	ישראל	

חינוך מתבגרים ובעיות משמעת בארץ-ישראל
בצל המרד הגדול ומרד בר-כוכבא: 

היבטים היסטוריים
פרופ’ עמנואל פרידהיים בהנחיית		

ד”ר נירית אופיר
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	

תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה במבט 
השוואתי בעידן שלטונם של בשאר אלאסד, 

המלך עבדאללה השני, והמלך מחמד השישי
בין השנים 2016-1999

פרופ’ מיכאל לסקר בהנחיית		

ד”ר צבי אורגד
החוג	הרב	תחומי	במדעי	היהדות	

אליעזר־זוסמן: 
מלאכתו של צייר בתי כנסת במאה ה־18

ד”ר איליה רודוב בהנחיית		
פרופ’ דוד קאסוטו - אוניברסיטת

                                אריאל בשומרון

ד”ר רן אורטנר
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

האימפריה הרומית במלחמתה במרידות היהודים
היבטים אסטרטגיים וטאקטיים:

המאות הראשונה והשנייה לסה”נ
פרופ’ זאב ספראי בהנחיית		

ד”ר איתמר אלדר
המחלקה	למחשבת	ישראל	

מהפכת פשיסחה
ר’ יעקב יצחק רבינוביץ’ - “היהודי הקדוש”

ביוגרפיה והגות
פרופ’ דב שוורץ בהנחיית		

ד”ר דניאל אנדבלד
המחלקה	למחשבת	ישראל	

ההגות היהודית של לוינס כהתמודדות
עם השואה

פרופ’ אפרים מאיר בהנחיית		

ד”ר מרדכי אסייג
המחלקה	לתולדות	ישראל	

יהודי נמל:  התפתחותם החברתית והכלכלית 
של יהודי תיטואן 1912-1859

ד”ר אורלי מירון בהנחיית		

ד”ר דוניה באסול
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	

טרנס-לאומיות בקרב כורדים תושבי איראן
לאור התפרקות ברית המועצות והקמת 

הממשלה האזורית של כורדיסטאן בעיראק
פרופ’ דן שפירא בהנחיית		

ד”ר יפה בלונד
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	

קבוצות וארגונים אסלאמיים רדיקליים
בתקופת סאדאת ומבארכ )1990-1970(

פרופ’ מיכאל לסקר בהנחיית		

ד”ר יוחנן בן יעקב
המחלקה	לתולדות	ישראל	

השומר הדתי –
תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין,

תר”פ-תרצ”ט, 1939-1920
פרופ’ גרשון בקון בהנחיית		

ד”ר נעמה גולן
המחלקה	לתנ”ך	
סיפורי דניאל:

ניתוח ספרותי של דניאל א’-ו’
פרופ’ אליהו עסיס בהנחיית		

ד”ר ענבל גור בן יצחק
המחלקה	למחשבת	ישראל	

“ספר מלאכים” לר’ יהודה החסיד
מהדורה מדעית ועיון במסורת הסוד של ראשית 

הכתיבה האיזוטרית של חסידי אשכנז
פרופ’ דניאל אברמס בהנחיית		

ד”ר דורית דויטש-אביבי
המחלקה	לתולדות	ישראל	

הילד בחברה היהודית בארץ-ישראל ובבבל,
400-70 לספירה

פרופ’ בן-ציון רוזנפלד בהנחיית		

ד”ר עדיה הדר
המחלקה	למחשבת	ישראל	

הניגון בכתביו של רבי נחמן מברסלב
פרופ’ דב שוורץ בהנחיית		

ד”ר ציפורה קויפמן
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ד”ר יואב וקסלר
המחלקה	למחשבת	ישראל	

הרב אליהו בן אמוזג:
הדת האוניברסלית כמניע לכתיבת

פירושו למקרא, כתביו העבריים וספרו
“ישראל והאנושות”

ד”ר יעקב קולר בהנחיית		

ד”ר רונית זילברשץ
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	
חרדים, ארכיאולוגים וחפירת קברים – 

מאה שנות מאבק בארץ-ישראל
)1979-1863(

ד”ר קובי כהן-הטב בהנחיית		

ד”ר שרה חבשוש
המחלקה	לתלמוד	

השפעת האר”י על הקדיש 
במנהג הספרדי

פרופ’ יוסף תבורי בהנחיית		

ד”ר חגית טורגה
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

התפתחות העיר רמלה בתקופה האיסלאמית 
הקדומה לאור הממצא הארכיאולוגי

פרופ’ אברהם פאוסט בהנחיית		
פרופ’ יוסף דרורי

ד”ר יואל יהודה לנגה
המחלקה	למחשבת	ישראל	

חידוש הסנהדרין, בית המקדש והקורבנות 
בהגות הציונות הדתית מראשיתה ועד

ימי הקמת המדינה
פרופ’ זהבית גרוס בהנחיית		

פרופ’ דב שוורץ

ד”ר דייוויד ז. מוסטר
המחלקה	לתנ”ך	

שבט מנשה והירדן:
גיאוגרפיה, חברה, היסטוריה, והזיכרון המקראי

פרופ’ יגאל לוין בהנחיית		

ד”ר אנטולי מישייב
המחלקה	לתולדות	ישראל	

המניעים האידיאולוגיים של הטענות לקרבה בין 
היהודים לבין העמים התורכיים 

ניתוח הטענות לקרבה אתנית ולקרבה 
תרבותית:  השיח ההיסטוריוגרפי במאה 

העשרים על אודות הכוזרים ועל מקרים אחרים 
של אינטראקציה בין היהודים לעמים התורכיים

פרופ’ ירון הראל בהנחיית		
פרופ’ דן שפירא

ד”ר אריאל מלאכי
המחלקה	למחשבת	ישראל	

שכלתנות ופילוסופיה במחשבת ריה”ל:
בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות

בספר הכוזרי
פרופ’ חנה כשר בהנחיית		

ד”ר אסתר מלכה
המחלקה	למחשבת	ישראל	

פרקים בסוד החלום בספר הזוהר
ד”ר אברהם אלקיים בהנחיית		

ד”ר נורית מנדלקורן
המחלקה	לתלמוד	

יחסם של חז”ל לשאול המלך
פרופ’ חננאל מאק בהנחיית		

ד”ר ארנון עצמון

ד”ר אהוד נהיר
המחלקה	למחשבת	ישראל	

תיקון האתגר השפינוזי בכתבי הרב קוק
פרופ’ חנוך בן-פזי בהנחיית		

ד”ר מירב סויסה
המחלקה	לתלמוד	

מגמות רעיוניות של סוגיות פתיחה בתלמוד 
הבבלי וביטוין בסוגיות הבאות אחריהן

ד”ר בנימין קצוף בהנחיית		
ד”ר מרדכי סבתו

ד”ר מרגלית סטינגר
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

עיתונות הלאדינו בראשית שנות המדינה 
)1958-1948(: בין תכנים לאומיים לתכנים 

אתניים )יהודיים-ספרדיים(
פרופ’ שמואל רפאל בהנחיית		

ד”ר רונאל עטיה
המחלקה	ליהדות	זמננו	

חדשנות חינוכית במשנתו של הרב כלפון משה 
הכהן מג’רבה

פרופ’ צבי זוהר בהנחיית		
פרופ’ אלי הולצר

ד”ר חגית עמרני
המחלקה	לתולדות	ישראל	

הקהילה היהודית הפורטוגלית בתוניס
בראי פנקס הכתובות של הקהילה

במאות הי”ח והי”ט
פרופ’ משה אורפלי בהנחיית		
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ד”ר סימביקה פרומין
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

ניתוח ממצא בוטני לאור “ביולוגיה של פלישה” 
)Invasion Biology( –  התרבות הפלישתית 

בתל צפית/ גת כמקרה מבחן
פרופ’ אהוד וייס בהנחיית		

ד”ר אילה פרידמן
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

קשרי זיווג בין דמויות מקראיות בתלמוד 
ובמדרש המוקדם:

אינטרטקסטואליות ותהליכי קריאה
פרופ’ רלה קושלבסקי בהנחיית		

ד”ר אילנה צור-ארזי
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

מאשליה להתפכחות בנובלות של יהודית קציר
פרופ’ הלל ויס בהנחיית		

ד”ר אריאל קוך
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	
פחד ותיעוב במערב אירופה:

הסלפיה-ג’האדיה, הימין הקיצוני, השמאל 
הקיצוני ורדיקליזציה בדמוקרטיות-ליברליות 
לאור שינויים טכנולוגיים, תרבותיים, דתיים 

ודמוגרפיים )2015-1989(
פרופ’ מיכאל לסקר בהנחיית		

ד”ר מוריה רן בן-חי
המחלקה	ללימודי	ארץ	ישראל	וארכיאולוגיה	

האישי, הנשי והציבורי:
דיוקנה של פרופ’ אליס שלוי ומפעליה 

כבבואה לתמורות במעמד האישה
בחברה הישראלית

פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן בהנחיית		

ד”ר עמוס רצון
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

עיון ז’אנרי ותימטי ב”ספר המוסר”
לר’ זכריה אלצ’אהרי תימן המאה ה-16

ד”ר רויטל רפאל-ויוונטה בהנחיית		

ד”ר יפה שוחמי
המחלקה	לספרות	עם	ישראל	

שימושי לאדינו )ספרדית-יהודית( במרחב 
הווירטואלי:  עיון ומחקר בנרטיב קהילתי של 

הקבוצה האינטרנטית “לאדינוקומוניטה”
פרופ’ שמואל רפאל בהנחיית		

ד”ר זהר שלהבת
המחלקה	לאמנות	יהודית	

בין האדרה להדרה:
דמות האישה בתרבות החזותית הארצישראלית

במחצית הראשונה של המאה העשרים
ד”ר איליה רודוב בהנחיית		

ד”ר אושר שקורי
המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	

אירגונים מבית אלקאעדה במרחב הקיברנטי: 
המקרה של “אלקאעדה בחצי האי ערב” 

ו”המדינה האסלאמית”
ד”ר אלעד בן-דרור בהנחיית		

.
..
.
.
.
.
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ד”ר ח’אלד אבו ראס
המחלקה	לערבית	

יְח’ ֻמַחַמּד ַהאׁשִם אלבְַּע’ַדאִדי ַשׁ
)מ’ 1995/1415(: 

אישיותו המיסטית ומשנתו הצוִּפית   
פרופ’ בנימין אברהמוב בהנחיית		

ד”ר אברהם אלקיים

ד”ר אלון אברמוביץ
המחלקה	ללימודי	מידע	

השפעת מטרת רכישה ומשתנים אישיותיים
על העדפות צרכנים למקורות מידע באינטרנט

פרופ’ סנונית שהם בהנחיית		

ד”ר סיגל בן-עמרם
המחלקה	ללימודי	מידע	

שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה 
בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל – 

חקר מקרה
פרופ’ נועה אהרוני בהנחיית		

פרופ’ יהודית בר אילן

ד”ר ביאטריס בר
המחלקה	למוזיקה	

בן-ציון אורגד ויצירותיו:
שליחות, ציונות והמקום האישי
פרופ’ מרינה ריצ’רב בהנחיית		

ד”ר סיו גאו
המחלקה	לתרגום	וחקר	התרגום	

דימוי היהודים ביצירות ספרות מתורגמות 
לסינית: הסוחר מוונציה לוויליאם שקספיר 

ואוליבר טוויסט לצ’רלס דיקנס
כמקרי מבחן

פרופ’ רחל ויסברוד בהנחיית		

ד”ר עולא גאוי-דכור
המחלקה	ללבלשנות	וספרות	אנגלית	

השפעת הדיגלוסיה על איכות הייצוגים 
הפונולוגיים בקרב ילדים דוברי ערבית עם לקות 

שפה ספציפית ועם התפתחות שפה תקינה
פרופ’ אלינור סאיג’-חדד בהנחיית		

ד”ר ליאור לקס

ד”ר מאיר גולדסטין
המחלקה	למוזיקה	

סטרטו בפוגות אינסטרומנטליות של באך
פרופ’ איתן חיימו בהנחיית		

ד”ר טלי גזית
המחלקה	ללימודי	מידע	

השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים
בקבוצות פייסבוק

פרופ’ יהודית בר-אילן בהנחיית		
פרופ’ יאיר עמיחי המבורגר -

המרכז הבינתחומי

ד”ר גליה דוכין-אריאלי
המחלקה	למוזיקה	

קולה של תרבות: 
מאפיינים סגנוניים ותרבותיים במוזיקה

של מלחינים ישראלים שנולדו בין השנים
1985-1970

פרופ’ איתן חיימו בהנחיית		
פרופ’ יהואש הירשברג -

האוניברסיטה העברית

ד”ר שמחה דז'ורייב
המחלקה	ללימודי	מידע	

פיקוח וביקורת )צנזורה( על הרכב האוספים
בספריות ציבוריות בישראל

פרופ' משה יצחקי בהנחיית		

ד”ר טניה ווינובה
המחלקה	לתרגום	וחקר	התרגום	

ייצוגים עצמיים של סטודנטים המשתתפים 
בקורס “מתורגמנות קהילתית”

פרופ’ רחל ויסברוד בהנחיית		
פרופ’ יואל וולטרס

ד”ר האלה יוסף חנא-ארשיד
המחלקה	ללבלשנות	וספרות	אנגלית	

השפעת הייצוג הפונולוגי בשפת אם 
על ייצוג פונולוגי ורכישת מילים בשפה שנייה 

אצל תלמידים רגילים ותלמידים עם קשיי קריאה
פרופ’ אלינור סאיג’-חדד בהנחיית		

ד”ר סיגל חסון
המחלקה	ללימודי	מידע	

תפקיד ספר הקריאה בבית הספר היסודי 
הממלכתי-דתי בעיני מורים, ספרנים,

מנהלים וקובעי מדיניות
פרופ’ שפרה ברוכסון-ארביב בהנחיית		

ד”ר דוד טונין
המחלקה	לספרות	משווה	

ניתוח הנסיבות להתפתחותו של “האיש 
המיותר” מהספרות הרוסית של המאה ה-19 

כמוטיב בספרות
פרופ’ רינה לפידוס בהנחיית		
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מדעי הרוח

ד”ר שמואליק טסלר
המחלקה	למוזיקה	

מאפיינים מוזיקליים ייחודיים בשירי יאיר 
רוזנבלום

פרופ’ מרינה ריצ’רב בהנחיית		

ד”ר יפה יוסף
המחלקה	לערבית	
בין ערב ומערב: 

פרסומת מגדר בעיתונות ערבית ועברית
2000-1970

ד”ר חמדה בן יהודה בהנחיית		
ד”ר מרדכי קידר

ד”ר סוזן יפה
המחלקה	ללבלשנות	וספרות	אנגלית	

זהות, מוטיבציה, העברת שפה ושמירת שפה
פרופ’ יואל וולטרס בהנחיית	 

ד”ר דינה כהן-אור
המחלקה	לספרות	משווה	

תמורה חיובית הבונה חוסן בדמות ספרותית –
מניתוח נרטולוגי ליישום בכתיבה יצירתית 

ביבליותרפית
פרופ’ יהושע אלקולומברה בהנחיית		

פרופ’ מולי להד - מכללת תל-חי

ד”ר מוחמד מוסא כלף
המחלקה	למוזיקה	

היתוך במוסיקה הערבית האמנותית: 
יצירותיו של סימון שאהין

פרופ’ יהודית פריגישי בהנחיית		

ד”ר רותי להבי
המחלקה	להסטוריה	כללית	

מבית הספר לשדה הקרב: 
השתנות ערכים במלחמה הגדולה, 1918-1914

פרופ’ משה גת בהנחיית		
ד”ר זוהר מאור

ד”ר אלעד לוי
המחלקה	לספרות	משווה	

מחשבת ההכרח בכתביהם של זיגמונד פרויד 
וחורחה לואיס בורחס

ד”ר שלומי מועלם בהנחיית		

ד”ר אהובה לניאדו-טיכו
המחלקה	לפילוסופיה	

בעיית אי-הזהות והעובר
פרופ’ נעם זהר בהנחיית		

ד”ר נתנאלה מלמד
המחלקה	לערבית	

עולמן של שלוש הסופרות המרוקניות
לטיפה באקא, מליכה מסתט’רפ ועאישה 

בורג’ילה
ד”ר בוארדי בסיליוס בהנחיית		

ד”ר אפרים מרגלית
המחלקה	ללימודי	מידע	

אתרי שו”ת בחברה הדתית-לאומית –
שינויים ומגמות

פרופ’ שפרה ברוכסון-ארביב בהנחיית		

ד”ר טפת נחמני
המחלקה	לספרות	משווה	

ביבליותרפיה והרמנויטיקה:
מעמדו של הטקסט בטיפול הביבליותרפי 

לאור הוויכוח על גבולות הפרשנות בין אומברטו 
אקו לריצ’רד רורטי

ד”ר שלומי מועלם בהנחיית		

ד”ר יהודה סומר כהן
המחלקה	למוזיקה	

דיוק אלינגטון: התחקות אחר עיצובו
את דמותו האמנותית כשליחות

למען עלייה במעמדם של האמריקנים 
האפריקנים בארצות הברית

פרופ’ מרינה ריצ׳רב בהנחיית		

ד”ר אביבה סוסמן
המחלקה	ללבלשנות	וספרות	אנגלית	

החלפת צופן בקרב ילדים דוברי אנגלית-עברית
בעלי התפתחות שפה תקינה ולקות שפה 

ספציפית: השפעות של קטגוריה תחבירית, 
מיקום במשפט וכיווניות

פרופ’ יואל וולטרס בהנחיית		

ד”ר טלי סידר
המחלקה	לתרגום	וחקר	התרגום	

מיצוב באמצעות קשרי הגומלין בין הומור 
 Bridget Jones ואירוניה לדימוי ונימוס:  ספרי

להלן פילדינג כמקרה מבחן
פרופ’ אלדעה ויצמן בהנחיית		

ד”ר ישי ספיבק
המחלקה	לספרות	משווה	

שירת האמונה:
יסודות תיאופואטיים בכתבי הראי”ה קוק

ד”ר שלומי מועלם בהנחיית		
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ד”ר נעמי ענבר
המחלקה	ללימודי	מידע	

רופאים ומשאבי מידע רפואיים מקוונים:
חקר התנהגות ושימוש מידע בהקשר לרפואה 

מבוססת ראיות – מקרה של בית חולים בישראל
פרופ’ שפרה ברוכסון-ארביב בהנחיית		

ד”ר ענת פורט
המחלקה	למוזיקה	

כרך א’: לחלוק את המרחב -
לחמישיית ג’אז ותזמורת

כרך ב’: לחלוק את המרחב -
יצירה אינטראקטיבית בשלישיית הג’אז 

של פול מושן, ג’ו לובאנו וביל פריזל
פרופ’ גדעון לבינסון בהנחיית		

פרופ’ בטי אוליברו
ד”ר דיויד דמסי - אוניברסיטת וויליאם

                           פטרסון, ניו ג׳רזי

ד”ר זיו קוז’וקרו
המחלקה	למוזיקה	

חלק א’ – יצירה מקורית
קונצ’רטו לנגן כלי נקישה ולתזמורת סימפונית

חלק ב’ –  מאמר
ג’סטות האקורדיון כאלמנטים סגנוניים בשירת 

“התרנגולים”
פרופ’ בטי אוליברו בהנחיית		

פרופ’ גדעון לבינסון
פרופ’ מיכאל וולפה - האוניברסיטה

                                  העברית

ד”ר עופר קרן
המחלקה	למוזיקה	

שכבות כאמצעי הלחנה
בספר הפרלודים השני מאת קלוד דביוסי

פרופ’ איתן חיימו בהנחיית		

ד”ר סטניסלב שלמה רפינצקי
המחלקה	להסטוריה	כללית	

נקודת האל-חזור ברדיקליזציה של השיח 
הליברלי ברוסיה בעת שלטונו של

אלכסנדר השני, 1881-1855
פרופ’ אנה גייפמן בהנחיית		

ד”ר אורי בר-נוי
ד”ר הילדה נסימי

מדעי הרוח
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מדעי החברה

ד”ר טל-לי אביב
בית	הספר	לחינוך	

תרומת הרכיבה הטיפולית ודפוס התקשרות אימהי 
לשיפור התפקודים הניהוליים, העיבוד החושי, 

חוויית הערך העצמי, דפוסי ההתקשרות של הילד 
ADHD ורמת המצוקה האימהית בקרב ילדים עם

פרופ’ יעקב כץ בהנחיית		
ד”ר אטי ברנט

ד”ר יעקב אוזינג’י
המחלקה	לניהול	

השפעות והשלכות של הצעת מוצרים חקלאיים 
אורגניים וקונבנציונאליים באותה נקודת מכירה

פרופ’ שרה וסטרייך בהנחיית		
ד”ר יעל פרלמן

ד”ר דגנית איתן
בית	הספר	לחינוך	

מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן  
המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה  

בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים
פרופ’ נירית באומינגר-צביאלי בהנחיית		

ד”ר רן אתגר
בית	הספר	למינהל	עסקים	

קביעת תכולה של גרסת מוצר
באמצעות ניתוח אשכולות

פרופ’ רועי גלברד בהנחיית		
ד”ר יובל כהן - מכללת אפקה

ד”ר אושרת בוחניק
בית	הספר	לחינוך	

עולמם הרוחני, האישי והמקצועי של מורים 
בראשית הקריירה: בחינת הקשר בין רוחניות 

לבין מדדי זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה 
ומעורבות בעבודה

פרופ’ זהבית גרוס בהנחיית		

ד”ר נעה בוסתן
בית	הספר	לחינוך	

השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על 
נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב 
מתבגרים ומבוגרים בעלי תסמונת דאון בזיקה 

לשלושה נתיבים אפשריים: לקוי, יציב או 
מתמשך )מפצה(

פרופ’ חפציבה ליפשיץ-והב בהנחיית		

ד”ר משה בלום
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

שימוש בעיבוד אות של נתוני לוויין  לחקר 
מערכת חקלאית בעלת שתי רמות הזנה

פרופ’ סטיב ברנר בהנחיית		
פרופ’ איתמר לנסקי

פרופ’ דוד נסטל - מרכז וולקני

ד”ר נאוה בן ארצי שיבר
בית	הספר	לחינוך	

ייצוגים חברתיים של מחוננות קוגניטיבית
בקרב הורים לילדים מחוננים

והורים לילדים שאינם מחוננים
במרכז ובפריפריה בישראל

פרופ’ דבורה קורט בהנחיית		

ד”ר מירי בן-עמרם
בית	הספר	לחינוך	

סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח
קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים 

במסגרות תעסוקה נתמכת:
הדרכה ממוקדת לומד

פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי בהנחיית		

ד”ר ענת בן-שבת סגרה
בית	הספר	לחינוך	

מוסיקת רקע והרחבת תוכן הסיפור
בספר האלקטרוני כמקדמי הבנת הסיפור 

ואחזורו בקרב ילדי גן
פרופ’ עפרה קורת בהנחיית		

ד”ר טל ברגר-טיקוצ’ינסקי
בית	הספר	לחינוך	

למידה עם מחשבים ניידים אישיים 
מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית: 

עמדות ותפיסות במחקר רב-שנתי ויישום 
אוריינות מידע

פרופ’ מיכל ציון בהנחיית		
ד”ר אורנית ספקטור-לוי

ד”ר ירדן גאלי
בית	הספר	לחינוך	

מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים ביישום 
מדיניות חינוכית במערכת החינוך הישראלית

פרופ’ חיים גזיאל בהנחיית		
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מדעי החברה

ד”ר עטרת גבירץ-מידן
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

תפקידם המתווך של מוטיבציות מיניות 
בקשר שבין אוריינטציית התקשרות ונרקיסיזם

לשביעות רצון מינית ולתפקוד מיני בקרב בני זוג
מפרספקטיבה דיאדית

פרופ’ ריקי פינצי-דותן בהנחיית		

ד”ר נתן גולדשטיין
המחלקה	לכלכלה	

תחזיות מקרו-כלכליות תחת קשיחויות 
באינפורמציה

פרופ’ בן-ציון זילברפרב בהנחיית		

ד”ר יאיר גור אפטר
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

“אבא הולך לעיבוד”: 
עמדות כלפי פנייה לעזרה נפשית מקצועית

בקרב אבות במעבר לאבהות –  ניתוח משווה בין 
אבות הטרוסקסואלים לאבות הומוסקסואלים

פרופ’ ליאת קוליק בהנחיית		

ד”ר צבי גלאור-גולדגרט
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

תהליכי הדה-קואופרטיביזציה בקואופרטיבים 
מרכזיים בישראל: המקרים של תנובה ושל 

המשביר המרכזי
פרופ’ מיכאל סופר בהנחיית		

פרופ’ יצחק גרינברג -
מכללת בית ברל

פרופ’ משה שוורץ -
המכללה האקדמית אשקלון

ד”ר שלומית גלר
המחלקה	למדעי	המדינה	

משבר המשילות בחברות הציבוריות בישראל:
אי-יישום חקיקה בביקורת פנימית,  2010-2005

פרופ’ ג’ראלד שטיינברג בהנחיית		

ד”ר רעות חן גמליאל
בית	הספר	לחינוך	

תרומתם של המנהיגות האותנטית והאקלים 
האתי הבית-ספרי בהנעת המורים להתנהגות 

אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית
פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי בהנחיית		

ד”ר שרי גנון-שילון
בית	הספר	לחינוך	

חקירת תהליך הפקת-משמעות של
מנהלי בתי ספר לצורך ביצוע תפקידם

ברפורמה הארצית “עוז לתמורה”
פרופ’ חן שכטר בהנחיית		

ד”ר הדס גרונר
בית	הספר	לחינוך	

הקוד החינוכי הבלתי פורמאלי:
עדכון המאפיינים של ממדיו ובניית

כלי להערכת עוצמתם
פרופ’ שלמה רומי בהנחיית		

ד”ר אסתר אבלין גרוס
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין הזדהות חברתית, אתנוצנטריות, 
איום, דעות קדומות ואפליה בקרב מתבגרים 

ישראליים מקבוצות חברתיות שונות
פרופ’ ישראל ריץ’ בהנחיית		

ד”ר רעות דריי-דיאמנט
המחלקה	למדעי	המדינה	

פערים בין-דוריים:
מקרה הבוחן של דור הורים מול ילדיהם 

ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון
פרופ’ אשר כהן בהנחיית		

ד”ר ענת הורניק
המחלקה	לפסיכולוגיה	

הבנת הקשר בין האדם לחוויותיו ולחפציו: 
תפקידה של הרחבת העצמי

פרופ’ גיל דיזנדרוק בהנחיית		

ד”ר איריס הכהן
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, 
שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים

לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם ילדיהם
פרופ’ זהבית גרוס בהנחיית		

ד”ר מתי רונן

ד”ר גלית הלוי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

גורמי סיכון וגורמי חוסן להפרעה פוסט-
טראומטית בילדים בעקבות חשיפה

ממושכת לטרור וללחימה - מחקר אורך
פרופ’ רות פלדמן בהנחיית		

דוד הלמן
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

צריכה ויעילות ניצול המים של יערות ים 
תיכוניים - הערכה באמצעות חישה מרחוק 

מלוויינים
בהנחיית	 פרופ' איתמר לנסקי

פרופ' יקיר דן-מכון ויצמן
ד"ר יגיל אסם- מרכז וולקני
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ד”ר שרי הראל
המחלקה	לקרימינולוגיה	

אישיות, התאמה בין-אישית ומוטיבציה להורות
פרופ’ יוסף גליקסון בהנחיית		

ד”ר נועה הרץ
המחלקה	לפסיכולוגיה	

פעילות מוחית בהפרעת דחק פוסט-טראומטית: 
MEG מחקר הדמיה באמצעות

פרופ’ אברהם גולדשטיין בהנחיית		
פרופ’ טוביה פרי

ד”ר מיכל זכריה
בית	הספר	לחינוך	

מודל רב-ממדי להסבר הקשר 
בין קורבנוּת לתחושת ביטחון בבית-הספר

פרופ’ יעקב יבלון בהנחיית		

ד”ר גדעון חזן
המחלקה	למדעי	המדינה	

יסודות רפובליקניים בהגותם של הוגים 
ומנהיגים ציוניים בולטים

ד”ר משה הלינגר בהנחיית		

ד”ר גבריאל חנוכוב
המחלקה	לניהול	

ניצול זמנים פנויים של שרתים 
לייעול מערכות תורים

פרופ’ אוריאל שפיגל בהנחיית		
ד”ר טל אבינדב

פרופ’ אורי יחיאלי - אוניברסיטת
                               תל-אביב

ד”ר ליאור טל
המחלקה	לקרימינולוגיה	

היבט קוגניטיבי פונקציונאלי על תפיסת חלקה 
של אמונה בהצלחת טיפול על ידי מטופל 
ומטפל:  בחינה ניסויית בסביבה טיפולית 

אינטגרטיבית
פרופ’ יובל וולף בהנחיית		

ד”ר ליאור כהן-רז

ד”ר שחר טל
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תקשורת בלתי-מילולית אצל ילדים עם תסמונת 
הרצף האוטיסטי

פרופ’ עופר גולן בהנחיית		
ד”ר אילנית גורדון

ד”ר אורדית יוכטמן
החוג	המשולב	למדעי	החברה	

פנייה בעברית אל פרטים בתוך קבוצה
בלשון גוף שני רבים: כרוניקה קוגניטיבית-

חברתית של השתמעות שגויה
פרופ’ יובל וולף בהנחיית		
ד”ר אורלי מירון

ד”ר לירז יעקובי זילברברג
בית	הספר	לחינוך	

הקשר בין משתני רקע ועמדות של מורים ושל 
תלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים 

לבין מאפייני התנהגות של תלמידים
פרופ’ שלמה רומי בהנחיית		

ד”ר טל ירחי
המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה	

חקר תאי קונבקציה פתוחים וסגורים 
בענני סטרטוקומולוס ימיים והמעבר ביניהם - 

MSG אפיון באמצעות מידע מלוויין
פרופ’ סטיב ברנר בהנחיית		

פרופ’ איתמר לנסקי

ד”ר מלכה ישעיהו
בית	הספר	לחינוך	

פעילות גופנית, תזונה ומעורבות הורים,
שיפור הישגים גופניים, תחושת קוהרנטיות 

ומסוגלות עצמית כאמצעים להפחתת אלימות 
בקרב תלמידים

פרופ’ זהבית גרוס בהנחיית		

ד”ר קרין ישפה
המחלקה	לפסיכולוגיה	

תפקידה של ההמחשה הקוגניטיבית
בהבנת האחר

פרופ’ מיכל לבידור בהנחיית		

ד”ר חגית כהן
בית	הספר	לחינוך	

השפעת הכוונה מטה-קוגניטיבית והכוונה 
לאוריינות מדיה על פיתוח אוריינות תזונתית 

בנושא שתייה
פרופ’ מיכל ציון בהנחיית		

ד”ר רודיינה כמאל בדיר
בית	הספר	לחינוך	

יחסי הגומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה
בקרב מורות בבתי ספר על-יסודיים בחברה 

הערבית בישראל
ד”ר יוסף קליין בהנחיית		
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ד”ר דניאל לוי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

מודולציה של תהליכי מתן ערך
פרופ’ מיכל לבידור בהנחיית		

ד”ר מיכל מוזס
בית	הספר	למינהל	עסקים	

הקשר בין דפוס התקשרות מנהל, לכידות צוות, 
מערכת זיכרון טרנסאקטיבי וחדשניות לבין 

ביצועי צוות
ד”ר איל יניב בהנחיית		

ד”ר יפית מורדוף
בית	הספר	לחינוך	

סימולציות פדגוגיות בהשתתפות שחקנים 
מקצועיים בשילוב הכוונה עצמית 

ככלי לטיפוח מקצועיות בהוראה
פרופ’ ברכה קרמרסקי בהנחיית		

ד”ר ליבי )לבנה( מילון
בית	הספר	לחינוך	

מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית 
ואקלים אתי ארגוני לבין התנהגות אזרחית, 
התנהגות פוליטית ועזיבה בקרב מנהלי בית 

ספר יסודי בישראל
פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי בהנחיית		

ד”ר בת-שבע מילר
המחלקה	לסוציולוגיה	ואנתרופולוגיה	

דיאלוגים עם המוות: על פנומנולוגיה נגדית 
בקרב חולים בהוספיס

ד”ר טובה גמליאל בהנחיית		

ד”ר דניאלה מנזין
בית	הספר	לחינוך	

“קולן של אימהות”:
חוויית האימהוּת של אימהוֺת לילדים

עם הפרעות התנהגות – מחקר פנומנולוגי
פרופ’ אריה כהן בהנחיית		

ד”ר שלומית מצויינים-גורליק
בית	הספר	לחינוך	

 tDCS השפעת גרייה מוחית חשמלית מסוג
על שליטה קוגניטיבית של נבדקים בריאים

פרופ’ נירה משעל בהנחיית		

ד”ר שקמה ניצן-בירן
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	

גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים:
הנהג ובת זוגו

פרופ’ נחמי באום בהנחיית		

ד”ר ניצן סוויד
המחלקה	לניהול	

בגרות ארגונית בניהול לוגיסטיקה 
והשפעתה על מדדי ביצוע לוגיסטיים

פרופ’ אוריאל שפיגל בהנחיית		
ד”ר טל אבינדב

ד”ר אמציה סמקאי
המחלקה	לכלכלה	

השפעות תמריצים להעסקת אוכלוסיות 
מיוחדות על הפרט, על הקבוצה, על הפירמה 

ועל המשק
פרופ’ יוסף דויטש בהנחיית		

ד”ר שרית כהן-גולדנר

ד”ר ימאמה עבד אל-קאדר
בית	הספר	לחינוך	

סוציאליזציה, זהות וחוסן פסיכולוגי 
בקרב מתבגרים ערבים-פלסטינים ומתבגרים 

יהודים בישראל
פרופ’ יעקב כץ בהנחיית		

ד”ר אור עיני
בית	הספר	למינהל	עסקים	

מי הם היועצים המשפיעים על החלטות 
ההשקעה של הפרט?

ד”ר גיא קפלנסקי בהנחיית  

ד”ר אנג’לה עירוני
המחלקה	לניהול	

הערכת שינוי במסוגלות עצמית בטיפול מקוון 
במוקד רב-תחומי )מומה( בהשוואה לטיפול 

בקהילה במכבי שירותי בריאות
פרופ’ רחלי מגנזי בהנחיית		

פרופ’ חיים ראובני - אוניברסיטת בן
                                גוריון בנגב

ד”ר כרמית פוקס-אברבנאל
המחלקה	למדעי	המדינה	

מפגש זהויות בקהילות מעורבות
לחילוניים ולדתיים

פרופ’ אשר כהן בהנחיית		

ד”ר אורי פז
המחלקה	למדעי	המדינה	

אתיקה עיתונאית: 
טעות, תיקון, מניעה

פרופ’ איתן גלבוע בהנחיית		
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ד”ר שימרית פרידנזון-חיו
המחלקה	לפסיכולוגיה	

יכולות זיהוי רגש מערוצי הבעה שונים בקרב 
ילדים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי 

והאפקטיביות של תכנית התערבות טכנולוגית 
לשיפורן

פרופ’ עופר גולן בהנחיית		

ד”ר אתי פרץ
המחלקה	למדעי	המדינה	

חופש הדת במבחן המציאות:
יחסן של דמוקרטיות מערביות לכתות 

ולמיעוטים דתיים 2008-1990
פרופ’ יונתן פאקס בהנחיית		

ד”ר רונית קוריאל
בית	הספר	לחינוך	

תרומתם של תהליכים חינוכיים דינמיים 
להשתנות הנרטיב של האדם – 

חקר מקרה: תכנית סמ”ל
פרופ’ דבורה קורט בהנחיית		

ד"ר פסיה קטן
בית	הספר	לחינוך	

למידת דקדוק מלאכותי בגילאים שונים וברמות 
מורכבות שונות: השוואה בין קוראים תקינים 

לקוראים עם דיסלקציה
פרופ' רחל שיף בהנחיית  

ד”ר אופירה רג’ואן )בן-שלמה(
בית	הספר	לחינוך	

פיתוח מיומנויות שיחת עמיתים בקרב ילדי גן 
בעלי תפקוד גבוה ברצף האוטיסטי

פרופ’ נירית באומינגר-צביאלי בהנחיית		

ד”ר תום רובינשטיין
החוג	המשולב	למדעי	החברה	

העברה בין-דורית של טראומה ועמידות
בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי שואה –

מודל אינטגרטיבי
פרופ’ עמית שרירא בהנחיית		

פרופ’ יובל פלגי - אוניברסיטת חיפה

ד”ר רותי רוזנן
המחלקה	לפסיכולוגיה	

השפעת סדרת אנימציה ייעודית ותמיכה הורית
על יכולות זיהוי והבנת רגשות בקרב ילדים עם 
תסמונות הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה

פרופ’ עופר גולן בהנחיית		

ד”ר יעל רויטמן-דוקוב
המחלקה	למדעי	המדינה	

משימתיות לאומית: המשכיות ושינויים
בהעברת ערכים בין-דורית -  תנועת ההתיישבות 

ביהודה ושומרון )2014-1977(
פרופ’ אשר כהן בהנחיית		

ד”ר לילי רוסו
בית	הספר	לחינוך	

מחקר אורך )שש שנים( לבחינת מודל של 
קהילה מקצועית לומדת של מפקחים במחוז 

במשרד החינוך בישראל: מאפיינים, התפתחות 
ופיתוח מודל להטמעת רפורמה

פרופ’ חן שכטר בהנחיית		

ד”ר רוני רמון-גונן
בית	הספר	למינהל	עסקים	

ניתוח אבולוציית אשכולות –
מתודולוגיה לניתוח אשכולות על פני זמן

פרופ’ רועי גלברד בהנחיית		

ד”ר רחלי שדלצקי-הרט
בית	הספר	לעבודה	סוציאלית	
“אם תרצו אין זו אגדה...”

תרומתם של תפיסת אובדן, תהליך התאבלות, 
ומאפיינים אישיותיים וחברתיים 

לתהליכי החלמה וצמיחה בקרב בני אדם 
המתמודדים עם סכיזופרניה
פרופ’ נחמי באום בהנחיית		

ד”ר תמר שהם-גואטה
בית	הספר	לחינוך

קריאה חוזרת בספר אלקטרוני עם מילון 
והשפעתה על למידת מילים והבנת הסיפור 

בקרב ילדי גן וכיתה א’
פרופ’ עפרה קורת בהנחיית		

ד”ר עביר שחברי קאסם
בית	הספר	לחינוך	

השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות 
הפונולוגית והמורפולוגית ועל יכולת קריאת 

מילים מנוקדות ולא מנוקדות בשפה הערבית: 
השוואה בין מיצב חברתי- כלכלי בינוני-גבוה 

ומיצב נמוך
פרופ’ אלינור סאיג׳-חדד בהנחיית		

פרופ’ רחל שיף
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ד”ר מיה שלום
בית	הספר	לחינוך	

חקירת תהליכי הוראה-למידה 
בקרב תלמידים, צוות חינוכי וצוות ניהולי 

במבנה רב-גילאי בזיקה לחוויית למידה 
משמעותית

פרופ’ דבורה קורט בהנחיית		

ד”ר הדס שלי הובר
בית	הספר	לחינוך	

השפעת אימון להכוונה עצמית בלמידה
כפלטפורמה לשיח אורייני רב-תחומי

בשפה ובמתמטיקה בקרב לומדים צעירים
פרופ’ ברכה קרמרסקי בהנחיית		

ד”ר אינסה שמוקלר זבגלסקי
המחלקה	לכלכלה	

הרחבה חדשה של מולטינומיאל לוגית
לאמידת תוצאות של תחרויות מרובות 

משתתפים
פרופ’ אברהם שניצר בהנחיית		

ד”ר ליזי שמעוני-הרשקוביץ
בית	הספר	לחינוך	

המדיניות החינוכית ואסטרטגיות הניהול 
של מנהלי בתי ספר על יסודיים בישראל  

בעידן של תחרות הישגית
ד”ר יוסף קליין בהנחיית		

ד”ר בת חן שניידר סומפולינסקי
המחלקה	לפסיכולוגיה	

מאפייני אישיות, מצב רגשי ויחסי הגומלין 
ביניהם, והשפעתם על אפקט ההקשר בזיכרון

פרופ’ אליהו וקיל בהנחיית		
ד”ר אטי ברנט

מדעי החברה
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ד”ר שירה אביבי
הפקולטה	למדעי	החיים	

 mRNA מעקב אחר עיכוב שעתוק
במנגנון shRNA  בגרעין של תאים חיים

פרופ’ ירון שב-טל בהנחיית		

ד”ר אריאל אוגרן
הפקולטה	למדעי	החיים	

אסטרטגיות הגנה כנגד חרקים אוכלי עשב
באוכלוסיות טבעיות של בן חרדל מצוי 

)מצליבים(
פרופ’ ידידיה גפני - מרכז וולקני בהנחיית		

ד”ר עוז ברזני - מרכז וולקני

ד”ר מיכל אפרת
הפקולטה	למדעי	החיים	

הקשר בין תזונה, אורח חיים ופוריות הגבר
פרופ’ רון אונגר בהנחיית		

פרופ’ רות בירק - אוניברסיטת אריאל
                            בשומרון

ד”ר שאול ברט
הפקולטה	למדעי	החיים	

 SIRT6 זיהוי סובסטרטים חדשים לחלבון
פרופ’ חיים כהן בהנחיית		

ד”ר ליטל גסרי-פלוטניצקי
הפקולטה	למדעי	החיים	

זיהוי ואפיון תעתיקי RNA ארוכים שאינם 
E2F1 מקודדים המבוקרים על ידי

פרופ’ דורון גינזברג בהנחיית		

ד”ר אורטל כהן
הפקולטה	למדעי	החיים	

תפקידו של FerT המיטוכונדריאלי 
בתהליכי התמרה סרטנית
פרופ’ אורי ניר בהנחיית		

ד”ר רייצ’ל כהן חרזי
הפקולטה	למדעי	החיים	

תפקידו של Ten-m בשחלות הבוגרת
ובהתפתחות המוציטים עובריים של דרוזופילה

פרופ’ רון ויידס בהנחיית		

ד”ר מלי לוי
הפקולטה	למדעי	החיים	

אפיון מנגנון הפירוק המבוקר 
של אנטנות הפיגמנטים בכחוליות

פרופ’ רקפת שוורץ בהנחיית		

ד”ר מור לוי-פרבר
הפקולטה	למדעי	החיים	

דרכים חדשות לריפוי גידולים ושמירה
על מאגר תאי הגזע: 

C. Elegans  לקחים מחיית המודל
ד”ר סיון קורנבליט בהנחיית		

ד”ר עמנואל ללוש
הפקולטה	למדעי	החיים	

פיתוח נשאים ננו-מטריים להשתקת
גנים המבוטאים ביתר

in vivo-ו in vitro בתאי סרטן
פרופ’ שולמית מיכאלי בהנחיית		

ד”ר שרית מזרחי-קיפר
הפקולטה	למדעי	החיים	

מיפוי ואיפיון אינטראקציות חלבון-חלבון
בין נגיף נשימתי סינציאלי )RSV( לבין המאכסן

באמצעות מערכת מיקרופלואידית משודרגת
ד”ר דורון גרבר בהנחיית		

ד”ר גולן מילר
הפקולטה	למדעי	החיים	

אינטראקציה פיזיולוגית ומולקולארית
 Fusarium oxysporum בין פטריית הקרקע

לבין צמח המלון
פרופ’ רפאל פרל-טרבס בהנחיית		

ד”ר דן רובין מילר
הפקולטה	למדעי	החיים	

ביטוי גנטי באוכלוסיות מיקרוביאליות ימיות 
החשופות לשינויים סביבתיים:

שינויים עונתיים וערבול עומק במפרץ אילת, 
התחמצות והתחממות

פרופ’ אילנה ברמן-פרנק בהנחיית		

ד”ר איריס מרציאנו-לוי
הפקולטה	למדעי	החיים	

MEIG1 - שחקן חדש במערכת השמירה
על שלמות הגנום

פרופ’ ירמיהו דון בהנחיית		

ד”ר מירב נח-הירש
הפקולטה	למדעי	החיים	

שיטה מיקרופלואידית חדשנית לזיהוי
ולאנליזה של מודיפיקציות חלבונים

בסביבה ציטופלסמטית
ד”ר עמית צור בהנחיית		

מדעי החיים
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ד”ר רחלי ספוקויני שטרן
הפקולטה	למדעי	החיים	

האנטומיה המולקולרית וגמישותה של מולקולת 
הרנ”א הארוכה הוטאייר

פרופ’ רון אונגר בהנחיית		
ד”ר עדו בצלת

ד”ר אריה עמיצור
הפקולטה	למדעי	החיים	

אפיון הגן Prv ותפקידו בהגנת צמח המלון
PRSV-W מפני הווירוס

פרופ’ רפאל פרל-טרבס בהנחיית		

ד”ר לי זאב פיטרס
הפקולטה	למדעי	החיים	

רגולציה ומיקום הפרוטאזום 
על-ידי מערכת בקרת האיכות התאית

פרופ’ שי בן-ארויה בהנחיית		

ד”ר אסתר קטן
הפקולטה	למדעי	החיים	

זיהוי גנים רגולטוריים חדשים לִאתחול
העברת אותות כתוצאה מנוכחות רדיקאלים 

חופשיים, ROS, על ידי מערכת מדווחת 
Zat12 המתבססת על הגן

ד”ר גדי מילר בהנחיית		

ד”ר רוני שובל
הפקולטה	למדעי	החיים	

פיתוח מודלים מבוססי למידת מכונה 
לניבוי תוצאות השתלות תאי גזע המטופואטיים

באמצעות גישה של כריית מידע
פרופ’ רון אונגר בהנחיית		

פרופ’ ארנון נגלר - בית-חולים
תל-השומר

ד”ר הילה שיר-שפירא
הפקולטה	למדעי	החיים	

בקרת שעתוק של גנים התפתחותיים 
בדרוזופילה מלנוגסטר ובאדם

פרופ’ תמר יובן גרשון בהנחיית		

ד”ר איתי ישראל שמש
הפקולטה	למדעי	החיים	

 As101 השפעתה המיטיבה של התרכובת
במודלים של נפרופתיה סוכרתית ואובאיטיס 

אוטואימיוני
פרופ’ בנימין שרדני בהנחיית		

מדעי החיים
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ד”ר אריאל איזנבך
המחלקה	לפיסיקה	

דינמיקה תלויית טמפרטורה 
במתכות לא מסודרות

פרופ’ ריצ’רד ברקוביץ’ בהנחיית		
פרופ’ אביעד פרידמן

ד”ר זהבית אייזיג בר-און
המחלקה	לפיסיקה	

חקר התכונות האופטו-ספקטרוסקופיות
BO21 של המולקולה

בתמיסות בכלל, ובתאי דם לבנים בפרט
פרופ’ מרדכי דויטש בהנחיית		

ד”ר ליאת אלטמן
המחלקה	לפיסיקה	

חקר מנגנון ביטוי הגנים בעזרת כושר
הפרדה גבוה בזמן ובמרחב

פרופ’ יובל גרעיני בהנחיית		

ד”ר איתן אלפאסי
המחלקה	לכימיה	

תהליכים דינמיים בממשקים של נוזלים
יוניים ומתכות

פרופ’ משה דויטש בהנחיית		
פרופ’ יצחק מסתאי

ד”ר שני אלקובי
המחלקה	למדעי	המחשב	

ספקי מידע אסטרטגיים וחשיפת מידע 
סלקטיבית במערכות מרובות סוכנים

פרופ’ דוד סרנה בהנחיית		

ד”ר רבקה בן ישי
המחלקה	לכימיה	

אסטרטגיות של שינויי פני שטח בגודל ננומטרי 
– פונקציונליזציה של חומרים אנאורגניים

עבור יישומים מגוונים
פרופ’ ג’אן-פול )משה( ללוש בהנחיית		

ד”ר ג’ניפר בנישו ישראל כהן
המחלקה	למתמטיקה	

שיטות מתמטיות לאפיון רפרטואר של
T-ו B תאי

בהנחיית	  פרופ’ יורם לוזון

ד”ר שירלי ברזין
המחלקה	לפיסיקה	

פיתוח שיטות ספקטרוסקופיות לשיפור 
הרזולוציה על-ידי שימוש באופטיקה של

שדה קרוב
פרופ’ יובל גרעיני בהנחיית		
ד”ר יעקב טישלר

ד”ר לקסמן גאודה
המחלקה	לכימיה	

שינויים בהשפעת אור בממשק בין השכבות 
וחקר מנגנוני שחבור בתאים סולריים מבוססי 

פרובסקיט היברידי מזוסקופי
פרופ’ אריה צבן בהנחיית		

ד”ר שני גוטמן אפיקי
המחלקה	לפיסיקה	

מעברי פאזה וצורה מושרי פנים באמולסיות
פרופ’ משה דויטש בהנחיית		

ד"ר אמיר גולדנטל
המחלקה	לפיסיקה	

ההשלכות של פלסטיסיות נוירונלית
על דינמיקה קולקטיבית ויכולות חישוביות

של רשתות נוירונים
פרופ' עדו קנטר בהנחיית  

ד”ר לואי ג’נינגס
המחלקה	למתמטיקה	

תכונות של מינימליות בחבורות טופולוגיות
פרופ’ מיכאל מגרלישוילי בהנחיית		

ד”ר מתן דנינו
המחלקה	לפיסיקה	

מודלים ניטרליים מוכללים של מערכות
מרובות מינים

פרופ’ נדב שנרב בהנחיית		

ד”ר מיכאל משה דנציגר
המחלקה	לפיסיקה	

מעבר לרשתות התלויות זו בזו: מבנים, 
אינטרקציות ותהליכים ברשתות של רשתות

פרופ’ שלמה הבלין בהנחיית		

ד”ר ואדים דרגל
המחלקה	לכימיה	

יישומים של מתודולגיית EQCM-D ככלי
מחקרי למעקב בזמן אמת אחר שינויים

מכניים ומבניים של אלקטרודות המשמשות 
בסוללות ליתיום יון נטענות

פרופ’ דורון אורבך בהנחיית		

ד”ר ג’יאנגנג הו
המחלקה	לכימיה	

מנגנון פעולה של תאים סולריים מבוססי 
פרבוסקיט אורגני אי-אורגני

CsPbBr 3 ואי-אורגני CH3NH3Pbl3-xCIx
פרופ’ אריה צבן בהנחיית		
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ד”ר דניאל הירשברג
המחלקה	לכימיה	

חקר ההתנהגות של חומרים פחמניים כאנודות 
וקתודות )חיזור חמצן( בתמיסות אלקטרוליטיות 

שונות, עבור סוללות ליתיום נטענות
בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה

פרופ’ דורון אורבך בהנחיית		

ד”ר עדי הלה-ביקובסקי
המחלקה	לכימיה	

:WIP-WASP קומפלקס החלבונים
חקר המבנה והפעילות באמצעות תמ”ג

פרופ’ ירדן טשיל בהנחיית		

ד”ר פנחס ויסברג
המחלקה	למדעי	המחשב	

מערכת דפדוף בדפים גדולים
פרופ’ עמיהוד אמיר בהנחיית		

ד”ר יאיר ויסמן

ד”ר בטינה טבך
המחלקה	לכימיה	

הפיכת ביומסה לביואתנול הנעזרת
בקרני השמש: הדגשת קיומיות השיטה

פרופ’ אהרון גדנקן בהנחיית		

ד”ר רועי טוב
המחלקה	למדעי	המחשב	

מקום ודיוק בבעיות מסלולים קצרים ביותר
פרופ’ ליעם רודיטי בהנחיית		

ד”ר נמרוד טל
המחלקה	לכימיה	

סינתזה ואפיון של מונומרים ויניליים 
ביספוספונאטיים ושל ננוחלקיקים פולימריים 

ביספוספונאטיים חדשים ליישומים ביו-רפואיים
פרופ’ שלמה מרגל בהנחיית		

ד”ר טוני ימין
המחלקה	לפיסיקה	

ננו-פבריקציה ומאפיינים אלקטרוניים של
דו-תחמוצת הוונדיום לקראת יישומים חדשים

ד”ר בינה קליסקי בהנחיית		
ד”ר עמוס שרוני

ד”ר אורי כהן
המחלקה	למדעי	המחשב	

שליטה בהתקן חיצוני על-ידי מחשבות
בזמן-אמת בשימוש בהדמיית תהודה

מגנטית פונקציונלית
פרופ’ משה קופל בהנחיית		

ד”ר דורון פרידמן - המרכז הבינתחומי

ד”ר איתי לוי
המחלקה	לכימיה	

סינתזה ואפיון של ננוחלקיקי ליבה-קליפה 
מגנטיים ביואקטיביים מתחמוצת הברזל/

אלבומין בעלי התפלגות גדלים צרה 
לשימושים ביו-רפואיים

פרופ’ שלמה מרגל בהנחיית		

ד”ר אריאל רחלי לוי
המחלקה	לכימיה	

חקירת האינטראקציות בין מלווה הנחושת 
 Atox1 התוך-תאי האנושי

לבין המקטעים התוך-תאיים של החלבון 
 ,CTR1 הממברנלי מעביר הנחושת
בשימוש בספקטרוסקופיית תהודה 

פאראמגנטית אלקטרונית
ד”ר שרון רוטשטיין בהנחיית		

ד”ר נאוה ליבוביץ
המחלקה	לפיסיקה	

ספקטרום לא סטציונרי ורעש fβ/1 תלוי בזמן
פרופ’ אלי ברקאי בהנחיית		

ד”ר אנה מונדר
המחלקה	לכימיה	

 B בתאי Neuroligin-2 דימוי פעולת
באמצעות ננו-חלקיקים משופעלים

כגישה חדשנית לטיפול בסכרת
פרופ’ אריה גרוזמן בהנחיית		

ד”ר רהול קומאר מישרה
המחלקה	לכימיה	

פיתוח של גורמים אנטיבקטריאליים מבוססי 
ננוטכנולוגיה ושיטה לגילוי אנטיביוטיקה:

הכנה, תכונות ושימושים
פרופ’ אהרון גדנקן בהנחיית		

ד”ר נתנאל מנדלמן
המחלקה	לכימיה	

 ,HmK-ו Hui1 מבנה, דינמיקה ותפקוד של
 ,KcsA שני מעכבי תעלת האשלגן
באמצעות תהודה מגנטית גרעינית

פרופ’ ירדן טשיל בהנחיית		

ד”ר אורטל מרציאנו
המחלקה	לכימיה	

 EPR שימוש בספקטרוסקופיית
לצורך קביעת קישור מתכות פאראמגנטיות 

לחלבונים ולצורך קביעת תכונות אלקטרוניות 
של חומרים מבוססי פחמן

ד”ר שרון רוטשטיין בהנחיית		
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ד”ר אנג’ני נגונקר
המחלקה	לכימיה	

סינטזה סונוכימית של תמיסות קולואידיות 
יציבות של תחמוצות ליישומים 
אנטיבקטריאליים והעברת חום

פרופ’ אהרון גדנקן בהנחיית		

ד”ר אראל דוד סגל-הלוי
המחלקה	למדעי	המחשב	

חלוקה הוגנת של קרקעות
פרופ’ יונתן אומן בהנחיית		

ד”ר אבינתן חסידים

ד”ר אונית סרור לביא
המחלקה	לכימיה	

חקר השפעת יוני אלומיניום בחומרי
קתודה שכבתיים עשירי ניקל 

,Li)NixCoyMnz(O2)x>0.5(
הן באילוח החומר הקתודי 

והן כשותפים בחומר הציפוי של הקתודה
פרופ’ דורון אורבך בהנחיית		

ד”ר יעל פריד
המחלקה	לפיסיקה	

תצורות וסטוכסטיות במערכות מורכבות
פרופ’ נדב שנרב בהנחיית		

ד”ר סטלה קיל
המחלקה	לכימיה	

סינתזה ואפיון של פרוטאינואידים בסיסיים 
וננוחלקיקים פרוטונואידיים למטרות ביורפואיות

פרופ’ שלמה מרגל בהנחיית		

ד”ר אריאל רוזנפלד
המחלקה	למדעי	המחשב	

סוכנים אוטומטיים למתן עצות
פרופ’ שרית קראוס בהנחיית		

ד”ר מורן שובלי
המחלקה	לכימיה	

פיתוח תרופות חדשות נגד סרטן הערמונית
פרופ’ אריה גרוזמן בהנחיית		

ד”ר איתמר שטיין
המחלקה	למתמטיקה	

גרפים ומימד גלובאלי של אלגבראות
של מונואידים

פרופ’ סטוארט מרגוליס בהנחיית		

ד”ר ביאנה שטיינבוך-פרידמן
המחלקה	למתמטיקה	

מצבים סטציונאריים של טריפולים ברוקליניים, 
יציבותם ותנודותיהם

פרופ’ זיו קיזנר בהנחיית		

ד”ר יבגני שטרנברג
המחלקה	לכימיה	

חקר ממשקים אלקטרוכימיים בתמיסות 
אלקטרוליטיות המבוססות על מלחי מגנזיום 

אנאורגנומטאליים כשלב בפיתוח סוללות 
מגנזיום נטענות

פרופ’ דורון אורבך בהנחיית		

ד”ר יעקב אלחנן שקד )ורניק(
המחלקה	לפיסיקה	

מדידה ומניפולציה קוונטיות רחבות פס של אור –
מיצוי רוחב הפס של דחיסה קוונטית

פרופ’ אבי פאר בהנחיית		

ד”ר ענבל שר
המחלקה	לכימיה	

 Kv1.3 חקר הקישור בין תעלת האשלגן
ShK והטוקסין

באמצעות תהודה מגנטית גרעינית
פרופ’ ירדן טשיל בהנחיית		

ד”ר אורן שר שלום
המחלקה	למדעי	המחשב	

אלגוריתמים במערכות המלצה
פרופ’ עמיהוד אמיר בהנחיית		

ד”ר רעות תימור
המחלקה	לפיסיקה	

ננו-חלקיקים אורגניים ואי-אורגניים
כנשאים של פוטוסנסיטייזרים ומגבירי

FRET האפקט הפוטופיזיקלי באמצעות
פרופ’ בנימין ארנברג ז”ל בהנחיית		

ד”ר חנה ויטמן

.

.
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הנדסה

ד”ר משה אביטל
הפקולטה	להנדסה	

מתודולוגיות תכנון חומרה חסינה מפני
תקיפות ערוצי צד על מערכות מאובטחות

פרופ’ אלכסנדר פיש בהנחיית		
ד”ר אסנת קרן

ד”ר יאיר אנטמן
הפקולטה	להנדסה	

חיישנים סיב-אופטיים על בסיס פיזור
ברילואן קדמי ואחורי

פרופ’ אבי צדוק בהנחיית		

ד”ר אלן יוסף בקר
הפקולטה	להנדסה	

אימון של רשתות ניורונים עמוקות
בנוכחותם של תוויות מורעשות

פרופ’ יעקב גולדברגר בהנחיית		

ד”ר יששכר גבאי
הפקולטה	להנדסה	

שיטות לשיפור רזולוציה מרחבית עבור אותות 
מכ”ם ושיטות למיפוי מטרות בהתבסס על 

אותות סלולריים
פרופ’ מאיר דנינו בהנחיית		

פרופ’ זאב זלבסקי

ד”ר שי גפשטין
הפקולטה	להנדסה	

ניתוח מידע באמצעות מפות דיפוזיה
פרופ’ יוסי קלר בהנחיית		

ד”ר תמר דרייפוס
הפקולטה	להנדסה	

פיתוח ננו-חלקיקי זהב טרנסוטיים
לטיפול בסרטן

פרופ’ רחל פופובצר בהנחיית		

ד”ר עומר וגנר
הפקולטה	להנדסה	

חקר שיטות סופר-רזולוציה
בעזרת תאורה מרחבית משתנה

פרופ’ זאב זלבסקי בהנחיית		

ד”ר מיכל ימיני
הפקולטה	להנדסה	

רשתות רדיו קוגניטיביות
פרופ’ אמיר לשם בהנחיית		

ד”ר ענליה סומך ברוך

ד”ר איתמר לוי
הפקולטה	להנדסה	

הגברת האבטחה של חומרה 
כנגד התקפות ערוצי צד

פרופ’ אלכסנדר פיש בהנחיית		
ד”ר אסנת קרן

ד”ר דוד יצחק לוין
הפקולטה	להנדסה	

עיבוד אותות מרחבי באמצעות חיישנים 
וקטוריים ורכיבים כיווניים אחרים לשערוך כיוון 

הגעה ושיפור אותות דיבור
פרופ’ שרון גנות בהנחיית		

פרופ’ עמנואל הבטס - אוניברסיטת
                                    ארלנגן

                                    נירנברג

ד”ר רינת מאיר-אבנר
הפקולטה	להנדסה	

פיתוח טכנולוגיה חדשנית המשלבת דימות
וננו-חלקיקים לצורך מעקב אחר תאים

וחיזוי מוקדם של יעילות טיפול רפואי
פרופ’ רחל פופובצר בהנחיית		

ד”ר בועז שוורץ
הפקולטה	להנדסה	

אלגוריתם EM רקורסיבי 
עם יישומים לעיבוד אותות דיבור

פרופ’ שרון גנות בהנחיית		
פרופ’ עמנואל הבטס - אוניברסיטת

                                    ארלנגן
                                    נירנברג

ד”ר עופר שוורץ
הפקולטה	להנדסה	

שיפור אות דיבור בסביבה רועשת ומהדהדת
באמצעות מערך מיקרופונים

פרופ’ שרון גנות בהנחיית		
פרופ’ עמנואל הבטס - אוניברסיטת                                 

                                    ארלנגן
                                    נירנברג

ד”ר ארז תדמור
הפקולטה	להנדסה	

מנגנון אנכי למניעת גלישה בחיישני
CMOS תמונה בטכנולוגיית

פרופ’ אלכסנדר פיש בהנחיית		
ד”ר דוד כהן - מג׳יק ליפ בע״מ
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משפטים

ד”ר דניאלה אסרף-כהן
הפקולטה	למשפטים	

פורמליזם בדיני שטרות
פרופ’ מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר אלירז אקשטין-וידר
הפקולטה	למשפטים	

חסיון עורך דין - לקוח
פרופ’ אהרון אנקר בהנחיית		

ד”ר נדב דגן
הפקולטה	למשפטים	

סבירות במשפט הִמנהלי
פרופ’ אריאל בנדור בהנחיית		

ד”ר איריס עדניה-נץ
הפקולטה	למשפטים	

אנטומיה של טיפול – נערים פוגעים מינית:
מקומו של הנרטיב הטיפולי בשיח המשפטי

פרופ’ מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר שי פרבר
הפקולטה	למשפטים	

עליית תופעת “ידיד בית המשפט” על רקע 
השינויים במערכת השפיטה בעשורים 

האחרונים – בחינה תיאורטית ונורמטיבית
פרופ’ ניר קידר בהנחיית		

ד”ר עינת רונן
הפקולטה	למשפטים	

צדק מעברי, גישות טרנספורמטיביות
לגישור והמשא ומתן הישראלי

פלסטיני תיאוריה ופרטיקה
פרופ’ מיכל אלברשטין בהנחיית		

פרופ’ יפה זילברשץ

ד”ר שאול שארף
הפקולטה	למשפטים	

דמוקרטיה ישירה – 
המחלוקת הנורמטיבית והביקורת השיפוטית

פרופ’ גדעון ספיר בהנחיית		
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לימודים בין-תחומיים

ד”ר יהודית אופנהיימר
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
כיכר ציון – פרשנות של מקום

פרופ’ מנחם קליין בהנחיית		

ד”ר עופר אשואל
התוכנית	לניהול	ויישוב	סכסוכים	

ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודים 
בתקופה הטרום-מודרנית

פרופ’ משה רוסמן בהנחיית		

ד”ר אושרה בצר
התוכנית	למדעי	המוח	

פיתוח טכנולוגיות מבוססות ננו-חלקיקים  
לדימות ולהובלת תרופות לשם טיפול 

בפתולוגיות מוחיות
פרופ’ גל ידיד  בהנחיית		

                פרופ’ רחל פופובצר

ד”ר עודד גולדברג
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
השיח על אודות רגש האשמה

בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות 
הקפיטליסטית

פרופ’ אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר דרור ינון

פרופ’ משה צוקרמן - אוניברסיטת
                                  תל-אביב

ד”ר איריס גלילי
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

המפגש בצומת האימהות-אשת חינוך לגיל הרך: 
אתגר, הלימה וקונפליקט

פרופ’ רחל בן-ארי בהנחיית		
פרופ’ טובה הרטמן

ד”ר ליאור גרנות
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	
כיצד מרפאת הביבליותרפיה?

איכויותיהן התרפויטיות הייחודיות של 
פרקטיקות ספרותיות-טיפוליות שונות

בטיפול בביבליותרפיה - עיון פסיכואנליטי-
ספרותי

ד”ר דורית למברגר בהנחיית		

ד”ר מיכל היישריק
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

אלימות כלפי נשים בקהילת יוצאי אתיופיה:
תרבות הקהילה, תכניות לפעולה בתחום 

וביצועי הממסד
פרופ’ אורלי בנימין בהנחיית		

ד”ר מיכל ישראלאשוילי
התוכנית	למדעי	המוח	

קידוד עצבי של טיקים מוטוריים בחולי
תסמונת טורט ובמודל חייתי של המחלה

פרופ’ יזהר בר-גד בהנחיית		

ד”ר קרן לביא
התוכנית	למדעי	המוח	

עיבוד משמעותם הרגשית של גירויים במסלול 
קורטקס-אמיגדלה

פרופ’ אהרון ולר בהנחיית		
פרופ’ אנדראס לות’י -  FMI, שוייץ
פרופ’ קובי רוזנבלום - אוניברסיטת

                                   חיפה

ד”ר הגר לביאן
התוכנית	למדעי	המוח	

דינמיקה קצרת טווח ומודולציה דופמינרגית
של סינפסות גאבארגיות בגרעין הפלט של 

מערכת גרעיני הבסיס של החולדה
פרופ’ אלון קורנגרין בהנחיית		

ד”ר איל לוינסון
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

בחרות וגברויות בחברה היהודית באשכנז
בימי הביניים

פרופ’ אלישבע באומגרטן -  בהנחיית		
האוניברסיטה העברית          

ד”ר אירית לוי-פלדמן
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

מגדור הכסף: משמעויות פסיכולוגיות
של כסף עבור נשים וגברים

פרופ’ רחל בן-ארי בהנחיית		
ד”ר ליאת פרידמן - בצלאל אקדמיה
                               לאמנות ועיצוב

                               ירושלים

ד”ר מרים לסמי
התוכנית	למדעי	המוח	

המודולציה של המערכת המוטורית 
על ידי פרדיקציה בעת התבוננות בתנועות: 

עדויות התנהגותיות ואלקטרומגנטיות
פרופ’ אברהם גולדשטיין בהנחיית		

ד”ר ג’ימס קילנר - UCL, אנגליה

ד”ר אורן סגל
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

חוויית ערעור העצמי בעקבות פגיעות
גופניות ומחלות כרוניות – 

היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ’ דב שוורץ בהנחיית		

ד”ר דורית למברגר
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ד”ר ניר סופר-דודק
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

סופם של הנימוקים: עיון פילוסופי בהפרעה 
הטורדנית-כפייתית

ד”ר דורית למברגר בהנחיית		

ד”ר אלה פודבלני
התוכנית	למדעי	המוח	

ECoG לקראת הבנה של דינמיקת האות
ביסוד הראיייה של בני אדם: ממסך ריק,

דרך תמונות טבעיות לגירויי העולם האמיתי
ד”ר גל צ’צ’יק בהנחיית		

פרופ’ רפי מלאך - מכון ויצמן

ד”ר אירית פורת
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

זקנים סיעודיים ומהגרות עבודה: 
“עבודת גבולות” בבית בהשראת המדינה 

ומוסדותיה
פרופ’ אורלי בנימין בהנחיית		

ד”ר שנער פנקס-סמט
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

אופנים גופניים של העברות בטיפול 
הפסיכואנליטי

פרופ’ דב שוורץ בהנחיית		
ד”ר דורית למברגר

ד”ר גבריאל פרנק
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

דיאלוג כעיקרון אונטולוגי בשיח הזכויות:
עיון ביקורתי בטיפול במוזיקה בילדים

מאושפזים
ד”ר יעקב ידגר בהנחיית		
ד”ר אבי גלבוע

ד”ר שי צווייג
התוכנית	למדעי	המוח	

תהליכים של התמלאות מרחבית בקליפת המוח 
הראייתית וברשתות נוירונים

מלאכותיות עמוקות
פרופ’ חמוטל סלובין בהנחיית		

פרופ’ ליאור וולף - אוניברסיטת
                             תל-אביב

ד”ר כרמית קלר-חלמיש
התוכנית	לניהול	ויישוב	סכסוכים	

צדק מאחה בראי יישוב סכסוכים –
בין תיאוריה לפרקטיקה: 

בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק
מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה

פרופ’ מיכל אלברשטין בהנחיית		

ד”ר אורלי רובין
התוכנית	ללימודי	פרשנות	ותרבות	

“ניצוצות של הבנה” קשר זוגי כ”מפגש 
מסורות”: תרומת ההרמנויטיקה של

גאדמר למרחב הטיפול הזוגי
פרופ’ אבי שגיא בהנחיית		
ד”ר ענר גוברין

ד”ר שלומית רוזן
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

חוויות בדידות בסיפורי חיים וזיקתן לתפיסת 
ההתפתחות של זהויות מגדריות

פרופ’ רבקה תובל-משיח בהנחיית		

ד”ר חיים רמיאל
התוכנית	למדע,	טכנולוגיה	וחברה	

חזיונות טכנו-חינוכיים והסטרטאפיזציה
של החינוך אתנוגרפיה של חממת יזמות 

)EdTech( טכנולוגית לחינוך
פרופ’ נח עפרון בהנחיית		

ד”ר דוד שפרבר
התוכנית	ללימודי	מיגדר	

אמנות יהודית פמיניסטית בישראל ובארה”ב, 
2017-1990

פרופ’ רחל בן-ארי בהנחיית		
פרופ’ רותי איסקין - אוניברסיטת

בן-גוריון בנגב

לימודים בין-תחומיים
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רפואה

ד”ר אולה אורגיל
הפקולטה	לרפואה	

יחסי גומלין בין מבנה ותפקוד של תתי
יחידות של קוהזין

ד”ר איתי און בהנחיית		

ד”ר יאיר בלומברג
הפקולטה	לרפואה	

השפעת שני פרוטוקלי אימון בחולי אי-ספיקת 
לב על מדדים ביוכימיים ופיזיולוגיים

פרופ’ שאול עטר בהנחיית		

ד”ר מיכל ברנד שורץ
הפקולטה	לרפואה	

 - Scc4 אִפיון אזורים תפקודיים בחלבון
פקטור ההטענה של קומפלקס הקוהיזין

ד”ר איתי און בהנחיית		

ד”ר ייטב גלנץ-גאשיי
הפקולטה	לרפואה	

Mcl-1-זיהוי מעכבים פוטנציאליים ל
בשיטות ביואינפורמטיות

פרופ’ יצחק חביב בהנחיית		
ד”ר אברהם סמסון

ד”ר דייב שרן מ פ סמס
הפקולטה	לרפואה	

תפקיד החלבון CTCF ומבנה תלת-מימדי
של הכרומוזום במוח ובהתנהגות של יונקים

ד”ר איתי און בהנחיית		
ד”ר אוון אליוט


