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בוגרי ובוגרות תואר דוקטור,
זהו רגע של סיפוק ושל התרגשות בשבילכם ,וזכות היא לי לברככם לרגל קבלת תואר דוקטור.
בשנים האחרונות הייתה האוניברסיטה בית שני בעבורכם .כאן קראתם ,כאן למדתם ,כאן שקדתם
על מחקריכם; כאן הבטתם מקרוב-קרוב וגם בפריזמה רחבה על תופעה בחומר שסביבנו ,בחברה
שלנו ,עמוק אל תוך צפונות הלב וגם רחוק אל החלל.
בביקורַי ברחבי הקמפוס ,במסדרונות בנייני ההוראה ובמעבדות המחקר שלנו ,הזדמנתם בדרכי לא
אחת ,ונוכחותכם ניכרת באווירה השוקקת שאתם משרים סביבכם ,בלהט ללמוד ולגלות ,בתנופה
המאפיינת את כתיבתכם ואת יצירתכם ובעומק העניין שאתם מגלים ,כל אחד ואחת בתחומי החקר
שבהם בחרתם להתמקד.
השאפתנות ,היזמה והחדשנות שלכם עומדות בבסיס ההישגים האקדמיים של האוניברסיטה,
המרצים המנחים אתכם זוכים להגביר את תנובות המחקר וההוראה בזכות עבודתכם ,בזכות
מחקריכם .מאמרים נכתבים ,ממצאים חדשים נחשפים ,טכנולוגיות מבשילות וידע יוצא אל העולם,
אל הקהילות המדעיות ואל מעבר להן.
עם יציאתכם משערי אוניברסיטת בר-אילן ,אנו מבקשים להביע את הערכתנו הרבה לכולכם ,לאלו
שימשיכו באקדמיה ולאלו שיפנו למגזרים העסקי או הציבור ,ולהודות שיש לנו גם ציפיות רבות מכם.
ציפיות שתמשיכו בחתירה מתמדת להרחיב ולהעמיק את ידיעותיכם ,ציפיות שתחלקו את הידע
שלכם עם תלמידים ועם עמיתים ,בדרך המקובלת אצלנו ומתוך הבנה שיחד אנו מכפילים את כוחנו
ואת יכולתנו להשפיע על הסביבה שלנו ,על הקהילה ,על החברה ועל האנושות .ובדרככם להמשיך
ולשנות את העולם ,הסתייעו במילותיו של המחנך הדגול ,הסופר וההומניסט יאנוש קורצ'אק" :היו
זהירים במעשים ,אך נועזים ונטולי רסן בחלומות".
אנו מקווים שהאמון שאנו רוחשים לכם ילווה אתכם ויגביר את הביטחון שלכם כל אחד בדרכו וכל
אחת בדרכה ,ויהווה בסיס לקשר מתמשך ומתמיד עם הבית הרוחני שלכם – עם אוניברסיטת בר-
אילן.

שלכם בברכות חמות
ובהערכה רבה,
פרופ' אריה צבן
נשיא
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ברכותי החמות לכל אחת ואחד מכם על קבלת התואר דוקטור ,אשר יוצמד מעתה ואילך לשמכם
ויהיה חלק מהזהות שלכם .התואר הזה ילווה אתכם תמיד ,ובצדק ,כיוון שהוא 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 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
בעבר כקשורים ,ועל כן מאתגרת את הנטייה האנושית הטבעית להסתכלות קונבנציונלית על
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
לתרום לעצמכם ולחברה בכל תחום בו תבחרו לעסוק ,ויצדיק את התואר דוקטור שמוענק לכם
היום  .

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.
"לדרכים אין עיניים לראות מה עמקו חלומות הולכיהן" ,כתב אברהם חלפי .כמו רגעים חשובים
אחרים בחיים ,משמעותה של הענקת התואר דוקטור היא התכה בין סוף הדרך והחלומות שהובילו
אליה להתחלה של דרך וחלומות חדשים .סיום שנים של לימוד ,מחקר וכתיבה ,קושי והתלבטות,
גילוי והארה; והתחלה של מחקרים חדשים ושל יצירת 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.
כיום למעלה מ 12%-מכלל הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן לומדים לתואר שלישי ,ולמעלה
מ 50%-לומדים לתארים מתקדמים .השתדלנו לתת לכל אחת ואחד מכם תשומת לב אקדמית
ואישית ,ולשלב בין חתירה למצוינות אקדמית למאור פנים .אנו גאים בהישגיכם.
אני מודה בשמכם למתאמות המקצועיות והמסורות של מדור תואר שלישי – ענת ברגר ,תמר
הרשקוביץ ,גליה ישטכרוב ,אביה סגל ,לימור קופרמן ,וג'ואל שפינגרן .תודה מיוחדת לסגנית הדיקן
פרופ' בלהה פישר ,לראש מדור תואר שלישי עידית ברק ,ולסגנית 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 יקרים,
ב ֶּן אָדָם,
עֲל ֵה לְמַעְל ָה עֲל ֵה,
ח עַז ל ְךָ,
כִּי כ ּ ֹ ַ
י ֵׁש ל ְך ָ כַּנְפֵי רוּחַ,
כַּנְפֵי נ ְׁשָרִים אַב ִּירִים,
אַל ּ
תְכַח ֵׁש ב ָּם
פֶּן י ְכַח ֲׁשו ּל ְךָ,
דְּרו ֹ ׁש אוֹתָם -
וְיִמָּצ ְאו ּל ְך ָ מִי ָדּ.
הראי"ה קוק ,אורות הקודש [א' ,ס"ה]

בדבריו מעודד הרב קוק כל אחת ואחד מאיתנו לעלות מעלה .כל אדם צריך תמיד להתקדם ולשאוף בלי פחד
או חשש ,משום שבכולנו יש יכולות וכוחות.
במהלך עבודתכם עליתם שלב ועוד שלב ,עד לרגע המיוחל – קבלת התואר דוקטור.
נכון ,הדרך לא תמיד הייתה פשוטה ,הדרך הייתה ארוכה ,לעיתים לא חלקה ומלאה בקוצים ,אך אתם לא
ויתרתם! אספתם את כל כוחכם ,התמודדתם ומצאתם את הפתרונות ,והנה כעת אתם ניצבים כאן.
סיימתם תקופה בחייכם – תקופה מעצימה ,שבה התפתחתם וגדלתם .עכשיו אתם עומדים בפתחה של
תקופה חדשה ומרגשת .אני מאחלת לכם כי גם בדרככם החדשה ,כשאתם נושאים את התואר דוקטור,
תמשיכו לטפס מעלה ,תמשיכו להתפתח ,תמשיכו להשפיע ולהשקיע – בעצמכם ובסובבים אתכם; כי יש
לכם  כְּנָפִי רוּחַ ,כְּנָפִי נ ְׁשָרִים אַב ִּירִים .המשיכו לעלות מעלה מעלה!!
אני מברכת אתכם 114 ,דוקטורים ו 188-דוקטוריות ,שתמשיכו לכבוש פסגות!
אני מבקשת להודות למספר אנשים משמעותיים ,שבזכותם כולנו נמצאים כאן היום:
תודה לסגל האקדמי שליווה אתכם ,למנחים שלכם ,שבזכות הדרכתם ,הליווי האישי ,הכלים ,הידע והשיתוף,
אתם נמצאים במעמד זה.
תודה 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.
תודה לסגל המינהלי באוניברסיטה ,ובעיקר לסגל המינהלי של בית-הספר ללימודים מתקדמים ,שליוו
אתכם ,סייעו ,ולא נחו לרגע עד שכל אחת ואחד מכם זכה להגיע לרגע המיוחל :תודה לחגית אהרון ,הסגנית
המינהלית לדיקן ,על העבודה הקשה במהלך השנה.
תודה לכל עובדות בית הספר שליוו אתכם מרגע הגשת המועמדות לתואר שלישי ועד למעמד מרגש זה.
האכפתיות והמסירות שלהן ראויות להערכה רבה :ענת ברגר ,תמר הרשקוביץ ,גליה ישטכרוב ,אביה
סגל ,לימור קופרמן ,וג'ואל שפינגרן.

ברכות והצלחה בהמשך הדרך,
עידית ברק
ראש מדור תואר שלישי
בית-הספר ללימודים מתקדמים
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מדעי היהדות

ד”ר ליעד גלבוע
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
הכתובת על הקיר:
השוואה בין עמדות ממשלת “הצדק והפיתוח” בראשית
דרכה לבין עמדות האסלאם הרדיקלי בתורכיה בנושאים
שעל סדר היום
בהנחיית פרופ’ דן שפירא

ד”ר יעל אפשטיין
המחלקה לתולדות ישראל
רופאים ורפואות בחברה היהודית בארץ-ישראל
בימי המשנה והתלמוד ( 400-70לספירה)
בהנחיית פרופ’ בן-ציון רוזנפלד
ד”ר יוסף אראל
המחלקה לתנ”ך
היחס לאישה בפירושו של רמב”ן לתורה
בהנחיית פרופ’ יהונתן יעקבס

ד”ר מוניק דהן
המחלקה לספרות עם ישראל
פסידונים ,מיתוס ,האחר:
השיח הטקסי ביצירות ק .צטניק
בהנחיית פרופ’ רומן כצמן

ד”ר אושרית בירודקר
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
בין דת לגיאופוליטיקה:
מעמד מהגרי העבודה מהודו בסעודיה
בין השנים 2016-2011
בהנחיית פרופ’ אדם סילברסטיין
ד”ר יוסף מן

ד”ר אסתי דוקץ’
המחלקה לספרות עם ישראל
“אֲט ַ ּ
פ ֵס ב ְּס ֻל ָּמו ֹת מ ִ ּ
מ ְך ָוְא ֵל ֶיךָ” –
המשכיות ושינוי בכמיהה אל הנסתר
ביצירותיה הראשונות של חביבה פדיה
בהנחיית פרופ’ צבי מרק

ד”ר עוז בלומן
המחלקה למחשבת ישראל
אתיקה על גבול שני עולמות:
הממד האתי בבקשת האלוהים של הלל צייטלין
בהנחיית פרופ’ חנוך בן-פזי

ד”ר ידידיה הכהן
המחלקה לתלמוד
פירושיו של הרב דוד כהן (“הנזיר”) למדרשי ההלכה
והאגדה ושיטתו הפרשנית
בהנחיית פרופ’ אהרן שמש ז”ל

ד”ר מחמד ג’אבר
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
עמדת האסכולות הפקהיות הסוניות
לגבי המרד בשליט המושחת והעושק
בהנחיית פרופ’ זאב מגן

ד”ר יוסי המי
המחלקה לתולדות ישראל
צאצאי ממלכת ישראל מהכיבוש האשורי ועד
תקופת המשנה בארץ-ישראל –
בין היסטוריה להיסטוריוגרפיה עתיקה
בהנחיית פרופ’ עמנואל פרידהיים

ד”ר מרים ג’ייקובס
המחלקה לתנ”ך
הגנת רא”ם על רש”י מפני השגות רמב”ן
על פי פירושו לספר בראשית
בהנחיית פרופ’ יהונתן יעקבס

ד”ר ניר ורגון
המחלקה לתלמוד
מודעה וביטול מודעה – והשתקפותם בשטרות
בהנחיית פרופ’ יוסף ריבלין

ד”ר שני גימאני
המחלקה לתלמוד
הלכות נישואין ואישות ביהדות תימן
על פי ה’מסוודה’ ולאור התפתחויות מקבילות
במסורות הלכתיות אחרות
בהנחיית פרופ’ ג’פרי וולף

ד"ר ליאור זקס שמואלי
המחלקה למחשבת ישראל          
'ספר טעמי המצוות לא תעשה' לר' יוסף הבא משושן -
מהדורה ביקורתית ועיון בטאבו ובגופניות האלוהית
בזמן חיבור הזוהר
בהנחיית     פרופ' דניאל אברמס
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מדעי היהדות

ד”ר מרב כרמלי
המחלקה למחשבת ישראל
המגע עם הנקבי כשער לעולם האלוהי :עיון מחודש
במשמעות הזיווג ונוזלי המין הנקביים והזכריים בזוהר
בהנחיית פרופ’ אברהם אלקיים

ד”ר עידית חזות
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
מבט משווה בהתמקמות סקטורים אידאולוגיים בעיירת
פיתוח בישראל – הקהילה החרדית והקהילה הציונית-
דתית בירוחם כמקרה בוחן
בהנחיית פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן
ד”ר ניסים ליאון

ד”ר מרים לוי
המחלקה לתולדות ישראל
פמיניזם יהודי בחברות מוסלמיות בעידן הקולוניאלי:
נשים יהודיות בערי מרוקו1956-1912 ,
בהנחיית פרופ’ אורלי מירון

ד”ר ג’פרי חיימוביץ
המחלקה לתלמוד
סכנת “רוח רעה” (שדים) בהלכה הרבנית
בהנחיית פרופ’ מאיר בר-אילן

ד”ר ארי יהושע לנדא
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סוגיות הלכתיות הדנות בנושאים חקלאיים בתלמוד
הירושלמי מסכתות כלאיים ושביעית – בין תיאוריה לריאליה
בהנחיית פרופ’ זאב ספראי
פרופ’ זהר עמר

ד”ר נעמה טייטלבאום-קריא
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
מנהיגה משורות האופוזיציה:
דיוקנה המנהיגותי של מפקדת באצ”ל וחברת
הכנסת אסתר רזיאל-נאור
בהנחיית פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן

ד"ר רוני לרנר נאור ז״ל
המחלקה לתולדות ישראל           
מוטיב הנקם הלאומי כמרכיב בעמידה היהודית
במהלך השואה 1945-1939
בהנחיית    פרופ' יהודית באומל-שוורץ

ד”ר אליהו יוגב
המחלקה למחשבת ישראל
מי השלוח :בין עולמות מקבילים –
עיונים חדשים בפילוסופיה ,במיסטיקה ובתפיסה
הדתית של הרב מרדכי יוסף מאיזביצא
בהנחיית פרופ’ משה חלמיש

ד”ר הלל מאלי
המחלקה לתלמוד
ממקדש למדרש
תיאורי המקדש במשנה :היסטוריה ,עריכה ומשמעות
בהנחיית פרופ’ אהרן שמש ז”ל

ד”ר גלעד יטאח
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
התקופה הניאו-אשורית בפחוות שומרון:
היבטים ארכיאולוגיים ,ישוביים והיסטוריים
בהנחיית פרופ’ אברהם פאוסט
ד”ר שון זליג אסטר
פרופ’ אדם זרטל ז”ל  -אוניברסיטת חיפה

ד”ר מתניה אורי מאלי
המחלקה לספרות עם ישראל
תאולוגיה ,תאולוגיה שלילית ותאולוגיה שלילית
רדיקלית בשירת רבקה מרים ויונדב קפלון
בהנחיית פרופ’ צבי מרק

ד”ר צחי כהן
המחלקה לספרות עם ישראל
סיפורי “פסוק לי פסוקך”
טופוס ,הקשר ומשמעות בתלמוד הבבלי
בהנחיית פרופ’ רלה קושלבסקי

ד”ר עומר מסאלחה
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
ניצני הלאומיות הפלסטינית
כפי שהשתקפה בעיתונות המקומית1914-1900 ,
בהנחיית פרופ’ יהושע טייטלבאום

ד”ר שמעיה כרמל
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
תפיסות גיאוגרפיות הוליסטיות בפרשנות חז”ל
לברכות יעקב בבראשית פרק מ”ט
בהנחיית פרופ’ יהושע שוורץ
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מדעי היהדות

ד”ר רבקה מצנר
המחלקה למחשבת ישראל
נקודות מפגש בין קבלת האר”י ובין התאוריה של ביון
בהנחיית פרופ’ אברהם אלקיים
פרופ’ יולנדה גמפל  -אוניברסיטת תל-אביב
ד”ר נורית סירקיס בנק
המחלקה לאמנות יהודית
היבטים חזותיים של חתונות חסידיות עכשוויות בישראל
בהנחיית ד”ר איליה רודוב

ד”ר אהלה ספוקויני
המחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות
שיח טיעוני המזמין לדיאלוג
אסטרטגיות ומאפיינים לשוניים-רטוריים
בהנחיית פרופ’ זהר לבנת

ד”ר מרתה קמפוס
המחלקה לתנ”ך
הסברים להגליה בעמוס פרק ד ,פס’ א-ג,
פרק ה ,פס’ כה-כז,
פרק ו ,פס’ א-יד ופרק ז ,פס’ ז-יז
בהנחיית פרופ’ אליהו עסיס
ד”ר שון זליג אסטר
ד”ר אירית קרסיק
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
ילדים וילדוּת במעברות ועיצוב זהותם הישראלית
בעשור הראשון למדינה ()1958-1948
בהנחיית פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן
ד”ר לימור ראובך
המחלקה לספרות עם ישראל
המושג “המתנה נשית”
ויישומו בפואטיקה של לאה גולדברג
בהנחיית ד”ר רחל אלבק-גדרון

ד”ר גליה פולק
המחלקה לתנ”ך
מבנה ומשמעות בספר עזרא-נחמיה:
המשכיות ,תיקון וחידוש
בהנחיית פרופ’ אליהו עסיס

ד”ר דביר רביב
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
היישוב בדרום השומרון בתקופה ההלניסטית ובתקופה
הרומית לאור תוצאות סקר ארכיאולוגי
בהנחיית פרופ’ בועז זיסו

ד”ר דבורה קאסוטו
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
המארג החברתי :המלאכה של תעשיית הטקסטיל
בדרום הלבנט –
מקרה מבחן מתקופת הברזל בתל צפית/גת
בהנחיית פרופ’ אהרן מאיר

ד”ר יוספה רובל
המחלקה לתנ”ך
מוטיבים ספרותיים בסיפורי שבט לוי במקרא
בהנחיית פרופ’ אליהו עסיס

ד”ר נריה קליין
המחלקה לתנ”ך
רשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים
(דה”א ב -3ד  :)23ניתוח ספרותי
בהנחיית פרופ’ מיכאל אביעוז

ד”ר שמואל רוזנבלום
המחלקה למחשבת ישראל
הגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין:
בדרך אל “האמת המורחבת”
בהנחיית פרופ’ חנוך בן-פזי

ד”ר לאה קלצ’קו
המחלקה ליהדות זמננו
נשות מפא”י:
חברות הכנסת של מפא”י
מהכנסת הראשונה  1949 -ועד בחירות 1977
בהנחיית פרופ’ אדם פרזיגר
פרופ’ יחיעם וייץ  -אוניברסיטת חיפה

ד”ר נסיה ריכטר
המחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות
השפעת החינוך היהודי הבית ספרי
על שימור השפה העברית
בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה
בהנחיית פרופ’ מלכה מוצ’ניק
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מדעי היהדות

ד”ר חנה ריקלין נתן
המחלקה ליהדות זמננו
תגובת הרבנים הציונים דתיים להתנתקות
בהנחיית פרופ’ דב שוורץ
ד”ר עודד שוגרמן
המחלקה למחשבת ישראל
הרב קוק וספר “חובות הלבבות”
בהנחיית פרופ’ חנה כשר
פרופ’ חנוך בן-פזי
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מדעי הרוח

ד”ר אילון אבירם
המחלקה למוזיקה
תכניות לימודים להלחנה ממוחשבת בבתי ספר:
חקר מרובה מקרים
בהנחיית ד”ר אבי גלבוע
ד”ר עטרה איזקסון

ד”ר מיכאל גרשי-גרשוני
המחלקה לערבית
פעלו של ר’ סעיד בן דאוד אלעדני
ופרשנותו לספר משנה תורה לרמב”ם
לאור ביאורו ל’ספר אהבה’
בהנחיית פרופ’ צבי לנגרמן

ד”ר אלה איידלמן
המחלקה למוזיקה
חוויית התמורה בזהות המקצועית
של מוזיקאים שעלו לישראל מברית המועצות לשעבר
בהנחיית ד”ר אבי גלבוע

ד”ר שחרית דאודי
המחלקה לספרות משווה
חוויה בלתי אמצעית:
פרשנות שירה דיגיטלית דרך הממשק הפואטי
בהנחיית ד”ר שלומי מועלם
ד”ר יעקב מאשיטי

ד”ר אנואר אלדדה
המחלקה לערבית
ערכים חברתיים בסיפור העממי בנגב
בהנחיית ד”ר בוארדי בסיליוס
ד”ר מרדכי קידר
פרופ’ עארף אבו רביעה -
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד”ר תמר הדר
המחלקה למוזיקה
המשמעות של אלתור מוזיקלי משותף:
בין מוזיקאים ובין מטפל ומטופל בטיפול במוזיקה
בהנחיית פרופ’ דורית אמיר

ד”ר קורין ברזון
המחלקה לפילוסופיה
אחזור שגרתי של השתלות אברים:
אוטונומיה ,התורם המת והמדיניות הציבורית בישראל
בהנחיית פרופ’ נעם זהר

ד”ר אסנת גולדפרב-ארזואן
המחלקה למוזיקה
“לחיי העם הזה” :מאפיינים ישראליים-לאומיים ביצירתו
של דֹב (דובי) זלצר כפי שהם משתקפים באומנויות
המציגות ובשיריו
בהנחיית פרופ’ מרינה ריצ’רב
ד”ר סוהיר גרה-אבו פול
המחלקה לערבית
היבטים פוליטיים ודתיים
בסיפוריהם הקצרים של יוסף אדריס וזכריא תאמר:
עיון השוואתי
בהנחיית פרופ’ צבי לנגרמן
פרופ’ מחמוד גנאים  -אוניברסיטת תל-אביב
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ד”ר אילה הכהן
המחלקה למוזיקה
סוגיות אמוניות בטיפול במוזיקה עם מתבגרים דתיים
בהנחיית ד”ר אבי גלבוע

ד”ר דוד הלפגוט
המחלקה לפילוסופיה
הלכה ומטא הלכה במשנתו של רבה של ירושלים
הרב צבי פסח פראנק
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא
ד”ר פולינה וינוקורוב
המחלקה לספרות משווה
פושקין בראי שייקספיר –
השפעתו של ויליאם שייקספיר על אלכסנדר פושקין
בהנחיית פרופ’ רינה לפידוס
ד”ר לובנה וטפה חדיד
המחלקה לערבית
הצטלבות התוכן והסגנון:
מחקר יישומי בשירתו של נזיה אב ּו ּעפש
בהנחיית ד”ר בוארדי בסיליוס

מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי הרוח

ד”ר וסים נאדר עודה
המחלקה למוזיקה
שפתו המוזיקלית של המלחין המצרי מוחמד עבד
אל-והאב ,לפי יצירותיו האינסטרומנטליות (המעזופאת):
מאפיינים של ז’אנר כלי חדש במוזיקה הערבית
האומנותית
בהנחיית פרופ’ מרינה ריצ’רב
פרופ’ תיסייר אליאס  -אוניברסיטת חיפה

ד”ר לורלין יהודה
המחלקה לתרבות צרפת
דואליות הזהות בשירה היהודית הצרפתית
של הנרי פרנק ,אנדרה ספיר ואלבר כהן
בהנחיית פרופ’ גרי מול
ד”ר תמר ישראלי
המחלקה ללימודי מידע
שיתוף קבצים :שאלת הסקיילביליות
בהנחיית ד”ר עופר ברגמן

ד”ר לובנה עתילי
המחלקה לערבית
תופעות דקדוקיות ,סגנוניות ולקסיקליות בשפה הערבית
הכתובה בקרב תלמידי בתי-ספר ערביים בישראל
בהנחיית ד”ר בוארדי בסיליוס
פרופ’ בנימין הארי  -אוניברסיטת אמורי

ד”ר אהבה כהן
המחלקה ללימודי מידע
הטמעת כללי קיטלוג  RDAותהליך ניהול שינויים
בספריות אקדמיות בישראל
בהנחיית פרופ’ סנונית שהם

ד”ר יצחק פומרנץ
המחלקה לפילוסופיה
אתיקה לתיעוד של שדה ה ְראִייָּה הפרטי
זכויות המצלם והמצולמים בתיעוד המרחב הציבורי –
עימות מוסרי ופתרונו
בהנחיית פרופ’ נעם זהר

ד”ר סוזאנה כהן
המחלקה למוזיקה
הקשר בין חרדה מביצוע מוזיקלי לבין ביצוע מוזיקלי
אופטימאלי (“)”FLOW
בהנחיית פרופ’ אהוד בודנר

ד”ר סבטלנה פיכמן
המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
לכידות ורפרור בנרטיבים של ילדים דו-לשוניים
עם התפתחות שפה תקינה ועם לקות שפה
ספציפית ()SLI
בהנחיית פרופ’ יואל וולטרס
ד”ר כרמית אלטמן

ד”ר אריאל מרדכי לזרוס
המחלקה למוזיקה
כרך א’“ :כחלום יעוף” לויולה סולו ותזמורת
כרך ב’ :מחורבן לתקומה בחצי האי האיברי –
על קינות בית הכנסת ‘נפוצות יהודה’ בגיברלטר
בהנחיית פרופ’ בטי אוליברו
פרופ’ גדעון לבינסון
פרופ’ אדוין סרוסי  -האוניברסיטה העברית

ד”ר רחל קודיש-ושדי
המחלקה לתרגום וחקר התרגום
התרגומים לאנגלית בטקסטים מקבילים
המלווים תצוגות ארכיאולוגיות במוזיאונים בישראל:
רב-לשוניות כמשאב סמלי ופונקציונלי
בהנחיית פרופ’ רחל ויסברוד

ד”ר נעה ליבמן
המחלקה לתרגום וחקר התרגום
קוגנייטס בכתוביות של תכניות קומדיה בטלוויזיה
ככלי עזר לרכישת שפה זרה
בהנחיית פרופ’ רחל ויסברוד

ד”ר עירית קורנבליט
המחלקה לתרבות צרפת
“המגוון התרבותי” על היבטיו השונים:
ניתוח דיסקורסיבי ,רטורי וארגומנטטיבי של “נוסחה”
בהנחיית פרופ’ רוזלין קורן

ד”ר עדי סלהוב
המחלקה לפילוסופיה
מוסר ההשבחה הגנטית
בראי המטפיזיקה של הזמן
בהנחיית פרופ’ יובל דולב
ד”ר אפרת רם טיקטין
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מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי הרוח

ד”ר נורית רייך
המחלקה ללימודי מידע
מוכנות לאבטחת מידע כפונקציה של משתנים
אישיותיים
בהנחיית פרופ’ נועה אהרוני
ד”ר יריב שילה
המחלקה לספרות משווה
מגדר ,כתיבה פרפורמטיבית ואוטופיה
בקומדיות של מרגרט קוונדיש
בהנחיית פרופ’ רינה לפידוס
פרופ’ אברהם עוז  -אוניברסיטת חיפה
ד”ר הילה תם
המחלקה לפילוסופיה
בריאות הציבור ,סולידריות וקידום בריאות:
האם ניתן לטעון לחובה מוסרית לבחירה בהתנהגות
מקדמת בריאות בשם הסולידריות החברתית?
בהנחיית פרופ’ נעם זהר
ד”ר אפרת רם טיקטין
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מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי החברה

ד”ר סאוסן אבו-רוכן חדיד
ביה”ס לחינוך
זהות אתנית ,תפיסה עצמית-לימודית ואוריינטציית
עתיד כמנבאים מעורבות בית-ספרית ,הישגים
לימודיים והתנהגויות סיכון
בקרב מתבגרים דרוזים בישראל
בהנחיית פרופ’ שלמה רומי

ד”ר יוסי ארן ארנרייך
ביה”ס לחינוך
ההשפעה של גרייה מוחית תוך-גולגולתית ()tDCS
בזרם ישר
על למידה שמיעתית והבנת הנקרא של בוגרים עם
לקויות למידה
בהנחיית פרופ’ נירה משעל

ד”ר רותם אהרון-בית אריה
המחלקה לפסיכולוגיה
הפעלה של מטרות בריאות כאמצעי לוויסות צריכה
ותגובה מוחית לרמזי אוכל עתיר אנרגיה
בהנחיית פרופ’ אברהם גולדשטיין

ד”ר עלי ארנון
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
דינאמיקת השיכוב התרמו-הליני
באגם מלוח ועמוק – ים המלח
בהנחיית פרופ’ סטיב ברנר
ד”ר נדב לנסקי  -המכון הגיאולוגי לישראל

ד”ר אברהם אבי אוחיון
ביה”ס לחינוך
חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים -
TIMSS
בהנחיית  פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי

ד”ר ליבי באר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
רווקות מבחירה או מכורח הנסיבות:
המאפיינים והמשמעויות החברתיות של מעמד הרווקות
בחברה הישראלית
בהנחיית ד”ר שירה עופר

ד”ר רויטל אזולאי
המחלקה לניהול
סרטן המעי הגס – הצעת מודל התערבות להגברת
היענות להמשך בירור
לאחר תוצאת בדיקת דם סמוי חיובית
בהנחיית פרופ’ רחלי מגנזי

ד”ר אמיר בוחבוט
ביה”ס לתקשורת
קבלת החלטות ביחסי דרג מדיני-צבאי:
מדיניות הסיכול הממוקד של מדינת ישראל
במאבק בטרור הפלסטיני בשנים 2012-2000
בהנחיית פרופ’ שלמה שפירא

ד”ר מורן אינפלוס
המחלקה לפסיכולוגיה
התערבות להבניית שלום בין בני נוער יהודים ובני
נוער פלסטינים :השפעות על מרכיבים ביולוגיים
והתנהגותיים של אמפתיה ,לחץ ודיאלוג
בהנחיית פרופ’ רות פלדמן

ד”ר יואב בליי
המחלקה לפסיכולוגיה
חרדה חברתית ,שאיפות ומוטיבציות בתחומים
בין-אישיים
בהנחיית פרופ’ איוה גלבוע-שכטמן

ד”ר לאה איציק
המחלקה לקרימינולוגיה
מגויסים להצלחה:
גורמי סיכון וחוסן בקרב צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה
בצבא הגנה לישראל
בהנחיית פרופ’ סופי וולש

ד”ר יצחק בן יאיר
המחלקה לקרימינולוגיה
קרימינולוגיה יהודית –
כינונן של תיאוריה ופרקטיקה
על-פי מקורות ביהדות
בהנחיית פרופ’ משה אדד ז”ל
פרופ’ נתי רונאל

ד”ר גילה אפלבוים-דושניצקי
ביה”ס לחינוך
חקר דרכי התערבות מטה-קוגנטיביות עם ספר
אלקטרוני לקידום אוריינות בקרב תלמידים צעירים
בסיכון ללקות למידה
בהנחיית פרופ’ עדינה שמיר

ד”ר ברק בן משה
ביה”ס לחינוך
השיח של האפשרי ופרשנות הטקסט הדתי:
השלכות לחינוך יהודי
בהנחיית פרופ’ אלי הולצר
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מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי החברה

ד”ר צבי בן נח
ביה”ס לחינוך
תרומתם של עקרונות הפעולה“ :דיאלוג”“ ,ביטוי עצמי”
ו”בחירה” בהצלחתן של יחידות נוער מטיפוסים שונים
בהנחיית פרופ’ אריק ה .כהן ז”ל
פרופ’ שלמה רומי

ד”ר ליאור גלילי-וינשטוק
המחלקה לפסיכולוגיה
מנגנוני שינוי בפסיכותרפיה:
תפקידה של חמלה עצמית
בהנחיית פרופ’ טוביה פרי
פרופ’ אשכול רפאלי

ד”ר מורן בניסטי
המחלקה לקרימינולוגיה
מאסר צאצא כמשבר משפחתי
בהנחיית פרופ’ נתי רונאל
ד”ר משה בן סימון

ד”ר נועמאן גנאיים
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
הפעילות החקלאית הערבית בצל העיור:
“אזור המשולש הקטן” כחקר מקרה
בהנחיית פרופ’ מיכאל סופר
ד”ר ג’לאל גנאים  -מרכז ,מחקר
ופיתוח המשולש

ד”ר גלית בנצור
ביה”ס לתקשורת
הכול בעיני המתבונן:
הבניית תפיסת התקשורת כעוינת ()HMP
בקרב סטודנטים פרו-פלשתינאים ופרו-ישראלים
בארצות הברית
בהנחיית פרופ’ רינה בוגוש

ד”ר רוית גרומברג-ורדי
ביה”ס לחינוך
השפעת החשיפה לאמצעי מולטימדיה המשולבים
בספר אלקטרוני על אוריינותם של תלמידים
עם וללא סימפטומים של ADHD
בהנחיית פרופ’ עדינה שמיר

ד”ר נורית בר (דורון)
המחלקה לפסיכולוגיה
“ילדים? מעולם לא רציתי ולעולם לא ארצה”
על הבחירה באלהורות
בהנחיית פרופ’ רחל לוי-שיף

ד”ר גילעד גרינוולד
ביה”ס לתקשורת
המסגור התקשורתי של מועמדו ֹת למנהיגוּת פוליטית
בישראל ובארצות הברית2013-2008 ,1984 ,1969 :
בהנחיית  פרופ’ שמואל ליימן-וילציג
ד”ר יעלי בלוך-אלקון

ד”ר אנה גולדברט
החוג המשולב למדעי החברה
תפקידן של מורכבות רגשית ,גמישות פסיכולוגית
וקוגניציות מחלה בהתמודדות עם כאב פיזי כרוני:
מודל אינטגרטיבי
בהנחיית פרופ’ אהוד בודנר
פרופ’ עמית שרירא

ד”ר מיכל דוידסקו
ביה”ס למינהל עסקים
קבלת החלטות בייצור תרופות וברכישתן
בהנחיית פרופ’ יפה מכנס

ד”ר אהוד גולן
המחלקה למדעי המדינה
מלחמות ללא סוף?
השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-סימטריות
בהנחיית פרופ’ אבי קובר

ד”ר אוהד גילבר
ביה”ס לעבודה סוציאלית
הצעה למודל מורחב של תאוריית הטראומה לניבוי
אלימות זוגית בקרב גברים המטופלים במרכזים לטיפול
ולמניעת אלימות במשפחה
בהנחיית פרופ’ רחל דקל
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ד”ר שירה דיאמונד
החוג המשולב למדעי החברה
מתוך החשיכה :משמעות מעשה היצירה
עבור אמנים שורדי שואה
בהנחיית פרופ’ נתי רונאל
פרופ’ עמית שרירא
ד”ר שגית הושמנד
ביה”ס לחינוך
התערבות חברתית לקידום מיומנויות משחק חברתי
ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה
על הרצף האוטיסטי תוך שילוב עמיתים
בהנחיית פרופ’ נירית באומינגר-צביאלי

מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי החברה

ד”ר רונית וקסברג לחמנוביץ
המחלקה לפסיכולוגיה
היבטים התפתחותיים
של למידת מיומנות תפיסתית ומושגית ותפקודים
נוירופסיכולוגיים בקרב ילדים מחוננים וילדים בעלי
אינטליגנציה ממוצעת
בהנחיית פרופ’ אליהו וקיל

ד”ר אורית הראל
ביה”ס לחינוך
תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית לילדים
בהנחיית פרופ’ דבורה קורט
פרופ’ שלמה רומי
ד”ר רועי הר-מלך
ביה”ס לחינוך
גיבוש זהות בקרב מתבגרים:
תרומת הקשר עם ההורים והחבר הטוב
בתיווך סגנון עיבוד תהליכי זהות
בהנחיית פרופ’ ישראל ריץ’
פרופ’ מיכל אל-יגון  -אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר רעות ורטהיים
המחלקה לפסיכולוגיה
הסתרה בין בני זוג אשר אחד מהם מתמודד עם מחלת
הסרטן :נטייה לבושה ולאשמה ,לקיחת פרספקטיבה,
תפיסת תמיכה זוגית ומצוקה נפשית
בהנחיית פרופ’ אילנית חסון-אוחיון

ד”ר יזהר הרני
ביה”ס לעבודה סוציאלית
תרומת האלימות במשפחת המוצא והדיפרנציאציה
של העצמי לאלימות בני הזוג ולאיכות חיי נישואיהם:
תפקידם המתווך של דפוסי התמודדות עם קונפליקטים
והתמיכה בבן הזוג
בהנחיית פרופ’ ריקי פינצי -דותן

ד”ר נאור ורסנו
ביה”ס למינהל עסקים
מודל דיפוזיה לבנייה ירוקה והצרכן הירוק
בהנחיית פרופ’ גילה פרוכטר
ד”ר שרון הורסקי
ד”ר נועם זילברמן
המחלקה לפסיכולוגיה
מי מתמכר ,ולמה?
מאפיינים אישיותיים ,דמוגרפיים ומוחיים של סוגים
שונים של התמכרויות
בהנחיית פרופ’ גל ידיד
פרופ’ אורי רסובסקי

ד”ר זהר וידן
המחלקה לפסיכולוגיה
מאפייני הנרטיב הטראומטי לפני ואחרי טיפול
בתסמונת פוסט טראומטית בהיבטים של ארגון
ואינטגרציה בזיכרון האוטוביוגרפי
בהנחיית פרופ’ טוביה פרי
פרופ’ רבקה תובל-משיח

ד”ר לירן זליגמן
המחלקה לפסיכולוגיה
מי שולט?
פרו -ואנטי -סאקדות שופכים אור על תהליכי קשב
אוטומטיים ורצוניים
בהנחיית פרופ’ גיל דיזנדרוק
פרופ’ ארי זיבוטופסקי

ד”ר גיא וכטל
המחלקה לניהול
פיתוח ויישום של אלגוריתמים מקורבים
בהנחיית פרופ’ קונסטנטין קוגן
ד”ר אמיר אלאלוף

ד”ר איל זקס
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
השפעת טמפרטורת הגשם על סחיפת קרקע
בהנחיית פרופ’ שרה פריאנטה

ד”ר אביטל ולר
ביה”ס לעבודה סוציאלית
תרומתם של משתני רקע ,משתנים אישיים
ומשתנים קהילתיים לאיכות חיים ,למצב
תעסוקתי ולשביעות רצון תעסוקתית בקרב נשים
נפגעות אלימות יוצאות מקלטים
בהנחיית פרופ’ חיה יצחקי
ד”ר ענת בן פורת
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מקבלי התואר
דוקטור לפילוסופיה

מדעי החברה

ד”ר דורית ידיד
המחלקה לפסיכולוגיה
תהליכי ויסות רגשי בקרב חיילים משוחררים ללא
הפרעת פוסט-טראומה:
מחקר אלקטרופיזיולוגי
בהנחיית ד”ר דוד ענקי

ד”ר נעם חדד
המחלקה למדעי המדינה
הציונות הדתית :תיאופוליטיקה ולאומיות –
בחינה מחודשת של תיאולוגיה ,פוליטיקה ולאומיות
באידיאולוגיה ובפרקטיקה הציונית-דתית
והשלכתן על סוגיית “דת ומדינה” בישראל
בהנחיית ד”ר יעקב ידגר

ד”ר מיטל יזראלוב
המחלקה לכלכלה
שלושה חיבורים על מדידת הביטחון התזונתי
בהנחיית פרופ’ ז’ק סילבר

ד”ר נועה חודר
המחלקה לפסיכולוגיה
שיתוף בחוויות חיוביות בקשרים קרובים
בחרדה חברתית
בהנחיית פרופ’ איוה גלבוע-שכטמן

ד”ר יהודה ימיני
המחלקה למדעי המדינה
צבא המושל:
לגיטימציה פוליטית ו’משטר פרטוריאני’ –
הצבא המצרי
בהנחיית פרופ’ רמי גינת

ד”ר דוניא חווא-כאמל
המחלקה לקרימינולוגיה
הקרימינולוגיה הרוחנית של הזרם הסוּפי באיסלאם:
תיאוריה ופרקטיקה של קרימינולוגיה חיובית
ומשכינת שלום
בהנחיית פרופ’ נתי רונאל

ד”ר פלורית יעקב-פירוז
ביה”ס לחינוך
חונכות בכניסה לניהול:
בחינת מערכת היחסים הבין-אישית המתפתחת
בשלבי תהליך החונכות בשנתיים הראשונות
לניהול בית-ספר
בהנחיית פרופ’ חן שכטר

ד”ר רועי חן
המחלקה לפסיכולוגיה
קרעים בברית הטיפולית :זיהוי הקרע על ידי המטפל
והתערבויותיו הטיפוליות כגורמים מאחים
בהנחיית פרופ’ אשכול רפאלי
ד”ר דנה אציל-סלונים

ד”ר אדם כהן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אלטרנטיבות קונפורמיות:
תנועות של גבריות חדשה בישראל
בהנחיית פרופ’ אורנה ששון-לוי
ד”ר גלית אילון

ד”ר עדי חן-ויסברג
המחלקה לפסיכולוגיה
דיוק והטיות בתפיסת תהליכי תמיכה בקרב זוגות
בהנחיית פרופ’ אשכול רפאלי
ד”ר שרון טויס
המחלקה לקרימינולוגיה
יהודים וערבים במערכת המשפט הפלילי –
ביטול ההרשעה בפלילים
בהנחיית פרופ’ תומר עינת

ד”ר נעמי כהנא לוי
המחלקה לפסיכולוגיה
תרומתו של אימון חזרתי על יכולת חיזוי בתפיסת סכנות
בנהיגה בקרב נבדקים עם חבלה מוחית בינונית עד
חמורה באמצעות מעקב אחר תנועות עיניים
בהנחיית פרופ’ אליהו וקיל

ד”ר נועה טל-אלון
ביה”ס לחינוך
דילמות אתיות העולות בעקבות תעסוקת מורים עם
מוגבלות פיזית :פיתוח גישה רב-ממדית
בהנחיית פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי

ד”ר מאור כלפון חכמיגרי
המחלקה לפסיכולוגיה
האיזון בין עבודה למשפחה בקרב צעירים:
השפעה של התפתחות האישיות ,העברה בין-דורית
ומערכות תמיכה
בהנחיית פרופ’ שמואל שולמן
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ד”ר אלעד ליבנה
המחלקה לפסיכולוגיה
פרשנות בטיפול קצר מועד:
קשרים עם תוצאות הפגישה והטיפול
ומשתנים ממתנים
בהנחיית פרופ’ טוביה פרי

ד”ר טל רבקה מרון
המחלקה לפסיכולוגיה
מחקר נוירו-התנהגותי של אסוציאציות חופשיות:
הקשר בין טיפול פסיכודינמי ויצירתיות מילולית
בהנחיית פרופ’ מרים פאוסט
ד”ר אטי ברנט  -המרכז הבין-תחומי בהרצליה

ד”ר אלון ליברמן
המחלקה לפסיכולוגיה
מודל מקיף של נשירה מבית הספר ואובדנות
והקשר שלהם להתנהגויות מסכנות בריאות
בקרב בני נוער
בהנחיית פרופ’ מני קוסלובסקי
פרופ’ אלן אפטר  -אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר אירית ניימן
ביה”ס לחינוך
תופעת ההביטוס המפוצל של מורות מוסלמיות
בישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך הצגת העצמי
שלהן בחיי היומיום
בהנחיית פרופ’ זהבית גרוס
ד”ר חן סבג בן-פורת
ביה”ס לתקשורת
העוזרים הפרלמנטריים כמתווכים עבור המחוקקים –
דפוסי שימוש ברשתות החברתיות במבט השוואתי:
ישראל ,גרמניה וארצות הברית
בהנחיית פרופ’ שמואל ליימן-וילציג

ד”ר שרון ליפשיץ-אשווגה
ביה”ס לחינוך
למה קשה לי להיות חבר בעת משחק?
השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת
קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD
וילדים בעלי התפתחות תקינה
בהנחיית פרופ’ רוני גבע
פרופ’ רחל שיף

ד”ר מאיר סנדיק
ביה”ס לחינוך
השפעת הוראת סוגיות מתמטיות הקשורות לחשבון
דיפרנציאלי בספרות הרבנית
על עמדות סטודנטים חרדים כלפי מתמטיקה
בהנחיית פרופ’ עלי מרצבך
פרופ’ נח דנא-פיקארד  -בי”ס גבוה
לטכנולוגיה-מכון לב י-ם

ד”ר הדרה מאיר
ביה”ס לחינוך
הבניית זהויות בטקס יום ההולדת:
תפיסות ופרקטיקות של גננות בגן הילדים הישראלי
בהנחיית פרופ’ אלי הולצר
ד”ר שרון מור
המחלקה לניהול
אי-התאמה בין תחום ההשכלה לתחום עיסוק הפרט:
נסיבות והשלכות על תכנון וניהול קריירה
בהנחיית פרופ’ טובה רוזנבלום

ד”ר יואל פטשניק
החוג המשולב למדעי החברה
השפעות הדדיות של תפיסות סובייקטיביות של גיל,
אישיות ובריאות נפשית בקרב זקנים הנמצאים
בתהליך של התדרדרות פיזית וקוגנטיבית משמעותית
בהנחיית פרופ’ עמית שרירא
ד”ר יעקב הופמן

ד”ר יוסף (יוסי) מיכאלי
המחלקה לפסיכולוגיה
הקשר בין הבשלה של האישיות ויכולת רפלקטיבית
לבין תפקוד ורווחה נפשית בבגרות המוקדמת –
מחקר אורך
בהנחיית פרופ’ שמואל שולמן

ד”ר הדס פיק
המחלקה לפסיכולוגיה
הבסיס הקוגניטיבי והעצבי של יצירתיות ואוטומטיות
בהנחיית פרופ’ מיכל לבידור
ד”ר אסנת פלד לוי
המחלקה לכלכלה
שינוי התפלגותי ומדידת צמיחה מוטת מעמד הביניים –
המקרה של ישראל
בהנחיית פרופ’ ז’ק סילבר
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ד”ר אילה קובו-גרינהוט
המחלקה לניהול
ניהול סיכונים במערכת הבריאות:
פיתוח ותיקוף גישה חדשנית ואפקטיבית
בהנחיית פרופ’ יזהר בן שלמה
פרופ’ רחלי מגנזי

ד”ר נירית פסח
ביה”ס לעבודה סוציאלית
להיות הורים לילדים ממין אחד:
תפיסת הרצון לילד מהמין האחר ,בריאות נפשית
והסתגלות זוגית של אמהות שפנו לוועדה
לברירת מין היילוד
בהנחיית פרופ’ ורדה סוסקולני

ד”ר אסתר קילברג
ביה”ס לחינוך
השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים
על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי
בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי
בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית:
הנתיב הלקוי ,היציב או המתמשך (מפצה)
בהנחיית פרופ’ חפציבה ליפשיץ-והב

ד”ר אביטל פריאל
המחלקה לפסיכולוגיה
השפעת דיכאון אימהי על התפתחות הילד לאורך
העשור הראשון לחייו :מנגנוני סיכון וחוסן
בהנחיית פרופ’ רות פלדמן
ד”ר טלי פרידמן
ביה”ס לתקשורת
חופש הביטוי של רבנים ומנהיגים דתיים לאומיים
במדינת ישראל וגבולותיו בהיבטים תקשורתיים,
משפטיים ודתיים
בהנחיית פרופ’ שמואל ליימן-וילציג
פרופ’ דב שוורץ

ד”ר קרני קריגל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
עו ֹבדות בצל אלימות:
משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות
אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק
בהנחיית פרופ’ אורלי בנימין

ד”ר יעל (ריצ’לר) פרידמן
ביה”ס לחינוך
ידע התוכן הפדגוגי ותחושת המסוגלות של המורים
בהוראת השואה בבתי הספר היסודיים בישראל
בהנחיית פרופ’ זהבית גרוס

ד”ר הדר קשת
המחלקה לפסיכולוגיה
תפיסות עצמיות בקרב נשים שעברו טראומה מינית
בהנחיית פרופ’ איוה גלבוע-שכטמן
ד”ר חיים רביב
ביה”ס לחינוך
תפקידו של האזור המוחי  IFGשמאל
בעיבוד פונולוגי ,תחבירי וסמנטי של מילים
הומוגרפיות :מחקר גרייה חשמלית בלתי פולשנית
בהנחיית פרופ’ נירה משעל
פרופ’ אורנה פלג  -אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר רוני פשדצקי-שוחט
המחלקה לפסיכולוגיה
חקירת תהליכי תמיכה אצל זוגות במעבר להורות
בהנחיית פרופ’ אשכול רפאלי
ד”ר דפנה צין
המחלקה לקרימינולוגיה
בני נוער בעמדת הצופים מהצד
נוכח אירועי פגיעה מינית בהם מעורבים חבריהם
בהנחיית פרופ’ סופי וולש

ד”ר עוזיאל רובין
המחלקה למדעי המדינה
כושר הסתגלותה של מערכת הביטחון בישראל
לשינויים מהפכניים בסביבה האסטרטגית:
ההגנה האקטיבית כמקרה בוחן
בהנחיית פרופ’ אפרים ענבר

ד”ר סיגלית צמח
ביה”ס לחינוך
זהות מקצועית ושאיפות קריירה
כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל
כמנהיג אותנטי ובין התנהגויות מורים
ונטייה לעזיבה במערכת החינוך בישראל
בהנחיית פרופ’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי
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ד”ר יחיאל רווה
ביה”ס לחינוך
כלי למדידת פוטנציאל ההצלחה
במימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים
בקרב יזמים טכנולוגיים
בהנחיית פרופ’ דוד פסיג

ד”ר מישל שטיין טיר
ביה”ס לתקשורת
מה הופך נאום ליעיל?
תיאוריית ספקטרום האינטליגנציות הרטוריות
( )SPEC/RIבנאומי נתניהו ואובמה באו”ם 2012-2009
בהנחיית ד”ר יעלי בלוך-אלקון

ד”ר יותם רוזנר
המחלקה למדעי המדינה
השפעת אישיותם של מנהיגים על מדיניות חוץ בזמן
משבר :ארצות הברית ,בריטניה ,צרפת וגרמניה
ביחס ל”אביב הערבי” 2012-2010
בהנחיית ד”ר יהודית אורבך

ד”ר מיטל שלזינגר
המחלקה לניהול
השפעת מי שתייה שמקורם במים מותפלים
על רמת המגנזיום בסרום ועל הבריאות
בהנחיית פרופ’ יונה אמיתי
פרופ’ מיכאל שכטר  -אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר שרון רחמים
ביה”ס לחינוך
הטמעת חדשנות חינוכית:
בחינת זהותו המקצועית של המורה
בהנחיית פרופ’ אלי הולצר

ד”ר יעל שני
ביה”ס לחינוך
תיווך הוראתי כגורם ממתן התנהגויות אלימות
כתוצאה מצפייה בטלוויזיה בגיל הרך
בהנחיית פרופ’ יעקב יבלון

ד”ר יוסי שוימר
המחלקה לניהול
מודל לתמחור בזמן אמיתי של אופציות בשוק הטרוגני
למקסום תוחלת הרווח תחת מידע מלא
בהנחיית ד”ר אבי הרבון

ד”ר אנהליה שפר
ביה”ס לחינוך
התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה
טבעיים של ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה
בגיל הרך
בהנחיית פרופ’ נירית באומינגר-צביאלי

ד”ר שירה שומני שגב
המחלקה לפסיכולוגיה
יעילות טיפול וחומרת סימפטומים בקרב ילדים עם
 PTSDו Mild TBI-אחרי תאונת דרכים
בהנחיית פרופ’ אלן אפטר
פרופ’ אורי רסובסקי

ד”ר אילה שקלאר
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
הגות או תועמלנות?
המחלקה לתעמולה בקרב החרדים בקרנות הלאומיות
 :1945-1926בין מחויבות ארגונית לחזון רוחני-לאומי
בהנחיית פרופ’ יוסי כץ
ד”ר ראובן גפני  -המכללה האקדמית כנרת

ד”ר ציון שורק
ביה”ס לחינוך
רפורמות במערכת החינוך וארגוני מורים בישראל
()2011-2001
בהנחיית פרופ’ חיים גזיאל
ד”ר אלה שחר
המחלקה לכלכלה
חיבורים על תעסוקה של אימהות לילדים בגיל הרך:
המקרה של ישראל
בהנחיית פרופ’ יעקב יואל גוטמן
ד”ר שרית גולדנר(כהן)
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ד”ר תמר הרפז
הפקולטה למדעי החיים
מעורבות המערכת הקנבינואידית
בהיפראקטיביות ובהפקת קולות אולטרה-סוניים בקרב
עכברים :השלכות להפרעת קשב וריכוז ולתסמונת טורט
בהנחיית פרופ’ אלון קורנגרין
ד”ר שרון ענבי-גופר -
אוניברסיטת אריאל בשומרון

ד”ר דן יעקב אבן
הפקולטה למדעי החיים
פרומוטור הליבה:
מהנוקלאוטיד ועד לבקרת שעתוק
בהנחיית פרופ’ תמר יובן גרשון
ד”ר דרור אליעז
הפקולטה למדעי החיים
הפרשת אקסוזומים מטריפנוזומה ברוסיי
משפיעה על נדידה חברתית ביניהם
בהנחיית פרופ’ שולמית מיכאלי

ד”ר גל ורהפטיג
הפקולטה למדעי החיים
אפיון מנגנונים אפיגנטיים בתהליך “דגירת הפחד”
ובתהליך ה”השתוקקות לסם” במודל חיה ובבני אדם
בהנחיית פרופ’ גל ידיד

ד”ר אור בידה דבוש
הפקולטה למדעי החיים
אפיון של תעתיקי  RNAארוכים שאינם מקודדים
המבוקרים על ידי E2F1
בהנחיית פרופ’ דורון גינזברג
ד”ר רקפת רות בן-ישי
הפקולטה למדעי החיים
אפיון תהליך הייצוא של תעתיקי  mRNAמגרעין התא
ברזולוציה גבוהה ברמת התא ושוער הגרעין הבודד
בהנחיית פרופ’ ירון שב-טל
ד”ר ולריה בריסקין-לוצ’ינסקי
הפקולטה למדעי החיים
מרכיבי יצירת זיכרון במטלת למידה
עם מזון בלתי אכיל באפליזיה
בהנחיית פרופ’ אברהם זיסויין

ד”ר יסמין יעקב
הפקולטה למדעי החיים
השפעת מחדרים חוזרניים במוח ובמחלות
נאורודגנרטיביות
בהנחיית פרופ’ ארז לבנון
ד”ר דוד יצחק-זאדה
הפקולטה למדעי החיים
דג הזברה כמודל למחקר פיגור שכלי-מוטורי ושינה
בהנחיית פרופ’ ליאור אפלבוים
ד”ר בלה כספי
הפקולטה למדעי החיים
זיהוי זני תמר ממצדה בעזרת אנליזה מורפולוגית
ומורפומטרית של הגלעינים
בהנחיית פרופ’ מרדכי כסלו
פרופ’ עוזי אורנן  -הטכניון ,חיפה

ד”ר מירי דנן-גוטהולד
הפקולטה למדעי החיים
מגוון חלבונים הנובע ממודיפיקציות ברמת השעתוק
והשלכותיהם על מצבי בריאות וחולי
בהנחיית פרופ’ ארז לבנון
ד”ר הודיה הוכברג
הפקולטה למדעי החיים
תפקידם של מבני ה nuclear speckles-בגרעין התא
כמוקדי בקרה של תהליך ביטוי הגנים
במצבים רגילים ובמצבי עקה
בהנחיית פרופ’ ירון שב-טל

25

ד”ר טליא לויטס-דג’רבי
הפקולטה למדעי החיים
תפקידן של הרשתות העצביות של נוירוטנסין
בבקרת שינה וערות
בהנחיית פרופ’ ליאור אפלבוים
ד”ר איטל נמט
הפקולטה למדעי החיים
מניעת נזקים המופוייטים הנובעים מטיפול כימותרפי
והטבה של דלקת כבד אוטואימונית ,המושרית
באמצעות  ,Con Aעל-ידי התרכובת :SAS
תפקיד פוטנציאלי של ויסות הפעילות של  VLA-4על
ידי התרכובת
בהנחיית פרופ’ בנימין שרדני
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מדעי החיים

ד”ר מרינה סובה
הפקולטה למדעי החיים
מעורבות  non-coding RNAsבתגובה לעקת
הכפלה בשמר S.cerevisiae
בהנחיית ד”ר דן קטקוף

ד”ר דניאל רנד
הפקולטה למדעי החיים
חקר מסלולים מולקולריים בתאי גזע סרטניים של
גליומה ודרכי טיפול חדישות בגליומה
בהנחיית פרופ’ חיה ברודי

ד”ר חגית פורת
הפקולטה למדעי החיים
חקר עריכת  A-to-Iמרובה בRNA-
בהיבטים אבולוציוניים ופונקציונליים
בהנחיית פרופ’ ארז לבנון

ד”ר ניקה שוורץ
הפקולטה למדעי החיים
מיפוי ואיפיון אינטראקציות חלבון-חלבון
בין נגיף צהבת  Cלבין המאכסן
באמצעות מערכת מיקרופלואידית משודרגת
בהנחיית ד”ר דורון גרבר

ד”ר ישי פינטו
הפקולטה למדעי החיים
חקר עריכת  RNAוDNA-
בהיבטים אבולוציוניים ,פונקציונליים ודינמיים
בהנחיית פרופ’ ארז לבנון

ד”ר מיכל שטרנברג-סימון
הפקולטה למדעי החיים
מודלים חישוביים של התפתחות וחינוך תאי
הרג טבעיים
בהנחיית פרופ’ רמית מר

ד”ר לידן פלאח-בלוק
הפקולטה למדעי החיים
פריצת מחסום העקרות הבין-מינית של הסוג Ocimum
לשם העברת עמידות לכשותית ממיני בר לזני תרבות
בהנחיית פרופ’ יגאל כהן
פרופ’ רפאל פרל-טרבס

ד”ר יעקב שלום
הפקולטה למדעי החיים
פיתוח ואפיון ננו-קומפוזיט חדיש
המורכב מנחושת חמצנית עם אילוח באטומי אבץ
ליישומים אנטי-מיקרוביאליים ויישומי אנטי-ביופילם
בהנחיית פרופ’ אהוד בנין

ד”ר אורלי פרי
הפקולטה למדעי החיים
תולעי סלילונית (Spirobranchus spp. Polychaeta,
– )Annelida
עושר מינים ,אקולוגיה ורבייה
בהנחיית פרופ’ אורן לוי
פרופ’ מעוז פיין

ד”ר עדי שמאי-רמות
הפקולטה למדעי החיים
התפקיד של עריכת רנ”א ורנ”א מעגלי
במנגנון הגורם לתסמונת ה X-השביר
בהנחיית פרופ’ ליאור אפלבוים

ד”ר עדי קדמי זרחיאני
הפקולטה למדעי החיים
 TRF2הוא חלק עיקרי במנגנון השעתוק המבקר
תהליכים יחודיים בתאים
בהנחיית פרופ’ תמר יובן גרשון

ד”ר קטרינה שמאלוב
הפקולטה למדעי החיים
תגובת מערכת החיסון נגד סרטן:
מחקרים אודות השפעת אנטיגנים סרטניים מוטנטים
ופיתוח גישות למעקב אחר תאים אפקטוריים
בהנחיית פרופ’ סיריל כהן

ד”ר בנימין קניסבכר
הפקולטה למדעי החיים
פעילות ,דינמיקה ועריכה של רטרואלמנטים
באבולוציית הגנום ובמחלות
בהנחיית פרופ’ ארז לבנון

ד”ר יוליה שנידר
הפקולטה למדעי החיים
שינויים הורמונליים ומולקולריים
בחנטת מלפפוןCucumis sativus ,
בהנחיית פרופ’ רפאל פרל-טרבס
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ד”ר דינה שפונגין
הפקולטה למדעי החיים
השלכות ביוגיאוכימיות של מוות תאי מתוכנת
בציאנובקטריום הימית .Trichodesmium spp
בהנחיית פרופ’ אילנה ברמן-פרנק
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ד”ר ארז אגיון
המחלקה לפיסיקה
יישומים פיזיקאליים של פונקציות-צפיפות לא
מנורמלות
בהנחיית פרופ’ אלי ברקאי

ד”ר אנה בלוסטוצקי
המחלקה לכימיה
סינטזה ואיפיון של ננו/מיקרו-חלקיקים חלולים
בעלי התפלגות גדלים צרה מפרוטאינואידים ומסיליקה
עבור יישומים תעשייתיים
בהנחיית פרופ’ שלמה מרגל
ד”ר מיכל קוליץ-דומב

ד”ר טלי איליין וול
המחלקה לכימיה
מאפיינים מולקולריים במבנה
ואינטרקציות של חלבוני העצם עם אפטיט
והשפעותיהם על תהליך המינרליזציה
בהנחיית פרופ’ גיל גובס

ד”ר אלרן ברוך-אל
המחלקה לפיסיקה
אי יציבות תרמו-מגנטית במוליכי-על
בהנחיית פרופ’ יוסף ישורון

ד”ר ילנה אלדובה
המחלקה למדעי המחשב
גישה גיאומטרית לשקילות מסדי ידע ונושאים
רלוונטיים
בהנחיית ד”ר טטיאנה פלוטקין

ד”ר שירה גילת
המחלקה למתמטיקה
נושאים באלגברות פשוטות מרכזיות
בהנחיית פרופ’ עוזי וישנה
ד”ר אדם גינזבורג
המחלקה לכימיה
שימוש במדע חומרים קומבינטורי
לחקר התקנים סולאריים של הדור הבא
בהנחיית פרופ’ אריה צבן

ד”ר עידן אלתר
המחלקה למתמטיקה
מודלים הסתברותיים בגנטיקה של אוכלוסיות
בהנחיית פרופ’ יורם לוזון
פרופ’ גדעון עמיר

ד”ר גל גרינבום אלוביץ
המחלקה לכימיה
טיפול פני שטח של ננו-חלקיקי סיליקון
המשמשים כאנודה בסוללות ליטיום
בהנחיית פרופ’ דוד זיתון

ד”ר דריו אספינו
המחלקה לכימיה
ננו-זרז מגנטי עבור פירוק רדיקלי של פסולת פולימרית
בהנחיית פרופ’ יצחק מסתאי
ד”ר יערה חרובי -
המרכז למחקר גרעיני ,שורק

ד”ר רחל גרינפלד
המחלקה למתמטיקה
קבוצות ספקטרליות,
ריצופים על ידי הזזות ונושאים קשורים
בהנחיית פרופ’ ניר לב

ד”ר עופר בוסאני
המחלקה למתמטיקה
תכונות של תהליך הפואסון הפרקציונאלי
בהנחיית פרופ’ עלי מרצבך

ד”ר ישי וואהל
המחלקה לפיסיקה
ציטומטריה ללא סמנים על ידי ניתוח פלוקטואציות
בזמן ובמרחב בערכי גווני האפור בתמונת התא
בהנחיית פרופ’ מרדכי דויטש

ד”ר דניס בורודין
המחלקה לפיסיקה
יישומי המרת תדר פרמטרית בספקטרוסקופיה לא
לינארית בקרני רנטגן ואופטיקה קוונטית
בהנחיית ד”ר שרון שוורץ

ד”ר ויקטור יוסף ווינה
המחלקה למתמטיקה
השפעת התמונות הדו-מימדיות והתלת-מימדיות על
פתרון הבעיות בהסתברות ברמת התיכון והמכללה
בהנחיית פרופ’ ארי זיבוטופסקי
פרופ’ עלי מרצבך
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ד”ר חיים ויסמן
המחלקה לפיסיקה
ההשפעה של מרחביות ורעש על תופעת המדבור
בהנחיית פרופ’ נדב שנרב

ד”ר אור לוי
המחלקה לפיסיקה
ניתוח המבנה והתפקוד של רשתות מורכבות:
אינטרקציות ,קהילות ויציבות ברשתות מורכבות
והשלכותיהם ברשתות אמיתיות
בהנחיית פרופ’ שלמה הבלין

ד”ר ליאורה ורבר
המחלקה לכימיה
איזוטרמות טיטרציה קלורימטרית
של מערכות ננומטריות כיראליות
בהנחיית פרופ’ יצחק מסתאי

ד”ר גילה לוי בן שטרית
המחלקה לכימיה
משטחים ננומטריים אי-אורגניים כיראליים
בהנחיית פרופ’ יצחק מסתא

ד”ר מור ורד
המחלקה למדעי המחשב
שיקוף  -גישה כללית לזיהוי מטרות או תכניות
בהנחיית פרופ’ גל קמינקא

ד”ר סופיה לוי
המחלקה לכימיה
הכנה ואפיון של ננו-חלקיקים פולימריים מולטימודליים
( ,CTפלורוסנציה בתחום האינפרה אדום הקרוב ו)MRI-
עם התפלגות גדלים צרה למטרות דיאגנוסטיקה
ותרפיה של אוסטיוסרקומה באמצעות הכוונה ממוקדת
בהנחיית פרופ’ שלמה מרגל

ד”ר ודים זליקמן
המחלקה לכימיה
פיתוח אנלוגים של נוקלאוסיד-Pα,α-’5-דיתיופוספאט
ונוקלאוטידים
המצומדים לגלוקוז כמועמדים לתרופה
בהנחיית פרופ’ בלהה פישר

ד”ר אורטל לידור-שליו
המחלקה לכימיה
הכנת ננו-שכבות של תחמוצות מתכתיות כיראליות
באמצעות תהליך דפוזיציית שכבות אטומיות
בהנחיית פרופ’ יצחק מסתאי

ד”ר יוליה חדד (שולגן)
המחלקה לפיסיקה
מבנה ממשקים של נוזלים יוניים
בהנחיית פרופ’ משה דויטש

ד”ר אביב מאיר
המחלקה לכימיה
מערכת הCusCFBA -בחיידקי אי קולי:
חקירת היבטים מולקולריים במעבר יוני הנחושת דרך
 CusBוCusF-
בהנחיית ד”ר שרון רוטשטיין

ד”ר פאשה טיחונוב
המחלקה לפיסיקה
תופעות הולכה כחתימה של מגנטיות קוונטית
במערכות נמוכות מימד
בהנחיית פרופ’ אפרת שמשוני

ד”ר ורד חנה מוסקוביץ
המחלקה למתמטיקה
השערת היעקוביאן עם או בלי אינבולוציות
בהנחיית פרופ’ עוזי וישנה
פרופ’ אליעזר רואן

ד”ר רועי יהושע
המחלקה למדעי המחשב
כיסוי שטח על -ידי רובוטים בסביבות עוינות
בהנחיית פרופ’ גל קמינקא
ד”ר נועה אגמון
ד”ר ליהי יפרמושקין
המחלקה לכימיה
צימוד בין מולקולות צבע אורגניות ואי-אורגניות
למערכות פלזמוניות של מבנים ננו-מטרים במתכות
בהנחיית ד”ר עדי סלומון

ד”ר יאנה מירושניקוב
המחלקה לכימיה
חומרים מרוכבים מבוססי סיליקון
עבור סוללות ליתיום-יון
בהנחיית פרופ’ דוד זיתון
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ד”ר אליצור רוזן
המחלקה לכימיה
עיגון קומפלקסים דיאלדימיניים מתכתיים לשיפור
קטליזה :הוכחת היתכנות לקטליזה של חיזור החנקן
בהנחיית פרופ’ חיים סוקניק

ד”ר מרים סינואני
המחלקה לכימיה
אפיון וניתוח ויברציות של מוליכים למחצה אורגניים
תוך שימוש בספקטרוסקופיית ראמאן וראמאן
מוגבר-משטח
בהנחיית ד”ר יעקב טישלר

ד”ר נעמי רוזנטול
המחלקה לכימיה
סינתזת נגזרות חדשות של dithioacetal
כתרופות פוטנציאליות לטיפול בסוכרת
בהנחיית פרופ’ אריה גרוזמן

ד”ר עמיקם פטרון
המחלקה לפיסיקה
שיטות אופטימליות למטרת חיזוק או למטרת פירוק
מבנים
של רשתות אקראיות תחת אילוצים
בהנחיית פרופ’ שלמה הבלין
פרופ’ ראובן כהן

ד”ר אפרת שאואט-אברהם
המחלקה לכימיה
סינתזה של מבנים ננו-מטרים חדשניים
וסינתזה של מבנים ננו-מטרים חרירים:
שטיחים גבוהים וישרים בעלי מבנה גבישי של ננו-
צינורות פחמן ומחצלות ענק של ננו-סיבים פחמניים
בהנחיית ד”ר דניאל ניסים

ד”ר בת-אל פרידמן
המחלקה לפיסיקה
שזירה ,סימטריה ואי-סדר בממד אחד
בהנחיית פרופ’ ריצ’רד ברקוביץ’
ד”ר שני צאלי
המחלקה לכימיה
נגזרות אינדוליניות כמעכבי כולין אסטראז ,כנוגדי
חמצון וכנוגדי דלקת לטיפול במחלת אלצהיימר
ובמחלות דלקתיות
בהנחיית פרופ’ אברהם נודלמן

ד”ר חגית שדה
המחלקה לכימיה
ננו-קומפוזיטים חדשים מסוג ליבה-קליפה מבוססי
טונגסטן די-סולפיד :הנדסת פני-שטח חדשנית של ננו-
צינוריות וננו-חלקיקים דמויי-פולרנים אנאורגניים
בהנחיית פרופ’ ג’אן-פול (משה) ללוש

ד”ר אורגד קלר
המחלקה למדעי המחשב
שיטות אלגבריות באלגוריתמי קירוב
ויישומן בבחירה חברתית חישובית
בהנחיית פרופ’ משה לוינשטיין
פרופ’ ליעם רודיטי
ד”ר אבינתן חסידים

ד”ר אביעד שחורי
המחלקה לפיסיקה
הדמיה וספקטרוסקופיה לא ליניארית באמצעות
קרינת רנטגן
בהנחיית ד”ר שרון שוורץ
ד”ר יוליה שנברגר
המחלקה לכימיה
שימוש בספקטרוסקופיית תהודה אלקטרונית
פאראמגנטית ( )EPRלהבנת מנגנון
קליטת הנחושת בחלבון CTR1
בהנחיית ד”ר שרון רוטשטיין

ד”ר דוד אברהם קלר
המחלקה לכימיה
הוספת משתנים למדע החומרים הקומבינטורי
וחקר השפעתם על התכונות האופטו-אלקטרוניות
של חומרים
בהנחיית פרופ’ אריה צבן

ד”ר עמרי י .שרון
המחלקה לפיסיקה
אפקטים קוונטיים בטבעות וברשתות
ננו-מטריות מוליכות-על
בהנחיית פרופ’ יוסף ישורון
פרופ’ אבנר שאולוב

ד”ר אנה קרמן
המחלקה לפיסיקה
פלקטואציות של צפיפות נושאי המטען מוליכי העל
והתנהגותם ליד הנקודה הקריטית הקוונטית
בהנחיית ד”ר בינה קליסקי
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הנדסה

ד”ר מרב אנטמן-פסיג
הפקולטה להנדסה
פיתוח כלים להכוונת תאי עצב
בתרבית הידרוג’ל תלת-מימדית
בהנחיית פרופ’ אורית שפי

ד”ר איל פרטר
הפקולטה להנדסה
ניתוח ברילואן בתחום הקורלציה
ברזולוציה גבוהה וללא סריקת תדרים
בהנחיית פרופ’ אבי צדוק

ד”ר מיכל בוכניק מרכוס
הפקולטה להנדסה
פיתוח רכיבים מבוססי ננו-טכנולוגיה
לצורך הכוונה והקלטה של רשתות עצביות
בהנחיית פרופ’ אורית שפי

ד”ר דניאל צ’רקסקי
הפקולטה להנדסה
עיבוד דיבור חסין באמצעות מערכי
מיקרופונים אד-הוק
בהנחיית פרופ’ שרון גנות

ד”ר יונתן צחי בר-מגן נומהאוזר
הפקולטה להנדסה
פיתוח מערכת קולקטיבית ,מבוזרת ושיתופית ,לפתרון
בעיות חישה ומיפוי חפצים,
באמצעות שימוש בטלפונים חכמים
בהנחיית פרופ’ זאב זלבסקי
ד”ר יובל דורפן
הפקולטה להנדסה
איכון ומעקב מבוזרים של מקורות אקוסטיים
בהנחיית פרופ’ שרון גנות
ד”ר יוסף דנן
הפקולטה להנדסה
אפליקציות מוכוונות של חלקיקים
עבור חישה והגדלת יכולות השליטה באור
בהנחיית פרופ’ זאב זלבסקי
פרופ’ משה סינואני
ד”ר נטע זילוני
הפקולטה להנדסה
פיתוח וקידום גדילה עצבית בדגש על מחלת
האלצהיימר
בהנחיית פרופ’ אורית שפי
ד”ר שחר מחפוד
הפקולטה להנדסה
שיטות למידה עמוקה בראייה ממוחשבת
בהנחיית פרופ’ יוסי קלר
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משפטים

ד”ר שלי אביב ייני
הפקולטה למשפטים
משפט העבודה של שחקני כדורגל בישראל
בהנחיית פרופ’ אריאל בנדור

ד”ר רחלי שולשטיין
הפקולטה למשפטים
שילובם של אנשים עם מוגבלות פיזית בחברה
לאור ההלכה היהודית
בהנחיית ד”ר חיים שפירא

ד”ר שלמה ברודי
הפקולטה למשפטים
ביטול תקנות חכמים:
עיונים בתלמוד ובספרות הראשונים
בהנחיית פרופ’ יצחק ברנד

ד”ר יעקב שקד
הפקולטה למשפטים
תקיפה עקיפה בהליכים פליליים ואזרחיים
בהנחיית פרופ’ אריאל בנדור

ד”ר חגית ברסטל גינת
הפקולטה למשפטים
הזכות לחינוך ולחופש הדת –
בין היחיד למדינה
בהנחיית פרופ’ אריאל בנדור

ד”ר הדס תגרי
הפקולטה למשפטים
בין התרבותי לפוליטי:
מחקר השוואתי של עיצוב מערכות דיני המשפחה
בישראל ,לבנון ,מרוקו ותוניסיה
בהנחיית פרופ’ רות הלפרין-קדרי

ד”ר מתן אריאל גוטמן
הפקולטה למשפטים
יחסי הגומלין בין הכנסת לממשלה
והחוקה המינהלית המוסדית
בהנחיית פרופ’ אריאל בנדור
פרופ’ אהרון ברק  -המרכז הבינתחומי
ד”ר מיה גפן
הפקולטה למשפטים
זכויות ילדים וזכויות אנשים עם מוגבלויות –
משמעות הדמיון והשוני בין הקבוצות
והשפעתם על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
בהנחיית פרופ’ גדעון ספיר
ד"ר טל לאור ז״ל
הפקולטה למשפטים       
השפעתה של כתיבה פובליציסטית על שופטות
ושופטים בישראל
בהנחיית   פרופ' אריאל בנדור
פרופ' רענן סוליציאנו קינן -
האוניברסיטה העברית
ד”ר יפעת נחמיאס
הפקולטה למשפטים
האם יש מקום להתערבות רגולטורית
בדיני זכויות יוצרים?
בהנחיית פרופ’ גדעון פרחומובסקי
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ד”ר אושרית ארביב
התכנית למדעי המוח
דינמיקה קריטית בפעילות מוחית
של נבדקים בריאים וחולי אפילפסיה
בהנחיית פרופ’ אברהם גולדשטיין
ד”ר אורן שריקי  -אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד”ר חן גפני
התכנית למדעי המוח
ממשקים בעיבוד שפה כתובה
בהנחיית ד”ר מיכל בן-שחר

ד”ר אפרת אשר
התכנית ללימודי מיגדר
התחקות אחר חוויית האימהוּת והזוגיות בקרב נשים
ללא אם :אימהוּתן של נשים שהתייתמו בצעירותן ושל
נשים שחוו את היעדר האם בחייהן והשלכת החוויה על
חייהן המשפחתיים ויחסיהן עם בן הזוג ועם בנותיהן
בהנחיית פרופ’ רחל בן-ארי
ד”ר הילה העליון -
המכללה האקדמית לחברה ואומנויות
ד”ר טל בלכר
התכנית למדעי המוח
הממשק בין מסלולים שמיעתיים ומוטוריים
באוכלוסיה הבריאה ובמצבים קליניים
בהנחיית ד”ר מיכל בן שחר

ד”ר יאיר דור -זיידרמן
התכנית למדעי המוח
היבטים מוחיים של מודעות-עצמית מינימלית:
לקחים ממדיטציה ,מהיפנוזה ומנוכחות תחת איום
אקזיסטנציאלי
בהנחיית פרופ’ אברהם גולדשטיין
ד”ר דבורה ווגנר
התכנית ללימודי מיגדר
אבי מורי ,בעל הבית -
אבהות חרדית בישראל:
פרקטיקה ,שינויים ,חידושים ותמורות
בהנחיית ד”ר יוחאי חקק  -אוניברסיטת ברונל ,לונדון
ד”ר רונית עיר-שי
ד”ר מיכל זיוון
התכנית למדעי המוח
ניתוח התנהגות קשבית באמצעות שימוש בטכנולוגיה
מאצילת מבט אצל תינוקות שנולדו פגים ואחים של
ילדים המאובחנים עם אוטיזם
בהנחיית פרופ’ רוני גבע

ד”ר ליזה בקר
התכנית למדעי המוח
אכילת בולמוס ,השמנת יתר ומערכת התגמול:
היבטים התנהגותיים וביולוגיים – מחקר בעלי-חיים
בהנחיית פרופ’ יזהר בר-גד
פרופ’ אהרון ולר

ד”ר זוהר זר
התכנית ללימודי מיגדר
חוצות גבולות :מהגרות עבודה בקולנוע 2011-2001
בהנחיית ד”ר ליאת פרידמן -
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ד”ר מיכל בריל גלסנר
התוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה
יישומים חברתיים לבישים של טכנולוגיה
בהנחיית ד”ר רז חן-מוריס

ד”ר נעמה גולדמן-איינהורן
התכנית ללימודי מיגדר
הקשר בין לידות חירום לבין תגובות פוסט טראומטיות
בהנחיית פרופ’ ורדה סוסקולני

ד”ר עירית חגי
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
לקראת הבנה מחודשת של עולמו של ילד עם אוטיזם
– מיהו הילד הנמצא בחדר?
בהנחיית ד”ר דורית למברגר
ד”ר אנשיראח ח’ורי
התכנית ללימודי מיגדר
אידיאולוגיות ופרקטיקות מגדריות שוויוניות
בקרב גברים ערבים-פלסטינים בישראל
בהנחיית פרופ’ אורלי בנימין

ד”ר פוריה גל גץ
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
הווידוי כאיחוי עצמי?
חטא ,קונברסיה ותיקון
מאוגוסטינוס ועד דרידה
בהנחיית ד”ר דורית למברגר
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ד”ר אראלה טהרלב בן שחר
התוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה
על קלוריות ,חלבונים ויציבה; חלוציות ,סוציאליזם
והפרטה ,ללמוד היסטוריה ממדריכי תזונה וכושר,
ישראל 1980-1930
בהנחיית פרופ’ נח עפרון
פרופ’ נדב דוידוביץ’ -
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד”ר ענבל לוסטיג
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
כינונה של העצמיות המודרנית
תוך התמודדות עם האימה הקיומית
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא
ד”ר נועם סגל גלעד
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
עמדות חברתיות ומודלים קהילתיים בעבודות מיצב
בהנחיית ד”ר רחל אלבק-גדרון

ד”ר גלעד טוקר
התכנית למדעי המוח
ניווט מרחבי במבנה ההיפוקמפוס
בהנחיית פרופ’ משה בר
פרופ’ דורי דרדיקמן  -הטכניון ,חיפה

ד”ר גייל סוסקין
התכנית ללימודי מיגדר
תפיסות הגוף והעצמי וטיפול בתנועה
בקרב נשים חרדיות
בהנחיית פרופ’ קימי קפלן
פרופ’ מיכל אל-יגון  -אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר אמיר טל
התכנית למדעי המוח
אנלוגיות וחיזויים בתפיסה ויזואלית
בהנחיית פרופ’ משה בר

ד”ר אהובה ספיץ
התכנית ללימודי מיגדר
חוויות האימהות לילדים החולים בסוכרת נעורים
במגזר החרדי על ציר חשיפה-הסתרה
בהנחיית ד”ר דוד רייר

ד”ר רן יגר
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
אברהם שלונסקי כמאמין עברי
התרבות היהודית-ישראלית בעיניו של אברהם שלונסקי
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא

ד”ר נילי פוירשטיין
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
תפיסת מקום בעולם:
מקומם של מרחבים קבוצתיים טיפוליים
בתהליכי כינון ונכוח עצמי דיאלוגי
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא

ד”ר דורין יעל
התכנית למדעי המוח
מאפיינים עצביים והתנהגותיים של הפרעות
תת ועודף תנועה הקשורות לגרעיני הבסיס
בהנחיית פרופ’ יזהר בר-גד

ד”ר מיכל פרינס
התכנית ללימודי מיגדר
בין גוף לחברה:
מיניות נשית בחברה הדתית-לאומית
בהנחיית פרופ’ אורלי בנימין
ד”ר רונית עיר-שי

ד”ר עפר כהנא
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
עיצוב ופעולה – ניתוח השיח בתהליכי ההכשרה
בשדה העיצוב הגרפי מנקודת המבט של
התיאוריה הפוליטית של חנה ארנדט
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא

ד”ר אילנה קוורטין
התכנית ללימודי מיגדר
כליאה של הדרת כבוד
שתלטנות קיצונית כלפי נשים נשואות בישראל
בהנחיית ד”ר רונית עיר-שי
ד”ר אורית קמיר

ד”ר נעמי לאור-בנקר
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
תרומתו של הנס גאורג גדמר לאתיקת ההבנה
הפסיכואנליטית
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא
ד”ר ענר גוברין
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ד”ר רועי ששון
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
‘געגוע אל המוחלט’ –
מבט פנומנולוגי על תפיסת המוות והאלמוות
בפסיכולוגיה האנליטית
בהנחיית פרופ’ אבי שגיא
פרופ’ תמר קרון  -האוניברסיטה העברית

ד”ר עומר קינן
התוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה
תנועות חברתיות ומדיה חברתיים:
המקרה של תנועת המחאה של יוצאי אתיופיה
2016-2015
בהנחיית פרופ’ נח עפרון
ד”ר ערן פישר -
האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה

ד”ר ליאורה רופמן
התכנית ללימודי מיגדר
תמיכה וטיפול באמנה בדבר זכויות אנשים עם
מוגבלויות – קריאה ביקורתית
בהנחיית ד”ר מירי רוזמרין
פרופ’ זיו נטע  -אוניברסיטת תל-אביב
ד”ר אילן ריזינגר
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
הדימוי הגרפי :בין אובייקט מדומיין לסמל חזותי
היבטים פסיכואנליטיים ולשוניים בעיצוב הגרפי
בהנחיית ד”ר דורית למברגר

ד”ר אורנית רמתי דביר
התכנית ללימודי מיגדר
“הספסל הולך ומתארך”:
קריאה פמיניסטית ממוקדת-גוף של החינוך
הגופני בישראל
בהנחיית פרופ’ אורלי בנימין
ד”ר חובב רשלבך
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
סגנון – היבטים הרמנויטיים וביקורתיים
בהגותו של האנס גאורג גאדמר
בהנחיית פרופ’ רוני מירון
ד”ר בלה שגיא
התכנית ללימודי מיגדר
תפקידה ומשמעויותיה של הכתיבה האישית
בתהליכי בניית העצמי
לאחר פגיעה מינית בילדות
בהנחיית פרופ’ רחל דקל
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רפואה

ד”ר סטפנו נרדונה
הפקולטה לרפואה
תפקיד המתילציה של ה DNA-בהפרעת
הספקטרום האוטיסטי
בהנחיית ד”ר אורלי אבני
ד”ר אוון אליוט

ד”ר דנה אטרחימוביץ’-בלאט
הפקולטה לרפואה
אינטרקציה בין פולפנולים לחלבונים ולדנ”א
בהנחיית ד”ר אברהם סמפסון
ד”ר בורוני אאורורה פאולה
הפקולטה לרפואה
בחינת תפקיד חלבון ה E3-יוביקויטין ליגאז,
 Smurf2בבקרת חלבוני  Laminגרעיניים דרך
אוטופגיה :סיפורו של החלבון  Lamin-Aונגזרתו
הקשורה למחלת הפרוג'רין
בהנחיית ד”ר מיכאל בלנק

ד”ר אנדראה עמנואלי
הפקולטה לרפואה
מעורבות  Smurf2בבקרת האנזים
DNA topoisomerase II
ושמירה על יציבות הגנום
בהנחיית ד”ר מיכאל בלנק

ד”ר אלסנדרו ג’נה
הפקולטה לרפואה
בקרת תנועה ופולשניות תאית של סרטן שד
על-ידי קינאזות ממשפחת FAK
בהנחיית ד”ר חוה גיל-חן

ד”ר גנאדי פונר
הפקולטה לרפואה
פיתוח תרופות חדשות לשיפור זיכרון
אצל עכברי אלצהיימר טרנסגנים
בהנחיית ד”ר אברהם סמפסון

ד”ר גולן שלום נדב
הפקולטה לרפואה
האם הכוונת החלבון  Hsp90לגרעין מתווכת
על-ידי רצפטור?
בהנחיית פרופ’ אמנון הראל

ד”ר שירה פרץ
הפקולטה לרפואה
האם אפיגנטיקה מתווכת את ההשפעה של וירוס
מסרטן וחותם המוטציות בסרטן?
בהנחיית פרופ’ יצחק חביב
ד”ר מיטל גל-תנעמי

ד”ר מיטל נוריאל-אוחיון
הפקולטה לרפואה
אוכלוסיית חיידקי המעי בהריון
ויחסי הגומלין עם מערכת החיסון והמערכת
האנדוקרינית
בהנחיית ד”ר עמרי קורן
ד”ר ליאת ניניו
הפקולטה לרפואה
פולשנות קרצינומה של הכבד
המתווכת על ידי וירוסי הצהבת
בהנחיית ד”ר מיטל גל-תנעמי
ד”ר חוה גיל-חן

36

