


 

 

 

 

 

 

 ח הרקטור "דו

  לפעילות האקדמית של אוניברסיטת חיפה

 3102 לשנת

  



 

Introduction 
 

It is my honor to present to the Board of Governors the Rector’s report of the 

academic activity of the University of Haifa for 2013. The University of Haifa’s belief 

in academic excellence is reflected in the scope of the activity of the members of the 

academic staff in research as well as in teaching and advising students in advanced 

studies. Therefore, the purpose of this current report is to present the range of 

activities of the university’s academic staff during this past year.  

The Rector’s report consists of seven sections, one for each of the seven faculties of 

the University. Each section begins with general information about the number of 

students in the faculty according to academic degrees. This is followed by information 

about each of the departments of that faculty. Each section includes a table detailing 

the regular staff members of the department for 2013 and the number of students 

according to academic degrees based on the following calculation: a first degree 

student in a dual-department track is counted as half a student; a first degree student 

in a single department track is counted as a full student; second and third degree 

students are also counted as full students. Thereafter there is information about the 

research students of each department for second and third degrees: this information 

includes the name of the academic advisor for the thesis/PhD dissertation, the name of 

the student, the topic of the research and the stage of the research. The final part of 

each faculty section includes a departmental report that summarizes the research 

activities for 2013 of the regular members of the academic staff of the department; 

research grant awards; publications (articles in journals, articles in scientific 

publications; encyclopedia entries; books and collections of scientific articles); as well 

as artistic works in the art department of the Faculty of Humanities.  

During 2013, the research of the academic staff resulted in the following:  1396 

articles appeared in professional journals, 380 chapters in scientific publications and 

83 books  were published.  

I would like to mention that this report was prepared using software developed by the 

Unit for the Advancement of Computer-Mediated Instruction. I would like to thank 

the head of the unit, Mr. Shai Shpieler and the unit’s engineer, Mr. Avi Tayeb, for 

creating the software and for the intense work involved in its operation and 

maintenance.  

 

 

 

 

 

 

Prof. David Faraggi 

Rector 

  



 מבוא

 
ח הרקטור לפעילות האקדמית של אוניברסיטת חיפה "אני מתכבד להגיש לחבר הנאמנים את דו

פעילות חברי  ףאוניברסיטת חיפה דוגלת במצוינות אקדמית הבאה לידי ביטוי בהיק. 1023לשנת 

מטרת , מכאן.  סטודנטים לתארים מתקדמים הנחייתו הוראהה, מחקרתחומי ההסגל האקדמי ב

הפעילות האקדמית של חברי הסגל הסדיר באוניברסיטת  מכלולהיא לרכז את הנכחי ח "הדו

 . חיפה במהלך השנה החולפת

 

אשר כל אחד מכיל דווח של פקולטה אחת ח מורכב משבעה פרקים "הדו: ח הרקטור"מבנה דו

כל פרק פותח במידע כללי לגבי מספר סטודנטים . מתוך שבע הפקולטות של אוניברסיטת חיפה

, וכך. של כל חוג בנפרד השייך לאותה פקולטהלאחר מכן מוצג מידע . בפקולטה לפי תארים

( ד"תשע/ג"תשע) 1023בתחילה מוצגת טבלה ובה מצבת כל חברי הסגל הסדיר של החוג בשנת 

סטודנט לתואר ראשון : על פי שיטת הספירה הבאהולאחריה מספרי סטודנטים לפי תארים 

חוגי נספר כסטודנט -סטודנט לתואר ראשון במסלול חד, חוגי נספר כחצי סטודנט-במסלול דו

מופיע מידע , בהמשך. וסטודנטים לתואר שני ושלישי נספרים אף הם כסטודנטים מלאים, מלא

שם  מידע זה כולל. הן בתואר השני והן בתואר השלישי, החוגסגל כל ת תלמידי המחקר של אודו

נושא העבודה והשלב המחקרי בו נמצא , ית/שם הסטודנט, דוקטוראט/מנחה התיזה

מסכם את הפעילות הח חוגי "החלק האחרון של כל פרק פקולטטי מכיל דו. ית/הסטודנט

פרסומים מדעיים , זכייה בקרנות מחקר: 1023 בשנת המחקרית של חברי הסגל הסדיר של החוג

ספרים וקבצי מאמרים , ערכים באנציקלופדיות, מאמרים בקבצים מדעיים, מאמרים בכתבי עת)

 . ויצירות אומנות בחוגי היצירה של הפקולטה למדעי הרוח, (מדעיים

 

ם בכתבי עת מאמרי 2331סגל אוניברסיטת חיפה פרסם  1023ח זה עולה כי במהלך "מסכום דו

  .יצאו לאור ספרים 83 -פרקים בקבצים מדעיים ו 380, מקצועיים

 

כאן המקום . הוכן באמצעות תוכנה שפותחה ביחידה להוראה נתמכת מחשבזה ח "דואציין כי 

ועל  על בניית התוכנה, מר אבי טייב, ולמהנדס היחידה, מר שי שפילר, להודות למנהל היחידה

   .פעלתה ובתחזוקתההעבודה המאומצת הכרוכה בה

 

 

 

 י'דוד פרג' פרופ

  רקטור
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 אוניברסיטת חיפה
 

 ד"תשע, לפי תארים אוניברסיטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון 8,563 

 תואר שני 7,,56

 תעודת הוראה 587

 תואר שלישי 16585

 כ"סה 156811

 

 



2 
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 תוכן עניינים
 

 עמוד' מס בית הספר/שם הפקולטה
 7 הפקולטה למדעי הרוחחוגי 

 9 אמנות יצירה

 21 ארכיאולוגיה

 12 היסטוריה כללית

 21 היסטוריה של המזרח התיכון

 04 לימודי אסיה

 04 ישראל-ארץלימודי 

 20 תחומיים-לימודים רב

 25 לשון עברית

 44 מוסיקה

 72 מקרא

 77 ספרות עברית והשוואתית

 57 פילוסופיה

 92 ציוויליזציות ימיות

 240 שפה וספרות אנגלית

 222 שפה וספרות ערבית

 225 תולדות האמנות

 211 תולדות ישראל

 219 תיאטרון

 221 לימודי נשים ומגדר

 222 לימודי שפות

 229 תרבות הקולנוע

 202 הפקולטה למדעי החברהחוגי 

 202 בית הספר למדעי המדינה

 244 בית הספר לקרימינולוגיה

 240 התכנית להתפתחות הילד

 247 גיאוגרפיה ולימודי סביבה

 252 כלכלה

 257 מדעי המחשב

 297 מערכות מידע

 124 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 112 סטטיסטיקה

 119 פסיכולוגיה

 125 תקשורת
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 142 חוגי הפקולטה לחינוך

 147 חינוך מיוחד 

 172 חינוך מתמטי 

 152 ייעוץ והתפתחות האדם 

 195 הוראה והדרכה 6למידה

 222 לקויות למידה

 219 ומדיניות בחינוךמנהיגות 

 229 חוגי הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 202 בית הספר לבריאות הציבור 

 242 בית הספר לעבודה סוציאלית

 294 אמנויות אמצעות לטיפול בבית הספר 

 044 בריאות נפש קהילתית

 021 נטולוגיה וגר

 012 הפרעות בתקשורת 

 020 סיעוד

 007 פיזיותרפיה

 024 ריפוי בעיסוק 

 049 שירותי אנוש

 077 חוגי הפקולטה למדעי הטבע

 079  ביולוגיה

 090 ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

 245 ביולוגיה ימית 

 225 ביולוגיה של האדם

 214 ר משה שטראוס "ש ד"ע ימיים-מדעים גיאו

 227 מתמטיקה

 204  נוירוביולוגיהחוג סגול ל

 222 מדעי הרפואה

 229 הפקולטה למשפטים

 272 חוגי הפקולטה לניהול

 277 נהל עסקיםימ

 257 ניהול מידע וידע 

 292 טבע וסביבה ניהול משאבי
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 פקולטה למדעי הרוחה

 

 ראובן שניר' פרופ: דיקן 

 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון 2785.5 

 תואר שני 1578

 שלישיתואר  5,7

 כ"סה 571857

 

  



8 

 

  



9 

 

 חוג לאמנות יצירה

 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 איה בן רון 'גב 71%

 יצחק גולומבק מר 111%

 פסי גירש 'גב 71%

 אבישי אייל (אמריטוס)' פרופ 111%

 יעקב ין'דורצ 'פרופ 111%

 יהודה יציב מר 71%

 אסף משולם מר 71%

 שרון דותן-פוליאקין 'פרופ 111%

 אורי קצנשטיין 'פרופ 111%

 פיליפ רנצר 'פרופ 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
95   106  42 

כ"סה  עם תזה בלי תזה 
 25  25  תואר שני
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 מידע אישי. 3

 מתקדמים הנחיית סטודנטים לתארים. א

 

 -3102/0320/ :פרסום יצירות אומנות בתקופה. ב

/3102/00 

  

 הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

ת הסגל/שם חבר  תקופת הנחיה מסגרת שם הסטודנט *

פיליפ רנצר' פרופ א"הנחיה אישית בתוכנית המפ דוד אופנהיים  ג"ל תשע"סמסטאר א שנה   

 

ת הסגל/שם חבר  

 

הצגת היצירה/פרסוםמקום ותאריך  שם היצירה  

אורי קצנשטיין' פרופ  

פרוייקטים חדשים  65 בתערוכה יוצגו בין השאר

רובוטיקה כלי נגינה פסלים ווידאו : הכוללים 

 סאונד

הנני עוסק מייצר נערך (  5112) במהלך השנה 

 -לתערוכה רטרוספקטיבית שלי במוזיאון תל אביב

5 5117ינואר  6שמועד פתיחתה   

hood- iconophilya , performance  2013   Manofim – Notre Dam hotel  

room . Jerusalem 

looll  6dnvol oldiv  2013  The 2
nd

 Israeli internet  bianalle  

gliyayacsn dnvol otaoainiy  2013 no-se –no , N.Y , N.Y  

'פרופ  

ין'יעקב דורצ  

תערוכה6 פסלים ורישומים – מלאך נודד תל אביב6 גלריה גורדון6 5112אפריל    

עבודה בהכנה  –פסלים מונומנטאליים  12

 מתמשכת

 יוצבו ברחבי תל אביב

פיליפ רנצר' פרופ  

"אירופה" סלוניקי יוון6 5-ביאנאלה ה6 5112ספטמבר    

יצירות חדשות 5 מוזיאון חיפה6 שנים לרדי מייד 6111 5112יוני    

"גרגמל" עין הוד6 ינקו דאדאמוזיאון 6  5112מאי    

6 " קנווס על העיר"פרוייקט  תל אביב6 יריד צבע טרי6 5112מאי    

" במבי"ו" סטודיו על אופניים" מוזיאון אשדוד6 5112מאי    

 מר יצחק גולומבק

גלריה לאומנות 6  יצחק גולומבק6 תערוכות יחיד

  ישראלית קריאת טבעון
5112נובמבר   

6 קופרמן6 גולומבק6 גבע 6 תערוכות קבוצתיות

 גלריה זיסמן תל אביב
5112מרץ   

6 חזית קפה דשא6 פרויקט הבסיסים   6פסלי חוץ

 אוניברסיטת חיפה
5112מאי   

איה בן רון' גב  

OUT OF BODY 

BLACKOUT 

ALL IS WELL (solo) 

Fragmentation in Art, The Israel Museum, 

Jerusalem, Israel, 2013 
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   3102/0320/ – 3102/00/ :ספרים שפורסמו בתקופה . ג
 

ת הסגל/שם חבר  שם הספר וההוצאה לאור *

פיליפ רנצר' פרופ סלוניקי יוון 5-ה6 קטלוג הביאנאלה   

יצחק גולומבקמר  קטלוג הגלריה לאומנות ישראלית קריאת טבעון6 טלי כהן גרבוז 6 יצחק גולומבק   

הוצאת הקיר 6 קטלוג גסויות אורלי הררי: בתוך6 "מתי צריך שקט מתי צריך יותר אור"6 יצחק גולומבק

אביב -תל  22ברחוב החשמל   

אביב-זיסמן תל קטלוג גלריה 6 " רוח הרפאים של הצורה"6 נעמי אביב   

 

 

 

 

אסי משולםמר   

Klone X Meshullam פרוייקט משותף עם  

Kloneאמן הרחוב  סדרת עבודות משותפות –   

5112נובמבר 6 תל אביב6 גלריה אלפרד  

" הרטרוספקטיבה"תערוכת יחיד  5תל אביב6 גלריה הצימר   

(פסל" )כהן הבעל"  Michael Hittleman Gallery, Los Angeles, 

USA 

" קעקועים"פסלים חדשים וציור בתערוכה  5

יסמין ברגנר : אוצרים6 (תערוכה קבוצתית)

5וחיים מאור  

אוניברסיטת בן גוריון 6 הגלריה האוניברסיטאית

5112נובמבר  -אוקטובר5 באר שבע6 בנגב  

6 (תערוכה קבוצתית" )פלסטר"השתתפות ב

"5רופאים לזכויות אדם"שנה ל 57לציון   

 סלון יפו לאמנות

" מוות בתוך מוות"ו( פסל" )לידת עגל הזהב"

( תערוכה קבוצתית" )בין לבין"בתערוכה ( פסל)

5פריד אבו שקרה ויעלה חזות: אוצרים  

נצרת6 הגלריה לאמנות בנצרת  

" עד הקצה"במסגרת התערוכה ( פסל" )מולך"

(תערוכה קבוצתית)  

-אפריל6 שבע-באר6 הגלריה באוניברסיטת בן גוריון

5112מאי   

" מס שפתיים"הצגת עבודה ישנה בתערוכה 

5 גיא מורג: אוצר(5 תערוכה קבוצתית)  

5112מאי -אפריל6 חולון6 גלריית החווה  

" המנגליסטים"הצגת עבודה ישנה בתערוכה 

5גיא מורג: אוצר5 חולון6 (תערוכה קבוצתית)  

5112אפריל -מרץ6 חולון6 גלריית החווה  

בתערוכה " מוות בתוך מוות"הצגת הפסל 

שרון : אוצרת( תערוכה קבוצתית" )מערה"

5 פוליאקין  

5אוניברסיטת חיפה6 גלרית המעבר  

חילון "בתערוכה "( ילדי התיש)"שני פסלים 

אליק : אוצר6 (תערוכה קבוצתית" )הקודש

5 מישורי  

מרץ 5 רעננה6 הגלריה של האוניברסיטה הפתוחה

51125  

ושלוש עבודות ( פסל חדש" )בתוך מוותמוות "

5חיים מאור: אוצר6 "כמו חיות"ישנות בתערוכה   

5112פברואר -ינואר5 תל אביב6 בית האמנים  
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 חוג לארכיאולוגיה
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עדי ארליך ר"ד 71%

 אדריאן בועז 'פרופ 71%

 גיא עוז-בר 'פרופ 111%

 איילת גלבוע ר"ד 111%

 רוית לין ר"ד 111%

 דניאל נדל 'פרופ 111%

 ארתור ל"סג 'פרופ 111%

 מינה עברון 'פרופ 111%

 אלכסנדר צצקין 'פרופ 111%

 דניאל רוזנברג ר"ד 111%

 רוני רייך 'פרופ 111%

 שריאל שליו 'פרופ 71%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 28  40  8 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 84  27 57  

 תואר שלישי  20 20 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה

Understanding variation in two 

Chalcolithic groundstone assemblages 
 דניאל רוזנברג ר"ד קטינא אמיר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Ethnographic accounts of bedrock 

features 
 גוט רחל

 6דניאל רוזנברג ר"ד

  דני נדל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
The Flint Assemblage of the Fazael sites פינסקי סוניה 

 6דניאל רוזנברג ר"ד

  שי בר

 בשיפוט
של כפר חקלאי מראשית תקופת  ארכיאוזואולוגיה

 מבט מעזבת צרטה: הברזל
 גיא עוז-בר 'פרופ צוקרמן רוני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שרידי בעלי החיים מהתקופה הפליאוליתית 

היבטים : גליל מערבי6 העליונה ממערת מנות

 כלכליים ואקולוגים6 טפונומיים

 פלס-שנלר נהורה 
 6גיא עוז-בר 'פרופ

  ר עופר מרדר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שרידי בעלי החיים מאתר קבורה  -חי על המת 

 וכפר חקלאי במזרח עמק יזרעאל
 גיא עוז-בר 'פרופ תורג זוהר 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בנוף הארץ בתקופת ( Bos indicus)הופעת הזבו 

 הברונזה המאוחרת
 הרמן עדי

 6גיא עוז-בר 'פרופ

  ר עדי ארליך"ד

טרם אישור 

 התיזההצעת 
 הלוי דפנה  זיהוי שנהבים מתקופת הברזל

 6גיא עוז-בר 'פרופ

  ר איילת גלבוע"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שינויים בדגמי שחיקת שיני עזים בעקבות אכילת 

 (Browsing)ואכילת עלים ( Grazing)עשב 
 וינר אמיר 

 6גיא עוז-בר 'פרופ

  משה ענבר' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: אוכלוסית המכרסמים בתקופה הביזנטית בנגב

 מבט משבטה
 פריד טל 

 6גיא עוז-בר 'פרופ

ר ליאור "ד

  וייסברוד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Characteristics and Utilization of 

Bedrock Mortars in Light of the 

Ethnographic Record of the California 

Native Population 

 גוט רחל
 6דניאל נדל 'פרופ

  דני רוזנברג' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מהבריכה החצובה  IIצלמיות מתקופת הברזל 

 בעיר דוד
 עדי ארליך ר"ד פדידה עתליה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התפתחות חזזיות על פני רצפות הפסיפס 

 החשופות בציפורי
 ניר אירית

 6עדי ארליך ר"ד

אלכסנדר ' פרופ

ר מרינה "ד6 צצקין

  טמין 
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 הרמן עדי ברזל -זבו בארץ שיראל בתקופת הברונזה

 6עדי ארליך ר"ד

  עוז-פרופ גיא בר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 קליעת סלים בארץ ישראל בתקופה הרומית

-לונדנר עמית

 שיאון
 עדי ארליך ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

לזיהוי נזק צילום חפצים ארכיאולוגיים כאמצעי 

 שימור
 יק'ינצ גבי

 6איילת גלבוע ר"ד

6 ר רוית לין"ד

אילן ' פרופ

  שמשוני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שלוי גולן תל אסור בתקופת הברונזה המאוחרת

 6איילת גלבוע ר"ד

' פרופ6 ר שי בר"ד

  שלמה שובאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מתקופת הברונזה  זיהוי מקורות שנהב במבר

 המאוחרת לתקופת הברזל
 הלוי דפנה

 6איילת גלבוע ר"ד

  עוז-גיא בר' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מחקר : י"מטמוני כסך מתקופת הרזל בצפון א

 השוואתי
 אשל צילה

 6איילת גלבוע ר"ד

6 שריאל שלו' פרופ

-ר נעמה יהלום"ד

  מאק 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

צלמיות דור בתקופה הפרסית מרכזי ייצור של 

 (כותרת לא סופית)
 סוקולסקי טניה

 6איילת גלבוע ר"ד

  ר עדי ארליך"ד

 בשיפוט
מנוף 6 נ"טכנולוגיה רומית במאה הראשונה לסה

 ניתוח הנדסי והצעת שחזור6 המגדל
 רוני רייך 'פרופ גלעד יעקב

 סיים
מקדש אוגוסטוס ורומא 6 האוגוסטאום בקיסריה

 5 לשבנה הורדוס הגדו
 רוני רייך 'פרופ עמוס עדנה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ניתוח הפיזור הסטרטיגרפי והמרחבי של פריטי 

 צור מן הפליאולית התיכון במערת מיסלייה
 קפול ראובן

 6מינה עברון 'פרופ

  ר יוסי זיידנר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

6 אי ככלי לתיעוד ומחקר אריגים5טי5מיקרו אר

 יורם כמקרה מבחןמכלול ממערת 
 גולדמן יהונתן

 6מינה עברון 'פרופ

ר "ד6 ר רוית לין"ד

  אורית שמיר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שרידי האדם מן המוזיליאום הרומי בסוסיתא

זורוכוב  נעמי

 שקולניק

 6מינה עברון 'פרופ

ר "ד6 ר גלי דר"ד

  מיכאל איזנברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הברזל בצפון ארץ ארבעה מצבורי כסף מתקופת 

 מחקר השוואתי: ישראל
 אשל צלה

 6שריאל שליו 'פרופ

6 ר איילת גלבוע "ד

-ר נעמה יהלום"ד

  מאק

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אבו ריא ראפע הפגיון המקומי -התפתחות השברייה 

 6שריאל שליו 'פרופ

יהושע ' פרופ

  פרנקל

 בשיפוט
חקר התהליכים שהשפיעו על מצב  -ניצנה 

 האתר השתמרות
 רוית לין ר"ד ממליה חיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: ככלי לתיעוד ומחקר פריטי טקסטיל RTIמיקרו 

 מכלול ממערת יורם כמקרה מבחן
 גולדמן יהונתן

 6רוית לין ר"ד

  מינה עברון' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שימור חלונות זכוכית מהתקופה הצלבנית בארץ 

 ישראל
 גנור אדריאן 

 6רוית לין ר"ד

  אדריאן בועז' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of Ancient Mortars Employed 

in the Construction and Their Modern 

Counterparts Used in the Conservation 

of Montfort Castle, Western Galilee 

 גוטליב יונתן 

 6רוית לין ר"ד

6 אדריאן בועז' פרופ

אלכסנדר  'פרופ

  צצקין
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

משמר המונומנטים הראשון " -יעקב פינקרפלד 

 "במדינת ישראל
 רוית לין ר"ד בן שושן רונית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שימור וייצוב הצבע בכרזות שארית הפליטה 

 בארכיון יד ושם
 רוית לין ר"ד רפאל גיתית

 

 

בתקופה הנחיית תלמידים לתואר שלישי . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב ב

Village Storage facilities (silos) from 

prehistory to the present day 
 דניאל רוזנברג ר"ד כפתורי ר רן "ד

 שלב ב
Fish, fishery and trade networks in the 

Iron Age of the southern Levant  
 זידאן אנואר 

 6גיא עוז-בר 'פרופ

6 ר איילת גלבוע"ד

  ר עירית זוהר"ד

 שלב ב

The zooarchaeology of Idumean 

Maresha (Israel): Ethnic identity and site 

use  

 גל-פרי לי 
 6גיא עוז-בר 'פרופ

  ר עדי ארליך"ד

 שלב ב

The faunal assemblage from the Middle 

Bronze Age IIa site of Tel Ifshar (1925-

1750 BCE) as means for reconstructing 

ancient culture, economy and 

environment  

 קטלב  ענבר 
 6גיא עוז-בר 'פרופ

  ר עזרא מרקוס"ד

 שלב א
Animal Economy of the Crusader and 

Mamluk Periods in the Holy Land 
 סעיד-אגא נוהא

 6גיא עוז-בר 'פרופ

אדריאן ' פרופ

  בועז

 שלב א
המערכת היישובית של הנטופית המאוחרת 

 ואד וממערת רקפת -מבט מטרסת אל: בכרמל
 ברמטוב-פז גל

 6דניאל נדל 'פרופ

  מינה עברון' פרופ

 שלב ב

ממרשה ככלי לבחינת  המכלול הארכאוזואולוגי

כלכליים וסביבתיים בחיי 6 היבטים תרבותיים

 היומיום של תושבי האתר בתקופה ההלניסטית

 גל-פרי לי
 6עדי ארליך ר"ד

  עוז-גיא בר' פרופ

 בשיפוט
הבטים יישוביים וכלכליים 6 ארצות הדגן האדירות

 של פניקיההדרומית תחת השלטון האחמני 
 איילת גלבוע ר"ד שלו יפתח

 לב בש
: אI-IIיחסי מסחר של פניקיה בתקופת הברזל 

 מחקר במינרלוגיה אופטית
 וימן ברק פאולה

 6איילת גלבוע ר"ד

  יובל גורן' פרופ

 שלב ב
: ניצול משאבים ימיים בתקופת הברזל

 מכלולהדגים של תל דור 
 זידאני אנואר

 6איילת גלבוע ר"ד

6 גיא בר עוז' פרופ

  ר עירית זוהר"ד

 גורין רוזן יעל ביזאנטית-י בתקופה הרומית"הזכוכית בא תעשיית שלב ב
 6איילת גלבוע ר"ד

6 ל"ארתור סג' פרופ
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מרי דומינק ' פרופ

  ננה

 בשיפוט
בריכות המים הפתוחות של ירושלים בימי הבית 

 השני
 רוני רייך 'פרופ גורביץ דויד

 שואף רם תהליכי שחזור בערי הנגב ההיסטוריות שלב ב
 6רוני רייך 'פרופ

  ר רווית לין"ד

 שלב א
המערכת היישובית של הנטופית המאוחרת 

 ואד וממערת רקפת-מבט מטרסת אל: בכרמל
 פז גל

 6מינה עברון 'פרופ

  דני נדל' פרופ

 שלב ב
ניתוח : הרומית( סקיתופוליס)מקדשים בבית שאן 

 ארכיטקטוני-אורבני
 ארתור ל"סג 'פרופ נתן-בר רחל

 שלב ב
( בקעת באר שבע)דגם היישוב בצפון הנגב 

 בתקופה הביזמטית
 ארתור ל"סג 'פרופ גוברין יהודה

 שלב ב
תעשיית הזכוכית בארץ ישראל בתקופות הרומית 

 והביזנטית
 גורין יעל

 6ארתור ל"סג 'פרופ

  ר איילת גלבוע"ד

 שלב ב
גנים בחבל קמפניה : האיקונוגרפיה של הגן הרומי

 לספירה' במאה הא
 ארתור ל"סג 'פרופ קרני-גלבוע שרה

 שואף רם תהליכי שחזור בערי הנגב ההיסטוריות שלב ב
 6רוית לין ר"ד

  רוני רייך' פרופ

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

5111-5115  1586111  ₪ 

Zooarchaeology of peoples 

and foods: analyzing the 

diversity of ethnicities, 

societies and environments 

of the Bronze and Iron Ages 

in the southern Levant  

Israel Science 

Foundation  

-בר 'פרופ

 (PI) גיא עוז

5112 81111 ₪ 

Bones and Identity: 

Reconstructing social and 

cultural landscapes in the 

archaeozoology of 

Southwest Asia 

Israel Science 

Foundation 

Conference 

grant 

-בר 'פרופ

 (PI) גיא עוז

5112 76111 $ 

Landscape Features and 

Their Use in Past and Recent 

Societies: Anza-Borrego 

Desert and Cuyamaca 

Mountains 

BEGOLE 

 6דניאל נדל 'פרופ

Burton, Adams, 

Dubreuil,  

Nadel and Willis 
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5112-5115 56511 $ 
The flint assemblage from 

Raqefet Cave 
CARE 

  דניאל נדל 'פרופ

(PI)6 Lengyel 

Gyorgy 

5112-5115 7111 $ 

Understanding the 

development of social 

complexity in the early 

levels of Tel Tsaf, Jordan 

Valley 

CARE 

Archaeological 

Foundation 

 דניאל רוזנברג ר"ד

(PI)6 Dr. Florian 

Klimscha 

5112 7111 € 

Tel Tsaf and its significance 

for understanding the 

development of social 

complexity in the southern 

Levant 

Deutsches 

Archäologische

s Institut, 

Berlin  

 דניאל רוזנברג ר"ד

(PI)6 Dr. Florian 

Klimscha 

5115 

 לפרסום
57111 ₪ 

משקולות אבן מימ י הבית השני 

 בירושלים

מית הקרן הלאו

 ISFלמדע 

  רוני רייך 'פרופ

(PI) 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
"5 אידומיאה בתקופה הפרסית לאור צלמיות החרס(5 "55112 )עדי6 ארליך

 5 59-27: 9-8 ,ירושלים וארץ ישראל
 עדי ארליך ר"ד

 רוני רייך 'פרופ  91-88: 18 ,אודיסאה"5 אמת חפרתי( "5112)רוני 6 רייך

ישראל -ראשיתה של החברה העברית לחקירת ארץ(5 "5112)רוני 6 רייך

 קדמוניות6 "ועתיקותיה ופעולותיה מול מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט

157 :15-15  

 רוני רייך 'פרופ

מקוואות 6 בכל זאת6 דורגים של קומראן הםמתקני המים המ(5 "5112)רוני 6 רייך

  157-125: 11 מגילות !"טהרה
 רוני רייך 'פרופ

"5 פריסטראון6 טירוס6 טירופויון: הערות טופונימיות(5 "5112)רוני 6 רייך

  189-187: 69-8 ישראל-ירושלים וארץ
 רוני רייך 'פרופ

Gluhak, T. & Rosenberg, D. (2013). Geochemical discrimination 

of basaltic sources as a tool for provenance analyses of bifacial 

tools in the southern Levant: first results from the Jezreel Valley, 

Israel. Journal of Archaeological Science, 40:1611-1622.  

 יאלדנ רוזנברג ר"ד

Rosenberg, D. (2013). Not ‘just another brick in the wall?’ The 

symbolism of groundstone tools in Natufian and Early Neolithic 

Levantine constructions. Cambridge Archaeological Journal, 

23(2):185-201.  

 דניאל רוזנברג ר"ד

Nadel, D., Danin, A., Power, R. C., Rosen, A. M., Bocquentin, F., דניאל רוזנברג ר"ד 
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Tsatskin, A., Rosenberg, D., Yeshurun, R., Weissbrod, L., 

Rebollo, N., Barzilai, O. & Boaretto, E. (2013). Earliest floral 

grave-lining from 13,700-11,700-year-old Natufian burials at 

Raqefet Cave, Mt. Carmel, Israel. Proceeding of the National 

Academy of Sciences of the United States of America.  

Shimelmitz, R. & Rosenberg, D. (2013). Dull edged weapons and 

low-level fighting in the late prehistoric southern Levant. 

Cambridge Archaeological Journal, 23(3):1-20.  

 דניאל רוזנברג ר"ד

Marom, N. & Bar-Oz, G. (2013). The prey pathway: A regional 

history of cattle (Bos taurus) and pig (Sus scrofa) domestication in 

the northern Jordan Valley, Israel. PLoS One, 8: e55958.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Bar-Oz, G., Nahshoni, P., Motro, H. & Oren, E. D. (2013). 

Symbolic metal bit and saddlebag fastenings in a Middle Bronze 

Age donkey burial. PLoS One, 8: e58648.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Gasperian, B., Khechoyan, A., Bar-Oz, G., Malkinson, D., 

Nachmias, A. & Nadel, D. (2013). The northernmost kites in 

Southwest Asia: A preliminary report from the Fringes of the 

Ararat Depression (Armenia). Antiquity (Project Gallery), 87: 

336.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Bar-Oz, G. & Nadel, D. (2013). Worldwide large-scale trapping 

and hunting of ungulates in past societies. Quaternary 

International, 297: 1-7.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Zeder, M.A., Bar-Oz, G., Rufolo, S.J. & Hole, F. (2013). New 

perspectives on the use of kites in mass-kills of Levantine gazelle: 

A view from Northeastern Syria. Quaternary International, 297: 

110-125.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Nadel, D., Bar-Oz, G., Avner, U., Malkinson, D. & Boaretto, E. 

(2013). Ramparts instead of walls: Building techniques of kites in 

the Negev Highland. Quaternary International, 297: 147-154.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Marder, O., Ayalon, A., Bar-Mathews, M., Bar-Oz, G., Bar-Yosef 

Mayer, D., Berna, F., Boaretto, E., Caracuta V., Frumkin A., 

Goder M., Hershkovitz, I., Latimer, B., Lavi, R., Weiner, S., 

Yas'ur, G., Yeshurun ,R. & Barzilai, O. (2013). The 2011-12 

excavations seasons at the Upper Paleolithic site of Manot Cave, 

Western Galilee, Israel. Antiquity (Project Gallery), 87: 337.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Hartman, G., Bar-Oz, G., Bouchnik, R. & Reich, R. (2013). The 

pilgrimage economy of Early Roman Jerusalem (1
st
 century BCE 

– 70 CE) reconstructed from the δ
15
N and δ

13
C values of goat and 

sheep remains. Journal of Archaeological Science, 40: 4369-

4376.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Yeshurun, R., Bar-Oz, G. & Nadel, D. (2013). The Social Role of 

Food in the Natufian Cemetery of Raqefet Cave, Mount Carmel, 

Israel. Journal of Anthropological Archaeology, 32: 511-526.  

 גיא עוז-בר 'פרופ
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Meiri, M., Huchon, D., Bar-Oz, G., Larson, G., Kolska-Horwitz, 

L. Maeir, A., Finkelstein, I., Boaretto, E., Sapir-Hen, L. & Weiner, 

S. (2013). Ancient DNA and population turnover in southern 

Levant pigs – a signature of the Philistine migration? Scientific 

Reports, 3: 3035.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Bar, S., Bar-Oz, G., Ben-Yosef, D., Boaretto, E,. Raban-Gerstel, 

N. & Winter, H. (2013). Fazael 2: One of the latest Chalcolithic 

sites in the Jordan Valley? Report of the 2007-2008 excavation 

seasons. Journal of the Israel Prehistoric Society, 43: 148-185.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Tepper, Y. & Bar-Oz, G. (2013). Byzantine agriculture in the 

Negev: A view from the pigeon nest. Ecology and Environment, 

4: 16-17  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Nadel D., Bar-Oz, G.,Avner, U.,Malkinson, D. & Boaretto, E. 

(2013). Ramparts and walls: building techniques of kites in the 

Negev highland. Quaternary International, 297:147–154.  

 דניאל נדל 'פרופ

Bar-Oz, G. & Nadel, D.Co-Guest Editors, (2013). Quaternary 

International Theme volume "Worldwide Large-Scale Trapping 

and Hunting of Ungulates in Past Societies"  

 דניאל נדל 'פרופ

Paz, Y., Reshef, M. Ben-Avraham, Z. Marco, S. Tibor, G. & 

Nadel, D. (2013). A submerged monumental structure in the Sea 

of Galilee, Israel. The International Journal of Nautical 

Archaeology, 42(1):189–192.  

 דניאל נדל 'פרופ

Bar-Oz, G. & Nadel, D. (2013). Worldwide large-scale trapping 

and hunting of ungulates in past societies. Quaternary 

International, 297:1–7.  

 דניאל נדל 'פרופ

Gasparian, B., Khechoyan, A., Bar-Oz, G., Malkinson, D., 

Nachmias, A. & Nadel, D.(2013). The northernmost kites in 

Southwest Asia: The fringes of the Ararat Depression (Armenia) 

project. Antiquity Project Gallery, 

http://antiquity.ac.uk/projgall/bar-oz336/.  

 דניאל נדל 'פרופ

Nadel, D., Danin, A. Power, R.C., Rosen, A.M., Bocquentin, F., 

Tsatskin, A., Rosenberg, D.,Yeshurun, R., Weissbrod, L., Rebollo, 

N.,Barzilai, O. & Boaretto, E. (2013). Earliest flower grave-lining 

from 13,700-year-old Natufian burials at Raqefet Cave, Mt. 

Carmel, Israel. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 110(29):11774–11778.  

 דניאל נדל 'פרופ

Yaroshevich, A., Nadel, D. & Tsatskin, A.(2013). Composite 

projectiles and hafting technologies at Ohalo II (23 ka, Israel): 

analyses of impact fractures, morphometric characteristics and 

adhesive remains on microlithic tools. Journal of Archaeological 

Science, 40(11):4009–4023.  

 דניאל נדל 'פרופ

Yeshurun, R., Bar-Oz, G. & Nadel, D.(2013). The social role of 

food in the Natufian cemetery of Raqefet Cave, Mount Carmel, 
 דניאל נדל 'פרופ
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Israel. Journal of Anthropological Archaeology, 32:511–526.  

Namdar, D., Gilboa, A., Neumann, R., Finkelstein, I. & Weiner, S. 

(2013). "Cinnamaldehyde in Early Iron Age Phoenician Flasks 

Raises the Possibility of Levantine Trade with South East Asia". 

Mediterranean Archaeology and Archaeometry,12(3):1–19.  

 איילת גלבוע ר"ד

Gilboa, A., Tal, A., Shimshoni, I. & Kolomenkin, M. 

(2013)."Computer-based, Automatic Recording and Illustration of 

Complex Archaeological Artifacts". Journal of Archaeological 

Science, 40(2):1329–1339.  

 איילת גלבוע ר"ד

Hartman, G., Bar-Oz, G., Bouchnik, R. & Reich, R. (2013)."The 

pilgrimage economy of Early Roman Jerusalem (1
st
 century BCE 

– 70 CE) reconstructed from the δ
15
N and δ

13
C values of goat and 

sheep remains" Journal of Archaeological Science, 40:4369-

4376  

 רוני רייך 'פרופ

Valladas, H., Mercier, N., Hershkovitz, I., Zaidner, Y., Tsatskin, 

A., Yeshurun, R., Vialettes, L., Joron, J-L., Reyss, J-L. & 

Weinstein-Evron, M. (2013). Dating the Lower to Middle 

Paleolithic transition in the Levant: a view from Misliya Cave, 

Mount Carmel, Israel. Journal of Human Evolution 65: 585-593.  

 מינה עברון 'פרופ

Weinstein-Evron, M., Weissbrod, L., Haber, A. & Haim, S. 

(2013). Decomposing biases in paleoenvironmental proxy data 

from pollen and micromammalian remains in caves: An actualistic 

approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecology 

377: 86-101.  

 מינה עברון 'פרופ

Tsatskin, A., Sandler, A., & Porat, N. (2013). Toposequence of 

sandy soils in the northern coastal plain of Israel: Polygenesis and 

complexity of pedogeomorphic development. Geoderma, 197–

198, 87–97.  

 אלכסנדר צצקין 'פרופ

Zaidner, Y., Frumkin, A., Porat, N., Tsatskin, A., Yeshurun, R., & 

Weissbrod, L. (2013). A series of Mousterian occupations in a 

new type of site: The Nesher Ramla karst depression, Israel. 

Journal of Human Evolution (in press).  

 אלכסנדר צצקין 'פרופ

Yaroshevich, A., Nadel, D. & Tsatskin, A. (2013). Composite 

projectiles and hafting technologies at Ohalo II (23 ka, Israel): 

analyses of impact fractures, morphometric characteristics and 

adhesive remains on microlithic tools. Journal of Archaeological 

Science, doi: 10.1016/j.jas.2013.05.017  

 אלכסנדר צצקין 'פרופ

Nadel, D., Danin, A., Power, R.C., Rosen, A.M., Bocquentin, F., 

Tsatskin, A., Rosenberg, D., Yeshurun, R., Weissbrod, L., 

Rebollo, N.R., Barzilai, O. &Boaretto, E.(2013). Earliest floral 

grave lining from 13,700–11,700-y-old Natufian burials at 

Raqefet Cave, Mt. Carmel, Israel. PNAS 110 (29), 11774–11778.  

 אלכסנדר צצקין 'פרופ
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Valladas, H., Mercier, N., Hershkovitz, I., Zaidner, Y., Tsatskin, 

A., Yeshurun, R., Vialettes, L., Joron, J.-L., Reyss, J.-L. 

&Weinstein-Evron, M. (2013). Dating the Lower to Middle 

Paleolithic transition in the Levant: A view from Misliya Cave, 

Mount Carmel, Israel. Journal of Human Evolution, 65, 585-

593.  

 אלכסנדר צצקין 'פרופ

Segal, A. (2013) "Vitruvius and Augustam Rome", Études et 

Travaux XXVI.2 591-605 
 ארתור ל"סג 'פרופ

Roux, V., Van den Brink, E.C.M. & Shalev S. (2013), Continuity 

and discontinuity in the Shephela (Israel) between the Late 

Chalcolithic and the Early Bronze I: The Modi’in “deep deposits” 

ceramic assemblages as a case study. In: Paléorient, vol. 39.1, p. 

63-81 © CNRS ÉDITIONS 2013.  

 שריאל שליו 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/שפורסמו בתקופה באנציקלופדיות 

- /3102/0320 

Bar-Oz, G. & Raban-Gerstel, N. (2013). The faunal remains. In 

(D. Ben-Ami, Ed.) Jerusalem: Excavations in the Tyropoeon 

Valley (Giv‘ati Parking Lot). Jerusalem: Israel Antiquity 

Authority Reports 52, 349-380.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Bar-Oz, G. (2013). Faunal remains. In (D. Shalem, Z. Gal and H. 

Smithline, Eds.) Peqi‘in – A Late Chalcolithic Burial Site 

Upper Galilee, Israel. Jerusalem: Kinneret Academic College, 

Institute for Galilean Archaeology, 407-412.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Raban-Gerstel, N. & Bar-Oz, G. (2013). Bone and ivory objects. 

In (D. Shalem, Z. Gal and H. Smithline, Eds.) Peqi‘in – A Late 

Chalcolithic Burial Site Upper Galilee, Israel (Land of Galilee 

2). Kinneret Academic College, Institute for Galilean 

Archaeology, 371-377.  

 גיא עוז-בר 'פרופ

Gilboa, A., Boaretto, E., & Sharon, I. (2013). "Radiocarbon 

Dating of the Iron Age Levels". In I. Finkelstein and D. Ussishkin 

(eds.). Megiddo V. The Emery and Claire Yass Publication in 

Archaeology, Monograph Series of the Institute of Archaeology, 

Tel Aviv: Tel Aviv University. Pp. 1117–1127.  

 איילת גלבוע ר"ד

Gilboa,  A. (2013). "À-propo Huelva: A Reassessment of ʻEarlyʼ 

Phoenicians in the West". In J. M. Campos and J. Alvar (eds.). 

Tarteso. El Emporio Del Metal. Cordoba: Editorial Almuzara. 

 איילת גלבוע ר"ד
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Philistines and Other “Sea Peoples” in Text and Archaeology. 
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 איילת גלבוע ר"ד
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Spatial organization of Natufian el-Wad through time: Combining 
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 מינה עברון 'פרופ

Bachrach, N., Hershkovitz, I., Kaufman, D. & Weinstein-Evron, 

M. (2013). The Last Natufian Inhabitants of el-Wad Terrace. In: 
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International Monographs in Prehistory, Ann Arbor, pp. 107-117.  

 מינה עברון 'פרופ
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 מינה עברון 'פרופ
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Natufian Green Stone Pendants from el-Wad: Characteristics and 
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 מינה עברון 'פרופ
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Pleistocene Social Changes in Western Asia. International 
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 מינה עברון 'פרופ
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Natufian phenomenon? Recent contributions from 
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 מינה עברון 'פרופ
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 דניאל רוזנברג ר"ד
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Conference on the Chipped and Ground Stone Industries of the 
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 דניאל רוזנברג ר"ד

Nadel, D. & Rosenberg, D. (2013). Huzuq Musa and the transition 
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Natufian Culture in the Levant II, Pp. 382-396.Proceedings of 

the 2nd Natufian Conference, Institut National d'Histoire de l'Art, 
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Rosenberg, D. (2013). The stone tools from Ain Hilu. In: Bar, S. 

(ed.) The Dawn of the Bronze Age - The Pattern of Settlement 
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 לדניא רוזנברג ר"ד
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
ובתקופות המשנה , טהרה בימי הבית השני-מקוואות(5 5112)רוני 6 רייך

 5 צבי-יד יצחק בן6 ירושלים, ותלמוד
 רוני רייך 'פרופ

Segal, A (2013).Temples and Sanctuaries in the Roman East: 

Religious Architecture in Syria, Iudaea/Palaestina and 

Provincia Arabia.Oxbow: Oxford 

 ארתור ל"סג 'פרופ

Segal, A (2013). Hippos-Sussita of the Decapolis: 2000-2011 

the first 12 seasons of excavations. Zinman Institute of 

Archaeology Haifa University 

 ארתור ל"סג 'פרופ

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 חוג להיסטוריה כללית 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עוזי אלידע ר"ד 71%

 אורי אמיתי ר"ד 111%

 אריה כוכבי 'פרופ 111%

 אפרים דוד (אמריטוס)' פרופ 111%

 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד 57%

 עמוס מגד 'פרופ 57%

 סופיה מנשה 'פרופ 111%

 גלעד מרגלית 'פרופ 111%

 נירה פנסר ר"ד 111%

 יוסי ציגלר 'פרופ 111%

 ערן שלו ר"ד 111%

 צור שלו ר"ד 71%

 חיה שפייר מקוב 'פרופ 111%

 יזיק חנוך'צ( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 36  64 4  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 64  35 29  

 תואר שלישי  14 14 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( לדוקטוראטהשלמות 

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שולמן זאב כלכלתה של הרפובליקה האמריקאית המוקדמת בשיפוט

 6ערן שלו ר"ד

פרופ׳ בנימין 

  בנטל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ערן שלו ר"ד שור עופר מורות בדרום האמריקאי לאחר מלחמת האזרחים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ערן שלו ר"ד פרלמן צליל תיאולוגיה ב״ספר משה״ המורמוני

טרם אישור 

 הצעת התיזה

יחסי מטפלים ומטופלים בבתי חולים צבאיים 

 במלחמת האזרחים
 ערן שלו ר"ד גפן נדב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אורי אמיתי ר"ד כוכבא שחר  סיפורי התחיה של ישוע בראי היסטורי

 סיים

 -ה : מלב היבשת אל שולי הזכרון ההיסטורי

Golden Trade ובסון והשפעתו על 'רד ג'של ריצ

הידע הגיאוגרפי והאתנוגרפי אודות מערב אפריקה 

 18וה  15באנגליה של המאה ה 

 צור שלו ר"ד בלום ליאור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

במאה ה אתנוגרפיה בכתבי צליינים לארץ הקודש 

17 
 צור שלו ר"ד רייס שרה

 בשיפוט
שינויים בתודעה הפוליטית של האיכרים באנגליה 

 דרך חקר היצירה הכתובה העממית
 עמוס מגד 'פרופ רון תמר

 בשיפוט

מכסיקו בין גילוי לכיבוש האימפריאליזם האצטקי 

טוטונאקאפאן : במזרח בבחינה מחודשת

(Totonacapan ) ותרבויות החוף של מפרץ

תרבותי לאור -כגשר בין( Campeche)ה 'אמפצק

 Juan de)מסעו של חואן דה גריחאלבה 

Grijalva ) 1718בשנת 

 עמוס מגד 'פרופ פורשיין זהר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

יראר טיבו 'גיאומטריה וסיוף במסכת של ג

 " אקדמית החרב"
 צור שלו ר"ד פבזין אלכס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפקודו של משרד " יראועיניים להם ולא "

 1951לינואר  1925המלחמה הבריטי בין מאי 

 ואחריותו לכישלון ההיערכות למלחמה

 גרשוני אבנר
שפייר  'פרופ

 חיה מקוב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

5 הורית בעקבות משבר ההגירה-אמהות יהודית חד

 1881-1959ארצות הברית 
 איבקר רחל

שפייר  'פרופ

 חיה מקוב
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

הפליטים הפוליטים ועיצוב הזהות הלאומית 

 בבריטניה הויקטוריאנית
 מורג ייק'ג

שפייר  'פרופ

 חיה מקוב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 סופיה מנשה 'פרופ טבקין יבגני מדינות רוסיה והמונגולים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עוזי אלידע ר"ד פטקין יעל  1958-5115: צינזור שירים ברדיו הישראלי 

 סיים
אינטרנט והפצת אידיאולוגיה  -הכחשת השואה 

 צרפתית
 כהו סרז

 6עוזי אלידע ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

 

The Notion of Progress in the Thought 

of Rousseau and Condorcet 

 

Parviz Abbadie 
( אמריטוס)' פרופ

 יזיק חנוך'צ

 

 

בתקופה הנחיית תלמידים לתואר שלישי . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט

"Renowned Physician both of Body and 

Soul": Astrological Medicine, Theology 

and Magic in Early Stuart England  

 הדס עופר 
 6יוסי ציגלר 'פרופ

  ר צור שלו"ד

 בשיפוט
מלחמה 6 שלום: האיסלאם והתורכיםאראסמוס על 

 ותפיסת האחר במחשבתו של אראסמוס
 רון נתן

 6יוסי ציגלר 'פרופ

  ר צור שלו"ד

 רון נתן אראסמוס על האסלאם והטורקים בשיפוט
 6צור שלו ר"ד

  יוסי ציגלר' פרופ

 שלב ב
הפריודיזציה בהיסטוריוגרפיה של הרנסנס 

 עשרה-האיטלקי במאה השש
 צור שלו ר"ד ברשדסקי יוליה

 בשיפוט

Richard Napier, “Renowned Physician 

both of Body and Soul”: Astrological 

Medicine, Theology and Magic in Early 

Stuart England 

 הדס עפר
 6צור שלו ר"ד

  יוסי ציגלר' פרופ

 שלב ב

THE SYSTEM OF ENCOMIENDAS 

OF THE LARA LINEAGE IN 

HONDURAS 

 עמוס מגד 'פרופ לרה ונטורה ליבני

 אלון עמית נילי Diogenes of Babylon - On the Soul סיים
ר "ד

 מנחם לוז (גמלאי)

 שלב ב
The Philosophical Theme and Purpose 

of Diogenes of Oinoanda's Inscription 
 כהן ענבל

ר "ד

 מנחם לוז (גמלאי)

 בשיפוט

The Judeo-Greek Background of 

             (Likeness to God) in the 

Philosophy of Philo Judaeus 

Kristina   

Gudelyte 

ר "ד

 מנחם לוז (גמלאי)
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 בשיפוט

המחלוקת הפילוסופית בנוגע להשפעת המוסיקה 

דיון בפרגמנט : על מצבם המוסרי של מאזיניה

 המיוחס להיפיאס הסופיסט

 רפאל דינה
ר "ד

 מנחם לוז (גמלאי)

 סיים
תפיסת הזהות של ניצולים ששהו במחנות 

 ההשמדה הנאצים
 דוידוב יונתן 

 6אריה כוכבי 'פרופ

צבי ' פרופ

  איזקוביץ

 שלב ב
פציפיזם סוציאליסטי :למען שלום וצדק חברתי

 1889-1955בבריטניה 
 קליין אבי

שפייר  'פרופ

 חיה מקוב

 אברמוף אמיל הפחד מפני המונגולים סיים

 6סופיה מנשה 'פרופ

אמריטוס ' פרופ

' פרופ6 יצחק שיחור

  ראובן עמיתי

 שלב ב
עיתונות הבונים החופשיים במהלך המהפכה 

 הצרפתית
 דניאל ארלט

 6עוזי אלידע ר"ד

  מרים ירדני' פרופ

 שלב א
-1958ל בישראל ף "ת מדריכי נסיעות לחו"מול

5115 
 טרגמן-מזור מיה

 6עוזי אלידע ר"ד

יואל ' פרופ

  מנספלד

 עוזי אלידע ר"ד אלטשולר נוגית מסרטי יידיש לסרטי  שלב א

 שלב א
השיח בעיתונות הישראלית על המוזיקה המזרחית 

 :1958-5115 
 אורן רביד

 6עוזי אלידע ר"ד

  מוטי רגב' פרופ

 

The Conept of Decline in the Thought of 

the Enlightenment 

 

David Ayash 
( אמריטוס)' פרופ

 יזיק חנוך'צ

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

 עמית בכיר ₪ 17111 5115-5112

6 עמיתי מרטין בובר

האוניברסיטה 

 העברית

 (PI) צור שלו ר"ד

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 



29 

 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
5" הביניים-פיסיונומיה ותצפית מדעית בימי6 התחזות(5 "5112)יוסף 6 ציגלר

 55-215: 6152 זמנים
 יוסי ציגלר 'פרופ

Amitay, Ory (2013). The Correspondence in I Maccabees and the 

Possible Origins of the Judeo-Spartan Connection. Scripta 

Classica Israelica, 32:79-105  

 אורי אמיתי ר"ד

Amitay, Ory (2013). Kleodemos Malchos and the Origins of 

Africa. Mouseion, 11:191-219.  
 אורי אמיתי ר"ד

Luz, Menahem (2013). Marcello Valente (ed.), [Aristotele] 

Economici Introduzione, testo rivisto, traduzione e commento. 

The Classical Review 63 (1): 68-70  

ר "ד

 מנחם לוז (גמלאי)

Kochavi, Arieh. (2013). Jerusalem in the Anglo-American Policy 

in the Immediate Wak eof 1967 War. Israel Affairs, 19(3): 451-

467.  

 אריה כוכבי 'פרופ

Shpayer-Makov,  Haia (2013).From Menace to Celebrity: the 

English Police Detective and the Press, reprinted in Historical 

Research, Lawand Order: A Special Virtual Issue.  

שפייר  'פרופ

 חיה מקוב

Elyada, O. (2013). Itamar Ben-Avi:From Mussolinito Jabotinsky, 

Kesher, no 45: 41-48.  
 עוזי אלידע ר"ד

Megged, Amos (2013). Nahua Patterns of Colonization in Maya 

Towns of Guatemala, 1524 to 1582: The Indigenous Records. 

Colonial Latin American Review (CLAR), 22:(2): 209-234.  

 עמוס מגד 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Elyada, O. (2013). Hemda Ben Yehuda, in Antoinette Fouqué, 

(Sous la direction), Dictionnaire des Créatrices, Paris, Editions 

des femmes.  

 עוזי אלידע ר"ד

Elyada, O. (2013). Presse à sensation Hébraïque en Palestine dans 

les années 1920, Jérusalem. Studies in Hebrew Languages, 

Littérature and Culture, 136-155.  

 עוזי אלידע ר"ד

Elyada, O. (2013). Dorothy Khan, in Antoinette Fouqué, (Sous la עוזי אלידע ר"ד 
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direction), Dictionnaire des Créatrices, Paris, Editions des 

femmes.  

Elyada, O. (2013). Hanna Zemer, in Antoinette Fouqué, (Sous la 

direction), Dictionnaire des Créatrices, Paris, Editions des 

femmes.  

 עוזי אלידע ר"ד

Elyada, O. (2013). La Mère Duchesne , in Antoinette Fouqué, 

(Sous la direction), Dictionnaire des Créatrices, Paris, Editions 

des femmes.  

 עוזי אלידע ר"ד

Megged, Amos (2013). The New World in the European Religious 

Imagination, in Cambridge History of Religions in Latin 

America, eds., Virginia Garrard-Burnett and Paul Freston 

(Cambridge University Press, In Press, Spring 2013).  

 עמוס מגד 'פרופ

Menache, Sophia. War at the service of peace: papal policy 

throughout the crusader period, Peace from a historical 

perspective, ed. Yvonne Friedman [forthcoming]  

 סופיה מנשה 'פרופ

Menache, Sophia. Emotions at the Service of God, in The First 

Crusade, eds. Luis Ladero Quesada et al [forthcoming]  
 סופיה מנשה 'פרופ

David,  Ephraim (2013). Pax Isocratica: Some Comments on 

Isokrates 'Onthe Peace' in N.Birgalias, P. Cartledge et al. (eds.), 

War, Peace and Panhellenic Games. Athens, Institut du Livre, 

pp. 687-707 -- under the auspices of Sosipolis, International 

Institute of Ancient Hellenic History.  

' פרופ

  דוד (טוסאמרי)

 אפרים

Ziegler, Joseph (2013). "The Sciences of the Body around 1300 as 

a Locus of Theological and Spiritual Thought", in The Medieval 

Paradigm, ed. G. d'Onofrio, Nutrix: Studies in Late-Antique, 

Medieval and Renaissance Thought  4. Turnhout: Brepols, 

pp. 577-591. 

 יוסי ציגלר 'פרופ

Ziegler, Joseph (2013). "The Biology of the Virtues in Medieval 

and Early Renaissance Theology and Physiognomy". In Im 

Korsett der Tugenden: Moral und Geschlecht im 

kulturhistorischen Kontext, ed. A. Bettels and M. Gadebusch 

Bondio, Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms, pp. 3-23. 

 יוסי ציגלר 'פרופ

Ziegler, Joseph (2013). "Bodies, Diseases, and the Preservation of 

Health as Foci of Inter-Religious Encounters in the Middle Ages". 

In Médecine et religion: Compétitions, collaborations, conflits 

(XII-XX siècles), ed. Luc Berlivet, Sara Cabibbo, Maria Pia 

Donato, Raimondo Michettiet, Marilyn Nicoud. Rome: École 

française de Rome, pp. 43-63. 

 יוסי ציגלר 'פרופ

Shalev,  Eran (2013). "Evil Councelors, Corrupt Traitors, and Bad 

Kings: The Hebrew Bible and Political Critique in Revolutionary 

America and Beyond," in Gish and Klinghard (eds.), Resistance 

to Tyrants, Obedience to God: Reason, Religion and 

 ןער שלו ר"ד
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Republicanism at the American Founding . (Lexington Books, 

2013)  

Shalev, Zur. (2013).Islam, Eastern Christianity, and Superstition 

According to Some Early Modern English Observers, in 

Knowledge and Religion in Early Modern Europe: Studies in 

Honor of Michael Heyd, edited by Tamar Herzig, Yaacov 

Deutsch and Asaph Ben-Tov (Leiden: Brill):135-52.  

 צור שלו ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Shalev, Eran. (2013). American Zion: The Old Testament as a 

Poitical Text from the Revolution to the Civil War. New 

Haven: Yale University Press.  

 ערן שלו ר"ד

Emsley, Clive and Haia Shpayer-Makov. (2013). (eds.), Polis 

Dedektifliginin Tarihi, 1750-1950. Istanbul: Türkiye Bankasi. 

(Turkish translation of Police Detectives in History, 1750-1950).  

שפייר  'פרופ

 חיה מקוב
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חוג להיסטוריה של המזרח 

 התיכון 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 מיכאל אפל 'פרופ 57%

 אברהם בוקעי מר 111%

 שושנה בן ארי ר"ד 111%

 יובל בסט-בן ר"ד 111%

 אבנר גלעדי 'פרופ 111%

 און וינקלר 'פרופ 111%

 יצחק ויסמן 'פרופ 111%

 פרומה זקס 'פרופ 111%

 מחמוד יזבק ר"ד 111%

 נחמה מנור 'גב 111%

 אוריאל סימונסון ר"ד 111%

 יהושע פרנקל ר"ד 57%

 אורי קופפרשמידט (אמריטוס)' פרופ 111%

 סולי שאהוור ר"ד 111%

 עידו שחר ר"ד 111%

 לבנוני עמליה( אמריטה)' פרופ גמלאית

 דודקושניר ( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 פרו קייס( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 ברעם אמציה( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 97.5  195   

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 42  28 14  

 תואר שלישי  16 16 
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 מידע אישי. 3

כולל )תלמידים לתואר שני הנחיית . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אלוני מעייו גיאוגרפיה היסטורית של חצי האי סיני

 6עידו שחר ר"ד

  ר ארנון גולן"ד

 סיים
החדירה האיראנית לאמריקה הלטינית "

 "והשלכותיה על הביטחון הלאומי של ישראל
 סולי שאהוור ר"ד סלע אייל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

"Iran’s Inroads into the Americas,: A 

Case Study on Mexico" 
 סולי שאהוור ר"ד בן ציון יונתן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אבנר גלעדי 'פרופ דיאב אדואא גישות אסלאמיות לזיקנה

אישור טרם 

 הצעת התיזה
 אבנר גלעדי 'פרופ חמדאן מצטפא חינוך רופאים והכשרתם בתקופה הממלוכית

 בשיפוט
Tourism and Politics in Turkey 1950-

2010 
 איילת עומרי

 6יובל בסט-בן ר"ד

  פרופ

 סיים
6 שיח האחר בערב הסעודית: הוהאביה במחלוקת

5117-1991 
 יצחק ויסמן 'פרופ הייטנר דורית

 סיים
Identity and Culture: Israeli Christians in 

the Face of the Islamic Revival 
 יצחק ויסמן 'פרופ פרח רימה

 סיים
שיח וארגון : המוסלמים החילונים בבריטניה

 תרבותית-במדינה רב
 יצחק ויסמן 'פרופ אורנשטיין זיו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פתחי יכן : עדתית-דעוה ואקטיביזם בחברה רב

 מאעת אסלאמי בלבנון'והג
 יצחק ויסמן 'פרופ שפורן תומר 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התפתחויות בתעשיית התיירות של תורכיה על 

 1971-5119: רקע תמורות כלכליות ופוליטיות
 אילת עומרי

 6און וינקלר 'פרופ

  בסט-ר יובל בן"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 חליל פריד  1981-1959תנועת האחיות המוסלמיות במצרים 

 6פרומה זקס 'פרופ

פרופסור איציק 

  וייסמן

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מיכאל אפל 'פרופ פלשקוב יבגני 1958-5111יחסי סין עם מדינות המפרץ הפרסי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 עידו שחר ר"ד מרזוק האני תמורות ומגמות במעמד הנשים הדרוזיות בישראל

 6יהושע פרנקל ר"ד ופא נקד מחאה וזיכרון היסטורי סיים
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  פרופ מוטי גולני 

 

 הממלוכית בסולטנות החקלאות שקיעת"

 במצריים האיכרות על והשפעתה

 "5הממלוכי השלטון קץ ועד 15-ה המאה מאמצע

 סוידאן עלי
( אמריטה)' פרופ

 לבנוני עמליה

 

 

שלישי בתקופה הנחיית תלמידים לתואר . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב ב

תהליך השתלבות הבדואים בערים ובכפרים 

 חברתיים ותרבותיים6 היבטים היסטורייים: בגליל
 מזאריב תומר

 6עידו שחר ר"ד

  ר מחמוד יזבק"ד

 שלב ב
-אסלאמיותהתארגנויות : מאופוזיציה לשלטון"

 "61957-1989 שיעיות באיראן
 סולי שאהוור ר"ד 'כהנוביץ רועי 

 שלב ב

: איראן והקהילות השיעיות במפרץ הפרסי"

6 איראניות שיעיות-לאומיות פרו-רשתות טרנס

19,2 - 1995" 

 סולי שאהוור ר"ד מנשרוף יוסי

 שלב ב
6 הנוכחות הבהאית בארץ ישראל ובמדינת ישראל"

 "19,8-1918בשנים 
 רוזן שי

 6סולי שאהוור ר"ד

יוסי בן ' פרופ

החוג 6 ארצי

ללימודי ארץ 

  ישראל

 שלב ב
ת בקרב מנהיגי דת "ייצוגים של הערבים והמזה

 61955-1875 בהודו
 יצחק ויסמן 'פרופ י'אמרג-אור מירב

 שלב א
דעוה ופוליטיקה בפלג הדרומי של התנועה 

 ,199-,6511 האסלאמית בישראל
 יצחק ויסמן 'פרופ זוארץ אורית

 שלב א
גישות והאביות ואסלאמיות כלפי הזרם הצופי 

 היום  - 61951 באסלאם
 יצחק ויסמן 'פרופ כתאני מיל'ג

 סעד מאהר  בין ערביות לאסלאם -המיתוס של עין ג׳אלוט שלב א

 6פרומה זקס 'פרופ

פרופסור 

עמליה ( אמריטה)

  לבנוני

 כוזלי סעיד מדינת ישראל והדווים בנגד בשיפוט
 6יהושע פרנקל ר"ד

  פרופ יצחק רייטר

 יהושע פרנקל ר"ד הרשקוביץ מיכאל דמשק בשלהי התקופה הממלוכית שלב ב

 בינה שולי 19,5-1959 ב"ארה-עיראק יחסי 

( אמריטוס)' פרופ

וזק 6 ברעם אמציה

 לוי
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
5112-5115 9,6111 ₪ 

Baron Rothschild and 

the Ottoman State  

Rothschild 

Caesarea Fund 
 (PI) יובל בסט-בן ר"ד

 שנים 7
 -כ

161116111 ₪ 
 (PI) אוריאל סימונסון ר"ד  ISF- I CORE המרות דת

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
המסורת הצופית לנוכח אתגרי  -בין האסלאם והמערב (5 "5112)יצחק 6 ויסמן

 5 181-175: 75 ,המזרח החדש5" הגלובליזציה
 יצחק ויסמן 'פרופ

לאן צועדות כלכלות ": חורף כלכלי"ל" אביב פוליטי"מ(5 5112)און 6 וינקלר

 5 25 -9:ב"כרך נ6 המזרח החדש5 מדינות ערב שאינן משקי נפט מובהקים
 און וינקלר 'פרופ

Shahar, Ido (2013). A Tale of Two Courts: How Organizational 

Ethnography Can Shed New Light on Legal Pluralism.Political 

and Legal Anthropology Review. 36(1): 118-137.  

 עידו שחר ר"ד

Soli Shahvar (2013). Book review in The International Journal 

of Middle Eastern Studies (IJMES) 45 (2013):623-624, on: 

Mehrdad Amanat (2011).Jewish Identities in Iran: Resistance and 

Conversion to Islam and the Baha'i Faith (Library of Modern 

Religions 9).London & New York: I. B. Tauris.  

 סולי שאהוור ר"ד

Simonsohn, Uriel (2013). Conversion to Islam: A Case Study for 

the Use of Legal Sources. History Compass, 11(8): 647-662.  
 אוריאל סימונסון ר"ד

Simonsohn, Uriel (2013).Halting Between Two Opinions: 

conversion and apostasy in early Islam. Medieval Encounters, 

19(3):342-370.  

 אוריאל סימונסון ר"ד

Weismann, Itzchak (2013). "Indian Roots of Modern Islamic 

Revivalism." Journal of South Asian and Middle Eastern 

Studies, 36 (4): 19-35. 

 יצחק ויסמן 'פרופ
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Winckler Onn (2013).The “Arab Spring”: Socioeconomic Aspects. 

Middle East Policy, 20(4):68-87.  
 און וינקלר 'פרופ

Ben-Bassat, Y. & Zachs, F. (2013). Yusuf al-Shalfun: Between the 

Arzuhalci and the New Practice of Popular Letter Writing, 

Turkish Historical Review, 4:1-25.  

 פרומה זקס 'פרופ

Zachs, F. (2013). Muhammad Jamil Bayhum and the Woman 

Question: Between Social and Political Rights", Die Welt des 

Islams 53/1, pp. 50-76.  

 פרומה זקס 'פרופ

Zachs, F. & Halevi, S. (2013). The Little Kingdom over Which 

God Made You Queen: The Gendered Reorganization of a 

“Modern” Arab Home in Turn-of-the-Century Beirut. Hagar – 

Studies in Culture, Polity and Identities, 10,(2):139-156.  

 פרומה זקס 'פרופ

Yazbak, Mahmoud (2013). Nabi Rubin in Yafa: From a Religious 

Festival to Summer Resort. Journal of Palestine Studies 

(Majallat al-Dirasat al-Filastiniyah: Beirut), 97 (Winter 2014): 

66-99.  

 מחמוד יזבק ר"ד

Yazbak, Mahmoud (2013). Yafa Before the Nakba; A living City. 

Journal of Palestine Studies (Majallat al-Dirasat al-

Filastiniyah: Beirut), 93 (winter 2013): 36-49. (Arabic).  

 מחמוד יזבק ר"ד

Frankel, Joshua (2013). Pilgrimages: Spaces of Peace and Conflict 

in Antón M. Pazos (ed.), Pilgrims and Pilgrimages as 

Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam 

(Farnham:Ashgate, 2013): 63-83.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel, Joshua (2013). Between Mongols and Ottoman: Nazareth 

in the Mamluk Period”, in Mahmoud Yazbak and Sharif Sharif 

(eds.), Nazareth History and Cultural Heritage (Nazareth 

Academic Studies Series no. 2, 2013): 19-38.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel, Joshua (2013). Volksroman under the Mamluks: The 

Case of Tamīm ad-Dārī Popular Sira" (Bonn, Annemarie 

Schimmel Kolleg for the History and Society during the Mamlūk 

Era (1250-1517), ASK Working Paper 09, February 2013). 

{http://www.mamlūk.uni-bonn.de/publications/working.../wp-9-

frenkel.pdf }.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel, Joshua (2013). "Mapping the Mamluk Sultanate”, 

(Annemarie Schimmel Kolleg for the History and Society during 

the Mamlūk Era (1250-1517), ASK Working Paper 10, March 

2013). {http://www.mamlūk.uni-

bonn.de/publications/working.../wp-10-frenkel.pdf}.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel, Joshua (2013).Cathedra (2013): An Anonymous Persian 

Account of Jerusalem. 147: 33-40 [in Hebrew].*30  
 יהושע פרנקל ר"ד

Ben-Bassat, Yuval (2013). Conflicting Accounts of Early Zionist 

Settlement: A Note on the Encounter between the Colony of 
 יובל בסט-בן ר"ד
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Reḥovot and the Bedouins of Khirbat Duran, British Journal of 

Middle Eastern Studies, 40/2, pp. 139-148.  

Ben-Bassat, Yuval (2013). Mass Petitions as a Way to Evaluate 

'Public Opinion' in the LateNineteenth- Century Ottoman Empire? 

The Case of Internal Strife among Gaza'sElite, Turkish Historical 

Review, 4, pp. 135-152.  

 יובל בסט-בן ר"ד

Ben-Bassat, Y. & Zachs, F.(2013). Manuals of Correspondence in 

19
th

 Century GreaterSyria: Between the Arzuhalci and the Advent 

of Popular Letter Writing, Turkish Historical Review, IV/1, pp. 

1-25.  

 יובל בסט-בן ר"ד

Ben-Bassat, Yuval (2013). Rural Reactions to Zionist Activity in 

Palestine before and after theYoung-Turk Revolution of 1908 as 

Reflected in Petitions to Istanbul, Middle Eastern Studies, 49/3, 

pp. 349-363.  

 יובל בסט-בן ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

פורסםשם המאמר והקובץ בו   
ת /שם חבר

 הסגל
נוי ופרקים 'שירים מהמת: שירת רומי(5 5112( )עורך אקדמי)סולי שאהוור 

י משה מנשה אוף עם הקדמה "תורגם ע6 דין רומי-לאל אל'בהגותו של ג

הוצאה  -כתב : תל אביב"(5 סדרת תרבות איראן"ב 1' מס)עטו -וביאורים פרי

 5 לאור

 סולי שאהוור ר"ד

Ben-Bassat, Yuval (2013). "Beyond National Historiographies: 

Reflections on the Ottoman Background of Proto-Zionist – Arab 

Encounters in Fin de Siècle Nineteenth Century Palestine," in 

Ginio, Eyal and Karl Kasr (eds.), Ottoman Legacies in the 

Contemporary Mediterranean: The Balkans and the Middle 

East Compared. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 

European Forum at the Hebrew University, pp. 93-118. 

 יובל בסט-בן ר"ד

Weismann, Itzchak (2013). Dawud b. Jirjis. Encyclopedia of 

Islam, 3
rd

 edition.  
 יצחק ויסמן 'פרופ

Weismann, Itzchak (2013). Fasiyya. Encyclopedia of Islam, 3
rd

 

edition.  
 יצחק ויסמן 'פרופ

Simonsohn, Uriel (2013).Motifs of a South-Melkite Affiliation in אוריאל סימונסון ר"ד 
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the Annales of Saʿīd ibn Baṭrīq. In Sofía Torallas Tovar andJuan 

Pedro Monferrer-Sala (eds.). Cultures in Contact Transfer of 

Knowledge in the Mediterranean Context. Beirut, pp. 243-254.  

Simonsohn, Uriel (2013).Saʿīd ibn Baṭrīq. In Gudrun Kramer et al. 

(eds.). Encyclopedia of Islam, Three. Leiden, 2013.  
 אוריאל סימונסון ר"ד

Simonsohn, Uriel (2013). Blessed are the Peace Makers: An 

Ecclesiastical Definition of Authority in the Early Islamic Period. 

In David Shulman (ed.). Mediations on Authority. Jerusalem, pp. 

101-27  

 אוריאל סימונסון ר"ד

Frankel, Joshua (2013). A History of Jewish-Muslim Relations 

from the Origins of Islam to the Present Day eds. A. Meddeb 

and B. Stora (Princeton University Press, entries: Jerusalem, Jews 

and Muslims in the Latin Kingdom of Jerusalem. [Histoire des 

relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours (Paris, 

2013)].  

 יהושע פרנקל ר"ד

Shahar,  Ido (2013). "Forum shopping between civil and sharī‘a 

courts: Maintenance suits in contemporary Jerusalem." In Keebet 

von Benda-Beckmann et al. (eds.), Religion in disputes: 

Pervasiveness of Religious Normativity in Disputing 

Processes. London: Palgrave MacMillan, pp. 147-164. 

 עידו שחר ר"ד

Kushner,  D. (2013). "National Identity Among Present Day 

Turks", in Penser, agir et vivre dans l`Empire ottoman et en 

Turquie: Etudes reunis pour Francois Georgeon, edited by 

Nathalie Clayer and Erdal Kaynar, Paris-Louvain-Walpole: 

Peeters 

( אמריטוס)' פרופ

 קושניר דוד

Firro,  Kais. (2013).  "Druzes (Duruz)", Encyclopaedia of Islam, 

3rd edition, pp. 104-109. 

( אמריטוס)' פרופ

 פרו קייס

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

: גבעתיים 04915 -0492 השונות אתגר: לבנון (551125 )קייס6 פרו

 הפתוחה האוניברסיטה

( אמריטוס)' פרופ

 פרו קייס

 מדעיות, פלסופיות גישות: במערב ההיסטורית המחשבה(5 55112 )קייס6 פרו

-אל מערפה-אל) 5סיאסאת-אל ודראסת' אבחאת-אל מרכז: ביירות6 וספרותיות

 (ואדבייה ועלמייה פלספייה מקארבאת: רב'ע-אל פי תאריכייה

( אמריטוס)' פרופ

 פרו קייס

Ben-Bassat, Yuval. (2013). Petitioning the Sultan: Protests and 

Justice in Late Ottoman Palestine. London: I.B.TAURIS: 346.  
 יובל בסט-בן ר"ד
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Frankel, Joshua. Ḍawʾ al-sārī li-maʿrifat ḫabar Tamīm al-Dārī (On 

Tamīm al-Dārī and His Waqf in Hebron) Critical Edition, 

Annotated Translation and Introduction (LEIDEN, Brill, 

Bibliotheca Maqriziana {http://www.brill.com/aw-al-sari-li-ma-

rifat-abar-tamim-al-dari-tamim-al-dari-and-his-waqf-hebron.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Shahvar,  Soli (2013). Madaris-i faramush-shodih: Baha'iyan 

va amuzish va parvarish-i nuvin dar Iran, 1899-1934. Spånga, 

Sweden: Baran (in Persian).  

 סולי שאהוור ר"ד

Levanoni, A. (2013). "A Supplementary Source for the Study of 

Mamluk Social History: The Taqariz", Arabica, 60/1-2  pp. 1-

32. 

( אמריטה)' פרופ

 לבנוני עמליה
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 חוג ללימודי אסיה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 נטעלי אדמון 'גב 71%

 נמרוד ברנוביץ ר"ד 111%

 מיכל בול -דליות  ר"ד 111%

 האולן וו 'גב 57%

 עפרה ארבל-וינשטיין 'גב 71%

 אריה מורן ר"ד 111%

 יורם עברון ר"ד 111%

 ריקה טאקאקי-עיני 'גב 71%

 גיא פודולר ר"ד 111%

 אלכסנדר רניאק'צ מר 57%

 רותם קובנר 'פרופ 111%

 שחר רהב ר"ד 111%

 ארנית שני ר"ד 111%

 סיגל שניידר 'גב 71%

 שיחור יצחק( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 131  116 73  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 35  17 18  

 תואר שלישי  1 1 
 

 

 



41 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Frankton Operation, 7-12 

December, 1942 
 רותם קובנר 'פרופ אשד אריאל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השיח ניתוח ": עוצמה רכה"סיניפיקציית המושג 

 הסיני על עוצמה רכה

-אלמוג ויקי

 אייזנברג
 יורם עברון ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ואן 'סיקור רעידת האדמה בסצ: מעז יצא מתוק

 5118בשנת 
 נמרוד ברנוביץ ר"ד ילינסקי אורי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Nationalism and Education Among 

Chinese Laborers in WWI France 
 שחר רהב ר"ד רונן יותם

 נעמן יובל המצאת לאום והמרה דתית בקרב שבטי הנאגה סיים

 6אריה מורן ר"ד

-ר מיכל דליות"ד

  בול

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שינויים : תפיסת האלוהות במערב ההימאליה

 בחוויה הדתית של האל מהסו
 אריה מורן ר"ד שלו הגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

איי גנדהי בזמן שלטון 'סנג עליית כוחו של"

 "1957-1955החרום בהודו 
 ארנית שני ר"ד באומר איתמר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Decline of the Japanese Video 

Game Industry: Cultural Challenges and 

Emerging Technologies in the 

globalization Era 

 ברלב נוה
 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

שור לאחר אי

 הצעת התיזה

War Memory in Mizuki Shigeru's 

Manga 
 קטן סמדר

 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Global Fandom of Japanese Popular 

Music 
 חן-בן ני'ג

 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

 נעמן יובל המצאת לאום והמרה דתית בקרב שבטי הנָאגַּה סיים

 -דליות  ר"ד

 6מיכל בול

  ר אריק מורן"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Transcultural (Re)production of 

Traditions :Globalization of Karate and 

the Invention of Martial Arts in Israel 

 קוטק רותי
 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The penetration of Foreign Brands to 

Japan 
 נכון מאיה

 -דליות  ר"ד

 6מיכל בול

  רותם קובנר' פרופ
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
Japanese Cosplay  טלמון טליה 

 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט
בספרות האויגורית לאומיות -אתנו: כותבים זהות

 והטיבטית העכשווית
 לביד-זלצר מיכל 

 6נמרוד ברנוביץ ר"ד

אמריטוס ' פרופ

  יצחק שיחור

 שלב ב

Reborn in the Chinese Borderland: 

Missionaries, Ethnicity and State 

Control in Globalized China 

 נמרוד ברנוביץ ר"ד אלעזר גדעון 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

5112-5115 1116111 € 

Narrating the Past in the 

Hindu Himalayas: On Social 

Memory in South Asian Oral 

Traditions 

Marie Curie: 

Career 

Integration 

Grant 

 (PI) אריה מורן ר"ד

5115-5117 2,16111 ₪ 
The Treatment of Prisoners 

of War in Modern Times 
ISF 

  רותם קובנר 'פרופ

(PI)6  

 ר איריס רחמימוב"ד

5115-5115 
ca.100,000 

₪ 

Twentieth Century 

Partitions: Legacy of British 

Rule 

 ליר-מכון ון
  6(PI) ארנית שני ר"ד

 ר איילת בן ישי"ד
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
 זמנים5 1951אולימפיאדת טוקיו : המשחקים שלא היו(5 5112)רותם 6 קובנר

151 :71-75 5 
 רותם קובנר 'פרופ

משלהי הקיסרות ועד כינונה : אינטלקטואלים והמדינה בסין(5 "5112)שחר 6 רהב

 5 5112קיץ 6 6152 זמנים"5 של סין העממית
 שחר רהב ר"ד

מבוא למובאה מספרו ) 5-,: 155גיליון 6 זמנים5זרים בהודו(5 5112)אריק 6 מורן

חברה אותו אני עורך מדעית במסגרת ה6 של ההיסטוריון סנג׳אי סוברהמניאם

 ( ההיסטורית הישראלית

 אריה מורן ר"ד

 ארנית שני ר"ד (88-99) 6155 זמנים6 "הפוליטיקה של זהויות בהודו(5 "5112)ארנית 6 שני

 5 52 ,מחול עכשיו5 תרבותי בבוטו-המימד הטרנס(5 5112)מיכל 6 בול-דליות
  –דליות  ר"ד

 מיכל בול

Evron, Yoram (2013). Between Beijing and Washington: Israel's 

Technology Transfers to China. Journal of East Asian Studies 

13(3): 503-528.  

 יורם עברון ר"ד

Evron, Yoram (2013). Chinese Involvement in the Middle East: 

The Libyan and Syrian Crises. Strategic Assessment 16(3): 79-

91.  

 יורם עברון ר"ד

Podoler, Guy (2013). Another Orient in Early Zionist Thought: 

East Asia in the Press of the Ben-Yehuda Family. Israel Affairs. 

19(3): 433-450.  

 גיא פודולר ר"ד

Podoler, Guy (2013). A South Korean Progressive Outlook on the 

Middle East Conflict: Contextualizing Hankyoreh's Coverage of 

the Gaza War. Korea Observer. 44(2): 223-247.  

 גיא פודולר ר"ד

Podoler, Guy (2013). Enter the 'Far East': Korean Culture in Early 

South Korea-Israel Relations. International Journal of Cultural 

Policy. DOI: 10.1080/10286632.2013.865728.  

 גיא פודולר ר"ד

Moran, Arik (2013). "Toward a History of Devotional 

Vaishnavism in the West Himalayas: Kullu and the Ramanandis, 

c. 1500-1800". Indian Economic and Social History Review, 

50[1]: 1-25  

 אריה מורן ר"ד

Moran, Arik (2013). Book Review: William S. Sax,God of Justice: 

Ritual Healing and Social Justice in the Central Himalayas (New 

York, 2009). In European Bulletin of Himalayan Research, 

issue no. 40: 144-150  

 אריה מורן ר"ד

Daliot-Bul, Michal (2013). The Formation of “Youth” as a Social דליות  ר"ד- 
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Category in pre-1970s Japan: A Forgotten Chapter of Japanese 

Postwar Youth Countercultures. Social Science Japan Journal 

(First published online: November 1st).  

 מיכל בול

Daliot-Bul, Michal (2013). Reframing and Reconsidering the 

Cultural Innovations of the Anime Boom on US Television. 

International Journal of cultural Studies (First published 

online: January 4).  

 -דליות  ר"ד

 מיכל בול

Shichor,  Yitzhak (2013). “China and the Middle East”, Testimony 

before the U.S.-China Economic  and  Security Congressional 

Review Commission, Washington, June 6, 2013, pp. 1-12. 

( אמריטוס)' פרופ

 שיחור יצחק

Shichor, Yitzhak (2013).  The Beijing Connection,” The Jerusalem 

Report, June 3, 2013, pp. 4-5 Democracy in Chinese,” Odyssey, 

No. 20 (July 2013), pp. 70-78 (in Hebrew) 

( אמריטוס)' פרופ

 שיחור יצחק

Shichor, Yitzhak (2013). Fundamentally Unacceptable yet 

Occasionally Unavoidable: China’s Options on  External 

Intervention in the Middle East,” China Report, Vol. 49, No. 1, pp. 

25-41 

( אמריטוס)' פרופ

 שיחור יצחק

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Evron, Yoram (2013)."Bringing Back Maoism: China's Civil-

Military Relations in a Period of Weakening Civilian Authority." 

In Dhirendra Vajpeti and Glen Segell (eds.).Civil-Military 

Relationships in Developing Countries.Lanham: Lexington 

Books: 59-76.  

 יורם עברון ר"ד

Evron, Yoram (2013).The Korean Crisis, China-US Relations, and 

the Global System.INSS Insight: 417.  
 יורם עברון ר"ד

Lindenstrauss, G. & Evron,Y (2013). "Is Turkey Swerving 

Eastward? The Air Defense System Deal with China and the Crisis 

with NATO. INSS Insight: 479.  

 יורם עברון ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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Shichor, Yitzhak (2013). Chief Editor and Contributor. "All under 

Heaven": History of the Chinese Empire6  Vol. II, The Early 

Chinese Empire (Ra'anana: the Open University), 670 p., in 

Hebrew. 

( אמריטוס)' פרופ

 שיחור יצחק
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 ישראל -חוג ללימודי ארץ
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עוז אלמוג 'פרופ 111%

 גור אלרואי 'פרופ 111%

 אדריאן בועז 'פרופ 71%

 יוסי ארצי-בן 'פרופ 111%

 יחיעם ויץ 'פרופ 111%

 אסף זלצר ר"ד 111%

 אפרים לב 'פרופ 111%

 גדעון פוקס 'פרופ 71%

 ירון פרי ר"ד 111%

 יהושע פרנקל ר"ד 57%

 אריה קופסקי 'פרופ 111%

 נורית זיסו-שטובר ר"ד 111%

 צור שלו ר"ד 71%

 גלבר יואב( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 61.5  117  3 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 241  204 37  

 תואר שלישי  31 31 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 סיים

 -ה : מלב היבשת אל שולי הזכרון ההיסטורי

Golden Trade ובסון והשפעתו על 'רד ג'של ריצ

הידע הגיאוגרפי והאתנוגרפי אודות מערב אפריקה 

 18וה  15באנגליה של המאה ה 

 צור שלו ר"ד בלום ליאור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אתנוגרפיה בכתבי צליינים לארץ הקודש במאה ה 

17 
 צור שלו ר"ד רייס שרה

 סיים
והדגמה בחורשת משמר '' מושג הנות התרבותי בג

 [עבודה שוות תיזה]העמק 
 להב אמנון

-בן 'פרופ

 יוסי ארצי

 הולצמן תמר  המעברות בקרית עמל וטבעון סיים
-בן 'פרופ

 יוסי ארצי

אישור  לאחר

 הצעת התיזה
 כהן אילן הקהילה היהודית בדמשק בתקופת בגניזה

 6אפרים לב 'פרופ

  ר יהושע פרנקל"ד

 ופא נקד מחאה וזיכרון היסטורי סיים
 6יהושע פרנקל ר"ד

  פרופ מוטי גולני 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

יראר טיבו 'גיאומטריה וסיוף במסכת של ג

 " אקדמית החרב"
 צור שלו ר"ד פבזין אלכס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מחקר מים בקרב האוכלוסייה היהודית בימי 

 1958 – 1951י "א-המנדט הבריטי בפלשתינה
 אסף זלצר ר"ד ברמן רותי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקמתו 6 תכנונו -שדה התעופה לוד בתקופת המנדט

 1955ופעילותו עד קיץ 
 אסף זלצר ר"ד גולסט יואב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

היחסים בין –" קבלנות"מקבלים כבישים ב

ממשלת המנדט לגופים הציוניים בעבודות 

 - 1951)הציבוריות בכבישים בראשית המנדט 

1957) 

 אסף זלצר ר"ד ארבל איתמר

 בשיפוט

המחול העממי כביטוי  -מחוללים ציונות 

להתפתחות הזהות הלאומית הציונית בארץ ישראל 

1881 - 1955 

 קופרמן -ר עמי גל
 6אסף זלצר ר"ד

  מוטי גולני' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עמאשה האני  צנירים בכרמל

-שטובר ר"ד

 נורית זיסו

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 גנוניאן טלי גאומורפולוגיה טקטונית של בקעת ישע

-שטובר ר"ד

 נורית זיסו

טרם אישור  המנגנונים הגיאולוגים והסביבתיים המשפיעים על  -שטובר ר"ד בנסהמון יוסי
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מלוכדים -אגמיות בסדימנטים בלתי-גלישות תת הצעת התיזה

 דוגמא מים המלח: סיליסיקלטים באגן טקטוני

 6נורית זיסו

ר ניקולס "ד

ר מייקל "ד6 וולדמן

  לזר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עוז אלמוג 'פרופ לרנר אלחנן התפתחות המכללה החרדית בקריית אונו

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 רון נתן אראסמוס על האסלאם והטורקים בשיפוט

 6צור שלו ר"ד

  יוסי ציגלר' פרופ

 שלב ב
הפריודיזציה בהיסטוריוגרפיה של הרנסנס 

 עשרה-האיטלקי במאה השש
 צור שלו ר"ד ברשדסקי יוליה

 בשיפוט

Richard Napier, “Renowned Physician 

both of Body and Soul”: Astrological 

Medicine, Theology and Magic in Early 

Stuart England 

 הדס עפר
 6צור שלו ר"ד

  יוסי ציגלר' פרופ

 רוזן שי  הבהאים בארץ ישראל שלב ב
 6יוסי ארצי-בן 'פרופ

  ר סולי שהוואר"ד

 פלג שלי אן 555שימור המורשת הלא גשמית שלב ב
 6יוסי ארצי-בן 'פרופ

  עוז אלמוג' פרופ

 לינדר ירקוני שולי יצחק ליב גולדברג שלב ב
 6יוסי ארצי-בן 'פרופ

  גור אלרואי' פרופ

 שלב ב
היישוב היהודי בארגונים בין לאומיים לפני הקמת 

 המדינה
 יוסי ארצי-בן 'פרופ אדם רון

 שלב ב
תמורות בנוף היישובי של רמת מנשה בעת 

 החדשה
 יוסי ארצי-בן 'פרופ להב אמנון

 שלב א
תרומתם של יהודי רומניה להתיישבות בארץ 

 1929-1885ישרא 
 יוסי ארצי-בן 'פרופ פופ יהושפט

 בריכטה ליאור בנין הכוח בצה שלב ב

 6יוסי ארצי-בן 'פרופ

אמריטוס ' פרופ

  יואב גלבר

 סיים
כנסיית סוריה במאבקים הכריסטולוגיים במאות 

,-7 
 אריה קופסקי 'פרופ מזרחי אורלי 

 משירקי מכרם (11-5מאות )ישוע במחשבה המוסלמית הקדומה  שלב ב
 6אריה קופסקי 'פרופ

  ר יהושע פרנקל"ד

מפגשי נשים עם הקודש בעת : נשים על הסף שלב ב  6אריה קופסקי 'פרופ טויבר מרגלית
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  ני הורוביץ'ר ז"ד העתיקה

 מעוז משה הנזירות הקתולית המודרנית בארץ הקודש שלב ב
 6אריה קופסקי 'פרופ

  ר ירון פרי"ד

 אריה קופסקי 'פרופ יעקבסון אופיר פולחן השמש במיתוסים אוניברסליים שלב ב

 שלב ב

עלייה לרגל לארץ : הרוזנת ואלרי דה גספרין

דבקות דתית ומגדר באמצע המאה התשע 6 הקודש

 עשרה

 אריה קופסקי 'פרופ בוקובזה מישל

 שלב א

Integrating complementary medicine in 

cancer supportive care: Assessment of 

quality of life improvement of patients 

during chemotherapy in prospective 

שלום  אילנית

 שרעבי

 6אפרים לב 'פרופ

6 קינן-ר טלי בוקר"ד

משנה ערן בן ' פרופ

  אריה

 מעוז משה הנזירות הקתולית בעת החדשה שלב ב
 6ירון פרי ר"ד

  אריה קופסקי' פרופ

 שלב א
לימודי )י "ויליאם ייל והאינטרס האמריקאי בא

 (קדם דוקטורט
 ירון פרי ר"ד גל יוסף

 כוזלי סעיד מדינת ישראל והדווים בנגד בשיפוט
 6יהושע פרנקל ר"ד

  פרופ יצחק רייטר

 יהושע פרנקל ר"ד הרשקוביץ מיכאל דמשק בשלהי התקופה הממלוכית שלב ב

 פרבולוצקי רות שכונת ממילא  שלב א
 6אסף זלצר ר"ד

  גור אלרואי' פרופ

 סיים
זהות מסורת ומנהיגות פנימית בעדה הגיאורגית 

 בישראל
 עוז אלמוג 'פרופ גוחברג סרגיי

 סיים
סיבותיהם 6 האירועים: מרד ואדי סאליב

 והשפעותיהם
 נגרי איתי

 6עוז אלמוג 'פרופ

אמריטוס ' פרופ

  יואב גלבר

 שלב ב

יחסי הגומלין בין התושבים במרחבים העירוניים 

ההיסטוריים בישראל לבין תהליכי השימור 

 והפיתוח המתרחשים בהם

 פלג שלי אן
 6עוז אלמוג 'פרופ

  יוסי בן ארצי' פרופ

 בשיפוט
אידיאולוגיה ופעילות חברתית בתנועה האיסלמית 

 בישראל
 עוז אלמוג 'פרופ גרא סאמר

 לוי שגיא העצמאות במלחמת הרכש 

( אמריטוס)' פרופ

' פרופ6 גלבר יואב

 יוסי בן ארצי

 
 מלחמת עד סיני ממלחמת ל"צה של כוחו בניין

 הימים ששת
 בריכטה ליאור

( אמריטוס)' פרופ

' פרופ6 גלבר יואב

 יוסי בן ארצי

 
 על והשפעתה בבריטניה ערבית-הפרו החזית

 ערבי-הישראלי בסכסוך הבריטית המדיניות
 בלאס יהושע

( אמריטוס)' פרופ

' פרופ6 גלבר יואב

 שלמה אהרונסון
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
הצעת המחקרשם   

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
5115-5115 1156111 ₪ 

חותם הברון רוטשילד בנוף התרבותי 

 י''של א

- רוטשילד

 קיסריה

-בן 'פרופ

 (PI) יוסי ארצי

5112-5117 51111 ₤ 

Prosopography of Jewish 

Medical Practitioners in 

Medieval Egypt 

6 קרו לנדי

 'קיימברדיג
 (PI) אפרים לב 'פרופ

5117-5115 2116111 ₪ 

: תיחום ופרדיגמות של יחסי גומלי

מהלכי עיצוב של זהות קבוצתית בין 

נוצרים ויהודים בשלהי העת העתקיה 

 מסופוטמי -במרחב הסורי

ISF 
 אריה קופסקי 'פרופ

 (PI)6 רוזר' ר סרג"ד 

 עמית בכיר ₪ 17111 5115-5112

עמיתי מרטין 

6 בובר

האוניברסיטה 

 העברית

 (PI) צור שלו ר"ד

 
511111 $ 

An Ancient Quarry of Calcite-

Alabaster (Flowstone) in the 

Jerusalem Hills: 

Archaeological and Palaeo-

Environmental Significance  

ISF 

-שטובר ר"ד

  6נורית זיסו

 6 בועז זיסו' פרופ

 עמוס ' פרופ

 פרומקין

 5,86111  ₪ 

6 הישראלית החברה: האופוריה שנות

-619,5 ל"וצה הישראלית המדיניות

19525 

 הלאומית הקרן

 למדע

 ( אמריטוס)' פרופ

 גלבר יואב

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
יישום תהליך בולוניה במערכת ההשכלה הגבוהה (551125 )י6 ובן ארצי5 מ6 ימיני

  511-155: 77 6דפים5 'בישראל
 יוסי ארצי-בן 'פרופ

 אריה קופסקי 'פרופ 5 111-91: 151, זמנים5 האמונה הנוצרית הקדומה(5 5112)אריה  6קופסקי

Kofsky, Aryeh (2013).Theology and Hermeneutics among Greek 

and Syriac Christianity, and Contemporaneous Judaism (4
th

-5
th

 

centuries): Paradigms of Interactions. Orientalia Christiana 

 אריה קופסקי 'פרופ
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Analecta, 293: 75-90.  

Kofsky, Aryeh (2013).Anthropology and Soteriology in Theodore 

of Mopsuestia’s Commentary on John.Annali di storia dell' 

esegesi, 30: 63-78.  

 אריה קופסקי 'פרופ

Kofsky, Aryeh (2013).Kitab al-dala'il fi ma`rifat al-masa'il of Abu 

Sa`id Maymun b. Qasim al-Tabarani: Some Historical and 

Doctrinal Aspects. Rivista degli Studi Orientali, 86: 9-23.  

 אריה קופסקי 'פרופ

Kofsky, Aryeh (2013).Theodore of Mopsuestia on Progressive 

Revelation and Human Development in Christ. Revue Biblique, 

120: 570-595.  

 אריה קופסקי 'פרופ

Amar, Z. & Lev, E. (2013). Trends in the Use of Perfumes and 

Incense in the Near East After the Muslim Conquests. Journal of 

the Royal Asiatic Society, 23: 11-30.  

 אפרים לב 'פרופ

Ashur, A. & Lev, E. (2013). New Genizah Documents: Three 

Fragments on Practical Medicine in Medieval Egypt, Ginzie 

Qedem, 9: 9*-35*.  

 אפרים לב 'פרופ

Lev. E. (2013). Mediators between Theoretical and Practical 

Medieval Knowledge: Medical Notebooks from the Cairo Genizah 

and their Significance. Medical History, 57(4): 487-515.  

 אפרים לב 'פרופ

E. Lev & Smithuis, R. (2013). A Preliminary Catalogue of the 

Medical and Para-Medical Manuscripts in the Rylands Genizah 

Collection, Together With the Partial Edition of Two Medical 

Fragments (A 589 and B 3239). Journal of Semitic Studies, 

Supplement 31: 157-197.  

 אפרים לב 'פרופ

Lev, E. & Amar, Z. (2013).A Medieval Judaeo-Arabic Glossary of 

Drug's Names in the Taylor-Schechter Genizah Collection, 

Cambridge. Journal of Semitic Studies, Supplement 31: 197-211.  

 אפרים לב 'פרופ

Frankel,  Joshua (2013). Pilgrimages: Spaces of Peace and 

Conflict in Antón M. Pazos (ed.), Pilgrims and Pilgrimages as 

Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam 

(Farnham:Ashgate, 2013): 63-83.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel,  Joshua (2013). Between Mongols and Ottoman: Nazareth 

in the Mamluk Period”, in Mahmoud Yazbak and Sharif Sharif 

(eds.), Nazareth History and Cultural Heritage (Nazareth 

Academic Studies Series no. 2, 2013): 19-38.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel,  Joshua (2013). Volksroman under the Mamluks: The 

Case of Tamīm ad-Dārī Popular Sira" (Bonn, Annemarie 

Schimmel Kolleg for the History and Society during the Mamlūk 

Era (1250-1517), ASK Working Paper 09, February 2013). 

{http://www.mamlūk.uni-bonn.de/publications/working.../wp-9-

frenkel.pdf }.  

 שעיהו פרנקל ר"ד
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Frankel,  Joshua (2013). "Mapping the Mamluk Sultanate”, 

(Annemarie Schimmel Kolleg for the History and Society during 

the Mamlūk Era (1250-1517), ASK Working Paper 10, March 

2013). {http://www.mamlūk.uni-

bonn.de/publications/working.../wp-10-frenkel.pdf}.  

 יהושע פרנקל ר"ד

Frankel,  Joshua (2013).Cathedra (2013): An Anonymous Persian 

Account of Jerusalem. 147: 33-40 [in Hebrew].*30  
 יהושע פרנקל ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Almog, Oz. (2013). How Muslim Women Dress in Israel. In: 

Marzel, Shoshana-Rose & Stiebel, Guy D. (eds.). Dress and 

Ideology: Fashioning Identity from Antiquity to the Present. 

New York: Bloombury Academic Publishing, pp.1-40.  

 עוז אלמוג 'פרופ

Almog, Oz. (2013). Undressing the Nation: The Development of 

Secular Clothing Fashions in Israel. In: Marzel, Shoshana-Rose & 

Stiebel, Guy D. (eds.). Dress and Ideology: Fashioning Identity 

from Antiquity to the Present. New York: Bloombury Academic 

Publishing, 100-133.  

 עוז אלמוג 'פרופ

Lev, E. (2013). Cairo Genizah as an Important Source for the 

Study of Practical and Theoretical Medicine in Medieval Eastern 

Societies. In O. Rimon (ed.). Hoards and Genizot as Chapters in 

History. Hecht Museum, Haifa: *96-*103.  

 אפרים לב 'פרופ

Lev, E. (2013). Ramat Hanadiv: the 'Gathering and Hunting Field' 

of the Prehistoric Inhabitants of the Nearby Kebara Cave. In A. 

Perevolotsky (ed.). Management and Conservation 

Mediterranean ecosystems: Ramat Hanadiv as a Model. Ramat 

Hanadiv Press: 75-78 (Hebrew).  

 אפרים לב 'פרופ

Frankel, Joshua (2013). A History of Jewish-Muslim Relations 

from the Origins of Islam to the Present Day eds. A. Meddeb 

and B. Stora (Princeton University Press, entries: Jerusalem, Jews 

and Muslims in the Latin Kingdom of Jerusalem. [Histoire des 

relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours (Paris, 

2013)].  

 יהושע פרנקל ר"ד

Kofsky, Aryeh (2013). Julianism after Julian of Halicarnassus. In 

B. Bitton-Ashkelony and L. Perrone (eds.), Between Personal 

and Institutional Religion: Self, Doctrine, and Practice in Late 

 אריה קופסקי 'פרופ
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Antique Eastern Christianity (Turnhout), pp. 251-294.  

Shtober  Zisu, N. (2013).The Geographical, Geological and 

Geomorphological settings of the Sussita area, in: A. Segal, J. 

Mlynarczyk, M. Burdajewicz, M. Schuler, M. Eisenberg (eds.). 

Hippos (Sussita) of the Decapolis: The First Twelve Seasons of 

Excavations (2000-2011), The Zinman Institute of Archaeology, 

University of Haifa, Haifa 2012.  

-שטובר ר"ד

 נורית זיסו

Shtober  Zisu, N. & Inbar M. The Geomorphology of Lake 

Kinneret and its catchment, in: T. Zohary, A. Sukenik, T. Berman, 

A. Nishri (eds). Lake Kinneret – old lake, new understanding. 

(Springer - in press).  

-שטובר ר"ד

 נורית זיסו

Shalev,  Zur. (2013).Islam, Eastern Christianity, and Superstition 

According to Some Early Modern English Observers, in 

Knowledge and Religion in Early Modern Europe: Studies in 

Honor of Michael Heyd, edited by Tamar Herzig, Yaacov 

Deutsch and Asaph Ben-Tov (Leiden: Brill):135-52.  

 צור שלו ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
 יוסי ארצי-בן 'פרופ 5 מאגנס6 ירושלים6 הכרמל של פון מולינן5 ובן ארצי י5 א6 גבע קלינברגר

דיוקן סוציולוגי של  -להיות גיאורגי בישראל (5 55112 )ע6 ואלמוג5 ס6 גוחברג

 5Israel Academic Press 5 העדה הגיאורגית
 עוז אלמוג 'פרופ

מעצבים וראשוני הפרופסורים , מייסדים: ספר האישים(5 5112)אסף 6 זלצר

 5 מאגנס6 ירושלים5 לפני קום המדינה
 אסף זלצר ר"ד

Frankel, Joshua. Ḍawʾ al-sārī li-maʿrifat ḫabar Tamīm al-Dārī (On 

Tamīm al-Dārī and His Waqf in Hebron) Critical Edition, 

Annotated Translation and Introduction (LEIDEN, Brill, 

Bibliotheca Maqriziana {http://www.brill.com/aw-al-sari-li-ma-

rifat-abar-tamim-al-dari-tamim-al-dari-and-his-waqf-hebron.  

 יהושע פרנקל ר"ד
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 תחומיים -חוג ללימודים רב
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 ני'ז הורוביץ ר"ד 111%

 חסאן חליליה ר"ד 57%

 עמוס מגד 'פרופ 57%

 פניה זלצברגר-עוז 'פרופ 71%

 עופר ב'פרצ ר"ד 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  חד חוגי דו חוגי 
 1124  747  1497.5  תואר ראשון

  
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

 ת/חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הבונים  –תחילת מערך הרבאט בארץ ישראל 

 (כפר לאם)
 מחאגנה שירין

 6חסאן חליליה ר"ד

אמריטה ' פרופ
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  מיכל ארצי

 בשיפוט
שינויים בתודעה הפוליטית של האיכרים באנגליה 

 דרך חקר היצירה הכתובה העממית
 עמוס מגד 'פרופ רון תמר

 בשיפוט

גילוי לכיבוש האימפריאליזם האצטקי מכסיקו בין 

טוטונאקאפאן : במזרח בבחינה מחודשת

(Totonacapan ) ותרבויות החוף של מפרץ

תרבותי לאור -כגשר בין( Campeche)ה 'קאמפצ

 Juan de)מסעו של חואן דה גריחאלבה 

Grijalva ) 1718בשנת 

 עמוס מגד 'פרופ פורשיין זהר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ותה של יהדות סלוניקי במדינת דרכי השתלב

 ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה
 דהן רינה

 6מרקוס זילבר ר"ד

  גילה הדר' דר

 Hillel Seidman: A Reassessment סיים
רבקה 

 ברגלס (ויקי)
 מרקוס זילבר ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידו של הדימוי החזותי בתצלומי משפחה 

זיכרון של  -הבניית ודיוקנאות אישיים בתהליכי 

זיכרון : שלושה מקרי מבחן5 אירועים טראומטיים

זיכרון קורבנות הדיקטטורה הצבאית 6 השואה

וזיכרון קורבנות ( ,1982-195)בארגנטינה 

( AMIA)הפיגוע בבניין הקהילה היהודית 

 (19955)בבואנוס איירס 

' ונגרוביץ איילה

 פלר

 6מרקוס זילבר ר"ד

רוזלי ' פרופ

  סיטמן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Mental Maps  &The Image Of The City 

Which is Held By Its Citizens, The 

Evaluation Towards The Society Of 

Vilna Between the Renaissance and the 

Post Soviet Era 

 אילסר רינה
 6מרקוס זילבר ר"ד

  צור שלו' דר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בין שילוב יחסי לניכור  -ממוסדת רב תרבותיות 

גרמניה והרב תרבותיות כלפי המיעוט : מהותי

 מוסלמי בגרמניה-הטורקי

 אוטמזגין שלום
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב
מפגש נשים עם הקודש בנצרות : הסףנשים על 

 הקדומה
 טויבר מרגלית 

 6ני'ז הורוביץ ר"ד

אריה ' פרופ

  קופסקי

 שלב ב
מוסד הרבאט בארץ ישראל כמקור להתפשטותו 

 באגן הים התיכון
 אבו אחמד עזיז

 6חסאן חליליה ר"ד

אמריטה ' פרופ

  מיכל ארצי
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 בשיפוט

והשתקםותם ' הים והסביבה הימית בקוראן ובחדית

וספרי ניווט 6 האסטרונומית6 בספרות הגיאוגרפית

 5קלאסיים

 אבו חמד עומרי 

 6חסאן חליליה ר"ד

אהוד ' פרופ

  שפניר

 שלב ב

THE SYSTEM OF ENCOMIENDAS 

OF THE LARA LINEAGE IN 

HONDURAS 

 עמוס מגד 'פרופ לרה ונטורה ליבני

 שלב א

The transformation of the material 

remnants of the Jewish Culture in 

Poland, 1945-2000 

יחיאל 

 וייצמן (חיליק)

 6מרקוס זילבר ר"ד

עמוס ' דר

  גולדברג

 חזות תומר אי ציות אידיאולוגי במשפט בעברי שלב ב

-עוז 'פרופ

 6פניה זלצברגר

  ר אביעד הכהן"ד

 בשיפוט
צמיחתו של נרטיב התרבות  -"נפולת של חדשות"

 1991-51115הגלובליסטית הישראלית 
 ברנוי גדעון

-עוז 'פרופ

 6פניה זלצברגר

משה ' פרופ

  צוקרמן

 שלב ב
West Germany’s Policy toward Israel in 

the Begin Era (1977–1983) 
 לבר הוברט

-עוז 'פרופ

 6פניה זלצברגר

Prof. Dr. 

Eckart Conze   

 שלב א

The German political foundations: NGO 

or part of the foreign policy machinery - 

The case of Israel and the Palestinian 

Territories 

 קתרינה קונרק

-עוז 'פרופ

 6פניה זלצברגר

Prof. Dr. 

Stephan 

Stetter  

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 2/310/0320 - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
6 "כרונולוגיה ונרטיב6 טופוגרפיה –' ארצות הדמים'(5 "5112)מרקוס 6 זילבר

 5115 - 295  (:5112) 695-92 ילקוט מורשת
 מרקוס זילבר ר"ד
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Silber,  Marcos (2013). "Bloodlands: Topography, Chronology 

and Narrative: Reflections on Timothy Snyder's Bloodlands", 

Yalkut Moreshet X :248 - 260  

 מרקוס זילבר ר"ד

Megged, Amos (2013). Nahua Patterns of Colonization in Maya 

Towns of Guatemala, 1524 to 1582: The Indigenous Records. 

Colonial Latin American Review (CLAR), 22:(2): 209-234.  

 עמוס מגד 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 00//3102באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Khalilieh, Hassan (2013). John L. Meloy.Imperial Power and 

Maritime Trade: Mecca and Cairo in the Later Middle 

Ages.Chicago Studies on the Middle East, vol. 6; Chicago: The 

University of Chicago Press, 2010. Speculum 88.2 (2013): 555-

556. (Bookreview)  

 חסאן חליליה ר"ד

Megged, Amos (2013). The New World in the European Religious 

Imagination, in Cambridge History of Religions in Latin 

America, eds., Virginia Garrard-Burnett and Paul Freston 

(Cambridge University Press, In Press, Spring 2013).  

 עמוס מגד 'פרופ

Silber, Marcos (2013). "Professions", in Dan Diner 

(ed.),Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK), 

Stuttgart-Weimer: J.B. Metzler,  

 מרקוס זילבר ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Oz, A. & Oz-Salzberger, F.Juden und Worte. Berlin: Suhrkamp  
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר

Oz, A. & Oz-Salzberger, F.Gli ebrei e le parole. Rome: Feltrinelli  
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר
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 ללשון העברית חוג
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 סול אטיאס-אזואלוס ר"ד 111%

 אילן אלדר 'פרופ 111%

 דלית אסולין ר"ד 111%

 מיכל אפרת 'פרופ 111%

 יהודית הנשקה ר"ד 111%

 עירית מאיר 'פרופ 71%

 יעל משלר 'פרופ 111%

 תמר צבי 'פרופ 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 39.5  77 1  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 31  17 14  

 תואר שלישי  16 16 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה

מ בשיח העברי היומיומי "פסוקיות בדגם חג

 הדבור
 יעל משלר 'פרופ שפירא דור

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יעל משלר 'פרופ פישמן סתו טרם הוחלט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 תמר צבי 'פרופ נוה טל לתקופותיהדרכי גזירת מילים זרות בעברית 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

יסודות למדניים ואשכנזיים בלשונם של חרדים 

 מזרחיים בישראל
 דלית אסולין ר"ד זפרני אסנת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

איות בקרב ילדים דיסלקטים וקוראים תקינים 

 דוברי שפת אם ערבית
 עירית מאיר 'פרופ עלי סמר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מאפיינים שפתיים ותקשורתיים במשימות הפקה 

שונות של משתמשי תקשורת תומכת וחליפית 

 מנוסים

 מנו לימור
 6עירית מאיר 'פרופ

  ר טלי לבל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

כיצד מתמודדים משתמשי תקשורת תומכת 

 ?וחליפית עם מחסרים לקסיקליים
 שטסמן הדס

 6עירית מאיר 'פרופ

  טלי לבלר "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אפיון ההבדלים בשימוש האמהות במילות תוכן 

 בין בארבעה הקשרים שונים ולאורך זמן
 יונס סחר

 6עירית מאיר 'פרופ

  ר רחל יפעת"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

י דוברי ערבית "רכישת מימד הטרנזיטיביות ע

 אם בהשוואה לדוברי עברית-כשפת
 עירית מאיר 'פרופ עודא סחניני רשא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הרכישה של מושגי צבע והתאם המין בהם 

 בערבית המדוברת
 עירית מאיר 'פרופ עאסי נרמין

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השימוש בצורות האספקט הפעלי בקרב ילדים 

 דוברי ערבית לקויי שפה
 עירית מאיר 'פרופ חוסיין זינב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הערכה בנאראטיבים של ילדים עם שתל אמצעי 

 השבלול
 בלכנר לירן 

 6עירית מאיר 'פרופ

  ר ברכה ניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השינויים שחלו בלשון העיתונות העברית לילדים 

 5115 - ,192במבני הקניין והמושא בשנים 
 עירית מאיר 'פרופ ירוקר מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינה : מי מקרא ובקוראןסיפורי יוסף בתרגו

 לשונית
 תמר צבי 'פרופ עותמאן ריזק

טרם אישור 

 הצעת התיזה

א הידיעה בסומך במגילות מדבר "השימוש בה

 יהודה החוץ מקראיות
 אלפיה סמדר

 6תמר צבי 'פרופ

ר משה "ד
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  מורגנשטרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סגנוניים ביצירותיה של דבורה -היבטים לשוניים

 בארון
 יוסף-שטיינר רתם 

 6תמר צבי 'פרופ

  ר יהודית הנשקה"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ישראלי בלשונם הערבית של  -המרכיב העברי

 בחינה בלשנית -הבידואים בצפון ישראל
 יהודית הנשקה ר"ד מאריסת אלד'ח

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סגנוניים ביצירותיה של דבורה -היבטים לשוניים

 בארון

 -שטיינר רותם

 יוסף

 6יהודית הנשקה ר"ד

  תמר צבי' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יהודית הנשקה ר"ד דוגמא מור הפועל המרובע בלשון המשנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יהודית הנשקה ר"ד אבטא אלחנן מאפייני העברית של בראשית רבא

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 יעל משלר 'פרופ יצחקי-פולק הלה הפועל ומשלימיו בעברית הדבורה שלב ב

 שלב ב
אסטרטגיות תיקון עצמי : דקדוק ואינטראקציה

 בשיח העברי הדבור
 יעל משלר 'פרופ כמאל הדיל

 שלב א
חקר הפסוקיות האדוורביאליות בשיח העברי 

 הדבור
 יעל משלר 'פרופ אגיון גלית

 שלב ב
המכונה )הלשון בכתבי רבי נתן שטרנהרץ 

 בחינה דיאכרונית(: ת וכן רבי נתן מברסלב"מוהרנ
 תמר צבי 'פרופ בוחבוט חן

 שלב ב

לשאלת : יהודה אבן תיבון' דרכי התרגום של ר

" תורת חובות הלבבות"הלקסיקון בתרגומו לספר 

 בחיי אבן פקודה' לר

 אוירבך ברק

 6תמר צבי 'פרופ

ר משה "ד

החוג 6 מורגנשטרן

6 לתרבות העברית

אוניברסיטת תל 

  אביב

 שלב ב
עיון דיאכרוני במבני הסמיכות בעברית הכתובה 

 לתקופותיה
 תמר צבי 'פרופ שוק יריב

 שלב ב

רכישת הקריאה באנגלית כשפה שלישית בלי 

המקרה של תלמידים : גישה לצורתה הדבורה

 בישראלחירשים 

 רוזנשטיין עפרה
 6עירית מאיר 'פרופ

  פול מילר' פרופ

 וורמסר יוני משנתו הדקדוקית של זלמן הענא שלב ב

 6אילן אלדר 'פרופ

משה ' פרופ

  מורגנשטרן

 אילן אלדר 'פרופ בוגר עורית  התפתחות לשון התעופה העברית שלב א
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 
 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים  .ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
השינוי הלשוני של : מצורן נטייה לרכיב תחבירי(5 55112 )ע6 ודורון5 ע6 מאיר

 5 215-278: 57 לשוננו5 תווית היידוע בעברית בת ימינו
 עירית מאיר 'פרופ

6 בין שיבוש לשִאילה -על לשון הפריפריה הישראלית (5 5112)יהודית 6 הנשקה

  ,18 -157: טו-יד6 מחקרים בלשון
 יהודית הנשקה ר"ד

Auer, P. & Maschler, Y. (2013). Discourse or grammar? VS 

patterns in spoken Hebrew and spoken German narratives. 

Language Sciences, 37: 147-181.  

 יעל משלר 'פרופ

Meir, I., Sandler, W., Padden, C. & Aronoff, M. (2013). 

Competing Iconicities in the Structure of Languages. Cognitive 

Linguistics, 24(2): 309-343.  

 עירית מאיר 'פרופ

Meir, I., Israel, A., Sandler, W., Padden, C. & Aronoff,  M. 

(2013). Community structure and language structure. Linguistic 

Variation, 12(2):247-291.  

 עירית מאיר 'פרופ

Ziv, M., Meir, M. & Malki,  L. (2013). Enhancing Theory-of-

Mind Discourse among Deaf Parents of Children with Hearing 

Loss. Journal of Education and Training Studies, 1(2), 249-

262.  

 עירית מאיר 'פרופ

Azuelos-Atias, Sol (2013). The purposive method of legal 

interpretation in practice. International Journal of Law, 

Language & Discourse, 3(1): 30-54.  

-אזואלוס ר"ד

 סול אטיאס

Henshke, Yehudit (2013). The Contribution of the Hebrew 

Component in in Judeo-Languages to the Revival of Spoken 

Hebrew. Revue des Études Juives, 172: 169-187.  

 יהודית הנשקה ר"ד

Henshke, Yehudit (2013). On the Mizraḥi Sociolect in Israel: A 

Socio-lexical Consideration of the Hebrew of Israelis of North 

African Origin. Journal of Jewish Languages, 2: 207-228.  

 יהודית הנשקה ר"ד
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Henshke, Yehudit (2013). Sara Shilo’s No Gnomes Will Appear: 

A Linguistic Analysis. Hebrew Studies, 54: 265- 284.  
 יהודית הנשקה ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
כתיבן של מילים עבריות ": עברית"עברית ו(5 "5112)דלית 6 אסולין -ברמן

בתוך ישראל ברטל ואחרים ""5 דאס אידישע ליכט"בשבועון החרדי 

ר "מרכז זלמן שז6 ירושלים6 שי לחוה טורניאנסקי: חוט של חן(5עורכים)

 5 729-759עמודים 6 והאוניברסיטה העברית

 דלית אסולין ר"ד

קודש -ההבחנה החרדית בין לשון: בין טהור לטמא(5 "5112)דלית 6 אסולין

5 העברית כשפת תרבות: לשון רבים(5עורך)בתוך יותם בנזימן "5 לעברית

 5 157-1,2עמודים 6 מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד6 ירושלים

 דלית אסולין ר"ד

5 בתכניות השיחה הציבורית ברדיו נוסמן השיח (5 55112 )י6 ומשלר5 ג6 הכהן-דורי

6 אביב-תל5 'כרך ו העברית שפה חיה(5 עורכות)ארי -שחר וניצה בן-בתוך רינה בן

-אוניברסיטת תל6 ש פורטר"יקה עהקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה וסמיוט

 5 ,87-11עמודים 6 אביב

 יעל משלר 'פרופ

Azuelos-Atias, Sol (2013). Political Discourse. Khan, G. (ed.). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics III. 

Leiden/Boston: Brill: 172-176  

-אזואלוס ר"ד

 סול אטיאס

Azuelos-Atias, Sol (2013). Legal Hebrew. Khan, G. (ed.). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics II. 

Leiden/Boston: Brill: 492-497  

-אזואלוס ר"ד

 סול אטיאס

Assouline, Dalit (2013). "Hebrew among Yiddish speaking ultra-

orthodox (Haredi) Jews in Israel", In: Geoffrey Khan 

(ed.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics.  

Leiden: Brill, 878-879.  

 דלית אסולין ר"ד

Assouline, Dalit. (2013). "Language change in a bilingual 

community: The preposition far in Israeli Haredi Yiddish". In M. 

Aptroot & B. Hansen (eds.), Yiddish Language Structures 

(Empirical Approaches to Language Typology), Berlin: Mouton 

de Gruyter, 39-62.   

 דלית אסולין ר"ד

Henshke, Yehudit (2013). Sepharadi Pronunciation Traditions of 

Hebrew. In Geoffrey Khan et al. (eds).Encyclopedia of Hebrew 
 יהודית הנשקה ר"ד
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Language and Linguistics, Leiden & Boston, Vol 3,pp. 536-542.  

Henshke, Yehudit (2013). Tunisia, Pronunciation Traditions. in 

Geoffrey Khan et al. (eds) .Encyclopedia of Hebrew Language 

and Linguistics, Leiden & Boston, Vol 3,pp. 860-867.  

 יהודית הנשקה ר"ד

Henshke, Yehudit (2013). Stress: Biblical and Rabbinic 

Pronunciation Traditions. in Geoffrey Khan et al. (eds). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden & 

Boston, Vol 3,pp. 628-630.  

 תיהודי הנשקה ר"ד

Henshke, Yehudit (2013). Judeo-Arabic Influence on the 

Emergence of Registers in Modern Hebrew. In Geoffrey Khan et 

al. (eds). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, 

Leiden & Boston, Vol 2, pp. 387-388.  

 יהודית הנשקה ר"ד

Henshke, Yehudit (2013). Revival of Hebrew: Hebrew 

Component of Jewish Languages. In Geoffrey Khan et al. (eds). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden & 

Boston, Vol 2, pp. 405- 408.  

 יהודית הנשקה ר"ד

Meir, Irit (2013). Numerals in Modern Hebrew. In Khan, G. (ed.): 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Boston, 

MA: Brill, Vol. 2, (903-908).  

 עירית מאיר 'פרופ

Meir, Irit (2013). Sign Language in Hebrew. In Khan, G. (ed.): 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Boston, 

MA: Brill, Vol. 3, (561-568).  

 עירית מאיר 'פרופ

Doron, E. & Meir, I.(2013). The construct – Modern Hebrew. In 

Khan, G. (ed.): Encyclopedia of Hebrew Language and 

Linguistics, Boston, MA: Brill, Vol. 1, (581-589).  

 עירית מאיר 'פרופ

Maschler, Yael. (2013). Discourse markers. In Geoffrey Khan 

(ed.). The Encyclopedia of Hebrew Language and 

Linguistics,Volume I. Leiden/Boston: Brill, pp. 758-763.  

 יעל משלר 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Content Clauses in the Dead Sea Scrolls. In 

Steven E. Fassberg, Bar-Asher, M., Clements, R. A. (eds.). 

Hebrew in the Second Temple Period: The Hebrew of the 

Dead Sea Scrolls and of Other Contemporary Sources. (Studies 

on the Texts of the Desert of Judah 108). Leiden: Brill, pp. 289-

298.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Collectives, Modern Hebrew. In Geoffrey 

Khan (general ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. 

Rendsburg, A. D. Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi 

(Associate eds.). Encyclopedia of Hebrew Language and 

Linguistics I. Leiden: Brill, pp.479-480  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Content Clauses. In Geoffrey Khan (general 

ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. D. 

Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). 

 תמר צבי 'פרופ
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Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics I. Leiden: 

Brill, pp.601-604.  

Zewi, Tamar (2013). Directive he. In Geoffrey Khan (general ed.) 

& Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. D. Rubin, O. 

R. Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). Encyclopedia of 

Hebrew Language and Linguistics I. Leiden: Brill, pp.744-746.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Exceptive Construction. In Geoffrey Khan 

(general ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. 

D. Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics I. Leiden: 

Brill, pp.873-874.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Nominal Clause. In Geoffrey Khan (general 

ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. D. 

Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics II. Leiden: 

Brill, pp.830-839.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Relative Clause, Modern Hebrew. In 

Geoffrey Khan (general ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. 

Rendsburg, A. D. Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi 

(Associate eds.). Encyclopedia of Hebrew Language and 

Linguistics III. Leiden: Brill, pp.359-363.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Root. In Geoffrey Khan (general ed.) & Sh. 

Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. D. Rubin, O. R. 

Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). Encyclopedia of 

Hebrew Language and Linguistics III. Leiden: Brill, pp.428-

431.  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, Tamar (2013). Syntax, Biblical Hebrew. In Geoffrey Khan 

(general ed.) & Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. 

D. Rubin, O. R. Schwarzwald, & T. Zewi (Associate eds.). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics III. Leiden: 

Brill, pp.688-699.  

 תמר צבי 'פרופ

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
האסכולה :הבלשנות העברית בימי הבינייםלתולדות . (5112)5 אילן6 אלדר

 5 ג"ירושלים תשע6 הוצאת האקדמיה ללשון העברית6 האנדלוסית
 אילן אלדר 'פרופ
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Zewi, Tamar (2013).Associate editor of:Khan, G. General Editor 

&Sh. Bolozky, S. E. Fassberg, G. A. Rendsburg, A. D. Rubin, O. 

R. Schwarzwald, T. Zewi. Associate editors.Encyclopedia of 

Hebrew Language and Linguistics I - IV. Leiden: Brill. EHLL I 

- IV  

 תמר צבי 'פרופ

Zewi, T. & Ephʿal-Jaruzelska, I. (2013). Gramatyka 

hebrajszczyzny biblijnej: w zarysie (The Grammar of Biblical 

Hebrew: An Outline). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN 

(Polish Scientific Publishers PWN). (in Polish).  

 תמר צבי 'פרופ
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 חוג למוסיקה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אביגיל חיה ווד ר"ד 111%

 עודד זהבי 'פרופ 111%

 אלון שב ר"ד 111%

 איתן שטיינברג 'פרופ 111%

 אריה שפירא 'פרופ 111%

 יובל שקד 'פרופ 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  חד חוגי דו חוגי 
   95  47.5  תואר ראשון

  
 

 מידע אישי. 3

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב
Is playing music beneficial for dyslexic 

readers  
 בינור נחל

 6עודד זהבי 'פרופ

פרופסור צביה 

  5ברזניץ
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פרסום והצגת יצירות מוסיקליות בתקופה . ג

/02/00-/3102/0320 

 שם חבר סגל שם היצירה הצגת היצירה/ מקום ותאריך הפרסום 

 

6 אודיטוריום חיפה – 62151155112 15-1251155112

 א בירושלים"אולם ימק6 אודיטוריום שטריקר בתל אביב

למקהלה תזמורת  אשרי הזורעים ולא יקצורו

 וארבעה פסנתרנים

 למקהלה מעורבת שלום עליכם עכו6 אולמות האבירים6 פתיחת הזמרייה – 118885112 עודד זהבי' פרופ

 למקהלת ילדים א"תהילים קל נגסאקי6 טוקיו6 קיוטו; מקהלת אנקור – 9-1981985112

 מוסיקה לסרט דוקומנטריNatural life 6 סיסקל בשיקאגו-תיאטרון אברט – 1181185112

במוזיקה " הישג השנה" –ם "פרס אקו 5112ינואר 

-בחזרה לקניגרטו לוויולה 'על הקונצ6 קונצרטנטית

 שטראסה

איתן ' פרופ

 שטיינברג

קול -היצירה מהווה פס – 55-585755112-,57-5

5 בכר-של האמנית אורית אדר" רמיד"לעבודת הוידאו 

היצירה הוקרנה והושמעה בתוך היכל התרבות ומחוצה לו 

" חזרה בהיכל"כחלק מאירועי 6 "הבימה"על קירות בניין 

 5לכבוד פתיחת היכל התרבות המחודש

 קול-לשתי אמניות יונים יונים

 זקן וענת פיק-אתי בן: בביצוע

במסגרת 6 תל אביב6 ם"בית היוצר של אקו – 55,55112

ובו " רישומי הקול"קונצרט השקת התקליטור הכפול 

י מלחינים "זקן ע-יצירות שנכתבו לקולה של אתי בן

 ביניהן ארבע יצירות מאת איתן שטיינברג6 ישראלים

 לקול סולו תודה רבה, איפה תעינו

 לקול ופסנתר גשם שקוף

6 אירנה פרידלנד6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

 (פסנתר)

6 החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה – 155,55112

" רישומי הקול"במסגרת מפגש לרגל השקת התקליטור 

י מלחינים "זקן ע-ובו יצירות שנכתבו לקולה של אתי בן

 ביניהן ארבע יצירות מאת איתן שטיינברג6 ישראלים

 לקול סולו תודה רבה, תעינואיפה 

 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

 Performing"במסגרת האירוע  – 25955112
Critique" 6 ס לאמנויות באוניברסיטת חיפה"שבו ביה

 אירח את כנס מכון ון ליר ומכון מינרווה

 לקול סולו תודה רבה, איפה תעינו

 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

במסגרת קונצרט 6 הרנסנס ביחיעםפסטיבל  – 555955112

ומוסיקה  17-של מוסיקה מהמאה ה" שלום רוחות טובות"

 עכשווית

עיבודים לשלוש רומנסות ספרדיות מימי 

 הביניים
6 (חליליות)שריג סלע 6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

 (ויֵיל)טל ארבל 

במסגרת קונצרט חגיגי 6 אביב-מוזיאון תל – 5,5955112

לכבוד יום הולדתו של 6 טה הישראליתשל תזמורת הקאמר

 (5אסטוניה)הכנר והמנצח אנדרס מוסטונן 

לקול  החתן מתעלף, הכלה מתירה צמותיה

 ולתזמורת

ותזמורת הקאמרטה 6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

 בניצוח אנדרס מוסטונן 6 הישראלית ירושלים

קונצרט שהוקדש במלואו ליצירותיו של  – 5251155112

 Autumnבמסגרת הפסטיבל הבינלאומי 6 איתן שטיינברג
Tbilisi גאורגיה6 בטביליסי 

לקול ולרביעיית  תפילה אנושית –סטאבט מאטר 

רטו 'קונצ שטראסה-בחזרה לקניג; כלי קשת

 IIIתהליכים קוסמיים בלב  ;לוויולה ולתזמורת

 לתזמורת סימפונית

אבשלום שריד 6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

והתזמורת Iberi" 6"רביעיית כלי הקשת 6 (ויולה)

 Vakhtangבניצוחו של 6 הסימפונית של טביליסי
Kakhidze 

במסגרת 6 קונסרבטוריון למוסיקה רמת גן – 951155112

 סדרת הקונצרטים

עיבודים מאת איתן שטיינברג  – תרופת אהבה

 בשפות שונותלשירי אהבה עממיים 

 (גיטרה)עודד שוב 6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
מופעי טקסט  -כתובים סמויים העולים על כל דמיון (5 "5112)יובל 6 שקד  יובל שקד 'פרופ

במסגרת 6 ירושלים6 הספרייה הלאומית – 5851155112

 סדרת אירועי תרבות בספרייה
עיבודים מאת איתן שטיינברג  – תרופת אהבה

 לשירי אהבה עממיים בשפות שונות

 (גיטרה)עודד שוב 6 (קול)זקן -אתי בן: בביצוע

6 בתמיכת מדור המוסיקה6 הוצאה עצמית – 5112אפריל 

 משרד התרבות והספורט6 מנהל התרבות

 –( תקליטור כפול)" רישומי הקול"תקליטור 

י "זקן ע-מבחר יצירות שנכתבו לקולה של אתי בן

עם טקסטים של משוררים 6 מלחינים ישראלים

בין היצירות ארבע יצירות מאת איתן 5 ישראלים

 5שטיינברג

 ראה אור( עברית" )איתן שטיינברג" הערך 5112דצמבר 

 & Shaked, Yuval, co-producer 65112 הוצאת אוניברסיטת חיפה
editor, Ventanas altas de Saloniki – 
Sephardic songs, coplas and ballads 
from Thessalonik  

 יובל שקד' פרופ

בביצוע אנסמבל 6 קונצרט באוניברסיטת חיפה – 5957512

 מיתר

 לו'לכינור ולצ פרטיטה

 לכינור ואלקטרוניקה 7002כינור 

 לחליל ולפסנתר6 לכינור שלישייה

 לחליל סולו ינגל'ג

 לחמישה כלי נגינה ולזמרת אלט אכטונג רפונצל

 לחמישה כלי נגינה ואלקטרוניקה אנטיגונה

 אריק שפירא' פרופ

 לכינור ואלקטרוניקה 7002כינור  קונצרט בקונסרבטוריון שטריקר בתל אביב – 1,511512

 לו'לכינור ולצ פרטיטה

 לפסנתר ולאלקטרוניקהפיאנו דוט קום 

לבסון 6 לקלרנית6 לחליל שלישייה משודרגת

 ולאלקטרוניקה

לו 'לצ6 לקלרנית6 לחליל6 לכינור תרועות ושברים

 ולפסנתר

 לגיטרה סולו שמונה תחליפים ביפו" תיבה"קונצרט ב – 52515512

 לגיטרה ולאלקטרוניקה אקס מכונה

 לחליל סולו ינגל'ג

 לחליל ולאלקטרוניקה חליל דוט קום

 לו סולו'לצ נגן ככתוב

 לו ולאלקטרוניקה'לצ לו דוט קום'צ

 לפסנתר סולו ולאלקטרוניקה אוף פיאנו

 לשישה זמרים ולאלקטרוניקה הברות

לקריין  6לשלישייה צריך להרוג את המוזות קונצרט בספרייה בהרצליה – 57515512

 ולאלקטרוניקה
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 :65 פעמים 555Zwei Gefuehle"555עד  TemA-מ6 ביצירתו של הלמוט לכנמן

15,-1175 

Wood, Abigail (2013). Disruptive listening: geographies of 

sensation in Jerusalem’s Old City. Middle East Journal of 

Culture and Communication 6/3, 286-307.  

 אביגיל חיה ווד ר"ד

Becker, J., Belkind, N., Karkabi, N. & Wood, A. (2013) Editorial: 

Geographies of Identity in Palestine and Israel. Middle East 

Journal of Culture and Communication 6/3, 259-263.  

 אביגיל חיה ווד ר"ד

Schab, Alon (2013). Recreating Estwick. Early Music 

Performer, 32:13–21.  
 אלון שב ר"ד

Schab, Alon (2013). After the Italion Way: Review of Restoration 

Trio Sonatas, Peter Holman and John Cunningham (ed.).Early 

Music, 41/2:343–344.  

 אלון שב ר"ד

Schab, Alon (2013). Review of Joachim Braun, On Jewish Music: 

Past and Present. Fontes Artis Musicae 60/1:31–3.  
 אלון שב ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Wood, Abigail (2013). Sound, music and migration in Jerusalem’s 

Old City. In Jane Garnett and Alana Harris, eds. Rescripting 

Religion in the City: Migration and Religious Identity in the 

Modern Metropolis. Aldershot, UK: Ashgate.  

 אביגיל חיה ווד ר"ד

Wood, Abigail (2013). Urban Soundcapes: Hearing and Seeing 

Jerusalem. In Tim Shephard and Anne Leonard, eds. Routledge 

Companion to Music and Visual Culture. London: Routledge.  

 אביגיל חיה ווד ר"ד

Zehavi Oded (2013) Shofar. In Encyclopedia of Jewish Folklore 

and Traditions M.E. Sharpe London  
 עודד זהבי 'פרופ

Shaked, Yuval (2013). „Israelische Musik zwischen Orient und 

Okzident.“ In Jascha Nemtsov (ed.). Jüdische Musik als Dialog 

der Kulturen. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 259-270. 

 יובל שקד 'פרופ

Shaked, Yuval (2013). “Charakterzüge des ‘Outsiders’ in der 

abendländischenMusik.“ In Jenny Svensson (ed.). Die Dynamik 

kulturellen Wandels. Berlin: LIT Verlag, pp. 167-175. 

 יובל שקד 'פרופ

Shaked, Yuval (2013). „Der Begriff der Analyse im Kontext von יובל שקד 'פרופ 



70 

 

Auslegung und Verständnis – mit einer interpretierenden 

Annäherung an Rebeccas Saunders‘ Violinkonzert Still.“ In Jörn 

Peter Hiekel (ed.). Ans Licht gebracht - Zur Interpretation 

Neuer Musik, Mainz: Schott, pp. 219-241. 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Wood, Abigail (2013) And we’re all brothers: Singing in 

Yiddish in contemporary North America. Aldershot: Ashgate.  
 אביגיל חיה ווד ר"ד
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 חוג למקרא 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 יונתן בן דב ר"ד 111%

 גרשון גליל 'פרופ 111%

 איתמר כסלו ר"ד 111%

 מאיר מלול 'פרופ 111%

 אל-מיכאל דן קאהן קנר ר"ד 111%

 נילי שצופק 'פרופ 111%

 

 

סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת מספרי . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 9  16  1 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 39  32  7 

 תואר שלישי  13 13 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 סיים

פואטיקה : יא של סרך היחד מקומראן-עמודים י

 של מנהיגות
 יונתן בן דב ר"ד גייער אסף

 סיים
היבטים פואטיים בנבואת  -הגדול והנורא ' יום ה

 התרי עשר
 יונתן בן דב ר"ד אילן איתי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יונתן בן דב ר"ד פנרוד פרי'ג תפיסת הברית בספר ירמיהו

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יונתן בן דב ר"ד לייטל פיליפ 55-57' הפרשנות הקדומה לעמוס ה

 סיים

האם תיאור הגליית מנשה בספר דברי הימים 

חיפוש אחר עדות ? מבוסס על אירוע היסטורי

 להגלייה בתבליטים אשוריים

 קסקי מירב 
קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Bathsheba Affair as Royal Apology 

of Kings David and Solomon 
 איתמר כסלו ר"ד גור זאב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 איתמר כסלו ר"ד חנוכה ענבל במדבר יב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 איתמר כסלו ר"ד מנסוריאן חופית שמואל א ל

 זהר שגב ר"ד מאור תומר  לימודי יהדותתלי תוכנית תגבור  סיים

 סיים
הסמליות של התכשיטים במצרים הקדומה 

 בתקופת הממלכה החדשה
 נילי שצופק 'פרופ גזיט זנט 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מוטיבים עממיים בסיפורי האבות בבראשית 

 בזיקהל ספרות המזרח הקדום
 טבול ליאת 

 6נילי שצופק 'פרופ

  ר שמאי גלנדר"ד
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 יונתן בן דב ר"ד ברון מנצור מירב מקומראן" חוכמת רז נהיה"הנישואין במגילה  שלב א

 שלב א
עיצוב בעבר בספר מלכים ובהיסטוריוגפיה 

 ז"מלכים ב ט: הבבלית
 שדה הגר

 6יונתן בן דב ר"ד

אל -ר מיכאל דן"ד

  קאהן קנר

 ובראן'ג אנטאנס התרגום הערבי לספר חוכמת שלמה שלב א
 6יונתן בן דב ר"ד

  תמר צבי' פרופ

 שלב ב
Canaanites, Bedouin, and their society 

by the eyes of ancient Egyptians 
 וסילייב אלכסנדר

קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר

 שלב א
ן "המגמה החינוכית והמגמה הפרשנית בפרוש רמב

 לתורה
 טרופר יהודה

 6איתמר כסלו ר"ד

אל -ר מיכאל דן"ד

  קאהן קנר

 שלב ב
הנריטה סאלד 5 פילנתרופיה פוליטיקה ופמינזם

 1957-1951בזירה הארץ ישראלית 
 גרבר ורדית

 6זהר שגב ר"ד

דברה ' פרופ

  ברנשטיין

 שלב ב
ורעיון הדו לאומיות יהודה לייב מאגנס 

 מאידיאולוגיה לפעילות מעשית
 ברק גורדצקי דוד

 6זהר שגב ר"ד

  שלום רצבי' פרופ

 מאיר מלול 'פרופ מוכתר נורית היסוד הנקבי בחשיבת המקרא שלב ב

 מאיר מלול 'פרופ ברשי גבי אדם במזמורי תהלים-יחסי אל שלב ב

 מאיר מלול 'פרופ שפטר חביבה רגש הפחד וביטויו -הרגשות במקרא  שלב ב

 גרשון גליל 'פרופ ברונר בניהו  עבדים וגרים במקדש ובסקטור הארמון שלב ב

 גרשון גליל 'פרופ וול אסף לוחמה פסיכולוגית בישראל ובמזרח הקדום שלב ב

 גרשון גליל 'פרופ ניסים-ליאון טלי  אשורית-האישה בתקופה הניאו שלב ב

 גרשון גליל 'פרופ ואדעי יובל  והתהוות מבנה: ספר שופטים שלב ב

 אקרמן-רגב נעמי הכלכלי של האישה באמר-מעמדה החברתי  שלב ב
 6גרשון גליל 'פרופ

  יורם כהן' פרופ

 גלאובר רחלי רפורמות פולחניות בישראל ובאשור שלב ב

 6גרשון גליל 'פרופ

יאירה ' פרופ

  אמית

 נילי שצופק 'פרופ נווה ניצה הנשים החכמות בספרות המקראית סיים

 שלב ב
סמליותו ותפקידו 6 משמעותו -מקדש שלמה

 בחברה הישראלית לאור המקדש במצרים הקדומה
 שפירא דוד

 6נילי שצופק 'פרופ

6 אבי פאוסט' פרופ

  ר דוד גלעד"ד

 שלב א
דמות האישה והיחס אליה בספרות החכמה 

 המקראית בהשוואה לספרות המצרית הקדומה
 נילי שצופק 'פרופ לרקס מירב 
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
הרקע ההלניסטי לנאום על לוח השנה : זמן וזהות לאומית(5 "5112)יונתן 6 דב-בן

 21-,7: י6 מגילות 5"היובלים פרק ובספר 
 יונתן בן דב ר"ד

הכתיבה כסמל  -( 1יחזקאל ג " ) אכול את המגילה הזאת(5 "5112)נילי 6 שופק

' מוקדשים פרופ ,מחקרים במקרא ובפרשנותו, זר רימונים5 וכדימוי במקרא

 651126 אטלנטה5SBL 6 הוצאת6 שמש' י6 עסיס' א6 אביעוז' עורכים מ6 רימון כשר

219-2555 

 נילי שצופק 'פרופ

שנתון '6 רקע ההיסטורי לרשימה טופוגרפית מימי רעמסס ג(51125)אל -דן6 קאהן

 5 155 – 152' עמ6 (ג"תשע)6 ' לחקר המקרא והמזרח הקדום כב

מיכאל  קאהן קנר ר"ד

 אל-דן

Ben-Dov,  Jonathan. "Early Texts of the Torah: Revisiting the 

Greek Scholarly Context”. Journal of Ancient Judaism 4(2): 

210-234. 

 יונתן בן דב ר"ד

Segev, Zohar (2013).From Philanthropy to Shaping a State: 

Hadassah and Ben Gurion, 1937-1947.” Israel Studies 18, no. 3 

133-157.  

 זהר שגב ר"ד

Shupak, Nili (2013). 'Eat This Scroll' (Ezekiel 3:1): Writing as 

Symbol and Metaphor in the Hebrew Bible in the Light of Ancient 

Near Eastern Sources. Bibliotheca Orientalis . 70: 25-42  

 נילי שצופק 'פרופ

Galil, Gershon (2013). The Oldest Hebrew Inscription from 

Jerusalem, Strata: Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological 

Society, 31: 11-26.  

 גרשון גליל 'פרופ

Kislev, Itamar (2013). The Census of the Israelites on the Plains of 

Moab (Numbers 26): Sources and Redaction, Vetus 

Testamentum 63 236-260.  

 איתמר כסלו ר"ד
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
בתוך מיכאל אביעוז 5" אידיאולוגיה עירונית בעמוס פרק ג(5 "5112)יונתן 6 דב-בן

SBL 6הוצאת 6 אטלנטה .לרימון כשרספר היובל . זר רימונים (5עורכים)ואחרים 

 577-5295' עמ

 יונתן בן דב ר"ד

6 הכתובת הקדומה ביותר שנמצאה בירושלים: יין חלק(5 5112)גרשון 6 גליל

6 ד"תשע6 יט6 חידושים בחקר ירושלים6(עורכים)בתוךאייל ברוך ואברהם פאוסט 

 5 29-,7עמודים 

 גרשון גליל 'פרופ

אלי 6 בתוך מיכאל אביעוז6 חזון או מציאות: מקדש שלמה(5 5112)גרשון 6 גליל

מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים : זר רימונים6 (עורכים)ויעל שמש 6 עסיס

 5 121-115עמודים 6 65112 אטלנטה 6רימון כשר' לפרופ

 גרשון גליל 'פרופ

Ben-Dov, Jonathan (2013). "A Jewish Parapegma? 1 Enoch 82 in 

Roman Egypt." in Sacha Stern and Charles Burnett (eds.). Time, 

Astronomy, and Calendars in Jewish Tradition. Leiden, Brill, 

pp. 1-25. 

 יונתן בן דב ר"ד

Kahn, Dan-El (2013). History of Kush – an Outline, in: Jesse F. & 

Vogel C. (eds), The Power of Walls - Fortifications in Ancient 

Northeastern Africa. Proceedings of the International Workshop 

held at the University of Cologne 4th-7th August 2011, 

(Colloquium Africanum 5; Köln: Heinrich-Barth-Institut 2013): 17 

– 31.  

קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר

Kahn, Dan-El (2013). Review of Cogan, M. Bound for Exile: 

Israelites and Judeans under Imperial Yoke. Documents from 

Assyria and Babylonia. Israel Exploration Journal, 63/2: 235–

236.  

קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר

Kahn, Dan-El. The Queen Mother in the Kingdom of Kush: 

Status, Power and Cultic Role, in: M. I. Gruber, A. Brenner, M. 

Garsiel, B. A. Levine, M. Mor (eds.). TESHURA LE-ZAFRIRA: 

Studies in the Bible, the History of Israel, and the Ancient 

Near East Presented to Zafrira Ben-Barak of the University of 

Haifa, (Beer Sheva: Ben-Gurion University Press, 2012) *61 – 

*68.  

קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר

Kahn, Dan-El (2013). Revisiting the Date of King Josiah's Death, 

in: A. F. Botta (ed.), In the Shadow of Bezalel. Aramaic, 

Biblical, and Ancient Near Eastern Studies in Honor of Bezalel 

Porten, (Leiden: Brill, 2013) 255 – 264.  

קאהן  ר"ד

 אל-מיכאל דן קנר
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
 איתמר כסלו ר"ד מאגנס6 ירושלים5 על סף הארץ המובטחת(5 5112)איתמר 6 כסלו
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חוג לספרות עברית 

 והשוואתית 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 רוברט אלבז 'פרופ 111%

 ניצה בן דב 'פרופ 111%

 חיה יצחק-בר 'פרופ 111%

 שחר ברם ר"ד 111%

 נטליה גורדינסקיה ר"ד 111%

 ישראל המאירי ר"ד 71%

 רפאל וייכרט 'פרופ 71%

 ורד כנעןלב  ר"ד 111%

 יוליה מטבייב ר"ד 111%

 רונית מטלון 'פרופ 57%

 דניס סובולב 'פרופ 111%

 רות עמר ר"ד 111%

 ולדימיר פפרני ר"ד 111%

 גבריאל צורן 'פרופ 111%

 לריסה פיאלקובה 'פרופ 111%

 רוית ראופמן ר"ד 71%

 דינה שטיין 'פרופ 111%

 הדי שייט ר"ד 71%

 שהם ראובן (אמריטוס)' פרופ גמלאי

 שחם חיה( אמריטה)' פרופ גמלאית

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 54.5  101  4 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 88  59 29  

 תואר שלישי  38 38 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 סיים

השפעת החשיפה למעשייה על עיצוב נרטיבים 

המתארים חויות משמעותיות העוסקות בזוגיות 

 בקרב נשים פלסטיניות בישראל

 עומרי מרוות
 6רוית ראופמן ר"ד

  ר רחל צורן"ד

 סיים
" שלגיה"נוסחים סלאביים של הטיפוס הסיפורי 

 במרחב הווירטואלי
 רוית ראופמן ר"ד לוי סימה

 ניצה בן דב 'פרופ יוסף-בן שירה תמת היתמות בשני רומנים בספרות העברית בשיפוט

 ניצה בן דב 'פרופ חדאד קרולין זהות והזדהות -אדוארד סעיד  סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחיי אהבה של " בדמי ימיה"פרודיזציה של 

 צרויה שלו
 ניצה בן דב 'פרופ גולדין איסנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

לבטי הזהות הערבים בשלוש יצירות של סמי 

 מיכאל
 הדי שייט ר"ד קווידר ראיק

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 הדי שייט ר"ד בונן-אלק הודיה מגדר בספרות ילדים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שליוט עפיף לשוניות עברית וערבית בתיאטרון הישראלי-דו

 6גבריאל צורן 'פרופ

ר המאירי ישראל "ד

  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

6 מאפייניו-התיאטרון הדו לשוני הישראלי

והשפעתו על יצירת תיאטרון ישראלי 6 תפקידיו

 מסוג חדש

 שליוט עפיף
 6ישראל המאירי ר"ד

  גבריאל צורן' פרופ

 בשיפוט
מלאנכוליה באפוס : הלך הרוח של פנלופה

 ההומרי
 ורד לב כנען ר"ד וייס נגה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גבורה וגבריות 6 בכי: דמעות הגיבור ההומרי

 ביצירה ההומרית
 ורד לב כנען ר"ד באר עדה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ורד כנעןלב  ר"ד מוסקונה רונית  עיון משווה בכתיבה נשית: הגינאלוגיה הנשית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

על שאלת ההתאבדות בטרגדיה : דרך ללא מוצא

 העתיקה
 ורד לב כנען ר"ד ליסיה מאור

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ורד לב כנען ר"ד גלמן חיה  מבט בין תרבותי : דמות הזקן בספרות

טרם אישור   ורד לב כנען ר"ד מועדי נאיף בין מזרח למערב: זנוביה המלכה בראי הספרות
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 הצעת התיזה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Bilingual (German-English) Poetry by 

Lilit Pavell and Lola Landau in the 

Context of Forming Jewish-European 

Identity in Palestine/Israel 

 יוליה מטבייב ר"ד לידר ענת

 סיים

The Mythological Pattern: Analysis of 

the Female Characters in the Novels 

"The Clown" and "End of a Mission" by 

Heinrich Böll 

 יוליה מטבייב ר"ד מלצר נטע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ניצה בן דב 'פרופ מוראד סעיד  ב יהושע"דמות הערבי ביצירותיו של א

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ליברכט של סביון " סועאד"דמות האחר ב

 של עגנון" עובדיה בעל גוף6וב
 ניצה בן דב 'פרופ שפריר מיכל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ניצה בן דב 'פרופ רשף יעל השואה ביצירותיהם של סופרים בני עדות המזרח 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ניצה בן דב 'פרופ תמר גרבר-לוז מקומו של המחזור החודשי בספרות

לאחר אישור 

 התיזההצעת 
 טוביאק שירה 71-משוררי האידיש של שנות ה

 6ניצה בן דב 'פרופ

  יחיאל שיינטוך

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ניצה בן דב 'פרופ שמואלי אורלי שירת השואה

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 זאוברמן חני תהליכי קריאה ועיצוב זהות שלב א

 6רוית ראופמן ר"ד

  גבריאל צורן' פרופ

 סיים
תלמידים בספרות -הממד הארוטי ביחסי מורים

 העברית בת זמננו
 ניצה בן דב 'פרופ פז יובל

 בשיפוט
הומור והקול הנשי ביצירותיהן של אגי משעול 

 בלום-ואורלי קסטל

-אבישי עירית

 צביאלי
 ניצה דבבן  'פרופ

 ניצה בן דב 'פרופ צור רבקה שתיקה והשתקה ביצירתה של סביון ליברכט סיים

 אלטרס אלון יחסו של פרימו לוי לשפות בכתיבתו שלב א
 6שחר ברם ר"ד

  גבריאל צורן' פרופ

 שלב א

: עידוד לעומת השתקה6 דינמיקה של הגמוניה

ההשלכות החברתיות והפואטיות של השדה 

 שביסס נתן זךהפואטי החדש 

 שחר ברם ר"ד פרת דן

קריאה משווה ; ההטרוטופיה ככלי בחקר הספרות שלב א  דינה שטיין 'פרופ סלע גל
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 ל לעגנון"בין חז

 שלב ב

המחזאות והמחזאי בין ספרות לתיאטרון בתרבות 

יכוב ובולגקוב מול 'צ: הרוסית המודרנית

 סטניסלבסקי

 ולדימיר פפרני ר"ד בסר עינת

 בשיפוט
פוליטיקה 6 אתיקה: משינוי אידאי לשינוי פואטי

 ופואטיקה ביצירות הפרוזה של מקס ברוד
 גבריאל צורן 'פרופ פגי נורית

 שלב ב
טקסט ואיור בספרים מצויירים לילדים על אודות 

 השואה 
 אקשוטי אביבית

 6גבריאל צורן 'פרופ

נורית כנען ' פרופ

  קידר

 גבריאל צורן 'פרופ גרייף ירון חמוטל והפוסט מודרנימבנה העצמי ברומן המודרני  שלב ב

 שלב ב
המבט האסור לאחור בספרות ובטיפול 

 הביבליותראפי
 בן ששון נגה

 6גבריאל צורן 'פרופ

עמנואל ' פרופ

  ברמן

 זאוברמן חני מתבגרות כקוראות בספרות ובביבליותראפיה שלב א
 6גבריאל צורן 'פרופ

  ר רוית ראופמן"ד

 שלב א
כרונוטופ בספרות -העצמאות כסוציוגן 

 ההומוסקסואלית הישראלית
 גבריאל צורן 'פרופ אורבך ניקולא

 שלב א
כדלת אל האחר " איין"ה": איין"דיאלוג דרך ה

 בשירתו של פול צלאן
 בן אהרון יפתח

 6גבריאל צורן 'פרופ

  ר יוליה מטבייב"ד

 אלטרס אלון מושג השפה בכתיבתו של פרימו לוי שלב א
 6גבריאל צורן 'פרופ

  ר שחר ברם"ד

 צור מהלאל ענת הממואר במסורת הכתיבה הפסיכואנליטית שלב ב

 6ורד לב כנען ר"ד

עימנואל ' פרופ

  ברמן

 חיה יצחק-בר 'פרופ רוזן כרמית סיפורי מסע של נשים ישראליות בהודו שלב ב

 חיה יצחק-בר 'פרופ דעים רוזלנד מוסלים ונוצרים6 סיפורי אליהו הנביא בפי יהודים שלב ב

 שלב א

Dialogue Through the Nothingness: On 

the Nothingness as a Door to the Other 

in Paul Celan's Poetry 

 יפתח-בן אהרן
 6יוליה מטבייב ר"ד

  גבריאל צורן' פרופ

 ניצה בן דב 'פרופ פפו יצחק השואה ביצירות עגנון שלב ב

 ניצה בן דב 'פרופ שקולניק גילה בספרות הילדים החילונית דמות החרדי שלב א

 ניצה בן דב 'פרופ יעקב-בר אביבה סוריאליזם וחלומות ביצירת עגנון שלב א

 ניצה בן דב 'פרופ אייל חנה דמות החלוץ ביצירתו של מאיר שלו  שלב א

 
 דמויות אצל הסובייקטיבית בעמדה מפנה נקודות"

 "נשית חניכה בסיפורי נשיות
 צור אינס

( אמריטה)' פרופ

' פרופ 6שחם חיה

 זיסר שרון שירלי
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

5112-5115 57111 ₪ 

כיצד : הנפשי של סוף החיים או

 -?נרשמת בנפש חווית סוף החיים

עם כבסיס נתונים ללמוד  מעשיות

את דרכה של הנפש לדווח על 

 חוויות אי קיום

 (PI) רוית ראופמן ר"ד מינרבה

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
ריאליזציה של ביטויי לשון בנוסחים ": לדבר מהלב(5 "5112)רוית 6 ראופמן

6 במה לפולקלור יהודי, עם-ידע6 "לב האם המדבר"אירופיים של הטיפוס -מזרח

 5 75-55' עמ6 (52-55)ט "ל-ח"כרך ל

 רוית ראופמן ר"ד

אירוניה ומחאה כלפי 6 הנגדה: והכחדתה של עיר' חמלת ה(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

מחקרים : מעשה סיפור6 "י עגנון"של ש' הסימן'שמים בסיפור האוטוביוגרפי 

 5 217-589' עמ6 אילן-הוצאת אוניברסיטת בר6 (כרך ג) בסיפורת היהודית

 ניצה בן דב 'פרופ

מוסף ( של צביה פריד ללטף סרפדיםעל " )יגן עדן גיהנומ(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

 5 11,2גיליון 6ספרים של עיתון הארץ
 ניצה בן דב 'פרופ

 ניצה בן דב 'פרופ 5 ,599-59' עמ6 59 כיוונים חדשים" קול הנשמה(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

' עמ216כתב עת לספרות : גג6 "שכונת ילדות של אתמול(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

155-155 5 
 ניצה בן דב 'פרופ

 ניצה בן דב 'פרופ 5 1-79,' עמ6 ,ז "פ מאזנים"הציפור והאבן(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

כתב עת : גג6 "עגנון ויהודי גרמניה: סיפור של עתידות(5 "5112)ניצה 6 דב-בן

 5 58-55' עמ6 58לספרות 
 ניצה בן דב 'פרופ

על  --גברים ונשים מספרים את מיתוס בריאת האשה (5 5112)חיה 6 יצחק-בר

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 6 השימוש במיתוס להעברת מסר הגמוני וחתרני

 5 59,-6,91 ה"כ מחקרי ירושלים בספרות עברית, ח"כ

 חיה יצחק-בר 'פרופ

6 ספרות העממיתה6 המדרש: וחיות אחרות6 משפחתו6 נח(5 "5112)דינה 6 שטיין

מחקרי / מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כח5" ופרשנות הסיפור המקראי

פולקלור לגלית חזן 6 ספרות6 תרבות: מרקמים6 כהירושלים בספרות עברית 

 5 117-85: רוקם

 דינה שטיין 'פרופ
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6 דברים: בתוך6 "אחרות פנים ורואה במראה מביט זך נתן: "(5112) 5ראובן 6שהם

 .515-189' עמ6 ,' גל6 תחומי-רב אקדמי עת כתב

 

 ( אמריטוס)' פרופ

 שהם ראובן

ְלּבּוֵשי ָרזִים(5 "55112 )חיה6 שחם על : לכתוב את ארץ ישראל קצת אחרת": מַּ

מחקרים בסיפורת  -מעשה סיפור 5 מאת יעקב שטיינברג" בה-מחפצי' החג"

הוצאת 6 רלה קושלבסקי6 אלבק-אבידֹב ליפסקר: עורכים6 היהודית כרך ג

 271-227' עמ6 ג"תשע6 גן-רמת6 אילן-אוניברסיטת בר

 ( יטהאמר)' פרופ

 שחם חיה

Gordinsky, Natasha (2013). Crossing the Spectrum of Solitudes: 

Lea Goldberg’s Lyrical Conversation with Avraham Sonne. 

Naharaim. Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur und 

Kulturgeschichte 7 (1–2): 75–110.  

 נטליה גורדינסקיה ר"ד

Ben-Dov, Nitza (2013) "Hebrew Culture: A World of Words and 

Journeys," The Revival of Hebrew Culture in the Context of 

Modern Judaism and in Relation to Japan (Proceedings of the 

Annual Conference on Jewish Studies, vol. 6), [ISSN 2186-

5175], Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic 

Religions (CISMOR), Doshisha University, Kyoto, pp. 26-39.  

 ניצה בן דב 'פרופ

Ben-Dov, Nitza (2013). "The Writer and the Critic — A Personal 

Testimony," The Revival of Hebrew Culture in the Context of 

Modern Judaism and in Relation to Japan (Proceedings of the 

Annual Conference on Jewish Studies, vol. 6), [ISSN 2186-

5175], Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic 

Religions (CISMOR), Doshisha University, Kyoto, pp.120-127.  

 ניצה בן דב 'פרופ

Ben-Dov, Nitza (2013). "'A Story about Fortune-Telling' – The 

Jews of Germany in the First World War as Seen through S.Y. 

Agnon's Novel Thus Far", Trumah 21,Universitätsverlag, C. 

Winter, Heidelberg, pp. 41-46.  

 ניצה בן דב 'פרופ

Ben-Dov, Nitza (2013). "Voices of War, Illness, and Dream" (On 

To the End of the Land by David Grossman) Hebrew Studies 54, 

pp. 287-298.  

 ניצה בן דב 'פרופ

Bram, Shahar (2013). Seashore Fancies: ‘Out of the Cradle 

Endlessly Rocking’ and Whitman’s Seashore Ecopoetics. Platte 

ValleyReview, Vol. 32, issue 2  

 שחר ברם ר"ד

Bram, Shahar (2013). Remembering the Past and the Trap of 

Consciousness : Dan Pagis and the Photograph, Prooftexts, Vol. 

33: 357-380.  

 שחר ברם ר"ד

Bar-Itzhak, Haya (2013). Women and Blood Libel. Western 

Folkore, 71, 3/4, 279-290.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Sobolev, Dennis (2013). "Literaturnyi Tekst i Problema 

Istoricheskoi Pamiati." MJIK, 13 (4): 60-67. 
 דניס סובולב 'פרופ

Shacham,  Chaya.  (2013). Clay in the Potter's Hand: The Song of 

Songs and the Case of Lea Goldberg, Hebrew Studies,  54 , pp. 

203-222 

( אמריטה)' פרופ

 שחם חיה
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Shacham, Chaya.  (2013). "A Stranger at Home": Delayed Return 

in a Novella and in a Short Story by Agnon: A Comparative 

Study, AJS Review, Vol. 37, Issue 02, pp. 371-386. 

( אמריטה)' פרופ

 שחם חיה

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
מעשה 6 אגדת הבתולה מלודמיר --אהבת אשה לאלוהיה (5 5112)חיה 6 יצחק-בר

6 אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת6 קושלבסיקי' ור' ליפסקר א( עורכים) 2 סיפור

199-159 5 

 חיה יצחק-בר 'פרופ

כפילות ושניות בספרות החלום בעולם :שערי החלום" 5(5112)ורד 6 לב כנען

אביגדור שנאן 6 יאיר זקוביץ6 יורם בילו6 בתוך רחל אליאור" 6היווני והרומי

6 על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז  6(עורכים)

 5ירושלים6 האוניברסיטה העברית6 ש מאגנס"הוצאת ספרים ע6 סכולין

 ורד כנעןלב  ר"ד

6 בתוך זיוה שמיר5" אלגוריה ומשמעות ביצירת קפקא(5 "5112)דניס 6 סובולב

5 עיוני מחקר. פרספקטיבות חדשות: קפקא(5 עורכים)יוחאי עתריה וחיים נגיד 

 55,-55עמודים 6 עיון ומחקר: ספרא6 אביב-תל

 דניס סובולב 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Ethnography and Folklore Among Polish 

Jews in Israel — Immigration and Integration, in Jeffrey 

Veidlinger & Dov Ber Kerler (Eds.), Going to the People - Jews 

and the Ethnographic Impulse, Bloomington: Indiana University 

Press.  

 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Geografia żydowskiej wyobraźni Po-Lin 

wśród drzew z liśćmi z Gemary, in Eugenia Zofia Prokop-Janiec 

(ed.) Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Polish) 

 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Legenda o Żydzie Abrahamie, królu 

Polski, in Eugenia Zofia Prokop-Janiec (ed.) Polskie tematy i 

konteksty literatury żydowskiej, Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Polish)  

 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). An-Ski, S.(Shmuel Zanvil Rappoport), 

Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, New York: 

M.E. Sharpe, Inc.  

 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Bałaban, Majer, Encyclopedia of 

Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ
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Bar-Itzhak, Haya (2013). Cahan, Y.L., Encyclopedia of Jewish 

Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Druyanow, Alter, Encyclopedia of 

Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פפרו

Bar-Itzhak, Haya (2013). Edot Journa", Encyclopedia of Jewish 

Folklor and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Folk Narratives in Israel, Encyclopedia 

of Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Legend, Encyclopedia of Jewish 

Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Reshumot Journal, Encyclopedia of 

Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, Haya (2013). Segel, Benjamin Wolf, Encyclopedia of 

Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Bar-Itzhak, H. & Teller, A.(2013). Poland, Jews of, Encyclopedia 

of Jewish Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 חיה יצחק-בר 'פרופ

Gordinsky, Natasha (2013). Ein Wahres Babel: Mehrspachigkeit 

in Barbara Honigmanns Roman von einem Kinde, in Amir Eshel 

and Yfaat Weiss (eds.). Kurz hinter der Wahrheit und dicht 

neben der Lüge: Zum Werk Barbara Honigmanns. München, 

pp.113-129.  

  גורדינסקיה ר"ד

 נטליה

Lev Kenaan,  Vered (2013). "Who Cares whether Pandora had a 

large pithos or a small pyxis? Jane Harrison and the Emergence of  

a  Dynamic Conception of the Unconscious," in Vanda Zajko 

&Ellen O'gorman (eds.) Classical Myth and Psychoanalysis, 

Oxford University Press. 

 ורד לב כנען ר"ד

Paperni, Vladimir (2013). "Predislovije [Foreword]". In E. 

Tolstaja (ed). Lev Tolstoy v Ierusalime: Materialy 

mezhdunarodnoj nauchnoj Konferentsii [Leo Tolstoy in 

Jerusalem: Proceedings of the international scientific 

Conference]. Moskva: NLO, pp. 5 - 12.  

 ולדימיר פפרני ר"ד

Paperni, Vladimir (2013) "Lev Tolstoy i mistitsism [Leo Tolstoy 

and mysticism]" in E. Tolstaja (ed). Lev Tolstoy v Ierisalime: 

Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii [Leo 

Tolstoy in Jerusalem: Proceedings of the international 

scientific Conference]. Moskva: NLO, pp. 157 - 176  

 ולדימיר פפרני ר"ד

Paperni, Vladimir (2013). "Lev Tolstoy i russko-jevrejskije 

otnoshenija v kontse 19 - nachale 20 veka [Leo Tolstoy and 

Russian-Jewish Relationships in the End of 19-th and in the 

Beginnig of 20-th Centuries]" In V.Bagno (ed).Mezhetnicheskije 

imezhkofessional'nyje scvyasi v russkoj literature i folklore [ 

 ולדימיר פפרני ר"ד
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Inter-ethnic and inter-confessional Interactions in Russian 

Literature and Folklore]. St. Petersburg,Pushkinskij 

Dom[Russian Academy of Sciences], pp. 189 - 211.  

Gabriel, Zoran (2013) "The Tower of Asenath: a Folkloric Layer 

in a Jewish-Hellenistic Romance", in Acts of the 15th ISFNR 

Congress, Athens, pp 1-16. 

 גבריאל צורן 'פרופ

Raufman, Ravit. Jewish Wonder- Tale- The Encyclopaedia of 

Jewish Folklore - M.E. Sharpe, N.Y.  
 רוית ראופמן ר"ד

Raufman, Ravit. Jewish Folklore on the Internet- The 

Encyclopaedia of Jewish Folklore - A Multi Cultural 

Encyclopaedia-M.E. Sharpe, N.Y.  

 רוית ראופמן ר"ד

Raufman, R. & Dundes, A. - The Encyclopaedia of Jewish 

Folklore - A Multi Cultural Encyclopaedia- M.E. Sharpe, N.Y.  
 רוית ראופמן ר"ד

Fialkova, L. & Yelenevskaya, M. (2013) The Favorite Holiday: 

The New Year Celebration by the by émigrés to Israel. In: L. L. 

Fedorova (ed.) Ritual v iazyke i kommunikatsii (Ritual in 

Language and Communication, in Russian with summary in 

English). Moscow: Russian State Humanitarian University. 

(Russian), 255-265.  

  פיאלקובה 'פרופ

 לריסה

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
 רפאל וייכרט 'פרופ 5 אבן חושן6 רעננה5 1995-5112שירים : גג החשכה(5 5112)רפי 6 וייכרט

תרגום 6 קופווי' ורג'סיפור חייו מאת ג: יף אינדיאני'צ. (5112)שחר 6 ברם

 5 נהר ספרים6 המפעל לתרגום ספרי מופת6 לעברית ואחרית דבר
 שחר ברם ר"ד

עיון בחמישה מחזות : של האחר המיתי הדרמה(5 5112)ישראל 6 המאירי

 5 רסלינג6 תל אביב6 בעקבות לוינס
 ישראל המאירי ר"ד

-תל .דיסק בהלחנת מוני אמריליו-ספר: עד לב השמש(5 5112)רפי 6 וייכרט

 5 קשב לשירה6 אביב
 רפאל וייכרט 'פרופ

 עיונים - זר הוא מוכר פרצוף גם זך נתן של בעולם(5 5112) ראובן6 שהם

 לחקר גוריון-בן מכון5 זך נתן בשירת ורטוריים פואטיים, תמטיים: שונים

 5עמ ,,52 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת6 בוקר-שדה קריית6 והציונות ישראל

 ( אמריטוס)' פרופ

 שהם ראובן

Bar-Itzhak, Haya (Editor) (2013). Encyclopedia of Jewish 

Folklore and Traditions, New York: M.E. Sharpe, Inc.(2 Vols.)  
 חיה יצחק-בר 'פרופ
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Fialkova, L. & Yelenevskaya, M. (2013). In Search of the Self: 

Reconciling the Past and the Present in Immigrants’ 

Experiences. Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press.  

  פיאלקובה 'פרופ

 לריסה
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 חוג לפילוסופיה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 מייקל אנטוני ר"ד 111%

 עודד בלבן 'פרופ 111%

 יונתן ברג ר"ד 111%

 עמיהוד גלעד 'פרופ 111%

 גיורא הון 'פרופ 111%

 מאיר חמו 'פרופ 111%

 ליאור דינה לוי ר"ד 111%

 רות לורנד 'פרופ 111%

 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד 57%

 עדו לנדאו 'פרופ 111%

 אריאל מירב ר"ד 111%

 דניאל סטטמן 'פרופ 111%

 שאול סמילנסקי 'פרופ 111%

 ארנון קרן ר"ד 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 41  60  11 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 57  17 40  

 תואר שלישי  19 19 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 גיורא הון 'פרופ נסר אלדין מהדי אפקטיביות תורת המשחקים ככלי לקבלת החלטות בשיפוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 גיורא הון 'פרופ מקלדה סאמר הביקורת של גלילאו על אריסטו: נפילה חופשית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

היבטים מוסריים של ניתוחים לקביעת מין 

 בתינוקות וילדים במצבי אינטרסקס
 ארנון קרן ר"ד יטל'אוצ ויקטוריה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ארנון קרן ר"ד שוסטר אריאלה ?אחת הן –המודעת לפעול והפעולה  ההחלטה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מאיר חמו 'פרופ מימון אמבר הדילמה של המפל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מאיר חמו 'פרופ בצרי יונתן ?מה מחבר בין מצבים נפשיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פירוש פיזיקליסטי לפירוש ויגנר של תורת 

 הקוונטים 
 מאיר חמו 'פרופ כגן גיא

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מאיר חמו 'פרופ פייגלין אורי שאלות פתוחות ביחסות פרטית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מאיר חמו 'פרופ עברון איה דייוידסון וגודמן: האנומליות של המנטלי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 עודד בלבן 'פרופ דוידוביץ מיכל הפילוסופיה של קרל שמידט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דניאל סטטמן 'פרופ אידלסון זוהר שיוויון

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מאיר חמו 'פרופ נסראלדין חליל היפותזת העבר במכניקה סטטיסטית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אריאל מירב ר"ד 'יודקביץ קרון בעיית הכוללים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

CSR and the Justification of Religious 

Belief 
 מייקל אנטוני ר"ד להב דלית

 מייקל אנטוני ר"ד י'פלצ אופיר בעיית המגוון הדתי בשיפוט
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 מאיר חמו 'פרופ מליניאק זהר שאלות פתוחות בתורת הקוונטים של בוהם שלב ב

 מאיר חמו 'פרופ לוי אבי פירושים ריאליסטיים יחסותיים לתורת הקוונטים שלב ב

 בוזגלו דוד חוקי טבע ונסמכות יומיאנית שלב ב

 6מאיר חמו 'פרופ

אריאל מירב החוג 

  לפילוסופיה

 מאיר חמו 'פרופ זיס מוטי סינגולריות בתורת היחסות הכללית א שלב

 שלב ב
ריאליזם מתימטי ועקרון הפעולה המינימלית 

 בפיזיקה
 פירט ארז

 6מאיר חמו 'פרופ

מרסלו דסקל 

  אוניברסיטת תל אביב

 מאיר חמו 'פרופ בנימין עמיחי מימדית של הזמן 5-התורה ה שלב ב

 שלב א
the victimise discourse and Hanna 

Arendt 
 עודד בלבן 'פרופ פוזנר ליאורה

 סיים

Kripke-Wittgenstein Rule-Following 

Paradox: Private Non-Reductionism 

and Other Solutions 

 יונתן ברג ר"ד סעד עמית 

 שלב ב

Scripture as a Philosophical Urtext: The 

Hebrew Bible's Canonical Status in 

light of Franz Rosenzweig's Thought5 

 שרף אור
 6דניאל סטטמן 'פרופ

  פלור-פוך מנדס' פרופ

 דניאל סטטמן 'פרופ אברהם עליזה שיבוט שלב ב

 שלב ב
שמרנות וחדשנות בפילוסופיה היהודית של ימי 

 הביניים
 הורצקי עודד

 6דניאל סטטמן 'פרופ

  מנחם קלנר' פרופ

 רון ישי התלבטות שלב א
 6עדו לנדאו 'פרופ

  שאול סמילנסקי' פרופ

 רון ישי On Floundering שלב א
 6שאול סמילנסקי 'פרופ

  עדו לנדאו' פרופ

 שאול סמילנסקי 'פרופ כהן יובל שיקולים פרגמאטיים במוסר שלב ב

 שלב ב
השלכות מוסריות : השתקת התלונה המוסרית

 ומשפטיות
 שאול סמילנסקי 'פרופ שחם טליה

 עמיהוד גלעד 'פרופ רון נעם אחדות התבונה לפי קאנט שלב ב

 בוזגלו דוד גישת המערכות הטובות ביותר לחוקי טבע שלב ב
 6אריאל מירב ר"ד

  מאיר חמו' פרופ

 שלב א
תפישת משמעות החיים בפילוסופיה של 

 שופנהאור
 אריאל מירב ר"ד בוריאקוב מאיה

 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד אלון עמית נילי Diogenes of Babylon - On the Soul סיים

 שלב ב
The Philosophical Theme and Purpose 

of Diogenes of Oinoanda's Inscription 
 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד כהן ענבל

 בשיפוט
The Judeo-Greek Background of 

             (Likeness to God) in the 

Kristina   

Gudelyte 
 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד
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Philosophy of Philo Judaeus 

 בשיפוט

המחלוקת הפילוסופית בנוגע להשפעת המוסיקה 

דיון בפרגמנט : על מצבם המוסרי של מאזיניה

 המיוחס להיפיאס הסופיסט

 מנחם לוז (גמלאי)ר "ד רפאל דינה

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

5112 -

511, 
5516111 ₪ 

Roger Bacon (1214–

1294) and the Making of 

the Concept of Law of 

Nature 

הקרן הלאומית 

 למדע
 (PI) גיורא הון 'פרופ

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

הפרסוםשם המאמר ובימת   
ת /שם חבר

 הסגל
5 פול סארטר-אן'לז' בחילה'דיון ב -זהות ומשמעות 6 נרטיב(5 5112)ליאור 6 לוי

 5 152-175: 6,5 עיון
 ליאור דינה לוי ר"ד

: קוהרנטיות בין ריבוי מימושים לבין נסמכות-על אי(5 55112 )א6 ושנקר5 מ6 חמו

 5 115-151: 6,5 רבעון פילוסופי: עיון5 סוג-טיעון לטובת פיזיקליזם
 מאיר חמו 'פרופ

-,51: כח מחקרי משפט6 "יהודיות בישראל-הדתות הלא(5 "5112)דני 6 סטטמן

 (5עם גידי ספיר) 187
 דניאל סטטמן 'פרופ

Levy, Lior (2013). Reflection, Memory and Selfhood in Jean-Paul 

Sartre's Early Philosophy. Sartre Studies International, 19(2): 

97-111.  

 ליאור דינה לוי ר"ד

Hon, G. & Goldstein, B. R. (2013). J. J. Thomson’s Plum-Pudding 

Atomic Model: The Making of a Scientific Myth. Annalen der 

Physik (Berlin), 525, No. 8–9, A129–A133.  

 גיורא הון 'פרופ

Hon, G. & Goldstein, B.R. (2013). Centenary of the Franck-Hertz 

Experiments. Annalen der Physik (Berlin), 525, No. 12, A179–
 גיורא הון 'פרופ
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A183.  

Keren, Arnon. (2013). Kitcher on Well-Ordered Science: Should 

Science Be Measured against the Outcomes of Ideal Democratic 

Deliberation? Theoria 77: 233-244.  

 ארנון קרן ר"ד

Hemmo, M. & Hagar, A. (2013). The Primacy of Geometry. 

Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 44:357-

364.  

 מאיר חמו 'פרופ

Hemmo, M. & Shenker, O. (2013).Probability Zero in Bohm’s 

Theory. Philosophy of Science, 80(5):1148-1158.  
 מאיר חמו 'פרופ

Hemmo, M. & Shenker,O. (2013). Entropy and Computation: the 

Landauer-Bennett Thesis Reexamined. Entropy,15, 3297-3311.  
 מאיר חמו 'פרופ

Statman, Daniel. "Ending Wars: A Contractarian View of Jus ex 

Bello," Ethics (forthcoming) 
 דניאל סטטמן 'פרופ

Landau, Iddo (2013). Neurology, Psychology, and the Meaning of 

Life: On Thagard’sThe Brain and the Meaning of Life. 

Philosophical Psychology 26(4) (2013):604-618.  

 עדו לנדאו 'פרופ

Landau,Iddo(2013). Conceptualizing Great Meaning in Life: Metz 

on the Good, the True, and the Beautiful. Religious Studies49(4): 

505-514.  

 עדו לנדאו 'פרופ

Landau, Iddo (2013). Coherentism, Brain Science, and the 

Meaning of Life: AResponse to Thagard. Philosophical 

Psychology 26(4) (2013): 622-624.  

 עדו לנדאו 'פרופ

Smilansky, Saul (2013). “Why Moral Paradoxes Matter: ‘Teflon 

Immorality’ and the Perversity of Life”, Philosophical 

Studies165: 229-243. 

 שאול סמילנסקי 'פרופ

Smilansky, Saul (2013). “A Difficulty Concerning 

Compensation”, Journal of Moral Philosophy 10: 329-337. 
 שאול סמילנסקי 'פרופ

Smilansky, Saul (2013). “The Paradox of Moral Complaint: A 

Reply to Shaham”, Utilitas 25: 277-282. 
 שאול סמילנסקי 'פרופ

Smilansky, Saul (2013). “Morally, Should We Prefer Never to 

Have Existed?”, Australasian Journal of Philosophy 91: 655-

666. 

 שאול סמילנסקי 'פרופ

Amihud, Gilead (2013). Pure possibilities and some striking 

scientific discoveries,” Foundations of Chemistry, DOI 

10.1007/s10698-013-9190-4  

 עמיהוד גלעד 'פרופ

Amihud, Gilead (2013). Shechtman’s three question marks: 

possibility, impossibility, and quasicrystals,“ Foundations of 

Chemistry 15, pp. 209–224  

 עמיהוד גלעד 'פרופ

Luz, Menahem (2013). Marcello Valente (ed.), [Aristotele] ר "ד
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Economici Introduzione, testo rivisto, traduzione e commento. 

The Classical Review 63 (1): 68-70  

 מנחם לוז (גמלאי)

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Antony, Michael (2013). "Can We Acquire Knowledge of 

Ultimate Reality?" In J. Diller and A. Kasher (eds.) Models of 

God and Other Ultimate Realities. Dordrecht: Springer, pp. 81-

90.  

 מייקל אנטוני ר"ד

Boumans, M. & Hon, G. (2013). Introduction, in Boumans, 

Marcel, Giora Hon, and Arthur Petersen (eds.), Error and 

Uncertainty in Scientific Practice. London: Pickerting & Chatto, 

pp. 1–12.  

 גיורא הון 'פרופ

Hon, Giora (2013). Experiment, Philosophy of, in Byron Kaldis 

(ed.), Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences (Sage 

Publications, 2013), vol. 1, pp. 314–318.  

 גיורא הון 'פרופ

Landau, Iddo (2013). Perfectionism and Non-Perfectionism in 

Camus's Myth ofSisyphus. In Beatrix Himmelmann, ed., On 

Meaning in Life (Boston: DeGruyter), pp. 139-151.  

 עדו לנדאו 'פרופ

Landau, Iddo (2013). The Meaning of Life. In Hugh LaFollette, 

ed.,TheInternational Encyclopedia of Ethics(London: 

WileyBlackwell), pp. 3043-3047.  

 עדו לנדאו 'פרופ

Landau, Iddo (2013). Feminist Standpoint Theory. InDenis 

Phillips, ed.,Encyclopedia of Educational Theory and 

Philosophy. (New York: Sage), pp. 504-507,  

 עדו לנדאו 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Boumans, M., Hon, G. & Petersen, A. (2013). (eds.). Error and 

Uncertainty in Scientific Practice. London: Pickerting & Chatto.  
 גיורא הון 'פרופ
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 יליזציות ימיותוחוג לציו
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 דרור ל'אנג ר"ד 111%

 גיל גמבש ר"ד 111%

 חסאן חליליה ר"ד 57%

 אסף לנדאו-יסעור ר"ד 111%

 יעקב כהנוב 'פרופ 111%

 דורית סיון ר"ד 111%

 דבורה צויקל ר"ד 111%

 שריאל שליו 'פרופ 71%

 אהוד שפניר (אמריטוס)' פרופ 111%

 מרט יוסי( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 ארצי מיכל( אמריטה)' פרופ גמלאית

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
      

כ"סה שניתואר  עם תזה בלי תזה   
 53  26 27  

 תואר שלישי  22 22 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב א

מחקר ארכיאומטלורגי של ממצאי המתכת 

6 ממגדל הזבוביםוהתלכידים מהספינה הטרופה 

 עכו

 כהן מעין

 6דבורה צויקל ר"ד

6 ר דנה אשכנזי"ד

  יעקב כהנוב' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Marine Installations from the Roman 

and Crusader Period at Dor's North Bay 
 ארקין אהוד

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  ר גיל גמבש"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Marine Installations in Dor’s South Bay אנגולץ קרן 

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  ר מייקל לזר"ד

 סיים

The Coastal and Inland Traditions of 

Cultic Architecture and Furnishings in 

Middle Bronze Canaan 

 סאסנו מתיו

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

אריק קליין ' פרופ

(GWU) 6ר גיל "ד

  גמבש

טרם אישור 

 הצעת התיזה

An Exploration of State-Sponsored 

Piracy from Alexander to Pompey 
Joe Pacheco 

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  ר גיל גמבש"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

A Pilot Study for Constructing an 

Underwater Archaeological Park in Tel 

Dor 

Jacob Vandor 

-יסעור ר"ד

 6אסף נדאול

  ר דב צביאלי"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ברקן דייגו ,511ניתוח ממצאי הספינה הטרופה דר 

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  יעקב כהנוב' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

איתור אתרים אפשריים למעגנים קדומים באזור 

 אכזיב
 ניסנבאום ערן

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  יעקב כהנוב' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 הולצמן מיכאל Cמטען הספינה דור 

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  יעקב כהנוב' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אפיון וכימות זרחן וחנקן בסדימנטים הימיים 

והערכת 6 ן"באזור המוצא הימי של השפד

 השפעתם על הבנתוס

 שמע חסן
 6דרור ל'אנג ר"ד

  ר נורית קרס"ד
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 טרם אישור

 הצעת התיזה

 Cymodocea)כרי עשב ים של גלית גדולה 

nodosa )אקולוגיה והשפעת : בחופי ישראל

 האדם על מין זה

 שפירא אורי
 6דרור ל'אנג ר"ד

  ר דורית סיון"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דרור ל'אנג ר"ד בר לב אביחי הבנת מנגנון נדידת המדוזות במזרח הים התיכון

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

אפיון מינים  –התקבצויות בטאים בחוף הישראלי 

 ובתי גידול 
 לוי יצחק

 6דרור ל'אנג ר"ד

  ר גיל גמבש"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

A study of the effects of underwater 

archaeology on sandy sediment marine 

biota in Dor, Israel, the eastern 

Mediterranean 

 שונוולד מאורה

 6דרור ל'אנג ר"ד

-ר סימונה כתב"ד

  אבנעים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Effects of Sand Beach Nourishment 

on the Local Benthic Fauna: A Case 

Study from the Krayot Beach in Haifa 

Bay, Israel 

 סולי אריק
 6דרור ל'אנג ר"ד

  ר דב צביאלי"ד

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

הבונים  –תחילת מערך הרבאט בארץ ישראל 

 (כפר לאם)
 מחאגנה שירין

 6חסאן חליליה ר"ד

אמריטה ' פרופ

  מיכל ארצי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שרבקוב אנה עדיין לא הוחלט

 6דבורה צויקל ר"ד

  חיים גורן' פרופ

 שלב ב

East Mediterranean late Holocene 

relative sea-level changes based on 

archaeological indicators from the coast 

of Israel  

 וונש ראובן
 6דורית סיון ר"ד

  אורן טל' פרופ

 אלישיב הדר Haifa Bay wetlands סיים

 6דורית סיון ר"ד

6 ר רויטל בוקמן"ד

  ר דב צביאלי "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Looking for potential ancient anchorages 

in Achziv  
 ניסנבויים ערן

 6דורית סיון ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Connection between Maritime 

Awareness and the Formation of the 

Israeli Coastal Landscape in the 20th 

Century 

 שדות אור
 6גיל גמבש ר"ד

  ר ארנון גולן"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Harbor Facilities from the Roman Period 

in Dor's Northern Bay 
 ארקין אהוד

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

 סיים

The Coastal and Inland Traditions of 

Cultic Architecture and Furnishings in 

Middle Bronze Canaan 

 ססנו מת׳יו

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Batoids along the Israeli Coast לוי איציק 

 6גיל גמבש ר"ד

  ר דרור אנג׳ל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Pirates as :Mercenaries An Exploration 

of State-Sponsored Piracy from 

Alexander to Pompey 

 פצ׳קו ג׳ו

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Carmel Coast during the Late 

Bronze Age to Iron Age transition: 

Continuation and Change 

 מרטין גרסיה חוסה

 6גיל גמבש ר"ד

אמריטה ' פרופ

  מיכל ארצי
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 סיים

Characterization of the biota trapped in 

the cooling water filters of the Ashdod 

power plant and an attempt to prevent 

the penetration of part of the biota" 

 סימנטוב רונן 

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר ענת גלזר"ד

 סיים

The effects of the invading mytilid 

mussel Brachidontes pharaonis on the 

species diversity of the rocky intertidal 

 קליידון שרה

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר גיל רילוב"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Development of a method for marking 

St. Peter's fish, Sarotherodon galilaeus, 

for the estimation of their stocking 

success in the Lake of Galilee (Kineret) 

- biological and economical aspects 

 רובינשטיין גיא

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  מנחם גורן' פרופ

 בשיפוט

Examination of economic tools aimed to 

preserve marine biodiversity in the 

Mediterranean coastal waters of Israel 

 ערד עמית 

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  דיסני ר דפנה"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ארבעה מצבורי כסף מתקופת הברזל בצפון ארץ 

 מחקר השוואתי: ישראל
 אשל צלה

 6שריאל שליו 'פרופ

6 ר איילת גלבוע "ד

-ר נעמה יהלום"ד

  מאק

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אבו ריא ראפע הפגיון המקומי -התפתחות השברייה 

 6שריאל שליו 'פרופ

יהושע ' פרופ

  פרנקל

 
Archaeological Remains of the Ribat in 

the “Eretz Israel” Coast 

Shireen 

Mahajeneh 

 ( אמריטה)' פרופ

 6 ארצי מיכל

 ר חלילה חסאן"ד

 

Cultic Elements in the 2nd’ Millennium 

BCE in View of the Goblets from the 

‘Favissa’ ,at the Foot hills of Tel 

Qashish 

Orit Segal 
 ( אמריטה)' פרופ

 ארצי מיכל

 
Cypriote White Slip Pottery at Tell Abu 

Hawam’s Anchorage 

Catherine 

Davie 

( אמריטה)' פרופ

' פרופ6 ארצי מיכל

 יוסי מרט

 
Tel Nami 1985 Survey and Geophysical 

Data 
Casey Sharp 

( אמריטה)' פרופ

' פרופ6 ארצי מיכל

 יוסי מרט

 

The Carmel Coast during the Late 

Bronze to Iron Age Transition: 

Continuations and Change 

José Maria 

Martin 

( אמריטה)' פרופ

ר "ד6 ארצי מיכל

 גיל גמבש
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב

The Role of International Trade in the 

Formation of a Mediterranean Coastal 

Economy: The Case Study of the Middle 

Bronze Age Polity of Kabri 

 סמט ענבל

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  אריק קליין' פרופ

 גרומן מיכל האופי האוניברסלי של הגירות ימיות קדומות שלב ב

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  ר גיל גמבש"ד

 שלב א

The Impact of the Eastern Mediterranean 

Cultures upon Canaanite Religion and 

the Effects of Canaanite Cult on the 

West: The Middle and Late Bronze Ages 

(Ca. 1950–1200 BCE) 

 סאסנו מתיו

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

בש ר גיל גמ"ד

אריק ' ופרופ

  קליין

 שלב א

Maritime networks of the Southern 

Coastal Levant during the Late 

Hellenistic and Early Roman period and 

their significance within the wider 

Mediterranean maritime connectivity5 

Paula Zajac 

-יסעור ר"ד

 6אסף לנדאו

  ר גיל גמבש"ד

 שלב ב
מוסד הרבאט בארץ ישראל כמקור להתפשטותו 

 באגן הים התיכון
 אבו אחמד עזיז

 6חסאן חליליה ר"ד

אמריטה ' פרופ

  מיכל ארצי

 בשיפוט

והשתקםותם ' הים והסביבה הימית בקוראן ובחדית

וספרי ניווט 6 האסטרונומית6 בספרות הגיאוגרפית

 5קלאסיים

 אבו חמד עומרי 

 6חסאן חליליה ר"ד

אהוד  'פרופ

  שפניר

 שלב א
היבטי קיימות ביחסי הגומלין בין חקלאות המים 

 והסביבה החופית והימית בישראל

  עיינה

 פרלברג-בנט

 6דרור ל'אנג ר"ד

6 ר שירה פרימן"ד

6 המכון ללימודי ים

אוניברסיטת 

  חיפה

 שלב ב

Microplastic pollution and its potential 

effect on marine food webs in Israeli 

coastal waters 

 דרור ל'אנג ר"ד ון דר הל נועם

 שלב ב

Reconstructing the past Israeli coastline 

and shallow shelf landscape in different 

time-slices, and its effect on human 

settlements 

 שטינברג גלעד
 6דורית סיון ר"ד

Dr. Justin Dix  

 שלב ב

The climate's influence on ecological 

societies and species diversity at the 

rocky coasts in the East Mediterranean 

 דוד ניב
 6דורית סיון ר"ד

  ר גיל רילוב"ד
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 סיים

תולדות נמלה של  -נמל יפו בגאותו ובשקיעתו 

העיר מהתקופה הצלבנית ועד ראשית מלחמת 

 העולם הראשונה 

 אלי הדד

 6דורית סיון ר"ד

6 מיכל ארצי' פרופ

  חיים גורן' פרופ

 שלב ב
The Universal Characteristics of 

Maritime Civilizations 
 גרומן מיכל

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

 שלב א

The Coastal Southern Levant and the 

Mediterranean during the Hellenistic and 

Early Roman Periods 

 צייק פאולה

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

 שלב א

The Impact of the Eastern Mediterranean 

Setting upon MB and LB Canaanite 

Religion 

 ססנו מת׳יו

 6גיל גמבש ר"ד

ר אסף יסעור "ד

  לנדאו

 שלב ב
"Can the gardening concept be applied 

for reef restoration in Tanzania reefs?" 

Emanuel  

Embije 

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

ברוך ' פרופ

  רינקביץ

 סיים
"The trawl fisheries in the Mediterranean 

coast of Israel" 
 אדליסט דור

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר דניאל גולני"ד

 בשיפוט

"The sea and the marine environment 

according to the Koran and their 

reflection in the geographic and 

astronomic literature and classical 

navigation books" 

 אבו חמאד עומרי

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר חסן חליילה"ד

 שלב ב
"Bio-economic aspects of fisheries 

management in the Lake of Galilee" 
 אופיר אייל

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר גדעון גל"ד

 שלב ב

Application of marine sponges (Porifera) 

as a means to establish sustainable 

aquaculture 

 נמוי פיליפ

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ל'ר דרור אנג"ד

 שלב ב

Marine debris on the Mediterranean 

coast of Israel – types, origin, coastal 

distribution and vectors of transport 

 פסטרנק גליה

  (אמריטוס)' פרופ

 6אהוד שפניר

  ר דב צביאלי"ד

 

Southern Jordan Valley and the Desert 

Fringe of Samaria in the Middle  

Bronze II Period 

Haim Cohen 
( אמריטה)' פרופ

 ארצי מיכל

 
The Usage of Metals in the Middle 

Bronze Age 

Tal Ken-Zipor 

Meiron 

( אמריטה)' פרופ

' פרופ6 ארצי מיכל

 שריאל שלו 

 

Second Millennium Geo-archaeology 

and Palaeo-environment of the Tel Nami 

Region: An Integrated Approach to a 

Coastal and Maritime Study 

Yossi Salmon 
( אמריטה)' פרופ

 ארצי מיכל

 The Harbor of Jaffa Eli Hadad 

( אמריטה)' פרופ

ר "ד6 ארצי מיכל

 דורית סיון

 
Palestinian Coastal Defense System 

(Ribat) as a Forerunner of Its 

Aziz Abu 

Ahmad 

( אמריטה)' פרופ

ר "ד6 ארצי מיכל
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Development and Expansion in Islamic 

Mediterranean 

 חליליה חסאן

 
Stratum V at Tell abu Hawam in the 

Local and International 
Dor Golan 

( אמריטה)' פרופ

ר "ד6 ארצי מיכל

 חליליה חסאן

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /חברשם 

 הסגל

5112-511, 2576111 ₪ 

The Ancient Harbors of the 

Mediterranean and the 

Grand Strategy of Regional 

Empires 

Israel Science 

Foundation 

 גיל גמבש ר"ד

 (PI) 

5112 - 11111 ₤ Akko Tower Wreck HFF 

  יעקב כהנוב 'פרופ

(PI)6  

 ר דבורה צויקל"ד

5115-511, 1,16791  ₪ 

The Environmental 

Significance of Holocene 

Sand and Dune Incursions 

along the Coast of Israel 

משרד האנרגיה 

 ישראל6 והמים

  6דורית סיון ר"ד

 ר "ד

 רויטל בוקמן

מענק גישוש 

לקראת 

המחקר 

שהוגש ל 

GIF 

2851 € 

Calibration of carbonate 

deposits in ancient 

aqueducts as a 

paleoenvironmental data 

source, using the Ottoman 

aqueduct of Acre, Israel as a 

test case 

DFG 

 6דורית סיון ר"ד

Prof. Cees 

Passchier 

 
116111 ₤ 

The Akko Tower Wreck and 

its connection with the 

Royal Navy’s campaign 

against Bonaparte in 1799, 

based on underwater 

archaeology 

Honor Frost 

Foundation 

Research 

Grant in 

Maritime 

Archaeology 

 דבורה צויקל ר"ד

 (PI)6  

 יעקב כהנוב' פרופ

5115-5112 $176851  $ 

"A preliminary survey of the 

biological diversity of 

pelagic decapods in the 

Mediterranean coastal 

waters of Israel 

Israel 

Taxonomy 

Initiative for 

the study 

 (אמריטוס)' פרופ

  אהוד שפניר 

(PI) 
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Spanier E.& Lavalli, K.L. (2013). First record of an early benthic 

juvenile likely to be that of the Mediterranean slipper lobster, 

Scyllarides latus (Latreille, 1802) Crustaceana, 86 (3): 259-267.  

' פרופ

  שפניר (אמריטוס)

 אהוד

Nsajigwa E.J. Mbije, E. Spanier& B. Rinkevich, (2013). A first 

endeavour in restoring denuded, post-bleached reefs in Tanzania. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 128:41-51.  

' פרופ

  שפניר (אמריטוס)

 אהוד

Mart, Y. (2013). Geodynamics of the Middle East domain since 

the Oligocene: Research summary. Journal of the Geological 

Society of London, 170: 483-496. 

( אמריטוס)' פרופ

 מרט יוסי

Ryan, W.B.F., Vachtman, D., McHugh, C., Cagatay, M.N., Mart, 

Y. (2013). A channeled shelf fan initiated by flooding of the Black 

Sea. In: Goffredo, S., Dubinsky, Z., Editors, The Mediterranean 

Sea: Its History and Challenges. Springer-Verlag, Berlin, 11-285 

( אמריטוס)' פרופ

 מרט יוסי

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Khalilieh, Hassan (2013). John L. Meloy.Imperial Power and 

Maritime Trade: Mecca and Cairo in the Later Middle 

Ages.Chicago Studies on the Middle East, vol. 6; Chicago: The 

University of Chicago Press, 2010. Speculum 88.2 (2013): 555-

556. (Bookreview)  

 חסאן חליליה ר"ד

Goshen, N., Yasur-Landau, A. & Cline, E.H. (2013). Textile 

production in Palatial and Non-Palatial contexts: the case of Tel 

Kabri” in Nosch, M.-L. Koefoed, H. and Andersson E. eds. 

Textile Production and Consumption in the Ancient Near 

East. Archaeology, Epigraphy, Iconography. Oxford and 

Oakville: 45-53.  

-יסעור ר"ד

 אסף לנדאו

Yasur-Landau, A. (2013). Chapter 11. Cypriote, Myceanean, and 

Derivative forms from Levels K-8 and K-9. In: Finkelstein, I. 

Ussishkin, D. and Cline, E. H. eds. Megiddo V. The 2004-2008 

Seasons. Tel Aviv: 458-475.  

-יסעור ר"ד

 אסף לנדאו

Yasur-Landau, A. (2013). Chapter 22. A Double Axe from Level 

H-9. In: Finkelstein, I., Ussishkin, D. and Cline, E. H. eds. 

Megiddo V. The 2004-2008 Seasons. Tel Aviv: 1091-1093.  

-יסעור ר"ד

 אסף לנדאו
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Spanier, E. & K.L. Lavalli (2013). Commercial Scyllarids. 

Chapter 13. In: Lobsters: biology, management, aquaculture and 

fisheries (Phillips, B. F. ed.), Blackwell, Oxford, UK, pp. 414-

467  

' פרופ

 אהוד שפניר (אמריטוס)

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג לשפה וספרות אנגלית 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 דפנה ארדינסט 'פרופ 111%

 איילת ישי-בן ר"ד 111%

 שרה גלעד ר"ד 111%

 רון כוזר 'פרופ 111%

 בתיה לאופר 'פרופ 111%

 אילת לנגר ר"ד 111%

 ון'ג מייהיל 'פרופ 111%

 ונדי סנדלר 'פרופ 111%

 קרן עמרי ר"ד 111%

 דניס קורזון 'פרופ 111%

 בנט קרביץ ר"ד 111%

 אליוט סימון( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 116.5  179  27 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 54  29 25  

 תואר שלישי  21 21 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Selected L1 attrition features of 

Portuguese Immigrants in Israel 
 בתיה לאופר 'פרופ רוט דבורה

 סיים
L1 Attrition without L2 Acquisition: A 

case of Russian Immigrants in Israel 
 בתיה לאופר 'פרופ איבה'בלג ליובוב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

In case of a curse: the translation of 

swear- and taboo words from American 

English into Hebrew in film and 

television subtitles 

 דניס קורזון 'פרופ מרום נועה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Acceptances and the Refusals of 

Marriage Proposals in Jane Eyre, Bleak 

House and The Small House at 

Allington 

 דניס קורזון 'פרופ חנאן  מאדי 

 שלב א
Speech Presentation in Young 

Children, Children and Adolescent 
 דניס קורזון 'פרופ מהא   סעדיה 

 סיים
Stylistic variation in Bedouin 

Electronic Ameiya 
Arkaan  Zubidat ון'ג מייהיל 'פרופ 

 בשיפוט
The identity of Israeli Arabs: Between 

the hammer and the anvil 
Mariam  Ayyad ון'ג מייהיל 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The meaning of citizenship for Israeli 

Arabs 
Nabeha  Ali ון'ג מייהיל 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Differences in reading and writing in 

Arabic orthography and Electronic 

(Latin) Arabic 

Rana Marwat 

 6ון'ג מייהיל 'פרופ

Dr. Raphiq 

Ibrahim, Prof. 

Asaid Khateb  

 סיים
The Guilty Unreliable Narrator in 

Conrad and Fitzgerald 
 דפנה ארדינסט 'פרופ ברושי  נועה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Mythical Method in T.S. Eliot's 

"The Wasteland" 
 דפנה ארדינסט 'פרופ ברטלסן אלחנדרו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Name of the Other: Destined One 

vs. Collective Other in Science-Fiction 

and popular American culture 

Linoy Gal קרן עמרי ר"ד 

טרם אישור  Recreating the Artist- The Sivan Koren קרן עמרי ר"ד 
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 Künstlerroman in Modern Literature הצעת התיזה

 סיים
Walt Whitman and Khalil Gibran: the 

American Canon? 
Iyad Mahlouf בנט קרביץ ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
undetermined  Kfir  Levy בנט קרביץ ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Religion in the Victorian Realistic 

Novel 
Margaret Levin שרה גלעד ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Gender in Terry Pratchett's Discworld Liron Schaechter שרה גלעד ר"ד 

 סיים
The Translation of English Modal 

Verbs into Standard Arabic 
 רון כוזר 'פרופ זיידאן היבא

 סיים
The Basic Noun-Verb Distinction in 

Two Young Sign Languages 

Oksana 

 Tkachman 
 ונדי סנדלר 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Love Laws in the Indian Novel  איילת ישי-בן ר"ד רוזנבלום אליסון 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Advertising Realism and the Victorian 

Novel 
 איילת ישי-בן ר"ד צופים פרנציסקה

טרם אישור 

 התיזה הצעת

Literary Voices of Arab Women 

Writers in English 
 איילת ישי-בן ר"ד שירין דאהר

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  שם המונחה 
ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב

Reading Comprehension and 

Lexical Development in L2: Are 

they Related? 

 בתיה לאופר 'פרופ קלובסקי חייקה 

 שלב ב

Lexical Development of English 

Vocabulary over Eight Years of 

Study  

 בתיה לאופר 'פרופ אביעד-לויצקי תמר

 שלב ב
Lexical competence of highly 

advanced L2 users  
 בתיה לאופר 'פרופ מזרחי-יורצנקו ילנה

 שלב א

L1 attrition: the effects of 

knowledge of other languages: L2 

and L3 

 בתיה לאופר 'פרופ בלגאיבה ליובוב

 בשיפוט

LiveJournal Culture: Language 

Use in the Creation and 

Maintenance of Online 

Communities 

 דניס קורזון 'פרופ מקנזי פיונה

 בשיפוט
Language Change and Social 

Diffusion: The Spread of Lexical 
 דניס קורזון 'פרופ מייבאום רבקה
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Innovations in Twitter 

 שלב ב

The Influence of Religion on 

Language: The Case of the 

Calvinists 

 דניס קורזון 'פרופ האושטיין חנה 

 שלב ב

The Performance of Humor and 

Narrative in Video-Mediated 

Communication: An Approach to 

the Study of Social Presence 

 רוזנבאון לורה
 6דניס קורזון 'פרופ

  שיזף רפאלי' פרופ

 סיים
A study of Romanized Levantine 

Arabic on Facebook 
Iman Garra-Alloushi ון'ג מייהיל 'פרופ 

 שלב ב

Language policy in higher 

education: The case of the Arab 

minority in Israel 

Salah Fokra ון'ג מייהיל 'פרופ 

 שלב ב
Writing in the Contemporary 

African Novel  
 סטרן-ונסקה  רות 

 6דפנה ארדינסט 'פרופ

  ישי -ר איילת בן"ד

 שלב ב
Xenopobia and Racism in early 

20th c American Literature 
Wisam Chaleila בנט קרביץ ר"ד 

 American Detective Fiction שלב ב
Hana  Saliba 

Suleiman 
 בנט קרביץ ר"ד

 סיים
Cognitive Theory and Children's 

Fantasy Literature 
Einat Palcovich שרה גלעד ר"ד 

 שלב ב
Gothic Literature and 

Contemporary YA Fantasy  
Ildiko Neumann שרה גלעד ר"ד 

 שלב ב
Home and the UnHeimlich in 

Children's Fantasy Literature 
Nadav Almog שרה גלעד ר"ד 

 שלב ב
Trauma, Motherhood, and 

Contemporary Women's Literature 
Barbara Orit שרה גלעד ר"ד 

 שלב ב
The Family in the Novels of Jane 

Austen 
Libby Bagno שרה גלעד ר"ד 

 שלב א
Animal Shape-Shifting in Terry 

Pratchett's Discworld 
Jumana Mussa שרה גלעד ר"ד 

 שלב ב

linguistic and Discursive Aspects 

of Psycho-Social Theories of 

Influence and Persuasion 

 רון כוזר 'פרופ נר אריה

 שלב א

Analyzing the Cultural Content of 

the Materials Used for Teaching 

English to High School Arabic 

Speaking Learners in Israel 

 רון כוזר 'פרופ בשארה מוזנה

 שלב ב

The Development of Prosodic 

Complexity in Israeli Sign 

Language 

Svetlana Dachkovsky ונדי סנדלר 'פרופ 

 שטרן-ונסקה רותי Writing in Africa שלב ב

 6איילת ישי-בן ר"ד

דפנה 6 פרופ

  וולקן-ארדינסט
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הקרן שם הצעת המחקר

שם 

ת /חבר

 הסגל

5115-5119 
565586,88 

 € מיליון

The Grammar of the Body: A 

Multi-disciplinary Approach 

to Combinatoriality in 

Language 

European 

Research 

Council 

Advanced 

Grant 

  סנדלר 'פרופ

 (PI) ונדי

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Laufer, Batia (2013). Thresholds for Reading Comprehension: 

What they are and how they canbe used for teaching purposes. 

TESOL Quarterly, 47(4):867-872  

 בתיה לאופר 'פרופ

Kurzon, Dennis (2013). Diacritics and the Perso-Arabic script. 

Writing Systems Research, 5:2, 2-11.  
 דניס קורזון 'פרופ

Kurzon, Dennis (2013). Foreign and archaic phrases in legal texts. 

International Journal of Speech,Language and the Law, 20.1, 

117-142.  

 דניס קורזון 'פרופ

Omry, Keren (2013).“Israeli SF 101, SFRA Review, Vol. 306: 8-

11.  
 קרן עמרי ר"ד

Kravitz, Bennett (2013). Mark Twain's Satanic Existentialist: The 

Mysterious Stranger. European Journal of American Studies.  
 בנט קרביץ ר"ד

Kravitz, Bennett (2013). The Anti-Detective in Mister Peanut, The 

New York Trilogy and the old wine shades. Journal of popular 

culture.  

 בנט קרביץ ר"ד

Sandler, W. (2013). Visual prosody. In R. Pfau, M. Steinbach, 

and B. Woll (Eds.), Sign language: An international 

handbook. Berlin: Mouton de Gruyter. 55-76.  

 ונדי סנדלר 'פרופ

Sandler, W. (2013). Dedicated gestures and the emergence of ונדי סנדלר 'פרופ 
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sign language. Gesture 12/3:265-307.  

Dachkovsky, S., Healy C., & Sandler, W. (2013). Visual 

intonation in two sign languages. Phonology 30:2. 211-252.  
 ונדי סנדלר 'פרופ

Sandler, W. (2013). Vive la différence: Sign language and 

spoken language in language evolution. D. Kemmerer, (Ed.), 

special issue of Language and Cognition, 5:2-3. 189-204.  

 ונדי סנדלר 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Laufer, Batia. (2013). Vocabulary and writing."In C.A. Chapelle 

(ed.). The Encyclopediaof Applied Linguistics. Boston: Wiley-

Blackwell  

 בתיה לאופר 'פרופ

Levitzky-Aviad, T. & Laufer, B. (2013).Lexical properties in the 

writing of foreign language learners over eight years of study: 

Single words and collocations. In C. Bardel, C, Lindqvist, & B. 

Laufer (eds.). L2 Vocabulary Acquisition, Knowledge and Use. 

New Perspectives on Assessment and Corpus Analysis. 

EUROSLA Monographs 2. pp. 127-148  

 בתיה לאופר 'פרופ

Kurzon, Dennis (2013). Silence. In Marina Sbisà and Ken Turner 

(eds.). Handbook ofPragmatics: Speech Actions. Berlin: 

Mouton De Gruyter, pp. 659-684  

 דניס קורזון 'פרופ

Elliott,  M. Simon (2013).  Prophetic Voices: Joachim de' Fiore, 

Moses Maimonides, Philip Sidney, Mary Sidney Herbert and the 

Psalms. In Religious Diversity and Early Modern Texts: Catholic, 

Judaic, Feminist and Secular Dimensions,  Eds. Arthur F. Marotti 

and Chanita Goodblatt. Detroit: Wayne State University Press : 

195-229. 

( אמריטוס)' פרופ

 אליוט סימון

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Erdinast-Vulcan, Daphna (2013). Between Philosophy and דפנה ארדינסט 'פרופ 
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Literature: Bakhtin and the Question of the Subject. Stanford: 

Stanford University Press.  

Ben-Yishai, Ayelet (2013). Common Precedents: The 

Presentness of the Past in Victorian Law and Fiction. New 

York: Oxford University Press.  

 איילת ישי-בן ר"ד

Bardel, C., Lindqvist, C. & Laufer, B.(eds.) L2 vocabulary 

Acquisition, Knowledge and Use. New Perspectives on 

Assessment and Corpus Analysis.The European Second 

Language Acquisition Association.  

 בתיה לאופר 'פרופ
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 חוג לשפה וספרות ערבית 
 3102החוג לשנת סגל . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אבראהים רייס'ג ר"ד 111%

 אהרון קלינברגר-גבע 'פרופ 111%

 עלי חוסיין ר"ד 111%

 מסעוד חמדאן ר"ד 71%

 אבראהים טאהא 'פרופ 111%

 עפר לבנה 'פרופ 111%

 ערין קודסי -סלאמה  ר"ד 111%

 לאל'ג עבד אלגני ר"ד 111%

 ורדית חיים-ריספלר 'פרופ 111%

 ראובן שניר 'פרופ 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 108.5  217   

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 97  54 43  

 תואר שלישי  20 20 
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 מידע אישי. 3

כולל ) הנחיית תלמידים לתואר שני. א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 סיים

" השייכות הדקדוקית"מחקר שדה בסוגיית 

 בלהגים הערביים בגליל
 עודה אסעד

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מבני ההתפעלות אצל המדקדקים הערבים 

 הקלאסיים והמודרניים
 זבידאת כמאל

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מחקר לקסיקאלי משווה בקרב הכפרים הדרוזיים 

 הגולן-בגליל וברמת6 בכרמל
 מולא פארס

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: מחקר לקסיקאלי משווה בין המלטית לערבית

 ל אנטון וסאלי כקורפוסהמילון של מיק
 תנאצרה שירין

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 בשיפוט
בין מבנה : בערבית( diminutive)ההקטנה 

 למשמעות
 זהראן היבא 

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 בשיפוט

The status of Muslim women in the 

rulings of Dar al-Ifta' al-Filastiniyya 

2006-2013  

 רגב אסף 
-ריספלר 'פרופ

 ורדית חיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Early Marriage in Islamic law  ניני'סח מחמד 

-ריספלר 'פרופ

 ורדית חיים

 בשיפוט
The status of the deaf and the mute in 

the Shari'a  
 הוואש סוכיינה

-ריספלר 'פרופ

 ורדית חיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ראובן שניר 'פרופ עבוד שרבל  סרכון בולוסמטאפוטיקה בשירתו של 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

-המורשת השיעית בשירתו של מחמד מהדי אל

 גואהרי
 ראובן שניר 'פרופ אשראף עביר 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בין הסיפור הקצרצר לפואמת : העיבוי הספרותי

 הפרוזה

-סלימאן רואנד 

 ברכה
 ראובן שניר 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

רחמן -טכניקות נרטיביות בשירתו של עבד אל

 אבנודי-אל
 ראובן שניר 'פרופ עבדה גמאל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 נוסחים שונים בשירת אדוניס

סלמאן  מיסאא

 יוסף-אבו
 ראובן שניר 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

" כתאב-אל: "מתנבי באספקלריה של אדוניס-אל

 כדוגמה
 ראובן שניר 'פרופ חוסיין איהאב

 עלי חוסיין ר"ד סלאמנה סאלם רומי-אספקטים דתיים בשירתו של אבן אל סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ר 'אינטרטכסטואליות בשירתם של אוס בן חג

 וזהיר בן אבי סלמא
 עלי חוסיין ר"ד סוכיינה נעראן

לאחר אישור   עלי חוסיין ר"ד מוחמד מרעי שאפעי-שירתו של אל
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 הצעת התיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

התפתחות המונח בקרב המבקרים : אנאלוגיה

 הערביים הקלאסיים
 עלי חוסיין ר"ד אא'רג קדורה

 סיים
שירת הלעג 6 חייו: ביאני'אלמוזרד בן דראר אלד

 שלו והאבירות שלו
 עלי חוסיין ר"ד כנאנה חוסיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

למטרת הבהרה ודימוי דימוי : דימוי בקוראן

 למטרת הוכחה
 אזי'חג מנאל

 6עלי חוסיין ר"ד

  אבראהים טאהא' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 עואודה אסראא מיטונימיה בקוראן

 6עלי חוסיין ר"ד

  אבראהים טאהא' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

של " מפתח פעולות הרוח: "שירה בראי עצמה

 אדוניס
 ראובן שניר 'פרופ תומא זאדה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ראובן שניר 'פרופ אסדי נסים האישה כדוברת בשירתו של נזאר קבאני

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ראובן שניר 'פרופ טאהא רשא  צורה ותוכן בשירתו של אחמד שוקי לילדים

 אבראהים רייס'ג ר"ד ם'נג עדנאן חנפי-ראזי אל-המקאמות של אל בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ורי'ח סמאח עיגון הסיפור הקצר מאוד במורשת הערבית

 6אבראהים רייס'ג ר"ד

  אבראהים טאהא' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אבראהים רייס'ג ר"ד חמוד נאת'ג דמות הוזיר בבדיה בספרות הערבית הקלאסית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בתיאלוגיה ( הסחת הדעת" )צרפה"ה

 5המועתזילית
 אבראהים רייס'ג ר"ד הוארי אמאני

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ראובן שניר 'פרופ זידאני ס'נרג אינטרטקסטואליות בשירתו של אמל דונקל

 בשיפוט

The Reflection of the Conflict between 

"Power" and "Truth" in Wahid Hamid 

Films 

 מסעוד חמדאן ר"ד פרו אמיר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מסעוד חמדאן ר"ד חליוא ה 'שיח דמות האישה בסרטים פלסטיניים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ההסמלה בספרות הילדים הפלסטינית בישראל 

1981-5111 
 מסעוד חמדאן ר"ד חמאד פאדיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

6 תפיסותיו6 חייו: מצרי-נון אל-ו אל'המיסטיקן ד

 ומקומו בצופיות המוקדמת
 עבוד בדילה

 -סלאמה  ר"ד

 ערין קודסי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 לאל'ג עבד אלגני ר"ד חלבי קרמילה שירת נשים בספרות הערבית האנדלוסית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אזי'חג מנאל  הדימוי בקוראן

 6אבראהים טאהא 'פרופ

  ר עלי חוסין"ד

 אבראהים טאהא 'פרופ בולוס רוזאן אסואני-ביצירתו של עלאא אל" הפהלווי"דמות  בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אבראהים טאהא 'פרופ חסון תגריד זרם התודעה ביצירתו של יוסוף אדריס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

עבר  -הסיפורת המינימאלית בספרות הערבית 

 והווה
 חורי סמאח

 6אבראהים טאהא 'פרופ

  רייס'ר אבראהים ג"ד
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לתואר שלישי בתקופה  הנחיית תלמידים. ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 סיים

הדיון ההלכתי סביב נושא תרגום הקוראן מימי 

בין העולם המוסלמי : הביניים עד ימינו אלה

 הערבי והעולם המוסלמי שאיננו דובר ערבית

זאלה 'אבו ע מרואן

 (נה'מחאג)

-גבע 'פרופ

 6אהרון קלינברגר

-ורדית ריספלר' פרופ

החוג לשפה )חיים 

וספרות ערבית 

  (באוניברסיטת חיפה

 סיים
ניתוח פונקציונאלי תחבירי של השיח הדבור 

 בערבית של צפון הארץ
 עקל ורד

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 שלב ב
ספרי לימוד לתחביר ערבי של בתי הספר 

 היסודיים בעולם הערבי
 אדלה'מג היפא

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 שלב ב
מחקר : האלפיה של אבן מאלכ כמקור תחבירי

 סינכרוני ודיאכרוני
 סואעד כאמלה

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 המבנה הפונקציונאלי של תחביר הקוראן שלב א
עבד 

 בארין'ג אלנאסר

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

 שלב ב

Perceptions of aging and old age in 

Islam sources and Fiqh in reference to 

theories in gerontology 5 

 קשקוש אימאן

-ריספלר 'פרופ

 6ורדית חיים

  מירי כהן' פרופ

 בשיפוט

Attitudes of Arab Muslim scholars and 

non Arab Muslim scholars toward the 

translation of the Qur'an 

 נה'מחאג מרואן

-ריספלר 'פרופ

 6ורדית חיים

אהרון גבע ' פרופ

  קליינברגר

 ראובן שניר 'פרופ מעלוף פאדי הזהות ביצירתו של אדוניס שלב ב

 ראובן שניר 'פרופ פריש יפה הלשון הפיגורטיבית ביצירתו של סרכון בולוס שלב ב

 שלב ב
לתרבות הערבית " הלאל-אל"תרומת כתב העת 

 עשרה-בשלהי המאה התשע
 ראובן שניר 'פרופ גרשון שלומית 

 שלב א

סוריאליזם : לקראת פואטיקה ערבית חדשה

גנאבי -קאדר אל-עבד אל6 חאג-בשירת אונסי אל

 מנעם רמדאן-ועבד אל

 ראובן שניר 'פרופ חסן אמינה

 נוראני אורלי מונוגרפיה  -שמעון בלס  שלב ב
 6ראובן שניר 'פרופ

  חנן חבר

 אבו מוך הודא אמיל חביבי בעברית שלב ב
 6ראובן שניר 'פרופ

  חנן חבר

 עלי חוסיין ר"ד עולא עוידה המטאפורה בשירתו של בשאר בן ברד שלב ב

 שלב ב

אבן עבד רבה : טכסטואלית-הפואטיקה של הבין

הפואטיקה 6 שירתו(: 8,1-951)אנדלוסי -אל

 וחלקו ביצירת המושח6 שלו

 עלי חוסיין ר"ד פאיז זועבי

 יוסף דין-ר אל'פח בשירתו של אבן קזמאןהמשקלים  שלב ב
 6עלי חוסיין ר"ד

  רייס'ר אבראהים ג"ד

 אבראהים רייס'ג ר"ד מחאמיד סוהא הסטירה בספרות הערבית הקלאסית שלב ב
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 דין-ר אל'פח יוסף המשקלים בשירתו של אבן קוזמאן שלב ב
 6אבראהים רייס'ג ר"ד

  ר עלי חוסיין''ד

 שלב א
וטכניקות 6 ייחודיותו של תאטרון האבסורד

 מצרים ועיראק 6 התהוותו בסוריה
 מסעוד חמדאן ר"ד נאים'ע רים

 האני המספר באוטוביוגרפיה הפלסטינית שלב ב
אבראהים 

 שחאדה 
 אבראהים טאהא 'פרופ

 בשיפוט
6 צנזורה ובית סוהר בספרות המצרית6 חופש

 העירקית והסורית
 אבראהים טאהא 'פרופ חשמה-שיך לינה

 סיים
 -שיך -יצירתה הספרותית של חנאן אל

 מונוגרפיה
 אבראהים טאהא 'פרופ סרחאן רבאב 

 אבראהים טאהא 'פרופ ריאן פאטמה פולקלור ביצירתו הספרותית של מוחמד נפאע שלב ב

 אבראהים טאהא 'פרופ גנים וא'נג עזיז חמודה-משנתו הביקורתית של עבד אל שלב ב

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Geva Kleinberger, A. & Roger, T. (2013). Lexical obsolescence 

and exclusiveness in a colloquial fishermen's poem from Acre 

(Arabisch-Islamische Welt in Tradition und Moderne 

Herausgegeben von Raif Georges Khoury (Band 10. Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, Pp. 273-282  

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

Geva-Kleinberger, A. (2013). On the Vocabulary of the Druze 

Village of Maždal Šams on the Slopes of Mount Hermon, the 

Golan Heights. Wiener Zeitschrift fűr die Kunde des 

Morgenlandes (WZKM 102/2013), pp. 109-124  

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

Geva-Kleinberger, A. (2013). Dialectological Fieldwork among 

the Arabic-Speaking Jews of Bombay (Mumbai), by JALS 

(Journal of Advanced Linguistics Studies), New Delhi, India, 

Volume 2, No. 1-2, Jan.-Dec, pp. 23-48.  

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

Snir, Reuven (2013). "Between Arabness and Zionism: Iraqi-

Jewish Writers in Arabic in the 20th Century," al-Karmil Studies 

in Arabic Language and Literature 32-33, pp. 28-73 (English 

part).  

 ראובן שניר 'פרופ
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Hussein, Ali (2011, published in 2013). "Mulayh Ibn al-Hakam: 

The Man Through His Poetical Output". Wiener Zeitschrift für 

die Kunde des Morgenlandes 101: 233-272. 

 עלי חוסיין ר"ד

Hussein, Ali (2013). " A review for Studien zu Ueberlieferung und 

Intertextualitaet der altarabischen Dichtung: Das Mantelgedicht 

Ka'b ibn Zuhayrs, by Werner Diem. Wiesbaden: Harrassowitz 

Verlag, 2010." Orientalistische Literaturzeitung, 108 (4-5): 289-

295. 

 עלי חוסיין ר"ד

Hussein, Ali (2012 published in 2013). "Novel Aspects of the 

Ancient Arabic Qasida." Jerusalem Studies in Arabic and Islam 

39:109-139. 

 עלי חוסיין ר"ד

Hamdan, Mas'ud (2013) "Tantalus the Red and Sisyphus the 

White: Manifestations of Power and Truth in "The Second- to-the-

Last Speech of the Red Indian to the White Man."Al-Majalla, Vol 

4: 7-34. 

 מסעוד חמדאן ר"ד

Salamah-Qudsi, Arin (2013). "Heart’s Life with God: Al-Maʿrifa 

bi-ALLāh (Knowledge of God) in Al-Qushayrī’s Al-Risāla Al-

Qushayriyya". Journal of Arabic and Islamic Studies. Vol. 13/5: 

76-98.  

 -סלאמה  ר"ד

 ערין קודסי

Salamah-Qudsi, Arin (2013). "Crossing the Desert: Siyāḥa and 

Safar as Key-Concepts in Early Sufi Literature and Life". Journal 

of Sufi Studies , 2: 129-147.  

 -סלאמה  ר"ד

 ערין קודסי

Geries, Ibrahim (2013). Vers une nouvelle lecture de la Risāla 

attribuée à Sahl b. Hārūn par al-Ǧāḥiẓ. Arabica, 60, (1-2): 58-105.  
 אבראהים רייס'ג ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Geva-Kleinberger, A. (2013). Hebrew among the Arab Population 

of Israel: Phonology, Morphology, Syntax and Lexicon. In 

Encyclopaedia of Hebrew Language and Literature [EHLL]. 

Volume 1, A-F, Leiden: Brill, pp. 121-124.  

-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

Abd Alghani, Jalal (2013). “Ibn Ṭabāṭabā’s Theory of ʿIyār al-

Shiʿr and its Philosophical Background,” in Branches of the 

Goodly Tree: Studies in Honor of George Kanazi, edited by Ali 

Hussein (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013), pp. 109-127.  

עבד  ר"ד

 לאל'ג לגניא
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Snir, Reuven (2013). "The Experience of Iraqi Jews as Heralding a 

New Concept of Identity and Belonging." In David Tal (ed.), 

Israeli Identity Between Orient and Occident (London and New 

York: Routledge, 2013), pp. 140-160.  

 ראובן שניר 'פרופ

Snir, Reuven (2013). “'I Saw my God in the Eye of My Heart' – 

Mysticism, Poetry and the Creative. Process in Modern Secular 

Arabic Literary Culture." In: Ali Hussein (ed.), Branches of the 

Goodly Tree: Studies in Honor of George Kanaz (Wiesbaden, 

Harrassowitz Verlag), pp. 194-229.  

 ראובן שניר 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל

 5 מאגנס6 ירושלים .הכרמל של פון מולינן6 (55112 )י6 ארצי-ובן5א6גבע קלינברגר
-גבע 'פרופ

 אהרון קלינברגר

Hussein, Ali (2013). Branches of the Goodly Tree: Studies in 

Honor of George Kanazi. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 
 עלי חוסיין ר"ד

Snir, Reuven (2013). Baghdad, The City In Verse. 

Cambridge,MS: Harvard University Press. 
 ראובן שניר 'פרופ
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 חוג לתולדות האמנות 
 3102 סגל החוג לשנת. א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עדי ארליך ר"ד 71%

 יוחנן אשר ר"ד 111%

 נסים גל ר"ד 111%

 אמה פנר-מעיין ר"ד 111%

 אהרון רון פוקס ר"ד 71%

 ענת צריקובר 'פרופ 111%

 סוניה קלינגר ר"ד 111%

 יוחאי רוזן ר"ד 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 64.5  123  3 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 30  11 19  

 תואר שלישי  9 9 
 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מהבריכה החצובה  IIצלמיות מתקופת הברזל 

 בעיר דוד
 עדי ארליך ר"ד פדידה עתליה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התפתחות חזזיות על פני רצפות הפסיפס החשופות 

 בציפורי
 ניר אירית

 6עדי ארליך ר"ד

אלכסנדר ' פרופ

ר מרינה "ד6 צצקין

  טמין 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 הרמן עדי ברזל -זבו בארץ שיראל בתקופת הברונזה

 6עדי ארליך ר"ד

  עוז-פרופ גיא בר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 עדי ארליך ר"ד שיאון-לונדנר עמית קליעת סלים בארץ ישראל בתקופה הרומית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 יוחאי רוזן ר"ד אדות רפי ,1925-192תבליט מיריד המזרח 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Immigration, Image Building and 

Identity in the Works of Israeli 

Photographers from the Former Soviet 

Union 

 יוחאי רוזן ר"ד פול עופרה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוחאי רוזן ר"ד אודם דליה ציורי הלוחמים של לודוויג בלום

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוחאי רוזן ר"ד קרויזר-גולן עדי ייצוגי סרטן השד בצילום הישראלי

 סיים

An Etruscan Antefix at the Israel 

Museum. Chronology Style, and 

Iconography  

 סוניה קלינגר ר"ד סולימן וולף חמוטל

 יוחנן אשר ר"ד גוטמן קרן ציורי הגלריה ההרוסה של הובר רובר בשיפוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוחנן אשר ר"ד ברנר רינה ו בקולנוע'קראווג

 יוחנן אשר ר"ד אביב ליאור בפירנצה ,1 -הומוארוטיות באמנות המאה ה סיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוחנן אשר ר"ד קאופמן שושי דימויי חטיפה באמנות הרנסנס

 סיים
Reconstruction of Byzantine Boat found 

at Dor 
Rika Navri 

-מעיין ר"ד

 6אמה פנר

יעקב ' פרופ
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  כהנוב

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב

המכלול הארכאוזואולוגי ממרשה ככלי לבחינת 

כלכליים וסביבתיים בחיי 6 היבטים תרבותיים

 האתר בתקופה ההלניסטיתהיומיום של תושבי 

 גל-פרי לי
 6עדי ארליך ר"ד

  עוז-גיא בר' פרופ

 שלב ב

Bees, Honey and Hives. Representation 

and Meaning in Ancient Greek Art, 7th-

4th century B.C.E5 

Nitzan  Levin סוניה קלינגר ר"ד 

 המאירי אביבה נחום גרוס בשיפוט

 6יוחנן אשר ר"ד

אמירטוס ' פרופ

  חיים פינקלשטיין

 יוחנן אשר ר"ד גס לאה סימאון סולומון שלב ב

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

5112-5115 9111 $ 

Small finds from the Demeter 

and Kore Sanctuary at Ancient 

Corinth 

Mellon 

Foundation 

 סוניה קלינגר ר"ד

 (PI) 
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
"5 אידומיאה בתקופה הפרסית לאור צלמיות החרס(5 "55112 )עדי6 ארליך

 5 59-27: 9-8 ,ירושלים וארץ ישראל
 עדי ארליך ר"ד

Rosen Jochai (2013). The P6 Group and Critical Landscape 

Photography in Israel, Journal of IsraeliHistory 35, no. 1, pp. 75-

86.  

 יוחאי רוזן ר"ד

Klinger, Sonia (2013). "Underworld Demons on an Early Fifth 

Century BCE Etruscan Black-Figure Stamnos from Vulci, now in 

Berlin." Etruscan Studies, 16(1): 1–37.  

 סוניה קלינגר ר"ד

Kuflik, T., Wecker, A.,Lanir, J., Mogilevsky, O.,Kali,Y.,Maayan, 

E., Korman, M.,Weiss, T., Amber, E. & Rimon, O.(2013), "A 

Different Kind of Experience: Using a Smart Mobile Guide for 

Education and Aging Research at the Hecht Museum", Museums 

and the Web.  

 אמה פנר-מעיין ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/בתקופה באנציקלופדיות שפורסמו 

- /3102/0320 

Rosen, Jochai (2013). Fantasy Caves: Dutch Grotto Painting of the 

Golden Age in Liber AmicorumMarijke de Kinkelder, eds. 

Charles Dumas, Jan Kosten, Eric Jan Sluijter & Nicolette C. 

Sluijter-Seijffert, The Hague: The Netherlands Institute for Art 

History (RKD), pp. 291-304.  

 יוחאי רוזן ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג לתולדות ישראל
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אייל צבי אליהו-בן ר"ד 111%

 שרה בנדר ר"ד 71%

 דניאל גוטוויין 'פרופ 111%

 מרקוס זילבר ר"ד 111%

 יוסף חיות ר"ד 111%

 סדריק כהן סקלי ר"ד 111%

 משה לביא לבקוביץ ר"ד 111%

 מנחם מור 'פרופ 111%

 עמוס רייך-מוריס ר"ד 111%

 הלל ניומן ר"ד 111%

 גדעון פוקס 'פרופ 71%

 אסי פרבר גינת ר"ד 111%

 מיכה פרי ר"ד 111%

 אברהם מלמד (אמריטוס)' פרופ 71%

 מינה רוזן 'פרופ 111%

 זהר שגב ר"ד 111%

 מנחם קלנר (אמריטוס)' פרופ 111%

 בוסתנאי עודד( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 קנת סטאו( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 ברנאי יעקב( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 ולר שולמית( אמריטה)' פרופ גמלאית

 

 

לפי תארים לשנת מספרי סטודנטים בחוג . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 71.5  63 40  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
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 389  371 18  

 תואר שלישי 24  24 
 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה
 נדיר עמי עכו כעיר מסחר בתקופה הרומית

אייל  אליהו-בן ר"ד

 6צבי

  אריה קופסקי' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ישמעאל כערב בתודעה היהודית לפני הכיבוש 

 המוסלמי 
 קיגל ברק

אייל  אליהו-בן ר"ד

 צבי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שרה בנדר ר"ד הרן רונן  של הזונדרקומנדו באושוויץהמרד 

 שרה בנדר ר"ד קינברג תמי  גטו טרזינשטט -גטן לזקנים  בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שרה בנדר ר"ד גורדון חן  יהודי פשמישל במלחמת העולם השנייה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

כאנוב שבפולין במלחמת העולם 'היהודים במחוז צ

 השנייה והשואה
 שרה בנדר ר"ד דוד נעה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השטעטל היהודי בנפת קובל שבווהלין בשנים 

1955-1929 
 שרה בנדר ר"ד קוגן בן חמו דלית

 סיים
 

 שרה בנדר ר"ד פרקש טליה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוסף חיות ר"ד סתתי דליה אילנות קבליים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יוסף חיות ר"ד רקובר חיים  נחמן רצוא ושוברבי 

 יוסף חיות ר"ד פרידמן יעל ל"מיתוס בזוהר וחז בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אלמנות שאלוניקאיות בירושלים של המאה 

 התשע עשרה
 מינה רוזן 'פרופ מנו גילה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מינה רוזן 'פרופ גרנות מיכל עליית הקדושים לארץ ישראל

 זהר שגב ר"ד מאור תומר  תלי תוכנית תגבור לימודי יהדות סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דניאל גוטוויין 'פרופ נבון תום 19,7-19,5: המיתון
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

' גלוי סמוי' –המרחב הלימודי בין מורה לתלמיד 

בעיצוב דמויות מורים וסיפורי הוראה בסיפורי 

 מדרש בתלמוד

 חנה יורב
לביא  ר"ד

 משה לבקוביץ

 בשיפוט
מוטיב האיילה מהספרות התלמודית לספרות 

 הקבלה
 טרן יעל

לביא  ר"ד

 6משה לבקוביץ

  יוסף חיות' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דרכי השתלבותה של יהדות סלוניקי במדינת 

 ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה
 דהן רינה

 6מרקוס זילבר ר"ד

  גילה הדר' דר

 Hillel Seidman: A Reassessment סיים
רבקה 

 ברגלס (ויקי)
 מרקוס זילבר ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידו של הדימוי החזותי בתצלומי משפחה 

זיכרון של  -ודיוקנאות אישיים בתהליכי הבניית 

זיכרון : שלושה מקרי מבחן5 אירועים טראומטיים

הדיקטטורה הצבאית זיכרון קורבנות 6 השואה

וזיכרון קורבנות ( ,1982-195)בארגנטינה 

( AMIA)הפיגוע בבניין הקהילה היהודית 

 (19955)בבואנוס איירס 

' ונגרוביץ איילה

 פלר

 6מרקוס זילבר ר"ד

  רוזלי סיטמן' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Mental Maps  &The Image Of The City 

Which is Held By Its Citizens, The 

Evaluation Towards The Society Of 

Vilna Between the Renaissance and the 

Post Soviet Era 

 אילסר רינה
 6מרקוס זילבר ר"ד

  צור שלו' דר

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 שרה בנדר ר"ד אוסצקי דניאלה (1952-1955)פרטיזנים יהודים ביערות ליטא  שלב ב

 יוסף חיות ר"ד דובראו ירמי יצוגים חזותים של האלהים בימי הביניים שלב ב

 שלב א
Shlomo Carlebach and the 

Counterculture 
 יוסף חיות ר"ד הכהן דוד-משה

 שלב ב

הגירת יהודים מברית המועצות וארצות חבר 

העמים לישראל והגירת יוונים ממקומות אלה 

 מחקר השוואתי: 1991-5111ליוון 

 פוליבוי מרינה
 6מינה רוזן 'פרופ

  ר סמיון קריז"ד

 שלב ב

המשפטים הכלכליים ברומניה נגד פקידים יהודים 

במשרד לסחר חוץ בתקופת שלטונו של גיאורגיו 

 'דז

 רוזנברג ורוניקה 

 6מינה רוזן 'פרופ

6 ואגורפאל ' פרופ

אוניברסיטת תל 

  אביב

 שלב ב
הנריטה סאלד 5 פילנתרופיה פוליטיקה ופמינזם

 1957-1951בזירה הארץ ישראלית 
 גרבר ורדית

 6זהר שגב ר"ד

דברה ' פרופ

  ברנשטיין
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 שלב ב
יהודה לייב מאגנס ורעיון הדו לאומיות 

 מאידיאולוגיה לפעילות מעשית
 ברק גורדצקי דוד

 6זהר שגב ר"ד

  שלום רצבי' פרופ

 שלב א

Jewish Responses to the Influx of 

Eastern wisdom into German Thought 

during the Wilhelmine Era and the 

Weimar Republic 

 מוש סבסטיאן

כהן  ר"ד

 6סדריק סקלי

6 פרדריק מוזל' פרופ

  הידלברג

 נדיב דורון  הסנאיזם בקיבוץ הארצי ובקיבוץ המאוחד שלב ב

 6דניאל גוטוויין 'פרופ

אביבה ' פרופ

  חלמיש

 שלב ב

Captivating Beauty: An Intertextual 

Analysis of the Term  יפת תוארin 

Rabbinic Literature 

 יינס'ג ניל

לביא  ר"ד

 6משה לבקוביץ

  ר הלל ניומן"ד

 סכר טובה ילמדנו-הקומפוזיציוניות של מדרשי תנחומא שלב א

לביא  ר"ד

 6משה לבקוביץ

  ר הלל ניומן"ד

 מיה משה י ובבל"ערכי לימוד בא: בין שתי קהלות שלב ב
 6הלל ניומן ר"ד

  שולמית ולר' פרופ

 רז שרה השקפותיו הכלכליות של רב הונא שלב ב
 6הלל ניומן ר"ד

  שולמית ולר' פרופ

 שלב ב
בין : ילמדנו-אמנות הקומפוזיציה במדרשי תנחומא

 למהדורות המאוחרות קטעי גניזה קדומים
 סכר טובה

 6הלל ניומן ר"ד

ר משה לביא "ד

  לבקוביץ

 גדי רקובסקי השפעת התרבות הרוסית על תנועת העבודה שלב א

 6דניאל גוטוויין 'פרופ

אביבה ' פרופ

  חלמיש

 שלב א

The transformation of the material 

remnants of the Jewish Culture in 

Poland, 1945-2000 

יחיאל 

 וייצמן (חיליק)

 6מרקוס זילבר ר"ד

  עמוס גולדברג' דר

 שלב ב

Captivating Beauty: An Intertextual 

Analysis of the Term yefat to'ar in 

Rabbinic Literature 

Neil Janes 

 6הלל ניומן ר"ד

ר משה לביא "ד

  לבקוביץ

 
 וברייתות תוספתא6  משנה -קטן מועד מסכת

 שבתלמודים
 בלאו צחי

ולר ( אמריטה)' פרופ

 שולמית

 מנדלבאום ליאת הבבלי בתלמוד נשים דמויות 
ולר ( אמריטה)' פרופ

 שולמית

 
 פי על וכפוסק כאידיאולוג הונא רב של דמותו

 הבבלי התלמוד
 רז שרה

ולר ( אמריטה)' פרופ

 הללר "ד 6שולמית

 ניומן

 מיה משה לימוד דרכי בקביעת מהפכה כמחולל ז"ריב 

ולר ( אמריטה)' פרופ

ר הלל "ד6 שולמית

 נוימן
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל
5111 - 

5115 
571111 ₪ 

The Ilanot—Cosmographical 

Diagrams and the Practice of 

Kabbala 

Israel 

Science 

Foundation 

  יוסף חיות ר"ד

(PI) 

5112 21111 $ 
The Reception of Aggadic Midrash 

in the Communities of the Genizah 
FNNG 

לביא  ר"ד

  לבקוביץ

 (PI) משה

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
5" דימוי ומציאות: שטרות היהודים באנגליה בימי הביניים(5 "5112) מיכה6 פרי

 5 1, – 75: 155 ,זמנים
 מיכה פרי ר"ד

: 'התיזה שמעבר לציונות'האנטישמיות ו6 שמואל אטינגר(5 "5112)דני 6 גוטוויין

  82-157:ג"כעיונים בתקומת ישראל"5פוליטיקה ומעמד6 היסטוריוגרפיה
 דניאל גוטוויין 'פרופ

אומה -בינוי: האידיאולוגיה של פירוק מדינת הרווחה(5 "5112)דני 6 גוטוויין

 5 7-81,:  659 עיונים בתקומת ישראל"5הגולה-ותיקון
 דניאל גוטוויין 'פרופ

אבני הבניין של התפיסה התלמודית : שבע מצוות בני נוח(5 "5112)משה 6 לביא

 5 115 - 52: י6 מגילות6 "מעשי השליחיםבספריית הכת וב6 במגילות

לביא  ר"ד

 משה לבקוביץ

6 גלגוליה של רשימה מדרשית –' בלא אשה'(5 " 55112 )מ6 ולביא5 י6 אפשטיין

 12: טגנזי קדם 6 "ילמדנו בקהילות הגניזה הקהירית-ומקומה של ספרות התנחומא

– 71 5 

לביא  ר"ד

 משה לבקוביץ

6 "כרונולוגיה ונרטיב6 טופוגרפיה –' ארצות הדמים'(5 "5112)מרקוס 6 זילבר

 5115 - 295  (:5112) 695-92 ילקוט מורשת
 מרקוס זילבר ר"ד

 .1,9-188' עמ 61556קתדרה 6"נעלם בעצם הזה החרבן"(5 55112 )יעקב 6ברנאי
( אמריטוס)' פרופ

 ברנאי יעקב

6 "היהודי הקולקטיבי היכרון על השבתאות של האימפקט"(5 55112 )יעקב6 ברנאי

 725-751' עמ6 ד"תשע ירושלים6 ליוסף אסופה6 (עורך) נאה בן 5י :בתוך

( אמריטוס)' פרופ

 ברנאי יעקב

 Ada Rapoport,women and the:  הספר על ביקורת (5 55112 )יעקב6 ברנאי

messianic Hersey of Sabbatai Zevi, 1666–18161  

( אמריטוס)' פרופ

 ברנאי יעקב
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Bender, Sara (2013). "Similarity and Differences: A Comparative 

Study between the Ghettos in Bialystok and Kielde”, Jewish 

Histories of the Holocaust: New Transnational Perspectives 
(the volume is in production with Berghahnm books in their 

"Making Sense of History" Series, and is slated to appear in 

October 2014 (7,543 words).  

 שרה בנדר ר"ד

Bender, Sara (2013), "Not Only in Jedwabne: Accounts of the 

Annihilation of the Jewish Shtetlach in North-eastern Poland in 

the Summer of 1941", Holocaust Studies: A Journal of Culture 

and History, Vol.19, No.1, pp.1–38, Vallentine Mitchell, London.  

 שרה בנדר ר"ד

Segev, Zohar (2013).From Philanthropy to Shaping a State: 

Hadassah and Ben Gurion, 1937-1947.” Israel Studies 18, no. 3 

133-157.  

 זהר שגב ר"ד

Lavee, Moshe (2013). "Literary Canonization at Work: The 

Authority of Aggadic Midrash and the Evolution of Havdalah 

Poetry in the Genizah", Association for Jewish Studies Review, 

37(2): 1–29.  

לביא  ר"ד

 משה לבקוביץ

Newman, Hillel (2013). "Dating Sefer Zerubavel: Dehistoricizing 

and Rehistoricizing a Jewish Apocalypse of Late Antiquity." 

Adamantius, 19:324-336. 

 הלל ניומן ר"ד

Silber, Marcos (2013). "Bloodlands: Topography, Chronology and 

Narrative: Reflections on Timothy Snyder's Bloodlands", Yalkut 

Moreshet X :248 - 260  

 מרקוס זילבר ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

(" כ ב"מל) לחזקיהו בלאדן-מרודך ששלח הספרים על(5 "55112 )ע6 בוסתנאי

  בהוצאת[ כשר רימון' לכ] רימונים זר5 ובפרשנותו במקרא מחקרים: בתוך

Society of Biblical Literture, pp.146-155 

 

( אמריטוס)' פרופ

 בוסתנאי עודד

Bender, Sara (2013), "The Jews of Radom in Forced-Labor Camps 

(1942-1944), In: Eds: Bella Gureman, Nina Springer-Aharoni, The 

End! Das Ende, Radom and Sydłowiec through the the eyes of a 

German Photographer. Yad Vashem, The International Institute 

for Holocaust Studies, pp. 58-68 (English).  

 שרה בנדר ר"ד

Silber, Marcos (2013). "Professions", in Dan Diner 

(ed.),Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK), 
 מרקוס זילבר ר"ד
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Stuttgart-Weimer: J.B. Metzler,  

Hayut, Yosef (2013). “Dybbuk,” in Encyclopedia of Jewish 

Folklore and Traditions, ed. Raphel Patai, and Haya Bar-Itzhak 

(Armonk, New York and London, England: M. E. Sharpe) . pp. 

133-35.  

 יוסף חיות ר"ד

Cohen-Skalli, Cedric (2013). "Yizhaq Abravanel a Napoli: 

espulsione e memoria moderna" in Giancarlo Lacerenza (ed.), 

1510-2010: Cinquecenario dell’Espulsione degli Ebrei 

dall'Italia Meridionale, Napoli, Archivio di Studi Ebraici, p. 91-

102.  

 סדריק כהן סקלי ר"ד

Newman, Hillel (2013). "At Cross Purposes: The Ritual Execution 

of Haman in Late Antiquity." In: Brouria Bitton-Ashkelony and 

Lorenzo Perrone (eds.). Between Personal and Institutional 

Religion: Self, Doctrine, and Practice in Late Antique Eastern 

Christianity. Turnhout, pp. 311-336. 

 הלל ניומן ר"ד

Bustenay, O. (2013). "Kings 20:17-18 -ipsissima verba or 

vaticinum ex eventu" in: Tshura Le-Zafrira, ed. M.I Gruber et al. 

Ben Gurion University, pp. 69- 86 

( אמריטוס)' פרופ

 בוסתנאי עודד

Bustenay, O. (2013). The Time of Zerubabel vis -a-vis the Time of 

Ezra inStudies and Texts, XXIII, pp.241-266" 

( אמריטוס)' פרופ

 בוסתנאי עודד

Stow, Kenneth. (2013). “The Bread, the Children, and the 

Dogs,”in ed. Phillip Ackerman-Lieberman and Rakefet Zalashik, 

A Jew's Best Friend?: The Image of the Dog Throughout Jewish 

History (Sussex, 2013 

( אמריטוס)' פרופ

 קנת סטאו

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג לתיאטרון 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/חבר שם היקף משרה בחוג  
 מסעוד חמדאן ר"ד 71%

 דורית ירושלמי ר"ד 111%

 עתי ציטרון 'פרופ 111%

 אלה סוסנובסקיה ר"ד 111%

 אתי רזניק 'גב 71%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  חד חוגי דו חוגי 
  54 60  84  תואר ראשון

  
 

 מידע אישי. 3

כולל )לתואר שני הנחיית תלמידים . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט

The Reflection of the Conflict between 

"Power" and "Truth" in Wahid Hamid 

Films 

 מסעוד חמדאן ר"ד פרו אמיר
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מסעוד חמדאן ר"ד חליוא ה 'שיח בסרטים פלסטיניים דמות האישה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ההסמלה בספרות הילדים הפלסטינית בישראל 

1981-5111 
 מסעוד חמדאן ר"ד חמאד פאדיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

על טקסי ִחְברּות כמעצבי זיכרון נגדי בתיאטרון 

 דרמטי הישראלי העכשווי-הפוסט
 דורית ירושלמי ר"ד פרלמן יהונדב 

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב א

וטכניקות 6 ייחודיותו של תאטרון האבסורד

 מצרים ועיראק 6 התהוותו בסוריה
 מסעוד חמדאן ר"ד נאים'ע רים

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/ בתקופה

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Hamdan, Mas'ud (2013) "Tantalus the Red and Sisyphus the 

White: Manifestations of Power and Truth in "The Second- to-the-

Last Speech of the Red Indian to the White Man."Al-Majalla, Vol 

4: 7-34. 

 מסעוד חמדאן ר"ד

Yerushalmi, D. (2013). “Proximity is not a Simple Co-existence”: 

an Interventionist Work at the Haifa University Theatre, New 

Theatre Quarterly, No. 116: 370 - 384.  

 דורית ירושלמי ר"ד
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וערכים פרקים בקבצים מדעיים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
קווים לדמותו של  -התיאטרון של אפרים קישון (5 5112) דורית6 ירושלמי

עיון : צפייה חוזרת6 (עורכים)בתוך זהבה כספי וגד קינר 6 "תיאטרון פופולרי

6 הוצאת הספרים של אוניברסיטת באר שבע: באר שבע, מחודש במחזאות מקור

 5 518 - 581עמודים 

 דורית ירושלמי ר"ד

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
אור  .על במאים בתיאטרון הישראלי: דרך הבימוי(5 5112)דורית 6 ירושלמי

אוניברסיטת 6 מכון הקשרים6 דביר6 כנרת זמורה ביתן6 סדרת מסה קריטית6 יהודה

 5 בן גוריון בנגב

 דורית ירושלמי ר"ד
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 לימודי נשים ומגדר
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 שרון הלוי ר"ד 111%

 שרה כהן שבוט ר"ד 111%

 

 

לפי תארים לשנת מספרי סטודנטים בחוג . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
      

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 41  19  22 

 תואר שלישי  10 10 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור  The Rise of Conservative Feminism in שרון הלוי ר"ד שביט נוגה 
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 the United States – The Case of Sarah הצעת התיזה

Palin 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Between Covering the Head and 

Discovering a Faith: Head Covering 

Practices among Muslim Women in 

Israel 

Wejdan   

Khleikhal 
 שרון הלוי ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Women’s Friendship in American Films, 

1980-2014 
 שרון הלוי ר"ד מיק ענת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

A Woman of a Certain Age: Aging as 

Migration 
 שרון הלוי ר"ד דגן מיכל

טרם אישור 

 התיזההצעת 
Mothers’ Voyages in Literature  שרון הלוי ר"ד עומר תמר 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Representations of Gender and 

Organized Labor in the Israeli Media 
 שרון הלוי ר"ד סגל מירי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Representations of Ashkenazi Women in 

Israeli Television Series, 2004-2013 
 שרון הלוי ר"ד דוידוביץ קתרין

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Status of Women in Political Islam 

from Hassan al-Bana to the Arab Spring 
Saleh Ibdah 

 6שרון הלוי ר"ד

  אסעד גאנם' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מקומה הנעדר של : שיחים לגבי ווסת

 ות הגופנית הנשיתהסובייקטיבי
 בריף לימור

כהן  ר"ד

 שרה שבוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תלבושת אחידה וגופן של : משטור או שחרור

 נערות
 גולדן מיכל

כהן  ר"ד

 שרה שבוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Female Superhero in Post WWII 

Popular Culture 
 שרון הלוי ר"ד דובשני אפרת

 

 

תלמידים לתואר שלישי בתקופה הנחיית . ב

/3102/00 - /3102/0320 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 
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Halevi, S., & Zachs, F. (2013). “‘The Little Kingdom over Which 

God Made You Queen’: The Gendered Reorganization of a 

‘Modern’ Arab Home in Late Nineteenth-Century Beirut,” Hagar: 

Studies in Culture, Polity and Identities, 10(2): 139-156.  

 שרון הלוי ר"ד

Cohen Shabot, Sara (2013) "Towards a Grotesque Phenomenology 

of the (Ethical) Erotic" Women: A Cultural Review, 24 (1): 1-

10. 

 שרה כהן שבוט ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 מחלקה ללימודי שפות 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 באני ישראל-בן 'גב 57%

 מרשה בן שושן ר"ד 111%

 איוור לודלם ר"ד 71%

 ארקדי פוריסמן ר"ד 71%

 מרדכי-מרק צירלין ר"ד 111%

 זינגר אילנה( אמריטה)' פרופ תגמלאי

 

 

סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת מספרי . ב

3102 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 סיים

החדירה האיראנית לאמריקה הלטינית "

 "והשלכותיה על הביטחון הלאומי של ישראל
 סולי שאהוור ר"ד סלע אייל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

"Iran’s Inroads into the Americas,: A 

Case Study on Mexico" 
 סולי שאהוור ר"ד בן ציון יונתן
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב ב

-התארגנויות אסלאמיות: מאופוזיציה לשלטון"

 "61957-1989 שיעיות באיראן
 סולי שאהוור ר"ד 'כהנוביץ רועי 

 שלב ב

: איראן והקהילות השיעיות במפרץ הפרסי"

6 איראניות שיעיות-לאומיות פרו-רשתות טרנס

19,2 - 1995" 

 סולי שאהוור ר"ד מנשרוף יוסי

 שלב ב
6 ובמדינת ישראלהנוכחות הבהאית בארץ ישראל "

 "19,8-1918בשנים 
 רוזן שי

 6סולי שאהוור ר"ד

יוסי בן ' פרופ

החוג 6 ארצי

ללימודי ארץ 

  ישראל

 סיים
בצרפת הרנסנס ספרות  

 
 הרניק דליה

( אמריטה)' פרופ

 זינגר אילנה

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Shahvar, Soli (2013). Book review in The International Journal 

of Middle Eastern Studies (IJMES) 45 (2013):623-624, on: 

Mehrdad Amanat (2011).Jewish Identities in Iran: Resistance and 

Conversion to Islam and the Baha'i Faith (Library of Modern 

Religions 9).London & New York: I. B. Tauris.  

 סולי שאהוור ר"ד

Bensoussan, Marsha (2013). Language learning and university 

studies, Academic Exchange Quarterly: Second Language 

Acquisition and Pedagogy, 17(1):122-126.  

 מרשה בן שושן ר"ד
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Tsirlin, Marc (2013). Verbe + Substantif: Quelques réflexions sur 

le statut des deux "copropriétaires" de la fonction prédicative. In: 

Roubaud M.-N. & Sautot J.-P. (dir.): Le verbe en friche. 

Approches linguistiques et didactiques. GRAMM-R. Etudes de 

linguistique française, n. 20. P.I.E. Peter Lang S.A. Bruxelles, 

Belgique, pp. 39-54.  

-מרק צירלין ר"ד

 מרדכי

Purisman, Arkady (2013). "Using Moodle forTeaching Russian as 

Foreign Language".The International Conference"Language and 

Educational Space, Pecs University , Hungary , pp.102-105  

 ארקדי פוריסמן ר"ד

Zinguer,  I. (2013). "La Papauté et les Juifs à propos du Carnaval 

de Rome” In : Significato e funzione della cattedrale, del giubilio 

et della represa della patristica dal medioevo alRinascimento, a 

cura di Luisa Secchi Tarugi, Pud. Franco Cesati Editore, Firenze, 

pp 469-478 

( אמריטה)' פרופ

 זינגר אילנה

 

 

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
נוי ופרקים 'שירים מהמת: שירת רומי(5 5112( )עורך אקדמי)סולי  6שאהוור

י משה מנשה אוף עם הקדמה "תורגם ע6 דין רומי-לאל אל'בהגותו של ג

הוצאה  -כתב : תל אביב"(5 סדרת תרבות איראן"ב 1' מס)עטו -וביאורים פרי

 5 לאור

 סולי שאהוור ר"ד

Zinguer,  I. (2013). «Y a-t-il vertu quand il y a désir dans les 

„Dialoghe d'amore“ de Leone Ebreo? » in Andrea Bettels, 

Mariacarla Gadebusch Bondio (Hg.), Im Korsett der Tugenden - 

Moral und Geschlecht im kulturhistorischen Kontext 

זינגר ( אמריטה)' פרופ

 לנהאי

Zinguer,  I. (2013). Rencontre avec Valère Novarina et ses 

traducteurs” In : Vingt-neuvième Assises de la traduction 

littéraire – Arles pp. 161-170 

זינגר ( אמריטה)' פרופ

 אילנה
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Shahvar, Soli (2013). Madaris-i faramush-shodih: Baha'iyan va 

amuzish va parvarish-i nuvin dar Iran, 1899-1934. Spånga, 

Sweden: Baran (in Persian).  

 סולי שאהוור ר"ד
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 תרבות הקולנוע 
 3102סגל החוג לשנת . א

 

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  

 איבון קוזלובסקי גולן ר"ד 111%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 34  11  23 

 תואר שלישי  4 4 
 

 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ייצוג הווית הפליטות הפלסטינית בקולנוע הערבי 

 הלא פלסטיני
 באסילה טוני

קוזלובסקי  ר"ד

 6איבון גולן

ר איריס "ד

  פרוכטר רונן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הכלכלית והחברתית של 6 המציאות הפוליטית

 אלד יוסף'ח"מצרים בסרטי הבימאי 
 אבו טועמה אחמד 

קוזלובסקי  ר"ד

 6איבון גולן
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ר איריס "ד

  פרוכטר רונן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בחינת הסרטים שהקרין : חינוך וחינוך מחדש

-1979הממשל הצבאי על ערבי ישראל בשנים 

19,, 

 קבהה יה'ואג

קוזלובסקי  ר"ד

 6איבון גולן

ר עידו "ד

  זליקוביץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בטלוויזיה האמריקאית בעידן הניו  תרבות הצפיה

 מדיה
 נלסון מעיין

קוזלובסקי  ר"ד

 6איבון גולן

  ר קרן סדן"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ייצוג האנטראקציה בין הקיבוץ והחברה 

 הישראלית בקולנוע הישראלי
 פרג עפר

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

5112-5117 896111 ₪ 

Representation of the Holocaust 

of the Jews of North Africa in 

the visual arts, video and 

videoart as compared to their 

representation in cinema and 

television in Israel and abroad 

מפעל הפיס פרס 

לנדאו לחקר 

 תרבות ואמנות

קוזלובסקי  ר"ד

  איבון גולן

(PI) 
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
Kozlovsky Golan, Yvonne (2013). “Lights! Camera! Fire! 

Australia’s cinematic representations of World War One in the 

Middle East Front, and its Palestine Campaign.” The Journal of 

the Royal Australian Historical Society (JRAHS). Vol.99, 

No.2, pp: 170-189  

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

Kozlovsky Golan, Yvonne. "New Zealanders and the Holy Land", 

The CNZS Bulletin of New Zealand Studies, Centre for New 

Zealand Studies at Birkbeck, University of London. Forthcoming  

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

Kozlovsky Golan, Yvonne (2013). Israeli Cinema: Identities in 

Motion. Miri Talmon and Yaron Peleg (eds.), University of Texas 

Press, Shofar: An Interdisciplinary Journal, The Jewish Studies 

Program of Purdue University, (Vol. 31, No. 2).  

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

Kozlovsky Golan, Yvonne (2013). Special Issue – Holocaust and 

Film, Post Script: Essays in Film and the Humanities (Texas 

A&M University-Commerce/ Georgia Institute of Technology). 

Vol. 32, No. 2, 124 pages.  

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

Kozlovsky Golan, Yvonne (2013). “Little Men”: The 

Representation of Child Survivors in Postwar Cinema. In: 

Children in War: Past and Present. Eds. H. Embacher, G. Prontera, 

A. Lichtblau, D. Steinert, W. Aschauer, D. Galasinski, and J. 

Buckley. (Hellion & Company, UK)  

קוזלובסקי  ר"ד

 איבון גולן

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 פקולטה למדעי החברה ה

 

 גוסטבו מש' פרופ: דיקן

 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון  9842

 תואר שני 9618

 תואר שלישי 924

 כ"סה 8296
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 הספר למדעי המדינה-בית

 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 איתי בארי ר"ד 611%

 איילת בנאי ר"ד 611%

 אורי יוסף-בר 'פרופ 611%

 אסעד גאנם 'פרופ 611%

 מיכאל גרוס 'פרופ 611%

 גל גרזון ר"ד 611%

 אנבל הרצוג ר"ד 611%

 ערן גדות-ויגודה 'פרופ 611%

 ישראל מנור-ויסמל ר"ד 611%

 דנה ושדי ר"ד 611%

 יאיר זלמנוביץ ר"ד 611%

 אהרן כהן 'פרופ 611%

 הרצל כהן ר"ד 91%

 ניסים כהן ר"ד 611%

 כרמלה לוטמר ר"ד 91%

 זק לוי ר"ד 611%

 בן מור ר"ד 611%

 בנימין מילר 'פרופ 611%

 דורון נבות ר"ד 611%

 אהוד ערן ר"ד 611%

 רנן קופרמן ר"ד 611%

 דפנה קנטי 'פרופ 611%

 אביעד רובין ר"ד 611%

 ברנדה שפר 'פרופ 611%

 דן שיפטן (גמלאי)ר "ד 611%

 פלזנטל דן( אמריטוס)' פרופ גמלאי
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
227   310 72  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 802  756  46 

 תואר שלישי 88  88 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט
תפיסת קונפליקט ונכונות , חשיפה, תפיסת זהות

 לפשרה
 חטיב איברהים

 ,אביעד רובין ר"ד

פרופסור דפנה 

  קנטי

 סיים
Disparity between language policy and 

implementation 
 אביעד רובין ר"ד טלל אולגה

 סיים

Index of Identity Group 

Institutionalization Or ,The IGI Index: A 

new tool to measure the organizational 

development, stability ,and structure of 

minority population groups 

Elizabeth 

 Moorhouse-

Stein 

 אביעד רובין ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

National movements and post statehood 

democratization in Africa 
Mika  Hackner אביעד רובין ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Spatial occupation as a strategy of 

engagement of social movements 
Omer Harari אביעד רובין ר"ד 

אישור טרם 

 הצעת התיזה

מתן שירותים ועמדות : צרכנים זרים עירוניים

 כלפי אלימות
 לוטן רינת

 ,אביעד רובין ר"ד

  איתי בארי" ד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Emotional intelligence and Public Sector 

Motivation: A model and relationship 

with public personnel performance  

 לויטס זהבית
-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

 סיים
Local policy towards third sector 

organizations and their effectiveness 
 איתי בארי ר"ד אוסטר אנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The missing rib of local government 

Law: Compensation effect on justice in 

appeals to committees of property taxes 

 איתי בארי ר"ד ינאי ימית 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Illegal foreign Municipal customers: 

local governance policy and violence 
 לוטן רינת 

 ,איתי בארי ר"ד

  ר אביעד רובין"ד

 סיים
Central-local relations in light of the 

Land Administration Reforms 
 איתי בארי ר"ד תבול תום

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The victory of bureaucracy: 

organizational culture and competing 

values in strong local authorities. 

 איתי בארי ר"ד קיויתי שלומית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The effect of motivation to serve in the 

army on higher education and 

employment: the case of Israeli 

minorities  

 סוויד סאמר
 ,איתי בארי ר"ד

  ר דורון נבות"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Local education and local budgeting ציטרין יניב 

 ,איתי בארי ר"ד

  ר אסנת עקירב"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The effectiveness of turnaround 

management strategies in failing and 

excellent local authorities  

 איתי בארי ר"ד זינמן ירון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Local democracy deficit in local 

elections 
 אבדאח לאל'ג

 ,איתי בארי ר"ד

  אסעד גאנם' פרופ

 סיים
תפקוד רשות ההגבלים  -שלטון ורגולציה , הון

 ישראל העסקיים ב
 דורון נבות ר"ד סגל אסף 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דורון נבות ר"ד כפיר עמוס  מבקשי מקלט

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנבל הרצוג ר"ד צור עמיחי הסבל בלוינס וקאמי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנבל הרצוג ר"ד מירי לי וינטר ומצקי'הפילוסופיה הפוליטית של צ

 סיים
אקלים ,תפיסת החומרה של מצבי לחץ הקשר בין 

 צוותי ומודלים מנטאליים
 דנה ושדי ר"ד זיו לימור

 סיים

השפעת תפיסת הפוליטיקה הארגונית על הקשר 

בין תרבות למידה ארגונית ואפקטיביות הביקורת 

 הפנימית 

 מזרחי משה
 ,דנה ושדי ר"ד

  ר גבי סייג"ד

 בשיפוט

: ציבוריתרגולציה ומדיניות , רשתות מדיניות

יישום חלקי של רגולציה ברשת מדיניות השיקום 

 הגריאטרי בישראל

 ניסים כהן ר"ד גולני רפי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

Policy Entrepreneurship and the Peace 

Process: The Case of Israeli 

Businessmen and the Israeli-Arab 

Conflict 

 

 ניסים כהן ר"ד ירושלמי הילה
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אישור טרם 

 הצעת התיזה

מדיניות ציבורית כופה ושילוב מיעוטים דתיים 

מקרה הבוחן של המיעוט : תרבותיות-בחברות רב

 החרדי בישראל

 ניסים כהן ר"ד רביץ רבקה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שדלנות ואסטרטגיות של יזמות , קבוצות אינטרס

 המקרה הישראלי: מדיניות

-שרייבר יפעת

 לוונטל
 ניסים כהן ר"ד

 בשיפוט

Examination of the Strategic-Cultural 

Dimension in Inter-State Negotiations 

During Crises: Case Study- The Cuban 

Missile Crisis 

 זק לוי ר"ד כהן מור

 בשיפוט
Israel’s Public Diplomacy: Two Case 

Studies 
 זק לוי ר"ד שני שלומית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שם )פרויקט ההתנחלות הארמני בנגרנו קרבח 

 ( זמני
 אהוד ערן ר"ד לזריאן  נרינה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אהוד ערן ר"ד פאהום עאמר  ( שם זמני)תפיסת הזמן המוסלמית ןתהליך השלום 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

What is the role of emotions in social 

movement mobilization ? 
Lea  Ledwon מיכאל גרוס 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

WHY IS SEXUAL VIOLENCE IN 

SOME CONFLICTS REMARKABLY 

LIMITED, DESPITE WIDESPREAD 

VIOLENCE AGAINST CIVILIANS? 

Amber  Gellert מיכאל גרוס 'פרופ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Private Military Organizations 

Mateusz 

 Maciąg 
 מיכאל גרוס 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דר שפיגל והייצוג החזותי של האישה בתקופת 

ביטוי להפנמת השמרנות : 6282-6211אדנאואר 

 ?או סוכן שינוי

 איילת בנאי ר"ד זקש שי אביגדור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת ארגונים אנגוויליסטים על מדיניות חוץ 

 ב"ארה
 רנן קופרמן ר"ד מוטל דימה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

באילו תנאים שימוש בטרור יוביל להגשמת 

 מטרות לאומיות
 רוזנבאום עידו

 ,בן מור ר"ד

  ר כרמלה לוטמר"ד

 Oren Argavan שינוי אידאולוגי כגורם לשינוי במדיניות חוץ סיים

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור בנימין 

  מילר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Influence of the Desired Outcome 

of Conflict Resolution on the Choice of 

Method in Interpersonal Conflicts 

Stephanie 

 Klein 

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור בנימין 

  מילר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Under what conditions does economic 

contraction in a country lead to violent 

conflict? 

Stuart Bladock 

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור בנימין 

  מילר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Negotiation with non-state actors Zachary  Paige 

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור בנימין 

  מילר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דגן דרור אסטרטגיות פעולה של מנהיגים חזוניים

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור אברהם בן 

  צבי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חילופי מנהיגים כתמריץ למשא ומתן במלחמות 

 אזרחים
 קמה רשף

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור אברהם בן 

  צבי
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

באילו תנאים שימוש בטרור יוביל להגשמת 

 מטרות לאומיות
 רוזנבלום עידו

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

  בן מור

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Cultural Differences in Partisan Values צינמון שרי 

-ויסמל ר"ד

 ישראל מנור

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט
ישראל ופרדיגמת  הביקורת על: ישראפוביה

 האנטישמיות החדשה
 הדרי גל

 ,גל גרזון ר"ד

, אלחנן יקירה' פרופ

האוניברסיטה 

  העברית

 גרימברג אביב טרם נקבעה שלב א

 ,גל גרזון ר"ד

, ר אריה קיזל"ד

  אוניברסיטת חיפה

 שלב א

Institutional unresponsiveness in 

democratic societies: marriage 

regulation in Turkey and Israel 

 גולן ניוה
 ,אביעד רובין ר"ד

  פרופסור יעל ישי

 אריאלי-גל ניבי  The informal Education system in Israel סיים

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

אמרנון , איתי בארי

  רייכמן

 שלב ב
Early stages of Public Sector Motivation 

(PSM) and career development 
 מור-מילר רותם

-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

 שגב נורית Competition for the Non-Profit sector שלב ב

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

  אמנון בוהם

 שלב ב
Regressive Reforms: A comparative 

study. 
 קיסנר מירית

-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

 שלב ב

Retirement and the Sectors: A 

comparative cross-level study of 

organizational and social factors 

 לוי רחלי

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

פיטר , דנה ושדי

  במברגר

 שלב ב

 

Spatial planning and public policy in 

Israel local governance: the case of rural 

settlements 

 

 דיינסמן אורית

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

  גונן-ברסלררותם 
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 כהן נועם :Media and public sector reforms שלב ב

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

  יריב צפתי

 בשיפוט

Collaborative management and 

environmental quality in the public 

sector: The relationship between 

ecological considerations, civic 

engagement, and "green" values in local 

governance 

 גוטליב דן

-ויגודה 'פרופ

 ,ערן גדות

  אברהם חיים

 שלב ב
Privatization of Local Municipality 

Services 
 חפץ אמיר

-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

 שלב ב
Spaces of Resistance in the Political 

Philosophy of Foucault and Deleuze 
 אנבל הרצוג ר"ד בן אריה רונן 

 אנבל הרצוג ר"ד קופפר שירה חנה ארנדט ומחלוקת איכמן בירושלם שלב ב

 אנבל הרצוג ר"ד זך יובל Asymmetry in Coetzee's Novels שלב ב

 אנבל הרצוג ר"ד בן צבי לילך קהילה ומדינה שלב א

 סיים

Education: Quo Vadis ?Perceptions of 

education as a public service among 

Israel local government authorities and 

their involvement in educational 

policymaking 

 גל אריאלי ניבי

 ,איתי בארי ר"ד

-ערן ויגודה' פרופ

אמנון ' גדות ופרופ

  רייכמן

 פרץ-אפללו אילנה מאבק עמותות אזרחיות למען מבקשי מקלט שלב א

 ,דורון נבות ר"ד

אמריטוס פרופסור 

  יעל ישי

 סטקלוב עודד Local economy and performance שלב א

 ,איתי בארי ר"ד

' רשום באונ: הערה

' פרופ. העברית

' האונ -קלוד ברבי 

  העברית

 שלב א

The relationship between local social 

capital, syndromes of political 

corruption, moderated by new local 

governance 

 שושן רפאלי עינת

 ,איתי בארי ר"ד

אהרון כהן ' פרופ

  ר דורון נבות"וד

 סיים

מודלים מנטאליים משותפים בצוותים רב 

ההשפעה : מקצועיים בארגונים ציבוריים ופרטיים

 של סגנון המנהיגות

 יהודית ראובני
 ,דנה ושדי ר"ד

  פרופ אהרון כהן

 בשיפוט
The Individual’s Level of Globalism and 

the Citizen's 
 אדרס איתן

 ,דנה ושדי ר"ד

  ר יאיר זלמנוביץ"ד

 שלב ב
Retirement from public and private 

sectors: 
 לוי רחל

 ,דנה ושדי ר"ד

פרופ ערן ויגודה 

  גדות

 שלב א
השפעת הפיצול בצוות ניהול על איכות הבנת 

 במצב משבר, המצב
 שמש אלדד

 ,דנה ושדי ר"ד

אורי בר פרופ 

  יוסף

 שלב ב

 

 הפרקטיקה של התכנון העירוני ברמה המקומית   

 

 

 דולב אביגיל
 ,דנה ושדי ר"ד

  רני'ר יגאל צ"ד
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 שלב ב

The Johnston Plan, 1952-56: The United 

States, Israel and the Waters of the 

Jordan River 

 נויגבור ניר
 ,זק לוי ר"ד

  מיכל סובל' פרופ

 בשיפוט
U.S.-Iraqi Relations, 1967-1984 (co- 

super-vised with Prof. Amatzia Baram) 
 בינה שולמית

 ,זק לוי ר"ד

אמציה ' פרופ

  ברעם

 שלב ב
The Conditions and Considerations for 

U.S. Intervention in Middle East Crises. 

-מן טטיאנה

 מישלובסקי
 זק לוי ר"ד

 מיכאל גרוס 'פרופ Targeted Killing in War Ophir Falk שלב ב

 מיכאל גרוס 'פרופ Rights and Security during War Elad Popovich שלב א

 שלב ב
שיקולים אסטרטגיים והסלמות , גבולות פעולה

 סימטרית-כמעצבי כללי משחק בלוחמה א
 רנן קופרמן ר"ד לביא אור

 שלב ב

A study of the Deterrent Effects of 

Retaliatory Use of Force on Violent Non 

State Actors  

 רנן קופרמן ר"ד מגן אורן

 שלב א

DETERRING VIOLENT POLITICAL 

ORGANIZATIONS THE 

SUSCEPTIBILITY OF POWER 

 רנן קופרמן ר"ד חודרוב אליוט

 שלב א

The role of International Institutions in 

transforming collective goods into 

national interests: The case of disaster 

relief  

 רנן קופרמן ר"ד מנדלר לאה

 בן מור ר"ד לבורניק זואי Nuclear Dialogues שלב ב

 שלב ב
תרבותית של יריבויות -הבנייה רעיונית

 המקרה הישראלי אל מול מצרים: מתמשכות
 'מנקוביץ שרון

 ,בן מור ר"ד

אורי בר ' פרופ

  יוסף

 שלב א

: שינוי אידיאולוגי כגורם לשינוי במדיניות חוץ

, שינויים במדיניות החוץ של תורכיה: מקרי מבחן

 גרמניה ואיראן

 ארגוון אורן

 ,כרמלה לוטמר ר"ד

פרופסור בנימין 

  מילר

 בשיפוט

The Individual's Level of Globalism and 

the Citizen's Contribution to 

Local/National Public Goods 

 אדרס איתן
 ,יאיר זלמנוביץ ר"ד

  ר דנה ושדי"ד

 שלב ב
National and Municipal Get Out The 

Vote Campaigns: A natural experiment . 
 שריד יוסף

-ויסמל ר"ד

 ,ישראל מנור

  דפנה קנטי' פרופ

 שלב ב

From the Agora to the Online Forum: 

Social networks, social media and 

political participation . 

 שרייבר אמיר
-ויסמל ר"ד

 ישראל מנור
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

9161 81111 ₪ Akko as a Shared Space : 
Friedrich Ebert 

Stiftung Fund 

  ,(PI) איתי בארי ר"ד

תלמיד )מנצור סעד 

 (מחקר מונחה

9161-9168 81119 ₪ 

Performance Management 

in the West Galilee 

Corporation 

Joint 

Distribution 

Committee 

(Joint Israel) , 

  ,(PI) איתי בארי ר"ד

 ערן ויגודה גדות' פרופ

9161-9168 699111 € 

The Druze Community, 

Local Government, and the 

Carmel Biosphere Reserve, 

Israel: from conflict to 

involvement throughout 

environmental education 

for establishing "green" 

small and medium 

businesses 

DBU- 

Deutsche 

Bundesstiftung 

Umwelt, 

German 

Friends 

Association of 

the University 

of Haifa  

  ,(PI) איתי בארי ר"ד

 , עידו יצחקי' פרופ

 ר ציפי עשת"ד

9169-9168 691111 ₪ 

The Druze Community, 

Local Government, and the 

Carmel Biosphere Reserve 

The Israeli 

Ministry of 

Environmental 

Protection, 

Competitive 

Research 

Scholarship 

  ,(PI) איתי בארי ר"ד

 , עידו יצחקי' פרופ

 ר ציפי עשת"ד

9161-9169 111111 ₪ Ethics and Insurgency ISF 
  מיכאל גרוס 'פרופ

(PI) 

9168-9169 911111 ₪ 

Ethical climate, employee 

engagement and the quality 

of treatment and service in 

healthcare organizations: 

An evolving effect of 

systematic disorder? 

המכון הלאומי 

לחקר שירותי 

בריאות ומדיניות 

 בריאות

 גדות-ויגודה 'פרופ

 (PI) ערן 

9161-9168 81111 ₪ 

 

הערכת ביצועי אשכולות 

 מוניציפאליים

 גוינט ישראל   

-ויגודה 'פרופ

  ,(PI) ערן גדות

 איתי בארי

9161-9169 691111 ₪ 

The practices of the urban 

planning policy at the local 

level: Relations between 

organizational climate in 

local authority and green 

building and its 

המשרד לאיכות 

 הסביבה

  ,(PI) דנה ושדי ר"ד

 רני'יגאל צ
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implementation in local 

plans 

9161-9169 111111 ₪ 

Policy Entrepreneurs and 

Public Policy: Analysis of 

Policy Entrepreneurship in 

Israel 

ISF ניסים כהן ר"ד (PI) 

9166-9168 
around 

100000 $ 

Optimists, Pessimists and 

Skeptics: Explainign 

Variations in post-Cold 

War Security 

ISF 
 בנימין מילר 'פרופ

 (PI) 

9168 91,,11 € 

Pro-Democratic Enclaves, 

Regime Change and 

Transitions to Democracy 

in the Post Arab Spring 

Middle East 

German Israel 

Foundation 

  אביעד רובין ר"ד

(PI) 

9161-9169 911,111 ₪ 

Demographic growth, 

organizational change, and 

their impact on the 

sustainability of the 

Kibbutz in the rural sphere 

המדען הראשי של 

 משרד החקלאות

 אביעד רובין ר"ד

 (PI),  

אייל קמחי ' פרו

 , (עברית)

 ר אופיר רובין "ד

 (גוריון-בן)

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
על יחסי הגומלין בין פוליטיקאים ?כוחה של מומחיות(. 9161)ניסים , כהן

לביורוקרטים ושקיפות בתהליך התקצוב ועל אגף התקציבים באוצר ומדיניות 

 . 44-92: 26: ביטחון סוציאלי. הבריאות בישראל

 ניסים כהן ר"ד

הסברים , התופעהמדידת : רפואה שחורה בישראל(. 9161. )ד, ופילק. נ, כהן

 . 44-92: 29: ביטחון סוציאלי.לקיומה והמלצות למיגורה
 ניסים כהן ר"ד

אתגרים מתודולוגיים : ביצוע מחקר בתנאי קונפליקט(. 9161. )ת, ואריאלי. נ, כהן

 . 91-9: 99, פוליטיקה. ומדגם כדור השלג
 ניסים כהן ר"ד

דיון מחודש : יום הכיפורים ההיסטוריוגרפיה של מלחמת(. "9161)אורי , יוסף-בר

 . 6-19: 91, עיונים בתקומת ישראל". במחדל המבצעי והמדיני

  יוסף-בר 'פרופ

 אורי

Rubin, Aviad (2013). "The Status of Religion in Emergent 

Political Regimes: Lessons from Turkey and Israel," Nations and 

Nationalism, 19:3, pp. 493-512  

  רובין ר"ד

 אביעד

Rubin, Aviad (2013). "Integration of Religion in Democratizing 

Societies: Lessons from the Israeli Experience," Shofar: An 

  רובין ר"ד

 אביעד
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Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 31:2 (Winter), pp. 

31-54  

Beeri, I., Dayan, R., Vigoda-Gadot, E. & Werner, S. (2013). 

Advancing Ethics in Public organizations: The Impact of an Ethics 

Program on Employees' Perceptions and Behaviors in a Regional 

Council. Journal of Business Ethics, 112, 59-78.  

  'פרופ

  גדות-ויגודה

 ערן

Vigoda-Gadot, E., Schohat, l. & Eldor, L. (2013). Engage them to 

public service: Conceptualization and empirical examination of 

employee engagement in public administration. American 

Review of Public Administration, 43, 5, 516-537.  

  'פרופ

  גדות-ויגודה

 ערן

Vigoda-Gadot, E. & Cohen H. (2013). Public and reform in the 

age of new public management: An empirical examination of 

image, satisfaction, and attitudes towards reform. Politika, 21, 94-

122. (Hebrew).  

  'פרופ

  גדות-ויגודה

 ערן

Beeri, I., Dayan R., Vigoda-Gadot E. & Werner S. (2013). 

“Advancing Ethics in Public Organizations: The Impact of an 

Ethics Program on Employees' Perceptions and Behaviors in a 

Regional Council”, Journal of Business Ethics, 112, (1), p. 59-

78.  

  בארי ר"ד

 איתי

Beeri, I. & Navot, D. (2013). “Local Political Corruption: 

Potential Structural Malfunctions at the Central-Local, Local-

Local and Intra-Local Levels”, Public Management Review, 15, 

5, 712-739.  

 בארי ר"ד

 איתי 

Beeri, Itai, (2013). “Direct Administration, Fiscal Discipline and 

Organizational Performance Improvement in Non-Complying 

Local Authorities: Democratic Deficit or Effective Bureaucracy?”, 

Public Money & Management Journal, 33, 2, 137-144.  

 בארי ר"ד

 איתי 

Beeri, Itai, (2013). Governmental Strategies towards Poorly-

Performing Municipalities: From Narrow Perceptions to 

Ineffective Policies", Lex-localis-Journal of Local Self-

Government,11, 1, 33-52.  

 בארי ר"ד

 איתי 

Beeri, I. & Yuval, F. (2013). “New Localism and Neutralizing 

Local Government: Has Anyone Bothered Asking the Public for 

Its Opinion?”, Journal of Public Administration Research and 

Theory (JPART), 31 pages, 

http://jpart.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/12/jopart.mut

031.short  

 

  בארי ר"ד

 איתי

Beeri, I. & Saad, Mansur (2013). "Political Participation 

Unconditioned by Inequality and Discrimination: The Case of 

Minorities-Within-Minorities in Israeli-Arab Mixed 

Municipalities”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 24 

pages,http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.20

  בארי ר"ד

 איתי

http://jpart.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/12/jopart.mut031.short
http://jpart.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/12/jopart.mut031.short
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13.871490  

Herzog, Annabel (2013). “Representing Political Subjectivity: 

Cameron’s Avatar and McCarthy’s The Road,” Redescriptions, 

16, 2012-2013, pp. 61-76.  

 הרצוג ר"ד

 אנבל 

Herzog, Annabel (2013). “Dogs and Fire: The Ethics and Politics 

of Nature in Levinas,” Political Theory, 41:3, pp. 359-379.  

  הרצוג ר"ד

 אנבל

Beeri, I. &Navot, D. (2013). "Local Political Corruption: Potential 

Structural Malfunctions at the Central-Local, Local-Local and 

Intra-Local Levels." Public Management Review 15(5): 712-739 

(IF=0.989; 5-Year IF =1.291; Rank (Public Administration) = 

37/40).  

 נבות ר"ד

 דורון 

Beeri, I. & Navot, D.(2013). "Turnaround Management Strategies 

in Local Authorities: Managerial, Political and National Obstacles 

to Recovery." The Journal of Management & Organization. 

IF2011: 0.393; 5-Year IF= not published; Rank (Public 

Administration) = not published) (36 pages).  

  נבות ר"ד

 דורון

Vashdi, D. R., Vigoda-Gadot E. and Shlomi, D. (2013). "Climate, 

politics, and performance of public organizations: A cross-level 

analysis of public schools' biosphere". Public Administration, 91 

(1), 135-138.  

  ושדי ר"ד

 דנה

Vashdi, D. R., Erez, M., and Bamberger P. A. (2013) Can Surgical 

Teams Ever Learn? Towards a Theory of Transitive Team 

Learning in Action Teams. Academy of Management Journal. 

56(4), 945-971.  

 דנה ושדי ר"ד

Vashdi, D. R. (2013) Teams in Public Administration: A field 

study of team feedback and effectiveness in the Israeli public 

healthcare system. International Public Management Journal, 

16(2), 275-306.  

  ושדי ר"ד

 דנה

Cohen, Nissim(2013) “The Self-Provision of Public Healthcare 

Services: A Threat to Democracy“,Journal of Politics and Law,6 

(1): 128-133.  

  כהן ר"ד

 ניסים

Cohen,N. & Naor, M. (2013) “Reducing Dependence on Oil? How 

Policy Entrepreneurs Utilize the National Security Agenda to 

Recruit Government Support: The Case of Electric Transportation 

in Israel“Energy Policy,56: 582-590.  

 

 

  כהן ר"ד

 ניסים

Cohen, Nissim(2013) “Solving Problems Informally: The 

Influence of Israel’s Political Culture on the Public Policy 

Process“The Innovation Journal,18 (1).  

  כהן ר"ד

 ניסים

Arieli, T. & Cohen,N.(2013)”Policy Entrepreneurs and Post-

Conflict Cross-Border Cooperation: A Conceptual framework and 

  כהן ר"ד

 ניסים
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the Israeli-Jordanian Case“ Policy Sciences, 46 (3): 237-256.  

Cohen, Nissim (2013). “‘We Are Talking About Saving Lives’: 

The Welfare State, Health Policy and Non-Governability – A Case 

Study of an Israeli Hospital“Social Work in Public Health, 28 

(6):619-63.  

  ןכה ר"ד

 ניסים

Eiran, E. &Malin, B.M. (2013) "The Sum of all Fears: Israel’s 

Threat Perception of an Iran Armed with a Nuclear Weapon." The 

Washington Quarterly, 36 (3): 77-89.  

 אהוד ערן ר"ד

Eiran, Ehud. (2013). "Fundamental Changes to Address 

Fundamental Problems." TheBulletin of Atomic Scientists.  
 אהוד ערן ר"ד

Eiran, Ehud. (2013). "Security Imperatives Outweigh Imported 

Norms." TheBulletin of Atomic Scientists.  
 אהוד ערן ר"ד

Eiran, Ehud. (2013). "The Good and the Bad of the Arab 

Spring."The Bulletin of Atomic Scientists.  
 אהוד ערן ר"ד

Gross, Michael (2013).“Comradery, Community, and Care in 

Military Medical Ethics,” Theoretical Medicine and Bioethics, 

32(5):337-50. Reprinted in Medicine and Philosophy (Chinese) 

2013, 34 (7A):26-30.  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Gross, Michael (2013). “Military Medical Ethics: A Review of the 

Literature and a Call to Arms,” Cambridge Quarterly for 

Healthcare Ethics, 22 (1):92-109.  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Gross, Michael (2013). “Force-Feeding, Autonomy, and the Public 

Interest,” Perspective, New England Journal of Medicine, 

369:103-105  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Ghanem, As'ad (2013). " Palestinian Nationalism: An Overview". 

Israel Studies, volume 18(2): 11-29.  
 אסעד גאנם 'פרופ

Mohanad, M. & Ghanem, A.(2013). "The Israeli negotiation 

strategy under Netanyahu: settlement without reconciliation", 

International Journal of Conflict Management, Vol. 24 Iss: 3: 

265 – 283.  

 אסעד גאנם 'פרופ

Ghanem, As'ad(2013). "The Palestinians - Lessons from the Arab 

Spring". Contemporary Arab Affairs, 6, 3: 422-437.  
 אסעד גאנם 'פרופ

Ghanem, As'ad (2013). "Hybrid Democracy, Social Structure and 

Democratization in Jordan – The 2010 National Elections". 

International Journal of Political Science and Development, 
1(3): 117–128.  

 אסעד גאנם 'פרופ

Banai, Ayelet (2013). “Political Self-Determination and Global 

Egalitarianism: Towards an Intermediate Position.”Social Theory 

and Practice, 39(1): 45-69  

 איילת בנאי ר"ד

Banai, Ayelet. (2013) "Circumcision: What Should Parents and איילת בנאי ר"ד 
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States Do? An Essay."Global Discourse,3 (2): 332-341  

Bar-Joseph, Uri (2013). “Forecasting a Hurricane: Israeli and 

American Estimations of the Khomeini Revolution.” The Journal 

of Strategic Studies, 36 (5): 718-742.  

 אורי יוסף-בר 'פרופ

Bar-Joseph, Uri (2013). “The “Special Means of Collection”: The 

Missing Link in the Surprise of the Yom Kippur War.” Middle 

East Journal, 67 (4): 531-546.  

 אורי וסףי-בר 'פרופ

Bar-Joseph, Uri (2013). Politicization of Intelligence: A 

Comparative Study.” The International Journal of Intelligence 

and CounterIntelligence, 26(2): 347-369.  

 אורי יוסף-בר 'פרופ

Zalmanovitch Y. & Cohen N. (2013) “The Pursuit of Political 

Will: Politicians’ Motivation and Health Promotion”, The 

International Journal of Health Planning and Management 

Article first published online: 2 JUL 2013 | DOI: 

10.1002/hpm.2203.  

 יאיר זלמנוביץ ר"ד

Zalmanovitch Yair (2013) Don’t Reinvent the Wheel: The Search 

for an Identity for Public Administration. International Review 

of Administrative Sciences.  

 יאיר זלמנוביץ ר"ד

Waismel-Manor, I. & Jomini Stroud, N. (2013). The Influence of 

President Obama's Middle Name on Middle Eastern and U.S. 

Perceptions. Political Behavior, 35:3, 621-641.  

-ויסמל ר"ד

 ישראל מנור

Canetti, D., Waismel-Manor, I., Cohen, N. & Rapaport C. (2013). 

National or International Resilience: A Cross-Cultural 

conceptualization of National Resilience. Armed Forces and 

Society, forthcoming (published electronically March 26th).  

-ויסמל ר"ד

 ישראל מנור

Felsenthal D.S. & Tideman, N. (2013). "varieties of failure of 

monotonicity and participation under five voting methods", 

Theory and Decision, vol. 75, issue 1, p. 59-77. 

( אמריטוס)' פרופ

 פלזנטל דן

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
. ג, ופדה. כ, בתוך אהרון." מבנה השלטון המקומי בישראל(. "9161)איתי , בארי

יום העיון לזכרם של משה שני , מבנה ותפקוד משרדי הממשלה( עורכים)
 איתי בארי ר"ד
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 .89-91, מ"ס למדה"בי, ואהרון פרידברג

והכשל המודיעיני ' אמצעי האיסוף המיוחדים'אי הפעלת (. "9161)אורי , יוסף-בר

יורם דינשטיין ואברהם זוהר : בתוך." מבט חדש: במלחמת יום הכיפורים

מבט לאחור של חוקרים על כשלים והישגים : שנה אחרי 01 ,(עורכים)

 . 691-89, (המכון לחקר מלחמות ישראל: תל אביב) במלחמת יום הכיפורים

 אורי וסףי-בר 'פרופ

בתרגום אהרון , חוקת החירות, לפרידריך האייק, "מבוא(. "9161)גל , גרזון

 . א"ל-ע ט"ע, הוצאת שלם: ירושלים, אמיר
 גל גרזון ר"ד

Banai, Ayelet (2013). “Language Recognition and Fair Terms of 

Inclusion”, In: S. Guérard de Latour and P. Balint (eds.): Liberal 

Multiculturalism and the Fair Terms of Integration, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 194-211  

 איילת בנאי ר"ד

Bar-Joseph, Uri (2013). “Israel’s Intelligence Community”, in: 

Robert Dover, Michael S. Goodman, and Claudia Hillebrand 

(eds.), Routledge Companion to Intelligence Studies(London: 

Rouledge), 209-217.  

 אורי יוסף-בר 'פרופ

Bar-Joseph, Uri (2013). “The Arab-Israeli Wars, 1967-1973.” 

Oxford Bibliographies Online.  
 אורי יוסף-בר 'פרופ

Gross, Michael L. (2013). “Just War and Guerrilla War,” In 

Anthony F Lang, Jr, Cian O’Driscoll and John Willians (Eds.). 

The Just War Tradition: The Practice of Authority and 

Authority in Practice (Washington DC: Georgetown University)  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Gross, Michael L. (2013). “Public Diplomacy and Just War” in 

Fritz Allhoff, Adam Henschke and Nick Evans, Routledge 

Handbook of Ethics and War, (London: Routledge).  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Gross, Michael L. (2013). “The Limits of Impartial Medical 

Treatment during Armed Conflict” in Michael L. Gross and Don 

Carrick, Military Medical Ethics for the 21st Century, Ashgate 

Publishing, Military and Defense Series.  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Meysler, G., Vigoda-Gadot, E. & Drory, A. (2013). Leadership 

Beyond Rationality: Emotional Leadership in Times of 

Organizational Crisis. In DuBrin, A.J. The Handbook of 

Research of Crisis Leadership in Organizations, Chapter 6., pp. 

110-126. Cheltenham; Edward-Elgar.  

-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

Eldor, L. & Vigoda-Gadot, E. (2013). Engaged to public service: 

Strategies for enhancing employees' engagement in government 

agencies. HR News Magazine. (January: www.IPMA-HR.ORG).  

-ויגודה 'פרופ

 ערן גדות

Lutmar, Carmela (2013) "Fragile States and Civil Wars: Is 

Mediation the Answer?" (with Jacob Bercovitch), Elgar 

Publishing, Companion of Civil Wars and Fragile States edited 

by Graham Brown and Arnim Langer, pp. 252-73 

 כרמלה לוטמר ר"ד

Miller, Benjamin (2013).“The State-to-Nation Balance and War” 

forthcoming in John Hall and Siniša Malešević, eds., Nationalism 
 בנימין מילר 'פרופ
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and War (Cambridge University Press), pp. 73-96.  

Miller, Benjamin (forthcoming). "Explaining War and Peace in 

Europe Vs. the Middle East." In Miller and Lutmar, eds., Regional 

Peacemaking and Conflcit Resolution. Oxford: Routledge.  

 בנימין מילר 'פרופ

Eiran, Ehud (2013). “State Elite Perceptions and the Launch of the 

Israeli Settlement Project in the West Bank: The International-

Domestic Nexus,” in: Miriam F. Elman, Oded Haklai, and 

Hendrik Spruyt (eds.). Democracy and Conflict Resolution: the 

Dilemmas of Israel's Peacemaking, Syracuse NY, pp. 209-222.  

 אהוד ערן ר"ד

Eiran, Ehud. (2013). "Israel and Weak Neighboring States: 

Lessons from the Israeli Experience in Lebanon." In Ninrod Goren 

and Jenia Yudkevich (Eds.). Israel and the Arab Spring: 

Opportunities in Change. Tel-Aviv, pp. 59-68.  

 אהוד ערן ר"ד

Kuperman, Ranan (forthcoming) Why the Liberal Economic 

Model of International Peace Failed in the Middle East" In 

CarmellaLutmar and Benny Miller (eds.) Regional Peacemaking 

and Conflict Management: A Comparative Approach, Edited 

by . London: Routldege.  

 רנן קופרמן ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
אור ) הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה: הצופה שנרדם(. 9161)אורי , יוסף-בר

 (. מהדורה חדשה, זמורה ביתן: יהודה
 אורי יוסף-בר 'פרופ

Gross, M.L. & Carrick, D. (2013). Military Medical Ethics for 

the 21st Century, Ashgate Publishing, Military and Defense 

Series.  

 מיכאל גרוס 'פרופ

Miller, B. & Lutmar, C. (forthcoming) eds., Regional 

Peacemaking and Conflict Resolution: A comparative 

appraoch. Oxford: Routledge.  

 בנימין מילר 'פרופ
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 בית הספר לקרימינולוגיה
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 טלי גל ר"ד 611%

 יואב מחוזאי ר"ד 611%

 רון פקטור ר"ד 611%

 שרון רבינוביץ שנקר ר"ד 611%

 

סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת מספרי . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 65  36  29 

 תואר שלישי  2 2 
 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה

פיתוח מדד לרמת השחיתות ברשויות המקומיות 

 בישראל
 רון פקטור ר"ד שטרן מאיה
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ברוור ליטל אובדנות בקרב נוער בסיכון

 ,רון פקטור ר"ד

  ר אפרי בר נדב"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעתם של אסטרטגיות שונות של תהליכי 

 תנועה שיתוף הציבור על ציות לחוקי
 רון פקטור ר"ד גלעם ניסים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הערכת האפקטיביות של תהליך שיתוף הציבור על 

 עבירות תנועה בקרב קבוצות מיעוט
 רון פקטור ר"ד בור'ג מארי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

דרכי ההתמודדות ומענים הניתנים לבני , תגובות

נוער אשר איבדו הורה בעבירת 

 .המתה/הריגה/רצח

 מאל'ג-אבו שפאא

 ,טלי גל ר"ד

, ר אפרי בר נדב"ד
עמית הוראה 

ס "בביה

  לקרימינולוגיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עולמות תוכן ורגשות שנפגעי , תחושות ייחודיות" 

עבירה בגירים חוו במהלך הליך של צדק מאחה 

 "ולאחריו 

 טלי גל ר"ד יפחתאל-שלו עפרה

טרם אישור 

 התיזההצעת 

השפעת רגשות על נציגי התביעה  -"לתבוע ברגש"

 בקבלת החלטות בהליך הפלילי

-לייטרסדורף שירה

 שקדי
 טלי גל ר"ד

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב א
הסטטוטורית ענישה בבתי המשפט בראי ההבנייה 

 של שיקול הדעת בענישה
 מסורי הדר

 ,טלי גל ר"ד

צבי ' פרופ

ראש ' איזיקוביץ

ס "ביה

  לקרימינולוגיה

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

9161-9169 994,111 ₪ 

מודל פיתוח ובחינה אמפירית של 

חדשני לאכיפת עבירות תנועה 

במגזר הערבי המבוסס על שיתוף 

 הציבור

קרן מחקרים שליד 

איגוד חברות 

 הביטוח בישראל

 (PI) רון פקטור ר"ד
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9161-9169 11,111 ₪ 

בניית מדד לאומי לבחינת רמת 

השחיתות ברשויות המקומיות 

 בישראל וביצוע פיילוט לבדיקתו

 ץ"תנועת אומ
  ,(PI) רון פקטור ר"ד

 'צבי איזיקוביץ

9161-9161 
4,,128 

NIS ₪ 

Cognitive and affective 

effects of alcohol: A 

developmental perspective 

הרשות הלאומית 

למלחמה בסמים 

ובאלכוהול 

IADA- Israel 

Anti-Drug 

Authority: 

רבינוביץ  ר"ד

 (PI) שרון שנקר

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
שני פנים למשפט : צדק מאחה וצדק עונשי(. "9161. )ה, רוזנברג-ודנציג. ט, גל

 . 2-411,,(: 9)מג, משפטים". הפלילי
 טלי גל ר"ד

Yehuda, S., & Rabinovitz, S. (2013). The effects of L- Dopa and 

N-(alpha-linolenoyl) Tyrosine on 6-OH-DA lesions on dopamine 

level and activity, dyskinesia and homocysteimia. Advances in 

Parkinson’s Disease, 1,1-4.  

רבינוביץ  ר"ד

 שרון שנקר

Einat, T. & Rabinovitz, S. (2013). A warm touch in a cold cell: 

Inmates’ views on conjugal visits in a maximum-security women’s 

prison in Israel, International Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology, 57, 1522-1545.  

רבינוביץ  ר"ד

 שרון שנקר

Factor, R., Oliver, A.L. & Montgomery, K. (2013). "Beliefs about 

Social Responsibility at Work: Comparisons between Managers 

and Non-Managers Over Time and Cross-Nationally." Business 

Ethics: A European Review, 22(2):143-158  

 רון פקטור ר"ד

Factor, R., Awerbuch, T. & Levins, R. (2013). "Social and Land 

Use Composition Determinants of Health: Variability in Health 

Indicators." Health and Place, 22:90-97  

 רון פקטור ר"ד

Factor, R., Kawachi,I. & Williams, D.R. (2013). "Evaluation of 

the UNREST Questionnaire for Testing the Social Resistance 

Framework." Journal of Epidemiology and Community Health, 

67(7):618-624  

 רון פקטור ר"ד

Factor, R., Williams, D.R. & Kawachi, I .(2013). "Social 

Resistance Framework for Understanding High-Risk Behavior 

among Nondominant Minorities: Preliminary Evidence." 

 רון פקטור ר"ד
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American Journal of Public Health, 103(12):2245-2251  

Factor, R., Mahalel, D., Rafaeli, A. & Williams, D.R. (2013). "A 

Social Resistance Perspective for Delinquent Behavior among 

Non-Dominant Minority Groups." British Journal of 

Criminology, 53(5):784-804  

 רון פקטור ר"ד

Dancig-Rosenberg, H. & Gal, T. (2013). “Restorative Criminal 

Justice”. Cardozo Law Review, 34(6):2313-2346.  
 טלי גל ר"ד

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Gal, Tali (2013). “Crime Victimization and Child Well-Being”. In 

Asher Ben-Arieh, Ferran Casas, Ivar Frones, & Jill E. Korbin 

(Eds.). Handbook of Child Well-Being. Springer Science, 

Dordrechtpp, 2617-2652.  

 טלי גל ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 התפתחות הילד

 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אפרת צנזור-שר ר"ד 611%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 61  36  25 

 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 סיים

לנוכח הופעת  הקשר בין תגובות אימהיות

לבין הרווחה , התנהגות סיכון של מתבגרים

הנפשית של המתבגרים בהקשרים אקולוגיים 

 שונים

 לבנת  טל
-שר ר"ד

 אפרת צנזור

 סיים
הקשר בין כוונות תקשורתיות של התינוק לבין 

 דפוס ההתקשרות שלו אל אמו
 מזעקי צאיג  שרון

-שר ר"ד

 אפרת צנזור

הקשר בין איכות התנועות הספונטאניות של הפג  סיים -שר ר"ד אנקב-לב אורנה 
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 אפרת צנזור פג-ולבין איכות האינטראקציה אם

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גיבוש זהות תרבותית ותהליך התירבות של 

קשרים עם מערכת : מתבגרים ממשפחות עולות

 היחסים בין המתבגר לאימו

 ניר-עפרוני מור
-שר ר"ד

 אפרת צנזור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תגובות אמהיות לנוכח הגילוי כי ילדיהן 

: המתבגרים התחילו להתרועע עם נוער עבריין

קשרים עם פרקטיקות אמהיות יומיומיות והפנמה 

מוסרית של המתבגרים בקרב משפחות משכונות 

 בטוחות ושכונות מסוכנות

-גרימברג מיכל

 יסודי

-שר ר"ד

 רתאפ צנזור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ייצוגי חווית ההוראה , הקשר בין סגנון ההתקשרות

והרגישות המורית של צוותים חינוכיים בחינוך 

 המיוחד

נחמיאס  איילת 

 זלוטולוב

-שר ר"ד

 אפרת צנזור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: בין תרבות וערכיה לאוטונומיה בגיל ההתבגרות

של אימהות הקשר בין ערכי התרבות וההורות 

לבין " צבריות"יוצאות ברית המועצות לשעבר ו

יחסן לאוטונומיה הפסיכולוגית של ילדיהן 

 המתבגרים

 אזולאי הגר
-שר ר"ד

 אפרת צנזור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פערים בין מתבגרים לאימהותיהם בתפיסת 

קשרים עם : התנהגות אימהית תומכת אוטונומיה

ים ממשפחות האינדיבידואציה הנצפית של מתבגר

 מ"ילידות הארץ ומשפחות עולות מבריה

 עזרא אורית
-שר ר"ד

 אפרת צנזור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין הייצוגים של גננות לגבי התנסויותיהן 

 בגן לבין האקלים החינוכי בגן
 טל לאה

-שר ר"ד

 ,אפרת צנזור

  ר סמדר דולב "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין השלמה עם האבחנה של הילד לבין 

 ASDsרגישות אימהית בקרב אימהות לילדים עם 

 בחברה הערבית

 אמארה חולוד

-שר ר"ד

 ,אפרת צנזור

  ר סמדר דולב "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין דפוס ההתקשרות בינקות לבין הנרטיב 

 בקשר לאם והיחסים איתה בגיל ההתבגרות 
 רמר נעה 

-שר ר"ד

 ,אפרת צנזור

דוד ' פרופ

  אופנהיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תקשורת רגשית ורווחה פסיכולוגית בהתבגרות 

הקשר בין איכות הדיאלוג הרגשי לבין : תיכונה

 תחושת ערך עצמי גלובלית

 רוטמן פזית
-שר ר"ד

 אפרת צנזור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

: השלמה של אמהות עם האבחנה שילדן קבל

 פיתוח שאלון ברוח ראיון ההשלמה עם האבחנה
 און-דן רם טלי

-שר ר"ד

 אפרת צנזור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אימהות עולות מברית המועצות לשעבר וילדיהן 

קשרים בין תהליכי תירבות ופערי : המתבגרים

תירבות לבין ביטויי קירבה רגשית של המתבגר 

 בשיח עם אימו 

 אלהרר הילה
-שר ר"ד

 רתאפ צנזור

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Sher-Censor, E., Grey, I., & Yates, T. M. (2013). The 

intergenerational congruence of mothers' and preschoolers' 

narrative affective content and narrative coherence. The 

International Journal of Behavioral Development, 37, 340-348. 

doi: 10.1177/0165025413482760  

 אפרת צנזור-שר ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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חוג לגאוגרפיה ולימודי 

 סביבה
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אנה ברוק ר"ד 611%

 ארנון גולן ר"ד 611%

 נעם גרינבאום ר"ד 91%

 ראסם חמאיסי 'פרופ 9%,

 דוד כץ ר"ד 611%

 לאה מיכלוביץ ר"ד 611%

 דן מלקינסון ר"ד 611%

 יואל מנספלד 'פרופ 611%

 מעוז עזריהו 'פרופ 611%

 שלומית פז ר"ד 611%

 אמציה פלד 'פרופ 611%

 יגאל רני'צ ר"ד 611%

 נגה קולינס קריינר ר"ד 611%

 חיים קותיאל 'פרופ 611%

 דבורה שמואלי 'פרופ 611%

 מיכה קליין (אמריטוס)' פרופ 611%

 ענבר משה( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 קלרמן אהרון( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 
 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 140  176 52  

כ"סה תזהעם  בלי תזה   תואר שני 
 217  177 40  

 תואר שלישי  28 28 
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 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 סיים
Finding an Implementable Solution for 

Nahal Bezet 
Ben  Yavnieli 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Dr. Noam 

Greenbaum  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Brothels in Hafia: Hidden in Plain 

Sight ? 

Patty  

Montgomery  

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Dr. Orna 

Blumen  

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Food Planning System Impact Noa Aviasaf דבורה שמואלי 'פרופ 

 סיים
Dark Tourism in the Carmel Mountains 

– 2010-2012  
 טל שרון

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

 סיים
The Development of Biqat Ovda as a 

Unesco Site 
 שטרן יוני

קולינס  ר"ד

 ,נגה קריינר

  ר נעם גרינבאום"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Changes in The Israeli Villages -

(Moshavim 
 חמו שרון

קולינס  ר"ד

 ,נגה קריינר

  רני'יגאל צ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מציאת קורלציה בין פרמטרים מרחביים 

והתייבשות עצים ביער יתיר לאחר אישור הצעת 

 התיזה 

 אמציה פלד 'פרופ פולינוב סמיון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

, בניית מודל אומדן רגישות להצפה מצונאמי

 יישומיכפונקציה של 
 אמציה פלד 'פרופ נוימן עדי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Addressing diaper waste - a 

comparative assessment of strategies  
 דוד כץ ר"ד גולד רחל 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הפלרת מים והשפעתו על בריאות הציבור 

 בישראל
 דוד כץ ר"ד עוואד מריאן 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דוד כץ ר"ד אבו ריאה מוסטפא הציבוריות על תאגידי מים בישראל דעות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 מדיניות מוצרי צריכה בישראל

 

 אפל'צ עדי 

 ,דוד כץ ר"ד

ניהול , אברהם חיים

מנחה , משאבי טבע

  ראשי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אוסטרובסקי ורד גידול אוכלוסייה ושטחים פתוחים בישראל

 ,דוד כץ ר"ד

ניהול , אברהם חיים
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מנחה , משאבי טבע

  ראשי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

High-resolution seismic stratigraphy 

across the Carmel continental margin, 

northern Isreal  / 

 גלעדי אסף
 ,נעם גרינבאום ר"ד

  אורי שטנר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Changes in water quality of runoff in 

Nahal Oren as a response to the 2010-

fire in Mt. Carmel  

 דרקסלר ערן
 ,נעם גרינבאום ר"ד

  לאה ויטנברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Utilization of Reclaimed Wastewater 

for Olive irrigation in the Middle East : 

Examining the impact of irrigation on 

soil, tree and oil quality 

-עבד אל מבדא

 חלים

 ,נעם גרינבאום ר"ד

מכון  -ארנון דג 

  וולקני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Using gray water for irrigation of 

Green Roofs  
 סולודר אריאל

 ,נעם גרינבאום ר"ד

  ליאון בלאושטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of the wind regime on Mt. 

Carmel for potential wind power 

energy  

 לביא עומר

 ,נעם גרינבאום ר"ד

רוסלנה , חיים קותיאל

מכללת  -פלטניק 

  יזרעאל

 סיים

למשתנים , בחינת הקשר בין שיעורי בנזן לזמן

אביב -בערים תל) NOxמטאורולוגיים ולערכי 

 וחיזוי ערכיו על בסיס פרמטרים אלה( וחיפה

 אדלר לאה

 ,שלומית פז ר"ד

-ר לבנה קורדובה"ד

  ונר'ביז

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אלוני מעיין 6249השינוי המרחבי בחצי האי סיני לאחר 

 ,ארנון גולן ר"ד

  ר עידו שחר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ארנון גולן ר"ד שרייבר תורה 6284מנרה ומשגב עם מייסודם ועד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ארנון גולן ר"ד סוליימן רואן היסטורית ופוליטיקה בנצרתגיאוגרפיה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שדות אור מודעות ימית ופיתוח קו החוף של ישראל

 ,ארנון גולן ר"ד

  ר גיל גמבש"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

רשתות שרותים כבסיס לפיתוח תיירות כפרית 

 אזורית
 יואל מנספלד 'פרופ איינשטיין איריס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסת דימוי ישראל כיעד תיירותי על ידי 

 תיירים מרוסיה
 רוסוחובצקיה דיאנה

 ,יואל מנספלד 'פרופ

  ר עליזה יונס"ד

 סיים
שעתוק כגורם בבחירת תעסוקה מלונאית 

 בישראל
 יואל מנספלד 'פרופ שוורץ רביב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אחרי השפעת ממשק יער על סחף קרקעות 

 שריפות
 זייתוני רמי 

 ,דן מלקינסון ר"ד

  לאה ויטנברג' דר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 עובדת תמר תכונות ספקטרליות של קרקעות שרופות

 ,דן מלקינסון ר"ד

  אנה ברוק' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of rain episodes within rain 

spells in Israel 
 חיים קותיאל 'פרופ וייסקופף יוחאי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Analysis of Tropical storms in the 

Atlantic and Eastern Pacific Basins in 

the period 1971-2012 

  

 חיים קותיאל 'פרופ קומיסרוב דריה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of the wind regime on Mount 

Carmel for potential wind power 
 לביא עומר

 ,חיים קותיאל 'פרופ

ר נעם גרינבאום "ד
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energy ר רוסלנה פלטניק"וד  

 סיים
Language Landscape in the Shared 

Urban Geographic space 
 ראסם חמאיסי 'פרופ זומרפלד איתן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Conflict on religions places and its 

spatial consequences  
 ראסם חמאיסי 'פרופ השלר יוסף

 בשיפוט

The Effective of the Water Association 

Between the Regional and Urban 

Organization  

 שגי עדי

 ,ראסם חמאיסי 'פרופ

, גילה מנחם' פרופ

החוג למדיניות 

אוניברסיטת , ציבורית

  תל אביב

 בשיפוט

השפעתה של חומרת השריפה על מאפייני 

הפיזור המרחבי ושיעורי הנביטה של שרעים 

 בשטח האגן השרוף

 לישצינסקי אולגה
 ,לאה מיכלוביץ ר"ד

  דן מלקינסון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פיתוח שיטות ממוכנות לבדיקת חומרים 

גלי מרוכבים בבדיקות לא הרסניות באמצעות 

 למב

 אנה ברוק ר"ד גלעד גיל

 עאמר איאד נזקים ניתוח -ישראל בחופי 9161 דצמבר סערת 
( אמריטוס)' פרופ

 ענבר משה

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב
Land Allocation in Israel: Aspects of 

Space, Design and Justice  

Ella 

 Trachtenberg 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Dr. Sandy Kedar, 

Law Faculty  

 סיים
Development Processes in Bedouin 

Villages after Recognition  

Dafna Ben 

Baruch Steinberg 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Prof. Rassem 

Khamaisi  

 שלב ב
Evaluation of Conflict Management 

Mechanisms in Israel’s Rural Sector 
Kinneret Tamir דבורה שמואלי 'פרופ 

 שלב א

Weathering the Storm: Building 

Global Sustainable Resilient 

Communities  

Eleanor Zandstein דבורה שמואלי 'פרופ 

 שלב א

International Law, Protracted Refugee 

Crisis in Africa and Local Host 

Communities: Evidence from 

Kakuma and Dadaab, Kenya 

 

Allysa-

Nurit McBride 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Prof. Nurit Kliot  

 שלב א
New Forms and Structures in Inter-

Municipal Cooperation: 
Yael Abada 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Prof. Nurit Kliot  
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 שלב א

The City of David - The Birth of a 

New Heritage Tourism Site in East 

Jerusalem 

 שילה שחר
קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

 שלב א

Strategies for Management of 

Archaeological-Heritage Sites: 

Conservation and Development 

 קורן לורנס תנירי

קולינס  ר"ד

 ,נגה קריינר

  ר חזי ישראלי"ד

 שלב ב
חיזוי ומעקב אחר אסונות באמצעות מדיות "

 "חברתיות ורשתות ממוחשבות מנוטרות מיקום
 אמציה פלד 'פרופ בהיר איתן

 סיים
, מומים מולדים וזיהום אוויר כגורם סיכון"

 " 9111 - 9111: ישראל
 שי-אגאי קרן

 ,אמציה פלד 'פרופ

, ר חוה פרץ"ד

-אוניברסיטת תל

; שי לין' פרופ; אביב

  אוניברסיטת חיפה 

 מעוז עזריהו 'פרופ אורן הלה מיתוג תל אביב שלב א

 מעוז עזריהו 'פרופ ברק אור פרס ישראל שלב ב

 ששוני אשרת תקשורת המונים באקדמיה שלב ב
 ,מעוז עזריהו 'פרופ

  רון רובין

 שלב א

The Spatio-Temporal Distribution of 

Campylobacter Foodborne Infections, 

Israel 1999-2010, and the Association 

with Ambient Temperature Using 

Advanced Statistical  

 רוזנברג אלינה

 ,שלומית פז ר"ד

ר "ד, ר חוה פרץ"ד

מרים וינברגר 

העבודה מתבצעת )

באוניברסיטת תל 

  (אביב

 ארנון גולן ר"ד זגה מורן תפיסת הגבול בעולם הערבי המודרני שלב א

 אריאלי שאול היתכנות פתרון שתי המדינות ישראל ופלסטין שלב א
 ,ארנון גולן ר"ד

  ארנון סופר' פרופ

 יואל מנספלד 'פרופ ברושי חן אסנת חדשנות ויצירתיות בטיפול במשברי תיירות שלב א

 תרגמן -מזור  מיה הדרכה תיירותיים זהות תיירית וספרי שלב ב
 ,יואל מנספלד 'פרופ

  ר עוזי אלידע"ד

 יואל מנספלד 'פרופ להב נמרוד  יחסי אורחים מארחים בגומחות תיירות בהודו שלב ב

 כתר ערן תפקיד השווק בתכנון תיירות סיים
 ,יואל מנספלד 'פרופ

  אלי אברהם' פרופ

 יואל מנספלד 'פרופ קורמן אביטל בישראלמורשת עימותית באזורי גבול  סיים

 שלב ב

הפרקטיקה של התכנון העירוני ברמה 

הקשר בין אקלים ארגוני ברשות : המקומית

-מקומית לבין הטמעת עקרונות פיתוח בר

 קיימא בתוצרי התכנון

 דולב אביגיל
 ,יגאל רני'צ ר"ד

  ר דנה ושדי"ד

 שלב ב

Forest Structure and the Hydrological 

Cycle in Planted Forests – Water 

Management Implications 

 קופלר עידן 
 ,דן מלקינסון ר"ד

  לאה וינטברג' דר

 שלב ב

Vegetation Assemblies in Patches 

along the Urban Development 

Gradient 

 קופל דניאלה
 ,דן מלקינסון ר"ד

  לאה ויטנברג' דר

 חורש יעל הנשרים בצפון הארץדינמיקת אוכלוסיות  שלב א

 ,דן מלקינסון ר"ד

, עידו יצחקי' פרופ

  .תמי טרופ' דר

 שלב א
Comparison of the relationship 

between meteorological conditions 
 הרצוג אילנית

 ,חיים קותיאל 'פרופ

Prof. Estelle 
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and airborne allergen concentrations 

in Tel-Aviv, Jerusalem (Israel), Tulsa 

(Oklahoma, USA) and Cordoba 

(Spain) 

Levetin, Prof. 

Carmen Galán ,

M.D. Tsila Hefer  

 סיים
Development Processes in Bedouin 

Villages after Reorganization 
 בן ברוך דפ

 ,ראסם חמאיסי 'פרופ

  דברה שמואלי' פרופ

 שלב ב

Barriers to the Enforcement of the 

Environmental Law in the Arab 

Localities in Israel  

 חידר עלאא
 ,ראסם חמאיסי 'פרופ

  סנדי קידר' דר

 שלב א

The Arab protesting phenomenon 

under military governor and is spatial 

developments  

 זועבי נאדר
 ,ראסם חמאיסי 'פרופ

  אנם'אסעד ג' פרופ

 שלב ב

Plant stand architecture and the 

hydrological cycle in planted forests – 

implication on water use and supply 

 קופלר עידן
 ,לאה מיכלוביץ ר"ד

  דן מלקינסון

 שלב ב

Vegetation Assemblies in Patches 

along the Urban Development 

Gradient 

 קופל דניאלה
 ,לאה מיכלוביץ ר"ד

  לקינסוןדן מ

 

A simplex type algorithms for 

continuous time linear programming 

 

 שינדין יבגני
( אמריטוס)' פרופ

 קלרמן אהרון

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
9161-9168 682,911 ₪ 

Using gray water for 

irrigation of Green Roofs 

המשרד להגנת 

 הסביבה

  ,(PI) נעם גרינבאום ר"ד

 ליאון בלאושטיין

9161-9169 191111 ₪ 

שיתוף ומפגש במרחב התפקודי 

העירוני והנדייות של יהודים 

 וערבים

ISF 

(PI) ראסם חמאיסי 'פרופ

, Itzik Omer and 

Mical Roman 

9161-918 8111 ₪ 
Preparing a Arabic 

Geography Lexicon 

The Arabic 

Language 

Academy 

  חמאיסי 'פרופ

 (PI) ראסם

9161 61,111 ₪ 

 

 

מרדיך לחסכון אנרגיה במבני 

 פרק כלכלה -מגורים 

 

משרד האנרגיה 

 והמים

  ,דוד כץ ר"ד

, אביתר אראל

 אוניברסיטת 

 בן גוריון

9161-9161 891,111 ₪ 
השפעות של שיטות ממשק 

שונות של עץ שרוף וגזם על 

המשרד להגנת 

 הסביבה

  מיכלוביץ ר"ד

 (PI) לאה
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סחיפה ומגוון , מחזור המינרלים

המינים בעקבות שריפת הכרמל 

9161. 

9161-9168 91,111 ₪ 

צומח -מיפוי יחידות קרקע

ואיתור גיאוגרפי של אזורים 

( שיפוע, ליתולוגיה )רגישים 

תוך התייחסות לסחף קרקע 

 לשרפות חוזרות

המשרד להגנת 

 הסביבה

  מיכלוביץ ר"ד

 (PI) לאה

9161-9161 29M € 

COST Action ES1306 

CONNECTING 

EUROPEAN 

CONNECTIVITY 

RESEARCH  

COST 

ACTION 

,(PI) לאה מיכלוביץ ר"ד

  

Saskia Keestra 

9161 691,111 ₪ 
 -תגובת הציבור לאזהרות מסע 

 חקר מעברים

משרד ראש 

 -הממשלה 

המועצה לביטחון 

 לאומי

 מנספלד 'פרופ

 (PI) יואל 

9161 91111 ₪ 

צומח -מיפוי יחידות קרקע

ואיתור גיאוגרפי של אזורים 

( שיפוע, ליתולוגיה )רגישים 

לסחף קרקע תוך התייחסות 

 לשרפות חוזרות

המשרד להגנת 

 הסביבה

  ,(PI) דן מלקינסון ר"ד

 , לאה וינטברג' דר

 נורית שטובר' דר

9169-9168 11,999  € 

MoBoD: Mosquito-Borne 

Diseases Determinants - 

Indicative Precursors of 

Mosquito-borne Disease 

outbreak in Europe 

ECDC 
 ,שלומית פז ר"ד

 A. Tran 

9166-9161 614,611  ₪ 

Analysis of climate 

variations and the 

relationship with the 

occurrence of foodborne 

infections in Israel 1995-

2010 and implications for 

future scenarios to the 

year 2030 

המשרד להגנת 

 הסביבה

  ,שלומית פז ר"ד

 פרץ. ח

9161-9168 81,111 ₪ 

בניית מודל אומדן רגישות 

כפונקציה של , להצפה מצונאמי

 שימושי קרקע

מחקרי אביאל 

המרכז , ל"זרון 

 למיפוי ישראל

 (PI) אמציה פלד 'פרופ

9161-9164 211,111  € 
Minerva Center for Law and 

Extreme Conditions 
MInerva 

 ,(PI) דבורה שמואלי 'פרופ

Professors, Eli 

Saltberger, Amnon 

Reichman 

 and Gad Barzilai 

9611 611,111 ₪ 

Planning Systems and 

Processes in Western 

Countries: a comparative 

study and lessons for Israel 

 

Ministry of 

Interior/Hebre

w Univ 

  שמואלי 'פרופ

 (PI) דבורה

9161-9168 81,111 ₪ 
Akko – Areas of Conflict 

and Trust in a Mixed City 

Jewish-Arab 

Center, Univ 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Prof. 
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of Haifa  Rassem Khamaisi 

9168-916, 811,111 ₪ 

Evaluating Israel's 

Regulatory Framework 

for Earthquake 

Preparedness, 

Ministry of 

Science and 

Technology 

  דבורה שמואלי 'פרופ

(PI), Prof. Amnon 

Reichman,  

Prof. Eli Saltzberger, 

 Prof. Gad Barzilai,  

Prof. Eran Feitelson  

9168-9164 
6,,11,111 

₪ 

Law, Cyber and Extreme 

Conditions 

Ministry of 

Science and 

Technology 

 ,דבורה שמואלי 'פרופ

Professors, Eli 

Saltberger, Amnon 

Reichman and Gad 

Barzilai 

9161 9,111 $ 
 ומחקר לתיעוד מרכז הקמת

 בישראל טבע אסונות
 מינרבה קרן

ענבר ( אמריטוס)' פרופ

 משה

 800,000 IS 

Skill-Based First Come 

First Served Infinite 

Matching 

with Application to Call 

Centers and Organ 

Transplants. 

ISF 
Yuval Nov,  

Gideon Weiss 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

הפרסוםשם המאמר ובימת   
ת /שם חבר

 הסגל
: 41, אופקים בגאוגרפיה." שיום רחובות במזרח ברלין(. "9161. )מעוז, עזריהו

99-1, . 
 מעוז עזריהו 'פרופ

הגורמים הסביבתיים המעודדים את תהליך ההתבססות של (. "9161. )ש, פז

 . 949-941(: 8)8 ,אקולוגיה וסביבה". קדחת מערב הנילוס באזורים חדשים
 שלומית פז ר"ד

השינוי המרחבי בזמן מלחמת העצמאות בירושלים (. "9161)ארנון , גולן

 . 16-94: 61, עלי זית וחרב." המערבית
 ארנון גולן ר"ד

Kaufman, S., Ozawa, C. & Shmueli, D. (2013). “Evaluating 

Participatory Decision Processes for Reflective Practice”, 

Evaluation and Program Planning, 42: 11-20.  

 דבורה שמואלי 'פרופ

Collins-Kreiner, N., Shmueli, D. & Ben Gal, M. (2013). “Spatial 

Transgression of New Religious Sites in Israel”, Applied 

Geography Vol. 40, pp. 103-114.  

 דבורה שמואלי 'פרופ

Peled, A., Gilichinsky, M. (2013)."GIS-driven Classification of 

Land-use using IKONOS Data and a Core National Spatial 
 אמציה פלד 'פרופ
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Information Database", Applied Geomatics. Volume 5, Issue 2: 

109-117.  

Agay-Shay, K., Amitai, Y., Peretz, C., Linn, S., Friger, M., Peled, 

A. (2013). "Exploratory Spatial Data Analysis of Congenital 

Malformations (CM) in Israel, 2000-2006", IJGI- International 

Journal of Geo-Information, 2(1), 237-255; 

doi:10.3390/ijgi2010237  

 אמציה פלד 'פרופ

Agay-Shay, K., Friger, M., Linn, S., Peled, A., Amitai, Y. & 

Peretz, C. (2013). "Air Pollution and Congenital Heart Defects", 

Environmental Research, 3.  

 אמציה פלד 'פרופ

Bahir, E. & Peled, A. (2013). "Identifying and tracking major 

Events Using Geo-Social Networks", Social Science Computer 

review, Vol. 31, No. 4.  

 אמציה פלד 'פרופ

Agay-Shay, K., Friger, M.,Linn,S.,Peled, A., Amitai, Y. & Peretz, 

C. (2013). "Ambient Temprature and Congenital Heart Defects", 

Human Reproduction, Vol. 28. Issue 7.  

 אמציה פלד 'פרופ

Ben-Dahlia S., Collins-Kreiner N. & Churchman A. (2013) 

“Evaluation of an Urban Tourism Destination”, Tourism 

Geographies, 15, 2: 233-249.  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Collins-Kreiner N., Malkinson D., Levinger Z. & R. Shtainvarz 

(2013) “Are Birders Good for Birds? Bird Conservation through 

Tourism Management in the Hula Valley, Israel?”, Tourism 

Management, 38: 31-42.  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Collins-Kreiner N., Shmueli, D. & Ben-Gal, M. (2013) "Spatial 

Transgression of New Religious Sites in Israel", Applied 

Geography 40: 103-114.  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Collins-Kreiner N. (2013) "The Life Cycle Concept and the 

Evolution of Villages" Journal of Applied Economics and 

Business 1, 1: 5-14.  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Shtainvarz R., Collins-Kreiner N., Malkinson D., & Z. Levinger 

(2013). “Nature Preservation and Tourism Development: The 

Impact of Tourist Activity on Avian Wildlife at the Agmon Hula”, 

(Ed.: Kliot N. and I. Charny) Studies on Haifa and Northern 

Israel 1:183-198. The Haifa and Galilee Research center. 

(Hebrew)  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Tal, S. & Collins-Kreiner N. (2013) "Dark Tourism to the Carmel? 

Characterization of Visitors and Visiting Patterns following the 

Fire", Horizons in Geography, 84, 159-176 (Hebrew).  

קולינס  ר"ד

 נגה קריינר

Fischhendler, I. & Katz, D.(2013) "The use of "security" jargon in 

sustainable development discourse: evidence from UN 

Commission on Sustainable Development." International 

Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 

 דוד כץ ר"ד
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13(3): 321-342.  

Fischhendler, I. & Katz, D.(2013) "The impact of uncertainties on 

cooperation over transboundary water: the case of Israeli-

Palestinian negotiations." Geoforum 50: 200-210.  

 דוד כץ ר"ד

Magal, E., Arbel, Y., Caspi, S., Glazman, H., Greenbaum, N. & 
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 שלומית פז ר"ד
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- /3102/0320 

פורסםשם המאמר והקובץ בו   
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 הסגל
הבניה מודעת האקלים בבית הערבי המסורתי באזורי (. 9161. )ש, פז. ע, חמזה
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Khamaisi, Rassem (2013). "Barriers Facing Developing 

Employment Zones in the Arab Palestinians Localities and their 

Implication", in: Khattaab N. and S. Miaari, Palestinians in the 

Israeli Labour Market: A multi-disciplinary approach, 

Palgrave macmillan, New York, pp. 185- 212.  

 ראסם חמאיסי 'פרופ
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 חוג לכלכלה 
 3102לשנת סגל החוג . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 בנימין בנטל 'פרופ 611%

 אבנר בר אילן 'פרופ 611%

 ברוך גליקסברג ר"ד 611%

 אלן מילר ר"ד 91%
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 521 246  398  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 70  24 46  

שלישי תואר  12 12   
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 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א
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 הצעת התיזה
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 בנימין בנטל 'פרופ שוקרון חוויאר פ בגרמניה ובישראל"השוואת מערכות מו

 בנימין בנטל 'פרופ נקו'נפצ יוליה התורה הפיסקלית של רמת המחירים בישראל בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

מודל פירמה עסקית לבחינת גמישות ההוצאה 

 פ למחירו"למו
 דן פלד 'פרופ אייסמן ניר

 
 הסביבה על הספנות השפעת של כלכלית הערכה"

 "חמצני-דו פחמן פליטות היבט -
 חקון-בן אליקים

( אמריטוס)' פרופ

 ,שכטר מרדכי

 חיות יהודה' פרופ

 
 של היצוא שיעור של ומשפטיים כלכליים היבטים

 הטבעי הגז
 אסרף אסתר

( אמריטוס)' פרופ

 ר"ד ,שכטר מרדכי

 לוטן קרני

 

 

 



183 

 

שלישי בתקופה הנחיית תלמידים לתואר . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 
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Patterns within the Innovative 
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 דורון קליגר 'פרופ רוטמן טיראן
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The asymptotic core, nucleolus and 

Shapley value of smooth market games 

with symmetric large players 

 עייש אבישי

 ,אנה יק'רובינצ ר"ד

בניימין ' פרופ

  שיטוביץ

 בנימין בנטל 'פרופ תחאוכו מריאן שוק הנישואין ורכישת השכלה גבוהה של נשים שלב א

 פרלמן יוסי רכישת השכלה גבוהה של גברים חרדים שלב ב
 ,בנימין בנטל 'פרופ

  מאיר יעיש

 סיים
A Quasi-Public Good Model with 

Application to Homeland Security 
 דן פלד 'פרופ לדרמן דן

 בס רועי תיכון כלכלי של מערכת בריאות לאומית שלב ב
 ,דן פלד 'פרופ

  בנימין בנטל' פרופ

 
 אנרגטית התייעלות אמצעי של קיימות מדדי"

 "בישראל החשמל במשק
 גולדרט טל

( אמריטוס)' פרופ

 ,שכטר מרדכי

 אופירה' פרופ

 יעל ר"וד איילון

 פרג

 
 בתשתיות אקלים לשינויי הסתגלות אמצעי"

 "בישראל התיירות
 ארי-בן יורם

( אמריטוס)' פרופ

 ר"ד ,שכטר מרדכי

 ישראלי חזי

 רובינשטיין סטנלי "הישראלי במשק ירוקה תעסוקה תחזיות" 

( אמריטוס)' פרופ

 ר"ד ,שכטר מרדכי

 גרמנדי אנדראה

 

 בישראל החקלאי במגזר המים משק מדיניות"

 וההתפלגות ההקצאה יעילות על והשפעתה

 "לסוגיהם מים של המרחבית

 רום-רפפורט מיקי

( אמריטוס)' פרופ

 ,שכטר מרדכי

 ישראל' פרופ

 ר"וד פינקלשטיין

 קן עידו
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר
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מקום האוניברסיטאות 

פ הלאומית "במערכת המו

 בישראל

 מוסד שמואל נאמן
' פרופ ,(PI) דן פלד 'פרופ

 בנימין בנטל

9.9 750,000  ₪ 

"The Israeli 

Mediterranean shores 

and their economic 

valuation" 

Yad-Hanadiv 

M. Shechter, Shiri 

Zemach-Shamir, 

Israel Alvero 
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 דורון קליגר 'פרופ

Chakravarty, S. & Kaplan, T.(2013). "Optimal Allocation Without 

Transfer Payments,"Games and Economic Behavior,77 (1):1-20.  
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 שירן 'רחמילביץ ר"ד

Rachmilevitch, Shiran (2013). Endogenous bid rotation in 

repeated auctions, Journal of Economic Theory, 148, p.1714-

1725.  

 שירן 'רחמילביץ ר"ד

Miller, A.D. (2013). “Community Standards.” Journal of 

Economic Theory, 148(6):2696–2705.  
 אלן מילר ר"ד

Chambers, C.P. & Miller, A.D. (2013). “Measuring Legislative 

Boundaries.” Mathematical Social Sciences, 66(3):268-275.  
 אלן מילר ר"ד

Miller, A.D. & Perry, R .(2013). “Good Faith Performance.” Iowa 

Law Review, 98(2):689–745.  
 אלן מילר ר"ד

Miller, A.D & Perry, R. (2013). “A Group’s a Group, No Matter 

How Small: An Economic Analysis of Defamation.” Washington 

and Lee Law Review, 70(4):2269–2336.  

 אלן מילר ר"ד

Mertens, J.F. &Rubinchik, A.(2013)."Equilibria in an overlapping 

generations model with transfer policies and exogenous 

growth"Economic Theory, v.54(3), 2013, pp. 537-595  

 אנה יק'רובינצ ר"ד

Cooper, R., Kempf, H. & Peled, D.(on line 2013). "Insulation 

Impossible: Monetary Union and Regional Debt Spillovers in a 

Federation." The Journal of the European Economic 

Association.  

 דן פלד 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/בתקופה באנציקלופדיות שפורסמו 

- /3102/0320 

 

 

Disegni, D.  & Shechter, M. (2013). “Socioeconomic Aspects: 

Human migrations, Tourism and Fisheries”, Ch. 34 in Goffredo, 

Stefano and Dubinsky, Zvy (Eds.), The Mediterranean Sea: Its 

( אמריטוס)' פרופ

 שכטר מרדכי
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history and present challenges. Springer Publishers 

Ayalon, O., Brody, S. & Shechter, M. (2013). “Household waste 

generation, recycling and prevention”, Ch. 7 in Greening 

Household Behaviour: Overview from the 2011 Survey, OECD 

Studies on Environmental Policy and Household Behaviour. 

Paris: OECD Publishing 

( אמריטוס)' פרופ

 שכטר מרדכי

Bosello, F. &  Shechter, M. (2013). “Integrated Socio-Economic 

Assessment (The Economic Point of View), Ch. 10 in Navarra, A. 

and Tubiana, L. (Eds.), Regioanl Assessment of Climnat 

( אמריטוס)' פרופ

 שכטר מרדכי

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג למדעי המחשב 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 מרגריטה י'אוסדצ ר"ד 611%

 יוסף אשר-בן 'פרופ 611%

 מרטין גולומביק 'פרופ 611%

 אור דונקלמן ר"ד 611%

 חגית אור-הל 'פרופ 611%

 אורן וימן ר"ד 611%

 שולי וינטנר 'פרופ 611%

 אלק וינשטיין 'פרופ 91%

 תמיר חזן ר"ד 611%

 מנחם גד לנדאו 'פרופ 611%

 לרי מנביץ 'פרופ 611%

 אילן נוימן 'פרופ 611%

 תמר רחל קולודני ר"ד 611%

 דניאל קרן 'פרופ 611%

 יורי רבינוביץ ר"ד 611%

 רונן שאלתיאל 'פרופ 611%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 390 108   336 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 76  17 59  

 תואר שלישי  14 14 
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 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 גרץ שי בעברית CHILDEתיוג תחבירי של קורפוס  סיים

 ,שולי וינטנר 'פרופ

  אלון איתי

 ג׳ייקובס קיילה ראשי תיבות בעברית בשיפוט
 ,שולי וינטנר 'פרופ

  אלון איתי

 סיים
ידי זיהוי של שיפור תרגום אוטומטי על 

 תרגומית
 טוויטו נעמנ

 ,שולי וינטנר 'פרופ

  נועם אורדן

 זיהוי תרגומית בעברית סיים
אהוד 

 אבנר אלכסנדר

 ,שולי וינטנר 'פרופ

  נועם אורדן

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אורן וימן ר"ד פרידמן עופר אלגוריתמים בגרפים מישוריים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אורן וימן ר"ד ניקולאב קיריל מישורייםאלגוריתמים בגרפים 

 סיים
6K Manycore FPGA Shared Memory 

Architecture for SoC 
Yousef  Sajrawi  

 ,יוסף אשר-בן 'פרופ

Gadi Haber Intel  

 בשיפוט

Time Area scheduling (TAS :)

Unifying Scheduling with Place and 

Route for Highlevel Synthe 

Irena Lipov יוסף אשר-בן 'פרופ 

 בשיפוט

sis Using Multi-op Instructions As a 

Way to Generate ASIPs with 

Optimized Pipeline Structure 

Dror Tiv יוסף אשר-בן 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Map-Reduce Characterization  Ahmad  Yassin 

 ,יוסף אשר-בן 'פרופ

Avi Mendelson 

Technion CS/EE  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Effcient Parallel Sat-Solver  Jack   Jeryes  

 ,יוסף אשר-בן 'פרופ

Guy Wolf Jasper  

 Design of effcient vectorized code  Gil Rappaport בשיפוט
 ,יוסף אשר-בן 'פרופ

Gadi Haber Intel  

 סיים
Parallelization Hints via Code 

Skeletonization 
Cfir Aguston 

 ,יוסף אשר-בן 'פרופ

Gadi Haber ntel  

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מנחם גד לנדאו 'פרופ פפרו עומר לא ידוע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Merging 2D and 3D segmentation for 

Facial Feature Tracking 
 דינר איתי

 ,חגית אור-הל 'פרופ

  פרופ אילן שמשוני
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Facial Feature Tracking for Parkinson 

Diagnosis 
 חגית אור-הל 'פרופ חורש-פריומן נועה

 סיים
Abnormal Behavior Detection in 

Video 
 חגית אור-הל 'פרופ לפלר מורן 

 סיים

Security Assessment of Selected 

Cryptographic Symmetric-Key 

Primitives 

 אור דונקלמן ר"ד אשור תומר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Implementation of Cryptanalytic 

Attacks on GPU Cluster 
 אור דונקלמן ר"ד לוצקי אוהד

 בשיפוט
Approximation Algorithms on B1-

EPG graphs 
Dror Epstein מרטין גולומביק 'פרופ 

 סיים
Wedge Classifier for Object 

Classification with a Rich Background 
 דניאל קרן 'פרופ לוין גלית

 סיים
Privacy Preserving Key Generation 

and Authentication from Face Images 
Mahmood Sharif מרגריטה י'אוסדצ ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Recognition of specular objects under 

arbitrary illumination and pose 
Ariel Hutterer מרגריטה י'אוסדצ ר"ד 

 בשיפוט

The general structure of edge 

connectivity of a vertesx subset in a 

graph. Even case. 

Alex Belous אלק וינשטיין 'פרופ 

 בשיפוט

Efficient coupled PHY and MAC use 

of Physical bursts by ARQ-enabled 

connections 

Amit Liron 
 ,אלק וינשטיין 'פרופ

Dr. Oran Sharon  

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  שם המונחה 

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב א

Syntehsis of circuits that use bal- 

listic deflection transistors and 

optical switches 

Vladislav Tartakovskiy יוסף אשר-בן 'פרופ 

 שלב ב
Power reducuctions via compiler 

optimizations 
Jawad  Haj-Yihia  יוסף אשר-בן 'פרופ 

 עמית מיקה לא ידוע שלב ב
מנחם  לנדאו 'פרופ

 גד

 שלב ב

 

 

 לא ידוע

 

 לונטל ליאת
מנחם  לנדאו 'פרופ

 גד
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 בודובסקי טל ענבל לא נקבע סופיתעדיין  שלב ב

תמר  קולודני ר"ד

 ,רחל

, יעל מנדל גוטפרוינד

, הטכניון וגד לנדאו

  ממדעי המחשב

 רונן שאלתיאל 'פרופ ארטמנקו סרגי לא נקבע שלב א

 אלק וינשטיין 'פרופ Exotic cluster structures in SL(n) Idan Eisner שלב ב

 סיים

Inference and Learning 

Algorithms with Applications to 

3D Indoor Scene Understanding 

Alexander  Schwing 

 ,תמיר חזן ר"ד

Marc Pollefeys, 

Raquel Urtasun. 

Alex graduated 

from ETH 

Zurich  

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

9161-9161 9111111 ₪ 

Privacy Enhancing 

Technologies for 

Biometric Data Usage 

and Storage 

 •Ministry of 

Science and 

Technology, 

Cyber 

Security 

) מרגריטה י'אוסדצ ר"ד

PI), 

 Orr Dunkelman 

9168-9161 911111 ₪ 

Grant from the1K 

Manycore FPGA Shared 

Mem- ory Architecture 

for SOC Demonstrating 

Deep Packet Inspection. 

Ministry Of 

Science 

  אשר-בן 'פרופ

 (PI) יוסף

9166-9168 
9,991,111 

₪ 

“Computational 

Challenges for Human 

Development” 

Rothschild 

Caesarea 

Foundation 

  גולומביק 'פרופ

 (PI) מרטין

9161 99.111 € 
Secure Lightweight 

Cryptography  
GIF אור דונקלמן ר"ד (PI) 

9161-9161 911111 ₪ 

Planar-Graph Algorithms 

-- Solving Problems 

Faster on Graphs that 

Matter 

ISF 

 ,(PI) אורן וימן ר"ד

בינתחומי )שי מוזס  

 (הרצליה

9169-9169 911111  € 

 

Flexible Event Processing 

for big Data Architectures 

 

EU Strep דניאל קרן 'פרופ (PI) 
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9166-68 911,111~ ₪ 
finite Metric Spaces - 

New Challanges 
ISF 

 ,(PI) יורי רבינוביץ ר"ד

 Prof. Ilan Newman, 

Haifa Univ 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Lembersky, G., Ordan, N. &Wintner, S. (2013). Improving 

Statistical Machine Translation by Adapting Translation Models to 

Translationese. Computational Linguistics 39(4):999- 1023.  

 שולי וינטנר 'פרופ

Albert, A., MacWhinney, B., NiR, B.&Wintner, S. (2013). The 

Hebrew CHILDES Corpus: Transcription and Morphological 

Analysis. Language Resources and Evaluation 47(4):973-1005.  

 שולי וינטנר 'פרופ

Hermelin, D., Landau,G.M., Landau, S. & Weimann, O. (2013). 

Unified Compression-Based Acceleration of Edit-Distance 

Computation. Algorithmica 65(2): 339-353.  

 אורן וימן ר"ד

Cardinal, J., Demaine, D.E., Fiorini, S., Joret, G.,Newman, I. & 

Weimann, O. (2013). The Stackelberg minimum spanning tree 

game on planar and bounded-treewidth graphs.J. Comb. Optim. 

25(1): 19-46  

 אורן וימן ר"ד

Weimann, O. & Yuster, R. (2013). Replacement Paths and 

Distance Sensitivity Oracles via Fast Matrix Multiplication.ACM 

Transactions on Algorithms 9(2): 14:1-14:13  

 אורן וימן ר"ד

Boucher,C., Landau, G.M.Levy, A.,Pritchard, D. & Weimann, O. 

(2013). On approximating string selection problems with 

outliers.Theor. Comput. Sci. 498: 107-114  

 אורן וימן ר"ד

Ben-Asher, Y. & Rotem, N. (2013)."Using Memory Profile 

Analysis for Automatic Synthesis of Pointers and General 

Memory References" ACM Transactions on Embedded 

Computing Systems TECS, Vol 12, No. 3, pp. 68.  

 יוסף אשר-בן 'פרופ

Ben-Asher, Y. & Rotem N. (2013). "Hybrid type legalization for a 

sparse SIMD instruction set" ACM TACO Vol 10, No. 3, pp.11.  
 יוסף אשר-בן 'פרופ

Ben-Asher, Y. & Rotem, N. (2013). "Benefits of Using Variable-

Length Pipelined Operations in Highlevel Synthesis" ACM 

Transactions on Embedded Computing Systems TECS, Vol. 

13, No. 3, pp. 52.  

 יוסף אשר-בן 'פרופ

Ben-Asher, Y., Meldiner, R. & Rotem, N. (2013). "Optimizing 

Wait-States in the Synthesis of Memory References with 

Unpredictable Latencies". ACM Transactions on 

Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), Vol. 6, No. 

4, pp. 19.  

 יוסף אשר-בן 'פרופ
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Hermelin, D., Landau, G.M., Landau, S. & Weimann, O. (2013). 

Uni ed Compression-Based Acceleration of Edit-Distance 

Computation, Algorithmica, 65, 2, 339-353  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Boucher, C., Landau, G.M,. Levy, A. & Pritchard, D. (2013). 

Weimann,O On approximating string selection problems with 

outliers. Theoretical Computer Science, 498, 5, 107-114  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Hel-Or, Y. Hel-Or, H. & David, E. (2013). "Matching by Tone 

Mapping: Photometric Invariant Template Matching".Accepted to 

the IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence.  

 חגית אור-הל 'פרופ

Kolodny, R., Pereyaslavets, L., Samson, A.O., Levitt, M. 

(2013).On the Universe of Protein Folds, Annual Review of 

Biophysics , 42, 559-582.  

תמר  קולודני ר"ד

 רחל

Kolodny, R., Kosloff M. (2013). From Structure to Function via 

Computational Tools and Approaches,Israel Journal of 

Chemistry, 53 (3-4), 147-156.  

תמר  קולודני ר"ד

 רחל

Keasar, C.,Kolodny, R. (2013).Using Protein Fragments for 

Searching and Data-mining Protein Databases,Workshops at the 

Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence  

תמר  קולודני ר"ד

 רחל

Shaltiel, Ronen (2013). Derandomized Parallel Repetition 

Theorems for Free Games. Computational Complexity 22(3): 

565-594. 

 רונן שאלתיאל 'פרופ

Dunkelman, O. & Keller, N. (2013). "Cryptanalysis of the Stream 

Cipher LEX". Designs, Codes, and Cryptography 67(3): 357-

373  

 אור דונקלמן ר"ד

Golumbic, M.C. (2013).“Tolerance Graphs”, in “Handbook of 

Graph Theory, Second Edition”, J. L. Gross, J. Yellen and P. 

Zhang, eds.,CRC Press, pp. 1105-1120.  

 גולומביק 'פרופ

 מרטין 

Golumbic, M.C.,Lipshteyn, M.& Stern, M. (2013). Single bend 

paths on a grid have strong Helly number 4, Networks 62, 161-

163.  

 גולומביק 'פרופ

 מרטין 

Golumbic, M.C.&Ries, B. (2013). On the intersection graphs of 

orthogonal line segments in the plane: characterizations of some 

subclasses of chordal graphs, Graphs and Combinatorics 29, 

499-517.  

  גולומביק 'פרופ

 מרטין

Epstein, D., Golumbic, M.C. & Morgenstern, G. (2013). 

Approximation algorithms for B1-EPG graphs, Proc. 13th Int'l. 

Symposium on Algorithms and Data Structures (WADS), Lecture 

Notes in Computer Science 8037, Springer-Verlag, 2013, pp 

328-340.  

 

 

 גולומביק 'פרופ

 מרטין 
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Garofalakis, M., Keren, D. & Samoladas, V. (2013). "Sketch-

based Geometric Monitoring of Distributed Stream 

Queries".PVLDB  

 דניאל קרן 'פרופ

Chen, R. Weber, O. Keren, D. Ben-Chen, M. (2013). "Planar 

Shape Interpolation with Bounded Distortion".ACM 

Transactions on Graphics Vol.32, No. 4 (SIGGRAPH)  

 דניאל קרן 'פרופ

Cardinal,J., Demaine, E.D., Fiorini, S. Joret ,G. Newman, I. & 

Weimann, O. (2013).The Stackelberg minimum spanning tree 

game on planar and bounded-treewidth graphs. J. Comb. Optim. 

25(1): 19-46  

 אילן נוימן 'פרופ

Newman, I. & Rabinovich, Y. (2013). On Multiplicative Lambda-

Approximations and Some Geometric Applications.SIAM J. 

Comput. 42(3): 855-883  

 אילן נוימן 'פרופ

Newman, I. & Sohler, C. (2013).Every Property of Hyperfinite 

Graphs Is Testable.SIAM J. Comput. 42(3): 1095-1112  
 אילן נוימן 'פרופ

Netz, A. &Osadchy, M. (2013). Recognition Using Specular 

Highlights. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 35(3): 639-

652.  

  י'אוסדצ ר"ד

 מרגריטה

Hazan, T., Maji, S. & Jaakkola, T. (2013). "On Sampling from the 

Gibbs distribution with Random Maximum A-Posteriori 

Perturbations." Neural Information and Processing Systems 

(NIPS).  

 תמיר חזן ר"ד

Hazan, T.,Maji, S.,Keshet, J. & Jaakkola, T. (2013)."Learning 

Efficient Random Maximum A-Posteriori Predictors with Non-

Decomposable Loss Functions".Neural Information and 

Processing Systems (NIPS)  

 תמיר חזן ר"ד

Newman, I. & Rabinovich, Y. (2013).On Multiplicative Lambda-

Approximations and Some Geometric Applications.SIAM J. 

Comput. 42(3): 855-883  

 יורי רבינוביץ ר"ד

 

 

 

 

 

 



194 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Dunkelman, O., Osadchy, M. & Sharif, M. (2013). Secure 

authentication from facial attributes with no privacy loss. ACM 

Conference on Computer and Communications Security, 1403-

1406  

 מרגריטה י'אוסדצ ר"ד

Golumbic,M.C. (2013). “Artificial Intelligence and 

Mathematics”, (ed.). M.C. Golumbic, volume 67(1-4) and 69(3), 

Springer-Verlag.  

 מרטין גולומביק 'פרופ

Dinur, I., Dunkelman, O., Keller, N. & Shamir, A. (2013). "Key 

Recovery Attacks on 3-round Even-Mansour, 8-step LED-128, 

and Full AES2." In Kazue Sako and Palash Sarkar (ed.). 

Advances in Crytpology, proceedings of ASIACRYPT. 
Springer, pp. 337-356  

 אור דונקלמן ר"ד

Dunkelman, O., Keller, N., & Shamir, A. (2013). "Collision 

Attacks on Up to 5 Rounds of SHA-3 Using Generalized Internal 

Differentials." In Shiho Moirai (ed.). Proceedings of Fast 

Software Encryption . Springer. 20 pages.  

 אור דונקלמן ר"ד

Ashur, T. & Dunkelman, O. (2013). "A Practical Related-Key 

Boomerang Attack for the Full MMB Block Cipher." In Michel 

Abdalla and Cristina Nita-Rotaru and Ricardo Dahab (Eds.). 

Proceedings of Cryptology and Network Security - 12th 

International Conference, CANS 2013. Springer, pp. 271-290.  

 אור למןדונק ר"ד

Ashur, T. & Dunkelman, O. (2013). "On the anonymity of Israel's 

general elections." In Ahmad-Reza Sadeghi and Virgil D. Gligor 

and Moti Yung (Eds.) Proceedings of 2013 ACM SIGSAC 

Conference on Computer and Communications Security, 

CCS'13. ACM, pp. 1399-1402.  

 אור דונקלמן ר"ד

Dunkelman, O., Osadchy, M. & Sharif, M. (2013). "Secure 

authentication from facial attributeswith no privacy loss." In 

Ahmad-Reza Sadeghi and Virgil D. Gligor and Moti Yung (Eds.) 

Proceedings of 2013 ACM SIGSAC Conference on Computer 

and Communications Security, CCS'13. ACM, pp. 1403-1406.  

 אור דונקלמן ר"ד

Marciano, H., Setter, P., Hel-Or, H. & Norman, J. (2013). ``The 

Benefit of Using a Translucent Zoom on Internet Interfaces is 

Task Dependent",Israeli Human-Computer Interaction 

Research Conference (IsraHCI), Herzliya, Israel.  

 

 חגית אור-הל 'פרופ
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Vaserman, T. Shraga, T., Frid, A., Hel-Or, H., & Raz, S. (2013). 

and I. Schlesinger,``Automatic Quantitative Assessment of Hand 

Movements and Finger Taps in Parkinson's Disease".Bar-Ilan 

Symposium on the Foundations of Artificial Intelligence 

(BISFAI), Ramat-Gan, Israel.  

 חגית אור-הל 'פרופ

Lefler, M., Hel-Or, H. & Hel-Or, Y. (2013). ``Metric Plane 

Rectification Using Symmetric Vanishing Points". IEEE 

International Conference on Image Processing (ICIP), 

Melbourne, Australia.  

 חגית אור-הל 'פרופ

Gagie, T., Hermelin, D., Landau, G.M. & Weimann, O. (2013). 

Conference Papers: Binary Jumbled Pattern Matching on Trees 

and Tree-Like Structures. ESA: 517-528  

 אורן וימן ר"ד

Bille, P., Gørtz, I.L., Landau, G.M. & Weimann, O. (2013).Tree 

Compression with Top Trees. ICALP: 160-171  
 אורן וימן ר"ד

Weimann, O. & Yuster, R. (2013). Approximating the Diameter of 

Planar Graphs in Near Linear Time .ICALP: 828-839  
 אורן ימןו ר"ד

Epstein, L., Levin, A., Segev, D. & Weimann, O. (2013). 

Improved Bounds for Online Preemptive Matching. STACS: 389-

399  

 אורן וימן ר"ד

Tsvetkov, Y., Twitto, N., Schneider, N., Ordan N., Faruqui, M., 

Chahuneau, V., Wintner, S. & Dyer, C. (2013). Identifying the L1 

of Non-native Writers: The CMU-Haifa System. Proceedings of 

the Eighth Workshop on Innovative Use of NLP for Building 

Educational Applications, pages 279-287, Atlanta, Georgia.  

 שולי וינטנר 'פרופ

Haugereid, P., Melnik, N. & Wintner, S. (2013). Nonverbal 

Predicates in Modern Hebrew. Proceedings of the 20th 

International Conference on Head-driven Phrase Structure 

Grammar, pages 48-68, Berlin, Germany.  

 שולי וינטנר 'פרופ

Amit, M., Crochemore, M. & Landau, G.M (2013). Locating All 

Maximal Approximate Runs in a String, Proc. 24th Combinatorial 

Pattern Matching Conference (CPM), Lecture Notes in 

Computer Science, 7922, Springer-Verlag, 13-27  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Crochemore, M., Grossi, R., Karkkainen, J. & Landau, G.M. 

(2013). A Constant-Space Comparison-Based Algorithm for 

Computing the Burrows-Wheeler Transform, Proc. 24th 

Combinatorial Pattern Matching Conference (CPM), Lecture 

Notes in Computer Science, 7922, Springer-Verlag, 74-82  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Bille, P., Gortz, I.L., Landau, G.M & Weimann, O. (2013).Tree 

Compression with Top Trees, Proc. 40th International Colloquium 

on Automata, Languages and Programming (ICALP), Lecture 

Notes in Computer Science, 7903, Springer-Verlag, 160-171  

 

 מנחם גד לנדאו 'פרופ



196 

 

Gagie, T., Hermelin, D., Landau, G.M. & Weimann, O. (2013). 

Binary Jumbled Pattern Matching on Trees and Tree-Like 

Structures, Proc. 21th Annual European Symposium on 

Algorithms (ESA), Lecture Notes in Computer Science, 8125 

Springer-Verlag, 517-528  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Gagie, T., Hermelin, D. Landau, G.M. & Weimann, O. (2013). 

Binary Jumbled Pattern Matching on Trees and Tree-Like 

Structures, Proc. 21th Annual European Symposium on 

Algorithms (ESA), Lecture Notes in Computer Science, 8125 

Springer-Verlag, 517-528  

 מנחם גד לנדאו 'פרופ

Rabinovich, Y., Telle, J.A. & Vatshelle, M. (2013). Upper Bounds 

on Boolean-Width with Applications to Exact Algorithms.in 

Proceedings of the 8thInternational Symposium on 

Parameterized and Exact Computation, 308-320  

 יורי רבינוביץ ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג למערכות מידע 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עפר ארזי ר"ד 611%

 עירית הדר ר"ד 611%

 אנה זמנסקי ר"ד 611%

 יואל לניר ר"ד 611%

 עינת מינקוב ר"ד 611%

 פנינה סופר ר"ד 611%

 מור פלג 'פרופ 611%

 צבי קופליק ר"ד 611%

 איריס ברגר-ריינהרץ ר"ד 611%

 אילן משה שמשוני 'פרופ 611%

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 307.5  93 261  

כ"סה שניתואר  עם תזה בלי תזה   
 55  20  35 

 תואר שלישי  1 1 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט

Fine-grained Image categorization 

using triplets of frames for vehicle 

make and model recognition  

 אדרי אבי

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

יעל מוזס מדעי 

  IDCהמחשב 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Lips Detection using 2D and 3D data דינר איתי 

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

-חגית הל' פרופ

אור החוג למדעי 

  המחשב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Shape recovery of mirroring surfaces 

from background motion 
 בנודיץ סער

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Lane level positioning with sparse 

visual cues 

 

 קוגן ויקטוריה
אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סריקות תלת ממדיות וצילום ממצאים 

 ארכיאולוגיים לזיהוי נזקי שימור
 ק'ינצ גבי

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

ר "ר רוית לין וד"ד

אילת גלבוע החוג 

  לארכיאולוגיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Digital Pathologist - System for 

Automatization of the Microscopic 

Diagnosis of Cancer in Colonic 

Biopsies 

 כהן אסף

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

אהוד ' פרופ

מדעי , ריבלין

  טכניון, המחשב

 בשיפוט
A Design Study of Integrating Mobile 

Learning in a Museum 
 מוגילבסקי אורית

 ,צבי קופליק ר"ד

  יעל קלי' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Knowledge directed Information Search שור איתי 

 ,צבי קופליק ר"ד

  ר עינת מינקוב"ד

 בשיפוט
Identification of causes for Unknown-

Unknown risks 
 יובל אפרת

 ,צבי קופליק ר"ד

 -ר מאיר טחן "ד

  אורט בראודה
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Ubiquitous User Modeling צבי קופליק ר"ד שפירא עוז 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Graph-based exhibits recommendation 

to on-site museum visitors 
 כהנוב קרן

 ,צבי קופליק ר"ד

  ר עינת מינקוב"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Temporal aspects of graph based user 

modeling 
 צבי קופליק ר"ד גונן רננה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Component-Based User Modeling : צבי קופליק ר"ד מומבלט יבגני 

 צבי קופליק ר"ד בן לולו דדי .Functional clustering of mobile apps בשיפוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Review based recommendations דיין אלון 

 ,צבי קופליק ר"ד

ר אסנת מוקרין "ד

 -א "אקדמית ת -

  יפו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ערבית זיהוי אוטומטי של מטפורות בשירה 

 קלאסית
 מחול נרימן

 ,צבי קופליק ר"ד

, ר עינת מינקוב"ד

  ר עלי חוסיין"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

using emails for topic based social 

graph creation  
 צבי קופליק ר"ד בונדרסקי מיכאל

 סיים
שיטות למידת מכונה מונחית לתיקנון ושלמות 

 של דוחות ממוגרפיה
 מור פלג 'פרופ בסקי'ברדיצ אלכסנדר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 פימוס אינה ניתוח עתי של הפרעות התפתחותיות נלוות

 ,מור פלג 'פרופ

ר מיטשל "ד

ח "קופ, שטרץ

  מאוחדת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פיתוח אונטולוגיה לאוטיזם ושילובה עם מאגרי 

 מידע כדי להסיק פנוטיפים של אוטיזם
 מור פלג 'פרופ מוגזח עמרי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Examining and supporting small group 

interaction using a large display at the 

museum 

 יואל לניר ר"ד פרבשטיין איתי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
augmented reality and older adults יואל לניר ר"ד פלג רינת 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

defining a gesture language for foot 

interaction 
 יואל לניר ר"ד פלברבאום יסמין 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

comparing spatiotemporal visualization 

techniques 
 יואל לניר ר"ד דאהן נופר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Knowledge Management Methods for 

Supporting Commercial off-the-shelf 

(COTS) Systems Maintenance 

 סגל ענת
 ,עירית הדר ר"ד

  ר מאירה לוי"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Privacy by Design: Desig-ners’ 

perceptions 
 עירית הדר ר"ד חסון תומר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Deployment in the wild: Using 

cognitive theories for enhancing 

deployment architecture 

 עירית הדר ר"ד אונקלוס נעמי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Software Documentation: Overcoming 

Technical Debt 
 עירית הדר ר"ד שמרלין יוליה

 בשיפוט
Providing Modeling Guidelines in 

BPMN 
 פנינה סופר ר"ד וולף עידן

טרם אישור  Graphical representation of declarative פנינה סופר ר"ד רובינשטיין איילת 
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 process models הצעת התיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Layout decisions in process modeling פנינה סופר ר"ד ברנשטיין ורד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Learning Contextual Models for Sense 

Inference 
 עינת מינקוב ר"ד פריצקר אבגניה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

User profiling based on Browser 

extensions and Toolbar “survival” 

period prediction 

 פרדמן סלע

 ,עינת מינקוב ר"ד

החוג , רון בקרמן

לניהול המידע 

  והידע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

NAMED ENTITY RECOGNITION 

FOR INFORMAL AND SHORT 

TEXT DOMAINS USING THE WEB 

 עינת מינקוב ר"ד וקסלר רעות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Using Social Media Content to Assess 

Users 
 שור איתי

 ,עינת מינקוב ר"ד

, צביקה קופליק

  החוג למע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Graph-based Exhibit Recommendation 

to On-site Museum Visitors 
 קרן כהנוב

 ,עינת מינקוב ר"ד

, צביקה קופליק

  החוג למע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Variability Types in Business 

Processes: A Modeling Perspective 
 ממן-מחרז ענבל

-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

 חדש-וולף אורה Cross Product Line Analysis בשיפוט
-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Clustering and Generalizing Software 

Requirements in order to Promote 

Software Product Line Engineering 

 קמלמן מארק
-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Guiding the Adoption of Software 

Product Line Engineering 
 איציק נילי

-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 עיבוד שירה ערבית קלאסית: טנטטיבי

 

 

 

 נרימאן מח

 ,עינת מינקוב ר"ד

, צביקה קופליק

  החוג למע

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 סוויסה חן חוכמת ההמונים לחיזוי אקלים

 ,עפר ארזי ר"ד

  ר דן מלקינסון"ד
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב ב

Estimation of Epipolar Geometry in the 

Presence of Repeating Structures 
 קושניר מריה

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

 עבדאללה לואי Active Learning with Ensable Clustering שלב ב

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

, רפי יוסטר' פרופ

  החוג למתמטיקה

 בדארנה מוראד Change Point Detection in Data Streams שלב ב

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

  ר רן וולף"ד

 טלקר ליאור Collaborative Crowd Cameras שלב א

אילן  שמשוני 'פרופ

 ,משה

, יעל מוזס' פרופ

, מדעי המחשב

IDC  

 שלב ב
Personalized Cultural Heritage 

Experience outside the Museum : 
 ןןקר (אלן)אהרן 

 ,צבי קופליק ר"ד

אוליביירו ' פרופ

-FBK -סטוק 

irst  

 בשיפוט

Adjustment of Modern Technological 

Devices to Children with Special Needs: 

Ontology and Methodology 

 סעד אלכסנדרה
 ,צבי קופליק ר"ד

  תמר וייס' פרופ

 צבי קופליק ר"ד דים אייל Group Modeling for Cultural Heritage שלב ב

 צבי קופליק ר"ד תירושי עמית Ubiquitous User Modeling שלב ב

 שלב ב
Online Entity-based Information 

Integration on the Web 
 עמל סעיד

 ,צבי קופליק ר"ד

  ר עינת מינקוב"ד

 לוי אשר Context recovery from reviews שלב א

 ,צבי קופליק ר"ד

ר אסנת מוקרין "ד

 -א "אקדמית ת -

  יפו

 סלע שלומי Semi automatic analysis of hatred blogs סיים
 ,צבי קופליק ר"ד

  גוסטבו מש' פרופ

 פוקס עדי שכבתי-רב מודל החלטה מבוסס הקשר שלב א
 ,מור פלג 'פרופ

  ר פנינה סופר"ד

 שלב ב

Multivariate Composed Index 

Visualization :Static and Dynamic 

Visualization of Time-Oriented Data for 

Non-experts 

 אלבו יעל
 ,יואל לניר ר"ד

  שיזף רפאלי' פרופ



202 

 

 שלב ב
Software Architecture Process in 

Different Development Methodologies 
 עירית הדר ר"ד שרמן סופיה

 שלב ב
The Effect of Personal Context on 

Decision Making in Medical Processes 
 פוקס עדי

 ,פנינה סופר ר"ד

  פרופסור מור פלג

 שלב ב

Combining Requirements Engineering 

and Business Process Management 

Methods 

 פנינה סופר ר"ד רייכלסון ליהי

 שלב א
Context- and outcome-based 

improvement of clinical care processes 
 פנינה סופר ר"ד שלו דריאן

 שלב ב
An Integrative Framework for Advanced 

Entity Search 
 סעיד אמל

 ,עינת מינקוב ר"ד

, צביקה קופליק

  מידע' החוג למע

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

9161-916, 111111 ₪ 

Analyzing and reducing 

the impacts of data 

inaccuracy on business 

processes 

(Israel Science 

Foundation (ISF 
 (PI) פנינה סופר ר"ד

9161-9168 49111 $ 
Lane level positioning 

with sparse visual cues 

GM research 

Israel 

אילן  שמשוני 'פרופ

 (PI) משה

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Gilboa, A., Tal, A. Shimshoni ,I. & Kolomenkin. M. 

(2013)."Computer-based, automatic recording and illustration of 

complex archaeological artifacts". In Journal of Archaeological 

Science Vol 40 No. 2, pp. 1329-1339.  

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

Kolomenkin, M., Leifman, G., Shimshoni, I. & Tal, A. (2013). 

"Reconstruction of Relief Objects From Archeological Line 

Drawings". In the Journal on Computing and Cultural 

Heritage Vol 6 No. 1, pp. 3:1-19  

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

Abdallah, L. & Shimshoni, I. (2013). "A Distance Function for אילן  שמשוני 'פרופ
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Data with Missing Values and its Application". In International 

Journal of Computer Science and Engineering Vol 7, No.10, 

pp. 538-543.  

 משה

Abdallah, L. & Shimshoni, I. (2013). “An Ensemble-Clustering 

Based Distance Metric and its Applications”. In International 

Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 8, No. 

3, pp. 264-287.  

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

Hadar, I., Reinhartz-Berger, I.,Kuflik, T., Perini, A.,Ricca, F., 

Susi, A. (2013). Comprehending Scenario and Goal-Oriented 

Requirements Models: An Empirical Study. Information and 

Software Technology 55: 1823–1843.  

 צבי קופליק ר"ד

D’avanzo, E.,& Kuflik, T. (2013). E-Commerce Websites Services 

vs. Buyers Expectations: an empirical analysis of the online 

marketplace. The International Journal of Information 

Technology & Decision Making 12(4) pp 651-677.  

 צבי קופליק ר"ד

Danial-Saad,A., Kuflik,T., Weiss, P.L. Schreuer, N. (2013). 

Building an Ontology for Assistive Technology using the Delphi 

Method. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 8(4), 

pp. 275-286.  

 צבי קופליק ר"ד

Lanir, J,. Kuflik, T., Dim, E.,Wecker, A.J.The influence of a 

location-aware mobile guide on museum visitors’ behavior 

patterns. Interacting with Computers 25 (6): pp. 443-460.  

 צבי קופליק ר"ד

Mor Peleg (2013).Computer-interpretable Clinical Guidelines: a 

Methodological Review. Journal of Biomedical Informatics, 

Vol. 46 No. 4, pp. 744–763.  

 מור פלג 'פרופ

Peleg, M., Nassar, S., Fox, J., Patkar, V., Glasspool, D., 

Chronakis, I., South, M., Gaglia, J.L. Garber, J.R (2013). A 

computer-interpretable clinical guideline for the diagnosis and 

management of thyroid nodules. Endocrine Practice 18: 1-33.  

 מור פלג 'פרופ

Ghattas, J., Soffer, P. & Peleg, M. (2013)." Improving Business 

Process Decision Making Based on Past Experience". Decision 

Support Systems, (Accepted for publication on October 27, 2013)  

 מור פלג 'פרופ

Sim I., Tu, S.W., Carini S., Lehmann, H.P, Brad H. Pollock, MPH, 

Peleg, Knut, M. Wittkowski, M. (2013). The Ontology of Clinical 

Research (OCRe): An Informatics Foundation for the Science of 

Clinical Research. Journal of Biomedical Informatics, (accepted 

for publication on November 4, 2013)  

 מור פלג 'פרופ

Kleiman, Y.,Lanir, J., Fish N. & Cohen-Or, D. (2013). Dynamic 

Maps for Exploring and Browsing Shapes. Computer Graphics 

Forum,Vol. 32, No. 5, pp. 187-196. The Eurographics 

Association and Blackwell Publishing Ltd.  

 יואל לניר ר"ד

Lanir, J., Kuflik, T., Wecker, A.J., Dim, E. & Stock, O. (2013). יואל לניר ר"ד 
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The influence of a location-aware mobile guide on museum 

visitors' behavior. Interacting with Computers. 

doi:10.1093/iwc/iwt002  

Lanir, J., Booth, K.S. & Wolfman, S.(2013) .An Observational 

Study of Multiple Display Usage in University Classroom 

Lectures. Human-Computer Interaction Journal. Volume 28, 

Issue 4, pp 335-377  

 יואל לניר ר"ד

lanir, J., Stone, R., Cohen, B. & Gurevich, P.(2013). Ownership 

and Control of Point of View in Remote Assistance. SIGCHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI 

2013. ACM Press.  

 יואל לניר ר"ד

Hadar, I. (2013) “When Intuition and Logic Clash: The Case of 

the Object Oriented Paradigm”, Science of Computer 

Programming, vol. 78 pp. 1407-1426.  

 עירית הדר ר"ד

Ghattas J., Soffer P., Peleg M. & Denekamp Y. (2013). Data 

Requirements for Process Learning, International Journal of 

Knowledge-Based Organizations 3(1), pp. 1-18  

 פנינה סופר ר"ד

Soffer P. (2013) A State-based Intention Driven Declarative 

Process Model, International Journal of Information Systems 

Modeling and Design 4(2), pp. 44-64  

 ינהפנ סופר ר"ד

Minkov, E. &Cohen,W. (2013)."Adaptive Graph Walk Based 

Similarity Measures for Parsed Text”,Natural Language 

Engineering (NLE), Cambridge University Press  

 עינת מינקוב ר"ד

Baaz, M. Lahav, O. Zamansky, A. (2013). "Finite-valued 

Semantics for Canonical Labelled Calculi".Journal of 

Automated Reasoning 51(4): 401-430.  

 אנה זמנסקי ר"ד

Avron, A. Konikowska, B. & Zamansky, A. (2013). "Cut-free 

sequent calculi for C-systems with generalized finite-valued 

semantics."Journal of Logic and Computation 23(3): 517-540.  

 אנה זמנסקי ר"ד

Arieli, O. & Zamansky, A.(2013). "A dissimilarity-based 

framework for generating inconsistency-tolerant logics". Annals 

of Mathematics and Artificial Intelligence,Springer 

Netherlands, 1-27.  

 אנה זמנסקי ר"ד

Reinhartz-Berger, I., Sturm, A. & Wand. Y. (2013).Comparing 

Functionality of Software Systems: An Ontological Approach. 

Data and Knowledge Engineering 87, pp. 320-338.  

-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

Reinhartz-Berger, I. (2013). Representation of Situational 

Methods: Incorporating ISO/IEC 24744 into a Domain-based 

Framework. International Journal of Information System 

Modeling and Design 4(3), pp. 32-49.  

-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

Hadar, I., Reinhartz-Berger, I., Kuflik, T., Perini, A,. Ricca, F. & ריינהרץ ר"ד-
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Susi, A. Comparing the Comprehensibility of Requirement 

Models Expressed in Use Case and Tropos: Results from a Family 

of Experiments. Information and Software Technology, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2013.05.003/  

 איריס ברגר

 

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Brainin E., Arazy O., & Nov. O., (2013). Accommodating 

organizational forms and functions to Wiki base collaboration: An 

exploratory study of fit and adaptation, World Social Science 

Forum (WSSF), Montréal, Québec, Canada  

 עפר ארזי ר"ד

Anand S., Arazy O., Mandayam N., & Nov O., A (2013). Game 

Theoretic Analysis of Collaboration in Wikipedia. Proceedings of 

the 4th International Conference on Decision and Game 

Theory for Security , Fort Worth, TX, USA, LNCS 8252, pp. 29-

44, Springer  

 עפר ארזי ר"ד

Segal-Raviv, A. , Levy, M. & Hadar, I. (2013). “Communication 

Model for improving knowledge capture in COTS-Based 

Systems”, Proceedings ofIADIS International Information 

Systems Conference 2013, March 13-15, 2013, Lisbon, Portugal.  

 עירית הדר ר"ד

Haisjackl, C., Zugal, S., Soffer, P., Hadar, I., Reichert, M., 

Pinggera, J. & Weber, B., (2013). “Making Sense of Declarative 

Process Models: Common Strategies and Typical Pitfalls”, The 

14
th

 International Working Conference on Business Process 

Modeling, Development, and Support BPMDS’13, June 17-18, 

2013, Valencia, Spain, Enterprise, Business-Process and 

Information Systems Modeling, Lecture Notes in Business 

Information Processing (LNBIP), Volume 147,pp. 2-17. 

 עירית הדר ר"ד

Unkelos-Shpigel, N., Hadar, I., & Levy, M. (2013). “Enhancing 

Deployment Requirements’ Traceability via Knowledge 

Management Audit”, Proceedings of the 25
th

 International 

Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering 

SEKE’13, June 27-29,2013, Boston, MA, USA.  

 עירית הדר ר"ד

Hadar, I., Sherman, S., Hadar, E.,& Harrison, J. (2013). “Less is עירית הדר ר"ד 



206 

 

More: Architecture Documentation for Agile Development”, 

Proceedigns of the6
th

 Int. Workshop on Cooperative and Human 

Aspects of Software Engineering (CHASE), in 35
th

 International 

Conference of Software Engineering (ICSE 2013), May 2013, 

San-Francisco, CA, USA  

Unkelos-Shpigel, N. & Hadar, I. (2013). “A Multitude of 

Requirements and yet Sole Deployment Architecture: Predictors 

of Successful Software Deployment”, Proceedings of the2
nd

 Int. 

Workshop Twin Peaks of Requirements and Architecture, in 35
th

 

International Conference of Software Engineering (ICSE 2013), 

May 2013, San-Francisco, CA, USA.  

 עירית הדר ר"ד

Unkelos-Shpigel, N. & Hadar, I. (2013).“Mind the Gap and Find 

Common Ground: Empirical Research in Multiple Firms”, 

Proceedings of the Int. Workshop on Conducting Empirical 

Studies in Industry, in 35
th

 International Conference of Software 

Engineering (ICSE 2013), May 2013, San-Francisco, CA, USA.  

 עירית הדר ר"ד

Sherman, S & Hadar, I. (2013). “Conducting a Long-Term Case 

Studyin a Software Firm: An Experience Report”, Proceedings of 

theInt. Workshop on Conducting Empirical Studies in Industry, in 

35
th

 International Conference of Software Engineering (ICSE 

2013), May 2013, San-Francisco, CA, USA.  

 עירית הדר ר"ד

Unkelos-Shpigel, N. & Hadar, I. (2013).“Using Distributed 

Cognition Theory for Analyzing the Deployment Architecture 

Process”, Proceedings of theInternational Workshop on Cognitive 

Aspects of Information Systems Engineering (COGNISE), co-

located with the 25
th

 International Conference on Advanced 

Information System Engineering (CAISE’13), June, 2013, Lecture 

Notes in Business Information Processing (LNBIP), Volume 148, 

2013, pp. 186-191.  

 עירית הדר ר"ד

Unkelos-Shpigel, N. & Hadar, I. (2013). “Using boundary objects 

as a basis for ICT: The case of deployment architecture”, 

Proceedings of the Pre-ICIS 2013, SIG-Organizational Systems 

Research Association (OSRA) Workshop, Milan, Italy, 15 

December 2013 

 

 עירית הדר ר"ד

Levy, M, Hadar, I., & M. Nakash Siton (2013). “Implementing 

Social Media in Organizations: A Hi-Tech Case Study” 

,Proceedings of the Pre-ICIS 2013, SIG-Organizational Systems 

Research Association (OSRA) Workshop, Milan, Italy, 15 

December 2013.  

 עירית הדר ר"ד

Sacchi L., Fux A., Napolitano C., Panzarasa S., Peleg P., Quaglini 

S., Shalom E., Soffer P., Tormene P., (2013). Patient-tailored 

Workflow Patterns from Clinical Practice Guidelines 

Recommendations, Proceedings of Medinfo .  

 פנינה סופר ר"ד
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Haisjackl C., Zugal S., Soffer P., Hadar I., Reichert M., Pinggera 

J., Weber B. (2013). Making Sense of Declarative Process 

Models: Common Strategies and Typical Pitfalls, Enterprise, 

Business-Process and Information Systems Modeling, Lecture 

Notes in Business Information Processing vol. 147,Springer, pp 2-

17  

 פנינה סופר ר"ד

Outmazgin N.& Soffer P. (2013). Business Process Workarounds: 

What Can and Cannot be Detected by Process Mining, 

Enterprise, Business-Process and Information Systems 

Modeling, Lecture Notes in Business Information Processing vol. 

147,Springer,pp 48-62  

 פנינה סופר ר"ד

Ben Lulu, D. & Kuflik, T. (2013).Functionality-Based Clustering 

using Short Textual Description: Helping Users to Find Apps 

Installed on their Mobile Device. In proceedings of the 2013 

International conference on intelligent user interfaces (IUI 

2013)Santa Monica, CA, USA, pp. 297-306.  

 צבי קופליק ר"ד

Dim, E. & Kuflik, T.(2013). Early Detection of Pairs of Visitors 

by Using a Museum Triage. Selected papers from Museums and 

the Web 2013, pp. 113-124.  

 צבי קופליק ר"ד

Kuflik, T., Wecker, A., Lanir, J., Mogilevsky, O.,Kali, Y., 

Maayan, E., Korman, M., Weiss, T., Amber, E. & Rimon, O. 

(2013). A different kind of experience: Using a smart mobile 

guide for education and aging research at the Hecht museum. 

Museums and the Web 2013 (8 pages).  

 צבי קופליק ר"ד

Tiroshi, A., Kuflik, T. & Berkovsky, S. (2013).Inform or Flood: 

Estimating When Retweets Duplicate. In proceedings of UMAP 

2013, Rmoe, Italy, June 10-14, 2013, LNCS Volume 7899, pp 

267-273.  

 צבי קופליק ר"ד

Wecker, A.J., Kuflik, T., Stock, O. (2013). Personalized Cultural 

Heritage Experience outside the Museum Connecting the outside 

world to the museum experience, PATCH workshop, co-located 

with UMAP 2013, Rome, Italy, June 14
th

 2013.  

 

 

 צבי קופליק ר"ד

Ardissono L., Aroyo, L.Bordoni, L., Kay, J. & Kuflik, T. (2013) 

PATCH 2013: Personal Access to Cultural Heritage. PATCH 

workshop, co-located with UMAP 2013, Rome, Italy, June 14
th

 

2013.  

 צבי קופליק ר"ד

Kali, Y., Sagy, O., Mogilevsky, O. &Kuflik, T. (2013). 

Harnessing Technology for Integrating Multiple Learning 

Environments in Undergraduate Art Education. The 15
th

 biennial 

conference for research on learning and education. Munich, 

Germany, 27
th

 -31
st
 August 2013.  

 צבי קופליק ר"ד
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Collaborative Use of a Mobile Museum Guide for Small Groups 

of Visitors. Designing Mobile Face-to-Face Group Interactions. 

First International Workshop in conjunction with ECSCW '13, 

Cyprus, Greece, September 21-25, 2013  

 צבי קופליק ר"ד

Danial-Saad, A., Kuflik, T. Weiss, P.L., & Schreuer, N. (2013). 

OSCAR - Clinical Decision Support System for Prescription of 

Assistive Technology to People with Disabilities. AAATE 2013, 

Algrave, Portugal, 19-22 Sept. 2013 (7 pages).  

 צבי קופליק ר"ד

Tiroshi, A., Berkovsky, S.,Kaafar, M.A.,Chen, T. & Kuflik, T. 

(2013). Cross Social Networks Interests Predictions Based on 

Graph Features. Proceedings of the 7
th

 ACM conference on 

Recommender systems (RecSys 2013), Hong-Kong, China, Oct. 

12-16, 319-322.  

 צבי קופליק ר"ד

Lanir, J. Kuflik, T., Zolantz, I., Lanzet U. (2013).Personalized 

Video Summary of a Museum Visit, AI*CHI workshop, Torino, 

Italy, December 4
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 2013(6 pages).  

 צבי קופליק ר"ד
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-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר
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-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר
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-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר

Kolomenkin, M. Shimshoni, I. & Tal, A. (2013). "Multi-Scale 

Curve Detection on Surfaces". In IEEE Computer Vision and 

Pattern Recognition, 225-232, Portland.  

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה

Kupfer, B. Netanyahu, N. & Shimshoni, I. (2013). "A SIFT-based 

mode-seeking procedure for efficient, accurate registration of 

remotely sensed images". In IEEE International Geoscience and 

Remote Sensing Symposium, Melbourne.  

אילן  שמשוני 'פרופ

 משה
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו
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 פנינה סופר ר"ד
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Engineering Workshops. CAiSE 2013 International Workshops, 

Valencia, Spain, June 17-21, 2013, Proceedings, LNBIP vol. 148, 

ISBN 978-3-642-38489-9, Springer-Verlag Berlin Heidelberg  

 פנינה סופר ר"ד
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 מור פלג 'פרופ
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ProHealth 2013/KR4HC 2013, Murcia, Spain, Revised Selected 

Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.  

 מור פלג 'פרופ

Reinhartz-Berger, I. Sturm, A. Clark, T. Cohen, S. & Bettin, J. 

(2013). Domain Engineering: Product Lines, Languages, and 

Conceptual Models. Springer.  

-ריינהרץ ר"ד

 איריס ברגר
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לסוציולוגיה חוג 

 ואנתרופולוגיה
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 ד'מאג 'חאג-אל 'פרופ 611%

 נורית דוד-בירד 'פרופ 611%

 אורי אליעזר-בן 'פרופ 611%

 אסף דר 'פרופ 611%

 יצחק הרפז 'פרופ 91%

 גבריאל וימן 'פרופ 99%

 יובל יונאי ר"ד 611%

 מאיר יעיש 'פרופ 611%

 טלי גרו-כץ ר"ד 611%

 אסף לבנון ר"ד 611%

 עליזה לוין ר"ד 611%

 גוסטבו מש 'פרופ 611%

 עמליה סער ר"ד 611%

 ציפי עברי ר"ד 611%

 יובל פיינשטיין ר"ד 611%

 קרול קדרון ר"ד 611%

 ורד קראוס 'פרופ 611%

 טלי קריסטל ר"ד 611%

 אריה רטנר 'פרופ 611%

 רבקה רייכמן 'פרופ 611%

 אילן תלמוד 'פרופ 611%

 כרמלי יורם( אמריטוס)' פרופ גמלאי
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 241.5  321  81 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 237  194  43 

 תואר שלישי  36 36 
 

 

 אישימידע . 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
טרם אישור 

 הצעת התיזה

: הקשר שבין מעמד ותכנית הלימודים הסמויה

 מחקר השוואתי בין בתי ספר על יסודיים בחיפה
 מאיר יעיש 'פרופ שטרית חן

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 גוסטבו מש 'פרופ צזנה אורן הצגה עצמית ברשתות חברתיות ומציאת עבודה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית עובדי סיעוד זרים במגעם עם משפחות 

 ישראליות
 אסף דר 'פרופ מקדסי עדי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 כחולי מתן בישראלבקרב מנהלים " השמעת קול"מנגנוני 

 ,אסף דר 'פרופ

  דנה יגיל' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אסף דר 'פרופ כהנא דפנה עסקיים בישראל-ארגונים חברתיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפיסות של זהות ויחסי גומלין של ערבים 

 במקומות עבודה מעורבים
 יובל פיינשטיין ר"ד שחאדה מהא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

תפיסות של זהות אתנית ולאומית בקרב ערבים 

 נוצרים בישראל

 

 ורי'פאח אמיר
 ,יובל פיינשטיין ר"ד

  ר יובל יונאי"ד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 יצחק הרפז 'פרופ רז הדס התמכרות לעבודה של הורים וילדים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אילן תלמוד 'פרופ כהן סנה מאפייניים ארגוניים של מערכים יזמיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חברתיים , מאפייניים טכנולוגיים : ביטקוין

 ורשתיים
 עזרא יאיר 

 ,אילן תלמוד 'פרופ

  אסף דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: השפעתו של מיזוג ארגוני על השחקנים ברשת

מבט על פעילות שחקנים והאינטרקציות בתוך 

 רשת ארגונית שעברה מיזוג עסקי

 אילן תלמוד 'פרופ בן שושן מירב

 סיים
השוואה : דפוסי נישואין בקרב עולים בישראל

 9111-לשנות ה 21-בין שנות ה
 עליזה לוין ר"ד רוזנברג דניס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

האם וכיצד תמיכה משפחתית משפיעה על 

 ? משפחה-הקונפליקט עבודה
 עליזה לוין ר"ד גרמש לודמילה

לאחר אישור 

 התיזה הצעת
 הר שגיא ליאור הקשר בין לכידות חברתית וקיימות סביבתית

 ,טלי גרו-כץ ר"ד

  אברהם חיים' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 גינסבורג מיא השוואת טביעת רגל אקולוגית בין שני יישובים

 ,טלי גרו-כץ ר"ד

  אברהם חיים' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 גפן רונה העבודה בישראלשוויון בהטבות נלוות בשוק -אי

 ,רבקה רייכמן 'פרופ

  ר אסף לבנון"ד

 רבקה רייכמן 'פרופ ביאנקו-ברק אנדה אביב-יזמות בקרב מבקשי מקלט בתל סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

רפואה צבאית במבט : הסטאטוסקטפ והחרב

 אנתרופולוגי
 ציפי עברי ר"ד פייקובסקי גיא 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אתנוגרפיה של ועדות : פיגור למוגבלותבין 

 איבחון פיגור שכלי בישראל
 ציפי עברי ר"ד ''ברקוביץ יעל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 69התמודדות עם הפרעות אכילה בשיטת 

 הצעדים
 ציפי עברי ר"ד ל'אנג שחר-אור

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ציפי עברי ר"ד צווייג שרון חויית החולי הנשי וניתוח שיחזור שד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 קרול קדרון ר"ד ניטיס אורלי חרדים בעידן הפוסט מודרני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תהליך הכשרה של המדריכים במרכזי חירום 

 לילדים בסיכון
 קרול קדרון ר"ד קבביה שרה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 קרול קדרון ר"ד שלו אוסנת חדרי זיכרון של חללי צהל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

רפואה אימטגרטיבית : רופאים היברידיים

 בישראל
 קרול קדרון ר"ד חגי זיו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פערים חברתיים בסיכוי לקבלת הטבות נלוות 

 בשוק העבודה
 גפן רונה

 ,אסף לבנון ר"ד

פרופסור רבקה 

  רייכמן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: הפלסטיניים משני צדי הקו הירוקהיחסים 

 תפיסת האחר בקרב הפלסטינים החיים בישראל
 יובל יונאי ר"ד אדריס שיהאב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת הטיול התרמילאי על דפוסי החיים של 

השפעות : המטייל לאחר חזרתו לארץ

 בפרספקטיבה של זמן

 אבן מיכל

 ,יובל יונאי ר"ד

-ר נגה קולינס"ד

  קריינר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

 צמיחת המיסטיקה בחברה הישראלית

 

 

 יובל יונאי ר"ד זוהר טל
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Using Human-Nonhuman Alliances to 

Support Sustainable Practices 
 יובל יונאי ר"ד קסם רינה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יובל יונאי ר"ד רוגובין עמרי חוויית הכתיבה ומשמעותה לכותבים: תיזה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מזרחי דקלה נשים רווקות בחברה הערבית בישראל

 ,יובל יונאי ר"ד

  ורד קראוס' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 קרני תומר  איום של מלחמ גרעינית דרך תקשורת ההמונים

-בן 'פרופ

 אורי אליעזר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 לביא שרית  חרדים בתעסוקה 

-בן 'פרופ

 אורי אליעזר

 סיים
תפיסות של השפעה : ממרחב מוגזע לרב קיומיות

 בקרב מרצים על הקמפוס
 יובל יונאי ר"ד מעיין יעל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת פער ההכנסות בין בני : אשליית המשפחה

 זוג על עצמאותן הכלכלית של נשים נשואות
 יובל יונאי ר"ד יעקבי אילה

 סיים
מודל רב רמות להסבר פערי השכר בין משלחי 

 פרספקטיבת הרשת החברתית: היד בישראל
 טלי קריסטל ר"ד קונלי ירון

 סיים
מודל רב רמות להסבר פערי השכר בין משלחי 

 פרספקטיבת הרשת החברתית: היד בישראל
 טלי קריסטל ר"ד קונלי ירון

 סיים
השכר בין משלחי  מודל רב רמות להסבר פערי

 פרספקטיבת הרשת החברתית: היד בישראל
 טלי קריסטל ר"ד קונלי ירון

 סיים

הבניה של ? איך מחליטים על התמונה שעל הקיר

דו /זיכרון קולקטיבי בבתי ספר דו לשוניים

 לאומיים בישראל 

 יובל יונאי ר"ד נהיר שולה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שינוי : בישראלהרפורמה בפנסיה תעסוקתית 

באוריינות פיננסית , בתפיסת אחריות אישית

 ובפעלתנות של עובדים ביחס לפנסיה

 טלי קריסטל ר"ד רנד אורה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שינוי : הרפורמה בפנסיה תעסוקתית בישראל

באוריינות פיננסית , בתפיסת אחריות אישית

 ובפעלתנות של עובדים ביחס לפנסיה

 טלי יסטלקר ר"ד רנד אורה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שינוי : הרפורמה בפנסיה תעסוקתית בישראל

באוריינות פיננסית , בתפיסת אחריות אישית

 ובפעלתנות של עובדים ביחס לפנסיה

 טלי קריסטל ר"ד רנד אורה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 זריאן ליאת  שנויים שחלו בתפישת המילואים בישראל

-בן 'פרופ

 אורי אליעזר

 בשיפוט

הפרט והקולקטיב הקיבוצי כפי שהם משתקפים 

מחקר בקיבוץ בצפון : בדפוסי הדיור המשתנים

 הארץ

 כהן שניר אורית
-בירד 'פרופ

 נורית דוד

 סיים
ניתוח : חברה אזרחית וזכויות אדם, תכנון

 פרקסיס של ארגון תכנון לא ממשלתי
 דקל תומר

-בירד 'פרופ

 ,נורית דוד

, קלוש' פרופ

פקולטה 

לארכיטקטורה 

, ותכניון ערים

  טכניון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 פייל גיא (שם זמני)בניה יזמית בקיבוצים 

-בירד 'פרופ

 נורית דוד

 בשיפוט
 הון חברתי בקרב רקדני סלסה

 
 אילן תלמוד 'פרופ פאלק אורלי
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

STALAG COMICS: AN ISRAELI 

VISUAL CULTURAL (RE) 

AWAKENING IN THE 1960S TO 

HOLOCAUST NAZI VIOLENCE 

Heather O'Reilly קרול קדרון ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Contextualizing Collective Memory 

Construction: A Case Study of Modern 

Orthodox American Jewish Pilgrimage 

to Poland 

Shelby Weltz קרול קדרון ר"ד 

אישור לאחר 

 הצעת התיזה
 עמליה סער ר"ד מזאווי נסרין החקורה הפלסטינית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 פלסטין חמדאו גירושין בחברה המוסלמית בישראל

 ,עמליה סער ר"ד

  פרופ אבנר גלעדי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חוויית הפניה של נשים מוכות מוסלמיות לגורמי 

 סיוע
 עמליה סער ר"ד מחמוד ספיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת הרחבת המשפחה על : אמא עובדת

 השתתפות אמהות בשוק העבודה בישאל
 ורד קראוס 'פרופ אורפז עופרי

 'מרקוביץ מירי לילד כהורים לסביות זוגות 
( אמריטוס)' פרופ

 כרמלי יורם

 דבורי אביטל רפואיים ליצנים 
( אמריטוס)' פרופ

 כרמלי יורם

 קוריאל חגית דמוקרטי ספר בבית וירטואליות תופעות 
( אמריטוס)' פרופ

 כרמלי יורם

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 מאיר יעיש 'פרופ בדראן אחמד י הורים ערבים בישראל"ס יסודי ע"בחירת בי שלב ב

 שלב א
ואיבחונים והקלות בלימודים כמנועי אי שוויון 

 (שם זמני)השכלתי 
 מאיר יעיש 'פרופ ברבי ענת

 שלב א

השפעתם של מוסדות הלימוד האקדמיים על 

הניעות החברתית ועל האופק המקצועי של 

 בוגריהם

שחם  יסמין

 ברזילאי
 מאיר יעיש 'פרופ

 שלב ב
בחירה בהשכלה גבוהה בקרב גברים חרדים 

 בישראל
 פרלמן יוסי

 ,מאיר יעיש 'פרופ

בני בנטל ' פרופ

  (החוג לכלכלה)

 שלב ב
גבולות פרופסיונאליים של מאמני כדורגל 

 בישראל
 טלמור מורן

 ,מאיר יעיש 'פרופ

אמיר בן ' פרופ

  פורת
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 גוסטבו מש 'פרופ קולובוב טניה בדיקה עצמית וחיפוש עזרה בטרם הגעה לרופא שלב ב

 פלדמן ליאת  בפייסבוק והאחר המדומייןמניעים לשימוש  שלב ב
 ,גוסטבו מש 'פרופ

  פרופ גבריאל ויימן

 גוסטבו מש 'פרופ ששון חגית  התנגות סיכון של ילדים ברשת האינטרנט שלב ב

 שלב ב
השימוש בפייסבוק והון חברתי בקרב ילדים 

 ערביי ישראל
 גוסטבו מש 'פרופ עבאס רנא 

 שלב ב
סלולריים לתקשורת בין גיוון מבני והשימוש של 

 קבוצות אתניות
 גוסטבו מש 'פרופ אריה יוסף 

 גוטר סיגל חוסן נפשי ותמונות בפייסבוק שלב ב
 ,גוסטבו מש 'פרופ

  פרופ עזי ברק 

 שלב א
טכניות חדשות בחדרי עסקות -קונפיגורציות סוציו

 של מסחר אלקטרוני
 ולצמן יערה

 ,אסף דר 'פרופ

  ר תמר יוגב"ד

 שלב א
תפיסות של אמהות ותפיסות של זהות לאומית 

 בקרב נשים בישראל
 לזר שרה

 ,יובל פיינשטיין ר"ד

-אורי בן' פרופ

  אליעזר

 יצחק הרפז 'פרופ סלע אביטל  הטבות ידידותיות למשפחה שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ אלדור ליאת  מעורבות עובדים בארגונים סיים

 יצחק הרפז 'פרופ עשת יובב  מצוינות של עובדים שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ מילשטיין שירה השוואה בינל של עובדי היטק שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ אביר קובי התארגנות עובדים שלב א

 שלב ב

סיכויי הישרדות של חברות הזנק בתחום של 

הבניית מודל תיאורתי : טכנולוגיה עלית בישראל

 אינטגרטיבי להסבר התופעה

 אילן תלמוד 'פרופ אלה ברונשטיין

 טלי גרו-כץ ר"ד פדר טל מדיניות תרבות שלב ב

 שלב ב
השוואה : אתניים-זהות של מהגרים אתניים ולא

 בין גרמניה וישראל
 רבקה רייכמן 'פרופ פולונסקי רוני

 שלב ב
השוואה בין ישראל : מדיניות כליפ מבקשי מקלט 

 ודנמרק
 רבקה רייכמן 'פרופ הרקוביץ עדי

 קורלנדר-הס יהל  הגירת עבודה לחקלאות בישראל שלב ב

 ,רבקה רייכמן 'פרופ

דבורה ' פרופ

  ברנשטיין

 הגוף כסוכן שינוי ביוגה שלב א
גורנוסטייב  מיה

 (יטיב)
 קרול קדרון ר"ד

 קוריאל חגית טרם נקבע שלב א
 ,קרול קדרון ר"ד

  יורם כרמלי

 שטורם אריאלה חכמת המעשה כמקור ידע ייחודי של אנשי מקצוע  שלב ב
 ,יובל יונאי ר"ד

  רענן ליפשיץ' פרופ

 שלב ב
קונטקסט , ביוגרפיה, גוף: רצי המרתון בישראל

 חברתי
 לב אסף

 ,יובל יונאי ר"ד

  יורם כרמלי' פרופ

 שלב ב
יחסה של החברה הישראלית לשבויי המלחמה 

 שלה
 רוכלין יונה 

-בן 'פרופ

 אורי אליעזר

 רכטמן אורן  ערביים-יהודיםקיום בארגונים -דו שלב ב
-בן 'פרופ

 אורי אליעזר

 שלב ב

 

מה קורה לנשים שלומדות כלכלנות ואיך זה 

 ?משפיע על ידע כלכלי ויישומו

 

 יובל יונאי ר"ד חסון יעל
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 שלב ב
רגעים של אחרּות : לכתוב אקדמית עם מבטא

 מזרחית במרחבים אקדמיים
 צאלח כלנית

 ,יובל יונאי ר"ד

-קרומרמיכל ' פרופ

; ג"ב' אוני)נבו 

הדוקטרט נכתב 

ס לעבודה "בבי

' סוציאלית באוני

  (ג"ב

 לזר שרה חוויית האמהות והלאומיות הישראלית  שלב א

-בן 'פרופ

 ,אורי אליעזר

  ר יובל פיינשטיין"ד

 סיים

Social Time, a Local Epistemological 

Framework of Social Research: A 

“Renewed Kibbutz” Case-Study 

 מיתקי רויטל 
-בירד 'פרופ

 נורית דוד

 שלב ב

Under Development: Change and 

Continuity of a Hunter-Gatherer Tribe in 

South India  

 לביא נועה
-בירד 'פרופ

 נורית דוד

 סיים

הגברת מעורבות משפחתית באוכלוסיית אנשים 

עם מוגבלות שכלית במעונות פנימייה בחברה 

 הערבית בישראל

 נאסר כרים
 ,עמליה סער ר"ד

  ד״ר דליה זקש

 שלב ב
" שמאל רדיקלי"מוסר ואקטיביזם פוליטי ב

  9111-בישראל בשנות ה
 עמליה סער ר"ד גורנוסטייב סרגיי

 שלב ב
אימון כתסריט מפתח לסובייקט ראוי בישראל של 

  96 -המאה ה
 שליט-קנה תמר

 ,עמליה סער ר"ד

  פרופ תמר כתריאל

 שלב ב

נתיבי השתייכות למרחב ? של מי השכונה הזו

העירוני של תל אביב הגלובאלית אתנוגראפיה של 

 שכונת התקווה 

 עמליה סער ר"ד שמור טל

 שלב א
יחסי יהודים : דגל פלסטין על חנוכיית חג החגים

 וערבים בחיפה
 עמליה סער ר"ד רוזן רולי

 שלב א
self employment among Israeli 

Palestinian women 
 ורד קראוס 'פרופ גיל סיסליה

 אסף לב רצי מרתון בישראל 

( אמריטוס)' פרופ

ר "ד, כרמלי יורם

 יובל יונאי

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
9168 9911 € 

 לאומיות ומלחמה 

 
EDEN 

-בן 'פרופ

 (PI) אורי אליעזר

9161-9169 621111 ₪ Sales Work Goes Online: On ISF אסף דר 'פרופ (PI) 
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the Social Organization of 

Electronic Commerce ".

NIS.) 

 

9161-9169 6111111 ₪ 

השקעה ניכרת בעבודה והשפעה על 

 בריאות עובדים

 

 ביטוח לאומי
  ,יצחק הרפז 'פרופ

 רפי שניר' דר

9161-9168 611,111 ₪ 

שירותי מערכת אקולוגית מהים ועד 

 ההר

 

המשרד להגנת 

 הסביבה

  ,טלי גרו-כץ ר"ד

 מישל פורטמן

 ודניאל אורנשטיין 

9161 61111 $ 
Cultural Policy in Israel 

 

Israel 

 Institute 
 (PI) טלי גרו-כץ ר"ד

9161-9168 
616111 

 ₪ לשנה

Living Apart Together 

(LAT): An International 

Comparison by Gender and 

Age 

ISF עליזה לוין ר"ד (PI) 

9161-9169 
6222,8 

 ₪ כ"סה

 

Does the Social Protest of 

Summer 2011 Resonate in 

the Perceptions of Welfare 

Clients and Welfare 

Providers Regarding the 

Accessibility of Welfare 

Services? 

MOST 
  ,(PI) עליזה לוין ר"ד

 מיכל שמאי' פרופ

9168-9161 691,111 € 

A comparative analysis of 

working poverty in Israel 

and Germany: household 

demographics, labor market 

structure and work 

commitment 

German-

Israeli 

Foundation 

for Scientific 

Research and 

Development 

 ,(PI) אסף לבנון ר"ד

 Prof 

 Markus Gangl 

9161-9161 911111 ₪ 
גורמים והשלכות של קרבנות 

 סייבר

משרד המדע 

 וטכנולוגיה

 גוסטבו מש 'פרופ

 (PI) 

9161-916, 611,111 € 

Popular Nationalism and 

Attitudes toward 

Immigrants: A Multistage 

Investigation of Popular 

Nationalism and its Effects 

on Attitudes toward Labor 

Immigrants and Asylum 

Seekers in Israel 

Marie Curie 

Career 

Integration 

Grant, 

European 

Union  

  יובל פיינשטיין ר"ד

(PI),   

9161-9169 691,111 $ 

Varieties of Collective 

Identification Among Ethnic 

Minorities: A Comparative 

Analysis of the United States 

and Israel 

United States-

Israel 

Binational 

Science 

Foundation  

 יובל פיינשטיין ר"ד

 (PI),  

Bart Bonikowski 

(Harvard) 

9161-9169 612,411 $ 

Fringe Benefits, Unions, 

Technology and Rising 

Inequality 

BSF 

(PI) טלי קריסטל ר"ד

,  

Yinon Cohen 
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9161-9169 612,411 $ 

Fringe Benefits, Unions, 

Technology and Rising 

Inequality 

BSF 

(PI) טלי קריסטל ר"ד

,  

Yinon 

 Cohen 

9161-9169 612,411 $ 

Fringe Benefits, Unions, 

Technology and Rising 

Inequality 

BSF 

(PI) טלי קריסטל ר"ד

,  

Yinon Cohen 

 
49,111 ₪ 

דפוסי גיוס של מהגרי עבודה 

 בישראל
CIMI 

 רבקה רייכמן 'פרופ

 (PI),  

 ר נונה קושנירוביץ"ד

 
 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
תיאוריה ״העצמה כלכלית של נשים מעוטות הכנסה״ (. 9161)עמליה , סער

  89, וביקורת
 עמליה סער ר"ד

Mesch, G. S., Schwirian, K. P., & Kolobov, T. (2013). Attention 

to the media and worry over becoming infected: the case of the 

Swine Flu (H1N1) Epidemic of 2009. Sociology of health & 

illness, 35(2), 325-331.  

 גוסטבו מש 'פרופ

Darr, A. & Pinch,T. (2013) "Performing Sales: Material Scripts 

and the Social Organization of Obligation." Organization 

Studies, 34(11) 1601-1621.  

 אסף דר 'פרופ

Feinstein, Yuval (2013). “The thin line between “crazy” and 

“hero”: exploring multiple statuses of U.S. veterans who 

participate in a work-therapy program.” Armed Forces & Society 

(online first).  

 יובל פיינשטיין ר"ד

Sharabi, M. & Harpaz, I. (2013). "Changes of work values in 

changing economy: Perspectives of men and women". 

International Journal of Social Economics, 40, 692-706.  

 יצחק הרפז 'פרופ

Katz-Gerro, T. & Jaeger, M.M.(2013). "Top of the Pops, Ascend 

of the Omnivores, Defeat of the Couch Potatoes: Modeling 

Change in Cultural Consumption." European Sociological 

Review, 29 (2):243-260.  

 טלי גרו-כץ ר"ד

Raijman, Rebeca (2013). Linguistic Assimilation of First-

Generation Jewish South African Immigrants in Israel. Journal of 

International Migration & Integration,14:615–636  

 רבקה רייכמן 'פרופ
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Rebeca, Raijman (2013). Moving to the Homeland: South African 

Jews in Israel. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 11:3, 

259-277  

 רבקה מןרייכ 'פרופ

Raijman, Rebeca (2013). Undocumented Workers' Transitions: 

Legal Status, Migration, and Work in Europe. (Book Review)- 

Contemporary Sociology 43, 1: 103-105.  

 רבקה רייכמן 'פרופ

Ivry, Tsipy (2013). "Halachic Infertility: Rabbis, Doctors, and the 

Struggle over Professional Boundaries." Medical Anthropology: 

Cross- Cultural Studies in Health and Illness, 32:3, pp. 208-

226.  

 ציפי עברי ר"ד

Kidron, Carol A. (2013) “Being there Together: Dark Family 

Tourism and the Emotive Experience of Co-presence in the 

Holocaust Past. Annals of Tourism Research 41:175-194.  

 קרול קדרון ר"ד

Kidron, Carol A. (2013) "Inheriting Discontinued Bonds: Trauma-

Descendant Relations with the Genocide Dead" Death 

Studies,0:1-13.  

 קרול קדרון ר"ד

Yonay, Y. &Shor, E. (forthcoming). "Ethnic Coexistence in 

Deeply Divided Societies: The Case of Arab Athletes in the 

Hebrew Media." The Sociological Quarterly.  

 יובל יונאי ר"ד

Levanon, Asaf. In press. "Who succeeds as an immigrant? Effects 

of ethnic community resources and external conditions on earnings 

attainment."Research in Social Stratification and 

Mobility.http://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2013.11.002  

 אסף לבנון ר"ד

Kristal, Tali (2013). "Slicing the Pie: State Policy, Class 

Organization, Class Integration, and Labor’s Share of Israeli 

National Income." Social Problems, 60(1):100-127.  

 טלי קריסטל ר"ד

Kristal, Tali (2013). "The Capitalist Machine: Computerization, 

Workers' Power, and the Decline in Labor's Share within U.S. 
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 טלי קריסטל ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/ופה באנציקלופדיות שפורסמו בתק

- /3102/0320 

Naveh, D. & Bird-David, N. (2013).On Animisms Conservation 

and Immediacy. In Harvey, G. (ed.). A handbook on 

Contemporary Animism, Durham: Acumen Publishing, 27-37  

-בירד 'פרופ

 נורית דוד
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the Field: Festchrift for Stephen Tyler. Eds. Strecker, I. and S. 
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-בירד 'פרופ

 נורית דוד

Yonay, Y.&Kraus, V.(2013). "Ethnicity, Gender, and Exclusion: 

Which Occupations Are Open to Israeli Palestinian Women?" In 

Nabil Khattab and Sami Miaari (eds.), Palestinians in the Israeli 

Labor Market: A Multi-Disciplinary Approach." New York: 

Palgrave Macmillan, 87-109.  

 יובל יונאי ר"ד

Stier, H. & Lewin, A.C.(2013). “Material Hardship in Israel” in 

Dan Ben David (ed.) State of the Nation Report, Jerusalem: 

Taub Center. (Hebrew and English) pp. 313-333.  

 עליזה לוין ר"ד

Mesch, Gustavo S. (2013). Internet Media and Peer Sociability. 

Routledge Handbook on Children, Adolescents and Media. 

Lemish, D.(editor) N.Y.: Routledge, Pp. 287-295.  

 גוסטבו מש 'פרופ
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 גוסטבו מש 'פרופ

Sa'ar Amalia. (2013). “Holistic, community-oriented 
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Approach to Engaging Women in Social Change. Nazareth: Al-

Tufula Center (Arabic)  

 עמליה סער ר"ד

Ivry, T., Teman,E.,Davis-Floyd, R. & Georges, E. (2013). 
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 ציפי עברי ר"ד

Yonay,Y.&Kraus, V.(2013). "Ethnicity, Gender, and Exclusion: 
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York: Palgrave Macmillan.  

 ורד קראוס 'פרופ

Talmud, Ilan. "Economic Sociology" (forthcoming) Entry to the 
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 אילן תלמוד 'פרופ

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו
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 חוג לסטטיסטיקה

 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 שאול לב-בר 'פרופ 611%

 יאיר גולדברג ר"ד 611%

 אלכסנדר גולדנשלוגר 'פרופ 611%

 נויה גלאי 'פרופ 611%

 אורי דוידוב 'פרופ 611%

 איתי דטנר ר"ד 611%

 אבנר הלוי (אמריטוס)' פרופ 611%

 זינובי לנדסמן 'פרופ 611%

 אהוד מקוב 'פרופ 611%

 יובל נוב ר"ד 611%

 אסתר פרוסטיג 'פרופ 611%

 דוד פרי 'פרופ 611%

 דוד י'פרג 'פרופ 611%

 בנימין רייזר 'פרופ 611%

 ענת ריינר בן נעים ר"ד 611%

 דני שגב ר"ד 611%

 גל שמואל( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 163  120  103 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 206  180 26  

 תואר שלישי  12 12 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( לדוקטוראטהשלמות 

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 סיים

sModeling and prediction of packet 

loss and delay using autoregressive 

time serie 

 פייטלסון סלבה
 ,אלכסנדר גולדנשלוגר 'פרופ

  אורי דוידוב' פרופ

 סיים
A profile EM Algorithm with 

application to packet delay and loss 
Slava Faitelson  

 ,אורי דוידוב 'פרופ

Prof. Alexander 

Goldenshluger  

 סיים

Continuous Statistical Models: 

With or Without Truncation 

Parameters? 

 יאיר גולדברג ר"ד ונצק ולנטין

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Sparse representation for support 

vector machines 
 יאיר גולדברג ר"ד לויט יבגני

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יובל נוב ר"ד מרי ניסים שיטות סטטיסטיות בהנדסת חלבונים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Effects of Dependency on FDR 

upper bound under hierarchical 

hypothesis testing 

 ענת ריינר בן נעים ר"ד קרפובסקי אנדרי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

FDR evaluation for hierarchically 

organized hypotheses under 

dependence 

 ענת ריינר בן נעים ר"ד יוסף נועה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הצלחה ביישום -גורמים להצלחה או לאי

בקרה סטטיסטית של תהליכים בארגונים 

 בישראל

 אבנר הלוי (אמריטוס)' פרופ שמשון גיא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסת צדק ארגוני והשפעתה על יכולת 

 העובדים לעבוד בצוותים
 טובל נגרין מיטל

' פרופ

 ,אבנר הלוי (אמריטוס)

  ר ניבה ערב"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התקשורת בין עובדי מעבדה רפואית לבין 

והשפעתה על תרומת צוות רפואי מטפל 

עבודת המעבדה לאמינות תוצאות המעבדה 

 ולאיכות הטיפול

עטא -אבו רים

 מחאמיד

' פרופ

 ,אבנר הלוי (אמריטוס)

  ר הילה בן דוד"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מידת התרומה של התערבות חיצונית 

בניהול איכות על תרבות איכות בבתי 

 חולים

 יעבץ שרון

' פרופ

 ,אבנר הלוי (אמריטוס)

  ר מיכל דלויה"ד

טרם אישור  שכיחות הדיכאון בקרב החולים הסובלים  ' פרופ זהר מהא
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השוואה בין : מאי ספיקת כליות סופנית הצעת התיזה

אוכלוסיית החולים המטופלים בהמו 

 דיאליזה לאלו המטופלים בדיאליזה צפקית

 ,אבנר הלוי (אמריטוס)

ר "ד, זאיד עבאסי' פרופ

  הר ארמליזא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

( OCB)השפעת התנהגות אזרחית ארגונית 

 בקרב מורי תיכון על שביעות רצון הבוגר
 סלאמה רשא

' פרופ

 ,אבנר הלוי (אמריטוס)

  ר דפנה בארי"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Queues with partial priorities Chai Bagon דוד פרי 'פרופ 

 

 

לתואר שלישי בתקופה הנחיית תלמידים . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב
Nonparametric estimation of 

functionals in image models 

Victor-

Emmanuel Brunel 

 ,אלכסנדר גולדנשלוגר 'פרופ

Ph.D. student in joint 

program, University of 

Haifa -University of 

Paris VI  

 שלב ב
On Recovery Models and 

Dividend Models 
 אסתר פרוסטיג 'פרופ קרן אדווה

 שלב ב

 

Constrianed estimation in 

regression models 

 

Sofi Rosen אורי דוידוב 'פרופ 

 שלב ב
Support Vector Machines 

Classifiers 
 נוף-יפה יהונתן

 ,יאיר גולדברג ר"ד

יעקב ' פרופ -מנחה ראשי 

האוניברסיטה , ריטוב

  העברית

 שלב ב

Competing Risk Models with 

Incomplete Information on 

Failure Cause  

Vladimir Griskin בנימין רייזר 'פרופ 

 שלב א
Risk measures for skew 

elliptical distributions 
Tomer Shushi 

 ,זינובי לנדסמן 'פרופ

Udi Makov  

 שלב א
Second Order Credibility for 

Scale Dispersion Models 
Nika Pat 

 ,זינובי לנדסמן 'פרופ

Udi Makov  

 שלב ב
Semi parametric Bayesian Lee-

Carter modelling  
Vered  Itskov 

 ,זינובי לנדסמן 'פרופ

Udi Makov  

 שלב א

Actuarial applications of 

objective prior distributions and 

intrinsic loss functions  

Limor Langbord 
 ,זינובי לנדסמן 'פרופ

Udi Makov  

פיתוח מודל לניהול איכות בניסויים  שלב ב ' פרופ דוד-זיגל בן ליאת
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 ,אבנר הלוי (אמריטוס) קליניים

  ר אורנה דריזין"ד

 שלב ב
הלאומית על תפיסת השפעת התרבות 

 איכות ויישומה במשק הלאומי
 אבנר הלוי (אמריטוס)' פרופ כהן ריבה

 שלב ב
Semi-parametric Bayesian Lee-

Carter Modeling 
 שפובלוב ורד

 ,אהוד מקוב 'פרופ

  לנדמסן' פרופ

 שלב א
Second-Order Credibility for 

Scale Dispersion Models 
 פת ניקה

 ,אהוד מקוב 'פרופ

  לנדסמן' פרופ

 שלב א

sActuarial Applications of 

Objective Prior Distributions 

and Intrinsic Loss Function 

 לנגבורד לימור
 ,אהוד מקוב 'פרופ

  לנדסמן' פרופ

 שלב א
Risk Measures for Skewed 

Elliptical Distributions 
 שושי תומר

 ,אהוד מקוב 'פרופ

  לנדסמן' פרופ

 דהן אליהו עדיין לא נקבעה שלב א
 ,אהוד מקוב 'פרופ

  לנדסמן' פרופ

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

9168-916, 641111 € 

Stochastic Models for the 

Inventory Management of 

Blood Banks” 

GIF 
  ,(PI) שאול לב-בר 'פרופ

Professor David Perry 

9161-916, 691,111 $ 

Ordered inference for 

multivariate distributions 

and rank data in the 

presence of covariates. 

ISF אורי דוידוב 'פרופ (PI) 

9161-916, 411111 ₪ 

Skill-Based First Come 

first Served Infinite 

Matching with Application 

to Call Centers and Organ 

Transplants 

ISF 
  ,(PI) יובל נוב ר"ד

 גדעון וייס' פרופ

9168-916, 641111 € 
Blood screening 

procedures for PIS 
GIF 

 ,(PI) דוד פרי 'פרופ

 Shaul Bar-Lev 
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד
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Dattner I. & Reiser B. (2013). "Estimation of Distribution 

Functions in Measurement Error Models". Journal of Statistical 
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 גולדנשלוגר 'פרופ

 אלכסנדר 

Goldenshluger, A. & Zeevi, A. (2013). "A linear response bandit 
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 גולדנשלוגר 'פרופ

 אלכסנדר 

Bar-Lev, S.K., Kella, O. & Löpker, A. (2013). Small parameter 
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 שאול לב-בר 'פרופ
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(2013). Tandem queues with impatient customers for blood 
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 שאול לב-בר 'פרופ

Bar-Lev, S.K., Schult-Geers, E. & Stadje, W. (2013). Conditional 

limit theorems for the terms of a random walk revisited.Journal of 

Applied Probability,50(3), 871-882.  

 שאול לב-בר 'פרופ
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 אסתר פרוסטיג 'פרופ
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 אורי דוידוב 'פרופ
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 אורי דוידוב 'פרופ
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Nov. Y., Fulton A., & Karl-Erich,J. (2013). "Optimal Scanning of 
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 יובל נוב ר"ד
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 יובל נוב ר"ד
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 יובל נוב ר"ד

Elberfeld, M., Segev, D., Davidson, C.R., Silverbush, D. & 
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Nov, Y. & Segev, D. (2013). Optimal codon randomization via 

mathematical programming. Journal of Theoretical Biology, 

335:147-152  

 דני שגב ר"ד

Blokh, D., Segev, D. & Sharan, R. (2013). The approximability of 

shortest path based graph orientations of protein-protein 

interaction networks. Journal of Computational Biology, 

20(12):945-957  

 דני שגב ר"ד
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 זינובי לנדסמן 'פרופ
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Latimore, A.D, Aramrattana, A., Sherman, S.G.,Galai,N., Srirojn, 
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 נויה גלאי 'פרופ

Schisterman, E.F., Silver, R.M., Perkins, N.J., Mumford, S.L., 

Whitcomb, B.W., Stanford, J.B., Lesher, L.L., Faraggi, D., 

Wactawski-Wende, J., Browne, R.W., Townsend, J.M., White, M., 

Lynch, A.M. & Galai, N. (2013).A Randomised Trial to Evaluate 

the Effects of Low-dose Aspirin in Gestation and Reproduction: 

Design and Baseline Characteristics. Pediat Perinat Epidemiol, 

doi: 10.1111/ppe.12088 [ePub ahead of print]  

 נויה גלאי 'פרופ

Bar-lev, S.K. & Perry, D. (2013). Tandem Queues with Impatient 

customers for blood screening procedure. Method. Comp. Appl. 

Probab. 15, 423-451.  

 דוד פרי 'פרופ
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Ravid, R., Boxma, O.J. & Perry, D.(2013) Repair systems with 

exchangeable items and the longest queue mechanism. Queueing 

System, 73, 295-316.  

 דוד פרי 'פרופ

Perry, D., Stadje, W. & Zacks, S. (2013). A duality approach for 

queues with service restrictions and storage systems with state 

dependent rates. j. Appl. Parobab. 50, 612-631.  

 דוד פרי 'פרופ

Hasenbein, J. & Perry, D. (2013) Queues with abandonments. 

Queueing Systems, 75, 111-123.  
 דוד פרי 'פרופ

Fokkink, R.  Gal, S.  & Timmer M. On Search Games That 

Include Ambush Publisher: Society for Industrial and Applied 

Mathematics Alpern. SIAM J. Control Optim. 51(6), 4544–4556. 

(13 pages) 

גל ( אמריטוס)' פרופ

 שמואל

Gal,  Shmuel. (2013).  Search Games: a review . Chapter 1 of 

Search Theory Springer  

גל ( אמריטוס)' פרופ

 שמואל

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Goldberg, Y., Song, R. & Kosorok, M. R. (2013). Adaptive Q-

learning. From Probability to Statistics and Back: High-

Dimensional Models and Processes -- A Festschrift in Honor of 

Jon Wellner In:(ed.). M. Banerjee, F. Bunea, J. Huang, V. 

Koltchinskii, M. H. Maathuis. Institute of Mathematical 

Statistics Collections, Volume 9.Pages 150-162.  

 יאיר גולדברג ר"ד

Makov, U.E. (2013). "Actuarial credibility theory and Bayesian 

statistics - the story of a special evolution".  In Damien, P. et. al. 

(ed.) Bayesian Theory and Applications Oxford University 

Press, pp. 546-553. 

 אהוד מקוב 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג לפסיכולוגיה

 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 זהר אביתר דוור 'פרופ 611%

 עידן משה אדרקה ר"ד 611%

 דוד אופנהיים 'פרופ 611%

 הדס זינגר-אוקון ר"ד 611%

 משה אלמגור ר"ד 611%

 עמנואל ברמן 'פרופ 9%,

 עמית ברנשטיין ר"ד 611%

 מוריס גולדשמיד 'פרופ 611%

 אינה סלומון-גייזלר ר"ד 611%

 יהודית הראל 'פרופ 9%,

 תרצה יואלס ר"ד 611%

 יפה ישורון ר"ד 611%

 רמזי סלימאן 'פרופ 611%

 ברוך עיטם ר"ד 611%

 אירית עקירב ר"ד 611%

 גלית ערמון בן יעקב ר"ד 611%

 מיכה פופר 'פרופ 611%

 עינת פיינסקי ר"ד 611%

 אילן פישר ר"ד 611%

 ני'ג קורמן ר"ד 611%

 אשר קוריאט (אמריטוס)' פרופ 611%

 דני קורן 'פרופ 611%

 רות קמחי 'פרופ 611%

 אסף קרון ר"ד 611%

 שמשון רובין 'פרופ 611%

 לילי יקר-רוטשילד ר"ד 91%

 גל ריכטר לוין 'פרופ 91%

 אבי שורץ-שגיא 'פרופ 611%

 תומר שכנר ר"ד 611%

 סימון צורי-שמאי 'פרופ 611%

 קרן שרביט ר"ד 611%

 רחל תומר 'פרופ 611%

 רות שרבני (אמריטה)' פרופ 611%

 לשם מיכה( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 קוריאט אשר( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 אשל יוחנן( אמריטוס)' פרופ גמלאי
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 341  334  174 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 261    261 

 תואר שלישי  85 85 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Cannabinoids and adaptogens 

modulation of learning under stress 
 קורן ניב 

 ,אירית עקירב ר"ד

, ר רביד דורון"ד

המכללה האקדמית 

  יפו-א"ת

 בשיפוט
Differential responses to cannabinoids 

after stress in male and female rats 
 אירית עקירב ר"ד מזרחי תומר

 בשיפוט

The effects of chronic cannabinoid 

treatment during the late-adolescence 

period on emotional behavior and 

memory in a rat model of early 

neglect 

 אירית עקירב ר"ד אלטבה שירלי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The response to trauma in susceptible 

versus resilient rats  
 אירית עקירב ר"ד רפאל קרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Cannabinoids activation in the 

insular-BLA-CA1 circuit after 

reactivating traumatic memories 

 אירית עקירב ר"ד זובידאת סלמאן
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

Cannabinoids modulation of 

prefrontal dependent extinction and 

plasticity in a rat model for PTSD  

 לוין נטלי

 ,אירית עקירב ר"ד

החוג , ר מונא מארון"ד

' לנוירוביולוגיה באונ

  חיפה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Improving PTSD-like symptoms with 

chronic cannabinoid treatment 
 אירית עקירב ר"ד פידלמן שרון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Cannabinoids, traumatic memories 

and sleep 
 אירית עקירב ר"ד רוזנבלט נורית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בסיס מוחי של אמפתיה בין קבוצות בקונטקסט 

 הישראלי פלסטיני
 גבע ארנון

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Inter-hemispheric integration of 

emotional stimuli in Anorexia 

Nervosa 

Alona 

 Shulimenko 
 זהר אביתר דוור 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Language and Self complexity  Nitzan  Talmi  

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Jenny Korman  

 סיים

Effects of timing and order of 

stimulus appearance on redundancy 

gain in lateralized paradigms 

Yael  Bashari  

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

David Manor  

 סיים

Phonological effects on ambiguity 

resolution in Arabic in the cerebral 

hemispheres 

Manar  Hayadre 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Dennis Kurzon  

 סיים

Attachment style and alexithymia 

among women with bulimia nervosa 

and their mothers 

Noa  Zarzif 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Tirtza Joels  

 סיים

Deficits in Emotion recognition in 

social contexts in women with 

bulimia nervosa and their mothers 

Ruth   Senesh 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Lilly Rothchild  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
How do deaf readers learn to read Haim Assor 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Paul Miller  

טרם אישור 

 הצעת התיזה
TBA Naama Tzur זהר אביתר דוור 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ילניק שחר הבסיס המוחי של ניחום

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 קילים עדי מודל מוחי למגע מנחם

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 אטיאס אסף תפקיד אוקסיטוצין בתוקפנות בשיפוט
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

טרם אישור 

 התיזההצעת 
 לאמור ליבנת בסיס מוחי של תנועות גוף רגשיות

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 בנר אמיר כמוסיגנלים של תחרותיות

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 בשיפוט

 

 Water colorרקע בהשפעת -הפרדת דמות

illusion : האם גם הפרדה זו יכולה להתרחש

 ?ללא קשב

 

 פלד רות
 ,רות קמחי 'פרופ

  ר יפה ישורון"ד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Can Figure-Ground Segmentation 

based on top-bottom polarity Occur 

Without Attention? 

 קוטלר יהושוע 
 ,רות קמחי 'פרופ

  ר יפה ישורון"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

STRESS-EMOTIONAL VERSUS 

PROCEDURAL 

CONTROLLABILITY 

 גל ריכטר לוין 'פרופ סיגמן מורן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מבחני תגובה רגשית כמבדילים בין  -טנטטיבי 

 בעלי רמות חרדה גבוהות ונמוכות
 גל ריכטר לוין 'פרופ שמואלי הודיס עדי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Tentative - p300 and p200 as tools for 

sub-division of PTSD patients 
 גל ריכטר לוין 'פרופ דדון שני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

קשרת ואופן הבניית , השפעת אובדן על תפקוד

 משמעות
 שמשון רובין 'פרופ גל-פזי נעמה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ביצוע במשחקי מחשב כמדד לרמות  -טנטטיבי 

 חרדה
 חוגרי עפר 

 ,גל ריכטר לוין 'פרופ

, לבקוביץיחיאל ' פרופ

  ח שלוותה"בי

 סיים

Culture, self-regulation and quality of 

sleep among Jewish and Arab 

toddlers 

 ני'ג קורמן ר"ד קלבר שרון

 סיים

Different methods to reduce 

stereotype threat and strength of 

group stereotype 

 ני'ג קורמן ר"ד מרום אבירם

 סיים
Control strategies, culture and well-

being 
 ני'ג קורמן ר"ד שגיא ענבל

 סיים
Creativity and cross-cultural 

differences 
 איבנקובסקי טל

 ,ני'ג קורמן ר"ד

  צורי-סימון שמאי

 סיים
Implicit and explicit attitudes toward 

people with mental illness 
 ני'ג קורמן ר"ד חורי ויולט

 סיים

Parenting styles and cultural 

differences in emotional expression 

among Arab and Jewish toddlers 

 ני'ג קורמן ר"ד טאהא רגדה

 סיים

Socialization strategies of and 

emotional expression of their children 

(a Jewish-Arab comparison ) 

 ני'ג קורמן ר"ד בשיר נור

 סיים
Reducing stereotype threat by 

learning about the phenomenon 
 ני'ג קורמן ר"ד וינברגר נמרוד

 סיים
Reducing stereotype threat by 

manipulating status stability  
 ני'ג קורמן ר"ד יעקוב מרי

 בשיפוט
Child achievement and parental 

involvement in school  
 סדן סיון

 ,ני'ג קורמן ר"ד

  יעיש-נורית גור

 בשיפוט

Socialization goals and ethno -

theories among urban and rural 

Bedouin mothers 

 הלפרין מיכל

 ,ני'ג קורמן ר"ד

Hedie Keller, 

Hiltrud Otto  

 בשיפוט

Expression of positive and negative 

emotions among toddlers as a 

function of culture and gender 

 ני'ג קורמן ר"ד מאל'ג ריהאם

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Reducing stereotype threat by Implicit 

training 

 ני'ג קורמן ר"ד חורי נדימה
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Culture, feedback valence and 

performance  
 ני'ג קורמן ר"ד היילפר נדב

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

Implicit self-esteem and early parent-

child interaction: A longitudinal study 
 ני'ג קורמן ר"ד קוסטא עמית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Socialization strategies and self-

regulation of toddlers 
 ני'ג קורמן ר"ד חונה נועה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Effect of Power on Cognitive 

Maintaining Processes of SAD 
 עידן משה אדרקה ר"ד אשר מאיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The effect of perceived social power 

on maintaining processes of Social 

Anxiety 

 עידן משה אדרקה ר"ד רסנר דנה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Social Anxiety and Internet Use: A 

Meta-Analysis 
 עידן משה אדרקה ר"ד פריזנט שירי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Over-utilization of the power system 

and social anxiety disorder 
 עידן משה אדרקה ר"ד יגודה-אורן רוני

 שלו קרן שחיקה וקושי בבחירה תעסוקתית סיים
ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

הדלי : ערכי עבודה ובחירת התמחות רפואית

 מגדר 
 שלו מעין

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 גרוסינגר איילת  אוריינטצית השגת מטרות ותעסוקה מחדש

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

 סיים
: השפעת סדנא לניהול עצמי על מציאת עבודה

 ההשפעה הממתנת של מאפייני אישיות 
 ליפשיץ רלי

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אוריינטציית השגת מטרות ומיומנויות חיפוש 

 עבודה
 ממן חופית

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

כממתנת את תודעת קורבן קולקטיבית 

ההשפעה של חשיפה לאלימות הדדית על 

חברתית כלפי היריב בסכסוך -התנהגות פרו

 בלתי נשלט

 קרן שרביט ר"ד שרון-קרמר שירה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: הרגשות המתעוררים בעת יתרון שאינו הוגן

השפעתם של החשש מקנאה ואשמה על 

התנהגות הפרט בהקשרים אינדיבידואליים 

 וקבוצתיים

 קרן שרביט ר"ד פלק בעז

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בחינת הקשר שבין מאפייני רדיפת המטרה של 

הפרט למשיכה בין פרטים ובניית הרשת 

 החברתית

 קרן שרביט ר"ד קריסטל יואב

 בשיפוט

A Sense of Collective Victimhood 

and Assistance for a Neutral Victim 

Group 

 קרן שרביט ר"ד רינגלר שירלי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Representation of Jewish and 

Arab Figures in English Teaching 

Textbooks in Israel 

 קרן שרביט ר"ד מסארווה דאניה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Moral Disengagement and Motivated 

Reasoning in Intergroup conflict: The 

role of Perpetual Ingroup Victimhood 

Orientation 

 

 קרן שרביט ר"ד בררדי פילומנה
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Anatomy of Similarity, Empathy 

and Cooperation  
 חן תמי

 ,אילן פישר ר"ד

, ר חגי קופרמינץ"ד

  החוג לחינוך

 סיים

The Association of Attachment 

Styles, Self-evaluation and the Home 

– Work Conflict 

 בשן אדוה

 ,אילן פישר ר"ד

, מריו מיקולינסר' פרופ

  המרכז הבין תחומי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
The Perception of Similarity אילן פישר ר"ד הראל חן 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Subjective Similarity and Emotions  אילן פישר ר"ד גנץ נטלי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השלכות אובדן אם ודיכאון אם על נשים 

 צעירות 
 שמשון רובין 'פרופ סיון אורי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עמדות אתיות ומקצועיות כלפי עבודה עם 

תכנים אישיים במסגרת הדרכה דינמית 

 בפסיכותרפיה 

 שמשון רובין 'פרופ קלדרון הלה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ עיני הדר עמדות כלפי אקטביזם בטיפול נפשי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ אלוני מור גירושין והשפעות על בנות

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ רשף אירה השפעות גירושין על נשים שהתגרשו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

-בנסיבות טראומטיות בראי המודל הדואובדן 

 .מסלולי לאבל ושכול
 שמשון רובין 'פרופ קפלן ליטל 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ ונהורסט כרמל  עמדות והשפעות אובדן של אחים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ סעד-עזה מראם אובדן בן זוג בקרב אלמנות דרוזיות

אישור טרם 

 הצעת התיזה
 שמשון רובין 'פרופ יוליס יפית עמדות ולפי שינויי דפוס חיים בקרב ילדים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Do adults with ADHD respond 

differently to emotional stimuli that 

are in/out the center of attention 

compared with normal adults? A 

behavioral and ERP study 

 הדס זינגר-אוקון ר"ד סטרומר נופר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ECG-based biofeedback and its 

impact of blood pressure reactions 
 הדס זינגר-אוקון ר"ד ויינר אביגיל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ברקוביץ רויטל  מיומנויות חיפוש עבודה והעסקה מחדש

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דרטל גלי מיומנויות וויסות עצמי והעסקה מחדש

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ליפשיץ מיה אישיות ולמידה מוטורית

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דנש שני אישיות וביצוע משימה דואלית

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

האם השפעות של טיפול מוקדם בילדים 

ניבוי הסתגלות ? 64ניכרות גם בגיל 

על בסיס יחסי , התנהגותית בקרב מתבגרים

 התקשרות מוקדמים וסוג הטיפול בינקות

 שפינדל דלית

-שגיא 'פרופ

 ,אבי שורץ

  אורה אביעזר
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אבי שורץ-שגיא 'פרופ סאבא  הדיל האמא האידיאלית במגזר הערבי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם הרגישה האידיאלית לפי תפיסות אימהות 

 מהמגזר הערבי
 אבי שורץ-שגיא 'פרופ עמאר לינה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

רגישות של מטפלת ותוקפנות , איכות מעון

 בגיל הרך במסגרות טיפול בישראל
 דיטשר חביבה

-שגיא 'פרופ

 ,אבי שורץ

  סטולרסקיאפי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

היבטים  –הגירת ילדים לאחר הגירושין 

התפתחותיים וקווים מנחים -פסיכולוגיים

 לצורך בניה מושכלת של מדיניות משפטית

 אבי שורץ-שגיא 'פרופ אשר רבינו הללי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מאפיינים המשקפים זמינות רגשית של מטפלת 

 וילד בזמן החתלה 
 אליהו יפהר מעין

-שגיא 'פרופ

 ,אבי שורץ

  אפי סטולרסקי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 -הקשר בין הסביבה המשפחתית ויחסי מורה"

תלמיד לבין מוטיבציה לימודית של תלמידי 

 'כתה א

 אבי שורץ-שגיא 'פרופ לוס חסדיאל יפית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שפיר קרן שלוש נקודות מבט : מה עובד בטיפול הדיאדי

 ,יהודית הראל 'פרופ

  יוחנן אשל' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת החתימה על חוזה טיפולי על ההתמדה 

 בטיפול
 קאסם אסאלה

 ,יהודית הראל 'פרופ

  יוחנן אשל' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Moods effects on color perception יפה ישורון ר"ד חנניה קופר תמר 

 סיים
Figure-ground organization and the 

watercolor illusion 
 מרזן-פלד רותי

 ,יפה ישורון ר"ד

  פרופ׳ רות קמחי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Spatial attention and temporal 

crowding 
 יפה ישורון ר"ד דומב' טקץ שירה

 סיים
Competition between two attentional 

cues: gaze and singleton 
 יפה ישורון ר"ד פרוביזור ימית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Figure-ground organization and 

Inattentional Blindness 
 קוטלר יהושע

 ,יפה ישורון ר"ד

  פרופ׳ רות קמחי

 סיים

Pupil reaction, and implicit and 

explicit self-perception in adolescents 

with dyslexia 

 צורף מתן

-רוטשילד ר"ד

 ,לילי יקר

  פרופסור צביה ברזניץ

 סיים

Glutaminase-deficient mice display 

enhanced trace fear conditioning and 

learning-induced Arc/Arg 3.1 

expression in hippocampus and 

anterior cingulate cortex 

 חזן לירן
-גייזלר ר"ד

 אינה סלומון

 סיים

Therapeutic change in the level of 

differentiation, ability of empathy and 

the experience of selflessness as 

predictors of change in eating 

disorders 

 זורוף איילת 
-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

The effect of social isolation in 

adolescent rats on cognitive function 

and prefrontal cortex circuitry in 

adulthood 

 לינדר דנה
-גייזלר ר"ד

 אינה סלומון
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 סיים
אלקסיטימיה וסימבוליזציה כגורמי חוסן בקרב 

 גברים עם הפרעות אכילה
 לוי רחל

-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

 בשיפוט

הקשר בין הפרעה בייצוגי עצמי ואחר לבין 

להתפתחות הפרעות על הטווח סמני סיכון 

רוחבי בקרב -מחקר מתאמי: הסכיזופרני

 מתבגרים לא פסיכוטיים בקהילה

 ברנר אדווה 

-רוטשילד ר"ד

 ,לילי יקר

  פרופסור דני קורן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מנטליזציה של אפקטים וויסות רגשי אצל 

 נשים עם הפרעות אכילה
 פלד מירב 

-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

יכולת מנטליזציה : להרגיש, לחשוב, לאכול

וקוגניציה חברתית בקרב מתבגרות עם 

 הפרעות אכילה

 לפיד מור
-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

וויסות רגשי ומצוקה אצל , מנטאליזיציה

 .מטופלים עם מחלות מעיים דלקתיות
 זאבי ליאור

-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סגנון וויסות רגשי , יכולת למנטליזציה

והתמודדות עם קונפליקטים בקרב סטודנטים 

 ADHDהסובלים מ 

 גולן חגית
-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דיכאון לאחר לידה בקרב האוכלוסיה הערבית 

ואפיון גורמי , EPDSתיקוף שאלון : בישראל

 סיכון

 מטר נרמין
-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

WISC-IV קוגניציה : באוכלוסיה הערבית

לעומת קבוצת  ADHD -בקבוצת סובלים מ

 ביקורת נורמטיבית

 בארה'ג היבא
-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האספקט הדיכאוני ומנטליזציה של אפקטים 

 ותיהןאצל הסובלות מבולימיה ואמה
 לוי וורד

-רוטשילד ר"ד

 ,לילי יקר

  פרופסור זוהר אביתר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מרטינוביץ הילה מנטליזציה וויסות אפקטים בהפרעות סומטיות

-רוטשילד ר"ד

 לילי יקר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ההשפעות של הדרישה לפירוט בדיווח זיכרון 

 ראשוני לגבי אירוע על זכירתו לאורך זמן
 עינת פיינסקי ר"ד דינגוט גדי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ההשפעות של שליפה סמויה לעומת שליפה 

גלויה על הזיכרון לטווח ארוך של פרטים 

 מאירוע

 עינת פיינסקי ר"ד מורד לינר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Metacognitive effects of initial 

question difficulty on subsequent 

eyewitness memory performance 

 עינת פיינסקי ר"ד פורטנוי שירי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מיכה פופר 'פרופ יק'אולצ יערה  מרחק פסיכולוגי ומנהיגות , התקשרות 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מבט פסיכולוגי  -מרחק פסיכולוגי ומנהיגות 

 קוגניטיבי
 מיכה פופר 'פרופ בקון  מור 

טרם אישור 

 התיזההצעת 
 מיכה פופר 'פרופ ביבאס ליאת  הפשטה ןקונקרטיות בתפיסות מנהיגים 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

זמינות רגשית בין ילדים עם אוטיזם 

 מחקר אורך: ואמותיהם
 דוד אופנהיים 'פרופ קוגלמן ענת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השלמה עם האבחנה בקרב אימהות לילדים עם 

 מחקר אורך: אוטיזם
 דוד אופנהיים 'פרופ וכטל רותם 

 סיים

 

משחק סימבולי והתקשרות בקרב ילדים עם 

 לקות התפתחותית

 דוד אופנהיים 'פרופ פרנק מירי 
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דוד אופנהיים 'פרופ המבורגר ליאור יציבות ושנוי בטריאדה המשפחתית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דוד אופנהיים 'פרופ סלונים מיכל המשפחתיתפונקציות ניהוליות והטריאדה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מטרות וערכים בהורות של אימהות מהמגזר 

 היהודי והערבי בישראל
 דוד אופנהיים 'פרופ הראל מוריה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

קשר לאיטראציית : תובנה בקרב מתבגרים

 מתבגר עם החבר הטוב
 דוד אופנהיים 'פרופ רביב מאיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

קשר : נרטיבים של מתבגרים לגבי אימותיהם

 להתקשרות בילדות
 בלבן-רמר נעה

 ,דוד אופנהיים 'פרופ

  צנזור-ר אפרת שר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

קשר : ייצוגי הורים בנרטיבים של ילדים

 לברית המשפחתית
 דוד אופנהיים 'פרופ אלקולומברה דולי

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

תובנה אימהית בינקות ותפיסת יחסים עם האם 

 בגיל ההתבגרות
 דוד אופנהיים 'פרופ שטייר רוני

 בשיפוט
מרחק פסיכולוגי בזמן והשפעותיו על ההיבט 

 קוגנטיבי של הזיכרון-המטא
 מוריס גולדשמיד 'פרופ טרכטנברג אמבל

 ברוך עיטם ר"ד שובל רועי The Influence of Influence on Value סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Selection in Time: The Effect of 

Temporal Distance from a Goal on 

the Processing of Distractors  

 ברוך עיטם ר"ד שטרית רון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Effect of Control on Pain 

Perception 
 ברוך עיטם ר"ד ברקובסקי אורית

אישור טרם 

 הצעת התיזה

The Role of Control Motivation in 

Creation of Habits 
 ברוך עיטם ר"ד נפחא אורית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

I see the light (and hence cannot do 

imagery!) 
 ברוך עיטם ר"ד טל יעל

 סיים
Tolerance of Negative Affective 

States 
Dana Gavish עמית ברנשטיין ר"ד 

 סיים

Self-Compassion and Recovery from 

Traumatic Stress Among At-Risk 

Youth 

Mordechai Zeller עמית ברנשטיין ר"ד 

 סיים

Theoretical and Empirical Integration 

of Decentering and Related 

Constructs :The Proposed Observer-

Experiencer Paradox (OE-Px ) 

Yael Lichtash עמית ברנשטיין ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Test of Attention Feedback 

Awareness and Control (A-FACT) on 

Eye-Tracking 

Iftach Amir עמית ברנשטיין ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Decentered Self-Observation and 

Affective States: Laboratory 

Investigation 

Reut Plonsker עמית ברנשטיין ר"ד 

 סיים
Affect Sensitivity and Tolerance and 

Posttraumatic Stress 
Raneen Hashoul עמית ברנשטיין ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Decentering and Emotional 

Regulation Under Acute Stress 
Rotem Paz עמית ברנשטיין ר"ד 

 סיים

 

אנומליות בחוויית העצמי הבסיסי כסמן של 

 סיכון לסכיזופרניה

 דני קורן 'פרופ טל יובל
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 סיים
תחושת מובנות כגורם מגונן במצבים של סיכון 

 לסכיזופרניה
 דני קורן 'פרופ זיו אסנת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

קורלנטיים מוחיים בהתניית פחד והכחדה אצל 

 fMRIמחקר : ילדים הסובלים מהפרעות חרדה
 תומר שכנר ר"ד גפני עינב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אנליזה על התפתחות התנית פחד והכחדה -מטא

 אצל ילדים ומתבגרים
 תומר שכנר ר"ד דביר מאור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מצבית לפני אימון ממוחשב להפחתת חרדה 

 טיפול שינים
 תומר שכנר ר"ד רויטבורד ברכהלי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

באמצעות ( ABMT)אימון להפחתת חרדה 

 pro and anti saccades -תנועות עינים 
 תומר שכנר ר"ד פרטס מיכאל

 סיים
הקשר בין הפרעות בייצוגי עצמי ואחר לבין 

 סיכון להפרעות על הטווח הסכיזופרני
 ברנר אדווה

 ,דני קורן 'פרופ

  ר לילי רוטשילד"ד

 דני קורן 'פרופ נשאשיבי רנין  חוויות כמו פסיכוטיות בקרב יהודים וערבים סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינת ההשפעה של תכניות לעיבוד חוויות 

 מהשירות הצבאי על חוסן נפשי של לוחמים
 דני קורן 'פרופ דרור אורי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אנומליות בחוויית העצמי המיני כנבא של 

 סיכון להפרעות על הטווח הסכיזופרני
 דני קורן 'פרופ גרא נטלי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

נתיבי חיפוש עזרה טרום מחלתיים בקרב בנים 

ובנות עם אפיזודה ראשונה של מחלה בטווח 

 הסכיזופרני

 דני קורן 'פרופ סול ימית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בדיקת המהימנות והתוקף של מתודה חדשה 

 להערכת תובנה להפרעות בתפיסה ובחשיבה
 דני קורן 'פרופ אלפרשטיין מיכל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סגנון התקשרות כמנבא של הברית הטיפולית 

 בקרב חולים במחלת סרטן מתקדמת
 דני קורן 'פרופ גרובר רחל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דני קורן 'פרופ גד יואב מינית וסיכון להפרעות בטווח הסכיזופרניזהות 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שיבושים בחשיבה ובתפיסה כמנבאים של 

 סיכון להפרעות בטווח הסכיזופרני
 פרום שירי

 ,דני קורן 'פרופ

  ר לילי רוטשילד"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אובדנות ומצוקה בקרב מתבגרים בסיכון 

 בטווח הסכיזופרני להפרעות
 איה כהן

 ,דני קורן 'פרופ

  ר לילי רוטשילד"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אנומליות בחוויית העצמי כמנבא של סיכון 

להפרעות בטווח הסכיזופרני בקרב מתבגרים 

 באוכלוסיה הכללית

 דני קורן 'פרופ רוטבאום מאיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

יכוזה על השפעת ההמשגה של סיכון גבוה לפס

 סטיגמה ותקווה, נכונות לחיפוש עזרה
 דני קורן 'פרופ שולמית רדין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת ההמשגה של סיכון גבוה לדיכאון על 

 סטיגמה ותקווה, נכונות לחיפוש עזרה
 דני קורן 'פרופ יוליה ליבס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

המשגה של סיכון לפסיכוזה על נכונות של 

 מתבגרים לחפש טיפול ולשתף אתו פעולה
 דני קורן 'פרופ מימרן רוני

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת המשגה של סיכון להפרעות חרדה על 

הנכונות של מתבגרים לחפש טיפול ולשתף 

 אתו פעולה

 דני קורן 'פרופ 'מרבוביץ יעל 

 סיים
השפעה של הבדלי סטאטוס על קבלת החלטות 

 באינטראקציות חברתיותכלכליות 
 רמזי סלימאן 'פרופ גרוס תומר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם ניתן להרגיש נעים ולא נעים בו זמנית 

 .בסיטואציות הומוריסטיות

 

 אסף קרון ר"ד הראל נופר
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 הנדי ה'חדיג זקנים בקרב מלח צריכת שלב ב
 ( אמריטוס)' פרופ

 לשם מיכה

 

The instruction of categorization 

judgments: Using subjective 

confidence to test a distributed model 

 סורקה הילה
( אמריטוס)' פרופ

 קוריאט אשר

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב

Role of endocannabinoids in stress 

incubation in a rat model of post-

traumatic stress disorder (PTSD) 

-ויינשטוק נחשון

 כורם
 אירית עקירב ר"ד

 סיים

The long-term effects of chronic 

exposure to cannabinoids on cognitive 

and emotional function in rats 

 אירית בעקיר ר"ד אבוש הילה

 בשיפוט

Alterations in learning and plasticity in 

the amygdala-hippocampal-accumbens 

circuit following exposure to acute 

stress 

 אירית עקירב ר"ד שגב אמיר

 שלב ב

Sub-chronic treatment with 

cannabinoids in a long-term PTSD 

model in a rat 

 אירית עקירב ר"ד שושן נעה

 שלב ב

Linguistic and Cognitive Components 

in the Development of Self-Reflective 

Consciousness 

Benny  Nadler 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Ora Aviezer  

 שלב ב

Hemispheric Interaction in the 

Inhibitory Component of the 

Supervisory System 

Andrey  

Markus 
 זהר אביתר דוור 'פרופ

 שלב א
Hemispheric Balance and Individual 

Differences in Cognitive Abilities 
Lilly  Crinitz זהר אביתר דוור 'פרופ 

 שלב ב
Literacy in multiple Arabics: Effects of 

diglossia and orthography 

Aula  Khatteb 

Abu-Leil 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Raphiq Ibrahim  

 שלב א

 

Dyslexia in the Arabic Orthography 

 

Latife 

 Maroun 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Raphiq Ibrahim  

 שלב ב

Academic, Linguistic and Cognitive 

Aspects of 5Th Grade Bi-Lingual 

Students; Russian and Hebrew 

Speakers with and without Reading 

Daphna 

 Shahar 

Yames 

אביתר  'פרופ

 ,זהר דוור

Anat Prior  
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Comprehension Difficulties. 

 כהן דניאלה מודל מוחי לאינטימיות שלב ב
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 גולדשטיין פאבל סינכרון בין מוחות באינטימיות שלב ב
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 שלב ב
התפקיד של אוקסיטוצין באמפתיה בהפרעה 

 פוסט טראומטית
 פלגי שרון

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 איבנקובסקי טל מודל מוחי להבדלים בינתרבותיים ביצירתיות שלב א

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ני קורמן'ר ג"ד

 שלב ב
? האם האדרה עצמית היא תהליך אוניברסלי

 פרספקטיבה בינתרבותית
 פרלמוטר רותם

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ני קורמן'ג

 מודל מוחי לתוקפנות ריאקטיבית ופרואקטיבית שלב ב
-פרח נופר

 ברזילאי

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 טאובר אמיתי חברתית בדיכאוןקוגניציה  שלב א
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 אילוז יעל בסיס מוחי של תהליכי גישור שלב א

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ר קרן שרביט"ד

 קלימניץ עודד יצירתיות בקרב מוזיקאים שלב ב

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ר דונה אבקסיס"ד

 אדלר נוגה הבסיס המוחי של מבוכה אמפתית שלב ב

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  רחל תומר' פרופ

 מייזלס נעמה הבסיס המוחי של יצירתיות שלב ב
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 נבות נאור ויסות רגשי ואמפתיה שלב א

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  זינגר-ר הדס אוקון"ד

 סבן ויליאם  כיצד קשב משפיע על מדדי לחץ דם שלב א

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  זינגר-ר הדס אוקון"ד

 תפקיד אוקסיטוצין באמפתיה בקרב סכיזופרנים בשיפוט
-פישר מיטל

 שופטי

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  פרופ יחיאל לבקוביץ

 קרש נועם ברירת תגובה כמנגנון בבסיס מוטיבציה משליטה שלב א

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ר ברוך עיטם"ד

 שלב א

 

 מוטיבציה וסוכנות

 

 

 מרק איליה

-שמאי 'פרופ

 ,סימון צורי

  ר ברוך עיטם"ד

 רשל עינת תחרות בתהליך ארגון תפיסתי שלב ב
 ,רות קמחי 'פרופ

  ר יפה ישורון"ד

 רות קמחי 'פרופ פירקנר יוסף אירגון תפיסתי ומודעות חזותית שלב א

-יאסין הנד השפעת אובדן בן זוג בחברה המוסלמית בישראל שלב ב  ,שמשון רובין 'פרופ
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  יוחנין אשל' פרופ איסמעיל

 שלב ב
The Effect of Juvenile Stress on the 

Course of Induced Inflammation  
 גל ריכטר לוין 'פרופ שטוץ לימור

 אוסטרו שלי אינטימיות בטיפול שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  זאב-אהרון בן' פרופ

 ששון-בן נגה בספרות ובחייםהמבט לאחור  שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  גבי צורן' פרופ

 דוכין עדי המשמעות של כתיבת זכרונות אצל ניצולי שואה שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  הדס וייסמן' פרופ

 מהלאל ענת  חוויותיהם של מטופלים שכתבו על הטיפול שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  ר ורד לב כנען"ד

 שלב ב

Controllability and positive/negative 

affect-related aspects of higher limbic 

regions modulation by the limbic 

midbrain 

 גל ריכטר לוין 'פרופ הורוביץ עומר 

 שלב ב

Models for PTSD subtypes 

classification according to anxiety and 

depressive ddominant symptomatology 

 גל ריכטר לוין 'פרופ ריידר חן

 שלב ב

Searching for anxiety and depression 

patterns in ERPs of adult Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD) by 

using a novel approach to Brain 

Network Activity (BNA) analysis 

בלוך  ענבר

 (עמית)

 ,גל ריכטר לוין 'פרופ

, עמיר גבע' פרופ

  אוניברסיטת בן גוריון

 שלב ב

The Effects of Sleep Restriction and 

Juvenile Stress on Coping with Stress: 

An Animal Model of Risk Factors for 

Posttraumatic Stress Disorder 

 גל ריכטר לוין 'פרופ אריאל ליאור 

 שלב ב

Alterations in gene expression in 

Dorsal / Ventral Hippocampus and the 

Amygdala in response to stress in 

Juvenility and Adulthood - reflection of 

behavioral individual differences 

 גל ריכטר לוין 'פרופ חדד אסנת

 שלב ב

'Juvenile stress' exacerbates the impact 

of an exposure to a reminder of a 

traumatic experience in adulthood 

 גל ריכטר לוין 'פרופ ארדי זיו 

 שלב ב

Neural networks synchronization 

following an exposure to contextual 

reminder of a traumatic event  

 גל ריכטר לוין 'פרופ ריטוב גלעד

 שלב ב

 

Targeting the role of CRF receptors in 

negative  &Positive Affect post 

traumatic stress disorder related 

rsystems 

 

 גל ריכטר לוין 'פרופ אלגון רותם

 סיים

The implicit, the explicit and 

everything between: Attitudes toward 

sex and sexual function  

 וויסליב סטלה
 ,ני'ג קורמן ר"ד

  ורדייורם 

-Value fulfillment, psychological well בשיפוט -אופפנהיים שני  ,ני'ג קורמן ר"ד
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being and bicultural identity integration סוניה רוקס ולר  

 בשיפוט

Achievement goals as a function of 

social discrimination and perceived 

ability 

 כרכבי מונא
 ,ני'ג קורמן ר"ד

  פייסל עזייזה

 בשיפוט

Parent-child relationship in immigrant 

families: Child’s obligations, boundary 

patterns, and intergenerational 

transmission of role reversal 

 ני'ג קורמן ר"ד אוזנובישין אולגה

 שלב ב

Adolescents who immigrated from 

South Lebanon: Family roles and 

adjustment 

 דבאג תירז
 ,ני'ג קורמן ר"ד

  סטרייר-דורית רואר

 שלב ב

Stereotype threat and stereotype 

reactance: Performance of Israeli Arabs 

in the Psychometric test 

 חכים סיזר
 ,ני'ג קורמן ר"ד

  יוחנן אשל

 שלב ב
Self-enhancement and culture: Neural 

correlates 
 פרלמוטר רותם

 ,ני'ג קורמן ר"ד

  צורי-סימון שמאי

 פלד ליהיא מנגנון מוחי של תפיסת מגע באוטיזם שלב ב
-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

 שלב א

A preliminary Invastigation of the 

Neural Mechanisms of Emapthy and 

Moral Disengagement during Conflict 

and Conflict Negotiation 

 אילוז יעל

 ,קרן שרביט ר"ד

-סימון שמאי' פרופ

  צורי

 שלב ב
Cooperation in Single shot Similarity 

Sensitive Games 
 אילן פישר ר"ד סברנבסקי ליאור

 שלב א
השפעת גריה מוחית אסימטרית על לקיחת 

 סיכונים
 דורמן שיראל

 ,רחל תומר 'פרופ

, ר גל שפס"ד

  אביבאוניברסיטת תל 

 שלב ב
אסימטריה דופמירגית והשפעתה על נטילת 

 סיכונים 
 גלברד הגר

 ,רחל תומר 'פרופ

, ר שרון חסין"ד

  אוניברסיטת תל אביב

 שלב א
הבדלים אינדיבידואליים בדפוסי אסימטריה 

 רגישות לתגמול וחוסן נפשי, מוחית
 רחל תומר 'פרופ זזולינסקי פולינה

 סטהל-שחורי מור בדיקה דיאדית : השפעת גירושין האם על הבת שלב ב
 ,שמשון רובין 'פרופ

  מיכאל כץ' פרופ

 אבנרי מור השפעת גירושין אצל בנות שלב ב

 ,שמשון רובין 'פרופ

בנימין בית ' פרופ

  הלחמי

 שלב א

 

When more is less: exaggerated 

empathy impairs cognition 

 נאור נבות

 ,הדס זינגר-אוקון ר"ד

-פרופ סימון שמאי

החוג , צורי

  לפסיכולוגיה

 שלב א

Neurocognitive mechanisms of emotion 

control in individuals at high and low 

risk to develop hypertension. 

 סבן וויליאם

 ,הדס זינגר-אוקון ר"ד

-פרופ סימון שמאי

החוג , צורי

  לפסיכולוגיה

 ברקוביץ דוד לאישיות Gמו של גורם קיו סיים

ערמון בן  ר"ד

 ,גלית יעקב

  פרופ ברוך נבו
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 חמי מירב ביטויי יומיום של אינטליגנציה שלב ב

ערמון בן  ר"ד

 ,גלית יעקב

  פרופ ברוך נבו

 שלב א

Differential Susceptibility to Short- and 

Long-Term Effects of Combat and 

Imprisonment 

 אבי שורץ-שגיא 'פרופ עד אלה

 שלב ב
תרומתם של ייצוגי התקשרות לאיכותו הרגשית 

 של הקשר בין אמהות אומנה לילדיהן
 כהן פרירא ענבר

-שגיא 'פרופ

 ,אבי שורץ

  דוד אופנהיים

 שלב ב
התקשרות בין תינוקות ואימהות בקרב 

 האוכלוסייה הערבית בישראל
 זרייק גדיר

-שגיא 'פרופ

 ,אבי שורץ

  אופנהייםדוד 

 שלב ב
Attention and Information integration 

over time and space 
 יפה ישורון ר"ד הוכמיץ אילנית

 שלב ב
Competition in the process of 

perceptual organization 
 רש״ל עינת

 ,יפה ישורון ר"ד

  רות קמחי' פרופ

 שלב א
Representing multiple objects displays 

via the extraction of statistical indices 
 יפה ישורון ר"ד פרוביזור ימית

 שלב ב

Epigenetic contributions to the 

transgenerational effects of stress in 

female rats 

 זיידאן היבה

-גייזלר ר"ד

 ,אינה סלומון

  פרופ׳ מיכה לשם

 שלב א

Maturation of glutamate/GABA 

balance in adolescence: implications to 

schizophrenia-relevant behavioral and 

molecular phenotypes 

 לנדר שרון

-גייזלר ר"ד

 ,אינה סלומון

  ד״ר אירית עקירב

 סיים

The manifestation of developmental 

psycho-neurological deficits (NLD & ,

ASD) in spatial abilities, social 

cognition skills and thinking 

disturbances. 

 כרכום שמאי

-רוטשילד ר"ד

 ,לילי יקר

  פרופסור זוהר אביתר

 שלב ב

תובנה לקויה לשיבושים : 'ניצֹוצֹות של הבנה'

בחשיבה ובתפיסה כגורם סיכון אפשרי 

 להתפתחות הפרעות על הטווח הסכיזופרני

 לקואה ליזה

-רוטשילד ר"ד

 ,לילי יקר

  קורןפרופסור דני 

 שלב ב
מהימנותם ושלמותם של דיווחי זיכרון לאורך 

 זמן
 עינת פיינסקי ר"ד שפירא ענת

 מיכה פופר 'פרופ אשר דן  ידע סמוי בארגונים שלב ב

 קסטלנובו עמרי מקורות המונהגות  שלב א

 ,מיכה פופר 'פרופ

פרופ דני קורן החוג 

  לפסיכולוגיה 

 כהן פרירא ענבר התפתחות רגשית בקרב ילדי אמנה שלב ב
 ,דוד אופנהיים 'פרופ

  אבי שגיא שורץ

 שלב ב
קשר עם : תובנה של מתבגרים לחבר הטוב

 תובנה אימהית בינקות
 ק"מהרי טלי

 ,דוד אופנהיים 'פרופ

  נינה קורן קריא

 שלב ב
קשר לברית המשפחתית : נרטיבים של ילדי גן

 בינקות
 דוד אופנהיים 'פרופ יובל שירה

 שלב ב
אם בקרב האוכלוסיה הערבית -תינוק התקשרות

 בישראל
 זרייק דיר'ע

 ,דוד אופנהיים 'פרופ

  אבי שגיא שורץ

 ,דוד אופנהיים 'פרופ תמרי רויטל ילד והתפתחות העצמי-דיאלוג אם שלב ב
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  אורה אביעזר

 מוריס גולדשמיד 'פרופ איטקס אוקסנה טרם נקבע שלב א

 מוריס גולדשמיד 'פרופ פלדמן רונה טרם נקבע שלב א

 שלב ב
Response Selection as a Mechanism 

behind Motivation from Contro 
 קרש נועם 

 ,ברוך עיטם ר"ד

-פרופסור סימון שמאי

  צורי

 שלב א
Motor activation as the basis of 

empathic simulation  
 מרק איליה

 ,ברוך עיטם ר"ד

-פרופסור סימון שמאי

  צורי

 שובל רועי  What is choice? A cognitive analysis שלב א
 ,ברוך עיטם ר"ד

  ד״ר יפה ישורון

 סיים
Proximal-Distal Mediational Processes 

Model of Mindfulness 
Galia Tanay עמית ברנשטיין ר"ד 

 שלב ב
Mindfulness and Posttraumatic Stress 

Psychopathology Risk and Resilience 
Yaara Assayag עמית ברנשטיין ר"ד 

 שלב ב

Attentional Bias to Threat and its 

Modification: Novel Empirical 

Examination of the Construct 

Ariel Zvielli עמית ברנשטיין ר"ד 

 שלב ב
Mental Health Intervention Science for 

Displaced Populations: Empirical  
Kim Yuval עמית ברנשטיין ר"ד 

 שלב ב
Novel Mindfulness-Based Intervention 

Development 

Adi Shoham 

(Haran) 
 עמית ברנשטיין ר"ד

 שלב א
Oxytocin: Is it Really a Social 

Neuropeptide? 
Osnat Harari עמית ברנשטיין ר"ד 

 שלב א
Laboratory Investigation of 

Mindfulness Mechanisms 
Yuval Hadash עמית ברנשטיין ר"ד 

 עמית ברנשטיין ר"ד Awareness of Emotional Attention Liad Reumi שלב א

 שלב ב
השפעה של תכנית אימון למצבי לחץ קיצוניים 

 על מדדים פסיכופיזיולוגיים של ויסות לחץ
 דני קורן 'פרופ יובל עודד

 שלב ב

בתפיסה ובחשיבה הקשר בין תובנה לשיבושים 

לבין סיכון להפרעות בטווח הסכיזופרני בקרב 

 מתבגרים בקהילה

 לקואה ליזה
 ,דני קורן 'פרופ

  ר לילי רוטשילד"ד

 שלב ב
זיהוי מאפייני אישיות ויחסי אובייקט הקשורים 

 לסיכון גבוה לפיתוח משברים פסיכוטיים
 דני קורן 'פרופ צחור אוריה

 קסטלנובו עומרי מונהגות שלב א
 ,דני קורן 'פרופ

  מיכה פופר' פרופ

 דדון-שחר אליס 9-ה לבנון מלחמת של דוריות-בין השפעות שלב ב
 ( אמריטוס)' פרופ

 לשם מיכה

 זיידאן היבה עקה של דוריות-בין השפעות 
 ( אמריטוס)' פרופ

 לשם מיכה

 Time is not all you need 
-אדיב שירי

 משינסקי

( אמריטוס)' פרופ

 קוריאט אשר

 
 השוואה, וקבוצתית אישית בין לדחיה רגישות

 וערבים יהודים סטודנטים בין
 גלבוע הדס

 (אמריטוס)' פרופ

 אשל יוחנן 

 חכים סיזר ערבים סטודנטים בקרב הסטראוטיפ איום 

 (אמריטוס)' פרופ

 ני'ג ר"ד ,אשל יוחנן 

 קורמן
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 בחוסר הלוקים נבדקים בקרב וחולי חוסן גורמי

 פוריות
 מרכוס אוהד

 (אמריטוס)' פרופ

 ר"ד ,אשל יוחנן 

 זיסברג ליהוא

 איסמאעיל הנד בישראל ערביות אלמנות בקרב חוסן גורמי 

 (אמריטוס)' פרופ

 'פרופ ,אשל יוחנן 

 רובין שמשון

 יר'ח סאוסן ומיעוט רוב קבוצת בני בקרב לדחיה רגישות 
 (אמריטוס)' פרופ

 אשל יוחנן 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
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not sure - 

the money 

is in 

Germany € 

Priming across Modalities: 

The Influence of 

Orthography on Sign and 

Spoken Language  
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Academy 

 of Science: 

Grant to 

Support the 

Initiation of 

International 

Collaboration 

אביתר  'פרופ

  ,(PI) זהר דוור

Markus Steinbach 

9161-9161 611111 € 

Mechanisms of Emotion 

Control: Identifying Neuro-

Cognitive Abnormalities 

Predisposing to 

Hypertension 

Marie-Curie 

Foundation 

-אוקון ר"ד

 (PI) הדס זינגר

916,–

9161 
641,111 $ 

The time course of temporal 

attention and its effects on 

basic perceptual processes 

ISF יפה ישורון ר"ד (PI) 

9169-9161 914111 $ 

Cannabinoid activation and 

post-trauma reactivation in 

susceptible versus resilient 

rats 

ISF 
,(PI) אירית עקירב ר"ד

 לא 

9169-9161 684111 $ 
Role of endocannabinoids in 

post-trauma reactivation 
BSF 

 ,(PI) אירית עקירב ר"ד

 Prof. C Hillard 

9161-916, 

191,111 

(699,111 

 ₪ (לשנה

The reliability and 

completeness of memory 

accounts over time 

הקרן הלאומית 

 (ISF)למדע 
 (PI) עינת פיינסקי ר"ד

9161-916, 141,111 ₪ Culture, creativity and Brain ISF 
  ,(PI) ני'ג קורמן ר"ד

 צורי-סימון שמאי

9169-9168 941,111 ₪ 
Target detection in aerial 

photographs and high 
 משרד הבטחון

 ,(PI) רות קמחי 'פרופ

 , ר עינת גל"ד 
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functioning autism ר יורם בונה"ד , 

 ר הדס מרציאנו"ד

 הנצחה ואובדן ₪ 611111 9161
קרן קיימת 

 לישראל

  שמשון רובין 'פרופ

(PI) 

9161-9169 911,111 ₪ 
הערכת אקלים כתה באמצעות 

CLASS 

מדען ראשי 

 משרד חינוך

-שגיא 'פרופ

  ,(PI) אבי שורץ

 , יאיר זיו

 אביעזראורה 

 
611111 € 

Fear Conditioning and 

Extinction in Anxious 

Youth: Identifying Neuro-

Cognitive Abnormalities and 

their Relation to Pediatric 

Anxiety Treatment 

Outcomes 

People- CIG תומר שכנר ר"ד (PI) 

 
6,1111 $ 

The neural mechanism 

underlying divergent 

thinking: A neuro-cultural 

perspective of creativity  

isf 

-שמאי 'פרופ

  ,(PI) סימון צורי

jenny kurman 

 משרד הבריאות הסיבות לצריכת מלח $ 9,111, 
 ( אמריטוס)' פרופ

 מיכה לשם

 ISF הסיבות לצריכת מלח 691,111$ 
 ( אמריטוס)' פרופ

 מיכה לשם

 

 

מדעיים  מאמרים שפורסמו בכתבי עת. ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
: ,9, שיחות. חות פסיכודיאגנוסטיים"כמה הערות על דו(. 9161)עמנואל , ברמן

119-111. 
 עמנואל ברמן 'פרופ

Ganon-Elazar, E. & Akirav, I. (2013). Cannabinoids and traumatic 

stress modulation of contextual fear extinction and GR expression 

in the amygdala-hippocampal-prefrontal circuit. 

Psychoneuroendocrinology, 38:1675-87.  

 אירית עקירב ר"ד

Abush, H. & Akirav, I. (2013). Cannabinoids ameliorate 

impairments induced by chronic stress to synaptic plasticity and 

short-term memory. Neuropsychopharmacology, 38:1521-34.  

 אירית עקירב ר"ד

Segev, A., Rubin, AS., Abush, H., Richter-Levin, G. & Akirav I. 

Cannabinoid receptor activation prevents the effects of chronic 

mild stress on emotional learning and LTP in a rat model of 

 אירית עקירב ר"ד
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depression. Neuropsychopharmacology,Oct 21.  

Nachon, O., Cleren, C., Husson, S., Huguet, C., Auclair, J., Faure, 

S., Akirav, I., Moreau, JL. & Garcia R. The role of prefrontal 

cortex in persistent fear amnesia. Neurobiology of Learning and 

Memory, Dec 12.  

 אירית עקירב ר"ד

Akirav, I. & Maroun, M. (2013). Stress modulation of 

reconsolidation. Psychopharmacology, 226:747-61.  
 אירית עקירב ר"ד

Akirav, I. (2013). Cannabinoids and glucocorticoids modulate 

emotional memory after stress. Neuroscience and Biobehavioral.  
 אירית עקירב ר"ד

Akirav, I. (2013). Erratum: Targeting the endocannabinoid system 

to treat haunting traumatic memories. Frontiers in Behavioral 

Neuroscience,7:124.  

 אירית עקירב ר"ד

Fischer-Shofty, M., Brüne, M., Ebert, A., Shefet, D., Levkovitz, 

Y., Shamay-Tsoory, SG. (2013).Improving social perception in 

schizophrenia: the role of oxytocin. Schizophr Res. 2013 

May;146(1-3):357-62. doi: 10.1016/j.schres.2013.01.006. Epub 

2013 Feb 19. PubMed PMID: 23433504.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Arueti, M., Perach-Barzilay, N., Tsoory, MM., Berger, B., Getter, 

N. & Shamay-Tsoory, SG. (2013). When two become one: the role 

of oxytocin in interpersonal coordination and cooperation. J Cogn 

Neurosci. 25(9):1418-27.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Gonzalez-Liencres, C., Shamay-Tsoory, SG. & Brüne, M. (2013). 

Towards a neuroscience of empathy: ontogeny, phylogeny, brain 

mechanisms, context and psychopathology. Neurosci Biobehav 

Rev. 37(8):1537-48  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Maoz, H., Tsviban, L., Gvirts, HZ., Shamay-Tsoory, SG., 

Levkovitz, Y., Watemberg, N. & Bloch, Y.(2013). Stimulants 

improve theory of mind in children with attention 

deficit/hyperactivity disorder. J Psychopharmacol.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

De Dreu, CK., Baas, M., Roskes, M., Sligte, DJ., Ebstein, RP., 

Chew, SH., Tong, T., Jiang, Y., Mayseless, N. & Shamay-Tsoory, 

SG. (2013).Oxytonergic circuitry sustains and enables creative 

cognition in humans. Soc Cogn Affect Neurosci.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Perry, A., Rubinsten, O., Peled, L., Shamay-Tsoory, SG. (2013). 

Don't stand so close to me: a behavioral and ERP study of 

preferred interpersonal distance. Neuroimage, 83:761-9.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Fischer-Shofty, M., Shamay-Tsoory, SG &, Levkovitz, Y. (2013). 

Characterization of the effects of oxytocin on fear recognition in 

patients with schizophrenia and in healthy controls. Front 

Neurosci. 18;7:127.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Perry, A., Aviezer, H., Goldstein, P., Palgi, S., Klein, E. שמאי 'פרופ-
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&Shamay-Tsoory, SG. Face or body? (2013) Oxytocin improves 

perception of emotions from facial expressions in incongruent 

emotional body context. Psychoneuroendocrinology, 

38(11):2820-5.  

 סימון צורי

Mayseless, N., Uzefovsky, F., Shalev, I., Ebstein, RP. & Shamay-

Tsoory, SG. (2013). The association between creativity and 7R 

polymorphism in the dopamine receptor D4 gene (DRD4). Front 

Hum Neurosc. 26;7:502.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Perry, D., Walder, K., Hendler, T. &Shamay-Tsoory, SG. 

(2013).The gender you are and the gender you like: sexual 

preference and empathic neural responses. Brain Res. 9;1534:66-

75  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Shamay-Tsoor,y SG., Abu-Akel, A., Palgi, S., Sulieman, R., 

Fischer-Shofty, M., Levkovitz, Y. & Decety, J. (2013).Giving 

peace a chance: oxytocin increases empathy to pain in the context 

of the Israeli-Palestinian conflict. Psychoneuroendocrinolog, 

38(12):3139-44.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Perach-Barzilay, N., Tauber, A., Klein, E., Chistyakov, A., 

Ne'eman, R. & Shamay-Tsoory, SG. (2013). Asymmetry in the 

dorsolateral prefrontal cortex and aggressive behavior: a 

continuous theta-burst magnetic stimulation study. Soc Neurosci. 

8(2):178-88.  

-שמאי 'רופפ

 סימון צורי

Fischer-Shofty, M., Levkovitz, Y. & Shamay-Tsoory, SG. 

(2013).Oxytocin facilitates accurate perception of competition in 

men and kinship in women. Soc Cogn Affect Neurosci. 8(3):313-

7.  

-שמאי 'פרופ

 סימון צורי

Tibi, R., Eviatar, Z., & Karni, A. (2013). Fact retrieval and 

memory consolidation for a movement sequence: Bidirectional 

effects of 'unrelated' cognitive tasks on procedural memory. PLOS 

ONE.  

אביתר  'פרופ

 זהר דוור

Assad, H. & Eviatar, Z. (2013). The effects of orthographic 

complexity and diglossia on letter naming in Arabic: A 

developmental study. Writing Systems Research. 5:2, 156-168, 

DOI: 10.1080/17586801.2013.862163  

אביתר  'פרופ

 זהר דוור

Assad, H. & Eviatar, Z. (2013). Learning to read in Arabic: The 

long and winding road. Reading and Writing. In Press. Published 

online: 1September 2013  

אביתר  'פרופ

 זהר דוור

Eviatar, Z. & Share, D. (2013) Processing Semitic writing 

systems: Introduction to a special issue of Writing Systems 

Research. Writing Systems Research, 5:2,131-133, DOI: 

10.1080/17586801.2013.863086  

אביתר  'פרופ

 זהר דוור

Sood, R., Ritov, G., Richter-Levin, G. & Barki-Harrington, L. 

(2013) Selective increase in the association of the β2 adrenergic 
 גל ריכטר לוין 'פרופ
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receptor, β Arrestin-1 and p53 with Mdm2 in the ventral 

hippocampus one month after underwater trauma. Behav Brain 

Res, 240:26-8.  

Kavushansky, A., Kritman, M., Maroun, M., Klein, E., Richter-

Levin, G., Hui, KS. & Ben-Shachar, D. (2013) β-endorphin 

degradation and the individual reactivity to traumatic stress. Eur 

Neuropsychopharmacol. 23(12):1779-88.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Lucas, M., Chen, A. & Richter-Levin, G. (2013) Hypothalamic 

corticotropin-releasing factor is centrally involved in learning 

under moderate stress. Neuropsychopharmacology. 38(9):1825-

32.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Li, Z. &Richter-Levin, G. (2013) Priming stimulation of basal but 

not lateral amygdala affects long-term potentiation in the rat 

dentate gyrus in vivo. Neuroscience, 246:13-21.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Vouimba, RM. & Richter-Levin, G. (2013) Different patterns of 

amygdala priming differentially affect dentate gyrus plasticity and 

corticosterone, but not CA1 plasticity. Front Neural Circuits, 

7:80.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Zitman, FM. & Richter-Levin, G. (2013) Age and sex-dependent 

differences in activity, plasticity and response to stress in the 

dentate gyrus. Neuroscience, 249:21-30.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Schmidt, MV., Abraham, WC., Maroun, M., Stork, O. & Richter-

Levin, G. (2013) Stress-induced metaplasticity: from synapses to 

behavior. Neuroscience, 250:112-20.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Kim, EJ., Horovitz, O., Pellman, BA., Tan, LM., Li, Q., Richter-

Levin, G. & Kim, JJ. (2013) Dorsal periaqueductal gray-amygdala 

pathway conveys both innate and learned fear responses in rats. 

Proc Natl Acad Sci U S A, 110(36):14795-800.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Segev, A., Rubin, AS., Abush, H., Richter-Levin, G. & Akirav, I. 

(2013) Cannabinoid Receptor Activation Prevents the Effects of 

Chronic Mild Stress on Emotional Learning and LTP in a Rat 

Model of Depression. Neuropsychopharmacology. doi: 

10.1038/npp.2013.292. [Epub ahead of print]  

 גל כטר לויןרי 'פרופ

Rubin, S.S. & Shechory-Stahl, M. (2013). The Continuing Bonds 

of Bereaved Parents: A Ten-Year Follow-up Study with the Two-

Track Model of Bereavement. Omega, 66(4): 365-384.  

 שמשון רובין 'פרופ

Berman, Emanuel (2013). Bullying in psychoanalytic life. 

Psychoanalytic Inquiry, 27: 124-129. 
 עמנואל ברמן 'פרופ

Nickerson, A., Bryant, R. A., Aderka, I. M., Hinton, D., & 

Hofmann, S. G. (2013). "The impacts of parental loss and adverse 

parenting on mental health: Findings from the national 

comorbidity survey-replication". Psychological Trauma: Theory, 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה
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Research, Practice, and Policy, 5: 119-127. 

Bohn, C., Aderka, I. M., Schreiber, F., Stangier, U., & Hofmann, 

S. G. (2013). "Sudden gains in cognitive therapy and interpersonal 

therapy for social phobia". Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 81: 177-182. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Gillihan, S. J., Aderka, I. M., Conklin, P., Capaldi, S., & Foa, E. 

B. (2013). "The Child PTSD Symptom Scale: Psychometric 

Properties in a Sample of Female Adolescent Sexual Assault 

Survivors". Psychological Assessment, 25: 23-31. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Aderka, I. M., Haker, A., Marom, S., Hermesh, H., & Gilboa-

Schechtman, E. (2013). "Information seeking bias in social anxiety 

disorder". Journal of Abnormal Psychology, 122: 7-12. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Nickerson, A., Steenkamp, M. M., Aderka, I. M., Salters-

Pedneault, K., Carper, T. L., & Litz, B. T. (2013). "Prospective 

investigation of mental health following sexual assault". 

Depression and Anxiety, 30: 444-450. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Aderka, I. M., Gillihan, S. J., McLean, C. P., & Foa, E. B. (2013). 

"The relationship between posttraumatic and depressive symptoms 

during prolonged exposure with and without cognitive 

restructuring for the treatment of posttraumatic stress disorder". 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81: 375-382. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Nickerson, A., Aderka, I. M., Bryant, R. A., Hofmann, S. G. 

(2013). "The role of attribution of trauma responsibility in 

posttraumatic stress disorder following motor vehicle accidents". 

Depression and Anxiety, 30: 483-488. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Asnaani, A., Sawyer, A. T., Aderka, I. M., & Hofmann, S. G. 

(2013). Effect of suppression, reappraisal, and acceptance of 

emotional pictures on acoustic eye-blink startle magnitude. 

Journal of Experimental Psychopathology, 4: 182-193. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Björgvinsson, T., Kertz, S. J., Bigda-Peyton, J. S., McCoy, K. L., 

& Aderka, I. M. (2013). "Psychometric properties of the CES-D-

10 in a psychiatric sample". Assessment, 20: 429-436. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Aderka, I. M., McLean, C. P., Huppert, J. D., Davidson, J. R. T., 

& Foa, E. B. (2013). "Fear, avoidance and physiological 

symptoms during cognitive-behavioral therapy for social anxiety 

disorder". Behaviour Research and Therapy, 51: 352-358. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Aderka, I. M., Pollack, M. H., Simon, N. M., Smits, J. A. J., Van 

Ameringen, M., Stein, M. B., & Hofmann, S. G. (2013). 

"Development of a Brief Version of the Social Phobia Inventory 

(SPIN) using Item Response Theory: The Mini-SPIN-R". 

Behavior Therapy, 44: 651-661. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Fang, A., Sawyer, A. T., Aderka, I. M., Hofmann, S. G. (2013). עידן  אדרקה ר"ד
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"Psychological treatment of social anxiety disorder improves body 

dysmorphic concerns". Journal of Anxiety Disorders, 27: 684-
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 משה

Tibi, L., van Oppen, P., Aderka, I. M., van Balkom, J. L. M., 

Batelaan, N. M., Spinhoven, P., Penninx, B., Anholt, G. E. (2013). 

"Examining determinants of early and late age at onset in panic 

disorder: an admixture analysis". Journal of Psychiatric 

Research, 47: 1870-1875. 

עידן  אדרקה ר"ד

 משה

Zelber-Sagi, S., Toker, S., Armon, G., Melamed, S., Berliner, S., 

Shapira, I., Halpern, Z., Santo, E. & Shibolet, O. (2013). Elevated 

alanine transaminase independently predicts new onset of 

depression in employees undergoing health screening 

examination. Psychological Medicine, 43: 20603.  

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

Armon, G., Melamed, S. & Shirom (2013). The reciprocal 

relationship between vigor and insomnia: A three waveprospective 

studyof employes adults. Journal of Behavioral Medicine.  

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

Armon, G. & Toker, S. (2013). The Role of Personality in 

Predicting Repeat Participation in Periodic Health Screening. 

Journal of Personality, 81: 452-464.  

ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

Armon, G., Shirom, A., Berliner, S., Shapira, I. & Melamed, S. 

(2013). Personality Traits and Body Weight Measures: Concurrent 

and Across-Time Associations. European Journal of 
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ערמון בן  ר"ד

 גלית יעקב

Sharvit, K., Kruglanski, A. W., Wang, M., Chen, X., Boyatzi, L. 

M., Ganor, B. & Azani, E. (2013). The effects of Israeli use of 

coercive and conciliatory tactics on Palestinian’s use of terrorist 

tactics: 2000-2006. Dynamics of Asymmetric Conflict: 

Pathways toward Terrorism and Genocide, 6(1-3): 22-44.  

 קרן שרביט ר"ד

Lavi, I., Canetti, D., Sharvit, K., Bar-Tal, D. & Hobfoll, S. E. 

(2013). Protected by ethos in a protracted conflict? A comparative 
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East Jerusalem. The Journal of Conflict Resolution, 58(1): 68-
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 קרן ביטשר ר"ד

Kruglanski, A.W., Bélanger, J.J., Gelfand, M., Gunaratna, R., 
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 קרן שרביט ר"ד

Fischer, I., Frid, A., Goerg, S. J., Levin S. A., Rubenstein, D. I. & 

Selten, R. (2013). Fusing enacted and expected mimicry generates 

a winning strategy that promotes the evolution of cooperation. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. Available 

online at: 
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 הדס זינגר-אוקון ר"ד
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IJzendoorn, M.H. (2013)." Against all odds: Genocidal trauma is 

associated with longer life-expectancy of the survivors". PLoS 

ONE, 8(7): e69179. doi:10.1371/journal.pone.0069179  

-שגיא 'פרופ

 אבי שורץ

Van IJzendoorn, M. H., Fridman, A., Bakermans-Kranenburg, M. 

J. & Sagi-Schwartz, A. (2013). "Holocaust survivors’ dissociation 

moderates offspring level of cortisol." Journal of Loss and 
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-שגיא 'פרופ

 אבי שורץ

Sagi-Schwartz, A., Bakermans-Kranenburg, M.J, Linn, S. Van שגיא 'פרופ-
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 אבי שורץ
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and the effects of perceptual load on distractor interference. 
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 יפה ישורון ר"ד
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 יפה ישורון ר"ד

Baruch, O., Yeshurun, Y. & Shore, D. (2013). Space and time: An 

impact of spatial separation, apparent motion, and perceptual 

grouping on TOJ performance. Perception, In press.  

 יפה ישורון ר"ד
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-ילדרוטש ר"ד

 לילי יקר
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 עמית ברנשטיין ר"ד

Tanay, G. & Bernstein, A. (in press). State Mindfulness Scale 

(SMS): Development and initial validation. Psychological 

Assessment. [1 citations, IF 2.993 / 3.616, clinical psychology = 

17/110]  
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Behaviour Research and Therapy. [IF 3.295 / 4.133, clinical 

psychology = 12/110]  

 עמית ברנשטיין ר"ד
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Kimhi, S., Goroshit, M., & Eshel, Y. (2013). Demographic 

variables as antecedents of Israeli community and national 

resilience. Journal of Community Psychology, 41(5), 631-643 

( אמריטוס)' פרופ

 אשל יוחנן
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 חוג לתקשורת 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אלי אברהם 'פרופ 611%

 עוזי אלידע ר"ד 91%

 רועי דודזון ר"ד 611%

 גבריאל וימן 'פרופ 9%,

 נורית אור-טל ר"ד 611%

 יונתן כהן 'פרופ 611%

 תמר כתריאל 'פרופ 91%

 נחמה לואיס פרסקי ר"ד 611%

 ארן ליביו ר"ד 611%

 אורן מאיירס ר"ד 611%

 יריב צפתי 'פרופ 611%

 מישל רוזנטל ר"ד 611%

 רבקה ריבק ר"ד 611%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה חוגיחד  דו חוגי   תואר ראשון 
 94.5  149 20  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 53  33 20  

 תואר שלישי  20 20 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 סיים

Mediated representations of business 

moguls in the Israeli press  
 רועי דודזון ר"ד אופנהיים יעל

 סיים

When commerce meets culture: An 

ethnographic study of corporate 

museums  

 רועי דודזון ר"ד קויפמן עדי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 NFCהקשר בין : למה אני מחפש מידע על סמים

 חיפוש מידע והכוונה או השימוש בסמים קלים
 פיק ערן

לואיס  ר"ד

 נחמה פרסקי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ גוטמן סיון  מהטמה גנדהי בזכרון הקולקטיבי בהודו

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ ספיבק ליאת צעירים גרמניים מתנדבים בישראל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ייצוג העומדים מן הצד בתכניות לימודים 

 ובמוזיאונים

-גלמן אודרי

 חומסקי

 ,תמר כתריאל 'פרופ

ר דוד "ד

  זילברקלנג

 סיים
שמושי מדיה בקרב תרמילאים : בין ניתוק לחיבור

 ישראליים בדרום אמריקה
 תמר כתריאל 'פרופ קולטרובסקי נדיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ אור-בר אסנת תרבות של שונות בלימודי יצירהואמנות

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אלי אברהם 'פרופ צירולניקוב אלונה פרסום לעולים מרוסיה

 סיים
השפעת תפיסת השפעת התקשורת בקמפיין 

 בעסקיםתקשורת פנים ארגונית להטמעת קוד אתי 
 נורית אור-טל ר"ד לזר תמר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האפקטיביות של השוואה טמפורלית כטקטיקת 

 ניהול רושם
 נורית אור-טל ר"ד פרזות רעות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שיח הורי אודות שימוש של תינוקות : הסמארטף

 ופעוטות במדיה
 כצמן מרי

 ,רבקה ריבק ר"ד

  ר מישל רוזנטל"ד

אישור טרם 

 הצעת התיזה

הבנייה של פמיניזם בשיח של מגזין הנשים 

 "לאשה"
 רבקה ריבק ר"ד אשכנזי איילת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

Goth Subculture and Digital media 

 

 

 מישל רוזנטל ר"ד גלפנד אביגיל
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 כהן שני הפסטיגל

 ,מישל רוזנטל ר"ד

  ריבקה ריבק

 סיים
הזדהות עם דמות במדיה ושינוי : אל העושרבדרך 

 עמדות והתנהגות בנושאים בריאותיים
 יונתן כהן 'פרופ אופיר יותם

 סיים

תהליכים פסיכולוגיים : שכנוע באמצעות נרטיבים

בבסיס כוח השכנוע של תהליך ההזדהות עם 

 דמויות בנרטיב

דרוזין בן  דיאנה

 מאיר
 יונתן כהן 'פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעות דיסוננס שניוני על שכנוע נרטיבי בתחום 

 קידום הבריאות

פיאטוק  טניה

 וייסמן
 יונתן כהן 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חשיפה צולבת : לשמוע את האחר במדיה

 וקיצוניות פוליטית
 יריב צפתי 'פרופ פלד איילת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ין ָאל כאִרתָּ  עיצוב שיח : הֹולּוקּוסט-ָאלה לבין 'בָּ

 השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל
 בהלול אספהאן 

 ,אורן מאיירס ר"ד

מוסטפא ' פרופ

  כבהא

 סיים
, משפט": דמיו זועקים כל העת מן האדמה "

 עיתונות וזיכרון בפרשת רצח הנער דני כץ
 אורן מאיירס ר"ד לי-טוב רוית 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 לימור מיכה גרמניים בעיתונות העבריתיסודות 

 ,אורן מאיירס ר"ד

  רייך-עמוס מוריס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עוזי אלידע ר"ד פטקין יעל  6284-9168: צינזור שירים ברדיו הישראלי 

 סיים
אינטרנט והפצת אידיאולוגיה  -הכחשת השואה 

 צרפתית
 כהו סרז

 ,עוזי אלידע ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב א

Digital Culture Industry: An 

Examination of Application Production 
 וסיליו ולד

 ,רועי דודזון ר"ד

  ק"רבקה ריב

 תמר כתריאל 'פרופ אהרוני מתן קולנוע חרדי כזירה של ייצור תרבות שלב ב

 שלב ב
אתנוגרפיה של עיתונות ספורט בזירת תקשורת 

 משתנה
 חגי חיים

 ,תמר כתריאל 'פרופ

  ר אורן מאיירס"ד

 שלב ב
ב "לימודי ישראל בחינוך היהודי בארה

 ובאוסטרליה
 תמר כתריאל 'פרופ אטיאס שלומית

 שלב ב
 

 ייצוגי ילדות במוזיאון הילדים בחולון
 דגן-נצר הדס 

 ,תמר כתריאל 'פרופ

  ר דבי גולדן "ד

 קנה תמר קו" )אימון" שלב ב

 ,תמר כתריאל 'פרופ

, ר עמליה סער"ד

סוציולוגיה 
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  ואנתרופולוגיה

 אלי אברהם 'פרופ מנגיסטו גרמאו  סיקור העליה בעיתונות הארצית שלב ב

 כתר ערן המרכיב השיווקי בתוכנית לפיתוח תיירות סיים
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and Hebrew-speaking children 

 סיים

תהליכים קשובים של עיבוד חזותי ושמיעתי 

 ADHDכבסיס לשונות של תת אוכלוסיות 

 והשפעתם על הקריאה

 הדר יפה

 ,אורן לם ר"ד

עמנואל ' פרופ

ס "ביה, תירוש

  4יוןטכנ4 לרפואה

 שלב א
תגובתיות לרמזי תקשורת בקרב ילדים עם 

 מוגבלות שכלית מורכבת
 אורית חצרוני ר"ד שלו מעין

 שלב א
למידה והכללה אצל בוגרים , גמישות מחשבתית

 עם אוטיזם 
 אורית חצרוני ר"ד ישראל עינב 

 אורית חצרוני ר"ד שלחביץ קיריל ASDתהליכי עיבוד מידע בקרב ילדים עם  שלב א

 שלב ב
עיבוד מידע חברתי בקרב ילדים עם מוגבלות 

 שכלית
 אורית חצרוני ר"ד בנין אירית

 שלב ב
תהליכי התערבות בקרב ילדים עם : אנליזה -מטא

ASD 
 אורית חצרוני ר"ד טאנוס ג׳ומאן

 שלב ב
דיאדה תקשורתית בין פעוטות עם לקויות קשות 

 ומורכבות להוריהם
 אורית חצרוני ר"ד נאמן עדי

 בשיפוט
חווית האבחון וקבלת החלטות בקרב , הכנת הורים

 ASDהורים לילדים עם 
 אורית חצרוני ר"ד גורן טלי

 שלב ב

הון פסיכולוגי כמנבא הסתגלות אקדמית בקרב 

תפקידן המתווך של נטיות : סטודנטים

  בחינות קומפולסיה וחרדת -אובססיה, רומינטיביות

 פול מילר 'פרופ לירן בתאל

 שלב ב

ישת הקריאה באנגלית כשפה שלישית ללא רכ

המקרה של החירשים  : גישה לצורתה הדבורה

 בישראל

 רוזנשטיין עפרה

 ,פול מילר 'פרופ

, עירית מאיר' פרו

החוג ללשון 

  העברית

 שלב ב

בזיקה , התפתחות יכולת זיהוי מילים כתובות

להבנת הנקרא של משפטים בקרב תלמידים בעלי 

 ערבית חרשות קדם לשונית דוברי

 פול מילר 'פרופ אחמד-אבו רמאח

 
 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

2025-2023 00000 $ 
פיתוח כלים דיאגנוסטיים 

 לאבחון פרוסופגנוזיה בילדים

משרד  -מדען ראשי

 החינוך

 -חדד ר"ד

בת  מנצור

גליה  ,(PI) שבע

 אבידן
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל

 30-32: 00, הד החינוך" 4 מה מיוחד בחינוך המיוחד(4 "42025 )א, בנימיני-מנור
-מנור ר"ד

 איריס בנימיני

פדגוגיה (4 "2025)ג , ורדי  ח, הראל  4ר ,קורצר  4י, ברקוביץ4 א, בנימיני -מנור

רפלקטיבית מבוססת מולטימדיה לשינוי וקידום תפקודים יום יומיים של תלמידים 

 250-.22: 7, דפי יוזמה" 4 עם פיגור שכלי

-מנור ר"ד

 איריס בנימיני

Leikin, M., Ibrahim, R., & Aharon-Peretz, J. (2013). Sentence 

Comprehension in Adults with Closed Head Injury. Journal of 

Integrative Neuroscience, 11(3), 1-18.  

 מרק לייקין 'פרופ

Leikin, M. (2013). The Effect of Bilingualism on Creativity: 

Developmental and Educational Perspectives. International 

Journal of Bilingualism, 17(4), 431-447.  

 מרק לייקין 'פרופ

Moin, V., Schwartz, M. & Leikin, M. (2013). Immigrant parents' 

lay theories of children's preschool bilingual development and 

family language ideologies. International Multilingual Research 

Journal, 7, 99–118.  

 מרק לייקין 'פרופ

Leikin, R., Leikin, M., Waisman, I., & Shaul, S (2013). Effect of 

the presence of external representations on accuracy and reaction 

time in solving mathematical double-choice problems by students 

of different levels of instruction. International Journal of 

Science and Mathematics Education, 11(5), 1049-1066.  

 מרק לייקין 'פרופ

Leikin, M., Raz-Baruch, N., & Leikin, R. (2013). Memory abilities 

in gifted and excelling in mathematics adolescents. Intelligence, 

41, 566–578.  

 מרק לייקין 'פרופ

Ibrahim, R., Schwartz, M., Kahn-Horwitz M.J. & Leikin, M. 

(2013). Bi-cultural aspects of second language learning in the 

bilingual context. Asian EFL Journal, 15(4), 64-88.  

 מרק לייקין 'פרופ

Leikin, M., Waisman, I., & Leikin, R. (2013). How brain research 

can contribute to the evaluation of mathematical giftedness. 

Psychological Assessment and Test Modeling, 55(4), 415-437.  

 מרק לייקין 'פרופ
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Ziv, Y., Hadad, B., & Khateeb, Y. (2013). Social Information 

Processing in Preschool Children Diagnosed with Autism 

Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental 

disorders, 1-14.  

בת  מנצור -חדד ר"ד

 שבע

Freud, E., Hadad, B., Avidan, G., & Ganel, T. (2013). The 

Perceptual Processes Underling the Representation of Impossible 

Objects. Journal of Vision, 13(9), 63-63.  

בת  מנצור -חדד ר"ד

 שבע

Hetzroni, O. E. & Neeman, A. (2013). The Influence of color on 

the acquisition and generalization of graphic symbols. Journal of 

Intellectual Disabilities Research, 57 (7), 669-680.  

 אורית חצרוני ר"ד

Miller, P. (2013). Similarities and differences in the processing of 

written text by skilled and less skilled readers with prelingual 

deafness. Journal of Special Education, 46, 233–244.  

 פול מילר 'פרופ

Guldenoglu, I. B., Miller, P., Kargin, T., Hauser, P., Rathmann, 

C., Kubus, O. (2013). A Comparison of the Letter Processing 

Skills of Hearing and Deaf Readers: Evidence from Five 

Orthographies. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 

doi:10.1093/deafed/ent051  

 פול מילר 'פרופ

Miller, P. & Vaknin, V. (2013). The impact of pointing on the 

short-term memory (STM) of heterophonic homographs. Reading 

and Writing: An interdisciplinary journal. (pp=39). DOI 

10.1007/s11145-013-9461-4  

 פול מילר 'פרופ

Abu-Rabia, S., & Sammour, R. (2013). "Arabic and English 

spelling error analysis of bilingual regular and dyslexic native 

Arabic readers". Open Journal of Modern Linguistics, 3, 58- 68. 

אבו  'פרופ

 סלים ביעהר

Abu-Rabia, S., Shakkour, W., & Siegel, L. S. (2013) "Cognitive 

Retroactive Transfer (CRT) of Language Skills Among bilingual 

Arabic-English Readers". Bilingual Research Journal, 36:61- 81. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Abu-Rabia, S., & Shakkour, W. (in press).  "A Study into the 

Results of an Intervention Program of Linguistic Skills in English 

(FL) and Its Effect on Arabic (L1) and Hebrew (L2) among Poor 

Readers: An Examination of the Cognitive-Retroactive Transfer 

(CRT) Hypothesis". Open Journal of Modern linguistics. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Abu-Rabia,S., Peleg, Y., & Shakkour, W. (in press). "The Relation 

between Linguistic Skills, Personality Traits, and Language 

Anxiety of  regualr and dyslexic  readers". Open Journal of 

Modern linguistics. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Kurtz, H. Adolescent's Concept of a personal future: A criterion 

for the differentiation of Developmental and Pathological Anxiety. 

The International Journal of Arts and Sciences, 6. 

( אמריטה)' פרופ

 חיה-קורץ הלן
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בקבצים מדעיים וערכים פרקים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
שינוי (4 "2025) 4ת, שטרכליט4 ע, עימהוד4 מ, דיבון-שרייבר  4א, בנימיני-מנור

  מיני לתלמידים עם פיגור שכלי-תפיסתי בצוות רב מקצועי בנושא חינוך חברתי

מבט מקרוב על הכיתה ( עורכים4 )ש, ב ושלסקי,אלברט: בתוך4 ספר דתי-בבית

-507עמודים , ת"מכון מופ, אביב-תל. מחקרים אתנוגראפים בחינוך, ובית הספר

597  

-מנור ר"ד

 איריס בנימיני

Leikin, M. (2013). The effect of bilingualism on mathematical 

creativity in early childhood. Journal of Theoretical and 

Experimental Psychology, 6(2), 13-44.  

 מרק לייקין 'פרופ

Waisman, I, Leikin, M., Shaul, S. & Leikin, R. (2013). Brain 

potentials during solving area-related problems: Effects of 

giftedness and excellence in mathematics. 8
th

 Congress of 

European Research in Mathematics education (CERME 8).  

 מרק לייקין 'פרופ

 

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Manor-Binyamini, I. (2013).School-Parent Collaboration in 

Indigenous communities- Providing Services for Children with 

Disabilities. Springer 

-מנור ר"ד

 איריס בנימיני
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 חוג לחינוך מתמטי 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 דני צבי-בן ר"ד 30%

 מיכל ירושלמי 'פרופ 200%

 רוזה לייקין 'פרופ 200%

 אנה ספרד 'פרופ 200%

 אירית פלד ר"ד 200%

 שולמית קפון ר"ד 30%

 
 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
38   10 22  

 תואר שלישי  24  24
 

 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Learning enrichment materials by 

excelling mathematics students 
Ada  Bumbiger רוזה לייקין 'פרופ 

 בשיפוט
Transformation of geometry problems: 

From proof to investigation 
Haim  Elgrably רוזה לייקין 'פרופ 
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 סיים
Learning through teaching in Virtual 

School 
Eti Noi רוזה לייקין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Relationship between creativity 

excellence and giftedness: Focusing on 

mathematics and arts 

Iris Shalit רוזה לייקין 'פרופ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 הלון לה'אנג ממשחק מחשב לפתרון משוואות אלגבריות

 ,שולמית קפון ר"ד

ר מיכל טבח "ד

אוניברסיטת תל 

  אביב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

התפתחות תפיסת תפקיד  -חינוכי המורה כיזם 

התנסות "המורה בקרב פרחי הוראה בקורס 

 "ביזמות בהוראה

 שולמית קפון ר"ד אופיר מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מיכל ירושלמי 'פרופ לוז יעל  הוכחות בגיאומטריה: הערכה מקוות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

לימוד בית בעזרת ווידיאו ": הכתה המהופכת"

 מקוון לקראת דיוני כתה
 מיכל ירושלמי 'פרופ וייס חגית

 בשיפוט
שימוש במערכת הצבעה בטלפונים ניידים 

 בשיעורי אנגלית
 פרץ-לוי אסתר

 ,מיכל ירושלמי 'פרופ

  ברק-לילי אורלנד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מלמידה חושית לדיון ": העברת רעיונות בכתה"

 מתמטי כתתי
 מיכל ירושלמי 'פרופ חלבי עביר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

-תרומת התפתחות כשורי מידול לחשיבה מטה

 קוגניטיבית
 אירית פלד ר"ד סלימאן ערוב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אירית פלד ר"ד חורי כלתום התמודדות עם טקסט לא עקבי בבעיות אחוזים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת משימות מידול מתמטי על התפתחות 

 כישורי אמידה 
 אירית פלד ר"ד רוחאנא חנא

 בשיפוט

 

 אוריינות מתמטית

 

 אנה ספרד 'פרופ ובראן'ג ולנטינה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חקר בגישת השיח בהתפתחות תהליך פתרון סוג 

תלמידים ברמות  מסוים של בעיות מילוליות אצל 

  הפורמאלית שונות של ההשכלה 

 אנה ספרד 'פרופ אגבאריה נדא

 סיים

שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית 

בסביבת חקר מנקודת מבט ' בקרב תלמידי כיתה ה

 אינסטרומנטאלית

 דני צבי-בן ר"ד ארוש-בן טלי

 סיים

תהליך פיתוח יחסי הגומלין בין עולם הנתונים 

 לעולם המציאות בעת פיתוח של חשיבה הסקתית

 בלתי פורמלית

 דני צבי-בן ר"ד ארידור ברגר קרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Emergence of Norms in a 

Technology-Enhanced Learning 

Community 

Jacqueline 

 Basil-Shachar 
 דני צבי-בן ר"ד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 
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ר"הדנושא עבודת  סטטוס  שם המונחה 

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט
Neuropsychological investigation 

of mathematical giftedness 
Ilana Waisman 

 ,רוזה לייקין 'פרופ

Prof. Mark 

Leikin  

 בשיפוט

Relationships between 

mathematical creativity and 

mathematical giftedness 

Miriam Lev רוזה לייקין 'פרופ 

 שלב ב
Characteristics of teachers desired 

by gifted: A case of History 
Daphna Haran רוזה לייקין 'פרופ 

 שלב א

Creativity in the eyes of the 

beholder: Focusing of PhD 

candidates in mathematics 

Anatoly Fridlyandsky 

 ,רוזה לייקין 'פרופ

Prof. Abraham 

Berman, 

Technion  

 שלב ב

Decision making associated with 

Instructional design for Virtual 

mathematics school: Designers, 

Teachers, Researchers 

Michal Meller רוזה לייקין 'פרופ 

 רוזה לייקין 'פרופ What is hidden in Hamitzer's riddle Noa Shaked שלב א

 שלב א
הערכה ממוחשבת של הבנה מתמטית 

 במושגים מתקדמים
 מיכל ירושלמי 'פרופ חדיף-נגרי גלית

 שלב ב

Semiotic Analysis of Learning 

Calculus in Technological 

Environment 

 מיכל ירושלמי 'פרופ סוידאן אוסמה

 סיים

ההשפעה של בעיות מלוליות מתמטיות 

אציות בבית מרובות מקרים על ניתוח סיטו

 ספר יסודי

 אירית פלד ר"ד גדבאן שאדיה

 סיים
בעיות פשוטות שגלומות בהן הזדמנויות 

 למידה לפרחי הוראה במתמטיקה
 אירית פלד ר"ד סוזן ענת

 בשיפוט

על של מידול על -ההשפעה של ניתוח

תפיסות מורים את תפקיד המתמטיקה 

 בפתרון בעיות

 אירית פלד ר"ד צינצנטוס-בסן רונית

 שלב ב

העברת סמכויות הלמידה לפרחי הוראה 

במתמטיקה בסביבת ויקי המאפשרת בניית 

 קהילת שיח

 אירית פלד ר"ד כהן דורית

 שלב א
פשוטות ( מודלינג)שימוש בבעיות מידול 

 בהוראה מתקנת במתמטיקה
 אירית פלד ר"ד ירדן מרוה

 שלב ב
התפתחות כישורי מידול מתמטי בקרב 

 ספר יסודיתלמידים מתקשים בבית 
 אירית פלד ר"ד עבדאלחאלק אבתיסאם

 אנה ספרד 'פרופ כספי שי התפתחות השיח האלגברי  שלב ב

 אנה ספרד 'פרופ לביא עירית התפתחות החשיבה המספרית המוקדמת שלב ב

 שלב ב
פעילות המורה ומעורבות לימודית של 

  בשיעורי מתמטיקה תלמידים 
 אנה ספרד 'פרופ ריסוק -דיין  איריס 

 אנה ספרד 'פרופ מוריס נח Fractions, probability and the שלב ב
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Tongan way 

 שלב ב

Decision making and conflicting 

discourses: professional identity of 

mathematics teachers 

 אנה ספרד 'פרופ אסניס יגאל

 בשיפוט

השפעה ארוכת טווח של קידום חשיבה 

סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית 

באמצעות סביבת למידת חקר עתירת 

 טכנולוגיה

 דני צבי-בן ר"ד גיל עינת

 שלב ב

Reflective-dialogic discourse in 

hybrid collaborative computer 

supported learning environment 

 דני צבי-בן ר"ד הגני מור שירי

 שלב ב

Enculturation in action: Students’ 

developing understanding of 

technology-enhanced classroom 

learning communities 

 דני צבי-בן ר"ד הוד יותם

 שלב ב

Sampling reasoning among 

elementary school students while 

making informal statistical 

inferences 

 דני צבי-בן ר"ד מנור חנה

 

 

 מחקר שזכוהצעות . ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2025-2028 
53000000 

₪ 

Learning in a NetworKed 

Society (LINKS): Co-

creation of Knowledge in 

Technology-Enhanced 

Communities of Learning 

ISF 

-בן ר"ד

-Baram ,(PI) דני צבי

Tsabari, Elias, 

Elkin-Koren, Kali, 

Raban, Refaeli, 

Schejter, Weiss, 

Yerushalmy, 

Zuckerman 

2022-202. 8800 ₤ 

Children’s interpretation of 

graphs through active 

statistical modeling 

British 

Academy 

Small 

Research 

Grant Scheme  

 ,(PI) דני צבי-בן ר"ד

 Ainley, J 4 &Pratt, 

D 

2020-202. 277000 $ 

For the sake of the 

argument: Developing 

students 

Australian 

Research 

Council 

(ARC) 

  ,(PI) דני צבי-בן ר"ד

Makar, K 4 &

Bakker, A4 
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Discovery 

Project Grant  

2025-2027 380000 ₪ 

Digital Interactive 

Assessment: Studying the 

Affordances of Innovative 

Designs of Mathematical 

Tasks  

ISF 
) מיכל ירושלמי 'פרופ

PI) 

2025-2028 900000 ₪ 

Design, Norms, Tecahing 

 &Learning with 

eTextbooks 

ISF ICORE 

) מיכל ירושלמי 'פרופ

PI), 

מענק אישי כחלק  

 LINKSממרכז 

 

 

 

 

מדעיים מאמרים שפורסמו בכתבי עת . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
שימוש במאמר פופולארי של אלברט איינשטיין (4 "42025 )ע, ואהרון4 ש, קפון

(: 2)52, תהודה4" על השקילות בין מסה ואנרגיה כמסגרת מארגנת לדיון באנרגיה

20-52  

 שולמית קפון ר"ד

בקרב תלמידי ( מודלינג)התפתחות כישורי מידול (4 "42025 )א, ופלד4 ר, פילו

 4 08-32: .2 ,3111מספר חזק "4 בית הספר היסודי
 אירית פלד ר"ד

Guberman, R. & Leikin, R. (2013). Interest and difficulty: 

Changes in teachers' views of multiple solution tasks. Journal of 

Mathematics Teacher Education. 16(1), 33-56.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R. & Grossman, D. (2013). Teachers modify geometry 

problems: from proof to investigation. Educational Studies in 

Mathematics, 82(3), 515–531.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R. & Pitta-Pantazi (2013). Creativity and mathematics 

education: The state of the art. ZDM - The International Journal 

on Mathematics Education, 45(2), 159–166.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R. & Lev, M. (2013). Mathematical creativity in generally 

gifted and mathematically excelling adolescents: What makes the 

difference? ZDM - The International Journal on Mathematics 

 רוזה לייקין 'פרופ
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Education, 45(2), 183–197  

Lev-Zamir, H. & Leikin, R. (2013). Saying vs. Doing: Teachers’ 

conceptions of creativity in elementary mathematics teaching. 

ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 

45(2), 295-308.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R., Subotnik, R., Pitta-Pantazi, D., Singer, M. & Peltzer, I. 

(2013). Teachers’ views on creativity in mathematics education: 

An international survey. ZDM - The International Journal on 

Mathematics Education, 45(2), 309-324.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Zazkis R., Leikin, R., & Sinitsky, I. (2013). Derivative of area 

equals perimeter -- coincidence? Mathematics Teacher, 106 (9), 

686-693  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R., Leikin, M., Waisman, I., and Shaul, S. (2013). Effect 

of the presence of external representations on accuracy and 

reaction time in solving mathematical double-choice problems by 

students of different levels of instruction. International Journal 

of Science and Mathematics Education, 11(5), 1049-1066.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, M., Paz-Baruch, N. & Leikin, R. (2013). Memory Abilities 

in Generally Gifted and Excelling-in-mathematics Adolescents. 

Intelligence, 41, 566–578.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, R. (2013). Evaluating mathematical creativity: The 

interplay between multiplicity and insight. Psychological Test 

and Assessment Modeling, 55(4),385-400.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Leikin, M., Waisman, I. & Leikin, R. (2013). How brain research 

can contribute to the evaluation of mathematical giftedness. 

Psychological Test and Assessment Modeling, 55(4), 415-437.  

 רוזה לייקין 'פרופ

Kapon, Shulamit (2013). "Constructing Conceptual Meaning from 

a Popular Scientific Article – The Case of E=mc2." Physics 

Education, 48: 90-95. 

 שולמית קפון ר"ד

Kapon, Shulamit (2013). "Bridging the knowledge gap – An 

analysis of Albert Einstein’s’ popularized presentation of the 

equivalence of mass and energy." Public Understanding of 

Science (iFirst doi: 10.1177/0963662512471617 

 שולמית קפון ר"ד

Naftaliev, E., & Yerushalmy M. (2013). "Guiding Explorations: 

Design Principles and Functions of Interactive Diagrams" 

Computers in the Schools, 30(1-2), 61-75. 

 מיכל ירושלמי 'פרופ

Yerushalmy , M. (2013). "Designing for Inquiry in School 

Mathematics." Educational Designer, 2(6). 
 מיכל ירושלמי 'פרופ

Peled, O., Peled, I., & Peled, J. (2013). "Uncommon knowledge of 

a common phenomenon: intuitions and statistical thinking about 

gender birth ratio". International Journal of Mathematical 

 אירית פלד ר"ד
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Education in Science and Technology, 44(1) 59-69.  

Sfard, A. (2013). Almost 20 years after: Developments in research 

on language and mathematics.Educational Studies in 

Mathematics., 82(2), 331-339. doi: DOI 10.1007/s10649-012-

9446-2.  

 אנה ספרד 'פרופ

Sfard, A. (2013). To see the nonexistent ( קיים-לראות את הלא ). Hed 

HaHinuh 88, הד החינוך (2), 76-78.  
 אנה ספרד 'פרופ

 

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Ben-Zvi, D. & Ben-Arush, T. (2013). EDA instrumented learning 

with TinkerPlots. In T. Wassong, D. Frischemeier, P. Fischer, R. 

Hochmuth, T. Wassong and P. Bender (Eds.), Mit Werkzeugen 

Mathematik und Stochastik lernen (eds.), Using tools for 

learning mathematics and statistics) (pp. 193–208). Wiesbaden, 

Germany: Springer Spektrum.  

 דני צבי-בן ר"ד

Biehler, R., Ben-Zvi, D., Bakker, A., & Maker, K. (2013). 

Technology for enhancing statistical reasoning at the school level. 

In M. A. Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, and F. 

Leung (Eds.), Third International Handbook of Mathematics 

Education (pp. 643–690). Springer.  

 ניד צבי-בן ר"ד

Ben-Zvi, D., & Makar, K. (2013). Teaching and learning of 

statistics: International perspectives. In D. Ben-Zvi and K. Makar. 

(Eds.), Teaching and learning of statistics: International 

perspectives. University of Haifa, Israel: Statistics Education 

Center.  

 דני צבי-בן ר"ד

Ben-Zvi, D., & Aridor (2013). Children's wonder how to wander 

between data and context. In D. Ben-Zvi and K. Makar. (Eds.), 

Teaching and learning of statistics: International perspectives. 
University of Haifa, Israel: Statistics Education Center.  

 דני צבי-בן ר"ד

Sfard, A. (2013). Not just so stories: Practicing discursive research 

for the benefit of educational practice. In V. Farnsworth & Y. 

Solomon (Eds.), What works in education? Bridging theory 

and practice in research. (pp. 139-150). London: Routledge  

 אנה ספרד 'פרופ
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Sfard, A. (2013). Discourse and the learning of mathematics. In S. 

Lerner (Ed.), Encyclopedia of Mathematics Education: Springer  
 אנה ספרד 'פרופ

Sfard, A. (2013). Discourse and learning. In N. M. Seel (Ed.), 

Encyclopedia of the Sciences of Learning (Vol. 4, pp. 997-

1001). Berlin: Springer.  

 אנה ספרד 'פרופ

Sfard, A. (in press). Why Mathematics? What Mathematics? . In 

M. Pitici (Ed.), The best writings on mathematics (pp. 130-142). 

Princeton, NJ: Princeton University Press  

 אנה ספרד 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Ben-Zvi, D., & Makar, K. (Editors) (2013). Teaching and 

learning of statistics: International perspectives. University of 

Haifa, Israel: Statistics Education Center (314 pages). (ISBN 978-

965-92044-0-3)  

 דני צבי-בן ר"ד

Leikin, R. & Pitta-Pantazi, D. (Eds.) (2013). Creativity and 

mathematics education. Special issue in ZDM - The International 

Journal on Mathematics Education, 45(2), 159-332.  

 רוזה לייקין 'פרופ

 

 

 

 

 



283 

 

חוג לייעוץ והתפתחות 

 האדם 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 דנה אמיר ר"ד 200%

 מיה ויסמן-בניש ר"ד 200%

 עמנואל ברמן 'פרופ 23%

 עזריאל ברק 'פרופ 30%

 דבורה גולדן ר"ד 23%

 הדס ויסמן 'פרופ 200%

 יאיר זיו ר"ד 200%

 משה זיידנר 'פרופ 200%

 שרונה טל לוי ר"ד 30%

 רות לין 'פרופ 200%

 אילנה סבר ר"ד 30%

 אנית סומך 'פרופ 23%

 אביהו שושנה ר"ד 30%

 ענת שר 'פרופ 200%

 מירי שרף 'פרופ 200%

 שפרה שינמן (אמריטה)' פרופ 30%

לפי תארים לשנת מספרי סטודנטים בחוג . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 97  194   

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 377  254 123  

 תואר שלישי  35 35 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 בשיפוט

איכות מערכת היחסים בין האם לילד 

כמתווכת את הקשר בין התפקוד הפסיכולוגי 

 של האם לבין עיבוד המידע החברתי של הילד

 יאיר זיו ר"ד חיוט הודיה 

 סיים
עיבוד מידע חברתי של ילדים הנמצאים על 

 הרצף האוטיסטי
 חטיב יאסמין 

 ,יאיר זיו ר"ד

  רותי דאברר "ד

 בשיפוט
ארבע שיטות מדידה : התקשרות בגיל הגן

 שונות
 יאיר זיו ר"ד שליין אסנת

 סיים

ילד -הקשר בין איכות מערכת היחסים אם

ותהליכי עיבוד מידע חברתי אצל ילדים 

 הנמצאים במעון לנשים מוכות במגזר הערבי

 יאיר זיו ר"ד חשיבון ינה'ג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

עיבוד , (playfulness)משחקיות הקשר בין 

והסתגלות חברתית בקרב ילדי , מידע חברתי

 הגן

 יאיר זיו ר"ד גנאים יזיד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

, ילד-הקשר בין איכות מערכת היחסים הורה

רגישות לדחייה והסתגלות חברתית בקרב 

 ילדי גן חובה

 

 יאיר זיו ר"ד שומרון ענבל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 סיון טלי תהליכי תמיכה בדפי אזכרה בפייסבוק

 ,עזריאל ברק 'פרופ

 ציפורה שכטמן' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

וייצוגי , תפיסה עצמית, עיבוד מידע חברתי

יחסי התקשרות בקרב ילדי גן שחוו התעללות 

 והזנחה השוהים במסגרת חוץ ביתית

 יאיר זיו ר"ד וייסברגר יפעת

טרם אישור 

 התיזההצעת 

עיבוד מידע חברתי והערכה עצמית בקרב 

 ילדי הגן
 יאיר זיו ר"ד סלע נורית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת מתווכים קוגניטיביים על צפיה 

בסרטוני יוטיוב של מתבגרים הסובלים 

 עצמית-מפציעה

 עזריאל ברק 'פרופ שגיא-גולדמן עדי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

והקשר לאקלים תהליכי עיבוד מידע חברתי 

 הכיתה בגן
 יאיר זיו ר"ד גדות עדי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת גורמים מצביים על רגשות פנטום 

 ט'בתקשורת צ
 עזריאל ברק 'פרופ גבריאל רעות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעות כתיבה בבלוג על אמהות צעירות 

 לאחר לידה ראשונה
 עזריאל ברק 'פרופ שחר קורל
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 לאחר אישור

 הצעת התיזה

השפעת כתיבה בבלוג על מבוגרים צעירים 

 הסובלים מאוטיזם בתפקוד גבוה
 קלימיאן קטי

 ,עזריאל ברק 'פרופ

  שבע חדד-ר בת"ד

 סיים

ויסות , מוטיבציה, סגנונות הורות נתפסים

עצמי והישגים אקדמיים בקרב מתבגרים 

 ערבים ויהודים

 משה זיידנר 'פרופ עלימי רים

לאחר אישור 

 ת התיזההצע
 ברג יונתן  שירה וביוגרפיה

 ,דנה אמיר ר"ד

  שיפרה שינמן' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דנה אמיר ר"ד הלוי יעל מעטפות נפשיות וביטויין בספרות

 סיים
פנטזיות הצלה וביטוייהן בסיפורי מעשיות 

 ובטיפול
 דנה אמיר ר"ד גוברין נעמי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Names and the Family Myth: A 

linguistic model of understanding 

Family relations 

 שוסטרמן אליה
 ,דנה אמיר ר"ד

  הדס ויסמן' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Characteristics of the process 

creation of memorial volume that 

was written by bereaved parents who 

lost their daughter/ son after the 

arrival to maturity, and the meaning 

of the process for the parents4 

 ארדמן יעל
 ,דנה אמיר ר"ד

  ר אלון רז"ד

 סיים
סיפוריהן של נשים חרדיות מן ההכרות עד 

 שנת הנישואין הראשונה
 איתן יפית

 ,דנה אמיר ר"ד

  ר אלון רז"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דנה אמיר ר"ד פרופ דנה בספרות ובטיפול הביבליותרפיהגיבור וצלו 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דנה אמיר ר"ד זוננפלד אריאל ניתוח פסיכולוגי של סיפורי חסידי ברסלב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דנה אמיר ר"ד ברנשטיין שירה אספקטים של אהבה בספרות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relation between self 

contentiousness, self esteem and 

peer acceptance in adolescence 

 

Sapir  Keisar מיה ויסמן-בניש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Ethnic identity and self esteem of 

Druz adolescents 
Abeer Halabi מיה ויסמן-בניש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Attitude toward school counseling of 

immigrants parents 
Martha Stampura מיה ויסמן-בניש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

School engagement and social 

relations 
Roni Peles 

 ,מיה ויסמן-בניש ר"ד

Simone Shamay 

Tzuri  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The relations between school factors 

and school engagement 
Orly Baumel 

 ,מיה ויסמן-בניש ר"ד

Yotam Hotam  

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Subject not decided yet Lior Gal 

 ,מיה ויסמן-בניש ר"ד

Efrat Sher Censor  

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Subject not decided yet Shlomit Carni 

 ,מיה ויסמן-בניש ר"ד

Efrat Sher Censor  

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

The associations between parenting 

practices and young children's 

adjustment 

 מירי שרף 'פרופ סמיט יעל 
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The associations between parenting 

practices and hope and children's 

attachment  

 מירי שרף 'פרופ חבשוש יערה

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

Parents' attachment patterns, 

parenting behaviors and children's 

self image 

 מירי שרף 'פרופ לוי אורנית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Attitudes of parents and kinder-

garden teachers toward social 

behaviors and children's 

relationships with their kinder-

garden teachers  

 מירי שרף 'פרופ זמל ליאת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Fathers' parenting practices and 

children's adjustment: the mediating 

role of closeness 

 מירי שרף 'פרופ עד-עם ירדן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The associations between parenting 

representations of pregnant women 

and perceptions of nuclear and future 

family as reflected in birds' nest 

drawings  

 גמר יעל
 ,מירי שרף 'פרופ

  מיכל בת אור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The associations between parenting 

practices and children's self 

perception: the mediating and 

moderating role of explanatory style 

and hope 

 מירי שרף 'פרופ אדלשטיין מאיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Parents' self efficacy and anxiety and 

its associations with children's self 

image 

 מירי שרף 'פרופ ברכה אושר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Over-parenting and interpersonal 

sensitivity and sense of romantic 

entitlement of Arab emerging adults 

 

 מירי שרף 'פרופ בסול סוגוד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

Exposure to separations and 

psychosocial functioning of children 

in military families 

Cesar Freue 
 ,מירי שרף 'פרופ

  אנושגיא 

 סיים

The association between women’s 

perception of there first childbirth 

and the quality of interaction with 

the baby 

 מירי שרף 'פרופ רוזנברג רחל

 סיים
Intergenerational Transmission of 

Empathy  &Self-control 
 מירי שרף 'פרופ קינן רויטל

לאחר אישור 

 עת התיזההצ

למידה אודות מערכות מורכבות מתוך 

השתתפות בסימולציה שיתופית כיחידת 

 לימוד בנושא ההתחממות הגלובלית

 שרונה טל לוי ר"ד זועבי חלאל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

למידה של תלמידים עוורים אודות מערכת 

 חלקיקי גז דרך חקירת מודל ממוחשב קולי
 שרונה טל לוי ר"ד רייכר אשרי

טרם אישור  למידה של תלמידים עוורים עם משוב קולי   שרונה טל לוי ר"ד צרפתי נדיה
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 לעומת תלמידים רואים עם משוב חזותי הצעת התיזה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

"meter in action" - developing 

intuitions in the domain of musical 

rhythm 

 שרונה טל לוי ר"ד אלהרר גורן

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

למידה אודות מערכות מורכבות תוך חקירת 

מודלים וסימולציות שיתופיות בתחום 

 הגיאוגרפיה העירונית

 שרונה טל לוי ר"ד לייקין עינת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חינוך לבריאות בקרב תלמידים עם פיגור 

שכלי באמצעות סביבת למידה משולבת 

 סימולציה שיתופית

 שרונה טל לוי ר"ד זועבי זריפה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין משחק קונסטרוקטיבי בזמן 

המובנה לבין זה שבזמן החופשי במסגרת גן 

 מונטיסי ורי רב גילאי

 שרונה טל לוי ר"ד קרת יעל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידו המתווך : הון פסיכולוגי בצוותי ניהול

 בין אקלים של למידה ותוצרים ברמת הפרט

 והצוות

 אנית סומך 'פרופ חלד אפרת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין ההון הפסיכולוגי של המנהל להון 

 הפסיכולוגי הצוותי 
 אנית סומך 'פרופ ביטון חן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידה המתערב של : הרכב צוותי עבודה : 

המנהיגות המעצבת בקשר שבין ערכי חברי 

 ברמת הצוותהצוות לבין תוצרים 

 אנית סומך 'פרופ אבני מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מודל תיווך להבנת הגורמים המקדימים 

 וההשלכות של ניהול סף בצוותים חינוכיים
 אנית סומך 'פרופ דר'ח מנאר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנית סומך 'פרופ טוקאן מרי הבנת תופעת ההתנהגות אזרחית ארגונית 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מודל אינטגרטיבי להבנת התנהגות אזרחית 

בחינת הגורמים המקדימים : ארגונית צוותית

 וההשלכות בקרב צוותים חינוכיים

 אנית סומך 'פרופ חוטבא  סוהא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 הפרטה בחינוך המיוחד בישראל

אבו ' חאג עפיפה 

 נימה'ג

 ,אנית סומך 'פרופ

  ר ניבי אריאלי"ד

אישור  טרם

 הצעת התיזה
 שפיצר טל יחסים בין צוותים בארגון

 ,אנית סומך 'פרופ

  זהבי-ענת דרך' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנית סומך 'פרופ רז שחר התנהגות אזרחית ארגונית כתופעה צוותית

 סיים
שאלה : שינה ומאפייני מזג של ילדים צעירים

 ?של ויסות
 ענת שר 'פרופ סמואל מורן

 ענת שר 'פרופ לוין ענת לחץ הורי ושינה של ילדים עם אוטיזם  סיים

 ענת שר 'פרופ חורי מנאל השואה תרבותית וגילאית : שינה של תינוקות סיים

 ורטיהמר מיכל עמדות של גננות בנוגע למשחק בשיפוט
 ,ענת שר 'פרופ

  שרונה מיטל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ענת שר 'פרופ פלד מעין וויסות ושינה בקרב תינוקות

 סיים
אוריינטציית עתיד של מבוגרים צעירים 

 להורים גרושים
 שיפמן מאיה 

 ,אילנה סבר ר"ד

  רחל סגינר' פרופ

 בשיפוט

תרבות ועמדות כלפי חיפוש עזרה , התקשרות

נפשית מקצועית בקרב נשים השוואה בין 

ערביות ויהודיות ילידות , עולות מחבר העמים

 ישראל

 הדס ויסמן 'פרופ יורוביצקי אילנה
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 בשיפוט

הזיקה בין  -נרטיבים בין אדם לכלבו

מאפיינים אישיותיים ותימות יחסים 

: בינאישיים לבין תימות יחסים אדם לכלבו

 השוואה בין רווקים לבני זוג

 הדס ויסמן 'פרופ איבניצקי איל

 סיים
חוויית הפרישה ומשמעותה עבור אנשי 

 baby boom""-הקריירה בני דור 
 הדס ויסמן 'פרופ רמון אילי

 בשיפוט

חוויותיהם ותפיסותיהם של בנים ובנות של 

פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים 

 והתמודדותם עם הטראומה של האב

 הדס ויסמן 'פרופ צרויה-יהודה שני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

כפי שעולה , "ילדי חיל האוויר"החוויה של 

דירה תכופים בתקופת  בסיפורים על מעברי

וזיקתה לזהות ויחסים , הילדות וההתבגרות

 אישיים בבגרות המוקדמת-בין

 טמיר נעם
 ,הדס ויסמן 'פרופ

  אייש-ר נורית גור"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית האשפוז בבית חולים של ילדים 

 מרצועת עזה המאושפזים בישראל 
 הדס ויסמן 'פרופ זהר סמר

לאחר אישור 

 התיזההצעת 
 מנור יואב כתיבה משותפת ביחסי אבות ובנים

 ,הדס ויסמן 'פרופ

  ר אלון רז"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

, יסודות מיתיים משפחתיים: השם והמיתוס

זוגיים ואישיים בתהליך בחירת שם הילד 

 הראשון

 שוסטרמן אליה
 ,הדס ויסמן 'פרופ

  ר דנה אמיר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

של חסידי אומות העולם שנולדו  בנים ובנות

 בהולנד אחרי השואה
 הדס ויסמן 'פרופ ין'בוקצ דפנה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התקשרות והעברה : חווית המטפלת בהריון

 נגדית
 יערי יסמין

 ,הדס ויסמן 'פרופ

  רות שרבני' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

משמעות חווית הכתיבה של ספור חיים בקרב 

 קשישים
 הדס ויסמן 'פרופ אוצר-כץ נעה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

-כתיבה משותפת של ספור היחסים אמהות

 ובנות בבגרות הצומחת
 רז אלינור

 ,הדס ויסמן 'פרופ

  ר אילנה סבר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

התקשרות הפסיכותרפיסט וסוגי העברה 

 פסיכו דינמיתנגדית בפסיכותרפיה 

 

 הדס ויסמן 'פרופ שטיינר מאיה

 סיים

ייצוגי הורות והשלמת אמהות עם מחלת 

הסתגלות : המתבגר החולה בסוכרת נעורים

 חברתית ולימודית של המתבגר

 הדס ויסמן 'פרופ אינגבר-לוי אידה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הטיפול האישי וההתפתחות המקצועית של 

 מטפלות באמנויות 
 רגב רותם

 ,הדס ויסמן 'פרופ

  אור-מיכל בתר "ד

 סיים
For the sake of fasting: Anorexia as 

secular asceticism 
Ron Finkenberg דבורה גולדן ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית למודי : חינוך וחוויה משמעותית

 הספרות מנקודת מבטם של תלמידי תיכון
 ארי-בן יואב

 ,דבורה גולדן ר"ד

  ר אריה קיזל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Arab students in transition from a 

Jewish-Arab school 
 דבורה גולדן ר"ד שלאטה חנאן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The enduring impact of a school 

ethos on its graduates 
 אוגד תמר

 ,דבורה גולדן ר"ד

  ר צפריר גולדברג"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דבורה גולדן ר"ד ניב אורי בפדגוגיה הביקורתיתהשתנות בילדות 

לאחר אישור   אביהו שושנה ר"ד קפלינסקי טל זהות מקצועית וזהות אישית בקרב עצמאיים
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 הצעת התיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מושג העצמי בקרב אמהות ערביות 

 באוניבריסטה
 אביהו שושנה ר"ד שחאדה סחר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בקרב סטודנטיות ערביות מושג העצצי 

 המתגוררות בכפרים
 אביהו שושנה ר"ד חוסיין ראועה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אביהו שושנה ר"ד רונן מיטל אתנוגרפיה של קבוצות לחמלה עצמית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בקרב משתתפי ( אחרי-לפני)מושג העצמי 

 קבוצות לחמלה עצמית
 אביהו שושנה ר"ד אורבך יפית

אישור טרם 

 הצעת התיזה

טבע על מושג -ההשפעה של קבוצות תרפיה

 העצמי של נוער בסיכון
 אביהו שושנה ר"ד אבדר מאיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Autonomy of Coping: Childhood 

Experiences as Reflected in Poetic 

Space 

 ברג יונתן

' פרופ

 ,שפרה שינמן (אמריטה)

  ר דנה אמיר"ד

 סיים
Readers and Readings: On the 

Reading Experience of Women4 
 פרלוב עדי

' פרופ

 ,שפרה שינמן (אמריטה)

  ר דנה אמיר"ד

 סיים

Examination of the Young Theater 

Spectator’s Viewing Modes, Based 

on Interdisciplinary Discussion 

Between "Potential Space" and 

"Aesthetic Distance" 

 דורי אלינור
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 סיים

Managing Chaos: Personal Writing 

as a Therapeutic Tool at Life 

Transitions 

 פרידלנד גליה
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Women as selective conscientious 

objectors 
 רות לין 'פרופ גל רננה

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 בשיפוט

פיתוח תכנית חינוכית לשימוש נבון באינטרנט 

 עבור ילדים צעירים ובחינת הצלחתה
 עזריאל ברק 'פרופ נייפלד עדני

 שלב ב

 תהליכי העצמה בסדנאות הכשרת מורים

פנים -אל-השוואת קבוצות פנים: מתמחים

 לקבוצות מקוונות

 רוטנברג יפעת
 ,עזריאל ברק 'פרופ

  ציפורה שכטמן' פרופ

 שלב ב
השתקפות מצוקות אישיות של מתבגרים 

 באלבום התמונות בפייסבוק
 גוטר סיגל

 ,עזריאל ברק 'פרופ

  גוסטבו מש' פרופ

 גורן מרית מושג הרוע בפילוסופיה ובפסיכואנליזה שלב א
 ,דנה אמיר ר"ד

, משה הלברטל' פרופ
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  האוניברסיטה העברית

 סימון תמר הקשר בין קשיי שינה וקשיי נפרדות בגיל הרך שלב א
 ,דנה אמיר ר"ד

  ענת שר' פרופ

 אוסטרו שלי אינטימיות בטיפול שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  זאב-אהרון בן' פרופ

 ששון-בן נגה המבט לאחור בספרות ובחיים שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  גבי צורן' פרופ

 דוכין עדי המשמעות של כתיבת זכרונות אצל ניצולי שואה שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  הדס וייסמן' פרופ

 מהלאל ענת  חוויותיהם של מטופלים שכתבו על הטיפול שלב ב
 ,עמנואל ברמן 'פרופ

  ר ורד לב כנען"ד

 שלב ב
Parenting representations of women 

and men during the first pregnancy 
 מירי שרף 'פרופ גזית אורה

 שלב ב

The relationships between mothers and 

their children during middle childhood: 

Does immaturity is a risk factor? 

 מירי שרף 'פרופ בורס ורד

 שלב ב

The Relationship between Mothers' 

Representations and Self and Body 

Image of Children with Congenital and 

Traumatic Visual Impairment 

 מירי שרף 'פרופ קושילביץ עירית

 מירי שרף 'פרופ פיין יערה  ? Am I a good parent שלב ב

 שלב א

Parents-adolescents relationships and 

adolescents' sensation seeking and risk-

taking behaviors  

 מירי שרף 'פרופ לוי משה

 שלב ב

 

 

Encouraging Collaborative 

Constructionism: Design and Use of 

the Modeling Commons 

 

 לרנר ראובן

 ,שרונה טל לוי ר"ד

Uri Wilensky, 

Northwestern 

University, 

Illinois, US  

 

 שלב א

תבחינים לעיצוב סביבת למידה המקדמת חשיבה 

נטית בלימודי כימיה ודפוסי 'מערכתית אמרג

 חשיבה מערכתית בהבנת כימיה

 

 סמון סיגל
 שרונה טל לוי ר"ד

 שלב א

פרמקולוגיה בפרספקטיבות "סביבת הלמידה 

למידה באמצעות סימולציות (: PILL" )מרובות

 סיעודומודלים ממוחשבים בקרב תלמידי 

 דובובי אילנה

 ,שרונה טל לוי ר"ד

החוג , ד״ר אפרת דגן

  כאן, לסיעוד

 שלב א
התפתחותיים של משחקי -היבטים קוגניטיביים

 בנייה בגיל הרך בחינוך האנתרופוסופי
 שרונה טל לוי ר"ד קודסי סלאם

 שלב א
מקומם של המדיה הדיגיטליים בחייהם של 

 פעוטות וילדים בגיל הגן, תינוקות
 בר לב יהודה

 ,שרונה טל לוי ר"ד

, פרופ׳ נלי אליאס

, המחלקה לתקשורת

  אוניברסיטת בן גוריון

 שלב א

מוטורי -סנסורי, התפתחותם של ידע אינטואיטיבי

ומושגי אודות הקשר הכימי מתוך פעילות 

 גוף מתפתחת ומתעצבת-בסביבת למידה מעוגנות

 שרונה טל לוי ר"ד זהר אסנת

 שלב ב

החיוביות והשליליות של נשיאה השלכותיה 

, על עבודת המורה( Accountability)באחריות 

וההשפעה המתערבת של מאפייני אישיות 

 ברגר סיגל
 ,אנית סומך 'פרופ

  זהבה רוזנבלט' פרופ
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 ומאפייני התפקיד

 אנית סומך 'פרופ שני אורית פיתוח מודל להבנת החוסן הבית ספרי שלב א

 שלב א
אמהות וקשיי שינה של מובחנות עצמית של 

 ילדיהן
 סימון תמר

 ,ענת שר 'פרופ

  דנה אמיר

 בשיפוט
מקומו : בנים ובנות של חסידי אומות עולם

 ומשמעותו של ספור ההצלה בחייהם
 הדס ויסמן 'פרופ אשולין לילך

 שלב א

תהליכים , התקשרות המטפל והמטופל

מטופל בפסיכותרפיה -בינאישיים ויחסי מטפל

 פסיכודינמית

 הדס ויסמן 'פרופ אגוזי ון שר

 שלב ב

ספרי זכרון שכתבו ניצולי שואה כגשר בין 

הדורות במשפחות ותגובות הקריאה של הדור 

 השני והשלישי

 דוכין עדי
 ,הדס ויסמן 'פרופ

  עמנואל ברמן' פרופ

 שלב ב
, התקשרות: המטפלת והמטפל במעבר להורות

 העברה נגדית והתפתחות מקצועית 
 יחזקאלי טל

 ,הדס ויסמן 'פרופ

  רות שרבני' פרופ

 שלב ב

An Ethnography of Israeli Families' 

Backpacking Journeys in India: 

Educational and Pedagogic Aspects  

 דבורה גולדן ר"ד יערי חן

 שלב ב

An Ethnography of the Museum of 

Childhood: The construction of 

childhood  

 דגן-נצר הדס
 ,דבורה גולדן ר"ד

  תמר כתריאל' פרופ

 שלב א

The Establishment of Semi-Private 

Education in Israel: An Ethnographic 

Study of Educational System in 

Change4 

 דבורה גולדן ר"ד צור-רוטמן עמית

 שלב ב

Children's Theatre: A Semiotics of Text 

and Performance in Theatre for Young 

People 

 מור סמדר
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב ב

Between Art Creation and Art 

Education: Pedagogical Conceptions 

and Beliefs of an Artist Teacher 

 משי יונתה
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב א

Arts Education in the Kindergarten in 

Israel, from the Perspective of Elliot 

Eisner's Aesthetic Education 

Philosophy4 

 ניאגו יעל
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב א
The 991 Gulf War- was teher a 

psychological thraet? 
Ehud Gross רות לין 'פרופ 
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

שם 

ת /חבר

 הסגל

2025-2023 22.000 ₪ 

Traumatic language: 

metaphoric, metonymic 

and psychotic modes of 

testimony  

ISF דנה אמיר ר"ד (PI) 

2025-202. 730 $ 

Nausea as the Refusal of a 

Mother Tongue: The 

Psychosomatic 

Metaphoric, Metonymic 

and Psychotic Expression 

The International 

Psychoanalitical 

Association 

Prize 

 (PI) דנה אמיר ר"ד

 כל שמותי ₪ 23000 .2025-202
ם לשירה "פרס אקו

 ש אלתרמן"ע
 (PI) דנה אמיר ר"ד

2025-2023 200000 ₪ 

ביצוע והערכה של תוכנית 

חובה ובגן -התערבות ניסויית בגן

 -חובה על פי מודל ה-טרום

Classroom Assessment 

Scoring System (CLASS) 

 -משרד החינוך 

 המדען הראשי

  ,(PI) יאיר זיו ר"ד

אבי שגיא ' פרופ

ר אורה "ד, שוורץ

 אביעזר

2025-2020 3.000 $ 
Evaluation of the Lourie 

Center School 

Adventist Health 

Care 
 (PI) יאיר זיו ר"ד

2025-202. 23000 $ 

Evaluation of "Parents at 

the Center" intervention 

model 

Jewish 

Federation of 

North America 

 (PI) יאיר זיו ר"ד

2025 - 

202. 
30000 ₪ 

MeParticle WeMatter : 

Perceptual-motor 

experiences of core 

representations 

Caesarea 

Rothschild 

Institute for 

Interdisciplinary 

Applications of 

Computer Science 

(CRI) University 

of Haifa 

 שרונה  לוי ר"ד

 (PI) טל

2022-2023 227000 ₪ 

Listening to Complexity: 

Contribution of Sonified 

Feedback to Learning 

Complex Scientific 

Phenomena by Blind 

Students 

הקרן הישראלית 

 למדעים

שרונה  לוי ר"ד

  ,(PI) טל

 ד״ר אורלי להב

2025-2023 283000 ₪ 
מפרספקטיבה תוך צוותית 

 צוותית-לפרספקטיבה בין
ISF 

  אנית סומך 'פרופ

(PI),  

 זהבי-ענת דרך

  אביהו שושנה ר"ד ISF אבחנות סטטוס בפעולה ₪ 220000 .2022-202
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(PI) 

2025-202. 28,000 $ 
תוכנית התערבות  -סימני דרך 

 להורים צעירים והערכתה
 קרן חיפה בוסטון

  מירי שרף 'פרופ

(PI) 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
מקומם של יחסי : הערכה ומדידה בהכשרת מורים(4 2025), 4י4 וזיו4 א, אביעזר

 4 .9-3.,15, ת"בטאון מכון מופ4תלמיד-מורה
 יאיר זיו ר"ד

כתב עת , מארג4 ממאורע ריק למאורע ללא עד: פרברסיה(4 42025 )ד, אמיר

 4 55-32( 5)ישראלי לפסיכואנליזה 
 דנה אמיר ר"ד

דיון : מן החשבון אל חשבון הנפש, מן המותר אל מותר האדם(4 42025 )ד, אמיר

 4 92-202( 2)זכויות אדם : ברשת" המשפט"4 "יוליסס על בקבוקים"במחזה 
 דנה אמיר ר"ד

: 27, שיחות4 חות פסיכודיאגנוסטיים"כמה הערות על דו(4 2025)עמנואל , ברמן

502-5054 
 עמנואל ברמן 'פרופ

Ziv, Y. (2013). Social Information Processing Patterns, Social 

Skills, andSchool Readiness in Preschool Children. Journal of 

Experimental Child Psychology. 114(2), 306-320.  

 יאיר זיו ר"ד

Ziv, Y., Leibovitz, I., & Shechtman, T. (2013). Bullying and 

Victimization in EarlyAdolescence: Relations to Social 

Information Processing. Patterns Aggressive Behavior, 39, 482-

492.  

 יאיר זיו ר"ד

Boniel-Nissim, M., & Barak, A. (2013). "The Therapeutic Value 

of Adolescents’ Blogging About Social-Emotional 

Difficulties." Psychological Services, 10: 333-341. 

 

 עזריאל ברק 'פרופ

Dolev-Cohen, M., & Barak, A. (2013). "Adolescents' Use of 

Instant Messaging as a Means of Emotional Relief." Computers 

in Human Behavior, 29: 58-63. 

 עזריאל ברק 'פרופ

Amir, D. (2013). The Psychic Organ Point of Autistic Syntax. 

Journal of Child Psychotherapy, 39 (1): 3-21  
 דנה אמיר ר"ד

Amir, D. (2013). The Chameleon Language of Perversion. 

Psychoanalytic Dialogues, 23: 393-407  
 דנה אמיר ר"ד

Amir, D. (2013). The word that expropriates the flower: a 

response to Francisco Gonzalez and Stephen Hartman. 
 דנה אמיר ר"ד
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Psychoanalytic Dialogues, 23: 423-425.  

Benish- Weisman. M., Levy, S., & Knafo, A. (2013). Parents 

differentiate between their personal values and their socialization 

values: The role of adolescents' values. Journal of Research on 

Adolescence. 23,614–620.  

 מיה ויסמן-בניש ר"ד

Benish-Weisman M., Wu., L. M., Weinberger-Litman S. L. Redd., 

W. H., DuHamel, K., N., Rini., C. (2013). Healing stories: 

Narrative characteristics in cancer survivorship narratives and 

psychological health among hematopoietic stem cell transplant 

survivors. Palliative and Supportive Care, 14,1-7  

 מיה ויסמן-בניש ר"ד

Berman, Emanuel (2013). Bullying in psychoanalytic life. 

Psychoanalytic Inquiry, 27: 124-129. 
 עמנואל ברמן 'פרופ

Scharf, M., & Cohen, T. (2013). Relatedness and individuation 

among young adults born preterm: The role of relationships with 

parents and death anxiety. Journal of Adult Development, 20(4), 

212-221. doi:10.1007/s10804-013-9172-8  

 מירי שרף 'פרופ

Goldner, L., & Scharf, M. (2013). Attachment security, 

personality, and adjustment of elementary school children. The 

Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on 

Human Development, 174(5), 473-493. 

doi:10.1080/00221325.2012.709201  

 מירי שרף 'פרופ

Shulman, S., Scharf, M., Livne, Y., & Barr, T. (2013). Patterns of 

romantic involvement among emerging adults: Psychosocial 

correlates and precursors. International Journal of Behavioral 

Development, 37(5), 460-467. doi:10.1177/0165025413491371  

 מירי שרף 'פרופ

Scharf, M. (2013). Children’s social competence within close 

friendship: The role of self-perception and attachment orientations 

School Psychology International, Published online before print 

February 18, 2013, doi: 10.1177/0143034312474377  

 מירי שרף 'פרופ

Hirsh, A., & Levy, S.T. (2013).Biking with Particles: Junior 

triathletes’ learning about drafting through exploring agent-based 

models and inventing new tactics. Technology, Knowledge and 

Learning,18, 9-37.  

 שרונה טל לוי ר"ד

Aviezer, O. & Scher, A. (2013). Children's Sleep Regulation Is 

Linked to Mothers' Sleep-Related Childhood Experiences: A 

Study in the Israeli Kibbutz Context. Early Child Development 

Quarterly, 28 (2): 271– 281.  

 ענת שר 'פרופ

Atun-Einy, O., Cohen, D., Samuel, M. & Scher, A. (2013). 

Crawling onset and motor development: A comparison of winter 

and summer-born 7-month-olds, Journal of Reproductive and 

Infant Psychology, 31(4): 342- 351.  

 ענת שר 'פרופ

Atun-Ainy, O., Berger & Scher, A. (2013). Assessing motivation ענת שר 'פרופ 
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to move and its relationship to motor development in infancy. 

Infant Behavior and Development, 36 (3): 457–469.  

Snir, S. & Wiseman, H. (2013). Relationship Patterns of 

Connectedness and Individuality in Couples as Expressed in the 

Joint Drawing Method. The Arts in Psychotherapy, 40, 501–508.  

 הדס ויסמן 'פרופ

Goldberg A. & Wiseman, H. (2013). Parents' Sense of Coherence 

and Adolescents' Health and Emotional and Behavioral 

Adjustment: The Case of Adolescents with Diabetes. Journal of 

Pediatric Nursing.  

 הדס ויסמן 'פרופ

Shoshana, A. (2013). Translating A National Grand Narrative into 

Personal Story: Alternative Biographies among Siblings in 

Everyday. Narrative Inquiry 23(1): 171-191.  

 אביהו שושנה ר"ד

Shoshana, A. (2013). Minor Language and Major Responses in 

thePopular Music in Israel. Poetics, 41(5): 481-500.  
 אביהו שושנה ר"ד

Sasson-Levy, O. & Shoshana, A. (2013) "Passing" as 

(Non)Ethnic: The sraeli Version of Acting White 83(3): 448-472.  
 אביהו שושנה ר"ד

Shoshana, A. (2013). Role-Play and the "As if" Self in Everyday 

Life. Ethos 41(2): 150-173.  
 אביהו שושנה ר"ד

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Translating team 

creativity to innovation implementation: The role of team 

composition and climate for innovation. Journal of Management, 

39: 684 - 708.  

 אנית סומך 'פרופ

Somech, An. & Drach-Zahavy A. (2013).Organizational 

citizenship behavior and 

employee'sstrain:Examiningthebufferingeffectsofleader 

supportand participation in decision making. European Journal 

of Work and Organizational Psychology,22: 138–149.  

 אנית סומך 'פרופ

Drach-Zahavy, A. & Somech, A. (2013), Linking task and goal 

interdependence to quality service: The role of the service climate. 

Journal of Service Management,24: 151 - 169.  

 אנית סומך 'פרופ
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ה. פרקים בקבצים מדעיים וערכים 

באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 0/0/3102 

20/03/3102 - 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
בתוך זיוה "4 לפרנץ קפקא' אומללות'דיון קלייניאני בסיפור (4 "42025 )ד, אמיר

: ספרא .פרספקטיבות חדשות: קפקא(4 עורכים)שמיר יוחאי עתריה וחיים נגיד 

 4בית הוצאה לאור של איגוד הסופרים בישראל

 דנה אמיר ר"ד

משחקי תפקידים בגן הילדים כאמצעי לפענוח (4 "42025 )ש, ושינמן4 ל, לאמאש

הכיתה ובית (4 עורכים)בתוך ברכה אלפרט ושמחה שלסקי 4" ייצוגי מציאות

עמודים , ת"מופ, תל אביב4 חינוך מחקרים אתנוגרפיים על: הספר במבט מקרוב

307-397 4 

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Gender Role Ideology. 

Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-

Blackwell.  

 אנית סומך 'פרופ

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Towards a 

conceptualization of inter-team boundary activities: Identifying 

intra- and inter-team structural facilitators. In J. Langan-Fox & C. 

L. Cooper (Eds.), Boundary-Spanning in Organizations: 

Network, Influence, and Conflict (pp. 99-115). Routledge.  

 אנית סומך 'פרופ

Schonmann, S. (2013). Constructing knowledge in the arts with 

the wisdom of the many: The case of key concept in 

theatre/drama education. In E. Liebau, E. Wagner, & M. Wyman 

(Eds.), International yearbook for research in arts education 

(pp. 257-261). New York: Waxmann.  

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

Goldner, L., & Scharf, M. (2013). International and cross-cultural 

aspects of mentoring. Handbook of youth mentoring. CA: The 

SAGE Program on Applied Developmental Science.  

 מירי שרף 'פרופ

Scharf, M. (2013). Parenting in Israel: together hand in hand, you 

are mine and I am yours. In H. Selin (Ed.), Parenting across 

cultures: Childrearing, motherhood and fatherhood in non-

western cultures. Springer.  

 מירי שרף 'פרופ
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
 דנה אמיר ר"ד 4מאגנס: ירושלים4 תהום שפה(4 42025 )ד, אמיר

 עמנואל ברמן 'פרופ 4 עם עובד, תל אביב4 המפגש מאת לואיס ארון(4 2025)עמנואל , ברמן

 עמנואל ברמן 'פרופ 4 עם עובד: תל אביב4 היומן הקליני מאת שנדור פרנצי(4 2025)עמנואל , ברמן

תפקידו של חדר : מאחורי הדלת הסגורה(4 42025 )ש, ושינמן4 מ, פרץ-בן

 4 ת"מופ, תל אביב4 המורים בחיי המורים ובתרבות בית הספר

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)
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חוג ללמידה הוראה 

 והדרכה
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 סלים אבו רביעה 'פרופ 30%

 לילי ברק-אורלנד 'פרופ 200%

 חנן אלכסנדר 'פרופ 200%

 תמר אלמוג ר"ד 200%

 דני צבי-בן ר"ד 30%

 שרית ברזלי ר"ד 200%

 עזריאל ברק 'פרופ 30%

 צפריר גולדברג ר"ד 200%

 זהבה גולדשטיין ר"ד 8545%

 אורן גולן ר"ד 30%

 פרימה לוביש-אלבז (אמריטה)' פרופ 200%

 יותם חותם ר"ד 200%

 שרונה טל לוי ר"ד 30%

 בלהה עילם 'פרופ 200%

 חגי קופרמינץ ר"ד 200%

 אריה קיזל ר"ד 200%

 יעל קלי 'פרופ 200%

 שולמית קפון ר"ד 30%

 שפרה שינמן (אמריטה)' פרופ 30%

 בן פרץ מרים( אמריטה)' פרופ גימלאית

 הרץ לזרוביץ רחל( אמריטה)' פרופ גימלאית
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 102.5  205   

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 142  76 66  

שלישי תואר  62 62   
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 סיון טלי תהליכי תמיכה בדפי אזכרה בפייסבוק

 ,עזריאל ברק 'פרופ

  שכטמןציפורה ' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת מתווכים קוגניטיביים על צפיה בסרטוני 

 עצמית-יוטיוב של מתבגרים הסובלים מפציעה
 עזריאל ברק 'פרופ שגיא-גולדמן עדי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת גורמים מצביים על רגשות פנטום 

 ט'בתקשורת צ
 עזריאל ברק 'פרופ גבריאל רעות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעות כתיבה בבלוג על אמהות צעירות לאחר 

 לידה ראשונה
 עזריאל ברק 'פרופ שחר קורל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת כתיבה בבלוג על מבוגרים צעירים 

 הסובלים מאוטיזם בתפקוד גבוה
 קלימיאן קטי

 ,עזריאל ברק 'פרופ

  שבע חדד-ר בת"ד

 בשיפוט

Harnessing technology for promoting 

undergraduate art education: A novel 

model that streamlines learning 

between classroom, museum and home 

 מוגילבסקי אורית
 ,יעל קלי 'פרופ

  ר צבי קופליק"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Teachers as designers of technology-

enhanced learning in low-tech classes 

with high-tech students 

 יעל קלי 'פרופ יוסף-דור ליה
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Designing technology-enhanced 

environments for higher education :The 

added value of non-formal discussions 

in social networks for formal learning 

in a community of learners 

 יעל קלי 'פרופ רתידה ניר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פילוסופיה עם ילדים בבית ספר ערבי ככלי 

 לקידום כישורי חשיבה
 אריה קיזל ר"ד עבדאללה מרלן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 -אלטרנטיבי מול מסורתי : קשיי מורות חדשות

" חותם"קשיי מורות בוגרות תוכנית ההכשרה 

(Teach First Israel ) דרכן מול קשיי בתחילת

 מורות בוגרות מסלולי הכשרה מסורתיים

 אריה קיזל ר"ד להמן קרן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית למודי הספרות : חינוך וחוויה משמעותית

 מנקודת מבטם של תלמידי תיכון
 בן ארי יואב

 ,אריה קיזל ר"ד

  ר דבורה גולדן"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

גורמים : מתבגריםמעורבות בית ספרית של 

 מקדמים ומעכבים במערכת בית הספר
 באומל אורלי

 ,יותם חותם ר"ד

  דר מיה בניש וייסמן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

קשיי מורות מתחילות לאחר שעברו הכשרה 

 ברוח הפדגוגיה הביקורתית" אלטרנטיבית"
 פרייברג יעל

 ,יותם חותם ר"ד

  דר לינור הדר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

משנתו של קרישנמורטי : פדגוגיה ותיאולוגיה

 כמקרה בוחן
 יותם חותם ר"ד מרדכי ורד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

נשים כפוסקות הלכה בחינת בתי מדרש 

מדרשות לנשים ומוסדות , הפלורליסטים

 4 להכשרת נשים כפוסקות הלכה

 לוינגר שרה
 ,יותם חותם ר"ד

  לוי4 דר שרונה ט

לאחר אישור 

 התיזההצעת 
"Hybrid Education " יותם חותם ר"ד חסון שרון 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Playfulness in education יותם חותם ר"ד פאנוב יוליה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינוך מנקודת התייחסות " גופנפש"על אושר ו

 למורה

ברק  ענת

 גורודצקי
 יותם חותם ר"ד

 סלים אבו רביעה 'פרופ נחאס הזאר קריאה בערבית בכיתה א ב סיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 סלים אבו רביעה 'פרופ חגוג סמאח התמודדות משפחות עם ילדים חריגים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 הלון לה'אנג ממשחק מחשב לפתרון משוואות אלגבריות

 ,שולמית קפון ר"ד

ר מיכל טבח "ד

  אוניברסיטת תל אביב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

התפתחות תפיסת תפקיד  -המורה כיזם חינוכי 

התנסות "המורה בקרב פרחי הוראה בקורס 

 "ביזמות בהוראה

 שולמית קפון ר"ד אופיר מיכל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

התרומה של הוראה מפורשת של ידע אפיסטמי 

מטקוגנטיבי לפיתוח אסטרטגיית מיזוג מקורות 

 מידע מרובים

 שרית ברזלי ר"ד קעדן אבתסאם

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חשיבה אפיסטמית של לומדים צעירים על אודות 

 ייצוגים ויזואליים במדעים
 אברמוב מירית

 ,שרית ברזלי ר"ד

  בילי עילם' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שרית ברזלי ר"ד יואלי גבריאל חשיבה אפיסטמית במהלך משחק דיגיטלי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

הערכת התפתחותה של חשיבה אפיסטמית בקרב 

 יסודי במגזר הדרוזי-תלמידים בחינוך העל

 

נבוואני  מהא

 עמאר
 שרית ברזלי ר"ד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

למידה אודות מערכות מורכבות מתוך השתתפות 

בסימולציה שיתופית כיחידת לימוד בנושא 

 ההתחממות הגלובלית

 שרונה טל לוי ר"ד זועבי חלאל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

למידה של תלמידים עוורים אודות מערכת 

 חלקיקי גז דרך חקירת מודל ממוחשב קולי
 שרונה טל לוי ר"ד רייכר אשרי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

למידה של תלמידים עוורים עם משוב קולי 

 לעומת תלמידים רואים עם משוב חזותי
 שרונה טל לוי ר"ד צרפתי נדיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

"meter in action" - developing 

intuitions in the domain of musical 

rhythm 

 שרונה טל לוי ר"ד אלהרר גורן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

למידה אודות מערכות מורכבות תוך חקירת 

מודלים וסימולציות שיתופיות בתחום 

 הגיאוגרפיה העירונית

 שרונה טל לוי ר"ד לייקין עינת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חינוך לבריאות בקרב תלמידים עם פיגור שכלי 

באמצעות סביבת למידה משולבת סימולציה 

 שיתופית

 שרונה טל לוי ר"ד זועבי זריפה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין משחק קונסטרוקטיבי בזמן המובנה 

לבין זה שבזמן החופשי במסגרת גן מונטיסי ורי 

 רב גילאי

 שרונה טל לוי ר"ד קרת יעל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חינוך ולגיטימציה לשימוש באמצעי המדיה 

 לאומית-החדשים בציונות הדתית
 אורן גולן ר"ד דון יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

דפוסי בחירת בני זוג באמצעים מקוונים בחברה 

 החרדית
 אורן גולן ר"ד כהן לירז

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מדיה כמכוננת למידה לא פורמאלית -ניועיתונות 

 בחברה החרדית

-משעול נחי

 שאולי
 אורן גולן ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 לילי ברק-אורלנד 'פרופ וינטראוב גלית  קווים לדמותה -הוראת נוער בסיכון 

 סיים

סטודיו למידה כמסגרת ייחודית להכשרת פרחי 

הוראה והשפעתו על הקישור בין תיאוריה 

ופרקטיקה והתפתחות תפיסת התפקוד אצל פרחי 

 הוראה

 לילי ברק-אורלנד 'פרופ אדלה'מג מרווה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 לילי ברק-אורלנד 'פרופ דביר עדי טרם נקבע סופית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

רכישת ידע פרקטי של מתכשרים לסיעוד 

במסגרת עבודתם עם מדריכים קליניים בתרגול 

 הסימולטיבי

 לילי ברק-אורלנד 'פרופ דקל  אסנת 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 בלהה עילם 'פרופ יסין עומר סינא יכולות ויזואליות של מורים ערבים למדעים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אברמוב מירית אפיסטמולוגיה של ייצוגים וויזואליים

 ,בלהה עילם 'פרופ

  שרית ברזילאי' דר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תופעה חדשה : הפקת מידע מאינפוגרפיק מורכב

 בלמידה
 בלהה עילם 'פרופ יעקוב איילת 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 בלהה עילם 'פרופ עבדה כנרת  פיתוח יכולת מרחבית: ילדי גן ומפות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

אימון מורים לשימוש מושכל בייצוגים 

 וויזואליים בסביבה טכנולוגית

 

 בלהה עילם 'פרופ גילדין ענבל
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

ייצוגים וויזואליים בספר לימוד בנושא 

השלכות לוויזואליזציה בהוראה : האקולוגיה

 ולמידה

 בלהה עילם 'פרופ סיני אילנה

 סיים

השפעת דרכי הוראה שונות בהיסטוריה על 

תפיסות קדומות אצל תלמידים ערבים אודות 

 בעיית הפליטים

 צפריר גולדברג ר"ד ואכד-ביתם פאתן

 סיים

השפעות מפגש וירטואלי ופרונטלי על אופן 

-לאומי בנושא הסכסוך היהודי-ניהול דיון דו

ערבי במסגרת הוראת היסטוריה בגישה 

 אמפתית -נרטיבית

שובל  רותם

 סולימני
 צפריר גולדברג ר"ד

 סיים

תגובתם של תלמידים ערבים לנרטיב היהודי 

מקרה מבחן קונפליקט ": 29.8מלחמת "אודות 

 קוגניטיבי

 צפריר גולדברג ר"ד מסאלחה פאטמה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעות שיטת הוראת ההיסטוריה על עמדות 

ערבי בקרב תלמידים  -כלפי הקונפליקט היהודי

 ערביים

 צפריר גולדברג ר"ד לואבנה דיאנא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ספר -של תלמידי ביתאמפתיה ושינוי עמדות 

תיכון ערבי כלפי האחר בעקבות לימוד אקדמי 

 וחווייתי של פרק השואה בהיסטוריה

 חגי קופרמינץ ר"ד ריא-אבו טהאר

 בשיפוט
השפעת מאפייני אישיות על אמפתיה ברמה 

 קבוצתית-אישית ובין-הבין
 חגי קופרמינץ ר"ד עואודה סוהאד 

 בשיפוט

אמפתיה בין קבוצתית בבתי ספר הנמצאים 

בישובים מעורבים ובישובים שאינם מעורבים 

 בישראל 

 חגי קופרמינץ ר"ד מוגרבי ספא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 חן תמי אמפתיה ושיתוף פעולה, אנטומיה של דמיון

 ,חגי קופרמינץ ר"ד

החוג , ר אילן פישר"ד

  לפסיכולוגיה

 סיים

יסטית בלתי פורמאלית שיקולי דעת בהסקה סטט

בסביבת חקר מנקודת ' בקרב תלמידי כיתה ה

 מבט אינסטרומנטאלית

 דני צבי-בן ר"ד ארוש-בן טלי

 סיים

תהליך פיתוח יחסי הגומלין בין עולם הנתונים 

לעולם המציאות בעת פיתוח של חשיבה 

 הסקתית בלתי פורמלית

 דני צבי-בן ר"ד ארידור ברגר קרן

טרם אישור 

 התיזההצעת 

The Emergence of Norms in a 

Technology-Enhanced Learning 

Community 

Jacqueline 

 Basil-

Shachar 

 דני צבי-בן ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Autonomy of Coping: Childhood 

Experiences as Reflected in Poetic 

Space 

 ברג יונתן

' פרופ

 ,שפרה שינמן (אמריטה)

  אמירר דנה "ד

 סיים
Readers and Readings: On the Reading 

Experience of Women4 
 פרלוב עדי

' פרופ

 ,שפרה שינמן (אמריטה)

  ר דנה אמיר"ד

 סיים

Examination of the Young Theater 

Spectator’s Viewing Modes, Based on 

Interdisciplinary Discussion Between 

"Potential Space" and "Aesthetic 

Distance" 

 

 דורי אלינור
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)
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 סיים
Managing Chaos: Personal Writing as a 

Therapeutic Tool at Life Transitions 
 פרידלנד גליה

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 בשיפוט
רפלקטיביות בתהליך הכשרתם של מטפלים 

 בתנועה ובמחול 
 גיל רחל

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עבדאלחק נור יוגה במסגרת הגן מנקודת מבטן של גננות

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סיפורי חיים של הורים שבחרו : הדרך לוולדורף

 במסגרת חינוכית אנתרופוסופית
 פישמן מור

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 –" חסות הנוער"המשמעות של להיות מורה ב

 נרטיבים אישיים של מורים

-פדרובסקי קארן

 פחם

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 חנן אלכסנדר 'פרופ מייזל רמי'ג עמיות יהודית בתוכנית הלימודים

 

 

תלמידים לתואר שלישי בתקופה הנחיית . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 בשיפוט

פיתוח תכנית חינוכית לשימוש נבון באינטרנט 

 עבור ילדים צעירים ובחינת הצלחתה
 עזריאל ברק 'פרופ נייפלד עדני

 שלב ב

תהליכי העצמה בסדנאות הכשרת מורים 

פנים -אל-השוואת קבוצות פנים: מתמחים

 לקבוצות מקוונות

 רוטנברג יפעת
 ,עזריאל ברק 'פרופ

  ציפורה שכטמן' פרופ

 שלב ב
השתקפות מצוקות אישיות של מתבגרים 

 באלבום התמונות בפייסבוק
 גוטר סיגל

 ,עזריאל ברק 'פרופ

  גוסטבו מש' פרופ

 שלב א

התפתחות תהליכי אמפתיה בין קבוצות 

כיצד ניתן לרתום את הטכנולוגיה : תרבותיות

 ?לטיפוחם

 שפירא נועה
 ,יעל קלי 'פרופ

  ר חגי קופרמינץ"ד

 שלב ב
מודל הוראה לטיפוח חשיבה בינתחומית 

 טכנולוגיה באקדמיה-בקהילות למידה מתוגברות
 יעל קלי 'פרופ קידרון עדי

 סיים

CYBERSCOUTS: A MODEL FOR 

FUN AND ENGAGING 

AFTERSCHOOL LEARNING OF 

SCIENCE USING A SERIOUS 

EDUCATIONAL COMPUTER 

GAME 

 יעל קלי 'פרופ דיין (יקי)יעקב 

 שלב ב

 

מורים כמעצבי סביבות למידה מתוגברות 

קידום הנחייה עצמאית של למידת : טכנולוגיה

 חקר נתמכת בטכנולוגיה ניידת בגן בוטאני

 

 

 לוי קרן

 ,יעל קלי 'פרופ

הטכניון , טלי טל' פרופ

הסטודנטית רשומה )

  (בטכניון
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 שלב א

תפקידן של הרשתות החברתיות בהשתלבות 

חברתית ואקדמית בקרב סטודנטים , תרבותית

 ממוצא אתיופי

 אמזלג מיטל

 ,יעל קלי 'פרופ

בן )נלי אליאס ' פרופ

  (גוריון

 סלים רביעהאבו  'פרופ ותד חנין  מורפולוגיה וקריאה בקרב רגילים ודסלקטים שלב ב

 סאניצקי יקטרינה דסלקסיה ברוסית עברית ואנגלית סיים

אבו  'פרופ

 ,סלים רביעה

פרופ לינדה סיגל 

  מקנדה

 כתיבה יצירתית שלב א
אבו  נרימאן

 רחמון
 סלים אבו רביעה 'פרופ

 סלים אבו רביעה 'פרופ פידר ליאת מעבר מיומנויות משפה זרה לשפה ראשונה שלב א

 בדר נוהא  בקרב נוער דרוזי התאבדויות שלב ב

אבו  'פרופ

 ,סלים רביעה

-פרופסור אפטר אלין 

  בית חולים הלל יפה

 שלב ב

Encouraging Collaborative 

Constructionism: Design and Use of 

the Modeling Commons 

 לרנר ראובן

 ,שרונה טל לוי ר"ד

Uri Wilensky, 

Northwestern 

University, 

Illinois, US  

 שלב א

תבחינים לעיצוב סביבת למידה המקדמת חשיבה 

נטית בלימודי כימיה ודפוסי 'מערכתית אמרג

 חשיבה מערכתית בהבנת כימיה

 שרונה טל לוי ר"ד סמון סיגל

 שלב א

פרמקולוגיה בפרספקטיבות "סביבת הלמידה 

למידה באמצעות סימולציות (: PILL" )מרובות

 עודומודלים ממוחשבים בקרב תלמידי סי

 דובובי אילנה

 ,שרונה טל לוי ר"ד

החוג , ד״ר אפרת דגן

  כאן, לסיעוד

 שלב א
התפתחותיים של משחקי -היבטים קוגניטיביים

 בנייה בגיל הרך בחינוך האנתרופוסופי
 שרונה טל לוי ר"ד קודסי סלאם

 שלב א
מקומם של המדיה הדיגיטליים בחייהם של 

 פעוטות וילדים בגיל הגן, תינוקות
 בר לב יהודה

 ,שרונה טל לוי ר"ד

, פרופ׳ נלי אליאס

, המחלקה לתקשורת

  אוניברסיטת בן גוריון

 שלב א

מוטורי -סנסורי, התפתחותם של ידע אינטואיטיבי

ומושגי אודות הקשר הכימי מתוך פעילות 

 גוף מתפתחת ומתעצבת-בסביבת למידה מעוגנות

 שרונה טל לוי ר"ד זהר אסנת

 שלב א

מערכת לימודים : משמעויות שונות-זהותמילים 

, פ האידיאולוגיה התועלתנית"צודקת ע

ון רולס 'הליברלית של ג, הליברטנית

אגליטרית של קאי -והאידיאולוגיה הליברלית

 נילסן

 גרימברג אביב 
 ,אריה קיזל ר"ד

  ר גל גרזון"ד

 שלב א
למידת מורים בהדרכה בתחום ייצוגי מידע 

 חקר מקרה -וויזואליים
 לייבוביץ ימורל

-אורלנד 'פרופ

 ,לילי ברק

  בילי עילם ' פרופ

 שלב א
מדיניות ופרקטיקה בהוראת , יחסי מחקר

 האנגלית כשפה זרה במגזר הערבי בישראל
 יר 'ח רוזאן 

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

 שלב ב

מחקר ומדיניות בתכניות הכשרה מעשית , עיסוק

מנקודת מבטם של מחזיקי עמדה : באוניברסיטה

 בפרקטיקום של הוראה ועבודה סוציאלית

 בכר  איילת 
-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק
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 בשיפוט

מאפייני למידה בקהילת לומדים של פרחי הוראה 

בעלי השתייכויות דיסציפלינאריות שונות 

 בהתנסות מעשית

 רחמים  מירית 
-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

 בשיפוט
תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי 

 הוראה לאורך כעשר שנות קריירה
 ינון  חיותה 

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

 בשיפוט
תהליך הלמידה תוך כדי הנחיה של גננות בשנת 

 ההתמחות
 שמעוני  פני 

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

 שלב ב

הדרכה דיאדית כמתווכת ידע פרופסיונאלי 

של מורים למדעים בבית ספר ( מוצהר ובפועל)

 חקר מקרה: יסודי

 מזור  שנית 
-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

 שלב ב
, דיוק בתפיסה: פרשנות של גרפיקה כמותית

 בניית ידע וזכרון
 בלהה עילם 'פרופ אהרון עירית

 שלב ב

ידע תרבותי של צעירים דרוזים כתוי בגיל 

פורמאלית ולא )ובסיבת חיים ולמידה 

 תאור מצב: פורמאלית

 בלהה עילם 'פרופ סלאח נגאת

 שלב ב
תווך הורים לילדיהם את תכנית הלימודים 

 הפורמלית של מוזאון בהסטוריה
 בלהה עילם 'פרופ יוספן מרב

 שלב ב

ס "ווסות למידה מוצהר של צעירים דרוזיים בבי

איפיונים וקשר למשתנים סוציו : התיכון

 תרבותיים של חברה במעבר

 בלהה עילם 'פרופ עבד חאתם

 שלב ב
ההקשר : חינוך לצריכה מושכלת של מזון

 התרבותי המקומי 
 בלהה עילם 'פרופ פרידמן עירית 

 שלב ב
: הדרכת מורים בתחום הייצוגים הוויזואליים

 ניתוח מקרה
 לייבוביץ לימור 

 ,בלהה עילם 'פרופ

לילי אורלנד 'פרופר

  ברק

 שלב ב

העולם החברתי בספרי לימוד בחשבון לבית 

פרספקטיבות הסטוריות : בישראלהספר היסודי 

 ועכשוויות

 בלהה עילם 'פרופ קויליס אסתר 

 שלב ב

משוב מטה קוגניטיבי של מורים ככלי לטיפוח 

קוגניטיביות של לומדים בסביבת -מיומנויות מטה

 למידה מתקדמת

 חגי קופרמינץ ר"ד יונדלר יעל

 שלב ב

השפעתם של תהליכים רגשיים בתוכניות 

קבוצתיים -ויחסים בין התערבות על אמפתיה

 בקרב מתבגרים יהודים וערבים

 חגי קופרמינץ ר"ד מסרי סהראב

 בשיפוט
אמונות עולם , זיכרון טראומתי קולקטיבי

 ואמפתיה ביחסי יהודים וערבים בישראל
 חגי קופרמינץ ר"ד פישמן-יצחק ענת

 שלב א

התפתחות תהליכי אמפתיה בין קבוצות 

הטכנולוגיה  כיצד ניתן לרתום את: תרבותיות

 ?לטיפוחם

 שפירא נועה

 ,חגי קופרמינץ ר"ד

החוג , פרופ׳ יעל קלי

הוראה , ללמידה

  והדרכה

 שלב א
הערכה מבוססת מהלכי למידה למעקב אחרי 

 התקדמות הבנת התלמידים בנושא מבנה החומר
 חלו גו׳רג׳ט

 ,חגי קופרמינץ ר"ד

מכון , ר יעל שוורץ"ד

  ויצמן

 שלב ב

 

 

ספונטני ומגע חינוכי מתוכנן על השפעת מגע 

 יחסי בני נוער יהודים וערבים בישראל

 חגי קופרמינץ ר"ד האס ורד

אפיון פעולותיה של מנהיגות ממוקדת למידה  שלב ב  חגי קופרמינץ ר"ד ריינדרס סיגל
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בחטיבת ביניים שנועדו לקדם שימוש אפקטיבי 

וזיהוי הגורמים המייעלים או מעכבים , בנתונים

 פעולות אלה

 בשיפוט
ִספרי -הזהות המקצועית של רכז ההערכה הבית

 תפישות וציפיות של אנשי חינוך 
 חגי קופרמינץ ר"ד גלעד-חסון דליה 

 בשיפוט

השפעה ארוכת טווח של קידום חשיבה 

סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית באמצעות 

 סביבת למידת חקר עתירת טכנולוגיה

 דני צבי-בן ר"ד גיל עינת

 שלב ב

Reflective-dialogic discourse in hybrid 

collaborative computer supported 

learning environment 

 דני צבי-בן ר"ד הגני מור שירי

 שלב ב

Enculturation in action: Students’ 

developing understanding of 

technology-enhanced classroom 

learning communities 

 דני צבי-בן ר"ד הוד יותם

 שלב ב

Sampling reasoning among elementary 

school students while making informal 

statistical inferences 

 דני צבי-בן ר"ד מנור חנה

 שלב ב

Children's Theatre: A Semiotics of Text 

and Performance in Theatre for Young 

People 

 מור סמדר
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב ב

Between Art Creation and Art 

Education: Pedagogical Conceptions 

and Beliefs of an Artist Teacher 

 משי יונתה
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב א

Arts Education in the Kindergarten in 

Israel, from the Perspective of Elliot 

Eisner's Aesthetic Education 

Philosophy4 

 ניאגו יעל
' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

 שלב א
סיפוריהם : הרוחניות בעידן העכשווי בישראל

 של מחנכים בחברה הערבית
 שאהין אא'רג

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

 שלב א
מקומה של עבודה רוחנית בחייהם המקצועיים 

 מורי וולדורף בישראלוהאישיים של 
 רון איל

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 ,פרימה לוביש

  חנן אלכסנדר' פרופ

 אבני עידית התפתחות מודעות אתית של המורה המקוון סיים
-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

 סיים
מסעות נשיים דרך מפגש עם טקסטים 

 מיתולוגיים וכתיבה אישית
 פולק חגית

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 פרימה לוביש

 בשיפוט

התפתחות אישית  –בין אימהות להוראה 

ומקצועית של מורות בחינוך הרגיל שהן אימהות 

 לילדים לקויי למידה

 קריספל אורלי

-אלבז (אמריטה)' פרופ

 ,פרימה לוביש

  שונית רייטר' פרופ

 בשיפוט
תובנות : המורכבויות של פתיחות בחינוך דתי

 תיכונים דתיים ישראלייםמשני בתי ספר 
 חנן אלכסנדר 'פרופ הרביטר דוד

 בשיפוט
חינוך ארוטי שכנגד בהגותם של : ארוס וחינוך

 רבי נחמן מבסלב ושל עמואל לבינס
 לוזן פינחס

 ,חנן אלכסנדר 'פרופ

זאב -פרופי אילן גור

  ל''ז

 שלב ב
 

 חינוך לאזרחות קוסמופולטית במדינה הלאומית  
 חנן אלכסנדר 'פרופ וינוקור אלי    

הדיאלוג הגדמריאני כתשתית להבניית זהות  שלב ב  חנן אלכסנדר 'פרופ מרם בלי
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 מוסרית בקהילות מקצועיות להוראת ההיסטוריה 

 שלב א

Citizenship Education and the Faith 

School: A Study In Cultural 

Sustainability 

 ווכשטוק שאול

 ,חנן אלכסנדר 'פרופ

Prof. Paul 

Smeyers, 

University of 

Ghent, Belgium  

 שלב א
השפעת פרקטיקות רוחנחיות על הוראתם של 

 מורים בביתי ספר אנטרופוסופים 
 רון אייל

 ,חנן אלכסנדר 'פרופ

-פרימה אלבז' פרופ

  לוביש

 שלב א
הוראת המקרא כמקצוע אקדמי בחינוך הממלכתי 

 העל יסודי בישראל
 חנן אלכסנדר 'פרופ סגיו נויה

 'שלב ב
 מדריכים של המקצועי ברקע משמעותיות דמויות

 פדגוגיים
 פרדו-גבי לנדלר

 ( אמריטה)' פרופ

 בן פרץ מרים

 גרמן-אדרת מקרה חקר: ספר בתי של עצמית הערכה 
 ( אמריטה)' פרופ

 בן פרץ מרים

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
2025-202. 30,000 $ 

The Center for Jewish 

Education 

Ziegler Family 

Trust 

  אלכסנדר 'פרופ

 (PI) חנן

2025-202. 20,000 $ 
The Center for Jewish 

Education 

Mark and Elie 

Lainer Family 

Foundation 

  אלכסנדר 'פרופ

 (PI) חנן

2025-202. 20,000 $ 

Ruach Hacarmel: A 

New Approach to the 

Preparation of Jewish 

Studies Teachers 

Luci and Stan 

Sunshine Family 

Foundation 

,(PI) חנן אלכסנדר 'פרופ

  

 , דוב-יונתן בן' דר

 , משה לביא' דר

 אריה קייזל' ודר

 חינוך לרוחניות ₪ 220,000 2022-2023
י לחינוך ''תל קרן

 יהודי

,(PI) חנן אלכסנדר 'פרופ

  

 איתן שיקלי' דר

2025-2028 
53000000 

₪ 

Learning in a 

NetworKed Society 

(LINKS): Co-creation 

of Knowledge in 

Technology-Enhanced 

Communities of 

Learning 

ISF 

-בן ר"ד

-Baram ,(PI) דני צבי

Tsabari, Elias, Elkin-

Koren, Kali, Raban, 

Refaeli, Schejter, 

 Weiss, Yerushalmy, 

Zuckerman 

2022-202. 8800 ₤ Children’s British Academy דני צבי-בן ר"ד (PI), 
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interpretation of 

graphs through active 

statistical modeling 

Small Research 

Grant Scheme  

 Ainley, J 4 &Pratt, D 

2020-202. 277000 $ 

For the sake of the 

argument: Developing 

students 

Australian 

Research 

Council (ARC) 

Discovery 

Project Grant  

-בן ר"ד

 ,Makar ,(PI) דני צבי

K 4 &Bakker, A4 

2025-2029 

 -כ

.,200,000 

₪ 

Learning to Think 

about the Nature of 

Knowledge and 

Knowing in Digital 

Contexts 

ISF-ICORE 

 ,(PI) שרית ברזלי ר"ד

 קבוצת חוקרי  

 מרכז לינקס

2025-2027 200000 € 

Shaping Community 

Boundaries in a 

Networked Society :

The Case of the ultra 

Orthodox Community 

in Israel 

 (PI) אורן גולן ר"ד (CIG)מארי קירי 

2025-2028 2225095 ₪ 

Emergent Self-

Educating 

Communities in 

Technology-Enhanced 

Environments 

 (PI) אורן גולן ר"ד (לינקס)אייקור 

2025-2023 200,000 € 

Diversity in Israel and 

Germany – Israeli-

German Young 

Researchers Exchange 

on Diversity 

Stiftung Deutsch 

Israelisches 

Zukunft Forum 

  ,(PI) יותם חותם ר"ד

 , דר איימן אגבריה

 דר לינור הדר

2025 - 

202. 
30000 ₪ 

MeParticle WeMatter 

: Perceptual-motor 

experiences of core 

representations 

Caesarea 

Rothschild 

Institute for 

Interdisciplinary 

Applications of 

Computer 

Science (CRI) 

University of 

Haifa 

 (PI) שרונה טל לוי ר"ד

2022 - 

2023 
227000 ₪ 

Listening to 

Complexity: 

Contribution of 

Sonified Feedback to 

Learning Complex 

Scientific Phenomena 

by Blind Students 

הקרן הישראלית 

 למדעים

  ,(PI) שרונה טל לוי ר"ד

 ד״ר אורלי להב

2025-202. 505,538 ₪ 
מיזם  –הערכה מחקר 

 האקדמיה לנוער

 

 מדע-קדימה

 

 

 

 (PI) חגי קופרמינץ ר"ד
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2025-2028 
 53000000 

₪ 

Learning In a 

NetworKed Society 

(LINKS): Co-creation 

of knowledge in 

technology-enhanced 

communities of 

learning 

I-CORE (ISF) 

 ,(PI) יעל קלי 'פרופ

Baram-Tsabari, Ben-

Zvi, Elias, Elkin-

Koren,  

Raban, Rafaeli, 

Schejter, Weiss, 

Yerushalmy, 

Zuckerman 

202.-2027 30.000 ₪ 

Technology-enhanced 

Interdisciplinary 

learning in the "Smart 

Classroom" project  

World ORT 

Kadima Mada 
 (PI) יעל קלי 'פרופ

 

 

שפורסמו בכתבי עת מדעיים מאמרים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
שימוש במאמר פופולארי של אלברט איינשטיין (4 "42025 )ע, ואהרון4 ש, קפון

(: 2)52, תהודה4" על השקילות בין מסה ואנרגיה כמסגרת מארגנת לדיון באנרגיה

20-52  

 שולמית קפון ר"ד

פייגין, 4לידור ר
 

פרסקו, 4נ
 

התכנית (4 "42025 )וקופרמינץ ח4 טלמור ר, 4ב

במכללות " מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל"

ההלימה עם תכניות הלימודים לתואר ראשון , ההטמעה –האקדמיות לחינוך 

 4 2.0-270: 33, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך: דפים4" ועמדות הסגל כלפיה

 חגי קופרמינץ ר"ד

 פעילות, לאומית תפיסה(4 42025 )ר, לזרוביץ-הרץ, 4פ, עזאיזה, 4א,מור, 4א, אדיב

 37-834, 5: דעת גילוי4 גליל הספר בית של המקרה: לשוני-דו וחינוך משותפת

 

 ( אמריטה)' פרופ

 הרץ לזרוביץ רחל

 יחסי: הצלם את ומחק הצילומים את כבש, הצייר(4 42025 )ר, לזרוביץ-הרץ

 4 220-253: 7-8,  בחינוך למחקר עת כתב: בחינוך עיונים4 ציור-צילום

 

 ( אמריטה)' פרופ

 הרץ לזרוביץ רחל

Boniel-Nissim, M., & Barak, A. (2013). "The Therapeutic Value 

of Adolescents’ Blogging About Social-Emotional 

Difficulties." Psychological Services, 10: 333-341. 

 עזריאל ברק 'פרופ

Dolev-Cohen, M., & Barak, A. (2013). "Adolescents' Use of 

Instant Messaging as a Means of Emotional Relief." Computers 

in Human Behavior, 29: 58-63. 

 

 

 עזריאל ברק 'פרופ

Persico, D., Pozzi, F., Anastopoulou, S., Conole, G., Craft, B.;     יעל קלי 'פרופ 
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Dimitriadis, Y., Hernández-Leo, D., Kali, Y., Mor, Y., Pérez-

Sanagustín, M., & Walmsley, H. (2013). "Learning design 

Rashomon I – supporting the design of one lesson through 

different approaches." Research in Learning Technology, 

21:20224  

Kizel, Arie (2013). The Philosophical and Educational Challenges 

of the New Mizrahi Narrative in Israel: Critical 

Aspects.International Journal of Jewish Education Research, 

5-6: 281 - 302  

 אריה קיזל ר"ד

Kizel, Arie (2013). "Clashing Narratives in Civic Education in 

Israel". Global Education Review. 1 (3): 70 – 74.  
 אריה קיזל ר"ד

Kizel, Arie (2013). "The Philosophy of Social Segregation in 

Israel's Democratic Schools".Philosophy Study,3 (11): 1042 – 

1050.  

 אריה קיזל ר"ד

Hotam Y. & Hadar L. (2013). "Pedagogy in practice: the 

pedagogy of alearning setting as students experienceit." Oxford 

Review of Education 39:3, 385-399.  

 יותם חותם ר"ד

Kapon, Shulamit (2013). "Constructing Conceptual Meaning from 

a Popular Scientific Article – The Case of E=mc2." Physics 

Education, 48: 90-95. 

 שולמית קפון ר"ד

Kapon, Shulamit (2013). "Bridging the knowledge gap – An 

analysis of Albert Einstein’s’ popularized presentation of the 

equivalence of mass and energy." Public Understanding of 

Science (iFirst doi: 10.1177/0963662512471617 

 שולמית קפון ר"ד

Zohar, A., & Barzilai, S. (2013).A review of research on 

metacognition in science education: Current and future 

directions.Studies inScienceEducation,49(2), 121-169.  

 שרית ברזלי ר"ד

Hirsh, A., & Levy, S.T. (2013).Biking with Particles: Junior 

triathletes’ learning about drafting through exploring agent-based 

models and inventing new tactics. Technology, Knowledge and 

Learning,18, 9-37.  

 שרונה טל לוי ר"ד

Orland-Barak, L. & Maskit, D. (2013). Taking a Stance through 

Visual Texts: Novice Teachers as Educational Agents.Qualitative 

Studies in Education, 1-19.  

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

Orland-Barak, L.; Khir, R. & Becher, A. (2013) Mentoring in a 

context of political friction: Moral dilemmas of mentors and their 

management in practice in Arab schools in Israel. Mentoring and 

Tutoring, 21(1), 76-95.  

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

Goldberg, T. & Ron, Y. (2013). "Look, each side says something 

different": The Impact of Competing History Teaching 

Approaches on Jewish and Arab Adolescents’ Discussions of the 

 צפריר ברגגולד ר"ד
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Jewish-Arab Conflict. Journal of Peace Education. 

DOI:10.1080/17400201.2013.777897  

Goldberg, T. (2013). "It's in My Veins": Identity and Disciplinary 

Practice in Students' Discussions of a Historical Issue. Theory 

and Research in Social Education, 41:1, 33-64.  

 צפריר גולדברג ר"ד

Goldberg, T. & Gerwin, D. (2013). Israeli history curriculum and 

the conservative - liberal pendulum. International Journal of 

Historical Teaching, Learning and Research, 11(2). 111-124.  

 צפריר גולדברג ר"ד

Elbaz-Luwisch, F. (2013) Presence in teaching: Learning from 

teachers' narratives. Quaderni dididattica della 

scrittura/Science of narrative and writing practices.  

' פרופ

-אלבז (אמריטה)

 פרימה לוביש

Alexander, H. A. (2013). "The Challenge of Ethical Liberalism to 

Jewish Education in the Twenty-First Century." Journal of 

Jewish Education, 78 (4): 294-296  

 חנן אלכסנדר 'פרופ

Alexander, H. A. (2013). "Caring and Agency: Nel Noddings on 

Happiness and Education." Educational Philosophy and Theory, 

45 (5): 488-493  

 חנן אלכסנדר 'פרופ

Abu-Rabia, S., & Sammour, R. (2013). "Arabic and English 

spelling error analysis of bilingual regular and dyslexic native 

Arabic readers". Open Journal of Modern Linguistics, 3, 58- 68. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Abu-Rabia, S., Shakkour, W., & Siegel, L. S. (2013) "Cognitive 

Retroactive Transfer (CRT) of Language Skills Among bilingual 

Arabic-English Readers".  Bilingual Research Journal, 36, 61- 

81. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Abu-Rabia, S., & Shakkour, W. (in press).  "A Study into the 

Results of an Intervention Program of Linguistic Skills in English 

(FL) and Its Effect on Arabic (L1) and Hebrew (L2) among Poor 

Readers: An Examination of the Cognitive-Retroactive Transfer 

(CRT) Hypothesis". Open Journal of Modern linguistics. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Abu-Rabia,S., Peleg, Y., & Shakkour, W. (in press). "The Relation 

between Linguistic Skills, Personality Traits, and Language 

Anxiety of  regualr and dyslexic  readers". Open Journal of 

Modern linguistics. 

אבו  'פרופ

 סלים רביעה

Hertz-Lazarowitz, R. , Farah, A. & Zelniker, T. (2013). 

Expression of Symbols and Their Message of Peace and Conflict 

in Identity Drawing Map (IDM): Arab and Jewish Students. 

Creative Education, 4 (7A2), 137-143. 

 (אמריטה)' פרופ

 הרץ לזרוביץ רחל
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/שפורסמו בתקופה  באנציקלופדיות

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
משחקי תפקידים בגן הילדים כאמצעי לפענוח (4 "42025 )ש, ושינמן4 ל, לאמאש

הכיתה ובית (4 עורכים)בתוך ברכה אלפרט ושמחה שלסקי 4" ייצוגי מציאות

עמודים , ת"מופ, תל אביב4 מחקרים אתנוגרפיים על חינוך: הספר במבט מקרוב

307-397 4 

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

Orland-Barak, L.(2013). Teacher education as embedded in 

diversity: Discursive connections between research, policy and 

practice. In: M. Evans (Ed.).Teacher Education and Pedagogy: 

Theory, policy and practice(pp. 116-133). Cambridge: 

Cambridge University Press.  

-אורלנד 'פרופ

 לילי ברק

Alexander, H. A. (2013). "Soul Searching: Prayer and the Process 

of Education." In J. Arthur and T. Lovat (eds.)International 

Handbook of Religion and Values.New York: Routledge, pp. 

146-57  

 חנן אלכסנדר 'פרופ

Ben-Zvi, D. & Ben-Arush, T. (2013). EDA instrumented learning 

with TinkerPlots. In T. Wassong, D. Frischemeier, P. Fischer, R. 

Hochmuth, T. Wassong and P. Bender (Eds.), Mit Werkzeugen 

Mathematik und Stochastik lernen (eds.), Using tools for 

learning mathematics and statistics) (pp. 193–208). Wiesbaden, 

Germany: Springer Spektrum.  

 דני צבי-בן ר"ד

Biehler, R., Ben-Zvi, D., Bakker, A., & Maker, K. (2013). 

Technology for enhancing statistical reasoning at the school level. 

In M. A. Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, and F. 

Leung (Eds.), Third International Handbook of Mathematics 

Education (pp. 643–690). Springer.  

 דני צבי-בן ר"ד

Ben-Zvi, D., & Makar, K. (2013). Teaching and learning of 

statistics: International perspectives. In D. Ben-Zvi and K. Makar. 

(Eds.), Teaching and learning of statistics: International 

perspectives. University of Haifa, Israel: Statistics Education 

Center.  

 ניד צבי-בן ר"ד

Ben-Zvi, D., & Aridor (2013). Children's wonder how to wander 

between data and context. In D. Ben-Zvi and K. Makar. (Eds.), 

Teaching and learning of statistics: International perspectives. 
University of Haifa, Israel: Statistics Education Center.  

 דני צבי-בן ר"ד



313 

 

Schwarz, B.B & Goldberg, T. (2013). “Look who’s talking”: 

Identity and emotions as resources to historical peer reasoning. in 

M. J. Baker, J. E. B. Andriessen & S. Järvelä (Eds), Affective 

Learning Together (pp.272-291). London: Routledge.  

 צפריר גולדברג ר"ד

Kizel, Arie. (2013). "Against a monologizm: Dialogical 

philosophy of democratic education". In I.D. Dzhohadze 

(Ed.).Consciousness, Practice, Reality. Moscow: Kanon Plus, pp. 

272-288 (Russian). 

 אריה קיזל ר"ד

Kizel Arie. (2013). "Empowering Children through Philosophy 

with Children: The Dialogical Dimensions of Democratic 

Schooling". In E. K. Thedoropoulou (Ed.). Philosophy, 

Philosophy Are You There? Doing Philosophy with 

Children. Athens: Diadrasi, pp. 189 – 204 (Greek). 

 אריה קיזל ר"ד

Kizel, Arie (2013). "Philosophy with Children in a Multi-

Narratival Educational Environment:  Abundance of Perspectives, 

Wealth of Identities, and Legitimization:. In Karlfriedrich Herb, 

Jen Glaser, Barbara Weber, Eva Marsal and Takara Dobashi (eds.) 

Narrative, Dreams, Imagination: Israeli and German Youth 

Imagine the Future.  Münster: Lit Publisher, pp. 129 – 138. 

 אריה קיזל ר"ד

Schonmann, S. (2013). Constructing knowledge in the arts with 

the wisdom of the many: The case of key concept in 

theatre/drama education. In E. Liebau, E. Wagner, & M. Wyman 

(Eds.), International yearbook for research in arts education 

(pp. 257-261). New York: Waxmann.  

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

Hertz  Lazarowitz, R. & Zelniker, T. (2013). Living through 

Times of Conflict and Times of Coexistence: University 

Students’ Participatory Research as a Potential of Change . In: 

Kumar, B.A. & Dadhich, N. (Eds.) Peace Education: Ghandi and 

other Approaches. Lambert Academic Publishing. Ch 9, pp. 

278-3154 

 ( אמריטה)' פרופ

 רחלהרץ לזרוביץ 

Ben-Peretz, M. & Ward, E. T. (2013). Teacher education as 

drama: Possible roles for teacher educators. In M. Ben-Peretz, S. 

Kleeman, R. Richenberg & S. Shimoni (Eds.), Embracing the 

social and the creative: New scenarios for teacher education 
(pp. 87-100). New York: Rowman & Littlefield and Tel Aviv: 

MOFET 

 ( אמריטה)' פרופ

 בן פרץ מרים
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
יוזמה , חיפה4 קובץ תרגילים בסטטיסטיקה תיאורית(4 2025)גולדשטיין ,זהבה

 4 מ"בע
 זהבה גולדשטיין ר"ד

 זהבה גולדשטיין ר"ד 4 מ"יוזמה בע, חיפה4 מקראה בשיטות מחקר כמותיות(4 2025)גולדשטיין ,זהבה

תפקידו של חדר : מאחורי הדלת הסגורה(4 42025 )ש, ושינמן4 מ, פרץ-בן

 4 ת"מופ, תל אביב4 המורים בחיי המורים ובתרבות בית הספר

' פרופ

 שפרה שינמן (אמריטה)

Elbaz-Luwisch, F. (2013) Auto/biography and Pedagogy: 

Memory and presence in teaching. Peter Lang, New York. 247 

pp.  

' פרופ

-אלבז (אמריטה)

 פרימה לוביש

Ben-Zvi, D., & Makar, K. (Editors) (2013). Teaching and 

learning of statistics: International perspectives. University of 

Haifa, Israel: Statistics Education Center (314 pages). (ISBN 978-

965-92044-0-3)  

 דני צבי-בן ר"ד

Golan, O. (2013). “Charting Frontiers of Online Religious 

Communities: The Case of Chabad Jews”, Digital Religion, In 

H., Campbell (ed.), London: Routledge.  

 אורן גולן ר"ד

Arar, KH., Shapira, T., Azaiza, F., Hertz-Lazarowitz, R. (2013). 

Arab Women in Management and Leadership: Stories from 

Israel, Palgrave Macmillan press, New York, USA4 

 

 ( אמריטה)' פרופ

 הרץ לזרוביץ רחל

Ben-Peretz, M., Kleeman, S., Reichenberg R. & Shimoni S. (Eds.) 

(2013). Embracing the social and the creative: New scenarios 

for teacher education. New York: Rowman & Littlefield & 

MOFET Institute. 

 ( אמריטה)' פרופ

 בן פרץ מרים
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 חוג ללקויות למידה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 רפיק אברהים 'פרופ 200%

 ליאת גולדפרב ר"ד 200%

 צביה ברזניץ (אמריטה)' פרופ 200%

 אוסיד טיב'ח 'פרופ 200%

 מרק לייקין 'פרופ 30%

 אורלי ליפקה ר"ד 200%

 ענת פריאור אונגר ר"ד 200%

 תמר קציר ר"ד 30%

 אבי קרני 'פרופ 30%

 אורלי רובינשטיין ר"ד 200%

 שלי שאול ר"ד 200%

 מיכל שני 'פרופ 73%

 יסמין עואד -שלהוב ר"ד 73%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 183  70 113  

 תואר שלישי  38 38 
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 מידע אישי. 3

כולל )תלמידים לתואר שני הנחיית . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 בשיפוט

The Effect of Computerized Symbolic 

and Non-symbolic Training on the 

Precision of the Mental Number Line 

 אורלי רובינשטיין ר"ד חנני יעל 

 בשיפוט

Finger-Number Intervention and its 

Effect on the Association Between 

Symbolic and Non-Symbolic 

Representations 

 אורלי רובינשטיין ר"ד יעל סולר

 בשיפוט

A novel computerized numerical-

finger training tool: Enhancing verbal 

arithmetic skills 

 אורלי רובינשטיין ר"ד יעל פלג

 סיים
Math anxiety in adults: The effects of 

gender and equation complexity 
 אורלי רובינשטיין ר"ד ביאליק נועם

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אורלי רובינשטיין ר"ד ברננקה תמר יצירתיות וחשבון

 סיים

Spelling ability of children in Arabic: 

A developmental study from 1st grade 

to 6th grade 

 גנטוס ניווין
 ,רפיק אברהים 'פרופ

  מיכל שני' פרופ

 סיים

The contribution of presentation of 

text in spoken Arabic to text 

comprehension in literary Arabic: a 

developmental study from 1st grade to 

6th grade 

 סלאמה ניהאל 
 ,רפיק אברהים 'פרופ

  מיכל שני ' פרופ

 סיים

The overlapping lexical representation 

of Arabic and Hebrew written and 

spoken verbal number among Arabic – 

Hebrew bilingual speakers 

 מוסא סוהה
 ,רפיק אברהים 'פרופ

  זהר אביתר' פרופ

 ייםס

Diglossia in Arabic: event-related 

potentials during an auditory lexical 

decision task 

 כריים מעאני 
 ,רפיק אברהים 'פרופ

  אוסייד חטיב' פרופ

 סיים

Differences in reading performance of 

Hebrew and Arabic and their relation 

to cognitive abilities 

 רפיק אברהים 'פרופ יעקוב קלודיה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Influences of Hebrew morphology on 

English processing 
 ענת פריאור אונגר ר"ד מרקוס אילת
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 סיים

The Influence of Bilingualism on 

Executive Function in Adults with 

ADHD 

 ענת פריאור אונגר ר"ד מור בילי

 סיים
Effects of ADHD and Bilingualism on 

cognitive flexibility 
 ענת פריאור אונגר ר"ד יצחקי אמסלם שרין

 סיים

How spoken language influences 

number processing in first and second 

language 

 כץ מיכל

פריאור  ר"ד

 ,ענת אונגר

  ר אורלי רובינשטיין"ד

 בשיפוט

Monitoring in Reading: the relative 

contributions of decoding and 

executive functions 

 הרמן גילי

פריאור  ר"ד

 ,ענת אונגר

  מיכל שני' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Do Different Kinds of Statistical 

Learning Predict Language Skills in 

Children and Adults 

 ענת פריאור אונגר ר"ד אדר רעות

אחר אישור ל

 הצעת התיזה

Do Age and Working Memory predict 

different kinds of Statistical learning 
 ענת פריאור אונגר ר"ד הלה יעל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Influences of language proficiency 

and literacy on executive function in 

Russian-Hebrew bilingual children 

 ניה'ברז נעה

פריאור  ר"ד

 ,ענת אונגר

  ר מילה שוורץ"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Contribution of Executive 

Functions to the Acquisition of 

Hebrew as a Second Language among 

Native Speakers of Arabic 

 ענת פריאור אונגר ר"ד עוואדה סהראב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Contribution of Executive 

Functions to the Processing of Hebrew 

as a Second Language among Native 

Speakers of Arabic 

 ענת פריאור אונגר ר"ד יאסין  ראנא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Toward a Language-General 

Understanding of Morphological 

Awareness 

 'רחמילביץ אביטל

פריאור  ר"ד

 ,ענת אונגר

  ר אורלי ליפקה"ד

 בשיפוט

Semantic processing in literary and 

Spoken Arabic: An event-related 

potential study 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ שחאדה מרים

 בשיפוט

Word recognition in normal and 

dyslexic readers of Arabic: a lexical 

decision study using subliminal and 

supraliminal presentations 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ שיחבר שאדן

 בשיפוט

Morphological effects in visual word 

recognition: A parafoveal preview 

study in Arabic 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ חבשי שיראז

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Language switching cost in Arabic-

Hebrew bilinguals: Effects of pre- and 

post-stimulus cueing 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ שמשום רנא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

The developmental contribution of 

morpho-orthographic transparency to 

visual word recognition among native 

Arabic readers 

 נקארה לנא
 ,אוסיד טיב'ח 'פרופ

  היתם טאהא" דר
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Arabic diglossia in visual lexical 

decision: an ERP study 
 זחאלקה רנא

 ,אוסיד טיב'ח 'פרופ

  רפיק אברהים' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

A comparison study of the efficacy of 

two intervention methods in dyslexia 

among Arabic speakers in elementary 

school 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ 'קנג  בושרה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Reading and writing literary and 

spoken Arabic using Arabic electronic 

texts: a behavioural study  

 מרוות רנא

 ,אוסיד טיב'ח 'פרופ

רפיק אברהים ' פרופ

  מייהל ון 'ג' ורפופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

An ERP study investigating the 

semantic processing in the context of 

Arabic diglossia  

 אזן'ח מונא
 ,אוסיד טיב'ח 'פרופ

  רפיק אברהים' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Effects of frequency on visual word 

recognition: an ERP study  
 אוסיד טיב'ח 'פרופ אנדריא סאמר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Effects of sleep disorders on cognitive 

functioning in school aged children  
 אוסיד טיב'ח 'פרופ פארס מנאל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The effect of vowelizaton in Arabic on 

word recognition  
 אוסיד טיב'ח 'פרופ נה'מחאג מרים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Impact of short vowelization In 

Reading Arabic : a Developmental 

Perspective 

 אוסיד טיב'ח 'פרופ נה'מחאג רוקיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Comparing the reading speed between 

native Arab speakers and Native 

Hebrew speakers  

 אוסיד טיב'ח 'פרופ לילי'ח ופא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

How positive is diglossia to executive 

functions? 
 אבו סאלח 'דועא

 ,אוסיד טיב'ח 'פרופ

  אברהים אסדי" דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

במאפיינים פונולוגיים ' התמקדות ספונטנית'

אוריינות  וסמנטיים של מילים והקשרה לניצני

 בקרב ילדי גן דוברי ערבית

 פאר למא

 ,מיכל שני 'פרופ

דר שלי שאול החוג 

  ללקויות למידה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

קשב ותפיסה )התרומה של עיבוד חזותי 

להכרת אותיות בקרב ילדי גן דוברי ( חזותית

 ערבית

 חוואלד הדיל

 ,מיכל שני 'פרופ

שלי שאול החוג ' דר

  ללקויות למידה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התרומה של ויסות רגשי וויסות קוגניטיבי על 

ההתפתחות של ניצני אוריינות מוקדמת בקרב 

 ילדי גן חובה דוברי ערבית

 שוואנה רימא

 ,מיכל שני 'פרופ

שלי שאול החוג ' דר

  ללקויות למידה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Error Monitoring and Local Global 

Processing among Subtypes of 

Dyslexia in the Hebrew Orthography 

 מרקוסון יעל

 ,מיכל שני 'פרופ

ליאת גולדפרב ' דר

  החוג ללקויות למידה

 סיים

Reading comprehension among at-risk 

readers in ages 8 to 10: prediction by 

trait anxiety, knowledge about and 

rumination in reading difficulties of 

children and their mothers 

 מיכל שני 'פרופ בלייכר שירה

 סיים

 

משתנים קוגניטיביים ורגשיים בקרב אמהות 

לילדים עם לקות קריאה ותרומתם המשולבת 

עם משתנים של הילדים להבנת הנקרא בקרב 

 הילדים

 מיכל שני 'פרופ הוך-נאור אדווה
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 סיים

ורגשיים בתהליך קבלת היבטים קוגניטיביים 

החלטה לגבי מקצוע בקרב נשים בעלות אבחנת 

 או הפרעת קשב ופעלתנות יתר/לקות למידה ו

 מיכל שני 'פרופ דגני איריס

 סיים

רומינציה שלילית במצבי תסכול אקדמי בקרב 

גורמים אקזקוטיביים  ADHD:מבוגרים עם 

והשלכות על דימוי עצמי אקדמי ועל שביעות 

 הרצון מהחיים

 מיכל שני 'פרופ ליכטנשטיין טל

 סיים
תרומתן של פונקציות ניהוליות ושל יכולת 

 קריאה לבקרה בקריאה
 הרמן גילי

 ,מיכל שני 'פרופ

דר ענת פריאור החוג 

  ללקויות למידה

 בשיפוט
Cognitive profiles, mathematics and 

sex differences  
Orly Turjeman מרק לייקין 'פרופ 

 סיים
Cognitive profiles, mathematics and 

bilingualism 
Orly Shagan  מרק לייקין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Neurophisiological study of gender 

differences in mathematic and 

language abilities 

Dana Bar Sade מרק לייקין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Brain activation (ERP) differences in 

Go/No Go tasks, between 

mathematically gifted and excel 

adolescents, who study 5 units 

mathematics 

Oshra Petrushka מרק לייקין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Brain activation (ERP) differences 

between monolingual and bilingual 

gifted young adults in set shifting task 

Tali Gal מרק לייקין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקיד הפרוזודיה בהבנת הנקרא בקרב קוראים 

 בכיתה ד
 שלי שאול ר"ד מושקוביץ רונן

 סיים
הבדלים המיספראליים בעיבוד גלובלי וסדרתי 

 בקרב קוראים תקינים בהשוואה לדיסלקטים
 שלי שאול ר"ד שריד ליטל

 סיים
פעילות מוחית בעיבוד מידע סדרתי והולסטי 

 הבדלים בין קרואים תקינים לדיסלקטים
 שלי שאול ר"ד הופמן-שגיא הדס

 סיים
הקשר שבין פונקציות ניהוליות להבנת הנקרא 

 ה -בקרב תלמידי כיתות ד 
 שלי שאול ר"ד אוחיון שירן

 בשיפוט
תקינים  עיבוד אודיטורי בסיסי בקרב קוראחם

 בהשוואה לקוראים דיסלקטים

-סימוניביץ יעל

 הנדלר

 ,שלי שאול ר"ד

  ר רפי שמש"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר שבין אורינות שפתית מוקדמת ליוכלות 

 זיכרון בקרב ילדי גן
 שלי שאול ר"ד חתן מורן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 קיפר דוריס התמקדות ספונטנית באורינות בקרב ילדי גן

 ,שלי שאול ר"ד

  פרופ מיכל שני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התמקדות ספונטנית באורינות מוקדמת בקרב 
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320 

 

טרם אישור 
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Subitizing Range 
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 הצעת התיזה
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החרדה בקריאה בקרב קוראים דסלקטים 
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  אבי קרני4 פרופ
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functions in the development of 
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  אוסייד חטיב' פרופ
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English FL reading comprehension in 

Israeli adolescents 
 זלצמן קוליק ריטה
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  ר תמי קציר"ד

 שלב ב

The role of morphological awareness 

in literacy skills of elementary school 

Russian-Hebrew bilingual children4 

 שחר יאמס דפנה
 ,ענת פריאור אונגר ר"ד

  זהר אביתר' פרופ
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Reading comprehension in first and 

second language 
 מור בילי 

 ,ענת פריאור אונגר ר"ד
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 אלמאדי נידא
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דר תמי קציר החוג 

  ללקויות למידה

 שלב א

עמדות ודפוסי התמודדות של הורים אולטרא 

-5בגלאי אורתודוכסים ליטאיים כלפי בניהם 

 'חדר'המגלים קשיים ברכישת הקריאה ב, 0
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 ,מיכל שני 'פרופ

' רבקה איזיקוביץ' פרופ

  הפקולטה לחינוך

 שלב א

 

 

 השפעה של משוב על הבנת נקרא

 

 קליידר עינת

 ,מיכל שני 'פרופ

תמי קציר החוג ' דר

  ללקויות למידה
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Neuropsychological investigation of 
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 ,שלי שאול ר"ד

  פרופ מרק לייקין

 שלב א
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  פרופ מיכל שני

 שלב ב

The impact of visual distracters on 

the reading performance of dyslexic 

readers and an avoidance method for 
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Prof. Zvia Breznitz  
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' פרופ

 ,צביה ברזניץ (אמריטה)

  עודד זהבי ' פרופ

 שלב ב
קשוריות מוחית בקרב דסלקטים בהשוואה 

 לקוראים תקינים 
 פריד  אלכס 

' פרופ

 צביה ברזניץ (אמריטה)

 בשיפוט
זכרון עבודה בקרב קוראים דסלקטים 

 בהשוואה לקוראים תקינים 
 שני  דרור 

' פרופ

 צביה ברזניץ (אמריטה)

 סיים
בקרב קוראים דסלקטים בהשוואה חקר הקשב 

 לקוראים תקינים
 שי  מנשה 

' פרופ

 צביה ברזניץ (אמריטה)

 שלב ב
השפעה על : אימון קוגניטיבי ואימון קריאה 

 יעילות הקריאה של קוראים דסלקטים 
 צנטובה  אולגה 

' פרופ

 צביה ברזניץ (אמריטה)
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Differences in reading 

rate of Hebrew and 

Arabic texts used in the 

Psychometric Entrance 
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מרכז ארצי 

לבחינות והערכה 

 (ו"מאל)

  אברהים 'פרופ

 (PI) רפיק

2025-202.  $204000 $ 

השפעת אימון הקריאה על 

מחקר : פעילות מוחית 

  FNIRSבאמצעות 

Culter  

' פרופ

צביה ברזניץ (אמריטה)

 (PI),  

 איתמר סלע 

2022-5025 2004000 $ 

השפעת אימון קריאה באמצעות 

על איכות הקריאה של  RAPה 

תלמידי כתות ד קוראים 

 דסלקטים 
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' פרופ

צביה ברזניץ (אמריטה)

 (PI),  

ציפי הורביץ סקוט 
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Cognitive Flexibility. Psychology: Advances on cognitive 

psychology, 4, 7A, 1-10.  

Nevo, E. & Breznitz, Z. (2013). The development of working 

memory from kindergarten to first grade in children with 

different levels of decoding skills. Journal of Experimental 

Child Psychology, 114, 217-228  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

Breznitz, Z, Shaul,S. Horowitz-Kraus,T, Sela, I Nevat, M Karni, 

A. (2103). Enhanced Reading by training with imposed time-

constraint in typical and dyslexicAdults, Nature 

CommunicationsBeidas.  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

H. Khateb, A, Breznitz, Z. The Cognitive Profile of Adult 

Dyslexics and Its Relation to their Reading Abilities", Reading 

and Writing: An Interdisciplinary Journal 

dx.doi.org/10.1007/s11145-013-9428-5  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

Springer Netherlands Bar-Kochva, I. & Breznitz, Z. (accepted). 

Reading Scripts that Differ in Orthographic Transparency: A 

Within-Subject-and-Language Investigation of Underlying 

Skills. Journal of Experimental Child Psychology.  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

Dodiuk-Gad, R., Lerner, M., Breznitz, Z., Cohen-Barak, E., Ziv, 

M., Shani-Adir, A., Amichai, B., Zlotogorski, A., Shalev, S. and 

Rozenman, D. (2013), Learning disabilities in Darier's disease 

patients. Journal of the European Academy of Dermatology 

and Venereology. doi:10.1111/jdv.12103  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

Niedo, J., Yen Ling, L., Breznitz, Z. & Berninger,V. (accepted 

2013), Computerized Silent Reading Rate and Strategy 

Instructionfor Fourth Graders at Risk in Silent Reading Rate, 

Learning Disabilities Quarterly.  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ

Korinth, S. P., Sommer, W., & Breznitz, Z. (2013). Neuronal 

response specificity as a marker of reading proficiency: two-fold 

nature of the N170 revealed after massive repetition. 

Neuroreport, 24(2), 96–100. 

doi:10.1097/WNR.0b013e32835d20b1  

  (אמריטה)' פרופ

 צביה ברזניץ
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
רכיבים והשלכות לתהליכי ": תגובה להתערבות"גישת (4 "2025)אורלי , ליפקה

, אחוה4מהלכה למעשה: שילובים(4 עורכות)בתוך אבישר ורייטר "4 הוראה ולמידה

 4 202-287: עמודים

 אורלי ליפקה ר"ד

Leikin, M. (2013). The effect of bilingualism on mathematical 

creativity in early childhood. Journal of Theoretical and 

Experimental Psychology, 6(2), 13-44.  

 מרק לייקין 'פרופ

Waisman, I, Leikin, M., Shaul, S. & Leikin, R. (2013). Brain 

potentials during solving area-related problems: Effects of 

giftedness and excellence in mathematics. 8
th

 Congress of 

European Research in Mathematics education (CERME 8).  

 מרק לייקין 'פרופ

Prior, A. (in press). Bilingualism: Interactions between languages 

(3000 words). To appear in: P. Brook & V. Kempe (Eds) 

Encyclopedia of Language Development. Sage Reference.  

פריאור  ר"ד

 ענת אונגר

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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חוג למנהיגות ומדיניות 

 בחינוך 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אימן אגבריה ר"ד 200%

 רבקה איזיקוביץ 'פרופ 200%

 דבורה גולדן ר"ד 73%

 אורן גולן ר"ד 30%

 תמר כתריאל 'פרופ 30%

 שירי לביא ר"ד 200%

 קלרה סבג ר"ד 200%

 אנית סומך 'פרופ 73%

 לטם חזן-פרי ר"ד 200%

 זהבה רוזנבלט 'פרופ 200%

 אביהו שושנה ר"ד 30%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
3.43  69    

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 143  95  48 

 תואר שלישי  17 17 
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 אישי מידע. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ גוטמן סיון  מהטמה גנדהי בזכרון הקולקטיבי בהודו

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ ספיבק ליאת גרמניים מתנדבים בישראלצעירים 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ייצוג העומדים מן הצד בתכניות לימודים 

 ובמוזיאונים

-גלמן אודרי

 חומסקי

 ,תמר כתריאל 'פרופ

  ר דוד זילברקלנג"ד

 סיים
שמושי מדיה בקרב : בין ניתוק לחיבור

 תרמילאים ישראליים בדרום אמריקה
 תמר כתריאל 'פרופ קולטרובסקי נדיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת הנהלים למניעת הפליה על בתי הספר 

 החרדיים בעיר אלעד
 לטם חזן-פרי ר"ד פרלשטיין אושרת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

זכויות ילדים להשתתפות במועצות ? כמו גדולים

 תלמידים
 לטם חזן-פרי ר"ד ניר טל

טרם אישור 

 התיזההצעת 

קוים לדמותה של הפליה מחמת נטייה מינית 

במערכת החינוך והשפעתה על התפתחות תודעת 

 זכויות 

 לטם חזן-פרי ר"ד ליאור אוזמן

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 תמר כתריאל 'פרופ אור-בר אסנת תרבות של שונות בלימודי יצירהואמנות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידו המתווך בין : הון פסיכולוגי בצוותי ניהול

 אקלים של למידה ותוצרים ברמת הפרט והצוות
 אנית סומך 'פרופ חלד אפרת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין ההון הפסיכולוגי של המנהל להון 

 הפסיכולוגי הצוותי 
 אנית סומך 'פרופ ביטון חן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפקידה המתערב של : הרכב צוותי עבודה 

המעצבת בקשר שבין ערכי חברי  המנהיגות

 הצוות לבין תוצרים ברמת הצוות

 אנית סומך 'פרופ אבני מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מודל תיווך להבנת הגורמים המקדימים 

 וההשלכות של ניהול סף בצוותים חינוכיים
 אנית סומך 'פרופ דר'ח מנאר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנית סומך 'פרופ טוקאן מרי הבנת תופעת ההתנהגות אזרחית ארגונית 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מודל אינטגרטיבי להבנת התנהגות אזרחית 

בחינת הגורמים המקדימים : ארגונית צוותית

 וההשלכות בקרב צוותים חינוכיים

 אנית סומך 'פרופ חוטבא  סוהא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 המיוחד בישראלהפרטה בחינוך 

אבו ' חאג עפיפה 

 נימה'ג

 ,אנית סומך 'פרופ

  ר ניבי אריאלי"ד
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שפיצר טל יחסים בין צוותים בארגון

 ,אנית סומך 'פרופ

  זהבי-ענת דרך' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אנית סומך 'פרופ רז שחר התנהגות אזרחית ארגונית כתופעה צוותית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חינוך ולגיטימציה לשימוש באמצעי המדיה 

 לאומית-החדשים בציונות הדתית
 אורן גולן ר"ד דון יעקב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

דפוסי בחירת בני זוג באמצעים מקוונים בחברה 

 החרדית
 אורן גולן ר"ד כהן לירז

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פורמאלית מדיה כמכוננת למידה לא -עיתונות ניו

 בחברה החרדית
 אורן גולן ר"ד שאולי-משעול נחי

 סיים
For the sake of fasting: Anorexia as 

secular asceticism 
Ron Finkenberg דבורה גולדן ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית למודי הספרות : חינוך וחוויה משמעותית

 מנקודת מבטם של תלמידי תיכון
 ארי-בן יואב

 ,דבורה גולדן ר"ד

  ר אריה קיזל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Arab students in transition from a 

Jewish-Arab school 
 דבורה גולדן ר"ד שלאטה חנאן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The enduring impact of a school ethos 

on its graduates 
 אוגד תמר

 ,דבורה גולדן ר"ד

  ר צפריר גולדברג"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דבורה גולדן ר"ד ניב אורי השתנות בילדות בפדגוגיה הביקורתית

 סיים

הסתכלותן הרטרוספקטיבית של נשים ערביות 

נשואות ןמשכילות על חוויתן החברתית 

 בקהילתן בתקופת לימודיהן

 רבקה איזיקוביץ 'פרופ סחר קסום בשיר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית נשים ערביות : הגירושיןחיים לאחר 

 מוסלמיות משכילות
 רבקה איזיקוביץ 'פרופ רייא מייסון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

משפחת גלאס של  -דמות המחונן בספרות 

 ר כמקרה מבחן'סלינג4ד4'ג
 רבקה איזיקוביץ 'פרופ בן ארזה הדס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אביהו שושנה ר"ד קפלינסקי טל זהות מקצועית וזהות אישית בקרב עצמאיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מושג העצמי בקרב אמהות ערביות 

 באוניבריסטה
 אביהו שושנה ר"ד שחאדה סחר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מושג העצצי בקרב סטודנטיות ערביות 

 המתגוררות בכפרים
 אביהו שושנה ר"ד חוסיין ראועה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אביהו שושנה ר"ד רונן מיטל קבוצות לחמלה עצמיתאתנוגרפיה של 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בקרב משתתפי ( אחרי-לפני)מושג העצמי 

 קבוצות לחמלה עצמית
 אביהו שושנה ר"ד אורבך יפית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

טבע על מושג -ההשפעה של קבוצות תרפיה

 העצמי של נוער בסיכון
 אביהו שושנה ר"ד אבדר מאיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין סגנון מנהיגות של רכזים לבין 

נשיאתם באחריות של מורים המתווך דרך 

 מחוייובותם הארגונית והמקצועית

 זהבה רוזנבלט 'פרופ אנעים מוחמד 

 סיים

 

 

נשיאה באחריות כמתווכת בקשר בין השתתפות 

בהחלטות לבין הסתגלות לשינוי וביצוע בעבודת 

 "אופק חדש"החדרת -בתקופת שינויהמורה 

 

 זהבה רוזנבלט 'פרופ קוגן יוליה
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 סיים

Framing the Involvement of the Civil 

Society Organizations in Education: A 

Case Study of "The Association for 

Civil Rights in Israel" 

Revital  Katz אימן אגבריה ר"ד 

 סיים

Arab High Schools in Education 

Networks: Significance of Belonging 

to a Network from the Perspective of 

Principals4 

Hiam  Abas אימן אגבריה ר"ד 

 סיים

Knowledge and Pedagogy of 

Citizenship Education in Arab Teacher 

Education Colleges: A Case Study of 

"Al-Qasmi Academic College of 

Education" 

Bhaa  Saa'da אימן אגבריה ר"ד 

 סיים

Education and Privatization in the Arab 

Society in Israel: Shadow Education in 

Nazareth 

Doa ' Khateab אימן אגבריה ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Image of the "Ideal Muslim" in 

Islamic textbooks in Israeli and 

Palestinian High schools 

Sandra 

 Blanghaps 
 אימן אגבריה ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Which Kind of Citizenship Rabin Pre-

Army Leadership Program is education 

for? 

Zach Shmoale אימן אגבריה ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

How Schools Do Policy? A Case Study 

of the Enactment of "New Horizon "

Reform in an Arab Elementary School 

in North Israel 

Salam  Daibes אימן אגבריה ר"ד 

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 תמר כתריאל 'פרופ אהרוני מתן של ייצור תרבותקולנוע חרדי כזירה  שלב ב

 שלב ב
אתנוגרפיה של עיתונות ספורט בזירת תקשורת 

 משתנה
 חגי חיים

 ,תמר כתריאל 'פרופ

  ר אורן מאיירס"ד

 שלב ב
ב "לימודי ישראל בחינוך היהודי בארה

 ובאוסטרליה
 תמר כתריאל 'פרופ אטיאס שלומית

 שלב ב

 

 

 ייצוגי ילדות במוזיאון הילדים בחולון 

 

 

 דגן-נצר הדס 
 ,תמר כתריאל 'פרופ

  ר דבי גולדן "ד
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 קנה תמר קו" )אימון" שלב ב

 ,תמר כתריאל 'פרופ

, ר עמליה סער"ד

סוציולוגיה 

  ואנתרופולוגיה

 שלב ב

השלכותיה החיוביות והשליליות של נשיאה 

 ,על עבודת המורה( Accountability)באחריות 

וההשפעה המתערבת של מאפייני אישיות 

 ומאפייני התפקיד

 ברגר סיגל
 ,אנית סומך 'פרופ

  זהבה רוזנבלט' פרופ

 אנית סומך 'פרופ שני אורית פיתוח מודל להבנת החוסן הבית ספרי שלב א

 שלב ב

An Ethnography of Israeli Families' 

Backpacking Journeys in India: 

Educational and Pedagogic Aspects  

 דבורה גולדן ר"ד יערי חן

 שלב ב

An Ethnography of the Museum of 

Childhood: The construction of 

childhood  

 דגן-נצר הדס
 ,דבורה גולדן ר"ד

  תמר כתריאל' פרופ

 שלב א

The Establishment of Semi-Private 

Education in Israel: An Ethnographic 

Study of Educational System in 

Change4 

 דבורה גולדן ר"ד צור-רוטמן עמית

 אקלים תרבותי מיטבי בכפרי נוער בישראל שלב א
-מויאל מאיה

 בוטוין
 רבקה איזיקוביץ 'פרופ

 שלב א

המשקל של המרכיבים האידאולוגים 

והמקצועיים בתהליך האקולטורציה של רופאים 

 מארצות הברית אשר הגרו לישראל

 רבקה איזיקוביץ 'פרופ מרנלנדר דנה

 שלב א

עמדות ודפוסי , ידע": והגית בו יומם ולילה"

התמודדות המשפחה הליטאית האולטרא 

אורתודוכסית בהקשר לקשיי קריאה של בנה 

 הלומד בחדר בישראל

 'ליבוביץ נורית 
 ,רבקה איזיקוביץ 'פרופ

  מיכל שני' פרופ

 בשיפוט

י תרבות ילד? המשכיות או למידה מחדש

-שלישית בישראל התמודדות עם מעברים בין

 תרבותיים

 רבקה איזיקוביץ 'פרופ דניאל אירית

 שלב ב

דרכים בהם משחקי : האם משחקים הם רק כיף

תפקידים דמיוניים עשויים לסייע לעולים 

 מתבגרים מחבר העמים בישראל

 רבקה איזיקוביץ 'פרופ יוקלזון אינה

 שלב ב

והשלכותיה על הפרט והארגון נשיאה באחריות 

בחינת ההשפעה המתערבת של : בקרב מורים

 משאבים אישיים וארגוניים

 ברגר סיגל
 ,זהבה רוזנבלט 'פרופ

  פרופסור אנית סומך
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2022-202. 50000 ₪ 

The Clinic for 

Leadership and Policy 

in Education 

Israel Council 

 for Higher 

Education 

 (PI) אימן אגבריה ר"ד

2025-202. 
200,000,00  

 € 

Diversity in Israel and 

Germany  

The German-

Israeli  

Future Forum  

 ,(PI) אימן אגבריה ר"ד

Prof. Dr. Viola B. 

Georgi, Dr. Yotam 

Hotam, Dr. Linor 

Hadar  

2025-2027 200000 € 

Shaping Community 

Boundaries in a 

Networked Society :The 

Case of the ultra 

Orthodox Community in 

Israel 

 מארי קירי

 (CIG) 
 (PI) אורן גולן ר"ד

2025-2028 2225095 ₪ 

Emergent Self-

Educating Communities 

in Technology-

Enhanced Environments 

 אייקור

 (לינקס) 
 (PI) אורן גולן ר"ד

2025-2023 283000 ₪ 
מפרספקטיבה תוך צוותית 

 צוותית-לפרספקטיבה בין
ISF 

  ,(PI) אנית סומך 'פרופ

 זהבי-ענת דרך

 (PI) אביהו שושנה ר"ד ISF אבחנות סטטוס בפעולה ₪ 220000 .2022-202

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
קוים לדמותה בעידן של מהפכה : הזכות לחינוך(4 "2025)לטם , חזן-פרי

 4 255-232: 20, משפט ועסקים4" חוקתית
 לטם חזן-פרי ר"ד

, מילים: מגדר ומשפט בפרשת עמנואל, דת(4 "42025 )ל, חזן-ופרי4 ש, אלמוג

 4 222-203(: 2-2)3 עיונים בשפה וחברה4" קולות ופרשנויות

 

 לטם חזן-פרי ר"ד
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Katriel, T. & Shavit, N. (2013) “Speaking Out: Testimonial 

Rhetoric in IsraeliSoldiers’ Dissent.” Versus: Quaderni di Studi 

Semiotici 116: 81-105.  

 תמר כתריאל 'פרופ

Lavy, Mikulincer, & Shaver (2013). “Intrusiveness Antecedents 

and Outcomes from an Attachment Theory Perspective: A Dyadic 

Diary Study.” Personality and Individual Differences, 55: 972-

977. 

 שירי לביא ר"ד

Perry-Hazan, L., Almog, S. & A'li, N. (2013). "Applying 

International Human Rights Standards to National Curricula: 

Insights from Literature Education at Jewish and Arab Israeli 

High-Schools." Northwestern Interdisciplinary Law 

Review,VI(1): 1-20.  

 לטם חזן-פרי ר"ד

Eisikovits, Rivka A. (2013). "Second generation identities: The 

case of transnational young females of Russian descent in Israel". 

Ethnicities. (online first version). 

http://etn.sagepub.com/content/early/2013/09/17/14687968135011

66.  

רבק איזיקוביץ 'פרופ

 ה

Sigad, L. & Eisikovits, R.A. (2013):"Grandparenting across 

borders: American grandparents and their Israeli grandchildren in 

a transnational reality" Journal of Aging Studies, 27(4):308-16.  

רבק איזיקוביץ 'פרופ

 ה

Agbaria, A. K., & Pinson, H. (2013). When Shortage Coexists 

with Surplus of Teachers: The Case of Arab Teachers in Israel. 

Diaspora, Indigenous and Minority Education, 7(2), 69-83.   

 אימן אגבריה ר"ד

Agbaria, A. K., & Mustafa, M. (2013). The case of Palestinian 

civil society in Israel: Islam, civil society, and educational 

activism.Critical Studies in Education,55(1), 44-57.  

 אימן אגבריה ר"ד

Agbaria, A. K. (2013). Arab civil society and education in Israel: 

the Arab Pedagogical Council as a contentious performance to 

achieve national recognition. Race Ethnicity and Education, 

(ahead-of-print), 1-21.  

 אימן אגבריה ר"ד

Agbaria, A. & Mustafa, M. (2013). Official Knowledge and the 

Counter Knowledge in Education for Belonging in Israel. Gilui 

Da'at. 4, 41-76.  

 אימן אגבריה ר"ד

Shoshana, A. (2013). Translating A National Grand Narrative into 

Personal Story: Alternative Biographies among Siblings in 

Everyday. Narrative Inquiry 23(1): 171-191.  

 אביהו שושנה ר"ד

Shoshana, A. (2013). Minor Language and Major Responses in 

thePopular Music in Israel. Poetics, 41(5): 481-500.  
 אביהו שושנה ר"ד

Sasson-Levy, O. & Shoshana, A. (2013) "Passing" as 

(Non)Ethnic: The sraeli Version of Acting White 83(3): 448-472.  

 

 אביהו שושנה ר"ד
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Shoshana, A. (2013). Role-Play and the "As if" Self in Everyday 

Life. Ethos 41(2): 150-173.  
 אביהו שושנה ר"ד

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Translating team 

creativity to innovation implementation: The role of team 

composition and climate for innovation. Journal of Management,  

39: 684 - 708.  

 אנית סומך 'פרופ

Somech, An. & Drach-Zahavy A. (2013).Organizational 

citizenship behavior and 

employee'sstrain:Examiningthebufferingeffectsofleader 

supportand participation in decision making. European Journal 

of Work and Organizational Psychology,22: 138–149.  

 אנית סומך 'פרופ

Drach-Zahavy, A. & Somech, A. (2013), Linking task and goal 

interdependence to quality service: The role of the service climate. 

Journal of Service Management,24: 151 - 169.  

 אנית סומך 'פרופ

Sabbagh, C. & Resh, N.(2013) Citizenship Orientation Styles in a 

Divided Society: A Comparison of Three Groups of Israeli Junior-

High School Students – Secular Jews, Religious Jews, and Israeli 

Arabs. Education, Citizenship and Social Justice. Pp. 45. 

Published online, doi: 10.1177/1746197913497662  

 קלרה סבג ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Agbaria, A. (2013). Teacher education policy in Israel: The 

demand for national and pedagogical recognition. In A. Agbaria 

(Ed.), Teacher Education in the Palestinian Society in Israel: 

Institutional Practices and Educational Policy (pp. 11-47). Tel 

Aviv: Resling  

 אימן אגבריה ר"ד

Agbaria, A., & Jabareen, Y. (2013). Buried reports: The 

implications of the politics of contempt on Arab education in 

Israel. In D. Avnon Ed.), Civic Education in Israel (pp. 106-

146). Tel-Aviv: Am-Oved.  

 אימן אגבריה ר"ד

Katriel, T. (2013). “Homeland and Diaspora in Israeli Vernacular 

Museums.” InEmanuela Trevisan Semi, Dario Miccoli, and Tudor 

Parfitt (eds.) Memory andEthnicity: Ethnic Museums in Israel 

and the Diaspora. Cambridge: CambridgeScholars Publishing, 

pp.1-19.  

 תמר כתריאל 'פרופ
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Katriel, T. (2013) "Courtesy expressions/politeness: (ii) Modern 

Hebrew," in G. Khan, ed. Encyclopedia of Hebrew Language 

and Linguistics. Leiden: Brill, pp. 635-636.  

 תמר כתריאל 'פרופ

Katriel, T. (2013) Dugri Speech" in G. Khan, ed.Encyclopedia of 

Hebrew Language and Linguistics. Leiden: Brill, pp. 777-778.  
 תמר כתריאל 'רופפ

Katriel, T. (2013) “Museums (vernacular) in Israel.” In H. Bar-

Itzhak, ed. Encyclopedia for Jewish Folklore. Armonk, N.Y.: 

M.E. Sharpe, pp. 382-383.  

 תמר כתריאל 'פרופ

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Gender Role Ideology. 

Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-

Blackwell.  

 אנית סומך 'פרופ

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2013). Towards a 

conceptualization of inter-team boundary activities: Identifying 

intra- and inter-team structural facilitators. In J. Langan-Fox & C. 

L. Cooper (Eds.), Boundary-Spanning in Organizations: 

Network, Influence, and Conflict (pp. 99-115). Routledge.  

 אנית סומך 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
תרבות , משפטבין : החינוך החרדי בישראל (20254)לטם , חזן-פרי

האוניברסיטה העברית בירושלים , הפקולטה למשפטים: ירושלים .ופוליטיקה

 4ונבו

 לטם חזן-פרי ר"ד

Agbaria, A. (Ed.). (2013). Teacher Education in the Palestinian 

Society in Israel: Institutional Practices and Educational 

Policy. Tel Aviv: Resling. 295 pages.  

 אימן אגבריה ר"ד

Golan, O. (2013). “Charting Frontiers of Online Religious 

Communities: The Case of Chabad Jews”, Digital Religion, In 

H., Campbell (ed.), London: Routledge.  

 אורן גולן ר"ד
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 פקולטה למדעי ה

 הרווחה והבריאות
 

   שי לין' פרופ: דיקן
 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון 2014 

 תואר שני 2312

 תואר שלישי 317

 כ"סה 3131
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הספר לבריאות -בית

 הציבור
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 ליאורה אור ר"ד 3.1%

 רונית אלמוג ר"ד 3.1%

 אריה אמסטר ר"ד 22%

 רונית אנדוולט ר"ד 25%

 אורנה אפל-בראון 'פרופ 355%

 שולמית בראמלי גרינברג ר"ד 25%

 מיכה ברחנא ר"ד 3.1%

 ענת אדלסבורג-גסר ר"ד 355%

 מנפריד גרין 'פרופ 355%

 יהונתן דובנוב ר"ד 3.1%

 יצחק זיידס ר"ד 11.1%

 שירה שגיא-זלבר ר"ד 355%

 סלמאן זרקא ר"ד 3.2%

 מיכל כהן דר ר"ד 3.1%

 דיאן לוין זמיר ר"ד 3.1%

 שי לין 'פרופ 355%

 רפאל כראל 'פרופ 25%

 יעל לצר 'פרופ 25%

 מאיר פרץ פוגטש 'פרופ 22%

 ליטל קינן בוקר ר"ד 25%

 ליזה רובין ר"ד 3.1%

 יעקב רוזנפלד ר"ד 3.1%

 שמואל רשפון 'פרופ 11.1%

 שרון שניטמן ר"ד 355%
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 310  203 107  

 תואר שלישי 23  23 
 
 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 שם המונחה נושא עבודת התיזה סטטוס

שם 

ת /חבר

 הסגל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Perceived and Experienced Stigma of 

the LGBTQ Community and its 

Relationship to Healthcare Services 

(both acquired and desired) 

Pora  Kuperman שרון שניטמן ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between religious 

orientation, internalized thin ideal and 

disordered eating in orthodox 

adolescent girls 

 יעל לצר 'פרופ אוזיק רחל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between 

superwomen models and ED in 

Orthodox women 

 יעל לצר 'פרופ פרנקל-דורי טללית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Clinical characteristics of females 

who forced hospitalized for eating 

disorders  

 יעל לצר 'פרופ זהר עדית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between meaning of 

life, religiosity and disordered eating 

pathology: the role of volunteering in 

modern orthodox adolescents females . 

 יעל לצר 'פרופ גלזר טליה

 יעל לצר 'פרופ חייקין טל The relationship between Orthorexia בשיפוט
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and eating disorders in nutrition 

students 

 בשיפוט

The relationship between feeding 

patterns and healthy eating behavior 

in mother-infant interactions 

 פשטצקי עודד

 ,יעל לצר 'פרופ

ר גילה רוזן מכון "ד

  וייצמן רחובות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Brest plastic surgery among patients 

with Eating Disorders 
 יעל לצר 'פרופ ינובר שני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Eating disorders and pregnancy: the 

patients perception of body image 
 יעל לצר 'פרופ ברגר מורן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Clinical Characteristics, Eating 

Patterns and Psychopathology among 

Israeli Arab women with Night Eating 

Syndrome : control study 

 יעל לצר 'פרופ ברין'ג אנגאם

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Clinical and psychosocial 

characteristics of youngsters with EDs 

after hospitalization :Follow up 

 מורנו איילת 

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ דני שטיין 

ס לרפואה על "ביה

שם סאקלר 

אוניברסיטת תל 

  אביב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of Disordered Eating. 

 יעל לצר 'פרופ גולדשטיין עינת 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of impulse control  

 יעל לצר 'פרופ לוין בת אור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing :the 

role of changing eating pattern 

 יעל לצר 'פרופ סקלקנס יפעה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of perfectionism. 

 יעל לצר 'פרופ יעיש-בן שיר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Inter-hemispheric integration of 

emotional stimuli in AN .(Co-

supervision with Prof. Zohar Eviatar.) 

 דרורי אלונה

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ זהר אבייתר 

החוג לפסיכולוגיה 

  אוניברסיטת חיפה

טרם אישור 

 ת התיזההצע

The relationships between health 

parameters and eating patterns among 

children with autism,(co-supervision 

Dr. E. Gal) 

 כהן מורן

 ,יעל לצר 'פרופ

ר עינת גל החוג "ד

לריפוי בעיסוק 

  אוניברסיטת חיפה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ידע ועמדות על החיסונים המומלצים לעובדי 

בריאות בקרב עובדי הבריאות במרכז הרפואי 
 שמואל רשפון 'פרופ ברין'ג ראיפה
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 ם"רמב

 נתיב אורית  פטליזם בחולי סוכרת סיים
-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 בניסטי גולן עישון בקרב חיילי צהל סיים

-בראון 'פרופ

 ,אורנה אפל

  ר זקרה"ד

 ליאלי מריה סטיגמטיזתציה בקרב אחיות לגבי השמנה סיים
-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הבדלים בהשגחה למניעת תאונות בילדים בין 

 ערבים ויהודים
 חטיב מרוות

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אורן שירה פעילות גופנית

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 לאחר אישור

 הצעת התיזה

Knowledge, attitudes and practice 

towards soft drinks consumption 

among adult Arab population 

Asuan Jamal  
-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Non-HDL cholesterol and 

cardiovascular mortality  
Petra Abed  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

 סיים

Physical activity at work and at 

leisure time and all cause and 

cardiovascular mortality  

Gil Harari  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  מנפרד גרין ' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Knowledge attitudes and practice of 

nonalcoholic fatty liver disease 

patients with regard to lifestyle 

modification as compared to diabetic 

patients 

Gali Dror-Lavi  
-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

 סיים

Factors associated with adherence to 

weight reduction and physical activity 

program in obese children 

Maya Ben Abu  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  ר גל דובנוב רז"ד

 סיים

 

Exposure to passive smoking among 

Arab women with acute MI as 

compared to controls 

 

Khaled Awawdi  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  מנפרד גרין ' פרופ

 סיים
The association between viral 

hepatitis and the metabolic syndrome 
Shira Yair-Sabag  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  נוסינזוןר "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The association between soft drinks 

consumption, serum uric acid and 

fatty liver  

Libi Openhaimer  
-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

 סיים
Institutional and Cultural Perspectives 

of Home Birth in Israel 
Michal  Maroz 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Nutritional pattern and nonalcoholic 

fatty liver disease 
Esti  Solomon  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

 סיים

Evaluation of Israeli consumer's 

perceptions and positions of front and 

back of package nutrition labeling. 

Yaara Tirosh 

Kamienchick 

-גסר ר"ד

 ,ענת אדלסבורג

Ronit Endevelt  

 בשיפוט
Identifying the barriers in the social 

marketing process of integrating of 
Shbat Shbat 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג
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people with mental disorders in the 

Arab (Muslim) community in Israel 

and ways to reduce them 

ור טרם איש

 הצעת התיזה

Strategic use of entertainment - 

education raise the issue of sexual 

assault of young children. How the 

play "Yael learns to keep her body" 

affects the children and parents on 

issues of sexuality and the prevention 

of injury. 

Talia Fridman 
-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Attitude and Barriers Characterization 

of Adopting a Clever Nutrition from 

low Socio-Economic Children Garden 

Parents Point of View 

Osnat Shany 

-גסר ר"ד

 ,ענת אדלסבורג

Ronit Endevelt  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Disordered eating (night and binge 

eating) among morbid obese patients 

and the association with hepatic 

fibrosis  

Dafna Shoham  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  ר סיגל פישמן "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The dietitians treatment space and its 

influence on the communication 

process between the dietitians and 

patients  

Yael Birman 
-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Internet use as nutritional intervention 

tool according to Israeli-Russian 

patients 

Svetlana Shalayeva 
-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Eltroxin affair as a risk 

communication case study 
Suhad  Mabjeesh 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 

The barriers for abortion among Arab 

Muslim Women, following a 

diagnosis of genetic defect 

 

 

Nor  Abedelhadi 
-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

 בשיפוט

The association between non 

alcoholic fatty liver diseases 

(NAFLD) and quality of life (QOL) 

parameters and utilization of health 

service in Israeli Jewish population 

Dalit Schlesinger  
-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The association between state and 

trait anxieties, dietary patterns and 

non alcoholic fatty liver disease 

Reut   Goldshmidt 

Moyal 

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  ר רויטל קריב"ד

 בשיפוט
השפעת סוג התזונה ביילודים על המצב 

 הנוירוהתפתחותי 
 ספאדי לילה

 ,ליזה רובין ר"ד

, ר רונית אנדוולט"ד

  ר חגית פרידמן"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התנהגות ועמדות של רופאי ילדים על , ידע

 מחלת פסוריאזיס
 טמסטט כהן פאני 

 ,ליזה רובין ר"ד

  מנפרד גרין' פרופ

 סיים
השפעת סיקור מצב קרישיות על התנהגות 

 בריאותית 
 חיגאזי עתאב

 ,ליזה רובין ר"ד

  מנפרד גרין' פרופ
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 בשיפוט

שינה בטוחה ידע עמדות והתנהגות לגבי 

אוניברסיטה )בהורים לתינוקות בירושלים 

 (העברית

 ליזה רובין ר"ד אהרוני קוטלר מלכיה

 סיים

: 2532, הנקה באוכלוסייה הערבית בישראל

שכיחות וגורמים משפיעים על ההענות 

 להמלצות לפי תאוריית ההתנהגות המתוכננת

 ליאורה אור ר"ד סעדי הנאדי

 בשיפוט
תהליך האבחון ומשך , אנדומטריוזיסהארעות 

 2551-2533האבחון בנפת חיפה 
 הוד-הראל יעל

 ,ליאורה אור ר"ד

, ר יובל קאופמן"ד

מנחה קליני ממרכז 

  חיפה, רפואי כרמל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

היענות להמלצות בתחום הפעילות הגופנית 

ישראל , 3בקרב בני נוער חולי סוכרת מסוג 

ות תאוריית ההתנהגות ניבוי באמצע - 2533

 המתוכננת

 ליאורה אור ר"ד שאמי-נופי נסרין

 סיים
אומנות כאמצעי טיפול רגשי בקרב אמהות 

 שסובלות מדיכאון אחרי לידה בחברה הערבית
 חמד אפנאן

 ,יעקב רוזנפלד ר"ד

פייסל ' פרופ

  עזאיזה

 רונית אנדוולט ר"ד כהן תמר דעת מובילי דעה על מיסוי מזונות אל בריאים בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הערכות ישראל מבחינת משאבי אנוש למגפת 

 ההשמנה 
 הורוביץ מיכל 

 ,רונית אנדוולט ר"ד

  ר עידו גל "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ספדי לילה השפעת צורת הזנה על תנועתיות בילודים

 ,רונית אנדוולט ר"ד

ר ליזה רובין "ד

  ר חגית פרידמן "וד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רונית אנדוולט ר"ד מיחאליס פהוד  מרשמים דיגיטלים דפוסי שימוש 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ידע של הורים לילדים במעמד כלכלי חברתי 

 נמוך לגבי תזונה 
 שני אסנת

 ,רונית אנדוולט ר"ד

ר ענת גסר "ד

  אדלסבורג 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 בוקאי מאיה אכיהל רגשית בפיברומיאלגיה 

 ,רונית אנדוולט ר"ד

  ר חיים שפירא "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 אלצהיימר ודפוסי אכילה במגזר הערבי 

 

 אנגל רנין
 ,רונית אנדוולט ר"ד

  פרופ פרלה ורנר 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 טולדנו יערה אוריינות מתמטית בחולי סוכרת כמנבא איזון 

 ,רונית אנדוולט ר"ד

  ר עידו גל "ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רונית אנדוולט ר"ד קבלן מאהא  סוכרת ומעמד במשפחה ב אוכלוסיה הדרוזית 

 סיים

The relationship between school 

environment and childhood obesity in 

Haifa 

 אופיר דקלה

 ,יהונתן דובנוב ר"ד

-אורנה בראון' פרופ

רונית ' דר ,אפל

  אנדוולט

 סיים

הקשר בין הכשרת אנשי מקצוע ברפואה 

תעסוקתית בנושא אורח חיים בריא ובדיקות 

לגילוי מוקדם לבין שינוי התנהגותם 

הבריאותית ותפיסת מסוגלות עצמית שלהם 

 ושל אנשי מקצוע נוספים

 אהרונוב נלי 
 ,דיאן לוין זמיר ר"ד

  יהודה לרנר' פרופ

 סיים
השוואת היעילות של טיפול קונבנציונלי 

לעומת שילוב של טיפול קונבנציונלי ומשלים 
 אטיאס שמואל

קינן  ר"ד

 ,ליטל בוקר
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  אלעד שיף' פרופ להרגעה לפני ניתוח

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מאפייני תזונת פרות בתקופות תחלובה 

המלטה -והמלטה והקשר לסיבוכים טרום

 ובמהלכה

 קליין עומר

נן קי ר"ד

 ,ליטל בוקר

  וטרינר מומחה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אינדקס תזונה בבריאה באוכלוסייה הכללית 

 בישראל
 ליטל קינן בוקר ר"ד אייברמן אשר 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין אוריינות בריאותית לאיפיון החיפוש 

 של מקורות מידע בתחום הבריאות
 ליטל קינן בוקר ר"ד סגל פרלמן חגית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין אוריינות סטטיסטית בבריאות בקרב 

חולים ואנשי מקצוע מתחום הבריאות לבין 

 קבלת החלטות רפואיות 

 סאבא הזאר
בראמלי  ר"ד

 שולמית גרינברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מהם הגורמים המשפיעים על תפיסת בריאות 

 עצמית
 בחיאת מונא

בראמלי  ר"ד

 שולמית גרינברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר עם בןבת זוג של החולה והשפעתו על 

תהליך קבלת החלטות רפואיות בנשים 

וגברים שאובחנו עם , שאובחנו עם סרטן שד

 סרטן הערמונית באוכלוסיה הערבית בישראל

 נעאמנה-נסאר רימא
בראמלי  ר"ד

 שולמית גרינברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 רונית אלמוג ר"ד גולן דניאל ים במחלת קרוהןתפקוד קוגניטיבי של חול

 סיים

הענות לטיפול תרופתי מבוסס ראיות לאחר 

אוטם בשריר הלב וההשפעה על תמותה מכל 

 הסיבות

 חמוד רולא
 ,רונית אלמוג ר"ד

  מנפרד גרין' פרופ

 סיים
איכות הטיפול בנשים סוכרתיות לפני ובמהלך 

 סוציודמוגרפייםהריון והקשר עם מאפיינים 
 רונית אלמוג ר"ד ריסקין שלומית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

נוגדי דיכאון והסיכון לאירוע כלילי חריף 

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי , ראשון ותמותה

 גליל מערבי וצפון-במחוזות חיפה

 רונית אלמוג ר"ד לביא עידית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

במאושפזים  KPCגורמי סיכון לנשאות חיידק 

 בבית חולים הגליל המערבי
 רונית אלמוג ר"ד פיראס דאוד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

הקשר בין סוכרת ורמות גלוקוז בצום 

 להארעות סרטן 

 

 רונית אלמוג ר"ד דרעי שני

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בנשים הרות  GBSהקשר בין המצאות חיידק 

מחקר חתך בצפון  -יהודיות לבין רמת דתיותן 

 .הארץ

 רונית אלמוג ר"ד נוב-שרעבי עדי

 סיים

Measuring adherence to self-care 

guidelines for patients with diabetes 

type 2 with diabetic ulcers admitted in 

the orthopedic rehabilitation 

department at Tel Hashomer Hospital 

during 2012-2013 

 עזרא סיגל

 ,יצחק זיידס ר"ד

, נר-ר יצחק זיו"ד

מנהל המחלקה 

, לשיקום אוטופדי

  שיבא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 רפאל כראל 'פרופ רייסין בלה סקר שחיקה בקרב טכנאי רנטגן בישראל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הערכת נזקי שמיעה בקרב עובדי נגריות 

 ומסגריות במגזר הערבי בצפון הארץ
 רפאל כראל 'פרופ ראבח סוהא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הארעות סרטן בחולי סוכרת והקשר עם 

 הפטוגלובין
 רפאל כראל 'פרופ קבהא הודא
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פיתוח מודל לניבוי סיכון לתמותה ממחלות לב 

 cordisלפי עוקבת 
 הררי גיל

 ,מנפריד גרין 'פרופ

ר שירה זלבר "ד

  שגיא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גורמי סיכון להישנות סוכרת הריון וההתפלגות 

 בקרב האוכלוסיה היהודית והערבית
 שוורץ נעמה

 ,מנפריד גרין 'פרופ

  נחום זהר' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סיבות המוות המרובות של שורדי סרטן 

בהטעמה לגיל )הכללית בהשוואה לאוכלוסיה 

הקשר למשטר הטיפול בסרטן , (מין ומוצא

וחקר גורמי הסיכון המשותפים לתמותה מסרטן 

מחקרי חתך ועוקבה  -ומחלות לב 

 .פרוספקטיבית

 מנפריד גרין 'פרופ אור-גרואג פרי נעמי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סביבה לבחינת  -מודל הירארכי משולב אדם 

דרכי השטן בחידק עמיד גורמי הסיכון לזיהום ב

 לאנטיביוטיקה בקהילה

 לאו מרסלו

 ,מנפריד גרין 'פרופ

ר רונית אלמוג "ד

  ראול רז' ופרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

יעילות הטיפול בשחפת סמויה באיזוניאזיד 

 . פעמיים בשבוע במניעת מחלת השחפת
 מנפריד גרין 'פרופ בשארה האשם

טרם אישור 

 הצעת התיזה

והגורמים המשפיעים על בחירת ההעדפות 

 הטיפול של חולות סרטן השד
 חובב בועז

 ,מנפריד גרין 'פרופ

ר יצחק זיידיס "ד

-ר שולי ברמלי"וד

  גרינברג

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 עצמון איריס בעוספיההערכת סיכון לסרטן  שלב ב

 ,שי לין 'פרופ

בוריס ' פרופ

אלי ' פרופ, פורטנוב

  ריכטר

 אורלי טלמור מחלת פרקינסון בקרב העדה הדרוזית שלב ב
 ,שי לין 'פרופ

  ר חוה פרץ"ד

 סיים

Obesity and Quality of life among 

mentally disabled people, (co-

supervision with Prof. Arie Rimmerman 

and Prof. Shai Linn ) 

-גולן גליה

 שפרינצק

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ אריק רימרמן 

ס לעבודה "ביה

שי ' פרופ, סוציאלית

ס לבריאות "ביה, לין

הציבור אוניברסיטת 

  חיפה

 סיים

Obesity and Quality of life among 

mentally disabled people, (co-

supervision with Prof. Arie Rimmerman 

 צוברי עינת

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ רות כץ 

  אוניברסיטת חיפה
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and Prof. Shai Linn ) 

 שלב ב

Evaluation of intervention program for 

the prevention of EDs, emphasizing the 

internalization of media massages, sense 

of empowerment, and parental 

involvement,(co-supervision with Prof. 

Ruth Katz ) 

 ספיבק זהר

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ רות כץ 

  אוניברסיטת חיפה

 שלב א

Correlation between health parameters, 

eating patterns and behavioral profiles 

of children with Autism (co-supervision 

with Dr. E. Gal ) 

 אנטן רוני
 ,יעל לצר 'פרופ

  ר עינת גל"ד

 שלב ב

אוריינות בריאותית ותפיסת מיקוד השליטה 

בבריאות כגורמים מעודדים ומעכבים המשפיעים 

על החלטות הורים לחיסון ילדיהם בחיסוני 

חיפה ובעיר תל במחוז , השגרה של גיל הילדות

 אביב יפו

 אהרן-עמית ענת

 ,שמואל רשפון 'פרופ

-ארנה בראון' פרופ

  אפל

 סטרן כרמית עישון במקומות ציבוריים בשיפוט

-בראון 'פרופ

 ,אורנה אפל

  ענת דרך זהבי

 שלב ב

 

 נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 

 בורד שירן

-בראון 'פרופ

 ,אורנה אפל

  ענת גסר אדלסבורג

 אברהם ציפי ועישן בקרב נשים ערביותסרטן שד  שלב ב

-בראון 'פרופ

 ,אורנה אפל

  ליטל קינן בוקר

 שלאטה ווליד אפליה ובריאות בשיפוט
-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 מגיד אבי תשתיות ואקלים בטיחות במגזר הערבי שלב ב
-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 שלב ב
התנהגויות בריאות בקרב בני נוער וקידום 

 מדיניות -ספר בריאות בבתי
 טסלר ריקי

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 עמית אהרון ענת חיסונים שלב ב

-בראון 'פרופ

 ,אורנה אפל

  רשפון שמואל

 אבו סלאח עולא תמיכה שלילית אחרי לידה שלב א
-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

 שלב ב

Exploring the factors behind alcohol-

impaired driving among young adults in 

Israel by applying the Behavioral-

Ecological Model (BEM) 

Shiran Bord 

-גסר ר"ד

 ,ענת אדלסבורג

Orna Baron-

Epel  

 שלב ב

Development of a risk prediction model 

for cardiovascular mortality in the 

CORDIS cohort  

Gil  Harari  

-זלבר ר"ד

 ,שירה שגיא

  מנפרד גרין ' פרופ

 סיים
מאפייני תחלואה במחלות ממאירות אצל תושבים 

 הגרים בסמיכות למתקני אחסנת דלקים
 זוסמן מרינה

 ,מיכה ברחנא ר"ד

  פרופ׳ פורטנוב

 בשיפוט
הערכת הסיכון לתחלואת סרטן אצל תושבים 

 המתגוררים בקרבה למכלי הדלק
 זוסמן מרינה

 ,יהונתן דובנוב ר"ד

בוריס ' פרופ

ר מיכה "ד, פורטנוב
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  ברחנא

 שלב ב
הנקה וחשיפות ינקות אחרות והקשר לסרטני 

 ילדות 
 ליטל קינן בוקר ר"ד אמיתי אפרת

 שלב ב
והקשר לסרטן  NAT2סטטוס הגן , עישון כפוי

 השד בנשים ערביות בצפון הארץ
 אברהם ציפי

 ,ליטל קינן בוקר ר"ד

אורנה בראון ' פרופ

  אפל

 שלב ב
היארעות מחלות כרוניות וסרטן שני נוסף 

 במחלימים מסרטן ממויין של בלוטת המגן
 יצחקוב אלנה

 ,ליטל קינן בוקר ר"ד

  ר מיכה ברחנא"ד

 שלב א
( תסמונת דחק בתר חבלתית)הקשר בין הלמת 

 ותחלואה כרונית מאוחרת
 מנסור בילאל

 ,ליטל קינן בוקר ר"ד

  יוסף זוהר' פרופ

 שלב א

רפואה אינטגרטיבית על איכות השפעתה של 

החיים ועל השלמת הטיפול בחולי סרטן בטיפול 

 אמבולטורי

שלום  אילנית

 שרעבי

 ,ליטל קינן בוקר ר"ד

, אפרים לב' פרופ

  ר ערן בן אריה"ד

 שלב א
ההעדפות והגורמים המשפיעים על בחירת 

 הטיפול של חולות סרטן השד
 חובב בועז

בראמלי  ר"ד

 ,שולמית גרינברג

; יצחק זיידס ר"ד

  מנפרד גרין' פרופ

 שלב א

מודל היררכי משולב אדם סביבה לבחינת גורמי 

הסיכון לזיהום בדרכי שתן בחיידק עמיד 

 .לאנטיביוטיקה בקהילה

 לאו מרסלו
 ,רונית אלמוג ר"ד

  מנפרד גרין' פרופ

 שלב ב
זרה לעבודה לאחר פגיעות ידיים בעובדי צוארון 

 כחול יהודים וערבים
 רפאל כראל 'פרופ מרום בתיה

 שלב ב
שכיחות אסטמה במתגיסים לצבא והקשר עם 

 רמת זהום האויר באזור מגוריהם
 גרינברג נילי

 ,רפאל כראל 'פרופ

בוריס ' פרופ

  פורטנוב

 בשיפוט

הערכת שיעורי מחלות ממאירות בקרב חולי 

באוכלוסיה הערבית הבוגרת בצפון  2סוכרת סוג 

 סיכון אפשריים שוניםהארץ והקשר עם גורמי 

 רפאל כראל 'פרופ אדילבי נסרה

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
 אוריינות מתמטית ואיזון סוכרת  ₪ 355,555 2531-2533

מכבי שירותי 

 בריאות 

  רונית אנדוולט ר"ד

(PI),   עידו גל 

 ISF סביבה בנויה והשמנה בבני נוער  ₪ 255,555 2532-2533

  רונית אנדוולט ר"ד

(PI),   

אורנה אפל פנינה 

 פלאוט

2533-2533 238,331 € 
ASSET: Action Plan On 

Science In Society In 

European 

Commission 

-גסר ר"ד

 ,(PI) ענת אדלסבורג
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Epidemics And Total 

Pandemics 

– FP7-

Science in 

Society 

Manfred S. Green, 

Orna Baron-Epel 

2531 21172 ₪ 

Evaluation of Two 

Communication 

Campaigns: Graduated 

Driver Licensing (GDL) 

and Pedestrians 

Israel 

National 

Road Safety 

Authority 

-גסר ר"ד

 (PI) ענת אדלסבורג

2531-2533 17,555 ₪ 

Comparing Physician 

Cardiovascular Disease 

Risk Factor Management 

in Israel and the United 

States 

Pfizer 

research grant 

-זלבר ר"ד

 .Dr ,שירה שגיא

Richard J Schuster, 

Dr. Hanny Yeshua, 

Dr. Colleen 

O’Brien Cherry 

2531-2532  32,555 ₪ 

 

Estimation of liver disease 

burden in Israel by 

postmortem material for 

the establishment of a 

screening policy in 

children and adults 

 פורום פייזר 

-זלבר ר"ד

ר "ד ,שירה שגיא

 סלמאן זרקא 

2531-2533 255,555 ₪ 

Protective factors rather 

than risk factors for obesity 

among children in low 

socio-economic 

populations 

The Israel 

National 

Institute for 

Health Policy 

and Health 

Services 

Research 

כהן  ר"ד

' פרופ ,(PI) מיכל דר

' פרופ,ורדה סוסקולני

סמירה ' דר, מרי רודולף

נועה ' דר,עוביד

 ניצה כהן ' גב,דיקסטרו 

2531 
2,132,555 

₪ 

ובריאותי של ניטור סביבתי 

בנית  –תושבי אזור מפרץ חיפה 

מערך מחקר מתמשך מבוסס 

 מקורות מידע משולבים

 אגוד ערים חיפה
(PI) רפאל כראל 'פרופ

 בוריס פורטנוב' פרופ, 

2532-2532 121555 € Diabetes Literacy FP7 
לוין  ר"ד

 (PI) דיאן זמיר

2531-2538 35555  ₪ 

Evaluation of the duration 

of consuming a defined 

quantity of food with and 

without the "Slow-chew" 

device and compliance 

testing: the role of 

personality and emotional 

factors. 

Nobesity 

Foundatin 
 (PI) יעל לצר 'פרופ

2531-2532 32555 ₪ 
Compulsory treatment for 

AN in Israel 

Pfizer 

foundation 

Grant forum, 

for health 

policy in 

Israel 

 (PI) יעל לצר 'פרופ

מאפיינים בהתבגרות והקשר  ₪ 85,555 2532-2533 ICRF קינן  ר"ד
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 2.3לסרטן בבגרות בעוקבה של 

 מיליון ישראלים

רמי 'ג' פרופ ,ליטל בוקר

 קארק

2532-2533 325,555 € 

הקשר בין סוכרת וטיפול לחולי 

היארעות סרטן סוכרת לבין 

 וההישרדות מהמחלה

EFSD 

קינן  ר"ד

ר רחלי "ד ,ליטל בוקר

 דנקנר

2531 35555 ₪ 
Media representation of 

medical cannabis  

Pfizer Public 

Health Policy 

Forum 

,(PI) שרון שניטמן ר"ד

 Nehama Lewis 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
כשתושב הפריפריה פוגש ( "2531. )ת, הרטום-מדינה, .ש, גרינברג-ברמלי

שיוויון בבריאות -דוח אי" אי שיוויון במערכת הבריאות: במערכת הבריאות

  33-17' עמ ,והתמודדות עימו

בראמלי  ר"ד

 שולמית גרינברג

Rabinowicz, R, Liphshiz I, M. W & Barchana, M , Futerman, B., 

Linn, S, Ben-Arush MW. (2013). Cancer incidence and survival 

among infants in Israel, 1998–2007, Pedicatric Hemato-

Oncology, 30:646-654  

 שי לין 'פרופ

Agay-Shay K, Amitai Y, Peretz C, Linn S, Friger M, Peled A. 

Exploratory spatial data analysis of congenital malformations 

(CM) in Israel, 2000–2006.ISPRSInternational Journal of Geo-

Information, 2(1):237-255.  

 שי לין 'פרופ

Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A, Amitai Y, Peretz C. 

(2013). Air pollution and congenital heart defects. Environmental 

Research, 124:28-34  

 שי לין 'פרופ

Peretz C,Chillag-Talmor O,Linn S,Gurevich T,El-Ad B,Silverman 

B,Friedman N,Giladi N. (2013). Parkinson's disease patients first 

treated at age 75 years or older: Acomparative study. 

Parkinsonism Related Disorders.  

 שי לין 'פרופ

Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A , Amitai Y, Peretz C. 

(2013). Ambient Temperature & Congenital Heart Defects. 

Human Reproduction, 28(8):2289-97  

 שי לין 'פרופ

Feldman-Idov Y, Melamed Y, Linn S, Ore L. (2013). Prognostic 

factors predicting ischemic wound healing following hyperbaric 
 שי לין 'פרופ
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oxygenation therapy. Wound Repair and Regeneration, 21:418–

427  

Rabinowicz, R, Liphshiz I, M. W & Barchana, M , Futerman, B., 

Linn, S, Ben-Arush MW. (2013). Cancer incidence and survival 

among infants in Israel, 1998–2007 . Pedicatric Hemato-

Oncology, 30:646-654  

 שי לין 'פרופ

Agay-Shay K, Amitai Y, Peretz C, Linn S, Friger M, Peled A. 

(2013). Exploratory spatial data analysis of congenital 

malformations (CM) in Israel, 2000–2006.ISPRSInternational 

Journal of Geo-Information, 2(1):237-255.  

 שי לין 'פרופ

Amster ED, Fertig SS, Baharal U, Linn S, Green MS, Lencovsky 

Z, Carel RS. (2013). Occupational exposures and symptoms 

among firefighters and police during the Carmel forest fire: The 

Carmel Cohort Study. Israel Medical Association Journal, 288-

292.  

 שי לין 'פרופ

Sagi-Schwartz A, Bakermans-Kranenburg MJ, LinnS, van 

IJzendoorn MH. (2013). Against all odds: Genocidal trauma is 

associated with longer life-expectancy of the survivors. PLOS 

ONE.  

 שי לין 'פרופ

Vin-Raviv N, Dekel R, Barchana M, Linn S, Keinan-Boker L. 

(2013). World War II-related post-traumatic stress disorder and 

breast cancer risk among Israeli women: a case-control study . 

International Psychogeriatrics, 1-10.  

 שי לין 'פרופ

Peretz C, Chillag-Talmor O, Linn S, Gurevich T, El-Ad B, 

Silverman B, Friedman N, Giladi N. (2013). Parkinson's disease 

patients first treated at age 75 years or older: Acomparative study. 

Parkinsonism Related Disorders.  

 שי לין 'פרופ

Sagi-Schwartz A, Bakermans-Kranenburg MJ, LinnS, van 

IJzendoorn MH. (2013). Against all odds: Genocidal trauma is 

associated with longer life-expectancy of the survivors. PLOS 

ONE, 8  

 שי לין 'פרופ

Vin-Raviv N, Dekel R, Barchana M, Linn S, Keinan-Boker L. 

(2013). World War II-related post-traumatic stress disorder and 

breast cancer risk among Israeli women: a case-control study . 

International Psychogeriatrics,1-10.  

 שי לין 'פרופ

Zukerman-Levin, N., Hochberg, Z. & Latzer, Y. (2013). Bone 

Health in Eating Disorders. Obesity Reviews, 1-9.  
 יעל לצר 'פרופ

Mazzeo, S. E., Kelly, N. R., Palmberg, A. A., Stern, M., Belgrave, 

F. Z., Tanofsky-Kraff, M., Latzer, Y. & Bulik , C. M. (2013). 

LIBER8 Design and Methods: An Integrative Intervention for 

Loss of Control Eating among African American and White 

Adolescent Girls. Contemporary Clinical Trials. 34, 174-185.  

 יעל לצר 'פרופ
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Latzer, Y. & Stein, D. (2013). A review of psychological and 

familial characteristics of childhood obesity. Journal of eating 

disorders 1, 1:-7.  

 יעל לצר 'פרופ

Arbel, R., Koren, D., Klein, E. & Latzer, Y. (2013). The 

neurocognitive basis of insight into illness in anorexia nervosa: A 

pilot metacognitive study Psychiatry research, 209: 604-610.  

 יעל לצר 'פרופ

Latzer, Y., Spivak, Z. & Katz, R. (2013). Media Exposure, 

Disordered Eating and Sense of Empowerment among 

Adolescents Girls: The Importance of Parental Involvement," 

Hevra verevacha, 33(3):515-530. (Hebrew).  

 יעל לצר 'פרופ

Baron-Epel, O. & Ivancovsky, M. (2013). A socio-ecological 

model for unintentional injuries in minorities: A case study of 

Arab Israeli children. International Journal of Injury Control 

and Safety Promotion  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Endevelt, R, Baron-Epel, O. Viner, A. & Heymann, A.D. (2013). 

Socioeconomic status and gender affects utilization of medical 

nutrition therapy. Diabetes Research and Clinical Practice. 

doi:pii: S0168-8227(13)00167-8. 10.1016/j.diabres.2013.04.011.  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Kaplan, G. & Baron-Epel, O. (2013). The public's priorities in 

health services. Health Expectations . doi: 10.1111/hex.12064  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Sznitman, S.R., Baron-Epel, O. & Keinan-Boker, L. (2013). 

Convergence of Drinking Patterns of Young Russian Immigrants 

and Veteran Israelis Decades after Mass Immigration – Results 

from a Bidirectional Acculturation model. Journal of Studies on 

alcohol and drugs 74(3);437-46  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Baron-Epel, O., Madjar, B., Grifat, R. & Rishpon S. (2013). Trust 

and the demand for autonomy may explain the low rates of 

immunizations among nurses. Human Vaccine & 

immunotherapy. 9;1,1-8.  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Khir O. & Baron-Epel, O. (2013). Low rates of child restraint 

system use in cars may be due to fatalistic beliefs and other 

factors. Transportation Research Part F: Traffic Psychology 

and Behaviour. 16; 53-59  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Baron-Epel, O., Magid, A., Bord, S., Assi, N., Klein, M. & Levi, 

S. (2013). Child restraint safety practices among Arab children in 

Israel. Traffic Injury Prevention. 14(2):194-197.  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Keinan-Boker, L., Baron-Epel, O., Fishler, Y., Liphshitz, I., 

Barchana, M., Dichtiar, R. & Goodman, M. (2013). Breast cancer 

trends in Israeli Jewish and Arab women, 1996-2007. European 

Journal of Cancer Prevention 22(2): 112-120. doi: 

10.1097/CEJ.0b013e3283581d3c  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Avraham, Z. Baron-Epel, O. & Keinan-Boker, L. (2013). The בראון 'פרופ-
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relationship between passive smoking, breast cancer risk and N-

Acetyl-transferase 2 (NAT2). Harefoa  

 אורנה אפל

Shehadeh-Sheeny, A., Eilat-Tsanani, S., Bishara, E. & Baron-

Epel, O. (2013). Knowledge and health literacy are not associated 

with osteoporotic medication adherence, however income is, in 

Arab postmenopausal women. Patient education and 

Counseling. 93(2); 282-288.  

-בראון 'פרופ

 אורנה אפל

Zelber-Sagi, S., Lotan, R., Shibolet, O., Webb, M., Buch, A., 

Nitzan-Kaluski, D., Halpern, Z., Santo, E. & Oren, R. (2013). 

NAFLD independently predicts type-2 diabetes and pre-diabetes 

during a seven-year prospective follow-up. Liver international. 

(33) 1406-12.  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Zelber-Sagi, S., Salamone, F., Yeshua, H., Lotan, R., Webb, M., 

Halpern, Z., Santo, E., Oren, R. & Shibolet, O. (2013). Non-high 

density lipoprotein cholesterol independently predicts new onset 

of non-alcoholic fatty liver disease. Liver international.  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Shlomai, A., Halfon, P., Goldiner, I., Zelber-Sagi, S., Halpern, Z., 

Oren, R. & Bruck, R. (2013). Serum Bile acid levels as a predictor 

for the severity of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis 

C. Journal of Viral Hepatitis. (20) 95-102.  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Zelber-Sagi, S., Webb, M., Assy, N., Blendis, L., Yeshua, H., 

Leshno, M., Ratziu, V., Halpern, Z., Oren, R. & Santo, E. (2013). 

Comparison of fatty liver-index with non-invasive methods for 

steatosis detection and quantification. World Journal of 

Gastroenterology. (19) 57-64.  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Endevelt, R., Ben-Assuli, O., Klain, E. & Zelber Sagi, S. The role 

of the dietitian follow-up in the success of bariatric surgery. 

Surgery for Obesity and Related Diseases. Pages: 20.  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Zelber-Sagi, S., Toker, S., Armon, G., Melamed, S., Berliner, S., 

Shapira, I., Halpern, Z., Santo, E. & Shibolet O. (2013). Elevated 

alanine transaminase independently predicts new onset of 

depression in employees undergoing health screening 

examinations. Psychological Medicine. (22) 1-11. (The first and 

the second authors contributed equally to the paper).  

-זלבר ר"ד

 שירה שגיא

Gesser-Edelsburg, A., Singhal, A. (2013). Enhancing the 

Persuasive Influence of Entertainment-Education Events: 

Rhetorical and Aesthetic Strategies for Constructing Narratives. 

Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, 

Special Issue on Entertainment-Education and Social Change, Vol. 

27 (1): 56-74. 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

Gesser-Edelsburg, A. (2013). Minority Identity Discourse: The 

Impact of Viewing the Play 'An Arab Dream' On the Identity 

Crisis of Palestinians in Israel. Journal of Language, Identity & 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג
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Education, Vol. 12(2):75-95. 

Gesser-Edelsburg, A., Endevelt, R., Tirosh-Kamienchick, Y. 

(2013). Nutrition Labeling and the Choices Logo in Israel: 

Positions and Perceptions of Leading Health Policy Makers. 

Journal of Human Nutrition and Dietetics. Article first 

published online: May 9
th

 2013. Vol. 27(1):58–68. 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

Gesser-Edelsburg, A., Endevelt, R., Zemach, M, Tirosh-

Kamienchick, Y. (2013). Food Consumption and Nutritional 

Labeling Among Immigrants to Israel from the Former Soviet 

Union. Journal of Immigrant and Minority Health. Article first 

published online: August 17
th

 2013. 

-גסר ר"ד

 ענת אדלסבורג

Keinan-Boker L, Baron-Epel O, Fishler Y, Liphshitz I, Barchana 

M, Dichtiar, R. & Goodman M. (2013) Breast cancer trends in 

Israeli Jewish and Arab Women, 1996-2007. European Journal 

of Cancer Prevention. 2013; 22(2): 112-20 [Impact Factor: 2.13]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Lawrence, YR., Morag, O., Benderly, M., Boyko, V., Novikov, I., 

Dicker, A.P., Goldbourt, U., Behar, S., Barchana, M. & Wolf I. 

(2013) Association between metabolic syndrome, diabetes 

mellitus and prostate cancer risk. Prostate Cancer and Prostatic 

Diseases, 16(2):181-6 [Impact Factor: 2.42]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Barchana, M. & Liphshitz, I. (2013) High incidence of benign 

brain meningiomas among Iranian- born Jews in Israel may be 

linked to both hereditary and environmental factors. Asian Pacific 

Journal of Cancer Prevention, 14(10):6049-53 [Impact Factor: 

1.27]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Levine, H., Afek, A., Shamiss, A., Derazne, E., Tzur, D., Zavdy, 

O., Barchana, M. & Kark, JD. (2013) Risk of germ cell testicular 

cancer according to origin: A migrant cohort study in 1,100,000 

Israeli men. International Journal of Cancer, 132(8): 1878-85 

[Impact Factor: 5.44]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Twig, G., Livneh, A., Vivante, A., Afek, A., Shamiss, A., 

Derazne, E., Tzur, D., Ben-Zvi, I., Tirosh, A., Barchana, M., 

Shohat, T., Golan, E. & Amital, H. (2013) Mortality risk factors 

associated with familial Mediterranean fever among a cohort of 

1.25 million adolescents. Annals of Rheumatic Diseases. [Epub 

ahead of print] [Impact Factor: 9.11]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Berkun, L., Rabinowicz, R., Barchana, M., Liphshiz, I., Linn, S., 

Futerman, B. & Weyl-Ben-Arush, M. (2013) Cancer incidence and 

survival among adolescents in Israel during the years 1998 to 

2009. Pediatric Blood & Cancer, 60(11):1848-54 [Impact Factor: 

2.35]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Shavit, O., Roura, E., Barchana, M., Diaz, M. & Bornstein, J. 

(2013) Burden of human papillomavirus infection and related 
 מיכה ברחנא ר"ד
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diseases in Israel. Vaccine, 22;31 Suppl 8:I32-41 [Impact Factor: 

3.49]  

Kohn, R., Levav, I., Liphshitz, I., Barchana, M. & Keinan-Boker, 

L. (2013) Cancer incidence and mortality following exposures to 

distal and proximal major stressors. Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology. [Epub ahead of print], [Impact Factor: 

2.86]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Idilbi, N., Barchana, M., Milman, M. & Carel, R. (2013), 

Incidence of Cancer Among Diabetic and non-Diabetic Adult 

Israeli Arabs; Israel Medical Association Journal, 15(7):342-7 

[Impact Factor 1.01]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Idilbi, N., Barchana, M., Milman, M. & Carel, R. (2013) 

Mediterranean Diet in cancer patients and cancer free adult Arabs 

in Israel -A case- control study; Harefuah, 152(7):385-8, 435. 

Hebrew.  

 מיכה ברחנא ר"ד

Leiba, A., Kark, J.D., Afek, A., Derazne, A., Barchana, M., Tzur, 

D., Vivante, A. & Shamiss, A. (2013) Adolescent Obesity and 

Father Country of Origin Predict Renal Cell Carcinoma: A Cohort 

Study of 1.1 Million 16 to 19-Year-Old Males. Journal of 

Urology, 189(1): 25-9. [Impact Factor: 3.74]  

 מיכה ברחנא ר"ד

Amster, E.D., Haim, M., Dubnov, J., Broday, D.M. (2013). 

Contribution of nitrogen oxide and sulfur dioxide exposure from 

power plant emissions on respiratory symptoms and disease 

prevalence. Environmental Pollution. Dec 17;186C:20-28.  

 יהונתן דובנוב ר"ד

Paunovic E., Ivanov I., Dubnov J. (2013). “WHO priorities for 

workers’ health in Europe: Overview of the WHO Colaboration 

Centres meeting of the European region”. WHO Global 

Occupational Health Network (e-GOHNET), Newsletter 22, 

November 2013 Edition. 

http://www.who.int/entity/occupational_health/publications/newsl

etter/GOHNET_Newsletter22_Nov2013.pdf  

 יהונתן דובנוב ר"ד

Keinan-Boker L, Baron-Epel O, Fishler Y, Liphshitz I, Barchana 

M, Dichtiar R, Goodman M. (2013). "Breast Cancer Trends in 

Israeli Jewish and Arab women, 1996-2007" European Journal 

of Cancer Prevention, 22(2):112-120.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Nitzan-Kaluski D, Stern F, Kachal J, Goldsmith R, Shimony T, 

Dichtiar R, Keinan-Boker L. (2013). "Less healthy elderly eating 

less food are identified by a modified MNA tool". Journal of 

Aging Research and Clinical Practice 2(1):71-7.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Sznitman SR, Baron-Epel O, Keinan-Boker L. (2013). 

"Convergence of drinking patterns of young Russian immigrants 

and veteran Israelis decades after mass immigration – results from 

a bidirectional acculturation model" Journal of Studies on 

 ליטל קינן בוקר ר"ד
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Alcohol and Drugs 74(3):437-66.  

Nakash O, Liphshitz I, Keinan-Boker L, Levav I. (2013). "The 

effect of cancer on suicide among elderly Holocaust survivors". 

Suicide and Life Threatening Behavior, 43(3):290-5.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Levine H, Afek A, Shamis A, Derazne E, Tzur D, Astman N, 

Keinan-Boker L, Mimouni D, Kark JD. (2013). "Country of 

origin, age of migration and risk of cutaneous melanoma: a 

migrant cohort study of 1,100,000,Israeli men". International 

Journal of Cancer, 133(2):486-94.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Levi Z, Kark JD, Shamis A, Derazne E, Tsur D, Keinan-Boker L, 

Liphshitz I, Niv Y, Furman A, Afek A. (2013). "Body mass index 

and socioeconomic status in adolescence, country of origin, and 

the incidence of gastro-eosophageal adenocarcinoma in a cohort of 

1 million men". Cancer, 119(23):4086-93.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Kohn R, Levav I, Liphshitz I, Barchana M, Keinan-Boker L. 

(2013). "Cancer incidence and mortality following exposure to 

distal and proximal major stressors". Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology Dec 8. [Epub ahead of print].  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Leiba A, Kark JD, Afek A, Derazne E, Keinan-Boker L, 

Holtzman, EJ, Shamiss A, Kreiss I. (2013). "Hypertension in 

Adolescence is not an Independent Risk Factor for Renal Cancer: 

A cohort study of 919,000 males". Journal of the American 

Society of Hypertension, 7(4):283-8.  

 ליטל קינן בוקר ר"ד

Ben-Arye E, Kruger D, Samuels N, Keinan-Boker L, Shalom T, 

Schiff E. (2013). "Assessing patient adherence to a 

complementary medicine treatment regimen in an integrative 

supportive care setting". Supportive Care in Cancer Oct 13. 
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הספר לעבודה -בית

 סוציאלית 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 השאם אבו ריא ר"ד 355%

 צבי איזיקוביץ 'פרופ 355%

 גיא אנוש ר"ד 355%

 טל ברגמן-ארטן ר"ד 355%

 אמנון בהם 'פרופ 31.1%

 אלי בוכבינדר ר"ד 355%

 עדיטל בן ארי 'פרופ 355%

 שרון גיל ר"ד 355%

 דבורית גלעד ר"ד 25%

 אילנה דבדבני 'פרופ 355%

 אירית הרשקוביץ 'פרופ 355%

 מיכאל וינברג ר"ד 355%

 זאב וינשטוק 'פרופ 355%

 אליעזר זומר 'פרופ 25%

 רבקה יהב 'פרופ 25%

 יורם יובל 'פרופ 22%

 מרים כהן 'פרופ 25%

 מעין לונטל שחורי ר"ד 355%

 יואב לביא (אמריטוס)' פרופ 355%

 אמנון לזר (אמריטוס)' פרופ 355%

 יעל לצר 'פרופ 25%

 מיכל סופר ר"ד 355%

 רוני סטריאר ר"ד 355%

 פייסל עזאיזה 'פרופ 355%

 ענת פרוינד ר"ד 355%

 מיכל קורא ר"ד 355%

 חיה קורן ר"ד 355%

 ויקטור מוין ר"ד 355%

 נינה קריא -קורן ר"ד 355%

 פנינה רון ר"ד 355%

 אריה רימרמן 'פרופ 355%

 מיכל שמאי 'פרופ 355%

 בן צור חסידה( אמריטה)' פרופ גמלאית
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 460   460  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 561  410 151  

 תואר שלישי  122 122 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט
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 נושא עבודת התיזה סטטוס
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ת /שם חבר

 הסגל

 סיים

The meaning and experience of 

relationships among Israeli children 

of Holocaust survivors  
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The meaning and experience of 

parenthood among Israeli children of 

Holocaust survivors 

 אליעזר זומר 'פרופ מנור קליין אורית 

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

 

 

 

Hassidic approaches to the treatment 

of trauma 

 

 

 נועם תמר

 ,אליעזר זומר 'פרופ

, ד״ר שלי גולדברג

  אילן-אוניברסיטת בר
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לאחר אישור 
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Clinical characteristics of females 
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 הצעת התיזה

The relationship between meaning of 
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pathology: the role of volunteering in 

modern orthodox adolescents 
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The relationship between feeding 
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in mother-infant interactions 
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Clinical Characteristics, Eating 
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Israeli Arab women with Night 

Eating Syndrome : control study 
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

Clinical and psychosocial 

characteristics of youngsters with 

EDs after hospitalization :Follow up 

 מורנו איילת 

 ,יעל לצר 'פרופ

ס "פרופ דני שטיין ביה

לרפואה על שם סאקלר 

  אוניברסיטת תל אביב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of Disordered Eating. 

 יעל לצר 'פרופ גולדשטיין עינת 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of impulse control  

 יעל לצר 'פרופ לוין בת אור

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing :the 

role of changing eating pattern 

 יעל לצר 'פרופ סקלקנס יפעה
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טרם אישור 

 התיזה הצעת

Evaluation of the duration of 

consuming a defined quantity of food 

with and without the "Slow-chew" 

device and compliance testing: the 

role of perfectionism. 

 יעל לצר 'פרופ יעיש-בן שיר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Inter-hemispheric integration of 

emotional stimuli in AN .(Co-

supervision with Prof. Zohar Eviatar.) 

 דרורי אלונה

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ זהר אבייתר החוג 

לפסיכולוגיה 

  אוניברסיטת חיפה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The relationships between health 

parameters and eating patterns among 

children with autism,(co-supervision 

Dr. E. Gal) 

 כהן מורן

 ,יעל לצר 'פרופ

ר עינת גל החוג "ד

לריפוי בעיסוק 

  אוניברסיטת חיפה

 בשיפוט

Assessment of readiness to start 

Insulin treatment in Older Diabetes 2 

Patients 

 מרים כהן 'פרופ שפייר דורון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Psychological Distress in Older 

Adults Post Hip Fracture: the role of 

gender and Ethnicity 

 מרים כהן 'פרופ דיואר מונה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The association of Mammography 

adherence with Obesity and 

Depression 

 מרים כהן 'פרופ אוטמנה סאוור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Religious Coping, Fatalism and 

Emotional distress in Arab Breast 

Cancer Survivors 

 מרים כהן 'פרופ אשקר נהאד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of Cultural Perceptions and 

Health Beliefs in Sun Protection 

Behaviors 

 מרים כהן 'פרופ מסרוואה סעידה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Burnout among care workers in 

Kibutz and Urban homes for older 

adults in: the Role of organizational 

factors  

 מרים כהן 'פרופ אנוך איה

 סיים

The Association Between Depression 

and Emotional Control: Gender and 

Ethnic Differences 

 גאבל-אבו חנאן
 ,מרים כהן 'פרופ

S. Letzter-Pouw  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Emotional Distress and Inflammatory 

Markers, Pre- and Post- Elective 

Catheterization: Comparison Between 

Younger and Older Adults 

 מרים כהן 'פרופ קריכלי אסתר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

המיקוד בילד וקבלתו , מידת המורכבות

של אימהות לפני ואחרי טיפול  בנרטיבים

 .קבוצתי בדרמה תרפיה

 נינה קריא -קורן ר"ד מלמה קארין

 בשיפוט

Comparison between Maternal 

representation of mother-child 

relationship before and after Drama 

Therapy intervention focused on 

Maternal Insightfulness 

 

 גולברט דניאלה
 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  שאל-ר רינת פניגר"ד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התערבות ממוקדת תובנה אימהית בדרמה 

 תרפיה עם אמהות לילדים בסיכון
 ברגר הודיה

 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  שאל-ר ינת פניגר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שיחות על מחלוקת בין אימהות לילדיהן 

הבדלים בדפוסי השיח האם יש : המתבגרים

בין דיאדות בהן האם היא שורדת פגיעה מינית 

 ?בילדותה לבין דיאדות ללא רקע טראומטי

 נינה קריא -קורן ר"ד אוחנה ענת 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מאפיינים תנועתיים של סגנונות התקשרות 

 כפי שנצפו במשחק המראה, אצל מבוגרים
 גולדברג-לוין אביה

 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  שאל-ר רינת פניגר"ד

 סיים

איכות השיח הרגשי בין אמהות שורדות 

: התעללות מינית בילדות וילדיהן המתבגרים

 קשר לרמת עיבוד הטראומה

 ירחמיאלי שירלי
 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  דוד אופנהיים' פרופ

 סיים
Attitudes and sexual coercion 

intentions among young Arab women 
Ghada Ghanami גיא אנוש ר"ד 

 סיים

The experiences of Haredi therapists 

treating child sexual abuse cases in 

the Haredi sector 

Haim Rechnitzer גיא אנוש ר"ד 

 סיים
The experience of parents loosing an 

offspring to suicide 
Efrat Feinstein 

 ,גיא אנוש ר"ד

Dr. Pnina Ron  

 גיא אנוש ר"ד PTSD among abused social workers Reut Adini סיים

 בשיפוט

Factors influencing child placement 

decisions in the Haredi vs. Secular 

sectors 

Hana Schneck גיא אנוש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Violence, psychological stress and 

PTSD among battered women 
Abeer Farah 

 ,גיא אנוש ר"ד

PRofessor Faisal 

Azaiza  

 סיים

What Makes Social Workers 

Integrate Research Knowledge in 

their Professional Practice: Implicit 

and Explicit Attitudes, Familiarity, 

and Organizational Feasibility of 

Social Work Practitioners, Students 

and Lecturers towards Evidence 

Based Practice 

Yaron Shapira גיא אנוש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Factors influencing social workers in 

custody recommendations 
Odelia Sharon גיא אנוש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Factors influencing social workers 

considerations in out of home child 

placement decisions 

Amal Jarjura גיא אנוש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The association between poverty 

perception and community resilience 
Anett Laikin 

 ,גיא אנוש ר"ד

Prof. Michal 

Shamai  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Secrets out of the treatment chamber Zakiya Musarwa גיא אנוש ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

The association between guilt raising 

parental practices and siblings 

adjustment in early adulthood 

 

Nitzan Scharf גיא אנוש ר"ד 
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

Familial factors influencing social 

workers in custody recommendations 
Pnina Azur גיא אנוש ר"ד 

 סיים
העצמת סטודנטים לעבודה סוציאלית בתהליך 

 ההדרכה 
 אמנון בהם 'פרופ רוסורוב  אנדריי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אמנון בהם 'פרופ סמעאן  רנא  מדיה ושינוי חברתי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דראוושה  פאתן אקלים קהילתי של העצמה 

 ,אמנון בהם 'פרופ

  דר גיל שרון 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

עמדות כלפי השמה בבית אבות בקרב שלושה 

 דורות של משפחות ערביות
 נעמה-סח מרים

 ,פנינה רון ר"ד

  

 בשיפוט
הקשר בין התקשרות ומסוגלית עצמית לבין 

 אחריות פיליאלית להורה זקן
 ניסים קרין

 ,פנינה רון ר"ד

  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

עמדות של הורים לילדים עם ובלי מוגבלויות 

 למתן חינוך מיני בבית הספר
 אילנה דבדבני 'פרופ פסקל נטעלי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

: השפעת המוגבלות על דימוי עצמי ודימוי גוף

השוואה בין מוגבלות פיזית לבין מוגבלית 

 נפשית

 הגני נטע 
 ,אילנה דבדבני 'פרופ

  ר כרמית שפיגלמן'ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תמיכה חברתית וקשרי חברות כגורמים 

המשפיעים על התהליך השיקומי של נפגעי 

 .נפש בחברה החרדית

 אילנה דבדבני 'פרופ הלוי מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסות ומשמעויות שמעניקים גברים אלימים 

אינטימיים במשפחה ממוצא אתיופי  ביחסים

י עובדים "להתערבויות באלימות במשפחה ע

 סוציאליים

 אלי בוכבינדר ר"ד גברו מנלו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסת נשים מוכות ערביות את המפגש עם 

נשים מוכות יהודיות במקלט לנשים מוכות 

 זהות וקונפליקט: ולילדיהן

 אלי בוכבינדר ר"ד ורי 'ח -שוקייר סוזי

 סיים

תפיסתם של גברים מכים : בניית עצמי מנוגד

את השינויים שנתיים עד חמש שנים לאחר 

 סיום הטיפול

 אלי בוכבינדר ר"ד שושן-בן הדס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

נשים משכילות ערביות נפגעות אלימות 

 אינטימית
 אלי בוכבינדר ר"ד סמירה גאוי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסתם הסובייקטיבית של עובדים סוציאליים 

לחוק הנוער את ההשפעה שיש לתהליך הוצאת 

 ילדים מביתם על חייהם האישיים והמקצועיים

 אלי בוכבינדר ר"ד גיא הילה 

 אלי בוכבינדר ר"ד כרייני נסרין  השפעת השהייה במקלט על  -" בחזרה לחיים" סיים

 סיים
והתמודדותן של חוויותיהן : על המתרחש בלבן

 נשים ערביות אשר התגרשו מבני זוג אלימים
 אלי בוכבינדר ר"ד אבו תנהא בסמה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תרומתם של מאפיינים : טראומה עקיפה

אישיים להתפתחות ליקויים בסכמות 

בקרב קציני , הקוגניטיביות של אמון וביטחון

בעקבות חשיפה לתכנים , המבחן למבוגרים

 .םטראומתיי

 מרחב ענבל

 ,מעין לונטל שחורי ר"ד

 -ר מאיה פלד אברם "ד

-המכללה האקדמית תל

  חי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

שתייה מופרזת בקרב מבוגרים צעירים 

יישום תיאוריית ההתנהגות : בישראל

 המתוכננת והתפקיד של הערכה עצמית

 

 מעין לונטל שחורי ר"ד קיפניס אנה
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

, בחינת העמדות השונות בנוגע לריטלין

כתרופה המטפלת בהפרעת קשב וריכוז כפי 

שהן באות לידי ביטוי בעיתונות הפופולארית 

 3115-2531: בישראל בין השנים

 מעין לונטל שחורי ר"ד ברייטמן אפרת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

גורמי סיכון והנטייה לשימוש בחומרים פסיכו 

ער בחברה הערבית אקטיביים בקרב בני נו

 בישראל

 טאהא סמאהר

 ,מעין לונטל שחורי ר"ד

, פייסל עזאיזה' פרופ

' אונ, ס"ס לע"ביה

  חיפה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הפרעות קשב וריכוז בקרב צעירים נפגעי 

 (שם לא סופי)סמים ואלכוהול 
 דדון רעות 

 ,מעין לונטל שחורי ר"ד

החוג , ר גל שובל"ד

לפסיכיאטריה בפקולטה 

  א"ת' אונ, לרפואה

 סיים
חוויות השואה דרך  -לשרוד את הבלתי נשרד 

 יומנים וציורים
 צבי איזיקוביץ 'פרופ אלול הדס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אתנוגרפי של מטפלת בתנועה -הריקוד האוטו

 בהתהוות
 צבי איזיקוביץ 'פרופ כהן-גרוס איריס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שמותירים אחריהם משמעותם של חפצים 

הורים לילדיהם הבוגרים והשימוש שנעשה 

 בהם בזמן האבל ולאחריו

 לובין תמי

 ,צבי איזיקוביץ 'פרופ

ס "ביה, ר חיה קורן"ד

  לעבודה סוציאלית

 סיים
What can we learn from the homeless 

people: A phenomenological study 

Omri 

 Abramovitz 
 עדיטל בן ארי 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Being "less child": experiences and 

meanings for individuals and couples  
Kedem  Neta עדיטל בן ארי 'פרופ 

 בשיפוט
Living with a chronic illness: Women 

perspective  
Keren  Roni עדיטל בן ארי 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Experiences of control and loss of 

control in baby deliveries  
Isaya  Jackleen עדיטל בן ארי 'פרופ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין מחשבות אילו ואסטרטגיות 

התמודדות לבין תסמינים פוסט טראומטיים 

ותסמיני אבל מורכב בקרב הורים ששכלו את 

 ילדיהם בעקבות התאבדות

 הראל הילה 
 ,מיכאל וינברג ר"ד

  ר שרון גיל"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין : שכול טראומטי עקב אירועי טרור

תסמינים פוסט טראומטיים ואבל מורכב בקרב 

 הורים ששכלו את ילדיהם באירוע טרור

 לוי רועי 
 ,מיכאל וינברג ר"ד

  ר שרון גיל"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ינים פוסט תסמ, הקשר שבין נטייה לסלוח

טראומטיים ואבל מורכב בקרב הורים ששכלו 

 את ילדיהם בתאונות דרכים ותקיפה פיסית

 איתן דורון
 ,מיכאל וינברג ר"ד

  ר שרון גיל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Art as a mean for Emotional Therapy 

Among Mothers With Post-Partum 

Depression in Arabic Society  

Afnan   Hamed 
 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. Y. Rosenfeld  

 סיים

 

 

Perceptions of home and family 

among boarding schools children vs. 

children who live at home: The case 

of Israeli-Arab children at risk  

 

Nivin   Fanadka 

 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Prof. R. Lev-

Wiesel  
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 סיים

Factors of non implementation of 

decisions made by Rehabilitation 

Committees from the consumer's 

point of view  

Yael   Baruch 
 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. M. Lahman  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

A dyadic view of intergenerational 

relationships between grandparents 

and adult grandchildren within an 

Arabic society in a process of change  

Missa   Nawatha 
 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. C. Koren  

 בשיפוט

Using drawing to test attitudes, self-

efficacy and empathy of teachers in 

special education and regular public 

education in the Arab community in 

Israel  

Jiana  Khalifa 

 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Prof. Michael 

Kreindler  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ניבוי תוצאות טיפול דינאמי מפגישת היכרות 

הערכת המראיין את המוטיבציה : ראשונית

היכולת להיכנס לקשר בין , לפסיכותרפיה

עולם אישי והיכולת להתייחס לקיומו של 

 פנימי

 בארי-יועץ מיכל
' פרופ

 יואב לביא (אמריטוס)

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השוואה בין מאפיינים רגשיים של סטודנטים 

יהודים ובין מאפיינים רגשיים של סטודנטים 

מהמגזר הערבי שפנו לטיפול פסיכולוגי 

 באוניברסיטת חיפה

 בריל-שפע קרן
' פרופ

 יואב לביא (אמריטוס)

טרם אישור 

 צעת התיזהה

ביטוי ושיתוף רגשות בזוגיות בקרב אנשי צוות 

 חירום החווים ארועים קריטיים 
 מוסטון נעה

' פרופ

 יואב לביא (אמריטוס)

 בשיפוט
מתחים והתמודדות , קונפליקטים, דילמות

 בקרב זוגות העוברים טיפולי הפריה
 ויינברג קרן

' פרופ

 יואב לביא (אמריטוס)

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין מחשבות אילו ואסטרטגיות 

התמודדות לבין תסמינים פוסט טראומטיים 

ותסמיני אבל מורכב בקרב הורים ששכלו את 

 ילדיהם בעקבות התאבדות

 הראל הילה
 ,שרון גיל ר"ד

  ר מיקי וינברג"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תסמינים פוסט , הקשר שבין נטייה לסלוח

רים ששכלו טראומטיים ואבל מורכב בקרב הו

 את ילדיהם בתאונות דרכים ותקיפה פיסית

 איתן דורון
 ,שרון גיל ר"ד

  ר מיקי וינברג"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 מיכל קורא ר"ד גרופר הדס מדיניות דיור ושיכון

 סיים
הבדלים בין המינים בשימוש בסנקציות בין בני 

 זוג
 זאב וינשטוק 'פרופ דרור-סמדר רונית

 בשיפוט

בין התנהגויות לא ראויות של ילדים הקשר 

לבין ענישה פיזית כאמצעי לתיקונן בקרב 

 אימהות מוסלמיות ונוצריות

 זאב וינשטוק 'פרופ ריסי'ג רובה

 סיים
הקשר בין מרכיבים מצביים לייחוס חומרת 

 נוער–הפגיעה במצבים של עימות בקרב בני
 זאב וינשטוק 'פרופ מימון טל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סגנונות הורות ושימוש , ילדים-חסי הוריםי

 בענישה גופנית
 זאב וינשטוק 'פרופ חורי רוזה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית ההתמודדות של אמהות חשופות ולא 

חשופות לאלימות עם התנהגויות לא ראויות 

 8-3של ילדיהן בגיל 

 

 זאב וינשטוק 'פרופ וקסלר שיר
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בין השימוש בענישה גופנית שחוו הזיקה 

האימהות בילדותן מהוריהן לבין השימוש 

 בענישה גופנית שאימהות נוקטות כלפי ילדיהן

 זאב וינשטוק 'פרופ אמזלג ורד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דורית של אלימות ביחסים בין -העברה בין

זוג בקרב נשים מהאוכלוסייה הכללית -בני

 ואוכלוסיות שרות

 זאב וינשטוק 'פרופ לחמני ענת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין אלימות בין הורית ואלימות הורים 

כלפי ילדים על הנטייה של הילדים לדיכאון 

 וחרדה בבגרותם

 זאב וינשטוק 'פרופ נעמנה שורוק

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ידע של עובדים סוציאליים באלימות בין בני 

 זוג
 עמר טל

 ,זאב וינשטוק 'פרופ

  צבי איזיקוביץ' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האידאולוגיה ושיטות ההתערבות של עובדים 

סוציאליים בתחום האלימות בין בני זוג 

 בישראל

 זאב וינשטוק 'פרופ רז זיו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The consequences of the Social 

Workers strike and its relationship to 

work attitudes: Organizational and 

professional commitment, burnout, 

job satisfaction and professional 

turnover intentions 

Nir Galili ענת פרוינד ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Willingness to Seek Professional 

Mental Help among the Ultra- 

Orthodox Society 

Elad Baruchin ענת פרוינד ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

"All glorious is the princess within 

her chamber": Ideological fulfillment 

in relation to changes in work 

patterns in Haredi women 

Esti Shor ענת פרוינד ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between religious 

perception and burnout and 

organizational commitment among 

Haredi caregivers in mental 

developmental disability population 

Sari Wertheimer ענת פרוינד ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Relationship between Career 

development and Career mobility 

among Social workers in Public 

sector 

Ignacio  Koltun ענת פרוינד ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת סגנונות ההורות על עזיבת הדת ועל 

על פי , גיבוש הזהות הדתית בגיל ההתבגרות

 .תפיסת המתבגר

 מתן שרונה

' פרופ

 ,אמנון לזר (אמריטוס)

  יוסי גוטמן' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מאפיינים הסתגלותיים למאסר של אסירים 

כותרת )השפוטים לתקופות ארוכות בישראל

 (ארעית

 שתיל טל

' פרופ

 ,אמנון לזר (אמריטוס)

ר מעיין שחורי "ד

  לבנטל

 נץ נגה לידה קיסרית והשלכותיה על התפתחות הילד סיים
 ,רבקה יהב 'פרופ

  בתיה אנגל' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תהליכי ,יחסים עם האם,דותאובדן אב ביל

 ספרציה אינדיבידואציה וסגנון יחסי האהבה

 

 רבקה יהב 'פרופ סיון יעקובי
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רבקה יהב 'פרופ חיגזי רבאב  אישיות וסגנון יחסי אהבה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 זיו טל ל"מושג התקווה בקרב יתומי צה

 ,רבקה יהב 'פרופ

  ר חיה קורן"ד

 בשיפוט

The effect of event drawing in a 

second retrieval on the amount of 

information gathered from children 

 אירית הרשקוביץ 'פרופ משולם טל

 סיים
הקשר בין איכות העדות שמוסרים ילדים על 

 אירועי פגיעה מינית 
 אירית הרשקוביץ 'פרופ הבר שחר

 סיים
שינויים התפתחותיים באיכות הנראטיב 

 שמוסרים ילדים שעברו פגיעה מינית 
 אירית הרשקוביץ 'פרופ בלסברג אורי

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת ההמחזה על דיווחי ילדים על אירוע 

 אוטוביוגרפי
 אירית הרשקוביץ 'פרופ אורן אסנת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין דתיות לבין ענישה גופנית בקרב 

 נורמות , עמדות: הורים יהודים בישראל
 זאב וינשטוק 'פרופ יעקב-בן מתניה

 בשיפוט

מבט דיאדי על משמעות היחסים הבין דוריים 

נכדים בוגרים בחברה הערבית  –סבים 

 העוברת שינוי

 נואחטא מיסא
 ,חיה קורן ר"ד

  פייסל עזאיזה' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

משמעותה של זוגיות שנייה בזיקנה 

 מהפרספקטיבה של דור הילדים
 חיה קורן ר"ד שמחי שירן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

משמעותם של חפצים שמותירים אחריהם 

הורים לילדיהם הבוגרים והשימוש שנעשה 

 בהם בזמן האבל ולאחריו

 לובין תמי
 ,חיה קורן ר"ד

  צבי איזיקוביץ' פרופ

אישור טרם 

 הצעת התיזה
 חיה קורן ר"ד סלומון ליאור משמעות נישואין ארוכי טווח בזקנה מאוחרת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

נכונות סטודנטים לעבודה סוציאלית לעבוד עם 

 השוואה בין תרבותית: זקנים
 מחאמיד רחמה

 ,חיה קורן ר"ד

  פייסל עזאיזה' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ביחסי אם בת בקרב נשים משמעות הסליחה 

 קורבנות אלימות
 קרייספלד אינגה

 ,חיה קורן ר"ד

  צבי איזיקוביץ' פרופ

 סיים

Palestinian refugees who stayed in 

Israel: The family inter-generational 

experience . 

Fadoah  Jobran מיכל שמאי 'פרופ 

 סיים
How did social workers experience 

social work strike of March 2011  
Michal  Livneh מיכל שמאי 'פרופ 

 סיים
The impact of suicide on family 

dynamic 
Uri  Kriem מיכל שמאי 'פרופ 

 סיים

Impact of the fire in the Carmel 

Mountains on 2010 on the population 

of Kibbutz Bet Oren 

Hilla  Sardes מיכל שמאי 'פרופ 

 סיים

Impact of the fire in the Carmel 

Mountains on 2010 on the population 

of Ein Hod 

Liraz 

 Salmonevitz  
 מיכל שמאי 'פרופ

 סיים

Perceiving the impact of ongoing life 

under fire and threat of terror on 

marriage 

Ronit 

 Machmalli 
 מיכל שמאי 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חוויית הילדים הנמצאים עם אמותיהן במקלט 

 לנשים מוכות

 

Shani  Werner  מיכל שמאי 'פרופ 
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Perception of community resilience 

among people living in poverty: The 

case of Kiryat Shemona 

Anet  Lykin 

 ,מיכל שמאי 'פרופ

' ופרופדר גיא אנוש 

  שאול קמחי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית האבהות של : פרספקטיבה של אבהות

 גברים בעלי עסקים עצמאיים
 רוני סטריאר ר"ד עוגני מיכל 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עבודה סוציאלית : הלשכה כמרחב משותף

 כמרחב משותף
 רוני סטריאר ר"ד זיו אביתר 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רוני סטריאר ר"ד בר-קונץ אלבינה האבהות של אבות צעירים בישראלחווית 

 סיים
תרומתו של מחקר פעולה ויזואלי השתתפותי 

 "חקר מקרה: להנגשת תהליכי פיתוח ידע
 רוני סטריאר ר"ד שכטר דורית 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפיסות אנשי מקצוע ביחס לסוגיית נשואיי 

תקינה  נשים ערביות בעלות אינטליגנציה

 לגברים בעלי פיגור

אבו   אסמאא

 אלעולא 
 רוני סטריאר ר"ד

 

 מצוקה, משאבים של רווח או אובדן בין הקשר

, מילואים שירות לאחר רצון ושביעות

, שליטה, אופטימיות של מווסתות והשפעות

 ותמיכה חוסם

 גולדפרב רוני
בן ( אמריטה)' פרופ

 צור חסידה

 

 

שלישי בתקופה הנחיית תלמידים לתואר . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 סיים

The impact of exposure to traumatic 

events in the 1948 war on mental 

health and perceived quality of life 

among Palestinian citizens of Israel: 

A comparison between reports 

“internal refugees” and non-refugees 

 נסר גנדרא ספאא 
 ,אליעזר זומר 'פרופ

  ד״ר כץ

 שלב ב
Prediction of sexual revictimization 

 
 דוברין גילי

 ,אליעזר זומר 'פרופ

  פרופ׳ משה אלמגור

 סיים

 

Obesity 

and Quality of life among mentally 

disabled people, (co-supervision with 

Prof. Arie Rimmerman and Prof. Shai 

Linn 

 שפרינצק-גולן גליה

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ אריק רימרמן 

ס לעבודה "ביה

שי ' פרופ, סוציאלית

ס לבריאות "ביה, לין

הציבור אוניברסיטת 

  חיפה

 סיים

 

Obesity and Quality of life among 

mentally disabled people, (co-

 צוברי עינת

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ רות כץ 

  אוניברסיטת חיפה
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supervision with Prof. Arie 

Rimmerman and Prof. Shai Linn) 

 שלב ב

Evaluation of intervention program 

for the prevention of EDs, 

emphasizing the internalization of 

media massages, sense of 

empowerment, and parental 

involvement,(co-supervision with 

Prof. Ruth Katz ) 

 ספיבק זהר

 ,יעל לצר 'פרופ

פרופ רות כץ 

  אוניברסיטת חיפה

 שלב א

Correlation between health 

parameters, eating patterns and 

behavioral profiles of children with 

Autism (co-supervision with Dr. E. 

Gal ) 

 אנטן רוני
 ,יעל לצר 'פרופ

  ר עינת גל"ד

 סיים

Posttraumatic Stress, Posttraumatic 

Growth and Resilience in Colon 

Cancer Patients: a Longitudinal Study  

 גוזמן יוליה
 ,מרים כהן 'פרופ

H. Ben-Zur  

 סיים

The Relationship Between Dementia 

Representations and Professional 

Burnout in Nurses and Social 

Workers  

 אלתמן-שימאן שירי
 ,מרים כהן 'פרופ

P. Werner  

 שלב ב

Perceptions of Aging and Old Age in 

Islamic Sources and the Figh in 

Comparison to Theories in 

Gerontology  

 קשקוש אימאן
 ,מרים כהן 'פרופ

V. Rispler-Chaim  

 שלב ב

Physical and Mental Health among 

Holocaust Survivors: The Mediating 

Role of Cognitive Processes and 

Coping 

 מרים כהן 'פרופ קימרון לי

 שלב ב

Emotional Responses, Biomarkers of 

Inflammation and Their Relation to 

the Recovery Process After Hip 

Fractures: Expansion of the Stress 

Model  

 פ"חרל שרון
 ,מרים כהן 'פרופ

G. Volpin  

 שלב ב

Grandparents Providing Routine 

Caregiving for Their Grandchildren: 

Predictors of Physical and Mental 

Health  

 קוחלי טל
 ,מרים כהן 'פרופ

F. Azaiza  

 שלב ב

Emotional Distress, Fatigue and 

Cancer Biomarkers in Older and 

Younger Breast Cancer Patients 

 מרים כהן 'פרופ לבקוביץ ענבר

 שלב ב

 

Coping with the Stress of Moving to 

Sheltered Housing: Emotional and 

Physiological outcomes 

  

 פינטו גלית
 ,מרים כהן 'פרופ

A. Lowenstein  

 שלב א

The association of types of Fatalism 

and adherence to screening for the 

early detection of colorectal cancer 

 מרים כהן 'פרופ רוזנפלד מיכל
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 שלב א

Examining Processes of Emotional 

Regulation and their Relations to 

Resilience Resources, and Emotional 

Positive and Negative Outcomes of 

Coping with Colorectal Cancer 

 מרים כהן 'פרופ אוקין סבטלנה

 שלב ב

Barriers and Promoters for Colon 

Cancer Screening Among Older 

Persons: Integrative Theoretical 

Perspective  

 קרוטירו טל
 ,מרים כהן 'פרופ

F. Azaiza  

 שלב ב

Perceptions of aging and old age in 

Islamic Sources and Fiqh in Relation 

to Theories in Gerontology 

 אבישר אדוה

 ,מרים כהן 'פרופ

גיל בר סלע וענת 

  אהרון

 שלב א

מהי תרומתם : זמינות רגשית, אתגור רגיש

הייחודית והכוללת של אבות ואימהות 

 ?ילדי גןחברתי של -לתפקודם הרגשי

 נינה קריא -קורן ר"ד חיים-בן-ארז עדי

 סיים

Parental insightfulness regarding the 

child's inner world: Its contribution to 

the family alliances with toddlers 

 מרקו ענבל
 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  דוד אופנהיים' פרופ

 שלב ב

תפקידה של תובנה אימהית בהתפתחות 

קשר עם חברויות קרובות של : מוקדמתה

 מתבגרים

 מהריק טלי
 ,נינה קריא -קורן ר"ד

  דוד אופנהיים' פרופ[

 שלב ב
Social workers experience of client 

suicide 
Meir Marko גיא אנוש ר"ד 

 שלב א

Medical clowns' involvement in 

medical procedures in hospitals in 

Israel 

Amnon Raviv 
 ,גיא אנוש ר"ד

Prof. Aty Zitron  

 שלב ב

Relationships between trust, justice 

organizations, passion at work and 

human resources management 

practices and work-family conflict 

among remote workers 

Orit Balderman 
 ,גיא אנוש ר"ד

Dr. Shay Tzafrir  

 שלב א

The development of professional 

responses to sexual abuse in the ultra-

orthodox society 

Haim Rechnitzer גיא אנוש ר"ד 

 שגב נורית  תחרות ושיווק בשירותים ממשלתיים  שלב ב
 ,אמנון בהם 'פרופ

  ערן ויגודה ' פרופ

 שלב א
הענות לטיפול בקרב חולי סכרת במגזר הערבי 

 ותפיסת המחלה, רוחניות, חוללות עצמית -
 ראבאח מנאר 

 ,אילנה דבדבני 'פרופ

  פייסל עזייזה' פרופ

 שלב ב

ההבניה החברתית של הההבנייה של מיניות 

אצל נשים עם מוגבלות פיזית או חושית 

 בהשוואה לנשים ללא מוגבלות 

 דניאלה מזור
 ,אילנה דבדבני 'פרופ

  מרילין ספר' פרופ

 אלי בוכבינדר ר"ד תומר אלונה שנת האומנה הראשונה: בראשית אומנה שלב ב

 שלב ב

הערכה רטרוספקטיבית של שורדות גילוי 

 עריות את המערכות הפורמאליות 

 

 אלי בוכבינדר ר"ד גבעון סיני דליה

 שלב ב

יחסי ראשי רשויות : הרווחה בשלטון מקומי

למנהלי ; מקומיות בישראל למחלקות רווחה

לעובדים סוציאליים במחלקות , לשכות רווחה

 סמעאן למא
 ,אלי בוכבינדר ר"ד

  פייסל עזיאזה' פרופ
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 הרווחה ולנושאי רווחה

 שלב ב
הבנית זהות לאחר : נרטיבים של הגוף הפגוע

 תאונת דרכים
 יעקב אילנית

 ,אלי בוכבינדר ר"ד

  אילנה דובדבני' פרופ

 שלב ב
, הבניה משפטית: אימהות פונדקאית בישראל

 חברתית ותרבותית
 פלד( ץ"כ) תמר

 ,צבי איזיקוביץ 'פרופ

, שולמית אלמוג' פרופ

  הפקולטה למשפטים

 סיים
חוויית נשים את אלימותן כלפי בן הזוג 

 ביחסים אינטימיים
 צבי איזיקוביץ 'פרופ ביילי בני

 סיים
תפישת הזהות של ניצולים ששהו במחנות 

 השמדה נאציים
 דוידוב יונתן 

 ,צבי איזיקוביץ 'פרופ

, אריה כוכבי' פרופ

החוג להיסטוריה 

  כללית

 סיים
פשרות רומנטיות באמצע : בין המצוי לרצוי

 החיים

-בלומברג אורלי

 מזרחי

 ,צבי איזיקוביץ 'פרופ

, זאב-בןאהרון ' פרופ

  החוג לפילוסופיה

 שלב ב
קורבנות  -חוויית הסליחה של נשים ערביות 

 אלימות זוגית
 יחיא-'חאג זאהר 

 ,צבי איזיקוביץ 'פרופ

-'מוחמד חאג' פרופ

, ס"ס לע"ביה, יחיא

האוניברסיטה העברית 

  בירושלים

 שלב א
הבניית זכרונות טראומתיים של ניצולי שואה 

 בזיקנתם
 צבי יזיקוביץא 'פרופ טרנר ענת

 שלב ב
Phenomenology of Incest: An Arab 

perspective  
Sabreen Hayat עדיטל בן ארי 'פרופ 

 שלב ב

Triple systems of relationships: 

Married gay men, their wives and 

their male partners  

Adir  Adler עדיטל בן ארי 'פרופ 

 שלב ב
The experience of Ultra-Orthodox 

married gay men  
Eyal  Zak עדיטל בן ארי 'פרופ 

 שלב א
sarogacy among male same sex 

partners  
Maya zephaty עדיטל בן ארי 'פרופ 

 בשיפוט
Achievement Motivation among 

Arabs in Israel and in Other Countries  
Mouna  Karkabi  

 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. Jenny Kurman  

 בשיפוט

Connections between Feelings of 

Socio-Cultural Alienation among 

Israeli Arab and Druze Adolescent 

Students and Patterns of Abuse of 

Psychoactive Materials  

Adi  Margalit 
 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. D. Kalekin  

 שלב ב

A Culture-Sensitive Model for 

Examining Willingness to undergo 

Early Detection Tests for Breast 

cancer  

Tal  Croitoru 
 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Prof. M. Cohen  

 שלב ב

Cultural differences in the 

relationship between shame and post 

traumatic symptoms  

Shai   Shorer 

 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. H. Goldblatt 

and Dr. Y. Caspi  

 שלב ב

Welfare in local municipalities: Local 

mayors' perceptions of their 

relationships with welfare agencies; 

Lama   Simaan 

 ,פייסל עזאיזה 'פרופ

Dr. Eli 

Buchbinder  
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managers, social workers and welfare 

local issues 

 שלב א

Personal and Professional Factors 

Related to Role Conflict, Equity and 

Relationship Quality by Ultra 

Orthodox Families 

 פסח מירי

' פרופ

 ,יואב לביא (אמריטוס)

  ענת פרוינד

 סיים

תכונות , בת זוג/הקשר בין דפוסי בחירת בן

בת הזוג לבין /נתפסות של בןמועדפות ותכונות 

 איכות הנישואין בחברה הערבית בישראל

 חסן היאם
' פרופ

 יואב לביא (אמריטוס)

 שלב א

טקטיקות כוחניות ופוגעניות להתמודדות עם 

הקשר בין תכיפות : זוג-עימותים בין בני

השימוש בטקטיקות לבין האופן שבו הן 

, (מגדר)ידי גברים ונשים -נתפסות ונחוות על

 (דת)סלמים ויהודים מו

 זאב וינשטוק 'פרופ סוואן-בשיר וואפה

 שלב א

Ultra-Orthodox Women’s perceptions 

of equality and equity within the 

family unit 

Miriam  Pesach 
 ,ענת פרוינד ר"ד

Prof. Yoav Lavee  

 שלב א

The relation between organizational 

aspects and hidden dropout in high 

school: A longitudinal study 

Zehava Sapir ענת פרוינד ר"ד 

 שלב א

Coping strategies with stress, as an 

interfering factor between role 

overload and intentions to leave: a 

longitudinal study to examine the 

influence among social work students 

supervisors, in their first year of 

supervision 

Galit Gez ענת פרוינד ר"ד 

 שלב ב
תהליכי : דיספוזיציה לעבריינות מין-פרה

 התמודדות עם קורבנות מינית בילדות
 אבקסיס אריאל

' פרופ

 ,אמנון לזר (אמריטוס)

  חסי בן צור' פרופ

 שלב ב

תפיסות , השוואת דימויים: השיגעון בקולנוע

וחוויות של שיגעון בקולנוע ההוליוודי 

 והישראלי

 אריה רימרמן 'פרופ שן עמנואל 

 שלב ב
מסוגלות לעמוד לדין ואחריות , סיכון מיני

 פלילית של עבריני מין עם מוגבלות שכלית
 אריה רימרמן 'פרופ משרקי הלא

 שלב ב
רשתות חברתיות ואיכות חיים של אנשים עם 

 בישראלמוגבלות וללא מוגבלות 
 אריה רימרמן 'פרופ שטרית-גור איילת 

 שלב א
ל בגיל "רווחה אישית ואיכות חיים של נכי צה

 הזקנה 
 אריה רימרמן 'פרופ שנור יצחק 

 בשיפוט

: ילדים נפגעי עבירות מין על דוכן העדים

הגורמים המשפיעים על תפקודם במשפט ועל 

 הסתגלותם הפסיכולוגית לאחר המשפט

 אירית הרשקוביץ 'פרופ צור רונית

 סיים

The role of the family in the 

development of socio-political 

identity among the Arabic 

adolescents in Israel. 

Yasmin  Abuod-

Halabi 
 מיכל שמאי 'פרופ

 שלב ב
Experiencing the role of family 

among successful adults with learning 
Einav  Vered מיכל שמאי 'פרופ 
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disabilities 

 סיים

Elderly in the changing organization: 

Relationships between changes in age 

and changes in kibbutzim 

Gitit  Charpk 
 ,מיכל שמאי 'פרופ

  אורי לויתן' פרופ

 שלב א
תהליכים מקבילים בשיקום חולי נפש ובני 

 משפחותיהם
 מיכל שמאי 'פרופ למידיג נטע

 שלב ב
על כינונה של גבריות בשיח ": ילד של אימא"

 על יחסי בנים ואמהות 
 רוני סטריאר ר"ד ברשטלינג אורית 

 שלב ב
מסע בין : הדרה חברתית כמושג פוליסמי

 משמעויות ויחסים
 רוני סטריאר ר"ד פוסטן אייזיק דסי

 שלב א

פיתוח המשגה ביקורתית של מוסד 

האפוטרופוסות באמצעות ניתוח שיח של 

 תסקירי עובדים סוציאליים על פי חוק

 בראל מיכל
 ,רוני סטריאר ר"ד

  ישראל דורון' פרופ

 שלב א
מיצוי זכויות חברתיות בתפיסת העבודה 

 .הסוציאלית ולקוחות הרווחה בישראל
 רוני סטריאר ר"ד סעיד חמודי

 קורנהאוזר-בר גלי בופרנורפין כטיפול לאובדנות שלב ב
 ,יורם יובל 'פרופ

  גל ריכטר לוין

 

 קליניים רפואיים בניסויים להשתתף ההחלטה

 בסגירות והצורך התמודדות אסטרטגיות -

 .קוגניטיבית

 רבין שולה

בן ( אמריטה)' פרופ

 יורם' פרופ ,צור חסידה

 ברטל

 

 וחברתיים אישיים משאבים בין הקשר

 חייםת איכות עם התמודדות ואסטרטגיות

 אמהות בין השוואה: עתיד ואוריינטצית מצוקה

 והערבי היהודי במגזר בסרטן חולים לילדים

 חורי-מחול סואר
בן ( אמריטה)' פרופ

 צור חסידה

 
 קוגניטיביים עוותים: מין עברייני של פרופיל

 סיכון לנטילת ונטיה
 אבקסיס אריאל

בן ( אמריטה)' פרופ

' ופרופ צור חסידה

 .לזר אמנון

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2531-2533 388,255 ₪ 

הדילמות , האמונות, מיפוי הידע

ושיטות ההתערבות של עובדים 

סוציאלים בתחום האלימות בין בני 

 זוג בישראל

משרד הרווחה 

והשירותים 

 החברתיים

 (PI) צבי איזיקוביץ 'פרופ

 זאב וינשטוק' פרופ

2533-2532 238555 ₪ 

Life-Course Perspectives on 

Aging with an Adult Child 

with Cerebral palsy (CP): 

Scripts of Interpersonal and 

ISF 

-ארטן ר"ד

 .Dr ,(PI) טל ברגמן

 Band-Winterstein 

Tova  
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Intergenerational 

Relationships 

2531-2537 155.555 ₤ 

Timely disclosures mean 

timely interventions for 

young offenders and 

victims 

Nuffield 

  אירית הרשקוביץ 'פרופ

(PI),  

Lamb, M.E 

2531-2533 2555 $ 

Exposure to Terrorism in 

Israel: Dyadic Examination 

of 

Psychology 

Beyond 

Borders 

  ,(PI) מיכאל וינברג ר"ד

Avi Besser 

2531-2533 175,555 ₪ 
סקר עובדים סצוציאליים בתחום 

 האלימות בין בני זוג

משרד הרווחה 

והשרותים 

 החברתיים

 ,(PI) זאב וינשטוק 'פרופ

 צבי איזיקוביץ 

2531 15555 ₪ 

Cancer Related Fatigue in 

Old and Young Breast 

Cancer Patients: 

Assessment of the 

Relationship Between 

Emotional Symptoms and 

Immune Dysregulation and 

the Moderating Role of 

Psychological and Genetic 

Factors 

Israel 

Cancer 

Association 

 ,(PI) מרים כהן 'פרופ

Prof. 

 S. Pollack, 

 Prof. G. Fried 

2531 85555 ₪ 

 

Psychological and Physical 

Health in Older Cancer 

Patients: Assessment of 

Cluster of Symptoms, 

Needs and Risk Factors 

Veteran 

Citizens 

Ministry 

 (PI) מרים כהן 'פרופ

2531-2538 35555  ₪ 

Evaluation of the duration 

of consuming a defined 

quantity of food with and 

without the "Slow-chew" 

device and compliance 

testing: the role of 

personality and emotional 

factors. 

Nobesity 

Foundatin 
 (PI) יעל לצר 'פרופ

2531-2532 32555 ₪ 
Compulsory treatment for 

AN in Israel 

Pfizer 

foundation 

Grant 

forum, for 

health 

policy in 

Israel 

 (PI) יעל לצר 'פרופ

 עניים עובדים בישראל ₪ 75555 2531-2532

קרן למחקרים 

המוסד לביטוח 

 לאומי

 ,(PI) רוני סטריאר ר"ד

 ר אסף לבנון"ד 

2533-2531 85,555 ₤ 

Promoting Adherence to 

Early Detection of Breast 

Cancer Screening 

UJIA 

 ,(PI) פייסל עזאיזה 'פרופ

 M. 

 Cohen 
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2533-2533 152,255 ₪ 

Psychiatric diagnoses in 

Arabic-speaking patients in 

Israel: Accuracy, validity 

and cultural sensitivity 

The Israel 

National 

Institute for 

Health 

Policy 

Research  

  ,פייסל עזאיזה 'פרופ

I. Kremer, D . 

2531-2533 111,255 ₪ 

Psychoactive substance use 

among Arab adults from 

Arab towns and mixed 

towns in Israel. 

Israel Anti-

Drug 

Authority  

 (PI) פייסל עזאיזה 'פרופ

2531-2533 333,255 ₪ 

משמעותה של זוגיות שנייה 

בזיקנה מהיבט בין דורי ורב 

 תרבותי

ISF חיה קורן ר"ד (PI),   

2533-2532 823,555 ₪ 
בתי אב בהם מתגורר ילד מחקר 

 או בוגר עם מוגבלות שכלית
 (PI) אריה רימרמן 'פרופ משרד הרווחה

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
זיכרונות של נשים זקנות (. "2531. )צ', ואיזיקוביץ. ח, קורן, .ט, וינטרשטיין-בנד

-333(: 3)31, מגמות". מבט רטרוספקטיבי: בצל אלימות אינטימית ארוכת שנים

31 . 

  איזיקוביץ 'פרופ

 צבי

Soffer, M. & Rimmerman, A. (2013). "A Comparative Approach 

to Revising Sub Minimum Wage Assessment Policy: The Case of 

Israel. Journal of Comparative Policy Analysis, (ahead-of-

print), 1-19.  

 מיכל סופר ר"ד

Somer, E. & Ruvio, A. (2013). The Going Gets Tough So Let's Go 

Shopping: On Materialism, Coping and Consumer Behaviors Under 

Traumatic Stress. Journal of Loss and Trauma: International 

Perspectives on Stress & Coping, 

DOI:10.1080/15325024.2013.794670.  

 עזראלי זומר 'פרופ

Ruvio, A., Somer, E. & Rindfleisch, A. (2013). When bad things get 

worse: The amplifying effect of materialism on traumatic stress 

following terrorist attacks. Journal of the Academy of Marketing 

Science. DOI 10.1007/s11747-013-0345-6  

 אליעזר זומר 'פרופ

Ataria, Y. & Somer, E. (2013). Total Otherness in Dissociative אליעזר זומר 'פרופ 
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Identity Disorder. Otherness: Essays and Studies (Special issue: 

Philosophy and the Other) 4(1) 1-25.  

Somer, E. & Nizri, M. (2013). Intimate Relationships among 

Second Generation Holocaust Survivors in Israel – A Qualitative 

Analysis of Coping with the Parents’ Heritage. Klinische 

Sozialarbeit, 9(4), 9-10.  

 אליעזר זומר 'פרופ

Somer, E. & Agam, Y. (2013). Living with the remnants: Second-

generation non-Jewish Citizens of Nazi Germany living in Israel. 

Klinische Sozialarbeit 9(4), 10-11.  

 אליעזר זומר 'פרופ

Somer, E., Amos, T. & Stein, D. (2013). Evidence-based treatment 

for Depersonalization-derealization disorder. BioMed Central 

Psychology, 1:20. doi:10.1186/2050-7283-1-20.  

 אליעזר זומר 'פרופ

Abu-Rayya, H.M. (2013). Psychological and socio-cultural 

adaptation of immigrant and national adolescents in Australia: A 

test of the acculturative stress hypothesis. American Journal of 

Applied Psychology, 2, 1-6.  

 

 השאם אבו ריא ר"ד

Chong, S., Lobb, E., Khan, R., Abu-Rayya, H.M., Byun, R., Rose, 

N. & Jalaludin, B. (2013). Neighbourhood safety and area 

deprivation modify the associations between parkland and 

psychological distress in Sydney, Australia. BMC Public Health, 

13, 422. DIO: 10.1186/1471-2458-13-422  

 השאם אבו ריא ר"ד

Wilson, L., Morgan, G., Hanigan, I., Johnston, F., Abu-Rayya, H., 

Broome, R., Gaskin,C. & Jalaludin, B. (2013). The impact of heat 

on mortality and morbidity in the Greater Metropolitan Sydney 

Region: A case crossover analysis. Environmental Health, 12, 

98. DOI: 10.1186/1476-069X-12-98.  

 השאם אבו ריא ר"ד

Zukerman-Levin, N., Hochberg, Z. & Latzer, Y. (2013). Bone 

Health in Eating Disorders. Obesity Reviews, 1-9.  
 יעל לצר 'פרופ

Mazzeo, S. E., Kelly, N. R., Palmberg, A. A., Stern, M., Belgrave, 

F. Z., Tanofsky-Kraff, M., Latzer, Y. & Bulik , C. M. (2013). 

LIBER8 Design and Methods: An Integrative Intervention for 

Loss of Control Eating among African American and White 

Adolescent Girls. Contemporary Clinical Trials. 34, 174-185.  

 יעל לצר 'פרופ

Latzer, Y. & Stein, D. (2013). A review of psychological and 

familial characteristics of childhood obesity. Journal of eating 

disorders 1, 1:-7.  

 יעל לצר 'פרופ

Arbel, R., Koren, D., Klein, E. & Latzer, Y. (2013). The 

neurocognitive basis of insight into illness in anorexia nervosa: A 

pilot metacognitive study Psychiatry research, 209: 604-610.  

 יעל לצר 'פרופ

Latzer, Y., Spivak, Z. & Katz, R. (2013). Media Exposure, 

Disordered Eating and Sense of Empowerment among 
 יעל לצר 'פרופ
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Adolescents Girls: The Importance of Parental Involvement," 

Hevra verevacha, 33(3):515-530. (Hebrew).  

Freund, A., Cohen, M. & Azaiza, F. (2013). The Doctor is Just a 

Messenger: Beliefs of Ultraorthodox Jewish Women in Regard to 

Breast Cancer and Screening.Journal of religion and health, 1-

16.   

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, Miri (2013). The Association of Cancer Patients’ 

Emotional Suppression and Their Self-Rating of Psychological 

Distress on Short Screening Tools.Behavioral Medicine,39(2): 

29-35.   

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, Miri (2013). An integrated view of cultural perceptions of 

cancer among Arab people in Israel.Health Psychology Review, 

(ahead-of-print), 1-19.   

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, Miri (2013). The process of validation of a three-

dimensional model for the identification of abuse in older 

adults.Archives of gerontology and geriatrics,57(3): 243-249.  

  

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, M., Volpin, G., Meir, T., Klein, E., Katz, R., Assaf, M. & 

Pollack, S. (2013). Possible association of Toll-like receptor 9 

polymorphisms with cytokine levels and posttraumatic symptoms 

in individuals with various types of orthopaedic trauma: Early 

findings.Injury,44(11): 1625-1629.   

 מרים כהן 'פרופ

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (2013). Social 

Workers' and Nurses' Illness Representations About Alzheimer 

Disease: An Exploratory Study.Alzheimer disease and 

associated disorders.   

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, Miri (2013). Depression, anxiety, and somatic symptoms 

in older cancer patients: a comparison across age 

groups.Psycho‐Oncology.   

 מרים כהן 'פרופ

Yagil, D., Cohen, M. & Beer, D.J.(2013). Older Adults’ Coping 

With the Stress Involved in the Use of Everyday 

Technologies.Journal of Applied Gerontology, 

0733464813515089.   

 מרים כהן 'פרופ

Khalaila, R., Cohen, M. & Zidan, J. (2013). Is salivary pH a 

marker of depression among older spousal caregivers for cancer 

patients?Behavioral Medicine.  

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, M., Granger, S., & Fuller-Thomson, E. (2013). The 

Association Between Bereavement and Biomarkers of 

Inflammation.Behavioral Medicine.  

 מרים כהן 'פרופ

Koren-Karie, N.,Oppenheim, D., Yuval-Adler, S., and Mor, H. 

(2013). Emotionaldialogues of foster caregivers and two of their 

children: The important role ofcaregivers in shaping the 

 נינה קריא -קורן ר"ד
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interactions. Attachment & Human Development, 15,1-14.  

Page, T., and Koren-Karie, N. (2013). Evidence of attachment 

disorganization in one mother's representations of her son: A case 

study. Infant, Child and Adolescence Psychotherapy, 12, 100-

117.  

 נינה קריא -קורן ר"ד

Feniger-Schaal, R., & Koren-Karie, N., and Bareket, M. (2013). 

Drama therapyfocusing on maternal insightfulness: Helping 

mothers to see their children. TheArts in Psychotherapy, 40, 

185-191.  

 נינה קריא -קורן ר"ד

Oppenheim, D., & Koren-Karie, N. (2013). The Insightfulness 

Assessment: Measuring the underpinnings of maternal sensitivity. 

Attachment & Human Development. 545-561.  

 נינה קריא -קורן ר"ד

Enosh, G. & Ben Ari, A. (2013). Perceiving the Other: Hostile and 

danger attributions among Jewish and Arab social work students 

in Israel. European Journal of Social Work, 16, 427-442.  

 גיא אנוש ר"ד

Enosh, G., Buchbinder, E., Smith, L.N., & Shafir, O. (2013). From 

the “greenhouse” to reality: Challenges faced by graduates of in-

prison batterers intervention program. Journal of Interpersonal 

Violence, 28, 910-937  

 גיא אנוש ר"ד

Enosh, G., Eisikovits, E., & Gross, C. (2013). Between rigidity 

and chaos: Worldviews of partners experiencing intimate partner 

violence. American Journal of Men's Health, 7, 427-438. Doi: 

10.1177/1557988313480807.  

 גיא אנוש ר"ד

Enosh, G., Tzafrir, S.S., & Gur, A. (2013). Client aggression 

towards social workers and social services in Israel – a qualitative 

analysis. Journal of Interpersonal Violence, 28,1123-1142.  

 גיא אנוש ר"ד

Tzafrir, S. S., Enosh, G., Parry, E. & Stone, D. (2013). 

CODIFYing social issues in organizations: Scope and 

perspectives. Journal of Global Business Perspectives, 1, 39-47. 
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 גיא אנוש ר"ד

Tzafrir, S.S., Enosh, G., & Gur, A. (2013). Client aggression and 

the disenchantment process among Israeli social workers: 

Realizing the gap. Qualitative Social Work (21 p.). Published 

online first. DOI: 10.1177/1473325013509827.  

 גיא אנוש ר"ד

Ben Ari, A. & Enosh, G. (2013). Power relations and reciprocity: 

Dialectics of knowledge construction. Qualitative Health 

Research, 23, 422-429.  

 גיא אנוש ר"ד

Boehm A. (2013). Clients and social workers' perceptions of social 

work: An Israeli case study, British Journal of Social Work, 

43(5) 964-986.  

 אמנון בהם 'פרופ

Boehm, A., & Cohen, A. (2013). Commitment to community אמנון בהם 'פרופ 
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Ron, P., & Shamai, M. (2013). The Impact of Ongoing National 
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 אלי בוכבינדר ר"ד
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to Despair, and Back: Being the Wife of a Patient in a Persistent 
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 אלי בוכבינדר ר"ד
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Nadan, Y. & Ben-Ari, A. (2013). What can we learn from 

rethinking “multiculturalism” in social work education?. Social 
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Hershkowitz, I. (2013). Sexually intrusive behavior among 

alleged CSA male victims: A prospective study. Sexual abuse: 

journal of research and treatment, 26 (2).  

 אירית הרשקוביץ 'פרופ

Catz. C., & Hershkowitz, I. (2013). Repeated Interviews with 

Children who are the Alleged Victims of Sexual Abuse. 

Research on social work practice, 2, 210-218.  

 אירית הרשקוביץ 'פרופ

Lamb, M.E., Hershkowitz, I., & Lyon, T. (2013). Interviewing אירית הרשקוביץ 'פרופ 
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Victims and Suspected Victims Who Are Reluctant to Talk. 

APSAC Advisor, 25 (4), 16-19.  

Possick, H., Shamai, M., & Sadeh, R. A. Healing the social self: 

How parents whose children were killed in terror attacks construct 

the experience of help. Community Mental Health Journal. DOI 

10.1007/s10597-013-9631-5  

 מיכל שמאי 'פרופ

Ron, P. & Shamai, M. The impact of ongoing national terror on 

the community of hospital nurses in Israel Submitted to 

Community Mental Health Journal.  

 מיכל שמאי 'פרופ

Strier, R. & Zidan, E. (2013). An oppressed emancipation: 

Marrying a mentally challenged man. International Forum of 

Women Studies.40, 203-211.  

 רוני סטריאר ר"ד

Strier, R. (2013). Responding to the global crisis: Inclusive social 

work practice. Social Work, 58(4):344-53.  
 רוני סטריאר ר"ד

Strier, R. & Binymanin, S. (2013). Anti-oppressive social services 

for the poor: Rhetoric to practice. British Journal of Social 

Work 
http://bjsw.oxfordjournals.org/content/early/2013/04/23/bjsw.bct0

49.full  

 ירונ סטריאר ר"ד

Eisikovitz, Z., Koren, C., & Band-Winterstein, T. (2013). The 

social construction of social problems: The case of elder abuse and 

neglect.International psychogeriatric 

doi:10.1017/S1041610213000495 I.F. 2.188; 5 year I.F.2.504  

 חיה קורן ר"ד

Koren, C. (accepted for publication). The intertwining of second 

couplehood and old age, Ageing and Society, I.F 1.237;5 year I.F 

1.581  

 חיה קורן ר"ד

Moin, V., Schwartz, M. & Leikin. M. (2013). "Immigrant Parents' 

lay theories of children's preschool bilingual development and 

family language ideologies". International Multilingual 

Research Journal. 7(1): 99-118 

 ויקטור מוין ר"ד

Zeidner, M. & Ben-Zur, H. (2013). Personal resources at the 

juncture of culture and life satisfaction. PAID, 54, 187-191  

בן ( אמריטה)' פרופ

 צור חסידה

Ben-Zur, H.  & Almog, N. (2013). Post-traumatic symptoms and 

future orientation among Israeli adolescents two years after the 

second Lebanese war: The effects of war exposure, threat and 

coping appraisals. Journal of Child & Adolescent Trauma, 6, 

187-200 

בן ( אמריטה)' פרופ

 צור חסידה
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
 גישה ארגונית: אקלים ארגוני לשיקום תעסוקתי ומנהיגות. "ר, ושוורץ. א, דבדבני

 . "ש"לשיפור האפקטיביות הניהולית במע
 אילנה דבדבני 'פרופ

רווחה נפשית ורגשות כלפי ההורים של , מאפיינים -הילד ההורי. "א, דבדבני

 ." ילדים עם ובלי מוגבלויות
 אילנה דבדבני 'פרופ

צוותים בין מקצועיים בעבודה סוציאלית (. 2531. )א, ולונטל. מ, לונטל שחורי

(. עורכים)לונטל . קטן וא. י, חובב. בתוך מ(. 112-122עמודים )ובשירותי אנוש 

 . הקיבוץ המאוחד: תל אביב. עבודה סוציאלית בישראל

לונטל  ר"ד

 מעין שחורי

אלי , בתוך מאיר חובב." סוציאלית הדרכה בעבודה(. "2531. )מ, ובו עוז. א, לזר

, שיטות התערבות, רקע:עבודה סוציאלית בישראל (.עורכים)לבנטל ויוסי קטן 

 . 173-112' ריקובר עמ'צ, תל אביב .הדרכה ומחקר, ארגון

' פרופ

 אמנון לזר (אמריטוס)

Abu-Rayya, H. M., & White, F. W. (2013). Acculturation 

orientations of Anglo Australians towards Australian Muslims. In 

Ata W. A. (Ed.), Education integration challenges: The case of 

Australian Muslims. David Lovell: Melbourne, Australia.  

 השאם אבו ריא ר"ד

Cohen, Miri (2013). "Multicultural Aspects of Care for Cancer 

Patients in Israel." In  A. Surbone, M. Zwitter , M. Rajer & R. 

Stiefel (Eds.) New Challenges in Communication with Cancer 

Patients.  Springer, US,  pp. 317-331. 

 מרים כהן 'פרופ

Cohen, Miri (2013). "Fatalism and cancer: Attitudes toward 

Screening and Care." In Carr, B. & Steel, J. (Eds.). Psychological 

Aspects of Cancer. Springer, NY, pp. 88-99.  

 מרים כהן 'פרופ

Lawental Schori, M. & Lawental, E. (2013). Drug control policies: 

Problems and prospects. In: M. Vaughn & B. Perron (Eds.), Social 

Work Practice in the Addictions (pp. 249-260). New York: 

Springer Press.  

לונטל  ר"ד

 מעין שחורי

Moin, V ,Protasova, E.,., Lukkari, B. & Schwartz, M.(2013). "The 

role of family background in early bilingual education: The 

Finish-Russian experience". In  M. Schwarz. &  Verschic, A. 

(eds.) Successful family language policy: Parents, children and 

educators in  interaction. Springer, New York, London, pp.53-

83. 

 ויקטור מוין ר"ד

Schwartz, M.,  Moin, V. & Klayle, M. (2013)  "Parents’  choice a 

 bilingual Hebrew-Arabic kindergarten for children", In M. 
 ויקטור מוין ר"ד
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Schwarz &  Verschic, A. (Eds.) Successful family language 

policy: Parents, children and educators in interaction. 

Springer, New York, London, pp.23-52 

Oppenheim, D. & Koren-Kaire, N. (2013). Parental Insightfulness 

andChild-parent emotion dialogues: Their importance to 

children'sdevelopment. In M. Mikulincer and P. Shaver (Ed.), The 

nature and development of social connections. New York: 

AmericanPsychologicalAssociation.  

 נינה קריא -קורן ר"ד

Shamai, M. & Geron, Y. (2013). Family intervention in social 

work. In: M. Hovav, E. Lawental, & Y. Katan (Eds.), Social work 

in Israel (pp. 145-171). Tel Aviv, Israel: Hakibbutz Hameuchad 

(Hebrew)  

 מיכל שמאי 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

Arar, K., Shapira, T., Azaiza, F. & Hertz-Lazarowitz, R (2013). 

Arab Women in Management and Leadership. New York: 

Palgrave-McMillan (143 pages).  

 פייסל עזאיזה 'פרופ

Rimmerman, A. (2013). Social Inclusion of People with 

Disabilities: National and International Perspectives. 

Cambridge: Cambridge University Press (191 pages).  

 אריה רימרמן 'פרופ
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בית הספר לטיפול 

 באמצעות אמנויות 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 דונה אבקאסיס ר"ד 355%

 הוד אורקיבי ר"ד 355%

 כוכבית אלפנט ר"ד 355%

 מיכל בת אור ר"ד 355%

 דן יניב ר"ד 355%

 רחל ויזל-לב 'פרופ 355%

 רינת פניגר שאל ר"ד 355%

 דפנה רגב ר"ד 355%

 טל שפיר ר"ד 355%

 

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 621  520  101 

 תואר שלישי 1  1 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

עבודת התיזהנושא  סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

את מקום ( מדריכות)תפיסת מרכזות תחום 

ומחשבות , הטיפול באמצעות אמנות בבתי ספר

 .להמשך

 בליטי אירית
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התיאוריה היונגיאנית ויישומה לטיפול באמצעות 

 בתפיסות המטפלות באמנות בישראלאמנות 
 וינוגרדוב אלונה

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפיסת מטפלות ומדריכות באמצעות אמנות את 

תפקידו של המטפל באמצעות אמנות במערכת 

 . החינוך במגזר הערבי

 דאוד הדיל
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפיסתם וחוויתם של מטפלים באמצעות אמנות 

חזותית בנוגע לשימוש בשתיקה במהלך מפגשי 

, טיפול באמצעות אמנות והשפעתה על המטפל

 .המטופל והקשר ביניהם

 קורט הדס
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חוויתם של מטופלים ברגעי שתיקה המתקיימים 

ותפיסותיהם לגבי , אומנותבטיפול באמצעות 

על תהליך היצירה , השפעתם על התהליך הטיפולי

 ועל הקשר הטיפולי

 חסדאי הילה
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גורמים המסבירים רווחה נפשית בקרב נשאי 

HIV הנמצאים בזוגיות 
 כהן חיה

 ,דפנה רגב ר"ד

סוסקולני ' פרופ

בר ר קלונו"ורדה וד

  אייל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין חרדה והמנעות התקשרותיים לבין 

מתאוריה : התגובה להתערבות מבוססת אמנות

 למחקר

 שעשוע יפעת
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

-תפיסת ההורות וקשר אם –כשנערה הופכת לאם 

ילד בקרב נשים דתיות שהרו בגיל ההתבגרות 

 מחוץ לנישואין

-דיאמנד מוריה

 שפיגל

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הבדלים  -אחאות לילדים עם פיגור שכלי

במאפייני הקשר בין האחים ובהסתגלות הנפשית 

( באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים)

 .בהשוואה לאחאות לילדים ללא פיגור שכלי

 דפנה רגב ר"ד יחזקאלי מירי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינת תפיסתם של מטפלים באמנות את הטיפול 

כפי שהוא מיושם בבתי הספר , באמצעות אמנות

-גרין ענת

 אורלוביץ

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד
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 במערכת החינוך

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ילד באמצעות -הבדלים באפקטיביות טיפול הורה

ול באמנות המלווה בהדרכת אמנות לעומת טיפ

 .הורים

 חסיד שלומית
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

 סיים
-יצירה בצבע כמשקפת חוויית נפרדות ביחסי אם

 בת
 טיילור גלי

 ,דפנה רגב ר"ד

  ויזל-רחל לב' פרופ

 סיים

תהליכים מודעים ולא מודעים : לידתו של מטפל

המשפיעים על התפתחות הזהות המקצועית של 

 באמצעות אומנותמטפל 

 צדק-שלום יעל
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינת התופעות הציוריות המתקיימות בציורים 

, משותפים של ילדים בגיל החביון ואמהותיהן

 ילד-כטכניקה מרכזית בטיפול דיאדי הורה

 יעקובסון אליזבת
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסת האם את ההורות שלה ותגובתה לציור 

 משותף עם ילדה
 בר און גבריאלה

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

טיפול באמצעות אמנות במערכת החינוך בישראל 

תמונת מצב ומחשבות : מנקודת מבטן של מחנכות

 להמשך הדרך 

 קינן ורד
 ,דפנה רגב ר"ד

  שנירר שרון "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שוורץ נפתלי .נוכחות טיפולית של המטפל באמצעות אמנות

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תפיסתן של יועצות חינוכיות לגבי השתלבות 

מטפלות באמצעות אמנות במערכת החינוך 

 .הערבית בישראל

 סלאמה עביר
 ,דפנה רגב ר"ד

  שנירר שרון "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 הילבוך עדי יחסי העברה בטיפול באמנות

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ילד כפי  -גישת האם לילד ואיכות הקשר הורה

שהם נתפסים על ידי האם ותגובות האם לציור 

 .ה/משותף עם ילד

 פטישי רותם
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

 סיים

זיהוי ואפיון סימבולים העולים בעבודות אומנות 

העוסקים , של נפגעי טראומה בילדות, ספונטניות

 באומנות במהלך חייהם

 איזנבך נעמה
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

 סיים

נוכחות , הקשר בין מאפייני הקשר הטיפולי

לבין תגובה , טיפולית ודפוס היקשרות למטפל

 .לחווית חומרי יצירה

 כורם סמדר
 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שימוש בהתערבויות מבוססות אמנות במסגרת 

 הדרכת הורים
 זאבי-שמרי ליאת

 ,דפנה רגב ר"ד

  ר שרון שניר"ד

 סיים
Studying Arts in School and 

Adolescents’ Subjective Well-Being 
 הוד אורקיבי ר"ד טואף הילה 

 סיים

Subjective Well-Being Across 

Developmental Phases: The Role of 

Self-Control and Social Support 

 הוד אורקיבי ר"ד ויינר נאווה

 סיים

Collective Self-Esteem and the 

Subjective Well-Being of Human-

Service Professionals 

 הוד אורקיבי ר"ד בר ניר עדי

 סיים
Time Perspectives and the Subjective 

Well-Being of Adolescents At-Risk 
 הוד אורקיבי ר"ד דפנר אפרת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Contribution of Environmental and 

Personal Factors to the Relation between 

Work-Life Balance  

 הוד אורקיבי ר"ד ברנדט ירון
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לאחר אישור 

 התיזה הצעת

Significant events and helpful aspects in 

drama-based therapy program involving 

adults with psychiatric issues and 

university students  

 הוד אורקיבי ר"ד שרון איתי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

המפגישה בין פגועי נפש , השפעת קבוצת תיאטרון

הערכה , על תחושת סטיגמה עצמית, וסטודנטים

עצמית ותחושת התקשרות חברתית בקרב פגועי 

 נפש 

 הוד אורקיבי ר"ד בר נעמה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ורגשות חיוביים בקרב , תקווה, שליטה עצמית

 מתבגרים
 הוד אורקיבי ר"ד יונה אורית

 קורלנד עירית Body transference in movement therapy סיים
 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  ר אלון רז"ד

 סיים
Use of movement therapy in terms of 

the psychological impact upon therapists 
 יעקובוביץ יעל

 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  און-ר תמי בר"ד

 סיים
Childhood sexual abuse –the impact on 

marital satisfaction 
 רחל ויזל-לב 'פרופ צברי קארין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Group therapy experience as perceived 

by young adults: a retrospective 

perception 

 רחל ויזל-לב 'פרופ נסימוב שירה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Playback theatre training contribution to 

creativity and resilience 
 רחל ויזל-לב 'פרופ טבייביאן נירית

 סיים

The relationship between, self injurious 

behavior, and Self Disclosure in 

adolescents with Eating Disorders  

 רחל ויזל-לב 'פרופ סימון איוויה

 סיים
Sexual Abuse and Depression: Are these 

risk factors for Labor Dystocia? 
 רחל ויזל-לב 'פרופ גולן וויט קארי

 סיים

Drawings as a tool to encourage 

verbalization of negative life 

experiences amongst foster children 

between the ages of five and eight 

 רחל ויזל-לב 'פרופ חרשובסקי ניקה 

 סיים
The effects of sexual abuse on female 

sexual dysfunction 
 רחל ויזל-לב 'פרופ אשכנזי אורלי

 סיים

Perceptions of home and family among 

Israeli-Arab children at risk who are 

placed in boarding schools as expressed 

in drawings and narratives 

 רחל ויזל-לב 'פרופ פנאכה ניבין

 וטבשיפ
The Kaleidoscope of the child-clown 

interaction in hospital 
 אופיר שושי

 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  ר דפנה טנר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Medical doctors, A therapeutic 

profession ? 
 ציוני הרצל

 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

ר שלומית "ד

  ברסלר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Attitudes towards a nuclear threat by 

Iran on Israel: Holocaust survivors vs. 

non-Holocaust survivors 

 רחל ויזל-לב 'פרופ פרידלנדר דליה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The Death vs. Life perception in second 

generation of Holocaust survivors who 

suffer from a life threatening illness 

 רחל ויזל-לב 'פרופ כספי שירה

טרם אישור  Looking back: participation in group art רחל ויזל-לב 'פרופ דאימונד שירה 
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 therapy during adolescence הצעת התיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Indicators of Asperser syndrome in self-

figure drawing 
 רחל ויזל-לב 'פרופ שליפר לודמילה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Friendship is it a supportive factor in 

coping with eating disorders 
 רחל ויזל-לב 'פרופ בלטינסקי אלה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Effect of Music Therapy on Pain after 

Gynecological Surgery 

Hadass 

 Shmuel 

Nachman 

 ,כוכבית אלפנט ר"ד

ר ליאור ''ד

  לבנשטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Coping with infertility: Group music 

therapy with women who are 

undergoing fertility treatments. 

 כוכבית אלפנט ר"ד פרנקלין דנה

 סיים

Exploring, roles  &meanings of music in 

everyday life with adult in the mental 

health system. 

 כוכבית אלפנט ר"ד יעקובסון דנה

 סיים
Music Therapy and sensory in children 

with developmental disabilities 
 כוכבית אלפנט ר"ד כהן דוד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Flowing in Music Therapy 

Improvisation . 
 כוכבית אלפנט ר"ד באארי יובל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Bridging between the musician as an 

artist and the music therapist 
 גנץ עמית

 ,כוכבית אלפנט ר"ד

  ר דיקלה כרם''ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Community MT with Youth at Risk כוכבית אלפנט ר"ד ערמוני עידן 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The use of Vocalization in children with 

Autism 
 כוכבית אלפנט ר"ד סולומון מעיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין רמת דתיות לדימוי גוף וערך עצמי אצל 

 רווקות
 שיוביץ נעמה

 ,טל שפיר ר"ד

  פרופ רחל לב

 סיים

תמיכה , ייצוגים מנטאליים של התקשרות

הישג -מוטיבציותמסוגלות עצמית ו, חברתית

של מבוגרים " אדם קוטף תפוח מהעץ"בציורי 

 צעירים

 מיכל בת אור ר"ד לוי נרקיס

 סיים

השתקפות הזהות המקצועית של מטפלים 

 Hays and)באמצעות אמנות בציור הגשר 

Lynos, 1983 )במהלך שנות ההכשרה 

 מיכל בת אור ר"ד ארבייטר יערה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Implicit Representations of  פוטשבוצקי חמוטל 

 ,מיכל בת אור ר"ד

Prof. Elias 

Kuorkoutas 

Crete 

University  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אדם קוטף "פתרון בעיות וקומפטנטיות בציור 

ובסיפור על הציור בקרב ( PPAT" )תפוח מעץ

 .ילדי גן חובה

 מיכל בת אור ר"ד בן שושן מור 

טרם אישור 

 התיזההצעת 

Effects of clay figure sculpting of father 

and child on paternal mentalization 

גראונמן  חיה נחמה

 באך
 מיכל בת אור ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין ייצוגי התקשרות של נשים בהריון לבין 

תפיסת משפחת המוצא והמשפחה העתידית כפי 

 שמשתקף בציור קן לציפור

 גמר אמיתי יעל 
 ,מיכל בת אור ר"ד

  מירי שרף' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר : טיפול אישי של מטפלים באמנות פלסטית

 בין הטיפול האישי לרקע האישי והמקצועי
 רגב רותם 

 ,מיכל בת אור ר"ד

  הדס וייסמן' פרופ
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אדם קוטף תפוח "מחקר תיקוף ציור 

להערכת מימדים של חווית ( PPAT")מהעץ

כמנבאים ,מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה

 .בקרב ילדי גן חובה' בשלות לכיתה א

 מיכל בת אור ר"ד לוי מזל

 פינטו עינב  נרטיבים של נשים שעסקו בזנות  סיים

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

  ויזל-פרופ רחל לב

 סיים
יצוגים של יחסי אם ילד אצל אימוהת לפני ואחרי 

 תוכנית התערבות בדרמה תרפיה
 גולברט דניאלה

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

ר נינה קורן "ד

  קריא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 לוין אביה משחק מראה ככלי הערכה לדפוסי התקשרות

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

  ר נאווה לוטן"ד

 שלב ב
אינטרקציה אם ילד פני ואחרי תוכנית התערבות 

 עם אימהות בדרמה תרפיה
 ברגר הודיה

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

פרופ דויד 

  אופנהיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דן יניב ר"ד ליפה קארינה  מאפייני המעבר מחשיבה לפעולה בקרב קשישים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Adolescents drawing experience in a 

post-hospitalization institution 
 דן יניב ר"ד וולף  נורית

 סיים
השפעת תפקיד ואימון על הערכת טיב חילוף 

 תפקידים פסיכודרמטי
 דן יניב ר"ד סילניקוב עדי 

 סיים

השפעת הכרות : הערכת אגו מסייע פסיכודרמטי

יכולת משחק , אישית מוקדמת עם תפקיד

 ואימון על טיב חילוף תפקידים , תפקידים

 דן יניב ר"ד ויזר טלי 

 סיים

מחקר : תפקידים בפסיכודרמהספונטניות וחילוף 

 מתאמי וניסויי

 

 דן יניב ר"ד סבג חלי 

 סיים
השפעת אימון בחילוף : עד שתגיע למקומו

 תפקידים על אמפתיה ונרקסיזם 
 דן יניב ר"ד סוירפמן ענבר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 טל שפיר ר"ד אפרתי שיר דפוסי תנועה והקשרם לרגשות שמחה ועצב

טרם אישור 

 התיזההצעת 
 טל שפיר ר"ד בלימן חוליאטה דפוסי תנועה והקשרם לכתב יד

 סיים
משחק סימבולי והתקשרות אצל ילדים עם פיגור 

 שיכלי
 פראנק מירי

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

פרופ דויד 

  אופנהיים

 שלב ב
הסיפור בשישה חלקים כהערכה לקבוצות שיוך 

 תעסוקתיות שונות
 מרחבי עוז הדס

פניגר  ר"ד

 רינת שאל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גורמים מחוללי שינוי בקבוצת דרמה תרפיה 

 ממוקדת תובנה אימהית לאימהות לילדים בסיכון
 ואניש קארין

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל

פרופ דויד 

  אופנהיים

 שלב ב
המיקוד בילד וקבלתו בנרטיבים , מידת המורכבות

לפני ואחרי טיפול , של אימהות לילדים בסיכון
 גורן מלמה קרין

פניגר  ר"ד

 ,רינת שאל
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ר נינה קורן "ד .קבוצתי בדרמה תרפיה

  קריא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

באוכלוסייה  CREAתיקוף מבחן יצירתיות 

 דוברת עברית
 דונה אבקאסיס ר"ד שפריר תאיר

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דונה אבקאסיס ר"ד עודה סאמר מוסיקה והפחתת כאב

טרם אישור 

 התיזה הצעת
 פיק רעות עבודה בקצב ותנועה עם חולי פרקינסון

 ,דונה אבקאסיס ר"ד

  ר דיתה פדרמן"ד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב א

מחקר השוואתי לבדיקת יעילותו של טיפול 

 בקבוצת אמהות וילדיםבאמצעות תנועה 
 קדם דליה

 ,דפנה רגב ר"ד

  פרופ יוסי גוטמן

 שלב ב

הקשר בין האקלים המשפחתי  -תמונה משפחתית

לבין הערכה העצמית של ילדים עם לקוי בשמיעה 

 .ציור-כפי שבא לידי ביטוי באמצעות אמנות

 וינבר ענת
 ,דפנה רגב ר"ד

  פרופ שונית רייטר

 סיים

The Invisible Therapist: Theatre as 

therapy, Therapy as theatre 

 

 מן'תורג נטלי 
 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  ר עתי ציטרון"ד

 שלב ב

The Resonating body: Empowering the 

Therapist through somatic and kinetic 

self-awareness 

 רחל ויזל-לב 'פרופ וולקן מאיה

 סיים
Childhood Sexual Abuse, Eating 

Disorder, Dissociation 
 רחל ויזל-לב 'פרופ אלרן-ברק רוני

 שלב ב
The relationship between CSA, 

vaginismus, and birthing complications 
 רחל ויזל-לב 'פרופ גוטפריד רות

 שלב ב
The relationship between Body 

movement and trauma 
 זנה גלית

 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  דיתה פדרמן ר"ד

 לוין בלה The Role of Sensory Processing שלב א

 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

בתיה אנגל ' פרופ

  יגר

 שלב ב

The relationship between creativity, 

dissociative mechanisms and coping 

with traumatic events 

 רם נטע
 ,רחל ויזל-לב 'פרופ

  ר דונה אבאקסיס"ד

 שלב א

To what extent subjective vs objective 

perception of poverty influence 

adolescents’ personal resources, future 

 רחל ויזל-לב 'פרופ רי'בנג שאוני
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orientation, and somatization? 

 שלב ב

The role  &meaning of music in the 

relations between children with CP  &

their parents 

 כוכבית אלפנט ר"ד רוגינסקי אפרת

 שלב א

The use of music in the multi- 

disciplinary treatment of childhood 

obesity 

 כוכבית אלפנט ר"ד אליקים מיכל

 שלב א

הקשר בין זיהוי רגשות מתוך הבעות פנים וגוף 

לבין תפקוד חברתי בקרב חולי אלצהיימר ואנשים 

 . עם פגיעה מוחית קלה

 שפיצר נעמה
 ,טל שפיר ר"ד

  פרלה ורנר' פרופ

 רם נטע יצירתיות והתמודדות עם טראומה שלב ב
 ,דונה אבקאסיס ר"ד

  ויזל-רחל לב' פרופ

 קליינמינץ עודד יצירתיות בקרב מוסיקאים שלב ב

 ,דונה אבקאסיס ר"ד

-סימון שמאי' פרופ

  צורי

 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2531-2532 113,835 ₪ 

גורמים מתווכים חיוביים ושלילים 

בקשר שבין מיומנויות שליטה 

ואלימות פיזית בקרב עצמית 

 מתבגרים

MOST 

  ,(PI) הוד אורקיבי ר"ד

 , פרופ תמי רונן 

 א"אונ ת

2532-2538 
2,555.555 

 € 

Collaboration in 

International RCT in Music 

Therapy and Autism  

Norwegian 

Research 

counsel 

 כוכבית אלפנט ר"ד

 (PI),  

Prof. Gold, et al. 

2531-2532 355,555  $ 

The quality of relationship 

as outcome predictor in MT 

w. children with autism 

spectrum disorder 

Nosrwegian 

Helse West 

  ,(PI) כוכבית אלפנט ר"ד

Dr Wolfgang Wosch . 

2551-2533 725555 $ 
אלימות כלפי ילדים ובני נוער בין 

 חשיפה לדיווח
 טראינה

  ,(PI) רחל ויזל-לב 'פרופ

 פרופ צבי אייזיקוביץ

 
28555 € Quality of life and measures MAPI 

  ויזל-לב 'פרופ

 (PI) רחל

2533-2533 33225 ₤ Quality of life and measures 
Oxford 

institute 

  ויזל-לב 'פרופ

 (PI) רחל
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Regev, D. & Snir, S. (2013). "Art therapy for treating children 

with Autism Spectrum Disorders (ASD): The unique contribution 

of art materials". The Academic Journal of Creative Arts 

Therapies,3(2):251-260.  

 דפנה רגב ר"ד

Snir, S. & Regev, D.(2013). "A dialogue with materials: Creators 

share their experiences". The Arts in Psychotherapy, 40:94-100.  
 דפנה רגב ר"ד

Snir, S. & Regev, D.(2013) "ABI – Art-based Intervention 

Questionnaire". The Arts in Psychotherapy 40:338-346.  
 נהדפ רגב ר"ד

Orkibi, H., Ronen, T., & Assoulin, N. (2013). The subjective well-

being of Israeli adolescents attending specialized school classes. 

[Online First Publication]. Journal of Educational Psychology. 

doi: 10.1037/a0035428  

 הוד אורקיבי ר"ד

Orkibi, H. (2013). The applicability of a seminal professional 

development theory to creative arts therapies students. [Epub 

ahead of print]. Clinical Psychology & Psychotherapy. doi: 

10.1002/cpp.1851  

 הוד אורקיבי ר"ד

Jacobs-Kayam, A., & Lev-Wiesel, R. (2013). Self-Mutilation as 

Expressed in Self-Figure Drawings in Adolescent Sexual Abuse 

Survivors. Arts in Psychotherapy, 40, 120-129. IF 0.6  

 רחל ויזל-לב 'פרופ

Lev-Wiesel, R. & Markus, L. (2013). Perception vs. 

Circumstances of the child sexual abuse event in relation to the 

depression and posttraumatic stress symptomatology. Journal of 

Child Sexual Abuse, 22(5), 519-533. IF 1.49  

 רחל ויזל-לב 'פרופ

Rasmussan, L., Lev-Wiesel, R., & Eisikovits, Z. (Eds.). (2013). 

Current perspectives on children and youth who sexually abuse, 

Journal of Child Sexual Abuse, 22 (1), 1-8. IF 1.49  

 רחל ויזל-לב 'פרופ

Shafir, T., Taylor, S.F, Atkinson, A.P, Langenecker, S.A., Zubieta. 

J-K. (2013) Emotion regulation through execution, observation, 

and imagery of emotional movements. Brain and Cognition, 82, 

219-227  

 טל שפיר ר"ד

Peleg, M., Lev-Wiesel, R., & Yaniv, D. (2013). Reconstructionof 

Self-Identity of Holocaust Child Survivors Who Participated in 

“Testimony Theater”. Psychological Trauma: Theory, 

Research, Practice, and Policy. Advance online publication. doi: 

10.1037/a0033834  

 דן יניב ר"ד

Feniger-Schaal, R. Koren-Karie, N., & Bareket, M. (2013) 

Dramatherapy focusing on maternal insightfulness: A preliminary 
 רינת פניגר שאל ר"ד
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report. The Arts in Psychotherapy, 40, 185-191  

Kleinmintz, O., Abecasis, D., Goldstein, P. & Shamay-Tsoory, S. 

(submitted). Creativity and Expertise: Improvisation as an 

important contributor to creative thinking among musicians. 

Psychological Science, 10 pages (IF: 6.30)  

 דונה אבקאסיס ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/תקופה באנציקלופדיות שפורסמו ב

- /3102/0320 

Regev, D. & Lev-Wiesel, R. (2013). Creative Art Therapy in 

Israel: Current Status and Future Directions of the Profession. D. 

Gussak Ed., Wiley-Blackwell Publications, of Oxford, England.  

 רחל ויזל-לב 'פרופ

 

 

 - 3102/00/בתקופה ספרים שפורסמו . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
גילוי עריות מפגיעה . כשהזמן עמד מלכת(. 2531. )ר, ויזל-לב. ז, קורן

 . אח, קרית ביאליק. לצמיחה
 רחל ויזל-לב 'פרופ
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חוג לבריאות נפש 

 קהילתית
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 מרק גלקופף 'פרופ 355%

 טליה גרין ר"ד 355%

 חנוך ירושלמי 'פרופ 72%

 סטיבן צבי לוין 'פרופ 355%

 מקס לכמן ר"ד 3.1%

 גליה מורן ר"ד 355%

 ערד קודש ר"ד 3.1%

 דיויד רועה 'פרופ 355%

 נעה-כרמית שפיגלמן ר"ד 355%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 112  81  31 

 תואר שלישי    
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 סיים
A population-based study of 

diagnostic switching in schizophrenia 

Ayelet 

 Schweitzer 

סטיבן  לוין 'פרופ

 ,צבי

David Roe  

 סיים

Toward understanding the disparity 

between clinician and patients ratings: 

Insight, symptoms, and response 

Hadar Hazan 

סטיבן  לוין 'פרופ

 ,צבי

David Roe  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The impact of training educational 

personnel to deliver a resiliency 

program (Erase-Stress) in the 

aftermath of the an earthquake in New 

Zealand  

Rivka  Herman מרק גלקופף 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Burnout and Vicarious 

Traumatization in ex-addicts working 

in drug abuse clinics 

Tamar Adam מרק גלקופף 'פרופ 

 סיים
PTSD and dual identity in Israeli 

Arabs 
Freeda Abu-Ras מרק גלקופף 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Diabetis Mellitus in Schizophrenia Rena Eisenschtein 

 ,מרק גלקופף 'פרופ

Stephen Levine  

 סיים
Methadone maintenance outcome in 

the Arab Minority in Israel 
Moona Jamal מרק גלקופף 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעות החשיפה העצמית של מחלה נפשית 

 הזוג ומערכת היחסים -על בן
 אלדן קרן

-כרמית שפיגלמן ר"ד

 ,נעה

  דיויד רועה' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
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 מרק גלקופף 'פרופ

Melamed, S., Gelkopf, M. (2013) The impact of an open dynamic 

group for the care- giving family in mental health. Journal of 

family psychotherapy, 24; 129-138.  

 מרק גלקופף 'פרופ
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Gelkopf, M., Solomon, Z., Bleich, A (2013). A Longitudinal 

Study of Changes in Psychological Responses to Continuous 

Terrorism. Israel Journal of Psychiatry, 50, 100-109.  

 מרק גלקופף 'פרופ

Bleich, A., Solomon, Z., Gelkopf, M. Editorial: Psychiatry and 

Conflict.(2013) Israel. Journal of Psychiatry, 100, 78-80  
 מרק גלקופף 'פרופ

Gelkopf, M; Ohayon Hasson, I; Bikman, M; Kravetz, S. (2013). 

Nature adventure rehabilitation for combat-related posttraumatic 

chronic stress disorder: A randomized control trial. Psychiatry 

Research, 209, 485-93  

 מרק גלקופף 'פרופ

Kafri R., Kodesh A., Shames J., Golomb J., Melzer I (2013). 

Association between urgency urinary incontinence treatments and 

depression symptoms in middle-aged women. International 

Urogynecology Journal. May 15. IF-2.169.  

 ערד קודש ר"ד

olubchik P., Kodesh A., Weizman A (2013). ADHD and 

coexistent sub-threshold depression: What is the impact of 

methylphenidate on mood? A naturalistic study. Clinical 

Neuropharmacology. 36(5):141-5. IF-1.815.  

 ערד קודש ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
בתוך מיטל . סקירת ספרות  :פעילותם של צבאות בתווך אזרחי( 2531) . ט, גרין

היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של פעולות הצבא בתווך ( עורכת)עירן יונה 

  23-83עמודים . ל"צה, תל השומר. אזרחי

 טליה גרין ר"ד

לתלמידים עם  ICT))טכנולוגיות מידע ותקשורת (. "2531. )נ. כ, שפיגלמן

מהלכה : שילובים(. עורכות)בתוך גלעדה אבישר ושונית רייטר ." מוגבלויות

 . 231-153' עמ, אחווה הוצאה לאור, חיפה(. 1כרך ) למעשה

-כרמית שפיגלמן ר"ד

 נעה

Roe, D., Lysaker, P.H.& Yanos, P.T (2013). Beating stigma. In: 

Corrigan, P. (Ed.) The Stigma of Disease and Disability: 

Empirical Models and Implications for Change.  

 דיויד רועה 'פרופ
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
הדרכה בשיקום מוכוון החלמה (. 2531. )ו, קלינמן-ובלוש. ח, ירושלמי

 . הקריה האקדמית קרית אונו: קרית אונו. בבריאות הנפש
 חנוך ירושלמי 'פרופ
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מדעי -חוג לגרונטולוגיה

 הזיקנה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 טובה וינטרשטיין -באנד ר"ד 355%

 יעקב גינדין 'פרופ 3.1%

 ישראל דורון 'פרופ 355%

 פרלה ורנר 'פרופ 355%

 מרים כהן 'פרופ 25%

 גרי סינוף ר"ד 3.1%

 יובל פלגי ר"ד 355%

 דניאלה פרילוצקי ר"ד 22%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 102  60  42 

 תואר שלישי  21 21 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

על משמעות ההחלטה להמשיך לעבוד מעבר לגיל 

 פרישה
 ישראל דורון 'פרופ פוליאקוב אלי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ישראל דורון 'פרופ אגמון רפי השפעת נציגות מפלגת הגמלאים בכנסת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

המשמעות המוענקת לתופעת ההזדקנות בידי 

 ראשי רשויות מקומיות בישראל
 ישראל דורון 'פרופ ורדינון דפנה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ובין ( עיר לעומת כפר)הקשר בין מקום המגורים 

 איכות חיים סובייקטיבית
 ישראל דורון 'פרופ הררי יהודית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם לחדר סונזלן השפעה על רמת החרדה בקרב 

 קשישים
 חג ענת

 ,ישראל דורון 'פרופ

  ר גרי סינוף"ד

 סיים
השפעת גילנות ומצב כלכלי על דפוס ההצבעה 

 של זקנים למפלגת הגמלאים
 ישראל דורון 'פרופ מילר חיים

 סיים

חיים לבין רווחה הקשר בין צמתים בסיפור 

סובייקטיבית בגיל זקנה ותפקידם הממתן 

והמתווך של התמודדות הדחקתית ושל הנטייה 

 הקוגניטיבית להתמקד במידע חיובי

אבו אל  ראבאב

 היגא
 יובל פלגי ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ההבדל בתחושת המשמעות בחיים והקשר 

 לדיכאון בקרב זקנים ובקרב בוגרים צעירים 
 יובל פלגי ר"ד גילה איתי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעתה של קבוצת סיפורי חיים בדרמה תרפיה 

על הרווחה הנפשית של אנשים בשלב הזקנה 

 הצעירה

 יובל פלגי ר"ד קיסרי שושי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת מורכבות רגשית על יכולת זיהוי רגשות 

 אצל זקנים
 שביט יוחאי

 ,יובל פלגי ר"ד

, אהוד בודנר 'פרופ

  אוניברסיטת בר אילן 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 טל שירית  התמודדות דור שני ודור שלישי לשואה 

 ,יובל פלגי ר"ד

, ר עמית שרירא"ד

  אילן-אוניברסיטת בר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

סגנון ההתמודדות של בני דור השני של ניצולי 

 שואה בעת מחלה מסכנת חיים
 ביטון  שרה

 ,יובל פלגי ר"ד

  פאו-ר סוניה לצטר"ד

 בשיפוט

 

Assessment of readiness to start Insulin 

treatment in Older Diabetes 2 Patients 

 

 

 מרים כהן 'פרופ שפייר דורון
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Psychological Distress in Older Adults 

Post Hip Fracture: the role of gender 

and Ethnicity 

 מרים כהן 'פרופ דיואר מונה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The association of Mammography 

adherence with Obesity and Depression 
 מרים כהן 'פרופ אוטמנה סאוור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Religious Coping, Fatalism and 

Emotional distress in Arab Breast 

Cancer Survivors 

 מרים כהן 'פרופ אשקר נהאד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of Cultural Perceptions and 

Health Beliefs in Sun Protection 

Behaviors 

 מרים כהן 'פרופ מסרוואה סעידה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Burnout among care workers in Kibutz 

and Urban homes for older adults in: 

the Role of organizational factors  

 מרים כהן 'פרופ אנוך איה

 סיים

The Association Between Depression 

and Emotional Control: Gender and 

Ethnic Differences 

 גאבל-אבו חנאן
 ,מרים כהן 'פרופ

S. Letzter-Pouw  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Emotional Distress and Inflammatory 

Markers, Pre- and Post- Elective 

Catheterization: Comparison Between 

Younger and Older Adults 

 מרים כהן 'פרופ קריכלי אסתר

 בשיפוט

סיפורי חיים של  -! ?להתחיל מחדש בזקנה

מהגרים ומהגרות בגיל זקנה מברית המועצות 

 לשעבר

 רוזן ני'ג
 -באנד ר"ד

 טובה וינטרשטיין

 סיים

: זוגיות אלימה בקרב נשים בחברה החרדית

המשמעות שמעניקות נשים חרדיות לבחירת בן 

 הזוג

 טוויטו אילנית
 -באנד ר"ד

 טובה וינטרשטיין

 סיים
צרכים מול : תפיסת הבריאות של ניצולי שואה

 מענים במפגש עם מערכת הבריאות
 מזרחי אילה

 -באנד ר"ד

 ,טובה וינטרשטיין

, מיכל גרנות' פרופ

  החוג לסיעוד

 סיים
חווית ההזדקנות בקרב מתמודדים עם מחלת 

 סכיזופרניה
 מושקין פלי

 -באנד ר"ד

 טובה וינטרשטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית המיניות מנקודת מבטן : אלמנות ומיניות

 של אלמנות מבוגרות
 כסיף טליה

 -באנד ר"ד

 טובה וינטרשטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Burnout of nurse - aids in nursing 

homes: a comparison between homes in 

urban areas and homes in the Kibutz  

 רפאלי איה 
 ,דניאלה פרילוצקי ר"ד

  מירי כהן' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם לחדר הסנוזלן יש השפעה על רמת החרדה 

 ?והדיכאון בקרב קשישים
 מולא ענת

 ,גרי סינוף ר"ד

  ישראל דורון' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between caffeine and 

dementia 
 מייק ענת

 ,פרלה ורנר 'פרופ

 -עמוס קורצין ' פרופ

  אוניברסיטת תל אביב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

יצירה ודמיון ועומס טיפול בקרב מטפלים בחולי 

 אלצהיימר
 פרלה ורנר 'פרופ איזן גליה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Assessing the cost of MCI פרלה ורנר 'פרופ הוכמן יעל 
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שפנייאר בני גילנות בבית המשפט האירופאי לזכויות אדם סיים

 ,ישראל דורון 'פרופ

-ר פאינה מילמן"ד

  סיון

 רייך-סגל מיטל האתיקה של ייצוג לקוחות זקנים סיים
 ,ישראל דורון 'פרופ

  ר שגית מור"ד

 שלב ב
מעורבות בני משפחה בקבלת החלטות רפואיות 

 של חולים
 רזניצקי שירלי

 ,ישראל דורון 'פרופ

רונית ' פרופ

  ליכטנטריט

 שלב א
פיתוח המשגה ביקורתית של מוסד האפוטרופסות 

 באמצעות ניתוח שיח
 בראל מיכל

 ,ישראל דורון 'פרופ

  ר רוני סטריאר"ד

 שלב ב
המשמעות המוענקת להטלת חובה חוקית לממן 

 אשפוז סיעודי על ידי זקנים
 בן אליעזר איה

 ,ישראל דורון 'פרופ

-ר טובה בנד"ד

  וינטרשיין

 שלב א

מחוללי שינוי ומאפיינים  הקשר בין זכרונות

ותפקידה הממתן של , אישיים לזיקנה טובה

במחצית השנייה של , משמעות בפרספקטיבת זמן

 החיים

 האיוש יפה

 ,יובל פלגי ר"ד

אהוד בודנר ' פרופ

-אוניברסיטת בר

  אילן

 רוזן גיורא טרם נקבע שלב א

 ,יובל פלגי ר"ד

-ר טובה בנד"ד

  וינטרשטיין

 סיים

Posttraumatic Stress, Posttraumatic 

Growth and Resilience in Colon Cancer 

Patients: a Longitudinal Study  

 גוזמן יוליה
 ,מרים כהן 'פרופ

H. Ben-Zur  

 סיים

The Relationship Between Dementia 

Representations and Professional 

Burnout in Nurses and Social Workers  

-שימאן שירי

 תמןאל

 ,מרים כהן 'פרופ

P. Werner  

 שלב ב

Perceptions of Aging and Old Age in 

Islamic Sources and the Figh in 

Comparison to Theories in Gerontology  

 קשקוש אימאן

 ,מרים כהן 'פרופ

V. Rispler-

Chaim  

 שלב ב

Physical and Mental Health among 

Holocaust Survivors: The Mediating 

Role of Cognitive Processes and Coping 

 מרים כהן 'פרופ קימרון לי

 שלב ב

Emotional Responses, Biomarkers of 

Inflammation and Their Relation to the 

Recovery Process After Hip Fractures: 

Expansion of the Stress Model  

 פ"חרל שרון
 ,מרים כהן 'פרופ

G. Volpin  

 ,מרים כהן 'פרופ קוחלי טל Grandparents Providing Routine שלב ב
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Caregiving for Their Grandchildren: 

Predictors of Physical and Mental 

Health  

F. Azaiza  

 שלב ב

Emotional Distress, Fatigue and Cancer 

Biomarkers in Older and Younger 

Breast Cancer Patients 

 מרים כהן 'פרופ לבקוביץ ענבר

 שלב ב

Coping with the Stress of Moving to 

Sheltered Housing: Emotional and 

Physiological outcomes  

 פינטו גלית
 ,מרים כהן 'פרופ

A. Lowenstein  

 שלב א

The association of types of Fatalism and 

adherence to screening for the early 

detection of colorectal cancer 

 מרים כהן 'פרופ רוזנפלד מיכל

 שלב א

Examining Processes of Emotional 

Regulation and their Relations to 

Resilience Resources, and Emotional 

Positive and Negative Outcomes of 

Coping with Colorectal Cancer 

 מרים כהן 'פרופ אוקין סבטלנה

 שלב ב

Barriers and Promoters for Colon 

Cancer Screening Among Older 

Persons: Integrative Theoretical 

Perspective  

 קרוטירו טל
 ,מרים כהן 'פרופ

F. Azaiza  

 שלב ב

Perceptions of aging and old age in 

Islamic Sources and Fiqh in Relation to 

Theories in Gerontology 

 אבישר אדוה

 ,מרים כהן 'פרופ

גיל בר סלע וענת 

  אהרון

 שלב ב

בחינת המשמעות הנובעת מקביעת ההשתתפות 

הכספית עבור זקנים ובני משפחותיהם בסידור 

 מוסדי

 פרי איה

 -באנד ר"ד

 ,טובה וינטרשטיין

, ישראל דורון' פרופ

  החוג לגרונטולוגיה

 שלב ב
עבור הזקן האובדני ובני  האובדנות ומשמעותה

 משפחתו
 אהרון אסנת

 -באנד ר"ד

 ,טובה וינטרשטיין

, מיכל גנות' פרופ

  החוג לסיעוד

 שלב ב

Reversed ageism- ageist attitudes of 

elderly persons towards young 

professionals 

 פרלה ורנר 'פרופ בנבנישתי יעל

 שלב ב

Caregivers' willingness to use home 

hospice for persons with Alzheimer's 

disease 

 פרלה ורנר 'פרופ סלע פנינה

 שלב א

Willingness of physiotherapists to 

conduct group therapy with elderly 

persons 

 פרלה ורנר 'פרופ דדי דבורה

 שלב א
Body recognition in persons with AD 

and its relationship to social funcitoning 
 שפיצר נעמה

 ,פרלה ורנר 'פרופ

ר טל שפירף "ד

ס לטיפול "ביה

  באומנויות

 שלב ב
Caregiver burden in primary caregivers 

of persons with Parkinson's disease 
 פרלה ורנר 'פרופ ארגוון עינת

 פרלה ורנר 'פרופ דוד דנה the stigma of hearin loss שלב א
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 ג. הצעות מחקר שזכו

 בתקופה 0/0/3102 - 20/03/3102

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2531-2532 85555 $ 

Life-Course Perspectives 

on Aging with an Adult 

Child with Disability: 

Scripts of Interpersonal and 

Intergenerational 

Relationships 

ISF 

 -באנד ר"ד

 טובה וינטרשטיין

 (PI), 

 ברגמן-טל ארטן 

2531 825555 ₪ 

detection and intervention 

in risk factors of health and 

functioning among the 

elderly living in the 

community 

המשרד לאזרחים 

ותיקים יחד עם 

 אוניברסיטת חיפה

 יעקב גינדין 'פרופ

 (PI) 

2531 
3,855,555 

₪ 

and Intervention in Risk 

Reduction in Persons with 

Intellectual developmental 

Disabilities in Social Care 

 משרד הרווחה
 יעקב גינדין 'פרופ

 (PI) 

2531-2533 12,555 $ 

Stigma, Dementia and 

Law: The construction of 

Dementia in court rulings 

ISF 

  ישראל דורון 'פרופ

(PI),  

 פרלה ורנר' פרופ

2531-2533 2555 $ 
Rights of Older Persons in 

the African Union 

Minerva Center 

for Human 

Rights - Israel 

 ישראל דורון 'פרופ

 (PI),  

 ר בני שפנייאר"ד

2531-2532 335555 ₪ 

Awareness, Knowledge 

and Barriers on the Right 

to Health in Old Age 

המכון הלאומי 

לחקר מדיניות 

 הבריאות

 פרלה ורנר 'פרופ

 (PI),  

 איסי דורון' פרופ

2531-2532 325555 ₪ 

Structural stigma and 

dementia: the socio-legal 

construction of dementia in 

Court Rulings 

הקרן הלאומית 

 למדע

 פרלה ורנר 'פרופ

 (PI),  

 איסי דורון' פרופ

2531 322855 ₪ 
An intervention project to 

reduce caregiver burden 

המשרד לאזרחים 

 ותיקים

 פרלה ורנר 'פרופ

 (PI) 

2531  35555 ₪ 

Can caffeine protect the 

ischemic brain from 

dementia 

 תנובה

 פרלה ורנר 'פרופ

 (PI),  

 ענת מייק

2531 15555 ₪ 

Cancer Related Fatigue in 

Old and Young Breast 

Cancer Patients: 

Assessment of the 

Relationship Between 

Emotional Symptoms and 

Israel Cancer 

Association 

 ,(PI) מרים כהן 'פרופ

Prof. S. Pollack, 

Prof. G. Fried 
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Immune Dysregulation and 
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 בעלי התפתחות תקינה 8-32בקרב ילדים בגילאי 
 טופר טופז

 ,קרן בנאי ר"ד

, כץ-ר חנה פוטר"ד

הקריה האקדמית 

  אונו

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 קרן בנאי ר"ד גדעון וודיעה טרם נקבעה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעות קביעות ושונות באופן הצגת הגירויים על 

 הלמידה התפיסתית של גירויי דיבור והכללתה
 קרן בנאי ר"ד פישר שירלי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

איות בקרב ילדים דיסלקטים וקוראים תקינים 

 דוברי שפת אם ערבית
 עירית מאיר 'פרופ עלי סמר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ותקשורתיים במשימות הפקה מאפיינים שפתיים 

שונות של משתמשי תקשורת תומכת וחליפית 

 מנוסים

 מנו לימור
 ,עירית מאיר 'פרופ

  ר טלי לבל"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

כיצד מתמודדים משתמשי תקשורת תומכת 

 ?וחליפית עם מחסרים לקסיקליים
 שטסמן הדס

 ,עירית מאיר 'פרופ

  ר טלי לבל"ד

לאחר אישור 

 זההצעת התי

אפיון ההבדלים בשימוש האמהות במילות תוכן 

 בין בארבעה הקשרים שונים ולאורך זמן

 

 יונס סחר
 ,עירית מאיר 'פרופ

  ר רחל יפעת"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

י דוברי ערבית "רכישת מימד הטרנזיטיביות ע

 אם בהשוואה לדוברי עברית-כשפת
 עירית מאיר 'פרופ עודא סחניני רשא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הרכישה של מושגי צבע והתאם המין בהם 

 בערבית המדוברת
 עירית מאיר 'פרופ עאסי נרמין

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השימוש בצורות האספקט הפעלי בקרב ילדים 

 דוברי ערבית לקויי שפה
 עירית מאיר 'פרופ חוסיין זינב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שתל  אמצעי הערכה בנאראטיבים של ילדים עם

 השבלול
 בלכנר לירן 

 ,עירית מאיר 'פרופ

  ר ברכה ניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השינויים שחלו בלשון העיתונות העברית לילדים 

 2532 - 3118במבני הקניין והמושא בשנים 
 עירית מאיר 'פרופ ירוקר מיכל
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 סיים
השפעת המגוון באימון על למידת קריאה בכתב 

 מלאכותי
 אביטל ביתן ר"ד עדואן יסמין

 סיים
האינטרקציה בין שקיפות אורתוגרפית למורכבות 

 מורפולוגית בקריאה אצל ילדים
 אביטל ביתן ר"ד חדאד לוריס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת השינה על למידה מורפולוגית בשפה 

 חדשה
 אביטל ביתן ר"ד דאהר קמר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מורפולוגיה השפעת הגיל והשינה על למידת 

 בשפה חדשה
 לבנברג קארין

 ,אביטל ביתן ר"ד

החוג , זהר אביתר

  לפסיכולוגיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Effects of Sleep stages on learning an 

artificial language in adults 
 בן ציון דפנה

 ,אביטל ביתן ר"ד

החוג , תמי קציר

  ללקויות למידה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Methylphenidate (Ritalin) and Auditory 

Function- Double blind study 
 חמיד עומר

 ,רפאל שמש ר"ד

 -דורית פוד' פרופ

  החוג לסיעוד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Diabetes Mellitus and Hearing loss in 

Elderly 
 פישר שני

 ,רפאל שמש ר"ד

, יוסי אטיאס' פרופ

החוג להפרעות 

  בתקשורת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Auditory Training and Speech 

perception in Arabic Children 
 חמוד-עלי הזאר

 ,רפאל שמש ר"ד

, ר קרן בנאי"ד

החוג להפרעות 

  בתקשורת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Comparison of speech in noise 

performance, in normal hearing subjects 

with pseudo conductive hearing loss, 

using monaural vs. binaural bone 

conduction hearing aids. 

 פינקל רעות

 ,רפאל שמש ר"ד

, יוסי אטיאס' פרופ

החוג להפרעות 

  בתקשורת

 סיים
Auditory Training and Brain plasticity in 

Dyslectic Subjects  
 מסלאם מתיל

 ,רפאל שמש ר"ד

, ר שלי שאול"ד

החוג לליקויי 

  למידה

 סיים
Effect of Auditory Training in first user 

Hearing Aid Subjects 
 רפאל שמש ר"ד טלמון לי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Prediction Aided Threshold in Children 

by ASSR 

 יוסף אטיאס 'פרופ עואד עואד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Mental strain  &fatigue during auditory 

task in developmental dyslexics: 

behavioral and electrophysiological 

(ERPs) measures 

 ארנון ענבל

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

זוהר ' פרופ

  אביתר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

, אוזנית-חד אוזנית מול דו, השוואת סוג ההתאמה

זיהוי על יכולת , י מכשיר שמיעה בהולכת עצם"ע

אצל שומעים נורמאלית עם ירידה , מילים ברעש

 .פסאודו הולכתית

 פרנקל רעות 

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

ר שמש רפי "ד

  (מסלול מומחה)

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מכשיר )השפעת סוג ההגברה באוזן הנגדית 

על התפקוד השמיעתי ( שמיעה או מגבר אישי

-בתנאי שקט ורעש אצל מושתלי שתל שבלול חד

 יוסף אטיאס 'פרופ סעדי   אשואק 
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 צידיים דוברי ערבית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Single Side Deafness  יוסף אטיאס 'פרופ גליאנוס   גרייס 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 -בבדיקת סף השמיעה ב chirp -יעילות גירוי ה

Auditory Brainstem Response (ABR )

בקרב שומעים ( click)בהשוואה לגירוי נקישה 

 נורמאליים

 בסול  שאדן 

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

ר "עמית הוראה ד

  אורבך דורון

טרם אישור 

 הצעת התיזה
ASSR to modulating Tones and Speech יוסף אטיאס 'פרופ דיין עדי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Hearing in the Elderly  עורווה  שריף 

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

  ר לימור לביא "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת הסוכרת על ירידה בשמיעה בעקבות 

 הזדקנות
 שני פישר

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

  ר רפי שמש "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Detecting Lie by using Event Related 

Potentials 
 חנא ניזאר

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

ר אורבך דורון "ד

  (עמית הוראה)

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

The Development of Narrative vs. 

Expository Text Production among L2 

Speakers 

 יצחקי עובד
 ,ברכה ניר ר"ד

  ר רחל יפעת"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The lexicon of sequential bilinguals: A 

corpus-based investigation 
 קדמי מיכל

 ,ברכה ניר ר"ד

  ר רחל יפעת"ד

אישור  לאחר

 הצעת התיזה

Acquisition of verbal paradigms among 

Russian-Hebrew sequential bilinguals 
 ליבוזר ניה'ג

 ,ברכה ניר ר"ד

  ר מילה שוורץ"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Storytelling abilities and AAC ברכה ניר ר"ד זק יעל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Referring expressions in CDS: A 

comparison of four interactional contexts 
 פדרמן מוריה

 ,ברכה ניר ר"ד

  ר רחל יפעת"ד

 סיים

-פונולוגיים ומורפו, השפעתם של רמזים סמנטיים

פונולוגיים על יכולת השיום של ילדים לקויי שפה 

 שנים 2-7בגילאי 

 מיכל בירן ר"ד אוקסנפלד גלי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

משלימי של פעלים בקרב ילדים עם לקות  מידע

 שפתית ועם התפתחות תקינה
 מיכל בירן ר"ד ענתבי אריקה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

גזורות  -אחסון מילים מורכבות מורפולוגית 

 עדויות מאפזיה: ונטויות

 מיכל בירן ר"ד שרעבי ליטל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

והמין בחינת אופן האחסון של נטיית הרבים 

יחיד -הדקדוקי במילים עם דומיננטיות

רבים אצל ילדים עם ליקוי שפתי ועם -ודומיננטיות

 התפתחות תקינה

 מיכל בירן ר"ד קובסקי'פצ ליאת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פעולות תקשורתיות בזמן משחקי מחשב בקרב 

 ASDילדים עם 
 עדאס נעמי

 ,רחל יפעת ר"ד

  תמר וייס' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אפיון ההבדלים בשימוש האמהות במילות תוכן ב 

 הקשרים ולאורך זמן 3
 יונס נחאס סחר

 ,רחל יפעת ר"ד

  עירית מאיר' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

י דוברי ערבית "רכישת מימד הטרנזיטיביות ע

 כשפת אם בהשוואה לדוברי עברית
 ניני'עודה סח רשא

 ,רחל יפעת ר"ד

  ירעירית מא' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אמצעי רפרור בתשומה האמהית הלשונית 

 בהקשרי שיח שונים ולאורך זמן
 פרידמן מוריה

 ,רחל יפעת ר"ד

  ר ברכה ניר"ד

 ,רחל יפעת ר"ד מואב שיף רוני Anchoring in kindergarten children with סיים
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typical and atypical language 

development 

  בנאיר קרן "ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת משוב מידי על תפקוד של מתבגרים 

 ערבים עם ובלי קשיי קריאה במטלות

-סוליימאן אסיה

 דראושה
 שמעון ספיר 'פרופ

 בשיפוט
תפיסה של רגשות על פי הקול באוכלוסיה צעירה 

 בריאה

  צופיה-רחל

 סינואני
 שמעון ספיר 'פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עיגון וזיכרון למילות תפל בילדים עם לקות שפה 

 התפתחותית 
 שמחוני עדי

 ,רחל יפעת ר"ד

  ר קרן בנאי"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עיגון ומודעות פונולוגית בילדים עם לקות שפה 

 התפתחותחית 
 אבידן אסיה

 ,רחל יפעת ר"ד

  ר קרן בנאי"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Development of Narrative vs. 

Expository Text Production among L2 

Speakers 

 יצחקי עובד
 ,רחל יפעת ר"ד

  ר ברכה ניר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The lexicon of sequential bilinguals: A 

corpus-based investigation 
 קדמי מיכל

 ,רחל יפעת ר"ד

  ר ברכה ניר"ד

 

 

שלישי בתקופה הנחיית תלמידים לתואר . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב

 

The effects of hearing aid fitting and 

auditory training on auditory brain 

function in hearing-impaired older-

adults 

 קרוואני חנין

 ,קרן בנאי ר"ד

, יוסף אטיאס' פרופ

  טלי ביתןר "ד

 שלב ב

רכישת הקריאה באנגלית כשפה שלישית בלי 

המקרה של תלמידים : גישה לצורתה הדבורה

 חירשים בישראל

 רוזנשטיין עפרה
 ,עירית מאיר 'פרופ

  פול מילר' פרופ

 סיים
Procedural and declarative memory in 

learning morphological rules 
 נבט מיכאל

 ,אביטל ביתן ר"ד

החוג , אביתרזהר 

  לפסיכולוגיה

 שלב ב

Morphology and orthographic 

transparency in typical  &dyslexic 

Hebrew readers: fMRI study 

 וייס יעל

 ,אביטל ביתן ר"ד

החוג , תמי קציר

  ללקויות למידה

 קראווני חנין Auditory training in hearing impaired שלב ב

 ,אביטל ביתן ר"ד

החוג , בנאיקרן 

להפרעות 

  בתקשורת

 יוסף אטיאס 'פרופ אשר אפרתי Central binaural auditory processing in שלב ב
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bilateral implantation  

 סיים

Behavioral and neurophysiological 

characteristics of individuals with 

atypical sensory processing patterns  

 שרון זלוטניק

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

ר בתיה אנגל "ד

  הלל פרת' ופרופ

 שלב ב
quality of Life Using Cochlear Implants-

POST DOCTORAL  
 יוסף אטיאס 'פרופ רינת מיכאל

 קרואני חנין Auditory Placticity in Hearing Loss שלב ב

 ,יוסף אטיאס 'פרופ

ר קרן בנאי "ד

  ר טלי ביתן "וד

 שלב א
Attachments in Pediatric Cochlear 

Implantation  
 יוסף אטיאס 'פרופ אורבך בקי

 שרון פרידמן Auditory processing in musicians שלב א
 ,יוסף אטיאס 'פרופ

  ר קרן בנאי"ד

 סיים

Learning patterns, mental effort and 

cognitive fatigue, in adult dyslexics 

before and during task performance  

 דודסון ליבי 

 ,שמעון ספיר 'פרופ

זהר אביתר ' פרופ

  החוג לפסיכולוגיה

 שלב ב

השפעת משוב ופסק זמן על התעייפות בביצוע 

בקרב ילדים ( מבחן זיכרון עבודה)מטלה 

 ומתבגרים עם ובלי לקויות למידה

 חביב-מזאווי סאוסן

 ,שמעון ספיר 'פרופ

צביה ' פרופ

החוג  ,ברזניץ

ישי ' לחינוך פרופ

, בלשנות, טובין

  בן גוריון' אוניב

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
2532-2531 385555 ₪ 

Effect of Noise on Vestibular 

System 
 אלביט

  ,(PI) יוסף אטיאס 'פרופ

 יוכי לאופר' פרופ

2531-2537 

385,555 

 per 

 year ₪ 

Anchoring, language and 

literacy in the preschool years 
ISF 

  ,(PI) קרן בנאי ר"ד

 ר רחל יפעת"ד

2531-2537 

385,555 

per 

 year ₪ 

Anchoring, language and 

literacy in the preschool years 
ISF 

  ,(PI) רחל יפעת ר"ד

 קרן בנאי ר"ד
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
השינוי הלשוני של : מצורן נטייה לרכיב תחבירי(. 2531. )ע, ודורון. ע, מאיר

 . 137-123: 72 לשוננו. תווית היידוע בעברית בת ימינו
 עירית מאיר 'פרופ

Banai K. & Yuval-Weiss N. (2013). "Prolonged development of 

auditory skills: A role for perceptual anchoring?" Cognitive 

Development. 28:300-311.  

 קרן בנאי ר"ד

Kedmy M., Topper T., Cohen-Mimran R. & Banai K. (2013). 

"The development of speech-in-noise perception in Hebrew 

speaking school-age children." Journal of Basic and Clinical 

Physiology and Pharmacology,24:185-189.  

 קרן בנאי ר"ד

Banai K. & Ahissar M. (2013). "Musical experience, auditory 

perception and reading-related skills in children". PLoS One, 

8(9): e75876. doi: 10.1371/journal.pone.0075876  

 קרן בנאי ר"ד

Lavie L., Banai K., Attias J. & Karni A. (2013). "Better together: 

reduced compliance after sequential vs. simultaneous hearing aids 

fitting." Journal of the American Academy of Audiology. 

doi:10.1044/1059-0889(2013/13-0010)  

 קרן בנאי ר"ד

Meir, I., Sandler, W., Padden, C. & Aronoff, M. (2013). 

Competing Iconicities in the Structure of Languages. Cognitive 

Linguistics, 24(2): 309-343.  

 עירית מאיר 'פרופ

Meir, I., Israel, A., Sandler, W., Padden, C. & Aronoff, M.(2013). 

Community structure and language structure. Linguistic 

Variation, 12(2):247-291.  

 עירית מאיר 'פרופ

Ziv, M., Meir, M. & Malki, L.(2013). Enhancing Theory-of-Mind 

Discourse among Deaf Parents of Children with Hearing Loss. 

Journal of Education and Training Studies, 1(2), 249-262.  

 עירית מאיר 'פרופ

Lavie L, Banai K, Attias J, Karni A (2013). Better together: 

reduced compliance after sequential vs. simultaneous bilateral 

hearing aids fitting. Am J Audiol. Oct 4.  

 יוסף אטיאס 'פרופ

Lavie L, Attias J, Karni A. (2013). Semi-structured Listening 

Experience (Listening Training) in Hearing Aids Fitting: Influence 

on Dichotic Listening. Am J Audiol. Oct 4.  
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 חוג לסיעוד 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 מעיין אגמון ר"ד 355%

 משה ברונשטיין 'פרופ 32.2%

 הדס גולדבלט ר"ד 355%

 מיכל גרנות 'פרופ 355%

 אפרת דגן ר"ד 355%

 ענת דרך זהבי 'פרופ 355%

 אנה זיסברג ר"ד 355%

 שריל זלוטניק 'פרופ 355%

 אולג זסלבסקי ר"ד 355%

 אורית כהן קסטל ר"ד 25%

 דפנה כרמלי 'פרופ 355%

 דורית פוד 'פרופ 355%

 אפרת שדמי ר"ד 355%

 תמר שוחט 'פרופ 355%

 

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 711    711 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 123  68 55  

 תואר שלישי  6 6 
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 מידע אישי. 3

כולל )שני  הנחיית תלמידים לתואר. א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 סיים

Tracking circadian rhythms of 

sensitivity to pain, sleep and fatigue, 

and assessment of inter-individual 

factors in young healthy adults 

 אבירם יהושוע

 ,דורית פוד 'פרופ

תמר שוחט ' פרופ

  החוג לסיעוד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Ritalin as a potential analgesic: a 

double-blind randomized controlled trial 

on experimental pain in healthy subjects 

 בן אפריים ילנה

 ,דורית פוד 'פרופ

אילון ' פרופ

  טכניון, איזנברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The effect of Ritalin (Methylphenidate) 

on responses of the hearing system in 

healthy men with normal hearing– A 

double-blind randomized control trial 

 חמיד עומר

 ,דורית פוד 'פרופ

, ר רפי שמש"ד

  הפרעות בתקשורת

לאחר אישור 

 יזההצעת הת

השלכות : העדרו של חוק מקצועי לסיעוד

 תעסוקתיות ופרופסיונליות
 פדידה לימור

 ,דפנה כרמלי 'פרופ

, ר שרה שחף"ד

  החוג לסיעוד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דפנה כרמלי 'פרופ פרבר רוני פנדקאות ואבהות של זוגות חד מיניים

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 BRCA-ליחסי אחיות במשפחות בעלות נשאות 

לרנר  מאיה 

 שיכורי

 ,דפנה כרמלי 'פרופ

  ר אפרת דגן"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דפנה כרמלי 'פרופ שניצר משיח דנה יחסי אחיות במשפחות מעמד בינוני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התנסות הורים בתקופות אשפוז ממושך של ילד 

 חולה סרטן
 דפנה כרמלי 'פרופ אבו ימאן מראם

 שוורץ קרן הפרעות שינה בחולי סרטן באשפוז יום סיים

 ,תמר שוחט 'פרופ

החוג , ר אפרת דגן"ד

  לסיעוד

 סיים
דפוסי שינה ואיכות חיים באחיות עובדות 

 משמרות
 תמר שוחט 'פרופ גליק שמעוני קרן

 סיים
סמני קרישה ואיכות השינה בקרב עובדות 

 משמרות ועובדות יום בסיעוד
 תמר שוחט 'פרופ סחרוב גלב

 סיים
השפעת דפוסי שינה על עייפות ותפיסת כאב 

 ניסיוני במהלך היממה בקרב גברים בריאים
 אבירם יהושוע 

 ,תמר שוחט 'פרופ

, דורית פוד' פרופ

  החוג לסיעוד
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מעקב אחר קשרים בין איכות שינה והכאב 

והשפעתם על מדדי תפקוד ואיכות חיים 

 במטופלים לאחר ניתוחים להחלפת מפרקים

 חלמסקי אולגה

 ,תמר שוחט 'פרופ

, ר אלי פלד"ד

, הפקולטה לרפואה

  הטכניון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין דפוסי שינה ומצב תזונתי בקרב 

 ומעלה 75קשישים בני 
 שפר הלל גליה

 ,תמר שוחט 'פרופ

  ר אנה זיסברג"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דפוסים והפרעות בשינה וביטויים בציורי 

 מתבגרים צעירים הגדלים בפנימייה
 ביטן נעמה 

 ,תמר שוחט 'פרופ

, רחל לב ויזל' פרופ

בית הספר לטיפול 

  באמצעות אמנויות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

דפוסי שינה והתנהגויות נלוות בקרב מתבגרים 

בהשוואה , ומתבגרות במגזר החרדי בישראל

 .חילוניים למתבגרים

 תמר שוחט 'פרופ וידל הילה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סולידריות בין דורית , מסירות פיליאלית מצופה

 ואיכות חיים בקרב קשישים ערבים בישראל
 דיאב ריהאם

 ,שריל זלוטניק 'פרופ

  ר רביע חילאילה''ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שריל זלוטניק 'פרופ רפפורט צופיה טרם עם כותרת

 סיים

סוגי פערים במידע בממשק בין קהילה לבית 

חולים בעת ההפניה לקבלת טיפול במחלקה 

 לרפואה דחופה בילדים

 אפרת שדמי ר"ד בחוס מרתא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת אוריינות רפואית בקרב אוכלוסייה רב 

על הרצף הטיפולי ומוכנות המטופל , תרבותית

 ח לקהילה"למעבר מבי

 אפרת שדמי ר"ד מסאלחה ליאלי

 סיים
איתור מטופלים בסיכון גבוה להתדרדרות לצורך 

 הכללה בתוכנית ניהול טיפול לחולים מורכבים
 אפרת שדמי ר"ד כהן שנדרה 

 סיים
מודל כוללני להערכת גורמים המשפיעים על 

 חזרה לאשפוז בקרב זקנים המתגוררים בקהילה
 אפרת שדמי ר"ד טונקיך אורלי

אישור  טרם

 הצעת התיזה

 

 

יישום המלצות טיפול לאחר שחרור מאשפוז 

 בקרב עולים לעומת ותיקים

 

 אפרת שדמי ר"ד מינסיאן יוליה

 סיים

The effect of wound cleansing solution 

type (Normal saline vs. Ringer) on level 

of pain and healing in patients suffering 

from chronic vein wounds  

 אנה זיסברג ר"ד רוזן דני

 סיים

Effects of informal caregiving and 

secure attachment on level of pain in 

older adults after major surgery 

 לוין חדוה
 ,אנה זיסברג ר"ד

  ר נורית גור יעיש"ד

 סיים
Emotional intelligence and eating 

disorders  
 טל עינב

 ,אנה זיסברג ר"ד

  ר ליהוא זיסברג"ד

 בשיפוט

Environmental and interpersonal 

predictors of in-hospital mobility among 

acutely ill older adults  

 אנה זיסברג ר"ד הרשקו-סין ענת

 בשיפוט

Relationship between amount and 

quality of sleep and nutritional status of 

frail older adults 

 שפר גליה
 ,אנה זיסברג ר"ד

  ר תמר שוחט"ד

לאחר אישור  Mutatation in lysosomal storage disease אפרת דגן ר"ד איוב מרימאר 
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 in Ashkenazi patients with Parkinson הצעת התיזה

disease 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מערכות יחסים בין אחיות במשפחות עם תסמונת 

 שחלות תורשתי-שד סרטן
 שיכורי מאיה

 ,אפרת דגן ר"ד

דפנה ' פרופ

  כרמלי-בירנבאום

טרם אישור 

 הצעת התיזה

מחקר בגישה איכותנית בקרב : אימהות ופוריות

 חולות סרטן שד צעירות ממוצא ערבי

אבו אל  לובנא

 א'היג
 אפרת דגן ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אחיות דפוסי תקשורת בין חולי סרטן לבין 

 בנושאים של אינטימיות ומיניות
 אפרת דגן ר"ד גולדברג ויקטוריה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת אישיות על ביצוע מטלת כפולה בקרב 

 קשישים
 דנש שני

 ,מעיין אגמון ר"ד

  ר גלית ערמון"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת אישיות על ביצוע מטלה כפולה בקרב 

 צעירים
 ליפשיץ מאיה

 ,מעיין אגמון ר"ד

  ר גלית ערמון"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בחינה איכותנית של השיח סביב הזנה מלאכותית 

 בקרב קשישים הלוקים בשיטיון מתקדם
 זיו מירים

 ,מעיין אגמון ר"ד

  ר אנה זיסברג"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ענת דרך זהבי 'פרופ גבריאלי אלוירה היגיינת ידיים בקרב אחיות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

עבודה רגשית בקרב אחיות קהילה ושביעות רצון 

התפקיד של השונות התרבותית :המטופל מהמפגש

 מטופל ורגישות תרבותית של אחות  -אחות

 ענת דרך זהבי 'פרופ אפטוב מלי 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ענת דרך זהבי 'פרופ בוים לריסה בטיחות בטיפול ציטוטוקסי

שור לאחר אי

 הצעת התיזה
 ברויאר חיה העברת משמרת במחלקת טיפול נמרץ

דרך  'פרופ

 ,ענת זהבי

  ר אפרת דגן"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ענת דרך זהבי 'פרופ בשארת סונדוס התראות בטיחות מצד מטופלים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 ענת זהבידרך  'פרופ כהן מירית עבודה רגשית מפרספקטיבה של תיאורית הייחוס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Cognitive and emotional predictors of 

breast feeding  
Ina  Hmishkin 

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Ofra Halpein 

PhD  

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The safety and effectiveness of high-

dose colistin: a prospective 

observational study 

Yael  Dishon 

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Prof Mical Paul 

Technion  

 Young Adult Caregivers Experiences  Eti  Zarbiv בשיפוט

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Dr. Haddas 

Goldblat  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of self efficacy and cultural 

factor in breast feeding of pre-term 

infants 

Dina  Mirkin מיכל גרנות 'פרופ 

 בשיפוט

The relationship between adjustment to 

infertility, spiritual intelligence and 

stress due to infertility among women 

and men undergoing fertility treatments 

Yoana  Epstein 

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Anna Woloski-

Wruble   

 סיים

חוויית אנשי צוות סיעודי ": המת-חי"בטיפול 

במפגשם עם מטופל שנמצא במצב של מוות מוחי 

 ובבישור הבשורה על כך לבני משפחתו

 הדס גולדבלט ר"ד בן אדיבה מלי
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 בשיפוט
חווייתם של בוגרים צעירים שטיפלו בהורה אשר 

 נפטר ממחלת סרטן
 זרביב אתי 

 ,הדס גולדבלט ר"ד

  מיכל גרנות' פרופ

אישור טרם 

 הצעת התיזה

חווית הזוגיות של בני זוג לנשים 

 שעברו ניתוח מפחית סיכון BRCA1/2נשאיות
 שאשא יעל

 ,הדס גולדבלט ר"ד

  מירי כהן' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

על טשטוש הגבולות שבין רפואה לסיעוד 

הסיפור של העוסקים : במחלקה לרפואה דחופה

 בסיעוד בבית חולים פריפרי בצפון ישראל 

 קבסה שאולי
 ,הדס גולדבלט ר"ד

  ר שרה שחף"ד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב
Exploring the phenomenon of opioid 

induce hyperalgesia 
 סוזן אריקה

 ,דורית פוד 'פרופ

אילון ' פרופ

. הטכניון, איזנברג

הסטודנטית רשומה 

  בטכניון

 שלב ב

 

Associations between dopamine-related 

gene polymorphisms and analgesic 

response to dopamine agonists in 

patients with neuropathic pain 

 חדד מאי

 ,דורית פוד 'פרופ

אילון ' פרופ

  הטכניון, איזנברג

 שלב א
מסלולה של טכנולוגיה רפואית : שימור פוריות

 חדשה במערכת הבריאות
 ברגמן ליאת 

 ,דפנה כרמלי 'פרופ

מרתה ' פרופ

ס "ביה, דירנפלד

  הטכניון, לרפואה

 שלב א
מטופלים : בלתי מוסבריםכאבי גב 

 ופיזיותרפיסטים מעניקים משמעויות
 רויטברג נטע

 ,דפנה כרמלי 'פרופ

  ר מעיין אגמון"ד

 סיים
השפעה של התערבות הורית על חשיפה למדיה 

 ודפוסי שינה בקרב מתבגרים

פלינט  עופרה

 ברטלר

 ,תמר שוחט 'פרופ

אורנה ' פרופ

מכללת , ישינסקי'צ

  עמק יזרעאל

 סיים

מודל משולב לניטור טלפוני בניהול מחלה  השפעת

בחולי אי ספיקת הלב בקהילה על הנטל של 

 המטפל העיקרי ואיכות חייו

 קאופמן גלית

 ,אפרת שדמי ר"ד

; עדה שפיצר' פרופ

  מרדכי שני' פרופ

 שלב ב

: מעבר מבית החולים לקהילה בקרב בני מיעוט

מודל רב מימדי להערכת השפעת מאפיינים 

 בותיים על תוצאי טיפולמערכתיים ותר

 ריאן נוסייבה 
 ,אפרת שדמי ר"ד

  עדה שפיצר' פרופ

תפקידם של מכניזמים ארגוניים בצמצום פערים  שלב ב  אפרת שדמי ר"ד שוחט סיון
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 פי האבחון הריאליסטי-ניתוח על: בבריאות

 שלב א

 champion of)מי הן אחיות מובילות חדשנות 

innovation) ? בהטמעת כיצד הן מצליחות

פרספקטיבה של תיאורית ? ובהפצת השינוי

 הרשתות החברתיות

 לוז שירלי

 ,אפרת שדמי ר"ד

-ענת דרך' פרופ

  זהבי

 סיים

The effect of self efficacy and 

motivation on task performance in 

nursing 

 חדד סלאם

 ,אנה זיסברג ר"ד

-פרופסור יורם בר

  תל

 בשיפוט

End-of-life with dementia in Israel: 

Explaining a model of family caregivers 

satisfaction 

 בוגרד ני'ג

 ,אנה זיסברג ר"ד

פרופסור פרלה 

  ורנר

 שלב א

The Pharmacology Inter-Level Learning 

(PILL) Environment: Simulation and 

Model-based Learning among Nursing 

Students 

 דובובי אילנה

 ,אפרת דגן ר"ד

, לוי. ר שרונה ט"ד

, החוג ללמידה

  הוראה והדרכה

 לוז שירלי  הטמעת חדשנות במערכת הבריאות שלב א

דרך  'פרופ

 ,ענת זהבי

  ר אפרת שדמי"ד

 פרוינד שרון עבודה רגשית בבתי חולים שלב ב

דרך  'פרופ

 ,ענת זהבי

  ר הדס גולדבלט"ד

 לאולנקו מרינה אחריותיות בקרב אחיות שלב ב
דרך  'פרופ

 ענת זהבי

 שלב ב

The meaning of suicidality for older 

persons with suicidal tendencies and 

their families 

Aharon  Osnat 

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Dr. Tova 

Vintershteen  

 שלב ב

The role of pain modulation profile in 

the prediction of Myofascial Physical 

therapy in women with painful bladder 

syndrome 

 

Keren 

 Grinberg 

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Dr .I 

Wismman- 

Fogel  

 שלב ב

Pain prevention and treatment through 

the enhancement of antinociceptive 

component of pain modulation profiles 

Liat Honigman  

 ,מיכל גרנות 'פרופ

Prof. David 

Yarnitsky 

הסטודנטית רשומה 

  בטכניון

 שלב ב

החוויה : טראומה-תרבות של פוסט-הבנה חוצה

טראומטית בקרב חיילים יהודים ובדואים -הפוסט

 ל ובכוחות הביטחון"אשר שרתו בצה

 שורר שי

 ,הדס גולדבלט ר"ד

פייסל ' פרופ

ר יעל "עזאיזה וד

  כספי

 שלב ב

: מטופל בבית החולים-במפגש מטפל רגשות

הגורמים המקדימים וההשלכות הדיפרנציאליות 

 על הצדדי

 פרוינד  שרון

 ,הדס גולדבלט ר"ד

-ענת דרך' פרופ

  זהבי

 שלב ב

משמעות ההכשרה האקדמית והעבודה בריפוי 

בעיסוק עבור בנות המגזר החרדי הלומדות 

 ר בבני ברק"והבוגרות במכללת מבח

 אלבז ענת
 ,הדס גולדבלט ר"ד

  נעמי יוסמן' פרופ

 שלב א
התרחקות משירותי בריאות הנפש כתהליך של 

 בניית חיים מחוץ למחלה
 כץ שמעון

 ,הדס גולדבלט ר"ד

  דיויד רעה' [פרו
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 שלב א
-המשמעות של דמויות במרחב העבודה הלא

 פורמאלי לעיצוב זהות מקצועית ייחודית 
 נחמן טלי

 ,הדס גולדבלט ר"ד

  דנה יגיל' פרופ

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

 ₪ 338555 שנתיים
הערכה איכותנית של הערכת 

 התלות
 ביטוח לאומי

  ,(PI) מעיין אגמון ר"ד

 , ר ישראל דורון"ד

 ר יוכבד לויפר"ד

2531 1555 ₪ 

של נוכחות ומעורבות  משמעותן

עמיתים לעבודה עבור אחיות 

 המטפלות בנושאים רגישים

מרכז המחקר 

ש "בסיעוד ע

 שריל ספנסר

  ,(PI) הדס גולדבלט ר"ד

 זהבי-ענת דרך' פרופ

 ISF ארגוניים-צוותים בינ ₪ 232,555 2531-2532

דרך  'פרופ

  ,(PI) ענת זהבי

 פרופסור אנית סומך

2532-2538 355,555 € 

 

Native-Born Youth of 

African Immigrants and 

Cardiovascular Risk: A 

Mixed Methods Study 

Marie Curie שריל זלוטניק 'פרופ (PI) 

2531-2538 85,555 $ 

Preventive Physical and 

Oral Health Care 

Utilization Use between 

Mother and Child in Low-

Income Populations 

CHORI שריל זלוטניק 'פרופ (PI) 

2531 3555 ₪ 
Health Status of Youth in 

Israeli Boarding Schools 

Cheryl 

Spencer 

Research 

Institute 

 ,(PI) שריל זלוטניק 'פרופ

 Maayan Agmon 

2531-2532 371.555 ₪ 

The effects of 

organizational structure 

and quality of care on 

hospitalization outcomes 

in older adults 

מחון לאומי 

 לחקר הבריאות

  ,(PI) אנה זיסברג ר"ד

 ר אולג זסלבסקי"ד

2533-2532 331555 ₪ 

The effects of 

organizational structure 

and quality of care on 

hospitalization outcomes 

in older adults 

NIHP 
 ,(PI) אולג זסלבסקי ר"ד

 אנה זיסברג 

 ,(PI) דפנה כרמלי 'פרופ The egg freezing NSF $ 225,555-כ 2533-2538
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revolution  Prof. Marcia C. 

Inhorn 

2532-2531 35555 ₪ 

Ritalin (methylphenidate 

hydrochloride) as a 

potential analgesic: a 

double-blind randomized 

controlled trial on 

experimental pain in 

healthy subjects 

האגודה 

הישראלית 

 לכאב

 (PI) דורית פוד 'פרופ

2531-2532 371,555 ₪ 

השפעת התשתית הארגונית 

ואיכות תהליכי הטיפול על תוצאי 

 האשפוז בקרב קשישים

המכון הלאומי 

לחקר מדיניות 

 בריאות

  ,אפרת שדמי ר"ד

 , ר אנה זיסברג"ד

 , ר אולג זסלבסקי"ד

 , יעיש-ר נורית גור"ד

 ר גרי סינוף"ד

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
חוויית המפגש של אחיות עם נשים נפגעות אלימות (. "2531)הדס , גולדבלט

 . 151-121(: 2)ג"ל, חברה ורווחה." במשפחה
 הדס גולדבלט ר"ד

Golan-Vered, Y. & Pud, D. (2013) Chemotherapy induced 

neuropathic pain (CINP) and its relation to cluster symptoms in 

breast cancer patients treated with Paclitaxel. Pain Practice, 13 

(1) 46-52.  

 דורית פוד 'פרופ

Suzan, E., Eisenberg, E., Treister, R., Haddad, M. & Pud, D. 

(2013) The double-edged sword of hydromorphone therapy: a 

reverse correlation between hyperalgesia and analgesia in patients 

with neuropathic (radicular) pain. Pain Physician, 16: 65-76.  

 דורית פוד 'פרופ

Treister, R., Pud, D., Ebstein, R.P., & Eisenberg, E.
 
(2013) 

Dopamine transporter genotype dependent effects of apomorphine 

on cold pain tolerance in healthy volunteers Plos One 8(5): 

e63808. doi:10.1371/journal.pone.0063808  

 דורית פוד 'פרופ

Suzan, E., Midbari, A., Treister, R., Haddad, M., Pud, D. & 

Eisenberg, E. (2013) Temporal summation (TS) but not 

Conditioned Pain Modulation (CPM) is altered by oxycodone: 

Preclinical findings and possible relations to mechanisms of opioid 

analgesia. Pain, 154 1413-18  

 תדורי פוד 'פרופ

Treister, R., Pud, D., & Eisenberg, E. (2013) The Dopamine דורית פוד 'פרופ 
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agonist apomorphine enhances conditioned pain modulation in 

healthy humans. Neuroscience Letters , 548: 115-119.  

Treister, R., Eisenberg, E., Demeter, N., & Pud, D. (2013) 

Alterations in pain response are partially reversed by 

methylphenidate (Ritalin) in adults with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) Pain Practice, doi: 

10.1111/papr.12129.  

 דורית פוד 'פרופ

Birenbaum-Carmeli. D. (forthcoming). Health Journalism in the 

Service of Power: ‘Moral Contentment’ and the Hebrew Media in 

the Gaza-Israel Conflict, Sociology of Health and Illness  

 דפנה כרמלי 'פרופ

Goldblatt, H., Cohen, M., Azaiza, F. & Manassa, R. (2013). 

"Being within or Being Between? The Intercultural Context of 

Arab Iomen’s Experience of Coping with Breast Cancer in Israel." 

Psyco-Oncology, 22: 869-875.  

 הדס גולדבלט ר"ד

Band-Winterstein, T., Goldblatt, H. & Alon, S (in press). Giving 

Voice to 'Age at the Edge' - A Challenge for Social Workers 

Encountering Elder Abuse. Journal of Family Violence.  

 הדס גולדבלט ר"ד

Avraham, N., Goldblatt, H. & Yafe, E. (in press). Paramedics' 

Experiences of the Encounter with Critical Incidents. Qualitative 

Health Research.  

 הדס גולדבלט ר"ד

Shiloh, S., Dagan, E., Friedman, I., Blank, N. & Friedman, E. 

(2013). "A follow-up study on men tested for BRCA1/BRCA2 

mutations: impacts and coping processes". Psychooncology. 

22:417-425.  

 אפרת דגן ר"ד

Mory, A., Ruiz, FX., Dagan, E., Yakovtseva, EA., Kurolap, A., 

Parés, X., Farrés, J & , Gershoni-Baruch, R. (2013). "A missense 

mutation in ALDH1A3 causes isolated 

microphthalmia/anophthalmia in nine individuals from an inbred 

Muslim kindred".European Journal of Human Genetics. 24. 

doi: 10.1038/ejhg.2013.157.  

 אפרת דגן ר"ד

Shochat, T. (2013). Sleep Patterns and Daytime Sleep-Related 

Behaviors in Male and Female Arab and Jewish Adolescents in 

Israel. Sleep and Biological Rhythms, 11(2):82-89.  

 תמר שוחט 'פרופ

Admi, H., Muller, E., Ungar, L., Reis, S., Kaffman, M., Naveh, N. 

& Shadmi E. (2013). "Hospital-community interface: A qualitative 

study on patients with cancer and health care providers' 

experiences". European Journal of Oncology Nursing. 

17(5):528-35.  

 אפרת שדמי ר"ד

Shadmi, E. (2013). "Quality of hospital to community care 

transitions: the experience of minority patients."Int J Qual Health 

Care.25(3):255-60  

 אפרת שדמי ר"ד

Balicer, RD., Shadmi, E. & Israeli A. (2013). "Interventions for אפרת שדמי ר"ד 
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reducing readmissions – are we barking up the right tree?"Israel 

Journal of Health Policy Research. 2(1):2.  

Gur-Yaish, N., Zisberg, A., Sinoff, G. & Shadmi E. (2013). 

"Effects of instrumental and psychological support on levels of 

depressive symptoms for hospitalized older adults."Aging and 

Mental Health. 17(5):646-53  

 אפרת שדמי ר"ד

Shadmi E. (2013). "Multimorbidity and equity in 

health."International Journal for Equity in Health. 12:59.  
 אפרת שדמי ר"ד

Shadmi, E. & Freund, T. (2013). "Targeting patients for 

multimorbid care management interventions: the case for equity in 

high-risk patient identification."International Journal for Equity 

in Health. 12:70.  

 אפרת שדמי ר"ד

Shadmi, E. (2013). "Disparities in multiple chronic conditions 

within populations." Journal of Comorbidity. 3(2): 45-50.  
 אפרת שדמי ר"ד

Gur-Yaish, N., Zisberg, A., Sinoff, G., & Shadmi, E. (2013). 

Effects of instrumental and psychological support on levels of 

depression for hospitalized older adults. Aging and Mental 

Health. 17 (5), 646-53.  

 אנה זיסברג ר"ד

Bakerjian, D., & Zisberg, A. (2013). Applying the Advancing 

Excellence in America’s Nursing Homes Circle of Success to 

improving and sustaining quality. Geriatric Nursing, 34(5):402-

11.  

 אנה זיסברג ר"ד

Zysberg, L., Zisberg, A. & Lang, T. (2013). Parent emotional 

intelligence and pre-adolescent type I diabetes management. 

Journal of Health Psychology, 18(9):1121-8. 

 אנה זיסברג ר"ד

Shatala, A., Jazmawi, W., Aslan, O., Badarni, K., Dabbah, K., 

Sawaed, S., Castel, O., Borochowitz, ZU., Karkabi, K., Defronzo, 

R., Abdul-Ghani, M. (2013). "Early Metabolic Defects in Arab 

Subjects with Strong Family History of Type 2 Diabetes." J 

Endocrinol Invest, 36(6):417-21.  

כהן  ר"ד

 אורית קסטל

Agur Cohen, D., Levy, M., Cohen Castel, O. & Karkabi, K. 

(2013). "The influence of a professional physician network on 

clinical decision making." Patient Education and Counseling, 

93(3):496-503.  

כהן  ר"ד

 ריתאו קסטל

Karkabi, K., Wald, HS., Cohen Castel, O. (2013). "The use of 

abstract paintings and narratives to foster reflective capacity in 

medical educators: a multinational faculty development 

workshop." Medical Humanities Published Online First on 22 

November 2013. DOI:10.1136/medhum-2013-010378.  

כהן  ר"ד

 אורית קסטל

Karkabi, K, Cohen Castel, O. (2013). "Arts in Medical 

Education". Journal of Applied Arts & Health 4(3):355-362.  

כהן  ר"ד

 אורית קסטל
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Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2013). Translating team 

creativity to innovation implementation: The role of team 

composition and climate for innovation. Journal of Management, 

39(3), 684-708.  

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2013). Organizational 

citizenship behavior and employee's strain: examining the 

buffering effects of leader support and participative decision 

making. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, 22(2), 138-149. (IF=1.96).  

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Drach-Zahavy, A. & Marzuq, N.
 (s)

 (2013). The weekend matters: 

Exploring when and how nurses best recover from work stress. 

Journal of Advanced Nursing, 69(3), 578-589.  

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Drach-Zahavy, A., & Somech, A. (2013). Linking task and goal 

interdependence to quality service: The role of the service climate. 

Journal of Service Management, 24(2), 151-169.   

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Drach-Zahavy, A., Somech, A., Admi, H., Peterfreund, I., Peker, 

H., & Priente, O. (2013). (How) do we learn from errors? A 

prospective study of the link between the ward's learning practices 

and medication administration errors. International journal of 

nursing studies.   

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Drach-Zahavy, A., & Trogan, R. (2013). Opposites attract or 

attack? The moderating role of diversity climate in the team 

diversity–interpersonal aggression relationship. Journal of 

occupational health psychology, 18(4), 449-462  

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Ortner CM, Granot, M, Richebe, P, Cardoso M, Bollag l, Landau 

R. (2013). Pre-operative Scar Hyperalgesia and Post-operative 

Pain in Women Undergoing Repeat Cesarean Delivery. European 

J of Pain. 17(1):111-23. 

 מיכל גרנות 'פרופ

Wilson, H; Carvalho, B; Granot, M., Landau, R. (2013). 

Evaluation of the temporal stability of conditioned pain 

>modulation in healthy women over four menstrual cycles at the 

follicular and luteal phases.  PAIN 154(12):2633-8. 

 מיכל גרנות 'פרופ

Afanasiev, S., Aharon, Y., Granot M. (2013). Personality type as a 

predictor for depressive symptoms and reduction in quality of life 

among stroke survivals. American Journal of Geriatric 

Psychiatry. ;21(9):832. 

 מיכל גרנות 'פרופ

Yarnitsky D, Granot M, Granovsky Y. (2013) Pain modulation 

profile and pain therapy: between pro- and anti-nociception. 

PAIN. Topical review (in press). 

 מיכל גרנות 'פרופ

Nahman-Averbuch, H., Yarnitsky, D., Granovsky,Y., Gerber, E., 

Dagul, P., Granot, M. (2013). The effect of psychophysical 

parameters on the ’conditioned pain modulation’ response. 

Scandinavian Journal of Pain. 4( 10-14. 

 מיכל גרנות 'פרופ
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Zaslavsky O., Cochrane B., Thompson H., Woods F. N., Herting 

J., LaCroix A. (2013). Frailty: A Review of the First Decade of 

Research. Biological Research for Nursing, 15(4): 422-432 

(IF=1.85 Ranking 7/105 in Nursing)  

 אולג זסלבסקי ר"ד

Leibovitz, Z., Egenburg, S., Bronshtein, M., Shapiro, I., Tepper, 

R., Malinger, G. & Ohel, G. (2013). Sonographic imaging of fetal 

tympanic rings. Ultrasound Obstet Gynecol. 42(5):536-44. doi: 

10.1002/uog.12416.  

 משה ברונשטיין 'פרופ

Gilboa, Y., Katorza, E., Kivilevitch, Z., Achiron, R. & 

Bronshtein, M. (2013). Fetal isolated prominent left 

brachiocepalic vein: in utero natural history and neonatal 

outcome. J Ultrasound Med. 32(1):181-6.  

 משה ברונשטיין 'פרופ

Barbosa, P., Raymonde, G., Zlotnick, C., Wilk, J. & MitchellIII 

JL. (2013). Mindfulness Based Stress Reduction Training 

Increases Empathy and Reduces Anxiety for Graduate Healthcare 

Students.Education for Health: Change in Learning and 

Practice 26(1),9-14.  

 שריל זלוטניק 'פרופ

Zisberg, A., Zlotnick, C., Gur-Yaish, N., Admi, H., Sinoff, G. & 

Shadmi, E. (Accepted August 2013) Older adults with in-hospital 

functional decline are more satisfied with nursing 

care.International Journal of Nursing Practice. (IF is 0.881)  

 שריל זלוטניק 'פרופ

Zlotnick, C., Zerger, S. & Wolfe, P. (Accepted July 2013) 

Reflecting on the 30-year evolution of health care provided to 

children, youth, adults and families living in homeless 

situations.American Journal of Public Health(IF is 4.371)  

 שריל זלוטניק 'פרופ

Wilhelm, D. & Zlotnick, C. (Accepted August 2013) Nursing 

Students in a Global Learning Environment: Creative Teaching 

Methods on Culture, Emotion and Communication.Journal 

ofTranscultural Nursing(IF is 0.51)  

 שריל זלוטניק 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
הוראת : בין הבנה לתובנה(. "2531. )ט, וינטרשטיין-ובנד. ה, גולדבלט  הדס גולדבלט ר"ד
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הוראת (.עורכות)ונוטוב ליאורה  בתוך חזן אורית." רפלקטיביות במחקר איכותני

 -251עמודים , ת"מכון מופ, תל אביב. יישום, עקרונות, אתגרים: מחקר איכותני

233 . 

Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (Equal contribution, 2013). 

Towards a conceptualization of inter-team boundary activities: 

Identifying intra- and inter-team contextual facilitators. In J. 

Langan-Fox & G. Cooper (Eds.) Boundary-Spanning in 

Organizations (pp. 99-115). Network, Influence, and Conflict. 

Routledge (30 pages).  

 ענת דרך זהבי 'פרופ

Birenbaum-Carmeli, D., Pomorchuk, Y. & Abu Yaman, 

M.(forthcoming). On Fatherhood in a Conflict Zone: Gaza Fathers 

and their Children’s Cancer Treatments, in Inhorn Marcia C., 

Chavkin, Wendy and Navarro Jose-Alberto (eds.), Globalized 

Fatherhood, Berghahn Press: New York and Oxford.  

 דפנה יכרמל 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 חוג לפיזיותרפיה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 גליה דר ר"ד 355%

 אירית וייסמן ר"ד 355%

 מיכל כפרי ר"ד 355%

 אליעזר כרמלי 'פרופ 355%

 יוכבד לויפר 'פרופ 355%

 אסנת עיני-עטון ר"ד 355%

 עינת קודש ר"ד 355%

 הילה בהט-שריג ר"ד 25%

 דיקשטין רות( אמריטה)' פרופ גמלאית

 

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 174    174 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 43  19 24  

 תואר שלישי  1 1 
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 3. מידע אישי

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בלוטרייך עופר יחסי כוחות סביב המרפק בשיפוט

-שריג ר"ד

 ,הילה בהט

  עינת קודש

 קרנר אורנה  The shoulder SMMP- a reliability study בשיפוט

-שריג ר"ד

 ,הילה בהט

  רמי לואיס'פרופ ג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ייעוץ טלפוני לכאבי גב תחתון לפי גישת כיוון 

 מועדף 
 עאסי היבה

-שריג ר"ד

 ,הילה בהט

ר דניאל "ד

  דויטשר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 פייגלסון איתן השפעת טייפינג על כאבי צוואר

-שריג ר"ד

 הילה בהט

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

לבדיקת שיווי משקל  i phoneפיתוח אפליקציית 

 ותיקופה מול פלטת כח

 

 גרמן דימיטרי
-שריג ר"ד

 הילה בהט

 סיים
ידע ועמודת רופאי משפחה לגבי פיזיותרפיה 

 אורתופדית 
 יוכבד לויפר 'פרופ אתרוג אורי 

 בשיפוט
משקל סטטי השפעת הפרעה קולית על שיווי 

 ודינאמי

-שבלוב לימור

 סקרה
 יוכבד לויפר 'פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת אינטרבל בין פאזי בגירוי חשמלי על כוח 

 כיווץ אצל חולים לאחר פגיעה נירולוגית מרכזית 
 יוכבד לויפר 'פרופ בכר מני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השוואת מאפיינים טמפורליים של צעידה במישור 

 וצעידה במקום אצל קשישים תוך חלוקת קשב
 יוכבד לויפר 'פרופ ניצן עופר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין מבנה כף הרגל ומאפייני הליכה אצל 

 קשישים
 רוטשילד שירה

 ,יוכבד לויפר 'פרופ

-מיכל אלבוים' דר

  גביזון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The effect of post extubation chest 

physical therapy on respiratory 

complications and weaning failure in 

critically ill patients 

Inbal  Agnon  עינת קודש ר"ד 

לאחר אישור  Psychophysical aspects of maximal Gil  Samuely עינת קודש ר"ד, 
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 anaerobic performance Samuely Gil  Dr. Weisman הצעת התיזה

FogeI   

 סיים
Practice intervals effect on motor skill 

learning in young and older adults. 
Michal  Petel 

 ,עינת קודש ר"ד

Dr. Yogev G  

 סיים
Muscle force generation through the 

elbow joint in climbers vs. no-climbers 
Ofer  Blutrich 

 ,עינת קודש ר"ד

Dr.Bahat H  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Riding position and dynamic posture 

stability 
David  Reznik 

 ,עינת קודש ר"ד

Prof. Moshe 

Ayalon   

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 Infra patellar)יעילות הטיפול בחבק תת פיקתי 

Strap ) בקרב מטופלים עם טנדינופתיה פטלרית

(Patellar Tendinopathy) 

 גליה דר ר"ד דן-מי עינת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת העמסת משקל על מדדים קינטיים 

וקינמטיים אצל חיילים עם וללא כאב ברך 

 פטלופמורלי

 שפושניק אביב

 ,גליה דר ר"ד

 -משה איילון ' דר

המכללה לחינוך 

גופני ולספורט 

  .במכון וינגייט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ת אנטומית ספציפית לאחר פעילות שרירית ברכב

הפעלה אקטיבית ודיקור יבש בשריר בודד 

ודיסטאלי בקרב מטופלים עם כאבי גב ממקור 

 מיופציאלי

 סגל שירי

 ,גליה דר ר"ד

ר סיימון "ד

בית  -וולפסון 

  ם"חולים רמב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

גורמים מנבאים : נשירה מטיפול פיזיותרפי במכון

 וסיבות
 גליה דר ר"ד בן אלישע דוד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Psycho-physical aspects of inter-

relations between pain perception and 

maximal anaerobic performance 

 סמואלי גיל
 ,אירית וייסמן ר"ד

  ר עינת קודש"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

An investigation of the endogenous 

analgesia by transcranial magnetic 

stimulation and brain electrophysiology 

in health  

 קיסלר ליאלה

 ,אירית וייסמן ר"ד

סימון שמאי ' פרופ

  צורי

 סיים
 בקהילה המתגורים+ 75 בני בקרב חיים איכות

 .בריאות ומדדי מגדר, גיל השפעת: בישראל
 מרינה ברוזגול

( אמריטה)' פרופ

 דיקשטין רות

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב

השפעת התערבות במציאות מדומה על תפקוד 

ילדים צעירים עם ליקוי התפתחותי 

 בקואורדינציה

 אשכנזי טל
 ,יוכבד לויפר 'פרופ

  תמר וייס' פרופ

 שלב ב
תחושתי על תפקוד אנשים לאחר השפעת גירוי 

 אירוע מוחי
 יוכבד לויפר 'פרופ אופק הדס

 אליעזר כרמלי 'פרופ ישראלי שרון Error enhancement of the velocity שלב א
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component in the course of Stroke and 

TBI patients reaching movements 

 שלב א

Factors affecting participation of post 

stroke patients in a self-management 

group intervention for improved 

"participation" 

 הראל כץ חגית

 ,אליעזר כרמלי 'פרופ

, ר עוזי מילמן"ד

שרותי , רופא משפחה

  בריאות כללית

 שלב א

Intrapulmonary Percussive Ventilation 

as Chest physical therapy technique for 

secretion removal 

 אליעזר כרמלי 'פרופ דגן קובי

 שלב א

A novel dynamic 3D functional method 

for measuring leg length discrepancy 

and its correlation to radiographic 

measurements 

 אליעזר כרמלי 'פרופ חמיס סאם

 סיים

כלל ניבוי קליני לזיהוי מטופלים עם כאב גב 

 -שיגיבו היטב לטיפול בתרגילי ייצוב מתני תחתון

 עבודת תיקוף

 רבין אלון

 ,גליה דר ר"ד

, רות דיקשטיין' פרופ

, החוג לפיזיותרפיה

  אוניברסיטת חיפה

 שלב ב

The physiological, psychophysical, and 

psychological mechanisms underlie 

painful bladder syndrome: investigation 

the disease pathophysiology and 

myofascial physical therapy success  

 גרינברג קרן
 ,אירית וייסמן ר"ד

  מיכל גרנות ' פרופ

 

The Effects of Motor Imagery Practice 

on Releve Movement among Non-

Professional Dancers. 

 

 אברהם עמית
( אמריטה)' פרופ

 דיקשטין רות

 שלב ב

 

Pulmonary Rehabilitation (PR) and 

Inspiratory Muscle Training (IMT) for 

Patients Following Lung 

Transplantation. 

 ניסן גראואר

( אמריטה)' פרופ

' פרופ, דיקשטין רות

' ופרופ וינר פלטיאל

 קרמר מרדכי

 שלב ב

The role of the ipsi-lateral hemisphere 

during normal upper limb movement 

and during rehabilitation after uni-

hemispheric insult: Inter-hemispheric 

dynamics of unilateral vs. bilateral 

training. 

 

 גדי ברטור

( אמריטה)' פרופ

' פרופ ,דיקשטין רות

 נחום ר"וד פרת הלל

  סורוקר
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2531-2532 332,555 ₪ 
בחינה איכותנית של מבחן 

 הערכת תלות
 ביטוח לאומי

 ,(PI) יוכבד לויפר 'פרופ

 , מעין אגמון' דר 

 , ישראל דורון' פרופ

 גביזון-מיכל אלבוים' דר

2533 373555 ₪ 

Classification of the 

physical efforts during 

military Try-Out: a 

physiological 

perspective 

Medical 

research, Israeli 

defense forces 

 ,(PI) עינת קודש ר"ד

 Ran Yanovich (CO-

PI )Nurit sharvit 

(CO-PI) 

2531-2532 31,733  $ 

Remote kinematic e-

raining/healthcare for 

patients with chronic 

neck pain, a randomised 

clinical trial 

Physiotherapy 

research 

fellowship, 

Health and 

Medical 

research, 

Department of 

Health, 

Queensland 

Government 

  ,הילה בהט-שריג ר"ד

Dr. Julia Treleaven 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Sarig Bahat, H. (2013): Do these large numbers contrast multiple 

smaller-number prior studies? European Spine Journal, 22(5) P. 

1191-1192  

 הילה בהט-שריג ר"ד

Sarig Bahat H., Weiss P.L., Krasovsky A., Laufer Y (2013): Do 

neck kinematics correlate with pain intensity, neck disability or 

with fear of motion? Manual Therapy (IF 2.115) available online  

 הילה בהט-שריג ר"ד

Sarig Bahat, H. Krasovsky, A. Sprecher, E.(2013): Evaluation of 

clinical methods for peroneal muscle testing. International 

physiotherapy research, Vol. 18(1) p. 55–62  

 הילה בהט-שריג ר"ד
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Atun-Einy, O., Berger, S., & Scher, A. (2013). Assessing 

Motivation to Move and its Relationship to Motor Development in 

Infancy . Infant Behavior and Development, 36: 457-469.  

 אסנת עיני-עטון ר"ד

Atun-Einy, O., Cohen, D., Samuel, M., & Scher, A. (2013). 

Season of Birth, Crawling Onset, and Motor Development in 7-

Month-Old Infants. Journal of Reproductive and Infant 

Psychology, 31,342-351.  

 אסנת עיני-עטון ר"ד

Atun-Einy, O.,Lotan, M., Harel, Y., Shavit, E., Burstein, S., & 

Kempner, G. (2013). Physical therapy for young children 

diagnosed with Autism Spectrum Disorders–clinical frameworks 

model in an Israeli setting. Frontiers in pediatrics, 19, 1-6.  

 אסנת עיני-עטון ר"ד

Elboim-Gabizon, Rozen N, Laufer Y. (2013). Does neuromuscular 

electrical stimulation enhance the effectiveness of an exercise 

program in subjects with knee osteoarthritis? A randomized 

controlled trial" Clinical Rehabilitation; 2013 Mar;27(3):246-57.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Springer, S., Laufer, Y., Becher, M., Vatine, JJ. (2013) Dual-

channel functional electrical stimulation improvements in speed-

based gait classifications. Clinical Interventions in Aging; 

8:271-27.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Springer S., Vatine JJ., Wolf A., Laufer Y. (2013) The effects of 

dual channel functional electrical stimulation on stance phase 

sagittal kinematics in patients with hemiparesis. Journal of 

Electromyography and Kinesiology;23(2):476-82.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Laufer Y. (2013). A brief inter-phase interval interposed within 

biphasic pulses enhances contraction force of the quadriceps 

muscle. Physiotherapy Theory and Practice; 29(6):461-8.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Elboim-Gabizon M, Rozen N, Laufer Y (2013)– Muscle fatigue in 

subjects with knee osteoarthritis. Clinical Interventions in 

Aging; 8:1071-1077.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Springer S., Khamis, S., and Laufer, Y.(2013). Improved ankle 

and knee control with a dual-channel functional electrical 

stimulation system in chronic hemiplegia: A case report. 

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine; 

8:271-7.  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Ashkenzai T., Weiss, PL, Orian, Laufer, Y. (2013). Low-cost 

virtual reality intervention program for children with 

developmental coordination disorder: A pilot feasibility study. 

Pediatric Physical Therapy; 25(4):467-73  

 יוכבד לויפר 'פרופ

Kodesh, E. & Kizony, R. (2013). "Measuring cardiopulmonary 

parameters during dual-task while walking". Journal of Basic and 

Clinical Physiology and Pharmacology, Oct 11:1-6.  

 עינת קודש ר"ד

Merrick, J., Bachar, A., Carmeli, E. & Kodesh, E. (2013). "Effects עינת קודש ר"ד 
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of Aerobic Exercise on Body Composition and Muscle Strength in 

Over-Weight to Obese Old Women with Intellectual Disability: A 

Pilot Study". The Open Rehabilitation Journal, 6, 43-48  

Zur, O. Ronen, A. Melzer, I. Carmeli. E. (2013). Vestibular-

Ocular Reflex impairment and Balance in children with Mild-to-

Moderate Intellectual disability. Research in Developmental 

Disabilities, 34: 1951-1957. IF= 3.405 by JCR, Thomson Reuters; 

Rank= 18/50 "Multidisciplinary Sciences"  

 אליעזר כרמלי 'פרופ

Merrick, J. Bachar, A. Carmeli, E. Kodesh, E. (2013). Effects of 

Aerobic Exercise on Body Composition and Muscle Strength in 

Over-Weight to Obese Old Women with Intellectual Disability: A 

Pilot Study. The Open Rehabilitation Journal, 6: 43-48  

 אליעזר כרמלי 'פרופ

Carmeli, E. Imam, B. Levi, R. Merrick, J. (2013). Hand grip 

strength is associated with body sway rate among older adults with 

intellectual and developmental disability. Journal of Policy and 

Practice in Intellectual Disabilities, 10 (4), 321-325. IF = 0.971, 

Rank = 35/67 "Rehabilitation"  

 אליעזר כרמלי 'פרופ

Yosef-Brauner, O. Nimrod, A. Ben Shahar, T. Yehezkel,E. 

Carmeli, E. (2013). Effect of physical therapy on muscle strength, 

respiratory muscles and functional parameters in patients with 

intensive care unit acquired weakness. Clinical Respiratory 

Journal. IF = 1.65, Rank = 36/50 "Respiratory System"  

 אליעזר כרמלי 'פרופ

Dar G, Dolev E, Kots E, Cale-Benzoor M. (2013). "Rehabilitation 

of Plantaris Tendon Rupture in an Elite Triathlete: A Case 

Report". Journal of Athletic Enhancement. 2:2. [doi: 

10.4172/2324-9080.1000108]  

 גליה דר ר"ד

Steinberg N, Siev-Ner I, Peleg S, Dar G, Masharawi Y, Zeev A,. 

Hershkovitz I. (2013). "Injuries in female dancers aged 8 to 16 

years". Journal of Athletic Training; 48(1):118-123.  

 גליה דר ר"ד

Steinberg N, Finestone A, Noff M, Zeev A, Dar G.(2013). "The 

relationship between lower extremity alignment and hallux 

valgus". Foot and ankle international; 34(6):824-31.  

 גליה דר ר"ד

Rabin A, Shashua A, Pizam K, Dickstein R, Dar G. (2013). "The 

interrater reliability of physical examination tests that may predict 

the outcome or suggest the need for lumbar stabilization 

exercises". Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 

43(2):83-90.  

 גליה דר ר"ד

Steinberg N, Hershkovitz I, Peleg S, Dar G, Masharawi Y, Zeev 

A, Siev-Ner I. (2013). "Morphological characteristics of the young 

scoliotic dancer". Physical Therapy in Sport; 14(4):213-20.  

 גליה דר ר"ד

Dickstein, R. Deutsch, J. Yoeli, Y. Kafri, M. Flash, F. Dunsky, A. 

Eshet, A. Alexander, N. (2013). "Effects of Integrated Motor 
 מיכל כפרי ר"ד
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Imagery Practice on Gait of Individuals With Chronic Stroke: A 

Half-Crossover Randomized Study."Archives of Physical 

Medicine and Rehabilitation, 94: 2119-25.  

Deutsch, J.E. Myslinski, M.J. Kafri, M. Ranky, R. Sivak, M. 

Mavroidis, C. Lewis, J.A. (2013). "Feasibility of Virtual Reality 

Augmented Cycling for Health Promotion of People Post-Stroke." 

Journal of Neurologic Physical Therapy. 37: 118-24.  

 מיכל כפרי ר"ד

Nahman-Averbuc, H., Granovsky, Y., Coghill, R.C., Yarnitsky, 

D., Sprecher, E., Weissman-Fogel, I(2013 ). "Waning of 

‘conditioned pain modulation’ over time: A novel manifestation of 

pro-nociceptiion in migraine". Headache, 53(7):1104-15.  

 אירית וייסמן ר"ד

Honigman, L., Yarnitsky, D., Sprecher, E., Weissman-Fogel, 

I(2013). "Interrelations between conditioned pain modulation and 

offset analgesia paradigms."Experimental Brain 

Research,228(4):493-501.  

 אירית וייסמן ר"ד

Bar-Shalita, T., Vatine, J.J, Parush, S., Yarnitsky, D., Weissman-

Fogel, I(2013). Between-subjects variances in pain perception: 

testing temporal summation in individuals with sensory 

modulation disorder. Experimental Brain Research ,232(2):587-

95.  

 אירית וייסמן ר"ד

Emerson, N.M., Zeidan, F., Lobanov, O.V., Hadsel, M0S., 

Martucci, K.T., Quevedo, A.S., Starr, C.J., Nahman-Averbuch, H., 

Weissman-Fogel, I., Granovsky, Y., Yarnitsky, D., Coghill, R.C 

(2013). "Pain Sensitivity is Inversely Related to Regional Grey 

Matter Density in the Brain."Pain [Epub ahead of print].  

 

 

 אירית וייסמן ר"ד

Dickstein, R., Deutsch, JE., Yoeli, Y., Kafri, M., Falash, F., 

Dunsky, A., Eshet, A., Alexander, N. (2013). Integrated motor 

imagery practice, post-stroke gait and self efficacy: A feasibility 

study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,  

94:2119-25. 

( אמריטה)' פרופ

 דיקשטין רות

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 

 



455 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

J. Merrick, M, A. Tenenbaum, M. Morad, MD, E. Carmeli. 

(2013). A short history of disability aspects from Israel. In: 

Hanes R, ed. International history of disability. Toronto: 

University of Toronto.  

 אליעזר כרמלי 'פרופ
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 חוג לריפוי בעיסוק 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 בתיה יגר-אנגל 'פרופ 355%

 איילת ששון-בן ר"ד 355%

 זהבה גולדשטיין ר"ד 38.7%

 עינת גל ר"ד 355%

 תמר וייס 'פרופ 355%

 נעמי יוסמן 'פרופ 355%

 גרי סינוף ר"ד 3.1%

 מריה קורמן ר"ד 355%

 רחל קיצוני ר"ד 355%

 שרה רוזנבלום 'פרופ 355%

 נעמי שרויאר ר"ד 355%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 339   339  

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 81  28  53 

 תואר שלישי  22 22 
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 מידע אישי. 3

כולל )תלמידים לתואר שני הנחיית . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Examining the concurrent validity of a 

virtual play for children with motor 

impairments 

 סידו רותם

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  תמר וייס' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Comparing the sensory profile, parent 

competence and daily organization 

between children with High 

Functioning Autism and typical controls 

 סורק רחלי

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  ר צמרת ריקון"ד

 טרם אישור

 הצעת התיזה

The sensory profile and quality of life 

of people with diabetics 
 בתיה יגר-אנגל 'פרופ דראושה סנא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of Sensory Processing in 

Coping with History of Child Abuse 
 לוין בלה

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  רחל לב' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Profiling sensory reactivity and its 

relation to child's anxiety, quality of life 

and parental stress and competence 

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ פרידלנד ליאת

 סיים

מאפייני השתתפות בפנאי ואיכות החיים של 

ילדים המתמודדים עם צליאק בהשוואה לילדים 

 ללא צליאק

 שרה רוזנבלום 'פרופ מאיר וניהס

 סיים

 CHECK Childביסוס מהימנות ותוקף שאלון ה

Evaluation Checklist  לאיתור ילדים עם

 .איחור התפתחותי

 שרה רוזנבלום 'פרופ זנדני עזרא עירית 

 אופק הגר ADHDמאפייני כתיבה של ילדים עם  בשיפוט

 ,שרה רוזנבלום 'פרופ

בתיה אנגל ' פרופ

  יגר

 בשיפוט
מאפיני הכתיבה של ילדים עם אוטיזםבתפקוד 

 גבוה
 שרה רוזנבלום 'פרופ עמית חמדה

 שמלצר רוני מאפייני החיקוי של ילדים צעירים עם אוטזים סיים
 ,שרה רוזנבלום 'פרופ

  אילת בן ששון' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מאפייני התפקוד הניהולי והשתתפות בפנאי של 

 למידהילדים עם לקות 
 שרה רוזנבלום 'פרופ הכהן גמרמן נטע

 בשיפוט
להערכת רוטינות  EFORTSתיקוף שאלון ה 

 היום יום
 שרה רוזנבלום 'פרופ קאשי מיכל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תפקודים ניהוליים בקרב מתבגרים עם קשיים 

 התפתחותיים -נוירו
 שרה רוזנבלום 'פרופ הירש רננה
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

הבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים 

 עם איחור התפתחותי  1-8בקרב ילדים בגילאי 
 שרה רוזנבלום 'פרופ נבט-בן אפרת

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים 

שהופנו להתפתחות  1-8בקרב ילדים בגילאי 

 הילד

 שרה רוזנבלום 'פרופ יאסין חרבוש וופא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שינה ואיכות החיים בקרב ,תפקודי היום יום

 DCDילדים עם 
 שרה רוזנבלום 'פרופ חנא פדוא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

ס כמאפשרת השתתפות "נגישות של סביבת ביה

 של תתלמידים עם מוגבלות

טאטור  ליליאן 

 טיב'ח
 נעמי שרויאר ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חווית המדריכות בהכשרה המעשית של 

סטודנטים לרפוי בעיסוק עם מוגבלות בלתי 

 נראית 

 שוהם רותי
 ,נעמי שרויאר ר"ד

  ש"דליה זק' דר

 סיים
השימוש בכפפת לחץ כאמצעי הצערבות אחרי 

 שבר בשורש כף היד
 נעמי שרויאר ר"ד מילר ענבר

 סיים

The Relationship Between Body Mass 

Index (BMI) and Executive Functions 

Among Adults: Controlled Study 

 אקרמן שרית 
 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  ר רונית אנדולט"ד

 סיים

Driving hazard perceptions: An 

empirical study on adolescents aged 17-

24 with and without ADHD  

 יונש אורלי
 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  ר רחל קיצוני"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Establishing reliability and validity for 

the Do-Eat assessment in Children with 

Acquired Brain Injury (ABI) and 

typically developed controls 

 נעמי יוסמן 'פרופ יעקובי קרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Establishing reliability and validity for 

the Behavioral Rating Inventory of 

Executive Function- Preschool Version 

(BRIEF-P.) 

 נעמי יוסמן 'פרופ פרוים יעל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Evaluation of driving competence of the 

Arab drivers: Comparison between 

Young and Older Drivers 

 אליאס חנאן
 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  ר רחל קיצוני"ד

 סיים
Does SES increase false positive rates 

in screening for ASD? 
 איילת ששון-בן ר"ד כהן מרגלית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הטמעת תכנית איתור מוקדם של סימנים לאוטיזם 

 בקרב פיזיוטרפיסטים
 יהב גל

 ,איילת ששון-בן ר"ד

  ר אסנת עיני"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

שימוש בתצפית אכילה לאיתור קשיי ויסות 

 רגשי בתינוקות-חושי
 מלקין תמר

 ,איילת ששון-בן ר"ד

  ר עינת גל"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הבדלים בין מרפאות בעיסוק לגננות בהערכת 

 מוכנות בית ספרית
 דאמוני עואד  אמל

 ,איילת ששון-בן ר"ד

  ר יפית גלבוע"ד

טרם אישור 

 התיזההצעת 

כלי  Gilboa Functional Test GIFT-תיקוף ה

 הערכה לאיתור קשיים גרפומוטוריים
 מילהין מרלין 

 ,איילת ששון-בן ר"ד

  ר יפית גלבוע"ד

 סיים
The association between imitation and 

social and motor development in infants 
 שמלצר רוני

 ,איילת ששון-בן ר"ד

  רוזנבלוםשרה ' פרופ

 סיים
תרומת השימוש במחשבים בקרב ילדים עם 

 מוגבלות
 כתר אילה

 ,נעמי שרויאר ר"ד

  ש"דליה זק' דר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם לחדר הסנוזלן יש השפעה על רמת החרדה 

 ?והדיכאון בקרב קשישים

 

 מולא ענת
 ,גרי סינוף ר"ד

  ישראל דורון' פרופ
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

פיתוח יישום  -"אותה בעולם העבודהשחק "

 להכנה לעבודה באוטיזם בתפקוד גבוה
 רוזן רותם

 ,עינת גל ר"ד

  תמר וויס

 סיים

השוואת דגמי עיבוד סנסורי בין ילדים אוטיסטים 

בתקפוד גבוה לבין ילדים טיפוסיים על פי דיווחי 

 הורים וילדים

 עינת גל ר"ד ימין למא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

כיצד תופסים אנשים עם אוטיזם את התנהגויות 

החזרתיות אותן הם מבצעים ואת הסיבות 

 ? לקיומן

 עינת גל ר"ד זעפרני אסנת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין התנהגויות ותחומי עניין חזרתיים 

ומוגבלים לבין דפוסי ובעיות אכילה בקרב ילדים 

 ASDעם 

 עינת גל ר"ד מנסור רימא

 טרם אישור

 הצעת התיזה

הקשר בין דפוסי עיבוד חושי לדפוסי ובעיות 

 אכילה בקרב ילדים עם אוטיזם
 עינת גל ר"ד רוני לב קאופמן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הקשר בין דפוסי אכילה לבעיות אכילה אצל 

 ילדים עם אוטיזם
 מורן כהן

 ,עינת גל ר"ד

  יעל לצר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

: עם הפרעות רגשיות ויסות חודי בקרב ילדים

 מקור ראשון מולדיווח הורים
 עינת גל ר"ד כהן זיוה 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 HFASDתפקודי יום יום בקרב ילדים עם 

נסאר  חנין

 בדארנה
 עינת גל ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Usability of the HandTutor for hand 

therapy patients 
 אזיזה מנל

 ,תמר וייס 'פרופ

  רחל קיזוני' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Technology supported vocation 

preparation for young adults with 

autism 

 רוזן רותם
 ,תמר וייס 'פרופ

  דר עינת גל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Relationshipo between motor skills 

during actual and virtual games in 

children with motor impairment 

 סידו רותם
 ,תמר וייס 'פרופ

  בתיה אנגל' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Relationship between trunk alignment 

and respiratory function in chidlren with 

scoliosis 

 תמר וייס 'פרופ שנהוד אפרת

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 באום כהן אילנית : תפקוד במצבי חיים מורכבים בגיל המבוגר

 ,תמר וייס 'פרופ

  רחל קיזוני' דר

 סיים
Hazard perceptions in driving in 

teenagers with ADHD 
 יונש אורלי 

 ,רחל קיצוני ר"ד

  פרופ נעמי יוסמן

 סיים
Performance in virtual versus mock-up 

supermarket in people with stroke 
 חדד שירה ימה

 ,רחל קיצוני ר"ד

  פרופ תמר וייס

 סיים

Contextual memory as measured in 

virtual environment and conventional 

test in children with ABI 

 כהן טאו  שושי
 ,רחל קיצוני ר"ד

  פרופ בתיה אנגל יגר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Sensory deficits post stroke  רחל קיצוני ר"ד איטח דורית 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Effectiveness of The RGRM in 

rehabilitation – a pilot study 
 רחל קיצוני ר"ד ברגר נועה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Validity of the Weekly Planning 

Calendar Test in stroke patients 
 רחל קיצוני ר"ד טוביה רנא

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Relationship between driving in a 

simulator and executive functions in 

Arab population 

 אליאס חנאן
 ,רחל קיצוני ר"ד

  פרופ נעמי יוסמן
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רחל קיצוני ר"ד ברזילי שלומית  שימוש באייפד שליקום

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Participation in leisure activities and 

satisfaction in people who live in 

nursing homes 

 רחל קיצוני ר"ד פייג נירית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Performance of complex activities in 

real and virtual environments in elderly  
 כהן באום אילנית

 ,רחל קיצוני ר"ד

  וייס פרופ תמר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Validity of the Weekly Planning 

Calendar Test in Arabic 
 רחל קיצוני ר"ד אמאר נוהא 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 רחל קיצוני ר"ד מנסור רשא בדיקת תיווך קוגניטיבי המטלות שונות

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 כץ נטע In process שלב א

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  ר עינת גל"ד

 שלב א

Coping abilities, quality of life and their 

relationship to the sensory profile of 

adults with high function autism  

 יאירי ורד

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  ר עינת גל"ד

 שלב א

Dynamic profiles of children with 

attention and sensory processing 

disorders: Differential evaluation of 

function, participation and quality of 

life 

 שמעוני מעיין

-אנגל 'פרופ

 ,בתיה יגר

  תמר וייס' פרופ

 שלב ב

פיל אוכלוסיית סטודנטים בוגרים אפיון פרו

על פי נקודת מבטו , המתמודדים עם ליקויי למידה

 .של הלקוח

 שרה רוזנבלום 'פרופ שרפי כנרת

 שלב ב
פיתוח והערכה של מודל התערבות לסטונדטים 

 עם לקויות למידה
 שרה רוזנבלום 'פרופ משה ענת

 שלב ב
פיתוח מודל הערכה למתבגרים המתקשים 

 בכתיבה
 שרה רוזנבלום 'פרופ חן ליאת

 שלב ב

פיתוח מודל ממוקד הורים לשיפור התפקוד היום 

יישומו ,  ADHDיומי של ילדיהם הצעירים עם 

 וחקר יעילותו

 פריש כרמית
 ,שרה רוזנבלום 'פרופ

  עמנואל תירוש' פרופ

 שלב ב

קוגניטיבית -פיתוח מודל לתכנית התערבות מטה

-קשיים נוירויישומית בקרב בני נוער עם 

 התפתחותיים

 

 פוגל יעל
 ,שרה רוזנבלום 'פרופ

  נעמי יוסמן' פרופ
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 שלב א

Development and efficiency assessment 

of an occupation based support model 

to provide children and adolescents 

skills for everyday self-management of 

Celiac disease 

 שרה רוזנבלום 'פרופ מאיר סוניה

 שלב א

Long-term acquisition and 

consolidation of motor memory in 

healthy elderly adults 

 גל כרמית
 ,מריה קורמן ר"ד

  אבי קרני' פרופ

 שלב ב

The meaning ascribed by Ultra-

Orthodox Jewish Women to their 

Occupational Therapy undergraduate 

studies and work placement at Mivchar 

College, Bnei Brak 

 אלבז ענת 
 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  ר הדס גולדבלט"ד

 שלב ב

Predicting the ability of the elderly to 

live independently and safely in their 

homes in the community: Building a 

theoretical model and testing it 

empirically 

 נעמי יוסמן 'פרופ זילברשלג יעל

 שלב ב

Developing a metacognitive 

intervention to improve participation 

and independence in daily life among 

adolescents with High Functioning 

Autism 

 נעמי יוסמן 'פרופ לאמאש לירון

 שלב ב
מטה קוגניטיבית פיתוח והערכת מודל להתערבות 

 בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו התפתחותיים
 פוגל יעל

 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  שרה רוזנבלום' פרופ

 שלב ב

Evaluation of driving competence of the 

elderly drivers: Comparison between an 

individualized naturalistic and a 

traditional driving test including a one 

year follow-up 

 רובין ורדה
 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  ר רחל קיצוני"ד

 שלב א

Development and Efficacy of Meta-

Cognitive Functional Intervention for 

Individuals With Severe Mental 

Disorders 

קייזרמן  אלונה

 דירמן

 ,נעמי יוסמן 'פרופ

  דיויד רועה' פרופ

 שלב א

Attachment orientation towards a pet in 

stroke survivors: Association to 

emotional, executive functions  &

occupational- performance 

 נעמי יוסמן 'פרופ דמטר נאור

 שלב א
יתר וטמפרמנט לבין תפקוד -הקשר בין תגובתיות

 רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות
 בזק שירה

 ,איילת ששון-בן ר"ד

יעקב כץ הסטודנטית 

  אילן-מבר

 שלב ב
שימוש בטכנולוגיה לצורך פתרון קונפליקטים 

 אצל מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה
 הוכהויזר מיכל

 ,עינת גל ר"ד

  תמר וייס

 שלב א
מכניזמים ביולוגים העומדים בבסיס דפוסי 

 ובעיות אכילה אצל ילדים עם אוטיזם
 אנתן רוני

 ,עינת גל ר"ד

  יעל לצר

 שלב א

הקשר בין מרכיבי העיבוד החושי ומיומנויות יום 

 יום אצל ילדים עם אוטיזם

 

 כץ נטע
 ,עינת גל ר"ד

  יגר-בתיה אנגל



462 

 

 שלב א
פיתוח מודל לבניית סביבת משחק לילדים עם 

 ( הצהרת כוונות)אוטיזם 
 עינת גל ר"ד ניצן -וייסמן מיכל

 שלב א

irtual Reality (VR) as a means for 

reducing challenging behavior (CB) 

amongst children with Intellectual and 

Developmental Disorders (IDD) 

 ניב אביב
 ,תמר וייס 'פרופ

  מאיר לוטן' פרופ

 שלב ב

Enhancing conflict resolution skills of 

adolescents with High Functioning 

Autism Spectrum Disorders 

 הוכהאוזר מיכל
 ,תמר וייס 'פרופ

  עינת גל' דר

 בשיפוט

A novel ontology-based methodology 

for prescription of assistive technology 

to people with disabilities 

 סאד אלכסנדרה
 ,תמר וייס 'פרופ

  צבי קופליק' דר

 שלב ב

Virtual environment training for 

children with DCD and the effect of 

dual task conditions on postural control 

 אשקנזי טל
 ,תמר וייס 'פרופ

  יכבד לאופר' פרופ

 שלב ב

Evaluation of driving competence of the 

elderly drivers: Comparison between an 

individualized naturalistic and a 

traditional driving test including a one 

year follow-up. 

 רובין ורדי
 ,רחל קיצוני ר"ד

  פרופ נעמי יוסמן

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2531-2532 333555 ₪ 

Accessibility of schools 

and participation of 

students with disabilities 

 משרד החינוך

-אנגל 'פרופ

  ,(PI) בתיה יגר

 ר נעמי שרויאר"ד

2531-2533 35,555 ₪ 

האם אוטיסטים בתפקוד גבוה 

יכולים לשמש כמפענחי תצלומי 

 חלק ב? אוויר בצבא

 משרד הביטחון
 ,(PI) עינת גל ר"ד

 יורם בונה 

2532-2532 118,555 ₪ 

 

Performance in complex 

life situations by the 

elderly: Effect of changes 

in cognitive, locomotor and 

metabolic processes 

ISF 

 ,(PI) תמר וייס 'פרופ

 R. Kizony, 

M. Kafri 

2531-2533 
12,555,555 

₪ 

Education and the New 

Information Society – 

Learning in a NetworKed 

Society 

Israel 

Science 

Foundation, 

Centers of 

 ,(PI) תמר וייס 'פרופ

 Y.Kali, 

 D. Ben 

 Zvi, M. 
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Excellence 

(I-COREs ) 

 Yerushalmy, S.  

Rafaeli, A.  

Shejchter 

2531-3533 32,555 $ 

A Rehabilitation Living 

Lab: Creating Enabling 

Physical and Social 

Environments to Optimize 

Social Inclusion and Social 

Participation of People 

with Disabilities 

Fonds de la 

recherché 

en santé du 

Québec 

  ,תמר וייס 'פרופ

R. Kizony 

2531-2533 25555 $ 

Kinematic strategies 

underlying improvement in 

the acquisition of a 

sequential finger task 

CRI מריה קורמן ר"ד (PI) 

2531-2521 255.555 € Human Brain Project 

European 

Research 

Council 

 מריה קורמן ר"ד

2531-2533 35.555 ₪ 

Assessment of the Effect of 

Fampyra on the manual 

function of patients with 

Multiple Sclerosis 

חברת תרופות 

מור  -ביוגן

 יישומים

 שרה רוזנבלום 'פרופ

 (PI) 

2531-2532 333,355 ₪ 

ס כמאפשרת "נגישות בתי

השתתפות של תלמידים עם 

 מוגבלות

 (PI) נעמי שרויאר ר"ד משרד החינוך

2531-2533 2555 $ 

Urban/regional structure 

and environment as 

facilitators or barriers for 

participation in activities, 

for diverse people with 

disabilities 

 (PI) נעמי שרויאר ר"ד מינרבה

2533-2537 325,555 $ 

A Career, Education and 

Vocational Transition 

Program: 

Milgrom 

 ,(PI) נעמי שרויאר ר"ד

 , ש"דליה זק' דר 

 ,שונית רייטר' פרו

 יונת יבזורי' דר 

 

בכתבי עת מדעיים מאמרים שפורסמו . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
. נ, ויוסמן, .י, היימן, .א, בן ישראל, .ע, קלינגר,.נ, סטולרו, .נ, דמטר, י'שורבג

שילוב של : תפקודית בשיקום לאחר אירוע מוחי -הערכה קוגניטיבית(. 2531)

 . H163-H185, 22, ישראלי לריפוי בעיסוקכתב עת . סופרמרקט וירטואלי

 נעמי יוסמן 'פרופ

Engel-Yeger, B., Zlotnik, S., Ravid, S., Shahar, E. (2013). Sensory בתיה יגר-אנגל 'פרופ 
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processing disabilities in Childhood- Onset Generalized Epilepsy. 

European Journal of Pediatric Neurology, 11(2), 83-88.  

Engel-Yeger, B., Palgy- Levin, D., Lev-Wiesel, R. (2013). The 

relationship between post traumatic stress disorder and sensory 

processing patterns. Occupational Therapy in Mental Health, 

29,266–278.  

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ

Engel-Yeger, B. (2013). Measuring Psychometric Characteristics 

of the Elderly Sensory Responsivity Questionnaire (ESRQ) – A 

Tool for Screening Sensory Processing Difficulties in Elderly 

Adults. Journal of Nursing Education and Practice, 3(10), 167-

176.  

 בתיה יגר-אנגל 'ופפר

Rosenblum, S. Engel-Yeger, B. & Fogel, Y. (2013). Age-related 

changes in executive control and their relationships with 

handwriting performance features. Human Movement Science, 

32(2), 363-376.  

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ

Engel-Yeger, B. (2013). Comparing participation patterns in out of 

school activities between Israeli Jewish and Muslim children. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(5), 323-335.  

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ

Engel-Yeger, B., & Hamed-Daher, S. (2013). Comparing 

participation in out of school activities between children with 

visual impairments, children with hearing impairments and typical 

peers. Research in Developmental Disabilities, 34(10), 3124-

3132.  

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ

Rosenblum, S. , Aassy Margieh, J., & Engel-Yeger, B. (2013). 

Handwriting features of children with Developmental 

Coordination Disorder - results of triangular evaluation. Research 

in Developmental Disabilities, 34, 4134–4141.  

 בתיה יגר-אנגל 'פרופ

Rosenblum, S., Engel Yeger, B. & Fogel, Y. (2013). Age-related 

changes in executive control and their relationships with 

handwriting performance features. Human Movement Science, 

32, 2, 363-76  

 שרה רוזנבלום 'פרופ

Rosenblum S. (2013). Handwriting measures as reflectors of 

Executive Functions among adults with Developmental 

Coordination Disorders (DCD). Special issue about handwriting, 

Frontiers in Psychology, 4, 357-367  

 שרה רוזנבלום 'פרופ

Rosenblum S., Samuel, M., Zlotnik, S., Erikh, I., & Schlesinger, I. 

(2013). Handwriting as an objective tool for Parkinson's disease 

diagnosis. Journal of Neurology , 1-5  

 שרה רוזנבלום 'פרופ

Rosenblum, S., Aassy Margieh, J., & Engel-Yeger, B. (2013) 

Handwriting features of children with developmental coordination 

disorder–Results of triangular evaluation, Research in 

Developmental Disabilities, 34, 4134-4141  

 שרה רוזנבלום 'פרופ
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Teodorescu, K., Bouchigny, S., Korman, M. (2013) Training 

haptic stiffness discrimination: Time-course of learning with or 

without visual information and knowledge of results. Human 

Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics 

Society, 55(4):830-40.  

 מריה קורמן ר"ד

Kuflik, T., Wecker, A., Lanir, A., Mogilevsky, O., Kali, Y., 

Maayan, E., Korman, M., Weiss, T., Amber, T., Rimon, O. (2013). 

A different kind of experience: Using a smart mobile guide for 

education and aging research at the Hecht museum. Proceedings 

of The annual conference of Museums and the Web. Portland, 

OR, USA.  

 מריה קורמן ר"ד

Schreuer, N., Sachs, D., & Rosenblum, S., (2013).Participation in 

leisure activities: differences between children with and without 

physical disabilities. Journal of Research in Developmental 

Disabilities, 35, 223-233.  

 נעמי שרויאר ר"ד

Hilton. L., Goloff, S. E., Altaras, O. & Josman, N. (2013). 

Centennial Vision: Review of Instrument Development and 

Testing Studies for Children and Youth. American Journal of 

Occupational Therapy, 67, 30-53.  

 נעמי יוסמן 'פרופ

Lifshitz, N
#
., Tirosh, E., & Josman, N. (2013). Validating the 

Questionnaire for Assessing Students’ Organizing Abilities 

(QASOA). The Israeli Journal of Occupational Therapy, 22, 

E53- E70.  

 נעמי יוסמן 'פרופ

Josman, N., Kizony, R., Hof, E., Goldenberg, K., Weiss, & 

Klinger, E. (2013). Using the Virtual Action Planning - 

Supermarket for Evaluating Executive Functions in people with 

Stroke. Stroke and Cerebrovascular Diseases, 22, 1-9.  

 נעמי יוסמן 'פרופ

Ben-Sasson, A., Soto, T. W., Martinez-Pedraza, F., & Carter, A. S. 

(2013). Early sensory over-responsivity in toddlers with autism 

spectrum disorders as a predictor of family impairment and 

parenting stress. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

54(8), 846-853.  

 איילת ששון-בן ר"ד

Ben-Sasson, A., & Carter, A. S. (2013). The contribution of 

sensory-regulatory markers to the accuracy of ASD screening. 

Research in Autism Spectrum Disorders, 7(7), 879-888.  

 איילת ששון-בן ר"ד

Ben-Sasson, A., Amit-Ben-Simhon, H., & Meyer, S. (2013). 

Cross-parent reliability in rating ASD markers in Infants. Journal 

of Developmental Neurorehabilitation, [Epub ahead of print] 

PMID: 23924084.  

 איילת ששון-בן ר"ד

Ben-Sasson, A., Habib, S., & Tirosh, I. (in press). Feasibility of 

early screening for the identification of autism traits in a well-baby 

clinic system. Journal of Pediatric Nursing, ~20 pages.  

 איילת ששון-בן ר"ד
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Ben-Sasson, A., Lamash, L., & Gal, E. (2013). To enforce or not 

to enforce? The use of collaborative interfaces to promote social 

skills in children with HFASD. Autism: International Journal of 

Research. 17(5):608-22.  

 עינת גל ר"ד

Gal, E., Ben Meir, A, & Katz, N. (2013). Development and 

Reliability of the Autism Work Skills Questionnaire (AWSQ). 

American Journal of Occupational Therapy. 67 , 1.  

 עינת גל ר"ד

Bauminger-Zvieli, N., Eden, S Zancanaro, M., Weiss, P.L., and 

Gal, E . (2013). Increasing social engagement in high-functioning 

children with ASD using collaborative technologies in the school. 

Autism, 17(3):317-39.  

 עינת גל ר"ד

Grynszpan, O., Perez-Diaz, F., Weiss, P.L., & Gal. E. 

(2013)Innovative technology based interventions for Autism 

Spectrum Disorders: A meta-Analysis. Autism, EPUB.  

 עינת גל ר"ד

Bauminger-Zviely, N., Eden, S., Zancanaro, M., Weiss, P.L. and 

Gal, E. (2013). Increasing social engagement in high-functioning 

children with ASD using collaborative technologies in the school. 

Autism: International Journal of Research and Practice, 17, 

317-339.  

 תמר וייס 'פרופ

Ashkenazi, T., Weiss, P.L., Orian, D. and Laufer, Y. (2013).Low-

cost virtual reality intervention program for children with 

developmental coordination disorder: A pilot feasibility study. 

Pediatric Physical Therapy, 25, 1–7.  

 תמר וייס 'פרופ

Hadad, S.Y., Weiss, P.L. and Kizony, R. (2013). Using a physical 

model of a supermarket to assess and treat stroke. Israeli Journal 

of Occupational Therapy, 22, E7-E24.  

 תמר וייס 'פרופ

Josman, N., Kizony, R., Hof, E., Goldenberg, K., Weiss, P.L., E. 

Klinger. (2013). Using the Virtual Action Planning - Supermarket 

for evaluating executive functions in people with stroke. Journal 

of Stroke and Cerebrovascular Diseases, in press.  

 תמר וייס 'פרופ

Erez, N., Kizony, R., Weiss, P.L. and Rand, D. (2013). Comparing 

performance within a virtual supermarket of children with 

traumatic brain injury to children without brain injury: a pilot 

study. Occupational Therapy Journal of Research.  

 תמר וייס 'פרופ

Sarig-Bahat, H., Weiss, P.L. and Laufer, Y. (2013). Do neck 

kinematics correlate with pain intensity, neck disability or with 

fear of motion? Manual Therapy, in press.  

 תמר וייס 'פרופ

Gur-Yaish N, Zisberg A, Sinoff G, Shadmi E. (2013) Effects of 

instrumental and psychological support on levels of depressive 

symptoms for hospitalized older adults. Aging and Mental 

Health, 17(5) :646-653.  

 גרי סינוף ר"ד

Jacoby, M.,
 
Averbuch, S., Sachar, Y., Katz, N., Weiss, P.L. and רחל קיצוני ר"ד 
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Kizony,R. (2013). Effectiveness of executive functions training 

within a virtual supermarket for adults with Traumatic Brain 

Injury: a pilot study. IEEE Transactions on Neural Systems & 

Rehabilitation Engineering dedicated to Virtual 

Rehabilitation, 21, 182-190.  

Erez, N., Weiss, P.L., Kizony, R., and Rand, D. (2013).Comparing 

Performance Within a Virtual Supermarket of Children With 

Traumatic Brain Injury to Typically Developing Children: A Pilot 

Study. OTJR: Occupation, Participation and Health. 33, 218.  

 רחל קיצוני ר"ד

Kodesh, E., & Kizony, R. (2013). Measuring cardio-pulmonary 

parameters during dual-task while walking. Journal of Basic and 

Clinical Physiology and Pharmacology, 11:1-6. [Epub ahead of 

print]  

 רחל קיצוני ר"ד

Josman, N., Kizony, R., Hof, E.,
 
Goldenberg, K., Weiss, P.L., and 

Klinger, E. (2013). Using the Virtual Action Planning-

Supermarket for Evaluating Executive Functions in People with 

Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, 2. pii: 

S1052-3057(13)00279-6. [Epub ahead of print]  

 רחל קיצוני ר"ד

Hadad, S.Y., Weiss, P.L., & Kizony, R. (2013). Using a Physical 

Model of a Supermarket to Assess and Treat Stroke. Israeli 

Journal of Occupational Therapy, 22, E7.  

 רחל קיצוני ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Ashkenazi, T., Weiss, P.L. and Laufer, Y. (2013). Effect of 

training children with Developmental Coordination Disorders in a 

virtual environment compared with a conventional environment. 

Proceedings of the Tenth International Conference on Virtual 

Rehabilitation, Philadelphia, PA USA.  

 תמר וייס 'פרופ

Elion, O., Bahat, Y., Weiss, P.L. and Karni, A. (2013). Effect of a 

secondary task on the time course and specificity on learning a 

balance skill. Proceedings of the Tenth International 

Conference on Virtual Rehabilitation, Philadelphia, PA USA.  

 תמר וייס 'פרופ

Sangani, S.,Fung, J., Kizony, R., Koenig, S.and Weiss, P.L. 

(2013). Navigating and shopping in a complex virtual urban mall 

to evaluate cognitive functions. Proceedings of the Tenth 

International Conference on Virtual Rehabilitation, 

 תמר וייס 'פרופ
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Philadelphia, PA USA.  

Kizony, R., Weiss, P.L., Elion, O., Harel, S., Baum-Cohen, I., 

Feldman, Y. and Shani, M. (2013). Evaluation of a tele-health 

system for upper extremity stroke rehabilitation. Proceedings of 

the Tenth International Conference on Virtual Rehabilitation, 

Philadelphia, PA USA.  

 תמר וייס 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
יוזמה , חיפה. קובץ תרגילים בסטטיסטיקה תיאורית(. 2531)גולדשטיין ,זהבה

 . מ"בע
 זהבה גולדשטיין ר"ד

 זהבה גולדשטיין ר"ד . מ"יוזמה בע, חיפה. מקראה בשיטות מחקר כמותיות(. 2531)גולדשטיין ,זהבה
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 חוג לשירותי אנוש 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אמנון בהם 'פרופ 38.7%

 אורנה גולדברג-בלומן ר"ד 355%

 עדו גל ר"ד 355%

 דנה יגיל 'פרופ 355%

 גיל לוריא ר"ד 355%

 ריקולה מנו ר"ד 355%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 137  274   

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 109  86  23 

 תואר שלישי 1  1 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

WOMEN CEOs, NETWORKING 

MODES AND NONPROFIT 

PERFORMANCE 

Milena 

 Iampolsky  
 ריקולה מנו ר"ד

 סיים

The mediating effect of implicit voice 

theories and employee work engagement 

on the relationship between authentic 

leadership and voice behaviors 

Shahar  David דנה יגיל 'פרופ 

 סיים

To Report or Not to Report? Analysis of 

Correlation between National Culture, 

Organizational Service Orientation, 

Personality Characteristics and 

Employees' Willingness to Report on 

Customers' Complaints (WRC.) 

Yoav  Geva 
 ,דנה יגיל 'פרופ

Dr. iddo Gal  

 סיים

The Impact of intra-organizational 

relationships on the quality of 

customeremployee relationships 

Shai  Ben 

Shushan 
 דנה יגיל 'פרופ

 סיים

Who needs emotional work? The 

antecedents and Consequences of 

emotional work strategies in specific 

episodes 

Ilana  cohen 

 ,דנה יגיל 'פרופ

Prof. Anat 

deach-Zahavi  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Physicians' emotion detection accuracy 

as a function of patients' emotion 

regulation strategies 

Dalit  Pat 

 ,דנה יגיל 'פרופ

Dr. |Michal 

Biron  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

voice behaviour among managers: 

promoting and inhibiting factors  
Matan   kaholi 

 ,דנה יגיל 'פרופ

prof. Asaf Dar  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The moderating role of motives on the 

relationships of LMX with sense of 

authenticity and voice behaviour 

Moran  Vig דנה יגיל 'פרופ 

 גיל לוריא ר"ד שאבו רעות כיצד הנהלת הארגון יוצרת בקרב העובדים נכונות  בשיפוט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

 השפעת מצבי רוח שונים על התנהגות הכתיבה

 

 גיל לוריא ר"ד ריספלר קלרה
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השילוב בין : דו תרבותיות בהקשר המנהיגותי

 הזהות המגדרית לזהות המנהיגותית והשלכותיה
 שאול סמדר

 ,גיל לוריא ר"ד

  ר רונית קרק"ד

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

הקשר בין התנהגויות נהיגה מסוכנות ותוצאות 

 בטיחות
 גיל לוריא ר"ד כהן זיו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

האם קיימים הבדלים בחוויית השרות בין ארגון 

 לכוונות רווח ללא כוונות רווח
 גיל לוריא ר"ד אדרי חופית

טרם אישור 

 הצעת התיזה

לבין השתלבות הקשר בין אקלים העצמה קהילתי 

 בהשכלה ותעסוקה כגורמים ליציאה ממעגל העוני

דראושה  פאתן

 מועד

 ,גיל לוריא ר"ד

  אמנון בהם' פרופ

 סיים
העצמת סטודנטים לעבודה סוציאלית בתהליך 

 ההדרכה 
 אמנון בהם 'פרופ רוסורוב  אנדריי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אמנון בהם 'פרופ סמעאן  רנא  מדיה ושינוי חברתי 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דראוושה  פאתן אקלים קהילתי של העצמה 

 ,אמנון בהם 'פרופ

  דר גיל שרון 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

התמודדות אמהות עם פרידה וניתוק מילדיהן 

 היצאים לישיבה תיכונית פנימייתית
 סרור בלה

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

קונפליקט עבודה משפחה ברב אמהות חד הוריות 

 ודרכי התמודדות 
 בלזם נטלי

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שאהין יהאן'ג הריון ועבודה בקהילה הדרוזית

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

אמריטה . פרופ

  רות כץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Brothels in Haifa: Hidden in Plain Sight  מונטגומרי פטי 

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

פרופ דברה 

  שמואלי

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 זליס בקי טקסי נישואין של לסביות דתיות בישראל

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 חסן רתיבה כלות בגלות

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 ויינצוייג עינת  קבלן ועובדי חברה בעולם ההיי טקעובדי 

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 תפיסת החוק את העובדת ההרה 

בראון  נעמה

 שמילוביץ

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

  ר שי צפריר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

תמורות בזהות התעסוקתית של העובדת ההרה 

 הערביה
 עוואד יאסין מראם 

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

פרופ פייסל 

  עזאיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

-המנעות מתפקידים ארגוניים: נשים בקיבוץ

 ציבוריים
 נרקיס גביש רגב

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 

 

ר מעבודה ונישואים "חלוקת תפקידים במשפחה ש

 (ר"השלמת תיזה לד)

 

 

 כהן נטע

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

אמריטה . פרופ

  רות כץ
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טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אלון-איסט מיכל  (ר"השלמת תיזה לד)נשים הרות בעבודה 

-בלומן ר"ד

 ,אורנה גולדברג

אמריטה . פרופ

  רות כץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 משה רותם בחירת מקום מגורים בקרב זוגות צעירים

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

 סיים

ניתוח הקשר שבין תרבות ? האם לדווח או לא

מאפיינים , אוריינטציית שירות ארגונית, לאומית

אישיותיים ונכונות עובדים לדווח על תלונות 

 לקוחות

 גבע יואב
 ,עדו גל ר"ד

  דנה יגיל' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Cycling with and for people with 

disabilities: Retention and development 

of volunteers 

 עדו גל ר"ד לבנהיים ענבל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

כשירות תרבותית בשירותי ייעוץ פסיכולוגי של 

 מוסדות אקדמיים
 עדו גל ר"ד קסטרו מיכל 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

גורמים המשפיעים על תכנון משאבי אנוש בתחום 

 התזונה בישראלשירותי 
 הורוביץ מיכל

 ,עדו גל ר"ד

ר רונית "ד

  אנדוולט

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שהלכות : הבנת תהליכי העצמה וחינוך פיננסי

 לפיתוח תכניות התערבות
 עדו גל ר"ד שטיירמן ליאנה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מאפיינים ואתגרים בעבודת רכזי נגישות בארגוני 

 שירות
 עדו גל ר"ד גת עידית

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט

Emotion in Professional Service: 

Emotional Labor and Burnout as 

Mediators of the Relationship between 

Physicians' Personal and Role 

Characteristics and Patient Satisfaction 

Moran 

 Shneper-Cohen 

 ,דנה יגיל 'פרופ

Prof. Arye 

Ratner  

 שלב ב

 

The heart of leadership: Development of 

the Compassionate Leadership construct 

and multi-level examination of its impact 

on employee emotions and behavior 

Michal  Teeni דנה יגיל 'פרופ 

 שלב א
Social support and job security as 

antecedents of authentic Leadership and 
Lilach  Rivlin דנה יגיל 'פרופ 
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the moderating role of trust in its effect 

on followers  

 שלב א

Service leadership: the mediating role of 

self efficacy, psychological safety and 

group affect on service employees' stress 

and performance  

Ran  Bichachi 

 ,דנה יגיל 'פרופ

Dr. Hana 

Medler-Liraz 

,Tel-aviv Jaffa 

College  

 שלב א

The meaning of figures in the informal 

workplace domain for the construction 

of a unique professional identity  

Tali  Ben-Noon 

Nahman 

 ,דנה יגיל 'פרופ

Dr. Hadas 

Goldblatt   

 שלב א

Boundary conditions for the 

effectiveness of "soft" leadership: The 

moderating effect of employee 

personality, task structure and group 

characteristics on the relationship of 

servant and humble leadership with 

employee attitudes and performance 

Ravit  Oren דנה יגיל 'פרופ 

 שלב ב

, קליקות חברתיות: מרמת הצוות לרמת הקליקה

 -אקלים בטיחות ואקלים תפוקה , מנהיגות

 כאמצעים לניבוי התנהגות בטיחותית

 גיל לוריא ר"ד פרץ רננה

 שלב ב

איפוק בהפעלת "התהוות אקלים : נלחמים ברכות 

כמפגש בין מסרים ניהוליים לתהליכים " הכוח

 צוותיים

 גיל לוריא ר"ד בנבניסטי יצחק

 שלב א
בחינת תהליך ההשפעה של מבנה הרשת החברתית 

 על לכידות ובציע של קבוצות עבודה
 גיל לוריא ר"ד קלנג מוטי

 שגב נורית  תחרות ושיווק בשירותים ממשלתיים  שלב ב
 ,אמנון בהם 'פרופ

  ערן ויגודה ' פרופ

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Yagil, D. & Medler-Liraz H. (2013). Moments of truth: 

Examining transient authenticity and identity in service 

encounters. Academy of Management Journal, 56, 473-497.  

 דנה יגיל 'פרופ

Medler-Liraz, H. & Yagil, D. (2013) Customer emotion regulation 

in the service interactions: Its relationship to employee 

ingratiation, satisfaction and loyalty intentions. The Journal of 

Social Psychology, 153, 261-278  

 דנה יגיל 'פרופ

Luria, G., & Berson, Y. (2013). How do leadership motives affect 

informal and formal leadership emergence? Journal of 

Organizational Behavior. 34, 7, 995-1015.  

 גיל לוריא ר"ד

Luria, G., & Kalish, Y. (2013). A social network approach to peer 

assessment: Improving predictive validity. Human Resource 

Management. 52, 4, 537-560.  

 גיל לוריא ר"ד

Luria, G., Kalish, Y., & Weinstein, M. (2013) Learning disability 

and leadership: Becoming an effective leader. Journal of 

Organizational Behavior DOI:10.1002/job.1896  

 גיל לוריא ר"ד

Morag, I., & Luria, G. (2013). A framework for performing 

workplace hazard and risk analysis: a participative ergonomics 

approach. Ergonomics, 56(7), 1086-1100.   

 גיל לוריא ר"ד

Boehm A. (2013). Clients and social workers' perceptions of social 

work: An Israeli case study, British Journal of Social Work, 

43(5) 964-986.  

 אמנון בהם 'פרופ

Boehm, A., & Cohen, A. (2013). Commitment to community 

practice among social work students: Contributing factors.Social 

Work Education.  

 אמנון בהם 'פרופ

Blumen, Orna (2013)."Bridging gendered diversity in a globalized 

world." Hagar, Studies in Culture Politics and Identities,11 (1): 

2-5 (with T.Fenster and C.Misgav).  

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

Blumen, Orna (2013)."The body within the home and domesticity: 

Gendered diversity." Hagar, Studies in Culture Politics and 

Identities,11 (1): 6-19 (with T.Fenster and C.Misgav).  

-בלומן ר"ד

 אורנה גולדברג

Luria, G., Gal, I., & Yagil (accepted). Quality and Productivity: 

role conflict in the service context. The Service Industries 

Journal. Forthcoming in 2014.  

 עדו גל ר"ד
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Kalish, Y., & Luria, G. (2013). Brain, brawn, or optimism? 

Structure and correlates of emergent military leadership. In D. 

Lusher, J. Koskinen, & G. Robins (Eds.), Exponential random 

graph models for social networks: Theories, methods and 

applications (pp. 226–235). Cambridge, UK: Cambridge 

University Press.  

 גיל לוריא ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 פקולטה למדעי הטבע ה

 

 אדי ברקאי 'פפרו: דיקן

 

 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון 352.5 

 תואר שני 222

 תואר שלישי 821

 כ"סה 5.247

 

  



478 

 

  



479 

 

 
 חוג לביולוגיה

 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עמירם אריאל ר"ד 75%

 אדי ברקאי 'פרופ 75%

 ליזה ברקי הרינגטון ר"ד 75%

 דלית ברקן ר"ד 75%

 שלמה וגנר ר"ד 75%

 אברהם חיים 'פרופ 75%

 עדו יצחקי 'פרופ 27%

 רפאל למפרכט ר"ד 75%

 שרית לריש ר"ד 75%

 פואד פארס 'פרופ 75%

 מיקי מיכאל קוזלוב ר"ד 75%

 קובי רוזנבלום 'פרופ 27%

 רם רשף ר"ד 75%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  חד חוגי דו חוגי 
 0  174  87  תואר ראשון

  
 

 

 מידע אישי. 3
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כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 התיזההצעת 

השפעת אלונים על מגוון והרכב חברת הזוחלים 

 במרחב ביוספרי רמת מנשה 
 עדו יצחקי 'פרופ דגן עוזי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

העדפות מזון , אינטראקציות בין מיניות

 Acridotheres)ואורבניזציה במיינה המצויה 

tristis :) האם יכולות להסביר את הצלחתה

 ?העולמית כמין פולש

 עדו יצחקי 'פרופ הרטמאייר יעל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of β2 adrenergic receptor 

ubiquitination in modulating the 

expression of cyclooxygenase-2  

 אבו אסעד רימה
ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Involvement of Prostaglandin E 

receptors in Cycloooxygenase-2 

modulation 

 עודי אמאני
ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Domains of GPCR c-tail that regulate 

COX-2 expression 

 

 סעדי אסראא
ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Secretion of leptin from fatty cells of 

Thalassemia patients 
 מחג לילה

ברקי  ר"ד

 ,ליזה הרינגטון

בית , ר קרינה לוין"ד

חולים העמק 

  בעפולה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

במהלך הצטלקות  D6תפקידים חדשים לרצפטור 

 העור
 עמירם אריאל ר"ד שפר צופיה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אנטגוניסט של , ARTSתפקידים חדשים ל

XIAP ,בדלקת ובהתפתחות המוח 
 מימון נעמה

 ,עמירם אריאל ר"ד

  דר שרית לריש

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עמירם אריאל ר"ד בר דוד שושי  איפיון של תהליך ההחלמה מדלקת בחולד העיוור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תאי ובחלבוני  -ותוך -שינויים באלסטאז חוץ 

ממברנה אחרים בתא פולימורפונוקליארי 

 ם בהמודיאליזהמשופעל בחולים המטופלי

 חטיב אימאן

 ,עמירם אריאל ר"ד

מרכז -שפרה סלע

רפואי גליל מערבי 

 -ויורם גרשמן

  מכללת אורנים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מסלולי הסיגנלים המעורבים בבליעת תאים 

אפופטוטיים על ידי מאקרופאגים ותוצאותיה 

 בתהליך ההחלמה מדלקת

 עמירם אריאל ר"ד עדוון הודא 

לאחר אישור  במהלך החלמה  3תפקידים חדשים לפרוטאינז   עמירם אריאל ר"ד זוטקין אירנה
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 מדלקת הצעת התיזה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סמנים חדשים לנוכחות מקרופגים בקשרי לימפה 

 ובטחול במהלך החלמה מדלקת
 עמירם אריאל ר"ד גואז שולה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אפופטוזיס בלויקוציטים השפעת פוטופרזיס על 

והשלכותיו על פעילות מקרופגיםהבולעים תאים 

 אלו

 סבג אלינור

 ,עמירם אריאל ר"ד

, פרופ אלדד דן

הטכניון ודר ישי 

  הטכניון, עופרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת פפטידים הנגזרים מלקטופרין על 

 התמיינות פיברובלסטים
 אבו אל היג סועאד

 ,עמירם אריאל ר"ד

  דר

 בשיפוט
The influence of oxytocin on LTP in the 

piriform cortex of male and female mice 
 שלמה וגנר ר"ד קמינסקי דנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Anatomical and functional 

characterizing of AVP expressing 

neurons in the mouse brain 

 שלמה וגנר ר"ד צור נעה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of social behavior deficits in a 

rat model of autism spectrum disorders 
 שלמה וגנר ר"ד קיי מאיה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

והספציפיות שלהם  RGSאפיון פעילות חלבוני 

 Gכלפי חלבוני 
 עאסלה  עלי

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

באינטרקצית  Gאפיון הספציפיות של חלבוני 

 חלבון-חלבון
 גרה סאמיה 

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

עם  RGSתכנון מחדש של אינטרקצית חלבוני 

 Gחלבוני 
 סעדיה אסרא

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל

 סיים
The role of NDRG-I on human cancer 

cell growth 
 פואד פארס 'פרופ גלעד שירה 

 בשיפוט

The effect of Ochradenus Baccatus root 

extract on proliferation and apoptosis 

activation in prostate cancer 

 

 פואד פארס 'פרופ סיגל דניאל

 בשיפוט
The effect of short peptides on cancer 

cell growth 
 פואד פארס 'פרופ ריאן חדיגה 

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

The relationship between heart failure 

and Interleukin-1 receptor  
 פואד פארס 'פרופ מוראד נרדין 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of Beclin I in human cancer 

cell growth 
 פואד פארס 'פרופ זידאן חנין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Wound Healing and Pluripotency-

Derived Whole Body Regeneration in 

Urochordate 

 רם רשף ר"ד כרמלי רינת 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of Retinoic acid in Whole 

Body Regeneration in the Colonial 

Ascidian Botrylloides leachi 

 רם רשף ר"ד שחם וונגר  הדס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of Retinoic acid in maintaining 

Hoxb4 expression during the formation 

of the kidney morphogenetic field 

 רם רשף ר"ד זיידנר עינב

 קובי רוזנבלום 'פרופ רפפורט עקיבא חשיבות העבודה סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of AMPA receptor membrane 

proximal region in auditory fear 

conditioning learning and memory in 

the lateral amygdala  

 רפאל למפרכט ר"ד גנאה דן
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 סיים

רמת , התגובות הריתמיות של טמפרטורת הגוף

הפעילות והורמונים לסנכרון על ידי מחזורי 

התגובות האפיגנטיות  -טמפרטורות סביבה 

, ות ונמוכותלאקלום לטמפרטורות סביבה גבוה

: במכרסם פעיל יום פסמון המדבר

Psammomys obesus 

 אברהם חיים 'פרופ ממן רן 

 סיים

הפסמון , סנכרון ואקלום עונתי במכרסם פעיל יום

(Psammomys obesus )תגובות התנהגותיות ,

 פסיולוגיות ואפיגנטיות

 אברהם חיים 'פרופ קרונפלד שגיב

 סיים

תאורה , בפוטופריודההתגובה למניפולציות 

מריתמוסים יומיים  -בלילה ומתן מלטונין 

 4לשינויים אפיגנטיים

 אברהם חיים 'פרופ כהן נדב

 סיים

תגובות למינפולציות פוטורדיודיות בשגשוג של 

מעכב , התפקיד של זיבולרין: תאי סרטן השד

 4מתילטרנספיראז

 אברהם חיים 'פרופ פארס אימאן

 סיים
 Dמשתנים העשויים לנבא רמות חסר בויטמין 

 44בקרב אוכלוסיות בצפון מזרח מדינת ישראל
 חוסיין דגש וופא

 ,אברהם חיים 'פרופ

  ראול קולודניק ' דר

 סיים
חקר מעורבות הגרלין בהפרעות בתיאבון 

 ובתהליך הגדילה
 מסאלחה ריפעאת

 ,אברהם חיים 'פרופ

ירדנה ' פרופ

  טננבאום

 בשיפוט

Light at night - the in-vivo response of 

breast cancer cells to different wave 

length exposure 

 אברהם חיים 'פרופ פארס באסם

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

חשיפה לאור מלאכותי בלילה וההשפעה שלה על 

 רמת האינסולין והמטבוליזם של גלוקוז בחולדות

 

 

 יונס מוחמד 

 ,אברהם חיים 'פרופ

עבד אלסאלם ' דר

  זובידאת

 סיים
, ניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח החופיות

 עם פלישת מדוזות למתקנים הימיים
 אלגז אבי

 ,אברהם חיים 'פרופ

' ענת גלזר דר' דר

  קרן אור חן

 סיים
: בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך

 ואדי לוטם כמקרה חקר
 רוזנפלד יעל

 ,אברהם חיים 'פרופ

  תמי טרופ' דר

 בשיפוט
" שינויי האקלים"הערכת אופן הטמעת נושא 

 בבתי הספר התיכוניים בישראל
 פלר רונן

 ,אברהם חיים 'פרופ

  אפרת עילם' דר

 בשיפוט
היבטים כלכליים בתפישת הקיימות בקרב אנשי 

 חינוך סביבתי בישראל
 שאשא חגית 

 ,אברהם חיים 'פרופ

  סמוקי גרו' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת עיבודים חקלאיים על איכות קרקע לס 

 ופוטנציאל הסחיפה ברוח
 טנר סמדר

 ,אברהם חיים 'פרופ

  יצחק קטרה' דר

 בשיפוט
ניתוח מגמות בהיצע חקלאות אורגנית ובהשפעתה 

 על הסביבה
 זרביב מעיין

 ,אברהם חיים 'פרופ

  דפנה דיסני' דר

 בשיפוט

של שרותי מערכת אקולוגית ניתוח כלכלי 

הנובעים מממשקים שונים לשימור קרקע בפרדס 

 צעיר בשרון

 פלד יואב

 ,אברהם חיים 'פרופ

-שירי שמיר' דר

  צמח

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 Vetiveria)בחינת יכולתו של צמח הוטיבר 

zizaniodes ) לניקוי ולמניעת זיהום קרקעות

 בדלק בישראל ובדיקת 

 ציון איתי

 ,אברהם חיים 'פרופ

צמח -שירי שמיר' דר

  נתיב דודאי' דר

טרם אישור  The role of Lactoferin peptides in  אבו  ,דלית ברקן ר"ד
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  עמירם אריאל סועאד אלהיגא fibrosis הצעת התיזה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Coagulation and tumor dormancy לין רוט'ז אליסה 

 ,דלית ברקן ר"ד

  שריגגלית 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of ARTS in breast cancer 

progression 
 חגאזי פאטמה 

 ,דלית ברקן ר"ד

  שרית לריש

 סיים
הצורה החתוכה החדשה של ,  t-Baxאפיון של 

 Bax -אפופטוטי-החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד מיכלזון רנטה

 סיים
-Bcl-2תפקוד של הקומפלקס -אנליזת מבנה

ARTS-XIAP המקדם מוות תאי 
 שרית לריש ר"ד יעל קורץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

המאפשר  ARTSי "ע BAXמכניזם ההפעלה של 

 התחלת הרג התא
 שרית לריש ר"ד דרומי עידו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 ARTSי החלבון "ע BCL2רגולציה של החלבון 

 המתחיל תהליך אפופטוטי בתאים

-גיימנסון לנה

 ויינטראוב
 שרית לריש ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

על מטסטסטטיות של  ARTSהשפעת החלבון 

 תאי סרטן שד
 אזי'חיג פאטמה

 ,שרית לריש ר"ד

  ר דלית ברקן"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of the IAP-antagonist ARTS in 

the resolution of inflammation” 
 מימון נעמה

 ,שרית לריש ר"ד

  ר עמירם אריאל"ד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב

The Potential of Pomegranate peels (an 

agricultural by-product) to diminish 

morbidity in calves 

Sara  Weyl 

 ,עדו יצחקי 'פרופ

, ר אריאל שבתאי"ד

  מכון וולקני

 שלב ב
Competition mechanism of raptor 

species under strong ecological stress 

Guilad 

 Friedemann 

 ,עדו יצחקי 'פרופ

4 א, יוסי לשם' פרופ

4 סטודנט של א4 א"ת

  א"ת

 שלב א

Behavioural, demographic and 

physiological aspects of a critically 

declining population – the case of the 

Griffon Vulture Gyps fulvus in Israel 

Yael  Horesh 

 ,עדו יצחקי 'פרופ

, ר דן מלקינסון"ד

  ר תמי טרופ "ד

 שלב ב
Role of oxytocin receptor in social 

behavior and autism 
Rapita Sood 

ברקי  ר"ד

 ,ליזה הרינגטון

  ר שלמה וגנר"ד

תפקידים חדשים למתווכים ליפידים וכמוקינים  שלב ב  עמירם אריאל ר"ד עאסי סימעאן
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 במהלך החלמה מדלקת

 שלב ב

Lactoferrin fragments in inflammation 

and its resolution: Generation, 

Identification and Action 

 עמירם אריאל ר"ד לוטטי אביב

 שלב ב

Novel roles for the atypical chemokine 

receptor D6 during the resolution of 

inflammation 

 עמירם אריאל ר"ד אסווד מיראן

 שלב ב
Novel roles for galectin-1 during the 

resolution of inflammation 
 עמירם אריאל ר"ד יאסין היבה 

 שלב ב

Converging pathways of IL-4 signaling :

involvement of 15-LO-1 and PPARγ in 

anti-inflammatory responses in human 

macrophages from healthy donors and 

multiple myeloma patients 

 עמירם אריאל ר"ד רז-גניהר דנה

 שלב א
Apoptotic pathways in the resolution of 

inflammation 
 עמירם אריאל ר"ד טימור אורלי

 שלב ב

 

 

The role of the medial amygdala in 

social recognition memory 

 גור רותם

 ,שלמה וגנר ר"ד

פרופסור מונא 

החוג , מארון

  לנוירוביולוגיה

 סוד רפיטה Oxytocin signaling in the brain שלב ב

 ,שלמה וגנר ר"ד

-ר ליזה ברקי"ד

הרינגטון ופרופסור 

החוג , ברקאיאדי 

  לביולוגיה

 שלב ב

Exploration of changes in 

electrophysiological activity of neurons 

in the Medial Amygdala and Lateral 

Septum during the acquisition of social 

recognition memory and their 

modulation by Oxytocin (OT) and 

Vasopressin (AV4) 

 טנדלר אלכס

 ,שלמה וגנר ר"ד

פרופסור קובי 

החוג , רוזנבלום

  לנוירוביולוגיה

 בשיפוט

Impairments in social recognition 

memory and modifications in associated 

brain molecular processes are rapidly 

induced by acute social isolation of 

adult rats 

 גולד-שחר הדר

 ,שלמה וגנר ר"ד

פרופסור אדי 

המחלקה , ברקאי

  לנוירוביולוגיה

 שלב ב

Exploring the role of microsatellites and 

other cis-regulatory elements on 

AVPR1a expression in cell lines 

 פורת לילך

 ,שלמה וגנר ר"ד

פרופסור אדי 

המחלקה , ברקאי

  לנוירוביולוגיה

 שלב ב
יעילות ייצור פרטנית בפרות ועגלים מגזע זיהוי 

 הולשטיין והשפעת פוטופריודה על יעילות הייצור
 אשר אביב

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור אריה 

  ברוש

 סיים
שינויים במדדים  -אור בלילה כגורם עקה 

 הורמונליים ומולקולריים בקוצן זהוב, פיזיולוגיים
 אברהם חיים 'פרופ אשכנזי לילך 

 שלב א
אם תאורה של מסכים ממכשירים אלקטרוניים ה

הפרשת , משפיעה על מחזורים צירקאדיאניים
 גרין עמית שי 

 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ירון דגן
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שינה ותיפקודים התנהגותיים בבני אדם , מלטונין

 בוגרים

 בשיפוט

 -התנהגות אזרחית אקולוגית בקרב אזרחי העתיד 

האקולוגי במערכת פיתוח מודל לבחינת המדרך 

 החינוך בישראל

 גוטליב דן 
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ערן גדות

 שלב ב
עוצמת החשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם 

 סיכון של מחלת הסרטן
 סיטון-קשת עתליה

 ,אברהם חיים 'פרופ

  חן-קרן אור' דר

 שלב א

Investigating morbidity among christian 

Arabs in the Galilee attributed to light at 

night Light at Night (LAN) exposure 

 סבאג וואסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 שלב א

הערכת ההשפעה של מדיניות אכיפה סביבתיתעל 

השלכות בלתי חוקיות של פסולת בנין במדינת 

 גישה רבת רבדים: ישראל

 צרור ניסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 בשיפוט
Effect of submerged cultured mycelium 

extracts of higher  
 פואד פארס 'פרופ שרביט ליטל

 בשיפוט

The effect of natural antioxidants on 

treatment and prevention of colorectal 

cancer4 

 פואד פארס 'פרופ ברשלום רינת

 שלב ב
The effect of electromagnetic fields on 

growth of human cancer cells4 
 פואד פארס 'פרופ לימן איווה

 שלב ב

Structure-Function of Thyrotropin using 

site-directed mutagenesis and gene 

transfer4 

 פואד פארס 'פרופ כרמאן חנאן

 שלב ב
Hemispheric lateralization of taste 

learning 
 קובי רוזנבלום 'פרופ אינברג שרון

 שלב ב
Coincident detection of dopamine and 

NMDA activation in the hippocampus 
 קובי רוזנבלום 'פרופ דוד אורית

 שלב ב
Protein degradation and memory 

consolidation 
 קובי רוזנבלום 'פרופ צברי טלי

 שלב ב
The role of MAGUK's in memory 

consolidation 
 קובי רוזנבלום 'פרופ אדיקו צינארופורן

 קובי רוזנבלום 'פרופ שגב יפעת The role of eIF2alfa in AD שלב ב

 שלב ב
The differential role of eEF2 in cortex 

and hippocampus 
 קובי רוזנבלום 'פרופ טהא אלהם

 שלב ב
Neuronal transport in memory 

formation  
 רפאל למפרכט ר"ד יואלס גיל

 שלב ב

Identifying and characterizing synapses 

involved in memory formation in 

amygdala4 

 רפאל למפרכט ר"ד טל נטלי 

 שלב ב

Gene expression in discrete cell 

population in piriform cortex in memory 

formation  

 גוש סורב
 ,רפאל למפרכט ר"ד

  אדי ברקאי' פרופ

 שלב ב
Gene expression in neuronal pathways 

involved in fear memory formation 
 רפאל למפרכט ר"ד קלוצמן אירה 

 רפאל למפרכט ר"ד דאס אנירודהא  The roles of Rho GTPases in memory שלב א

 שלב ב

Expression of Beta 3 -Integrin promotes 

progenitor like characteristics and early 

dissemination of cancer cells during 

 תאיה-אבו חנאן
 ,דלית ברקן ר"ד

  עמירם אריאל
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their morphological reversion to a 

"normal"- like phenotype  

 שלב א

Resolving the premissive site supporting 

the outgrowth of dormant tumor cells by 

soluble factors secreted by pro-resolving 

macrophages  

-גילון אודליה

 זלצמן

 ,דלית ברקן ר"ד

  עמירם אריאל

 שלב א
פיתוח שיטות לסריקת ספריות מולקולות קטנות 

 ARTSאפופטוטי -המחקות את החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד צור אבישי

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2583-2581 8755555 ₪ 

Molecular pathways in 

apoptosis and their impact 

on the resolution of 

inflammation 

ISF 
  עמירם אריאל ר"ד

(PI) 

2583-2587 28,755 $ 

LOXL2 a novel regulator 

of tumor dormancy, 

cellular plasticity and 

chemo-sensitivity 

ICA דלית ברקן ר"ד (PI) 

2583-2582 857,555 $ 

Characterizing the role of 

LOXL2 in breast cancer 

recurrence 

ICRF דלית ברקן ר"ד (PI) 

258.-2582 
חלקי 

05,555 ₪ 

השפעת תאורה מלאכותית בלילה 

בריאות , גדילה, על צריכת מזון

ורווחה של עגלות ועגלים יונקים 

 מגזע הולשטיין

מינהל המחקר 

 החקלאי

 ,(PI) אברהם חיים 'פרופ

 אריאל שבתאי' דר 

258.-2582 2.1,555 ₪ 
פיתוח תאורה ידידותית לסביבה 

 ללא סיכוני בריאות
 (PI) אברהם חיים 'פרופ חברת החשמל

2583-258. 25755 ₪ 

Habitat selection of the 

Collared Pratincole 

(Glareola pratincola) in the 

Hula Valley, Israel 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2582-2582 232555 $ 

Bacterial community 

composition and diversity 

in floral nectar: The roles 

of environmental versus 

spatial factors along 

climatic gradient and across 

the globe 

The Israel 

Academy of 

Sciences 

and 

Humanities 

– Israel 

Science 

  ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Malka Halpern, 

 Yoram Gerchman 
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Foundation 

(ISF) 

2582-2583 25555 ₪ 

 

 

Environmental changes and 

their effects on population 

distribution in the Arabian 

babbler (Turdoides 

squamiceps) 

 

 

 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2582-2587 875555 ₪ 

The Druze Community, 

Local Government, and the 

Carmel Biosphere Reserve, 

Israel: from conflict to 

involvement throughout 

small and medium 

businesses 

Israel 

Ministry of 

Environmen

tal 

Protection 

 ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

 Itai Beeri, 

 Tzipi Eshet 

2585-258. 255555 $ 

Development of a novel 

glucosinolate-containing 

desert plant (Ochradenus 

baccatus) for control of 

soil-borne diseases in the 

Middle East (with 

participants from Jordan 

and Palestinian Authority) 

USAID-

MERC 

  ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Yoram Gerchman, 

 Yuji Oka, 

 Roni Cohen 

2582-2583 25555 ₪ 

The effect of invasive birds 

on the breeding of native 

cavity‐breeding birds 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2587 57555 ₪ 

Habitat selection of the 

Collared Pratincole 

(Glareola pratincola) in the 

Hula Valley, Israel 

Jewish 

National 

Fund 

 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2587 88.555 $ 

 

 

 

Israel-Palestine: The birds 

of peace 

 

 

 

Addax and 

Oryx 

Foundation 

 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2582 827555 € 

The Druze Community, 

Local Government, and the 

Carmel Biosphere Reserve, 

Israel: from conflict to 

involvement throughout 

environmental education 

for establishing "green" 

The 

Deutsche 

Bundesstiftu

ng Umwelt 

(DBU ) 

 ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

 Itai 

 Beeri, 

 Tzipi Eshet 
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small and medium 

businesses  

2583-2581 8.55555 ₪ 

 EphA4התפקיד של קולטן 

במנגנונים תאיים ומולקולריים 

 של זיכרון פחד

הקרן הלאומית 

 למדע
 (PI) רפאל למפרכט ר"ד

258.-2585 801,555 ₪ 

 

 

שימוש בננוטכנולוגיה להפעלה 

מרחוק של נוירונים במוח בעזרת 

 גלי רדיו לטיפול

 

 (PI) רפאל למפרכט ר"ד משרד הבריאות

2583-2585 8,555,555 $ 

 

Initiation of apoptosis at 

the mitochondria and its 

role in tumor suppression 

The 

Heyman 

Milgrom 

research 

grant award 

 (PI) שרית לריש ר"ד

2585 - 

258. 
8.5555 $ 

Antagonistic potential of 

human thyrotropin (TSH) 

glycosylated variants that 

prepared by site-directed 

mutagenesis and gene 

transfer on 

hyperthyroidism4 

BSF 
 ,(PI) פואד פארס 'פרופ

Prof. Basil Rapoport  

2583-2585 8255555 ₪ 

Deciphering the design 

principles for specificity in 

RGS–G-Protein 

interactions 

ISF 
מיקי  קוזלוב ר"ד

 (PI) מיכאל

2583-2587 8155555 ₪ 

 

 

Equipment to study 

interaction specificity 

between signaling proteins 

 

ISF 
מיקי  קוזלוב ר"ד

 (PI) מיכאל

2583-2587 255555 ₪ 

A comprehensive structure-

based approach for 

identifying novel pathogen-

specific drug targets 

MOST 

מיקי  קוזלוב ר"ד

 Walter ,(PI) מיכאל

Rocchia 

 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 
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Dorchin, A., Filin, I., Izhaki, I. and Dafni, A. (2013). Movement 

patterns of solitary bees in a threatened fragmented habitat. 

Apidologie, 44: 90–99.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Halpern, M., Fridman, S., Aizenberg-Gershtein, Y. & Izhaki I. 

(2013). Transfer of Pseudomonas flectens Johnson 1956 to 

Phaseolibacter gen. nov., in the family Enterobacteriaceae, as 

Phaseolibacter flectens gen. nov., comb. nov. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63: 

268-273.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Izhaki, I., Fridman, S., Gerchman, Y. and Halpern, M. (2013). 

Variability of bacterial community composition on leaves between 

and within plant species. Current Microbiology, 66: 227-235.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Lotan, A. and Izhaki, I. (2013). Could abiotic environment shape 

fleshy fruit traits? A field study of the desert shrub Ochradenus 

baccatus. Journal of Arid Environments 92: 34-41.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Charter, M., Leshem, Y. & Izhaki, I. (2013). Asymmetric seasonal 

nest site competition between Great Tit and House Sparrows. 

Journal of Ornithology 154: 173-181.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Yunis, J.S., Ben-Ami, M., Izhaki, I., Jadaon, J., Brenner, B.& 

Sarig, G. (2013). The association between poor ovarian response 

and Thrombophilia in assisted reproduction. European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 166: 

65-69.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Aizenberg-Gershtein, Y., Izhaki, I. and Halpern, M. (2013). Do 

honeybees shape the bacterial community composition in floral 

nectar? Plos One 8(7): e67556. doi:10.1371/journal.pone.0067556 

 עדו יצחקי 'פרופ

Samuni-Blank, M., Izhaki, I., Dearing, M.D., Gerchman, Y., 

Karasov W.H., Kohl, K.D., Lymberakis, P., Kurnath, P. and Arad, 

Z. (2013). Physiological and behavioural effects of fruit toxins on 

seed-predating versus seed-dispersing congeneric rodents. Journal 

of Experimental Biology, 216: 3667-3673.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Halpern, M., Fridman, S., Atamna-Ismaeel, N. & Izhaki, I. (2013). 

Rosenbergiella nectarea gen. nov. sp. nov., in the family 

Enterobacteriaceae, isolated from floral nectar. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 

(IJSEM), 63: 4259-4265.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Samuni-Blank, M., Arad, Z., Dearing, M.D., Gerchman, Y., 

Karasov W.H. & Izhaki, I. (2013). Friend or Foe? Disparate plant-

animal interactions of two congeneric rodents. Evolutionary 

Ecology, 27:1069–1080.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Sood R, Ritov G, Richter-Levin G, Barki-Harrington L. (2013) 

Selective increase inthe association of the β2 adrenergic receptor, 

β Arrestin-1 and p53 with Mdm2 in the ventral hippocampus one 

ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון
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month after underwater trauma. Behav Brain Res. Mar 1;240:26-

8.  

Mamrut S, Harony H, Sood R, Shahar-Gold H, Gainer H, Barki-

Harrington L, Wagner S (2013) DNA methylation of specific CpG 

sites in the promoter region regulates the transcription of the 

mouse oxytocin receptor. PLOS ONE ;8(2):e56869  

ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

Ariel, A., & O. Timor (2013). "Hanging in the balance: 
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חוג לביולוגיה 

 אבולוציונית וסביבתית
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אלכסנדר בולשוי 'פרופ 855%

 ליאון בלאושטיין 'פרופ 855%

 לאוניד ברודסקי ר"ד 855%

 סולומון ואסר 'פרופ 855%

 אברהם חיים 'פרופ 75%

 עדו יצחקי 'פרופ 57%

 משה ענבר 'פרופ 57%

 ציון פחימה 'פרופ 855%

 איל פריבמן ר"ד 855%

 אברהם קורול 'פרופ 855%

 גד קציר 'פרופ 75%

 רם רשף ר"ד 75%

 שגיא שניר ר"ד 855%

 

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 39  0 39  

 תואר שלישי  70 70 
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 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 שם המונחה נושא עבודת התיזה סטטוס
ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת אלונים על מגוון והרכב חברת 

 הזוחלים במרחב ביוספרי רמת מנשה 
 עדו יצחקי 'פרופ דגן עוזי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

העדפות מזון , אינטראקציות בין מיניות

ואורבניזציה במיינה המצויה 

(Acridotheres tristis :) האם יכולות

את הצלחתה העולמית כמין להסביר 

 ?פולש

 עדו יצחקי 'פרופ הרטמאייר יעל

 סיים

מיפוי גנטי של הגן לעמידות למחלת 

שמקורו בחיטת , PmG3M, הקימחון

 Triticum dicoccoides-הבר

 ציון פחימה 'פרופ כץ איריס 

 סיים

Towards physical mapping of 

chromosome 1BS of wheat: 

anchoring of BAC contigs to 1BS 

deletion bin map 

 דודק איתי
 ,ציון פחימה 'פרופ

  אברהם קורול' פרופ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

 שיחור טרף מונחה ראייה בפרפור העקוד

 

 גד קציר 'פרופ ברמן דותן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 גד קציר 'פרופ לב ארי תדהר חדות ראייה בזיקית המובהקת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שחזור דפוסי רעייה של עיזי בית בעבר 

ובהווה של ארץ ישראל על פי דגמי 

 שחיקת השיניים

 וינר אמיר 
 ,משה ענבר 'פרופ

  פרופ גיר ברעוז

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Adaptive aspects of the post-

dropping behavior in pea aphids 
 משה ענבר 'פרופ מרסמן יונתן

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Genome Mapping  כרמי גון 

 ,שגיא שניר ר"ד

  אברהם קורול

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Detecting Horizontal Gene 

Transfer 
 שגיא שניר ר"ד אדטו אורית

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Whole Genome Phylogeny שגיא שניר ר"ד שיפמן אנטון 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Wound Healing and 

Pluripotency-Derived Whole 

Body Regeneration in 

 רם רשף ר"ד כרמלי רינת 
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Urochordate 

 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of Retinoic acid in 

Whole Body Regeneration in the 

Colonial Ascidian Botrylloides 

leachi 

 רם רשף ר"ד שחם וונגר  הדס

אישור טרם 

 הצעת התיזה

The role of Retinoic acid in 

maintaining Hoxb4 expression 

during the formation of the 

kidney morphogenetic field 

 רם רשף ר"ד זיידנר עינב

 סיים

, התגובות הריתמיות של טמפרטורת הגוף

רמת הפעילות והורמונים לסנכרון על ידי 

התגובות  -מחזורי טמפרטורות סביבה 

האפיגנטיות לאקלום לטמפרטורות 

במכרסם פעיל , סביבה גבוהות ונמוכות

 Psammomys: יום פסמון המדבר

obesus 

 אברהם חיים 'פרופ ממן רן 

 סיים

, רסם פעיל יוםסנכרון ואקלום עונתי במכ

( Psammomys obesus)הפסמון 

פסיולוגיות , תגובות התנהגותיות

 ואפיגנטיות

 אברהם חיים 'פרופ קרונפלד שגיב

 סיים

, התגובה למניפולציות בפוטופריודה

 -תאורה בלילה ומתן מלטונין 

 4מריתמוסים יומיים לשינויים אפיגנטיים

 אברהם חיים 'פרופ כהן נדב

 סיים

למינפולציות פוטורדיודיות תגובות 

התפקיד של : בשגשוג של תאי סרטן השד

 4מעכב מתילטרנספיראז, זיבולרין

 אברהם חיים 'פרופ פארס אימאן

 סיים

משתנים העשויים לנבא רמות חסר 

בקרב אוכלוסיות בצפון מזרח  Dבויטמין 

 44מדינת ישראל

 חוסיין דגש וופא
 ,אברהם חיים 'פרופ

  ראול קולודניק ' דר

 סיים
חקר מעורבות הגרלין בהפרעות בתיאבון 

 ובתהליך הגדילה
 מסאלחה ריפעאת

 ,אברהם חיים 'פרופ

  ירדנה טננבאום' פרופ

 בשיפוט

Light at night - the in-vivo 

response of breast cancer cells to 

different wave length exposure 

 אברהם חיים 'פרופ פארס באסם

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

חשיפה לאור מלאכותי בלילה וההשפעה 

שלה על רמת האינסולין והמטבוליזם של 

 גלוקוז בחולדות

 יונס מוחמד 

 ,אברהם חיים 'פרופ

עבד אלסאלם ' דר

  זובידאת

 סיים

ניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח 

עם פלישת מדוזות למתקנים , החופיות

 הימיים

 אלגז אבי

 ,אברהם חיים 'פרופ

קרן ' ענת גלזר דר' דר

  אור חן

 סיים
בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני 

 ואדי לוטם כמקרה חקר: סמוך
 רוזנפלד יעל

 ,אברהם חיים 'פרופ

  תמי טרופ' דר

 בשיפוט
שינויי "הערכת אופן הטמעת נושא 

 בבתי הספר התיכוניים בישראל" האקלים
 פלר רונן

 ,אברהם חיים 'פרופ

  אפרת עילם' דר

 בשיפוט
היבטים כלכליים בתפישת הקיימות בקרב 

 אנשי חינוך סביבתי בישראל
 שאשא חגית 

 ,אברהם חיים 'פרופ

  מוקי גרוס' דר

לאחר אישור  השפעת עיבודים חקלאיים על איכות   ,אברהם חיים 'פרופ טנר סמדר
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 קרקע לס ופוטנציאל הסחיפה ברוח הצעת התיזה

 

  יצחק קטרה' דר

 בשיפוט
מגמות בהיצע חקלאות אורגנית ניתוח 

 ובהשפעתה על הסביבה
 זרביב מעיין

 ,אברהם חיים 'פרופ

  דפנה דיסני' דר

 בשיפוט

ניתוח כלכלי של שרותי מערכת 

אקולוגית הנובעים מממשקים שונים 

 לשימור קרקע בפרדס צעיר בשרון

 פלד יואב
 ,אברהם חיים 'פרופ

  צמח-שירי שמיר' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בחינת יכולתו של צמח הוטיבר 

(Vetiveria zizaniodes ) לניקוי

ולמניעת זיהום קרקעות בדלק בישראל 

 ובדיקת 

 ציון איתי

 ,אברהם חיים 'פרופ

צמח -שירי שמיר' דר

  נתיב דודאי' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Shark ecology and Conservation Adi Barash 

 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Gil Rilov  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Anuran Ecology Meital Golstein ליאון בלאושטיין 'פרופ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Salamandra ecology and 

genomics 
Antonina Polevikove ליאון בלאושטיין 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Integrating gray water irrigation 

and green roofs 
Ariel Solodor 

 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Shay Levy and 

Noam Greenbaum  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of protein-protein 

interactions based on sequence 

level data 

 לאוניד ברודסקי ר"ד כהן אירית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 לאוניד ברודסקי ר"ד סביליה גור טרם נקבע

 

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב

The Potential of Pomegranate peels 

(an agricultural by-product) to 

diminish morbidity in calves 

Sara  Weyl 

 ,עדו יצחקי 'פרופ

, ר אריאל שבתאי"ד

  וולקנימכון 

 שלב ב
Competition mechanism of raptor 

species under strong ecological stress 

Guilad 

 Friedemann 

 ,עדו יצחקי 'פרופ

4 א, יוסי לשם' פרופ

4 סטודנט של א4 א"ת

  א"ת

 ,עדו יצחקי 'פרופ Behavioural, demographic and Yael  Horesh שלב א
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physiological aspects of a critically 

declining population – the case of the 

Griffon Vulture Gyps fulvus in Israel 

ר "ד, ר דן מלקינסון"ד

  תמי טרופ 

 שלב ב
שמקורו בחיטת  Yr15מיפוי ושיבוט של הגן 

 הבר והמקנה עמידות למחלת החילדון הצהוב
 ציון פחימה 'פרופ יניב אליצור

 שלב ב
Molecular characterization of stripe 

rust resistance genes in wheat 
 ציון פחימה 'פרופ הואנג לין

 גד קציר 'פרופ כתר כץ הדס התנהגות מונחית ראייה בזיקיות שלב ב

 גד קציר 'פרופ לוסטיג אביחי לטרליזציה בהתנהגות מונחית ראייה בזיקיות בשיפוט

 שלב ב

אוכלוסיות ופלסטיות מושבתית גנטיקה של 

בוטריל "האיצטלן : של מתנחל מוצלח

 "פרחוני

 ראם איתן

 ,גד קציר 'פרופ

 -פרופ ברוך רינקביץ 

  חקר ימים ואגמים

 באום תומר היבטים חישוביים במערכת עין מורכבת סיים

 ,גד קציר 'פרופ

 -פרופ אהוד ריבלין 

  הטכניון

 שלב ב

בפרות ועגלים זיהוי יעילות ייצור פרטנית 

מגזע הולשטיין והשפעת פוטופריודה על 

 יעילות הייצור

 אשר אביב
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור אריה ברוש

 סיים

שינויים במדדים  -אור בלילה כגורם עקה 

הורמונליים ומולקולריים בקוצן , פיזיולוגיים

 זהוב

 אברהם חיים 'פרופ אשכנזי לילך 

 שלב א

ממכשירים האם תאורה של מסכים 

אלקטרוניים משפיעה על מחזורים 

שינה , הפרשת מלטונין, צירקאדיאניים

 ותיפקודים התנהגותיים בבני אדם בוגרים

 גרין עמית שי 
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ירון דגן

 בשיפוט

התנהגות אזרחית אקולוגית בקרב אזרחי 

פיתוח מודל לבחינת המדרך  -העתיד 

 בישראל האקולוגי במערכת החינוך

 גוטליב דן 
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ערן גדות

 שלב ב

 

עוצמת החשיפה לתאורה מלאכותית בלילה 

 כגורם סיכון של מחלת הסרטן

 סיטון-קשת עתליה
 ,אברהם חיים 'פרופ

  חן-קרן אור' דר

 שלב א

Investigating morbidity among 

christian Arabs in the Galilee 

attributed to light at night Light at 

Night (LAN) exposure 

 סבאג וואסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 שלב א

הערכת ההשפעה של מדיניות אכיפה 

סביבתיתעל השלכות בלתי חוקיות של פסולת 

 גישה רבת רבדים: בנין במדינת ישראל

 צרור ניסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 שלב א

Direct interactions between 

mammalian herbivores and plant-

dwelling insects  

 משה ענבר 'פרופ ברמן טלי 

 שלב ב

Aphid Avoidance of Incidental 

Predation by Mammalian Herbivores: 

The Post-Dropping Phase 

 משה ענבר 'פרופ בן ארי מתן

 שלב ב

Manipulation of Terpene Production 

by Gall-Forming Aphids on Pistacia 

palaestina L. Trees 

 רנד קרין
 ,משה ענבר 'פרופ

  ר אפרים לוינסון"ד

 ,משה ענבר 'פרופ אדר עינת  Establishment of Phytoseiids for שלב ב
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Conservation Biological Control of 

Citrus Rust Mite 

  אריק פלבסקיר "ד

 שגיא שניר ר"ד אבני אלירן Tree of Life Construction שלב א

 שלב ב

 

 נשפעת פטריות על סרטן לבלב

 

 שרביט ליטל
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  פואד פארס' פרופ

 נקו'סבצ קיריל מיון פטריות טפיליות בישראל שלב ב
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  אבייתר נבו' פרופ

 גוטמן דמיטרו מינים של שמרים בישראלמגוון  שלב ב
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  אבייתר נבו' פרופ

 שלב ב
מגוון מינים של פטריות גסטרומיציטס 

 בישראל
 קרחמלני מקסים

 ,סולומון ואסר 'פרופ

  פרופ אבייתר נבו

 ביקטובה אלונה מגוון מינים של פטריות כובע בישראל שלב ב
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  אבייתר נבו' פרופ

 ויטק טראס השפעת פטריות רפואיות על סכרת שלב ב
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  פרופ אבייתר נבו

 יורקיב בוריס  השפעת פטריות רפואיות על סכרת שלב ב
 ,סולומון ואסר 'פרופ

  פרופ אבייתר נבו

 Salamandra conservation ecology Iftach Sinai שלב ב
 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Lior Blank  

 Green Roof Ecology Amiel Vasl שלב ב
 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Amots Dafni  

 שלב א
Integrating photovoltaic cells with 

green roofs 
Bracha Schindler ליאון בלאושטיין 'פרופ 

 Mosquito Chemical Ecology Mor Safri שלב ב
 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Daniel Sher  

 Mosquito Chemical Ecology Hadar Maimon שלב ב
 ,ליאון בלאושטיין 'פרופ

Daniel Sher  

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2582-2582 
8,555,555 

 ₪ 

Species Diversity, 

Community 

Simplification and 

Mosquito dynamics 

ISF 
  בלאושטיין 'פרופ

 (PI) ליאון

2583-2585 
8,232,555 

 € 

Salamandra Ecological 

Genomics 
DIP 

PI) ליאון בלאושטיין 'פרופ

), S. Steinfartz (Univ 

Bielefeld), 

 A.Nolte (Max 
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Planck), A.R. 

Templeton 

2583-2587 828,555  ₪ 
Integrating green roofs 

and photo-voltaic cells 
Ministry of 

Environment 

  בלאושטיין 'פרופ

 Lior Blank ,(PI) ליאון

2583-2587 875,555  ₪ 
Irrigation of green roofs 

with gray wate 
Ministry of 

Environment 

  בלאושטיין 'פרופ

 .N ,(PI) ליאון

Greenbaum  

2582-2582 
8,555,555  

 $ 

 

Green Roof Ecology 
Kadas Fund 

 בלאושטיין 'פרופ

 Shay Levy ,(PI) ליאון

2582-2587 8555555 $ 

Development of High 

Performance 

Hardware/software 

solutions for existing and 

future challenges in big 

data in biomedicine and 

agrobiology 4 

Tauver grant 
  ברודסקי ר"ד

 (PI) לאוניד

2582-258. 225,555 $ 

Linking Virus Population 

Genetic Structure of 

Infectivity and 

Adaptation4 

DARPA 

 ,(PI) לאוניד ברודסקי ר"ד

Dr. Raul Andino, 

University of 

California, San 

Francisco4 

2583 25,555 $ 

Transcription of Repeats 

Activates Interferon 

(TRAIN) Mechanism in 

Oncology  &Aging4 

Tartis, Inc4 
 ,(PI) לאוניד ברודסקי ר"ד

Tartis, Inc4 

2582-2583 855555 $ 

A Myco-Pharmaceutical 

Screening program of 

Medicinal Mushrooms by 

Mycolivia Ltd 

Mycolivia 

Ltd. (Israel) 
 (PI) סולומון ואסר 'פרופ

2582-2583 75555 $ 

Developing 

biotechnology and 

optimizing submerged 

culture conditions to 

provide the highest yield 

of new strains of 

medicinal mushroom 

biomass and preparing 

extract accumulation of 

target compounds having 

antiphytoviral, 

antiphytofungal, 

antiphytobacterial and 

insecticidal properties4 

Innovative 

Advanced 

Developmen

t Ltd. 

(Israel) 

 (PI) סולומון ואסר 'פרופ

258.-2582 
חלקי 

05,555 ₪ 

השפעת תאורה מלאכותית 

, גדילה, בלילה על צריכת מזון

בריאות ורווחה של עגלות 

 ועגלים יונקים מגזע הולשטיין

המחקר מינהל 

 החקלאי

  ,(PI) אברהם חיים 'פרופ

 אריאל שבתאי' דר

258.-2582 2.1,555 ₪ 
פיתוח תאורה ידידותית לסביבה 

 ללא סיכוני בריאות
 (PI) אברהם חיים 'פרופ חברת החשמל



501 

 

2583-258. 25755 ₪ 

 

Habitat selection of  

the Collared Pratincole 

(Glareola pratincola) in 

the Hula Valley, Israel 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2582-2582 232555 $ 

Bacterial community 

composition and diversity 

in floral nectar: The roles 

of environmental versus 

spatial factors along 

climatic gradient and 

across the globe 

The Israel 

Academy of 

Sciences and 

Humanities 

– Israel 

Science 

Foundation 

(ISF) 

 ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Malka Halpern, 

 Yoram Gerchman 

2582-2583 25555 ₪ 

 

Environmental changes 

and their effects on 

population distribution in 

the Arabian babbler 

(Turdoides squamiceps) 

 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2582-2587 875555 ₪ 

The Druze Community, 

Local Government, and 

the Carmel Biosphere 

Reserve, Israel: from 

conflict to involvement 

throughout small and 

medium businesses 

Israel 

Ministry of 

Environmen

tal 

Protection 

 Itai ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Beeri, Tzipi Eshet 

2585-258. 255555 $ 

Development of a novel 

glucosinolate-containing 

desert plant (Ochradenus 

baccatus) for control of 

soil-borne diseases in the 

Middle East (with 

participants from Jordan 

and Palestinian 

Authority) 

USAID-

MERC 

 ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Yoram Gerchman, 

Yuji Oka, Roni Cohen 

2582-2583 25555 ₪ 

The effect of invasive 

birds on the breeding of 

native cavity‐breeding 

birds 

The Hoopoe 

Foundation 
 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2587 57555 ₪ 

Habitat selection of the 

Collared Pratincole 

(Glareola pratincola) in 

the Hula Valley, Israel 

Jewish 

National 

Fund 

 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2587 88.555 $ 
Israel-Palestine: The 

birds of peace 

Addax and 

Oryx 

Foundation 

 (PI) עדו יצחקי 'פרופ

2583-2582 827555 € 
The Druze Community, 

Local Government, and 

The 

Deutsche 

 Itai ,(PI) עדו יצחקי 'פרופ

Beeri, Tzipi Eshet 
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the Carmel Biosphere 

Reserve, Israel: from 

conflict to involvement 

throughout environmental 

education for establishing 

"green" small and 

medium businesses  

Bundesstiftu

ng Umwelt 

(DBU ) 

2583-2581 255,555 € 

Wheat and barley legacy 

for breeding 

improvement 

EU FP7 

WHEALBI 

 ,(PI) ציון פחימה 'פרופ

Korol A 4 &Krugman 

T 

2583-2582 875,555 $ 

 

Map-based cloning of the 

novel stripe rust 

resistance gene YrG303 

and its use to engineer 1B 

chromosome with 

multiple beneficial traits 

BARD 
 ,(PI) ציון פחימה 'פרופ

Dubcovsky J 

2583-2585 2.5555 $ 

The ecology and 

biochemical mechanisms 

of the recruitment of 

plant defenses for aphid 

protection in galls of 

Pistacia palaestina 

BSF משה ענבר 'פרופ (PI) 

258.-2581 855555 € 
Evolution of sociality in 

invasive fire ants 

Marie Curie 

CIG 
 (PI) איל פריבמן ר"ד

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Dorchin, A., Filin, I., Izhaki, I. and Dafni, A. (2013). Movement 

patterns of solitary bees in a threatened fragmented habitat. 

Apidologie, 44: 90–99.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Halpern, M., Fridman, S., Aizenberg-Gershtein, Y. & Izhaki I. 

(2013). Transfer of Pseudomonas flectens Johnson 1956 to 

Phaseolibacter gen. nov., in the family Enterobacteriaceae, as 

Phaseolibacter flectens gen. nov., comb. nov. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63: 

268-273.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Izhaki, I., Fridman, S., Gerchman, Y. and Halpern, M. (2013). 

Variability of bacterial community composition on leaves between 

and within plant species. Current Microbiology, 66: 227-235.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Lotan, A. and Izhaki, I. (2013). Could abiotic environment shape עדו יצחקי 'פרופ 
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fleshy fruit traits? A field study of the desert shrub Ochradenus 

baccatus. Journal of Arid Environments 92: 34-41.  

Charter, M., Leshem, Y. & Izhaki, I. (2013). Asymmetric seasonal 

nest site competition between Great Tit and House Sparrows. 

Journal of Ornithology 154: 173-181.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Yunis, J.S., Ben-Ami, M., Izhaki, I., Jadaon, J., Brenner, B.& 

Sarig, G. (2013). The association between poor ovarian response 

and Thrombophilia in assisted reproduction. European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 166: 

65-69.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Aizenberg-Gershtein, Y., Izhaki, I. and Halpern, M. (2013). Do 

honeybees shape the bacterial community composition in floral 

nectar? Plos One 8(7): e67556. doi:10.1371/journal.pone.0067556  

 עדו יצחקי 'פרופ

Samuni-Blank, M., Izhaki, I., Dearing, M.D., Gerchman, Y., 

Karasov W.H., Kohl, K.D., Lymberakis, P., Kurnath, P. and Arad, 

Z. (2013). Physiological and behavioural effects of fruit toxins on 

seed-predating versus seed-dispersing congeneric rodents. Journal 

of Experimental Biology, 216: 3667-3673.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Halpern, M., Fridman, S., Atamna-Ismaeel, N. & Izhaki, I. (2013). 

Rosenbergiella nectarea gen. nov. sp. nov., in the family 

Enterobacteriaceae, isolated from floral nectar. International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 

(IJSEM), 63: 4259-4265.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Samuni-Blank, M., Arad, Z., Dearing, M.D., Gerchman, Y., 

Karasov W.H. & Izhaki, I. (2013). Friend or Foe? Disparate plant-

animal interactions of two congeneric rodents. Evolutionary 

Ecology, 27:1069–1080.  

 עדו יצחקי 'פרופ

Raats, Frenkel, Krugman, Dodek, Sela, Imkova, Magni, Cattonaro, 

Vautrin, Berges, Wicker, Keller, Leroy, Philippe, Paux, Dole El, 

Feuillet, Korol, Fahima (2013) "The physical map of wheat 

chromosome 1BS provides insights into its gene space 

organization and evolution." Genome Biology, 14(12):R138. 

 ציון פחימה 'פרופ

Breen, Wicker, Shatalina, Frenkel, Bertin, Philippe, Spielmeyer, 

Simkova, Safar, Cattonaro, Scalbrin, Magni, Vautrin, Berges, 

Paux, Fahima, Dolezel, Korol, Feuillet, Keller (2013). "A physical 

map of the short arm of wheat chromosome 1A." PLoS One, 

8(11): e80272. 

 ציון פחימה 'פרופ

Pont, Murat, Guizard, Flores, Foucrier, Bidet, Quraishi, Alaux, 

Dolezel, Fahima, Budak, Keller, Salvi, Maccaferri, Steinbach, 

Feuillet, Quesneville, Salse (2013). "Wheat syntenome unveils 

new evidences of contrasted evolutionary plasticity between 

paleo-and neoduplicated subgenomes." Plant Journal, 

76(6):1030-1044. 

 ציון פחימה 'פרופ
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Keter Katz, H., Katzir, G., Lustig, A. & Ben- Shlomo, R. (2013). 

DNA extraction from the fecal sac of common chameleons, 

Chamaeleo chameleon. Herpetological Review 44(2), 238-240  

 גד קציר 'פרופ

Baum, T., Izhaki, I., Rivlin, E. & Katzir G. (2013). Active tracking 

and pursuit under different levels of occlusions: A two layers 

approach. Machine Vision and Applications. 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00138-013-0520-2  

 גד קציר 'פרופ

Reem, E., Mohanty, I., Katzir, G. and Rinkevich, B. (2013). 

Population genetic structure and modes of dispersal for the 

colonial ascidian Botryllus schlosseri along Scandinavian Atlantic 

coasts. Marine Ecology Progress Series. 485; 143-154 

 גד קציר 'פרופ

Baum, T., Katsman, I., Rivlin, E., Broza, M., Moskovich, M. & 

Katzir, G. (2013). Response of the praying mantis Sphodrodromis 

viridis, to target motion, looming and visual occlusion. Insect 

Behavior. 1-13  

 גד קציר 'פרופ

Keasar, T., Shmida, A., Koplovich, A., Gerchman, Y., Chinkov, 

N., Katzir, G. (2013). Sex, drugs and aposematism: tritrophic 

interactions between anemones, beetles and birds. Behavioral 

Ecology & Sociobiology. 67:1613-1622.  

 גד קציר 'פרופ

Lustig, A., Ketter-Katz, H. & Katzir, G. (2013). Relating 

lateralization of eye use to body motion in the avoidance behavior 

of the Chameleon (Chamaeleo chameleon). PlosOne.8(8) 

doi:10.1371/journal.pone.0070761  

 גד קציר 'פרופ

Lustig, A., Keter Katz, H. & Katzir, G. (2013). Lateralization of 

visually guided detour behaviour in the commonchameleon, 

Chamaeleo chameleon, a reptile with highly independenteye 

movements. Behavioural Processes. 100; 110-115  

 גד קציר 'פרופ

Shifman, A. Ninyo, N. Gophna, U. & Snir, S. Phylo SI: A New 

Genome Wide Approach for Prokaryotic Phylogeny. Nucleic 

Acids Research (NAR). doi: 10.1093/nar/gkt1138  

 שגיא שניר ר"ד

Wolf, Y.I. Snir,S. & Koonin. E.V. (2013). Stability along with 

extreme variability in core genome evolution. Genome Biology 

and Evolution. (GBE). 5(7): 1393 - 1402.  

 שגיא שניר ר"ד

Roch S. & Snir, S. (2013). Recovering the tree-like trend of 

evolution despite extensive lateral genetic transfer: A probabilistic 

analysis. Journal of Computational Biology (JCB). 20(2): 93-

112.  

 שגיא שניר ר"ד

Toubi-Rouhana, A.,Wasser, S.P.,Agbaria, A., Fares, F. 

(2013).Inhibitory Effect of Ethyl Acetate Extract of the Shaggy 

Inc Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher 

Basidiomycetes) Fruit Bodies on Cell Growth of Human Ovarian 

Cancer. Internationa Journal of Medicinal Mushrooms, 5:457-

470.  

 סולומון ואסר 'פרופ
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Tai-Hao Hsu, Chien-Hsing Lee, Fang-Yi Lin, Solomon P. Wasser, 

& Hui-Chen Lo (2013). The fruiting bodies, submerged culture 

biomass, and acidic polysaccharide glucuronoxylomannan of 

Tremella mesenterica modulate leukocytic and splenocytic 

immunity in rats with impaired glucose tolerance. Journal of 

Traditional and Complementary Medicine, 47: 569-588.  

 סולומון ואסר 'פרופ

Scantlebury, M.D. & Haim, A. (2013). Environmental challenges 

and physiological solutions: comparative energetic daily rhythms 

of field mice populations from different ecosystems. PlosOne, 

7(12): e51247.  

 אברהם חיים 'פרופ

Ashkenazi, L. & Haim, A. (2013). Effect of light at night on 

oxidative stress markers in Golden spiny mice (Acomys russatus) 

liver. Comparative Biochemistry and Physiology, A, 165:353-

357.  

 אברהם חיים 'פרופ

Schwimmer, H. Metzer, A. Pilosof, Y. Szyf, M. Machnes, Z.M. 

Fares, F. Harel1, O. & Haim, A. (2013). Light at night and 

melatonin have opposite effects on breast cancer tumors in mice 

assessed by growth rates and global DNA methylation. 

Chronobiology International, ISSN: 0742-0528 print / 1525-

6073 online 1-7 (short communication).  

 אברהם חיים 'פרופ

Ben-Zaken, I. Haim, A. & Zubidat A.E. (2013). Long-day 

photoperiod interacts with vasopressin and food restriction to 

modulate reproductive status and vasopressin receptor expression 

of male golden spiny mice. The Journal of Experimental 

Biology, 216, 3495-3503.  

 אברהם חיים 'פרופ

Boduan, C., Durand JL. & Haim, A. (2013). Effect of conspecific 

and heterospecific urine odors on foraging behaviour of the golden 

spiny mouse Acomys russatus (Wagner 1840). Integrative 

Zoology. (In press).  

 אברהם חיים 'פרופ

Haim, A. Scantlebury, D.M. & Zubidat, A.E. (2013). Artificial 

light at night - is it only an engineering issue or there is much 

more to it? Ingineria Iluminatului, 15 (2):19-26.  

 אברהם חיים 'פרופ

Gottlieb, D. Vigoda-Gadot, E. & Haim, A. (2013). Encouraging 

ecological behaviors among students by using the ecological 

footprint as an educational tool: a quasi-experimental design in a 

public high school in the city of Haifa. Environmental Education 

Research (in press).  

 אברהם חיים 'פרופ

Leonova, KI, Brodsky L, Lipchick, B, Pal, M, Novototskaya, L, 

Chenchi,k AA, Sen GC, Komarova, EA & Gudkov AV (2013) 

"p53 cooperates with DNA methylation and a suicidal interferon 

response to maintain epigenetic silencing of repeats and non-

coding RNAs",PNAS110:22-23  

 לאוניד ברודסקי ר"ד

Roth, D., Finkelshtein, A., Ingham, C., Helman, Y., Sirota-  לאוניד ברודסקי ר"ד
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Madi,A., Brodsky, L. & Ben-Jacob,E. (2013) "Identification and 

characterization of a highly motile and antibiotic refractory 

subpopulation involved in the expansion of swarming colonies of 

Paenibacillus vortex"Environ Microbiol.15(9):2532-44. doi: 

10.1111/1462-2920  

Bolen, C., Robek, M., Brodsky, L., Schulz, V., Lim, JK., Taylor, 

M.& Kleinstein, S. (2013) "The Blood Transcriptional Signature 

of Chronic Hepatitis C Virus Is Consistent with an Ongoing 

Interferon-Mediated Antiviral Response" Journal of Interferon 

& Cytokine Research, Vol. 33, No. 1: 15-23  

 לאוניד ברודסקי ר"ד

Ribak G, Gish M, Weihs, D. & Inbar, M. (2013). "Adaptive aerial 

righting during the escape dropping of wingless pea aphids". 

Current Biology, 23:R102-R103.  

 משה ענבר 'פרופ

Ben-Ari, M. & Inbar, M. (2013). "When herbivores eat predators: 

predatory insects effectively avoid incidental ingestion by 

mammalian herbivores". PLoS ONE. 8(2): e56748. 

doi:10.1371/journal.pone.0056748.  

 משה ענבר 'פרופ

Gerchman, Y., Lev-Yadun, S. & Inbar, M. (2013). "Red gall 

pigmentation: cytokinin stimulation is not everything". Arthropod 

Plant Interactions, 7:335-337.  

 משה ענבר 'פרופ

Rostás, M., Maag, D., Ikegami, M. & Inbar, M. (2013). "Gall 

volatiles defend aphids against a browsing mammal". BMC 

Evolutionary Biology, 13:193. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/193.  

 משה ענבר 'פרופ

Blank, L., Sinai, I., Bar-David, S., Peleg, N., Segev, O., Sadeh, A., 

Kopelman, N., Templeton, A. R., Merilä, J., Blaustein, L. (2013). 

Genetic population structure of the endangered fire salamander 

(Salamandra infraimmaculata) at the southernmost extreme of its 

distribution. Animal Conservation, 16:412-421.  

  בלאושטיין 'פרופ

 ליאון

Tsurim, I., Silberbush, A., Ovadia, O., Blaustein, L., Margalith, Y. 

(2013). Inter- and intra-specific density-dependent effects on life 

history and development strategies of larval mosquitoes. PLoS 

One, 8(3): e57875. doi:10.1371/journal.pone.0057875  

  בלאושטיין 'פרופ

 ליאון

Blank, L., Vasl, A., Levy, S., Grant, G. Kadas, G. Dafni, A., 

Blaustein, L. (2013). Directions in green roof research: a 

bibliometric study. Building and Environment, 66:23-28  

  בלאושטיין 'פרופ

 ליאון

 

http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/193
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

ו. ספרים שפורסמו בתקופה 0/0/3102 - 

20/03/3102 

Barsegyan, G.S & Wasser, S.P.(2013). "Operculate 

Discomycetes (Pezizales, Ascomycota) of Israel": volume 9 ( in 

the series of books "Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Fungi, and 

Algae of Israel)Germany (Koeltz Sci. Books), 210 pp.  

 סולומון ואסר 'פרופ

Wasser, S.P. (2013). "Medicinal Mushrooms. A collection of 

selected publications." Ukraine, Nat Acad Sci Publ.,Kiev, 670 pp.  
 סולומון ואסר 'פרופ

Haim, A. & Portnov, B.(2013). Light Pollution as a New Risk 

Factor for Human Breast and Prostate Cancer: Dordrecht 

Springer  

 אברהם חיים 'פרופ
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 חוג לביולוגיה ימית
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 סמדר לאון-בן טבו דה ר"ד 855%

 תמר לוטן ר"ד 855%

 דן רנוב'צ ר"ד 855%

 גד קציר 'פרופ 75%

 גיל רילוב ר"ד 143%

 ברוך רינקביץ 'פרופ 143%

 לאורה שטיינדלר ר"ד 855%

 דניאל שר ר"ד 855%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 22   22  

 תואר שלישי  1 1 
 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 
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 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Genomic and physiological 

characterization of two marine 

Alteromonas strains differing in their 

effect on the abundant 

cyanobacterium Prochlorococcus 

 דניאל שר ר"ד אדוארד פאדייב

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Novel secreted hemolysins from the 

reef-building coral, Stylophra 

pistillata 

 דניאל שר ר"ד מורן פז

טרם אישור 

 הצעת התיזה
The role of AP1 during stress תמר לוטן ר"ד רעם מעיין 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Nematostella vectensis metal defense 

pathways 
 תמר לוטן ר"ד אלרן רון

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Oocyte development תמר לוטן ר"ד לויתן שמרית 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

Control of Polar Capsule Activation 

 

 תמר לוטן ר"ד פיריאטינסקי גדי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Population dynamics and ecological 

impacts of the invasive macroalgae 

Galaxaura rugosa on the Israeli shore 

 גיל רילוב ר"ד גרבל טל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Settlement and recruitment patterns 

of the invasive mussel Brachidontes 

pharaonis in the rocky intertidal 

 גיל רילוב ר"ד איצקוביץ רגינה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

היבטים באקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת 

 (זמני)
 מגל אלי

 ,גיל רילוב ר"ד

, ון וינטרזר גידע"ד

-מרכז מדע ים המלח

  ערבה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

 

shark populations on the Israeli coast 

and their interaction with power 

plants 

 

 

 ברש עדי

 ,גיל רילוב ר"ד

ליאון ' פרופ

בלאונשטיין מהחוג 

לביולוגיה 

אבולוציונית 

  וסביבתית

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 גד קציר 'פרופ ברמן דותן מונחה ראייה בפרפור העקודשיחור טרף 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 גד קציר 'פרופ לב ארי תדהר חדות ראייה בזיקית המובהקת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Role of AHL-QS in marine sponges Maya  Britstein לאורה שטיינדלר ר"ד 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Insights on sponge-cyanobacteria 

symbiosis 
Ilia  Burgsdorff לאורה שטיינדלר ר"ד 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Function of marine proteorhodopsins 

in the Eastern Mediterranean Sea 
Vadim Dubinski לאורה שטיינדלר ר"ד 
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה
- pathways in coral Apoptosis  tal michael 

 ,דן רנוב'צ ר"ד

Hana Rosenfeld  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Adaptability in Corals as a Proxy to 

Global Climate Change Impacts 
O Shabbat 

 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

S. Shafir, 

Oranim  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Stemness signatures in WBR 

processes in Botrylloides leachi4 
Anni Vichik ברוך רינקביץ 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

β-catenin partaking in the 

Botrylloides leachi Whole Body 

Regeneration process 

Andy Kerry ברוך רינקביץ 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The 2D coral preparative: a novel in 

vivo tool for physiological and 

behavioral studies and for reef 

restoration acts 

Elad Rachmilovitz 
 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

Shai Shafir  

 סיים

Cellular and molecular processes 

during characteristic to the 

hibernation progression and 

regression in the colonial ascidian 

Yossi Haymas ברוך רינקביץ 'פרופ 

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל

 שלב א

Distribution patterns of toxinogenic 

cyanobacteria: when do they bloom, 

where do the blooms occur, and what 

is the microbial community 

composition associated with blooms? 

 סופיה מרמן
 ,דניאל שר ר"ד

  רנוב'דר דן צ

 שלב ב

Modeling Interactions between marine 

primary producers and heterotrophic 

bacteria 

 'גרוסויבץ מיכל
 ,דניאל שר ר"ד

  רנוב'דר דן צ

 שלב ב

The role of gamma-aminobutyric acid 

(GABA) in metamorphosis of the sea 

anemone Nematostella vectensis 

 תמר לוטן ר"ד לוי שני

 שלב א

Characterizing the ultrastructure, 

composition and activation process of 

myxozoan polar capsules 

 תמר לוטן ר"ד בן דוד יהונתן

 שלב ב

Life history, ecology and conservation 

of the loggerhead (Caretta caretta) and 

green (Chelonia mydas) sea turtles 

populations in the eastern basin of the 

 לוי יניב

 ,גיל רילוב ר"ד

, רנוב'ר דני צ"ד

החוג לביולוגיה 

  ימית
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Mediterranean Sea 

 שלב ב
ים על חברות אקולוגיות השפעת שינויי אקל

 ומגוון המינים בחוף הסלעי במזרח הים התיכון
 דוד ניב

 ,גיל רילוב ר"ד

, ר דורית סיון"ד

החוג לציוויליזציות 

  ימיות

 שלב א

Will coastal ecosystems of the Levant 

re-organize under the influence of 

climate change? The combined effects 

of sea temperature rise and ocean 

acidification on benthic communities 

 גיא חיים תמר

 ,גיל רילוב ר"ד

 -ק סילברמן 'ר ג"ד

חקר ימים ואגמים 

 .Prof, לישראל

Martin Wahl 

GEOMAR, 

Germany  

 גד קציר 'פרופ כתר כץ הדס התנהגות מונחית ראייה בזיקיות שלב ב

 גד קציר 'פרופ לוסטיג אביחי מונחית ראייה בזיקיות לטרליזציה בהתנהגות בשיפוט

 שלב ב
גנטיקה של אוכלוסיות ופלסטיות מושבתית של 

 "בוטריל פרחוני"האיצטלן : מתנחל מוצלח
 ראם איתן

 ,גד קציר 'פרופ

פרופ ברוך רינקביץ 

  חקר ימים ואגמים -

 סיים

 

 היבטים חישוביים במערכת עין מורכבת

 

 

 באום תומר

 ,גד קציר 'פרופ

 -פרופ אהוד ריבלין 

  הטכניון

 

 בשיפוט

 

 

Microbial ecology in the deep Med 

 

 

 

  

Rubin Max 

 

 

 ,דן רנוב'צ ר"ד

Beverly 

goodman  

 שלב ב

זרימה והשפעותיה על הטמעת מתכות כבדות 

במודל במערכת החי הימית והטמנת המתכות 

לשלש גירני כסמן לזרימה קדומה חקר רב 

 תחומי

 דן רנוב'צ ר"ד 'פופוביץ יותם

 שלב ב
מנגנונים פוטוסינטטיים לקליטת אור באזור 

 המזופוטי
 דן רנוב'צ ר"ד ניר אורית

 בשיפוט
השפעת גורמי זיהום נקודתיים מפעילות האדם 

 בסביבה הימים וביטוים בסמנים ביולוגיים
 מזרחי גור

 ,דן רנוב'צ ר"ד

  גיורא ריטבו

 בשיפוט

מולקולריים המעורבים במוות או מנגנונים 

המסלול  -שרידה של אלמוגים בעקבות הלבנה 

 האפופטוטי

 

 קווית חגית 
 ,דן רנוב'צ ר"ד

  חנה רוזנפלד

 שלב ב

אקולוגיה ושמירת טבע , מהלך חיים

 Cheloniaבאוכלוסיות מיני צב הים הירוק 

mydas  וצב הים החוםCaretta caretta 

 במזרח ים תיכון

 לוי יניב
 ,דן רנוב'צ ר"ד

  גיל רילוב

 בשיפוט
אבולוציה של מעצור אור כרוני במערכת 

 האקולוגית של הים התיכון
 דן רנוב'צ ר"ד לירן עודד

 שלב ב

איפיון הסביבה ואורגניזמים בים העמוק מול 

התמקדות באוכלוסיות אלמוגי , חופי ישראל

 העומק והשוואה לשאר הים התיכון והאטלנטי

 דן רנוב'צ ר"ד צדוק רמי

פיסיולוגיה ומורפולוגיה של אלמוגים כתלות  שלב ב  דן רנוב'צ ר"ד איבינדר שי
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 בגרדיינט העומק בים האדוםו אקלים

 שלב ב

בעלי חיים משקיעי שלד על גבי ממצאים 

מיקום ופלאו , ארכיאולוגים כסמנים לעומק

 אקלים

 מרטינז סטפן

 ,דן רנוב'צ ר"ד

בוורלי גודמן וקובי 

  שרביט

 בשלב 
הלבנת אלמוגי אבן ופורמיניפרה במהלך 

 התקופות הבין קרחוניות האחרונות והולוקן
 דן רנוב'צ ר"ד דישון גל

 שלב ב

, פרטורהמט)ההשפעה של גורמים סביבתיים 

על ייצור מולקולות ( מליחות וחומציות

Mycosporine like amino acids 

האם 4 באורגניזמים ממזרח הים התיכון

תרכובות אלו יכולות לשמש כאמצעי הגנה 

 ?מפני קרינה מזיקה בבני אדם

 דן רנוב'צ ר"ד ברגיל עמיקם

 שלב א

דפוסי התפוצה של גנים המקודדים לרעלנים 

תנאים סביבתיים מאגרים : של ציאנובקרטיה

 4חקלאיים ומודלים אקולוגיים

 מרמן סופיה
 ,דן רנוב'צ ר"ד

  דניאל שר

 שלב א
מחקר חבורות של צורבניים אצטלניים וקווצי 

 עור בשוניות מזופוטויות 
 וייסמן אדם

 ,דן רנוב'צ ר"ד

  יונתן בלמייקר

 שלב א

Isolation, characterization and 

quantification of hytoplankton 

chytrids and their impact on the 

dynamics of Lake Kinneret 

populations4 

 לשם תמר
 ,דן רנוב'צ ר"ד

  אסף סוקניק

 שלב א
שרידי פטריות בקורים עמוקים בקידוחי ים 

 המלח
 גרינברג טובה

 ,דן רנוב'צ ר"ד

  ליאון בלאושטיין

 שלב ב

, השמה של רעיונות אקולוגיים מתחום היערנות

לשיקום מסיבי של שוניות האלמוגים של 

 פסיפ-האוקינוס האינדו

Gidi Levi 
 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

A. Haim  

 שלב ב
פרקים בביולוגיה של הבוטריל הפרחוני 

Botryllus schlosseri 
Eitan Reem 

 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

G. Katzir  

 שלב ב

USING OF THE GARDENING 

CONCEPT AS AN APPLICABLE 

TOOL FOR ACTIVE REEF 

RESTORATION IN TANZANIA 

N.E4  Mbije 
 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

E. Spanier  

 שלב ב

פיתוח שיטות לשימוש  -גינון שוניות אלמוגים: 

באלמוגי משתלה לשם שיקום שוניות טבעיות 

 פגועות

Yael Horoszowski 
 ,ברוך רינקביץ 'פרופ

Itshaki, I  

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

הצעת שם 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
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258.-2582 255555 ₪ 

Molecular aspects of 

biomineralization in the sea 

urchin embryo: Genome-

wide identification and 

characterization of 

regulatory genes activated 

by VEGF signaling  

מלגת אשכול 

לפוסט 

 דוקטורט

-דהבן טבו  ר"ד

  ,(PI) סמדר לאון

 ר מודי רופין"ד

2582-2583 85555 $ 

A microfluidic platform for 

studying capsule's thread 

release and ejection 

dynamics 

Haifa- 

Technion 

 ,(PI) תמר לוטן ר"ד

Yossifon G. 

 Mechanical Eng 

Technion  

2582-2587 8155555 ₪ 

The New Emerging Marine 

Model Organism 

Nematostella vectensis: 

Evolutionary, Genomic and 

Ecological studies with a 

potential for Industrial 

applications  

MOST 

 Levy ,(PI) תמר לוטן ר"ד

O. Bar Ilan University 

 &Gat U. The Hebrew 

University 

2583-2587 255555 ₪ 
Repelling Jellyfish Using 

Acoustic 

קרן חברת 

 פ"חשמל למו

 ,(PI) תמר לוטן ר"ד

Makovsky Y. 

Katsnelson B. Univ. 

of Haifa 

2583-2582 387555 $ 

A Novel Approach for 

Preventing Myxozoan 

Infection in Fish: Control 

of Polar Capsule 

Activation 

BARD 

 ,(PI) תמר לוטן ר"ד

Bartholomew,J 

Oragon Univ. Shavit 

U. Civil of Env.Eng  &

Yossifon G. 

Mechanical Eng 

Technion 

 (PI) דן רנוב'צ ר"ד Ha Maarag הקמת מערך ניטור בים תיכון ₪ 8255555 2583-2582

2583-2587 .5,555 € 

A novel approach to fight 

antibiotic-resistant 

pathogens: acquisition of 

quorum sensing inhibitors 

from marine sponges 

Israel-Italy 

Joint 

Innovation 

Program 

for 

Industrial, 

Scientific 

and 

Technologi

cal 

Cooperatio

n in R&D 

(PI) לאורה שטיינדלר ר"ד

, Dr. Vittorio Venturi 

2583-2582 252,555 ₪ 

The chemical arsenal of a 

reef-building coral: 

isolation, characterization 

and environmental 

concentrations of 

hemolysins from 

Stylophora pistillata 

הקרן 

הישראלית 

 למדע

 (PI) דניאל שר ר"ד
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2583-2587 
8,502,.15 

₪ 

Equipment for setting up a 

marine chemical ecology 

laboratory combining field 

and lab work: 

הקרן 

הישראלית 

ציוד  -למדע 

 לחוקר חדש

 (PI) דניאל שר ר"ד

2583-2582 
8,001,..7 

₪ 
 משרד המדע המיקרוביום של מים מתוקיםנה

  ,(PI) דניאל שר ר"ד

, (ל"חיא)אסף סוקניק 

, (א"ת' אונ)שמואל כרמלי 

, (טכניון)רות הירשברג 

, (מכון וולראני)דרור מינץ 

 (מכון ולקאני)אדי ציטרין 

2583-2585 387,555 $ 
Macro-molecular models 

of marine microbes 

Gordon 

and Betty 

Moore 

Foundation 

 Michael ,דניאל שר ר"ד

Follows (MIT) 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Nesher, N.,Shapira, E.,Sher, D.,Moran, Y.,Turchetti-Maia, 

A.L.,Horowitz, M.,Hochner, M.& Zlotkin, E. (2013). AdE-1, a 

new inotropic peptide from Aiptasia diaphana is similar to, yet 

distinct from, known anemone sodium channel toxins. 

Biochemical Journal, 451(1):81-90  

 דניאל שר ר"ד

Ben-Tabou de-Leon,S.,Su, Y.H., Lin, K.T., Li, E. & Davidson, 

E.H.(2013).Gene Regulatory Control in the Sea Urchin Aboral 

Ectoderm: Spatial Initiation, Signaling Inputs, and Cell Fate 

Lockdown, Dev. Biol., 374, 245-254.  

-בו דהבן ט ר"ד

 סמדר לאון

Shabtay, A., Tikochinski, Y., Benayahu, Y. & Rilov, G. (2013). 

"Preliminary data on the population genetic structure of a highly 

successful invading oyster suggests its establishment dynamics in 

the Levant". Marine Biology Research 10(4): 407-415.  

 גיל רילוב ר"ד

Edelist, D., Rilov, G., Golani, D., Carlton, J.T. & Spanier, E. 

(2013). "Restructuring the Sea: profound shifts in the world's most 

invaded marine ecosystem". Diversity and Distributions 19: 69-

77.  

 גיל רילוב ר"ד

Keter Katz, H., Katzir, G., Lustig, A. & Ben- Shlomo, R. (2013). 

DNA extraction from the fecal sac of common chameleons, 

Chamaeleo chameleon. Herpetological Review 44(2), 238-240  

 גד קציר 'פרופ

Baum, T., Izhaki, I., Rivlin, E. & Katzir G. (2013). Active tracking 

and pursuit under different levels of occlusions: A two layers 

approach. Machine Vision and Applications. 

 גד קציר 'פרופ
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http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00138-013-0520-2  

Reem, E., Mohanty, I., Katzir, G. and Rinkevich, B. (2013). 

Population genetic structure and modes of dispersal for the 

colonial ascidian Botryllus schlosseri along Scandinavian Atlantic 

coasts. Marine Ecology Progress Series. 485; 143-154  

 גד קציר 'פרופ

Baum, T., Katsman, I., Rivlin, E., Broza, M., Moskovich, M. & 

Katzir, G. (2013). Response of the praying mantis Sphodrodromis 

viridis, to target motion, looming and visual occlusion. Insect 

Behavior. 1-13  

 גד קציר 'פרופ

Keasar, T., Shmida, A., Koplovich, A., Gerchman, Y., Chinkov, 

N., Katzir, G. (2013). Sex, drugs and aposematism: tritrophic 

interactions between anemones, beetles and birds. Behavioral 

Ecology & Sociobiology. 67:1613-1622.  

 גד קציר 'פרופ

Lustig, A., Ketter-Katz, H. & Katzir, G. (2013). Relating 

lateralization of eye use to body motion in the avoidance behavior 

of the Chameleon (Chamaeleo chameleon). PlosOne.8(8) 

doi:10.1371/journal.pone.0070761  

 גד קציר 'פרופ

Lustig, A., Keter Katz, H. & Katzir, G. (2013). Lateralization of 

visually guided detour behaviour in the commonchameleon, 

Chamaeleo chameleon, a reptile with highly independenteye 

movements. Behavioural Processes. 100; 110-115  

 גד קציר 'פרופ

Carini, P., Steindler, L., Beszteri, S., Giovannoni, S.J. (2013) 

"Nutrient requirements for growth of the extreme oligotroph 

'Candidatus Pelagibacter ubique' HTCC1062 on a defined 

medium". The ISME Journal, 7(3):592-602  

 לאורה שטיינדלר ר"ד

Pooyaei Mehr, S.F., DeSalle, R., Kao, H.T.,Narechania, A., Han, 

Z., Tchernov, D., Pieribone, V.&. Gruber, D.F. (2013). 

"Transcriptome deep-sequencing and clustering of expressed 

isoforms from Favia corals." BMC genomics, 14, no. 1 546.  

 דן רנוב'צ ר"ד

Rubin‐Blum, M., Antler, G., Turchyn, V.T., Tsadok, R., 

Goodman‐Tchernov, B.N., Shemesh, E. & Austin, J.A. et al. 

(2013). "Hydrocarbon‐related microbial processes in the deep 

sediments of the Eastern Mediterranean Levantine Basin." FEMS 

microbiology ecology.  

 דן רנוב'צ ר"ד

Oren, M., Paz G., Douek, J. Rosner, A., Keren-Or, A., Rinkevich, 

B. (2013). Marine invertebrates cross phyla comparisons reveal 

highly conserved immune machinery. Immunobiology 218, 484-

495.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Reem, E., Douek, J., Katzir, G., Rinkevich, B. (2013). Long-term 

population genetic structure of an invasive urochordate: the 

ascidian Botryllus schlosseri. Biological Invasions 15:225–241.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Rinkevich, B., Rinkevich, Y. (2013). The “stars and stripes” ברוך רינקביץ 'פרופ 
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metaphor for animal regeneration- elucidating two fundamental 

strategies along a continuum. Cells 2, 1-18.  

Rinkevich, Y., Voskoboynik, A., Rosner, A., Rabinowitz, C., 

Oren, M., Paz, G., Alfasi, G., Moiseeva, E., Ishizuka, K.J., 

Palmeri, K.J., Weissman, I.L., Rinkevich, B. (2013). Repeated, 

long-term cycling of putative stem cells between niches in a basal 

chordate. Developmental Cell 24, 76–88.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Mbije, N.E.J., Spanier, E., Rinkevich, B. (2013). A first endeavour 

in restoring denuded, post-bleached reefs in Tanzania. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science 128, 41-51.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Mbije, N.E., Rinkevich, B. Anthropogenic impacts on coral reefs 

and their effect on fishery of Kilwa district, Tanzania. (2013). 

Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management 

6, 443-452.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Reem, E., Mohanty, I., Katzir, G., Rinkevich, B. (2013). 

Population genetic structure and modes of dispersal for the 

colonial ascidian Botryllus schlosseri along the Scandinavian 

Atlantic coasts. Marine Ecology Progress Series 485, 143–154.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

Rosner, A., Moiseeva, E., Rabinowitz, C., Rinkevich, B. (2013). 

Germ lineage properties in the urochordate Botryllus schlosseri - 

from markers to niches. Developmental Biology 384, 356-374.  

 ברוך רינקביץ 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/ופדיות שפורסמו בתקופה באנציקל

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
יציבות ושינוי : הוד הים4 מבנה פשוט ומנצח -המדוזה(4 2583)תמר , לוטן

, בברלי גודמן, תמר לוטן,עורכות נגה סטמבלר4 במערכות הימיות של ישראל

העמותה הישראלית למדעי ,.-051-027-777-255ב "מסת, פרנק -אילנה ברמן 

  805-252עמודים 4 הימים

 תמר לוטן ר"ד

שוניות סלעיות בליטורל חופי הים התיכון (4"42583 )ת, חיים-וגיא, 4ג, רילוב

 -הוד הים (4עורכת)בתוך נגה סטמבלר "4 אקוסיסטמות בשינוי פאזה –הישראלי 

 4 האגודה הישראלית למדעי הימים4 יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל

 גיל רילוב ר"ד

Lotan, T., Tal, Y. & Ayalon, A. Fast acting topical hydrophilic 

drug delivery via a natural nano-injection system. In: 
 תמר לוטן ר"ד
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Percutaneous Penetration Enhancers, Dragicevic-Curic, N. & 

Maibach, H. I. (eds.)- In publication.  

 
 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
תמר ,נגה סטמבלר יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל עורכות: הוד הים 

-051-027-777-255ב "מסת 2583, פרנק -אילנה ברמן , בברלי גודמן, לוטן

 הימיםהעמותה הישראלית למדעי  ,.

 תמר לוטן ר"ד
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 חוג לביולוגיה של האדם
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 עמירם אריאל ר"ד 75%

 יורם בונה ר"ד 8247%

 ליזה ברקי הרינגטון ר"ד 75%

 דלית ברקן ר"ד 75%

 ירון דגן 'פרופ 27%

 שרית לריש ר"ד 75%

 גיל עצמון ר"ד 855%

 פואד פארס 'פרופ 75%

 מיקי מיכאל קוזלוב ר"ד 75%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 49    49 

 תואר שלישי  1 1 
 

 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 
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 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of β2 adrenergic receptor 

ubiquitination in modulating the 

expression of cyclooxygenase-2  

 אבו אסעד רימה
ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Involvement of Prostaglandin E 

receptors in Cycloooxygenase-2 

modulation 

 עודי אמאני
ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Domains of GPCR c-tail that regulate 

COX-2 expression 
 סעדי אסראא

ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Secretion of leptin from fatty cells of 

Thalassemia patients  
 מחג לילה

ברקי  ר"ד

 ,ליזה הרינגטון

, ר קרינה לוין"ד

בית חולים העמק 

  בעפולה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

במהלך הצטלקות  D6תפקידים חדשים לרצפטור 

 העור
 עמירם אריאל ר"ד שפר צופיה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

אנטגוניסט של , ARTSתפקידים חדשים ל

XIAP , ובהתפתחות המוחבדלקת 
 מימון נעמה

 ,עמירם אריאל ר"ד

  דר שרית לריש

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עמירם אריאל ר"ד בר דוד שושי  איפיון של תהליך ההחלמה מדלקת בחולד העיוור

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

תאי ובחלבוני  -ותוך -שינויים באלסטאז חוץ 

 ממברנה אחרים בתא פולימורפונוקליארי משופעל

 בחולים המטופלים בהמודיאליזה

 חטיב אימאן

 ,עמירם אריאל ר"ד

מרכז -שפרה סלע

רפואי גליל מערבי 

 -ויורם גרשמן

  מכללת אורנים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

מסלולי הסיגנלים המעורבים בבליעת תאים 

אפופטוטיים על ידי מאקרופאגים ותוצאותיה 

 בתהליך ההחלמה מדלקת

 עמירם אריאל ר"ד עדוון הודא 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

במהלך החלמה  3תפקידים חדשים לפרוטאינז 

 מדלקת
 עמירם אריאל ר"ד זוטקין אירנה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

סמנים חדשים לנוכחות מקרופגים בקשרי לימפה 

 ובטחול במהלך החלמה מדלקת

 

 עמירם אריאל ר"ד גואז שולה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

פוטופרזיס על אפופטוזיס בלויקוציטים השפעת 

והשלכותיו על פעילות מקרופגיםהבולעים תאים 

 אלו

 סבג אלינור

 ,עמירם אריאל ר"ד

, פרופ אלדד דן

הטכניון ודר ישי 

  הטכניון, עופרן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

השפעת פפטידים הנגזרים מלקטופרין על 

 התמיינות פיברובלסטים
 אבו אל היג סועאד

 ,עמירם אלארי ר"ד

  דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

והספציפיות שלהם  RGSאפיון פעילות חלבוני 

 Gכלפי חלבוני 
 עאסלה  עלי

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

באינטרקצית  Gאפיון הספציפיות של חלבוני 

 חלבון-חלבון
 גרה סאמיה 

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל
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טרם אישור 

 הצעת התיזה

עם  RGSתכנון מחדש של אינטרקצית חלבוני 

 Gחלבוני 
 סעדיה אסרא

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל

 סיים
The role of NDRG-I on human cancer 

cell growth 
 פואד פארס 'פרופ גלעד שירה 

 בשיפוט

The effect of Ochradenus Baccatus root 

extract on proliferation and apoptosis 

activation in prostate cancer 

 פואד פארס 'פרופ סיגל דניאל

 בשיפוט
The effect of short peptides on cancer 

cell growth 
 פואד פארס 'פרופ ריאן חדיגה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The relationship between heart failure 

and Interleukin-1 receptor  
 פואד פארס 'פרופ מוראד נרדין 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The role of Beclin I in human cancer cell 

growth 
 פואד פארס 'פרופ זידאן חנין

 בשיפוט

שימוש במדדי תנועות : נוירופיזיולוגיה משפטית

עיניים ואישון לגילוי מידע מוסתר במסגרת 

 הליכים פליליים

 רוזנצוויג גל
 ,יורם בונה ר"ד

  ר דורון מנשה"ד

אישור לאחר 

 הצעת התיזה

השפעת גירוי וסטיבולרי תנועתי על למידת 

מיומנות מוטורית באמצעות חזרות אצל ילדים עם 

 אוטיסטים

 כץ גילי

 ,יורם בונה ר"ד

ר אורית חצרוני "ד

  ר יעל עדיני"וד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of Lactoferin peptides in 

fibrosis 
 סועאד אבו אלהיגא

 ,דלית ברקן ר"ד

  עמירם אריאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Coagulation and tumor dormancy לין רוט'ז אליסה 

 ,דלית ברקן ר"ד

  גלית שריג

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of ARTS in breast cancer 

progression 
 חגאזי פאטמה 

 ,דלית ברקן ר"ד

  שרית לריש

 סיים
הצורה החתוכה החדשה של ,  t-Baxאפיון של 

 Bax -אפופטוטי-החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד מיכלזון רנטה

 סיים
-Bcl-2תפקוד של הקומפלקס -אנליזת מבנה

ARTS-XIAP המקדם מוות תאי 
 שרית לריש ר"ד יעל קורץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

המאפשר  ARTSי "ע BAXמכניזם ההפעלה של 

 התחלת הרג התא
 שרית לריש ר"ד דרומי עידו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 ARTSי החלבון "ע BCL2רגולציה של החלבון 

 המתחיל תהליך אפופטוטי בתאים

-גיימנסון לנה

 ויינטראוב
 שרית לריש ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

על מטסטסטטיות של  ARTSהשפעת החלבון 

 תאי סרטן שד
 אזי'חיג פאטמה

 ,שרית לריש ר"ד

  ר דלית ברקן"ד

ם אישור טר

 הצעת התיזה

The role of the IAP-antagonist ARTS in 

the resolution of inflammation” 
 מימון נעמה

 ,שרית לריש ר"ד

  ר עמירם אריאל"ד

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר



521 

 

 הסגל

 שלב ב
Role of oxytocin receptor in social 

behavior and autism 
Rapita Sood 

ברקי  ר"ד

 ,ליזה הרינגטון

  ר שלמה וגנר"ד

 שלב ב
תפקידים חדשים למתווכים ליפידים וכמוקינים 

 במהלך החלמה מדלקת
 עמירם אריאל ר"ד עאסי סימעאן

 שלב ב

Lactoferrin fragments in inflammation 

and its resolution: Generation, 

Identification and Action 

 עמירם אריאל ר"ד לוטטי אביב

 שלב ב

Novel roles for the atypical chemokine 

receptor D6 during the resolution of 

inflammation 

 עמירם אריאל ר"ד אסווד מיראן

 שלב ב
Novel roles for galectin-1 during the 

resolution of inflammation 
 עמירם אריאל ר"ד יאסין היבה 

 שלב ב

Converging pathways of IL-4 signaling :

involvement of 15-LO-1 and PPARγ in 

anti-inflammatory responses in human 

macrophages from healthy donors and 

multiple myeloma patients 

 עמירם אריאל ר"ד רז-גניהר דנה

 שלב א
Apoptotic pathways in the resolution of 

inflammation 
 עמירם אריאל ר"ד טימור אורלי

 בשיפוט
Effect of submerged cultured mycelium 

extracts of higher  
 פואד פארס 'פרופ שרביט ליטל

 בשיפוט

The effect of natural antioxidants on 

treatment and prevention of colorectal 

cancer4 

 פואד פארס 'פרופ ברשלום רינת

 שלב ב
The effect of electromagnetic fields on 

growth of human cancer cells4 
 פואד פארס 'פרופ לימן איווה

 שלב ב

Structure-Function of Thyrotropin using 

site-directed mutagenesis and gene 

transfer 

 פואד פארס 'פרופ כרמאן חנאן

 שלב ב

Expression of Beta 3 -Integrin promotes 

progenitor like characteristics and early 

dissemination of cancer cells during their 

morphological reversion to a "normal"- 

like phenotype  

 תאיה-אבו חנאן
 ,דלית ברקן ר"ד

  עמירם אריאל

 שלב א

Resolving the premissive site supporting 

the outgrowth of dormant tumor cells by 

soluble factors secreted by pro-resolving 

macrophages  

 זלצמן-גילון אודליה
 ,דלית ברקן ר"ד

  עמירם אריאל

 שלב א
פיתוח שיטות לסריקת ספריות מולקולות קטנות 

 ARTSאפופטוטי -המחקות את החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד צור אבישי
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2583-2581 8755555 ₪ 

Molecular pathways 

in apoptosis and their 

impact on the 

resolution of 

inflammation 

ISF עמירם אריאל ר"ד (PI) 

2582-2583 255555 ₪ 

האם אנשים עם תסמונת 

אספרגר ואוטיזם בתפקוד 

גבוה מסוגלים לשרת בצבא 

בתפקידים של ניתוח 

 ?תצלומים

 משרד הביטחון

עינת ' דר ,(PI) יורם בונה ר"ד

' פרופ, קמחירות ' פרופ, גל

 יואל נורמן

2583-2587 28,755 $ 

LOXL2 a novel 

regulator of tumor 

dormancy, cellular 

plasticity and chemo-

sensitivity 

ICA דלית ברקן ר"ד (PI) 

2583-2582 857,555 $ 

Characterizing the 

role of LOXL2 in 

breast cancer 

recurrence 

ICRF דלית ברקן ר"ד (PI) 

2583-2585 8,555,555 $ 

 

 

Initiation of apoptosis 

at the mitochondria 

and its role in tumor 

suppression 

 

The Heyman 

Milgrom 

research 

grant award 

 (PI) שרית לריש ר"ד

2585 - 

258. 
8.5555 $ 

Antagonistic potential 

of human thyrotropin 

(TSH) glycosylated 

variants that prepared 

by site-directed 

mutagenesis and gene 

transfer on 

hyperthyroidism4 

BSF 
 .Prof ,(PI) פואד פארס 'פרופ

Basil Rapoport  

2583-2585 8255555 ₪ 

Deciphering the 

design principles for 

specificity in RGS–G-

Protein interactions 

ISF קי מיכאלמי קוזלוב ר"ד (PI) 

2583-2587 8155555 ₪ 
Equipment to study 

interaction specificity 
ISF מיקי מיכאל קוזלוב ר"ד (PI) 
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between signaling 

proteins  

2583-2587 255555 ₪ 

A comprehensive 

structure-based 

approach for 

identifying novel 

pathogen-specific 

drug targets 

MOST 

מיקי  קוזלוב ר"ד

 Walter ,(PI) מיכאל

Rocchia 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Sood R, Ritov G, Richter-Levin G, Barki-Harrington L. (2013) 

Selective increase inthe association of the β2 adrenergic receptor, 

β Arrestin-1 and p53 with Mdm2 in the ventral hippocampus one 

month after underwater trauma. Behav Brain Res. Mar 1;240:26-

8.  

ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

Mamrut S, Harony H, Sood R, Shahar-Gold H, Gainer H, Barki-

Harrington L, Wagner S (2013) DNA methylation of specific CpG 

sites in the promoter region regulates the transcription of the 

mouse oxytocin receptor. PLOS ONE ;8(2):e56869  

ברקי  ר"ד

 ליזה הרינגטון

Ariel, A., & O. Timor (2013). "Hanging in the balance: 

endogenous anti-inflammatory mechanisms in tissue repair and 

fibrosis." The Journal of Pathology 229:250-263.  

 עמירם אריאל ר"ד

Klil-Drori, A., & A. Ariel (2013). "15-lipoxygenases in cancer: a 

double-edgedsword?." Prostaglandins and other lipid 

mediators.106:16-22  

 

 עמירם אריאל ר"ד

Rostoker, R., Yaseen, Hiba., Schif-Zuck, S., Lichtenstein, R, G., 

Rabinovich, G. A., Ariel, A. (2013). "Galectin-1 induces 12/15-

lipoxygenase expression in murine macrophages and favors their 

conversion towards a pro-resolving phenotype." Prostaglandins 

and other lipid mediators. 107: 85-94.  

 עמירם אריאל ר"ד

Mruwat, R., Yedgar, S., Lavon, I., Ariel, A., Krimsky, M., and 

Shoseyov, D. (2013). "Phospholipase A2 in experimental allergic 

bronchitis: a lesson from mouse and rat models". PLoS One, 

8:e76641.  

 עמירם אריאל ר"ד

Kolodny R. & Kosloff M.(2013). “From Protein Structure to 

Function via Computational Tools and Approaches”.Isr. J. 

Chem., 53 (3-4): 147-156.  

מיקי  קוזלוב ר"ד

 מיכאל



524 

 

Fuad Fares (2013). "Patents on Enhancing the Potency and 

Longevity of Highly Valuable Protein Hormones". Recent 

Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery. 

7:148-154. (Invited, Review)  

 פואד פארס 'פרופ

Napso, T., Azzam, N.,Lerner, A. &Fares, F.(2013). "N-myc 

downstream regulated gene 1 increases differentiation factors level 

in human prostate cancer cells without affecting cell proliferation 

and cell cycle profiles". Journal of Cancer Therapy, 4:568-574.  

 פואד פארס 'פרופ

Napso, T., Zino, E.,Azzam, N.,Lerner, A.&Fares, F. 

(2013)."Equivocal Differential Effect of NDRG1 in human 

ovarian cancer cells". Journal of Cancer Therapy, 4:8-14.  

 פואד פארס 'פרופ

Fares, F.,Smith, Y.,Azzam, N., Zafrir, B.,Lewis, B.& Amir, 

O.(2013). "The 894G allele of the endothelial nitric oxide synthase 

3 (eNOS) is associated with atrial fibrillation in chronic systolic 

heart failure." Journal of Atrial Fibrillation, 5: 24-30.  

 פואד פארס 'פרופ

Sharkia, R., Mahajnah, M., Zalan, A., Athamna, M., Azem, A., 

Badarneh, K., Faris, F. (2013). "Comparative screening of FMF 

mutations in various communities of the Israeli society." Eur. J. 

Med. Genetics. 56:351-355.  

 פואד פארס 'פרופ

Rouhana-Toubi, A., Wasser, SP., Agbarya, A., Fares, F. (2013). 

"Inhibitory Effect of Ethyl Acetate Extract of the Shaggy Inc Cap 

Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) 

Fruit Bodies on Cell Growth of Human Ovarian Cancer." 

International Journal of Medicinal Mushrooms, 15(5): 457–

470.  

 פואד רספא 'פרופ

Donner, TH., Sagi, D., Bonneh, YS. & Heeger, D. (2013). 

"Retinotopic patterns of correlated fluctuations in visual cortex 

reflect the dynamics of spontaneous perceptual suppression.", 

Journal of Neuroscience, 33(5) 2188-98.  

 יורם בונה ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

El Touny LH, Barkan, D. &Green,J. (2013). The role of fibrosis in 

tumor progression and dormant to metastatic proliferative switch. 

Tumor dormancy and cellular quiescence, Edited by Erich 

Hayat.  

 דלית ברקן ר"ד
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Fuad Fares (2013). "Half-Life extension through O-glycosylation." 

In Fusion protein technologies for biopharmaceuticals. Ed. 

Stefan R. Schmidt. PP.201-209. Wiley. (Invited). 

 פואד פארס 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 ימיים -חוג למדעים גיאו
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 רויטל בוקמן ר"ד 855%

 בוורלי ניקול רנוב'גודמן צ ר"ד 855%

 דוד ניקולס וולדמן ר"ד 855%

 ברק חרות 'פרופ 143%

 גדעון טיבור ר"ד 143%

 אורי ברינקטן  'פרופ 75%

 רגינה כצמן ר"ד 855%

 מייקל אריק לזר ר"ד 855%

 בוריס כצנלסון 'פרופ 855%

 יצחק מקובסקי ר"ד 855%

 מיכאל דוד קרום 'פרופ 855%

 אורי שטנר ר"ד 855%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 23    23 

שלישיתואר  1  1   
 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 
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 שם המונחה נושא עבודת התיזה סטטוס

שם 

ת /חבר

 הסגל

 סיים

The use of Synoptic Analysis of 

Chlorophyll-a from MERIS Satellite 

Images (2003-2011) as Proxy for 

Water Quality Assessment at the 

Vicinity of a Desalination Plant, 

Offshore Southern Israel 

 תומר כתר
 ,גדעון טיבור ר"ד

  ברק חרות

 סיים
Remote sensing of pollution spread 

in the eastern Mediterranean Sea 
 אפרתי שי

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, פרופ׳ איל חפץ

אוניברסיטת תל 

  אביב

 בוך אורנה Active tectonics offshore Galilee בשיפוט

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר אורי שטנר

  ימיים-מדעים גיאו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Iron age marine installations in 

Dor's douth bay 
 אנגהולץ קרן

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

ד״ר אסף יסעור 

ציויליזציות , לנדאו

  ימיות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Evidence for a submarine landslide 

in the Lisan period, Dead Sea 
 בנסמון יוסי

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר ניקולס ולדמן

  ימיים-מדעים גיאו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Contourites and erosional features 

on the continental shelf of Israel 
 גורביץ מרקוס

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר אורי שטנר

  ימיים-מדעים גיאו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Seismic stratigraphy across the 

Levant continental margin through 

the Pliocene and Pleistocene4 

 לנג גיא

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר אורי שטנר

  ימיים-מדעים גיאו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Reconstruction of the dynamics of 

bottom currents from the 

Pleistocene to the present 

 קורן מיכל

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר אורי שטנר

  ימיים-מדעים גיאו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Characterization of the base of 

landslides, offshore Israel 
 הדרי תומר

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

, ד״ר אורי שטנר

  ימיים-מדעים גיאו

 שלב א

Identifying and mapping the tracks 

of recent submarine mass slide 

events on the continental slope of 

 גדול עמרי
 ,יצחק מקובסקי ר"ד

  גדעון טיבור
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Israel: a basis for future 

infrastructure risk assessment4 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Deformations domains in the outer 

continental shelf of central Israel 
 יצחק מקובסקי ר"ד ספאדי מוראד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The current and past potential of 

Natural Methane Hydrates 

occurrence in the southeastern 

Levant 

 יצחק מקובסקי ר"ד טייבר זיו 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Geo- mechanics of the marine 

sediment and slope stability analysis 

of the Israeli-continental slop as a 

slides research tool 

 בר צבי ליעד

 ,יצחק מקובסקי ר"ד

, מארק טלסניק

  טכניון

 סיים

High Resolution seismic 

characterization of shallow gas 

bearing sediments, North Western 

Sea of Galilee, Israel4 

 יצחק מקובסקי ר"ד אלחנתי יצחק

טרם אישור 

 הצעת התיזה
3D Seismic stratigraphy לנג גיא 

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר מייקל לזר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

3D Seismic geomorphology of drift 

related paleoseafloor 
 קורן מיכל

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר מייקל לזר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

3D interpretation of submarine 

slides 
 הדרי תומר

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר מייקל לזר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Contourites across a continental 

shelf 
 גורביץ מרקוס

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר מייקל לזר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

High resolution seismic hazard 

assessment across northern Israel 

continental margin – an integrated 

marine-land study 

 גלעדי אסף
 ,אורי שטנר ר"ד

  ר נעם גרינבאום"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Shoreline dynamics נעמן נאור 

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר דב צביאלי"ד

 בשיפוט
Neo-tectonics offshore northern 

Israel 
 לויתן-בוך אורנה

 ,אורי שטנר ר"ד

  ר מייקל לזר"ד

 סיים
Mercury contamination and 

sedimentation rates in the Haifa Bay 
 ברקת מירב 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

, אהובה אלמוגי לבין

  ברק חרות

 סיים
Evolution of the Zevulun Plain 

Wetlands during the Holocene  
 אלישיב הדר

 ,רויטל בוקמן ר"ד

דב , דורית סיון

  צביאלי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Understanding depositional 

processes of terrigenous sediments 

from flash-floods and mass-wasting 

events in the Dead Sea 

Elitsa 

 Hadzhiivanova 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

  ניקולס וולדמן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Modern sedimentation processes 

off-shore Isarel 
Daniel  Vital 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

, אהובה אלמוגי לבין

  ברק חרות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Morphology of tsunami deposits in 

underlying horizons 
Danielle Meyer 

גודמן  ר"ד

 בוורלי ניקול רנוב'צ

גודמן  ר"ד Offshore tsunami deposits of Nairooz Qupty בשיפוט
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Palaikastros, Crete בוורלי ניקול רנוב'צ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Updated mapping of Israeli 

geothermal data: insights into past 

thermal events 

 קהן אהרון

דוד  וולדמן ר"ד

 ,ניקולס

  אורי טן ברינק

 בשיפוט

Sedimentary processes in a tectonic 

active basin: the Dead Sea as an 

example 

Elitsa Hadzhiivanova 

דוד  וולדמן ר"ד

 ,ניקולס

  רויטל בוקמן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The geological mechanisms behind 

sediment slides in unconsolidated 

sediments in the Dead Sea 

 בנסמהון יוסי

דוד  וולדמן ר"ד

 ,ניקולס

  מייקל לזר

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Petrophysical and geotechnical 

properties of unconsolidated 

shallow gas-bearing unconsolidated 

sediments in the continental shelf 

off-northern Israel 

 בן נעים רוית
דוד  וולדמן ר"ד

 ניקולס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Using geophysics and 

sedimentology for exhumation rates 

reconstruction of the Fagnano 

glacier, Tierra del Fuego 

 בן דוד ליאור
דוד  וולדמן ר"ד

 ניקולס

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Geological mechanisms controlling 

gas seepage in the continental shelf 

off-central Israel 

 שלו דגן
דוד  וולדמן ר"ד

 ניקולס

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Seismic stratigraphy of Lake Chad: 

insights into climate reconstructions 

from south of the Sahara 

 שטרן לי
דוד  וולדמן ר"ד

 ניקולס

 סיים

Description of the marine 

environment in the vicinity of the 

Ashkelon desalination plant, 

offshore southern Israel – Synoptic 

analysis of Chlorophyll-a 

distribution using MERIS satellite 

images 4 

 כתר תומר
 ,ברק חרות 'פרופ

  גדעון טיבור

 סיים

Distribution of Mercury in Sediment 

Cores off Haifa, status and removal 

processes 4 

 ברקת מירב
 ,ברק חרות 'פרופ

  רויטל בוקמן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Changes in sedimentary processes at 

the shallow continental shelf, 

Mediterranean coast of Israel4 

 ויטל דניאל

 ,ברק חרות 'פרופ

, רויטל בוקמן

  אהובה אלמוגי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Recent deformation, fluid flow and 

deep coral reefs of the Palmahim 

disturbance 

 יצחק מקובסקי ר"ד עזרא עודד

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 
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ר"נושא עבודת הד סטטוס  שם המונחה 

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב א

MODELING MULTISCALE 

DEFORMATIONS AT THE LEVANT 

BASIN AND ITS MARGINS 

Mariana Belferman 

 ,רגינה כצמן ר"ד

Prof.Zvi Ben-

Avraham, 

Prof.Amotz 

Agnon  

 שלב ב

Quaternary tecto-sedimentary evolution 

of a modern rift: new insights into the 

Dead Sea fault system 

 קואינז ליסה

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

-פרופ׳ צבי בן

  אברהם

 שלב ב

The effect of Achziv Canyon in 

forming currents and its effect on the 

food chain 

 אלסר מיה

מייקל  לזר ר"ד

 ,אריק

ד״ר , ד״ר דני כרם

  דרור אנג׳ל

 שלב ב

Tectonic and geodynamic framework 

of the Lower Galilee, between the Dead 

Sea fault and the eastern Mediterranean 

continental margin 

 ולד רלי

 ,אורי שטנר ר"ד

-צבי בן' פרופ

  אברהם

 שלב ב
Seismic geomorphology of drainage 

systems 
 משה-בן לירן

 ,אורי שטנר ר"ד

-צבי בן' פרופ

  אברהם

 שלב ב
The Morphology and sedimentologt of 

the sub-marine Achziv Canyon 
lana Ashkar 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

, צבי בן אברהם

-אהובה אלמוגי

  לבין

 שלב ב

 

Displaced benthic foraminifera as 

indication for sub-marine sediment 

slides 

 

Anat Ash 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

, צבי בן אברהם

-אהובה אלמוגי

  לבין

 בשיפוט

Multi-disciplinary study of Deep Sea 

Microbial Ecological niches in the 

Levantine basin 

Maxim Rubin 

גודמן  ר"ד

בוורלי  רנוב'צ

 ,ניקול

Dan 

Tchernov  

 שלב א
Paleo environmental reconstruction 

from submerged amphora encrustation 
Stephane Martinez 

גודמן  ר"ד

בוורלי  רנוב'צ

 ,ניקול

Dan 

Tchernov  

 שלב ב

Reconstructing the shoreline and 

climate at the Maya site of Vista-

Alegre 

Roi Jaijel 

גודמן  ר"ד

בוורלי  רנוב'צ

 ,ניקול

Zvi Ben 
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Avraham  

 שלב ב

Large scale regional tsunami event 

identification in the eastern 

Mediterranean based on offshore 

sediment cores 

Yael Braun 

גודמן  ר"ד

בוורלי  רנוב'צ

 ,ניקול

zvi ben 

avraham  

 שלב א

Integrated 3D Seismic analysis of fluid 

flow and mass transport deposits in 

deepwater Pliocene-Pleistocene 

successions of the Levant Basin 

Emmanuel Ovie 

Eruteya 

דוד  וולדמן ר"ד

 ,ניקולס

  אברהם-צבי בן

 שלב א
Metal contamination in aquatic 

environments at the Israeli coastal plain 
Iris  Zohar 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

postdoc  

 שלב א

Understanding deposition processes in 

the Dead Sea Basin through the use of 

remotely sensed technologies 

Agustine  Pimstein 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

postdoc with 

Gideon Tibor  

 שלב א

Understanding deposition processes of 

chemical laminae Dead Sea Basin and 

their implication to flashflood records 

Reuven Belmaker 
 ,רויטל בוקמן ר"ד

postdoc  

 שלב א
Sand dunes migration in the coastal 

plain 
Joel Ruskin 

 ,רויטל בוקמן ר"ד

postdoc with 

Dorit Sivan  

 שלב ב

Developing geoelectric methods for 

detecting sub-marine fresh groundwater 

bodies within the inner Mediterranean 

continental shelf offshore Israel 

between Ashdod to Bat-Yam. In 

progress 

 לוי אלדד
 ,ברק חרות 'פרופ

  גדעון טיבור

 

 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2585-2583 18,088 ₪ 

The morphotectonic and 

the sedimentological 

history of the sub-marine 

Akhziv Canyon 

 משרד האנרגיה
  ,(PI) רויטל בוקמן ר"ד

 בן אברהם, אלמוגי

2585-2583 01,725  ₪ Metal contamination in רויטל בוקמן ר"ד משרד האנרגיה (PI),  
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wetland deposits at the 

coast of Israel 

 , נדיה טויטש

 נעם לוין

2588-2587 171,555  ₪ 

Understanding deposition 

processes at the laminae 

scale in the Dead Sea Basin 

and their implication to 

Quaternary climatic 

records 

ISF רויטל בוקמן ר"ד (PI) 

2582-2582 358,.02  ₪ 

Sub-marine slides as 

indicators for seismic 

activity in the Gulf of Eilat : 

AII 
  ,(PI) רויטל בוקמן ר"ד

 לבין-אלמוגי

2583-2582 827,555 ₪ 
Sand dunes migration in 

the coastal plain 

משרד 

 האנררגיה

  ,(PI) רויטל בוקמן ר"ד

 , יואל רסקין

 דורית סיוון

258.-2582 822555 ₪ 

Petrophysical and 

geotechnical properties of 

shallow gas-bearing 

unconsolidated sediments 

in the continental shelf off-

northern Israel 

משרד האנרגיה 

 והמים

  וולדמן ר"ד

 (PI) דוד ניקולס

258.-2587 855555 $ 

Regional Cooperation in 

Mediterranean Sea 

Research 

The Richard 

Lounsbery 

Foundation 

  וולדמן ר"ד

  ,דוד ניקולס

 אברהם-צבי בן

2583-2587 825555 ₪ 

High-resolution chemical 

analysis and petrography of 

Salt units in the Dead Sea 

Dead Sea 

Works, Inc 4 

  וולדמן ר"ד

 (PI) דוד ניקולס

2583-2582 055555 ₤ 

 

 

 

Mitigation of hydrocarbon-

related operational failures 

in the East Mediterranean 

 

 

 

The 

Wolfson 

Family 

Charitable 

Trust 

דוד  וולדמן ר"ד

  ,(PI) ניקולס

 , רנוב'דן צ

 אורי שטנר

2582-2582 055555 ₪ 

Gas seeps and submarine 

slides in the East 

Mediterranean: toward 

comprehensive geohazard 

prevention 

EU-FP7-

Marie Curie 

Career 

Integration 

Grants  

  וולדמן ר"ד

 (PI) דוד ניקולס

2588-2583 127.5 ₪ 

Project entitled: Insights 

into environmental 

reconstruction of the last 

interglacial in the Dead Sea 

 &Jordan Valley 

Swiss 

National 

Science 

Foundation 

  ,דוד ניקולס וולדמן ר"ד

Eric Verrecchia  

2582-258. 855555 ₪ 
Lake Chad seismic 

stratigraphy 

INSU  &

ERC  

  ,דוד ניקולס וולדמן ר"ד

Florence Sylvestre 

258.-2582 875555 ₪ 
Influence of the water level 

changes in the Levant 

Ministry of 

Energy and 

  ,(PI) רגינה כצמן ר"ד

Prof.Amotz Agnon, 



533 

 

basin on the earthquakes 

hazard 

Water 

Resources - 

Energy - 

Earth and 

Marine 

Sciences  

 Hebrew University 

2583-258. 2554555 ₪ 
Acoustical signals as 

repellent for jellyfishes 

Electrical 

Company of 

Israel 

  בוריס כצנלסון 'פרופ

(PI), B.Katsnelson, 

 T.Lotan, 

 I.Makovsky 

2588-2587 88.,555 $ 

Applications of acoustical 

interferometry in physical 

oceanography and 

Limnology 

BSF 

  בוריס כצנלסון 'פרופ

(PI), B.Katsnelson,  

A.Song 

2583-2587 255,555 ₪ 
באמצעים דחיית מדוזות 

 אקוסטיים
 חברת החשמל

 ,(PI) יצחק מקובסקי ר"ד

 , תמר לוטן

 בוריס כצנלסון

 $ מליון 242 2582-.258

מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון 

מרכז לחקר הים העמוק  -

 באוניברסיטת חיפה

 קרן הלמסלי

,(PI) יצחק מקובסקי ר"ד

  

 , הנהלת בית הספר

 יחסי חוץ

2583 
15,555 

 ₪ כ"בסה
 פרויקטים מסחרייםשני 

EDT, 

OCEAN 

SCIENCE 

 (PI) יצחק מקובסקי ר"ד

 

 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
-4Stambler, N. Berman יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל -הוד הים 

Frank, Goodman, Beverly. 2013. Editors 

  

גודמן  ר"ד

 בוורלי ניקול רנוב'צ

Katsman R. (2013) Sedimentary waves induced by free gas in רגינה כצמן ר"ד 
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muddy marine sediments: a modeling approach, GRL, 40(13): 

3379-3383.  

Katsman, R. Ostrovsky, I. & Y.Makovsky(2013), Methane bubble 

growth in fine-grained muddy aquatic sediment: insight from 

modeling, Earth and Planetary Science Letters, 377-378: 336-

346.  

 רגינה כצמן ר"ד

Katsman, R., Ostrovsky, I., Makovsky, Y. (2013) Finite element 

modeling of buoyancy-driven methane bubble growth in muddy 

aquatic sediment. International conference of underwater 

acoustics, Corfu, Greece, Article in Reviewed conference 

proceedings, Eds. John S. Papadakis & Leif Bjorno, 1553-1558.  

 רגינה כצמן ר"ד

Efrati,S., Lehahn,Y., Rahav,E., Kress,N., Herut,B., Gertman,I., 

Goldman,R., Ozer,T.,Lazar,M., Heifetz,E. (2013). Intrusion of 

coastal waters into the pelagic Eastern Mediterranean: in situ and 

satellite-based characterization, Biogeosciences, 10, 3349-3357, 

doi:10.5194/bg-10-3349-2013.  

 מייקל אריק לזר ר"ד

Miroslav, B., Rybakov, M., Lazar, M. (2013). Tutorial: The 

gravity stripping process as applied to gravity interpretation in the 

eastern Mediterranean. The Leading Edge, 32, 410-416  

 מייקל אריק לזר ר"ד

Katsman, R., Ostrovsky, I. Makovsky, Y. (2013) Methane bubble 

growth in fine-grained muddy aquatic sediment: Insight from 

modeling. Earth and Planetary Science Letters, 377–378, 336–

346.  

 יצחק מקובסקי ר"ד

Rubin-Blum, M., Antler, G., Turchyn, A.V., Tsadok, R., 

Goodman-Tchernov, B.N., Shemesh, E., Austin, J.A., Coleman, 

D.F., Makovsky, Y., Sivan, O. &Tchernov, D. (2013) 

Hydrocarbon-related microbial processes in the deep sediments of 

the Eastern Mediterranean Levantine Basin, FEMS Microbiol. 

Ecol., ??, 1-17, DOI: 10.1111/1574-6941.12264.  

 

 יצחק מקובסקי ר"ד

Klemperer, S.L., Kennedy, B.M., Sastry, S.R., Makovsky, 

Y.,Harinarayana, T. & Leech, M.L. (2013) Mantle fluids in the 

Karakoram fault: Helium isotope evidence, Earth and Planetary 

Science Letters, 366, 59–70.  

 יצחק מקובסקי ר"ד

Katsnel’son B. G., . Malykhin A. Yu and Tskhoidze (2013) 

"Propagation of wideband signals in shallow water in the presence 

of mesoscale horizontal stratification" . Acoustics Australia, 

41(1), 75-83.  

 בוריס כצנלסון 'פרופ

Grigor’ev V., Katsnelson B. Lynch J, (2013) "Energy fluctuations 

of high-frequency sound signals in a shallow water in the presence 

of nonlinear internal waves" Acoustical Physics, 59(4), 431-438.  

 בוריס כצנלסון 'פרופ

Esteban, F.D., Tassone, A., Lodolo, A., Menichetti, M., דוד  וולדמן ר"ד
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Waldmann, N., Lippai, H., Darbo, A., Baradello L., (in press). 

"Shallow and deep structure of the Fagnano-Magallanes pull-apart 

basin in Tierra del Fuego". Andean Geology  

 ניקולס

Vasskog, K., Waldmann, N., Bondevik, S., Nesje, A., Chapron, E., 

Ariztegui, D. (2013). "Evidence for Storegga tsunami run-up at the 

head of Nordfjord, western Norway". Journal of Quaternary 

Science, 28/4, 391-402.  

דוד  וולדמן ר"ד

 ניקולס

Pan, G. Krom, M.D., Zhang, M., Zhang, X., Wang, L., Dai, L., 

Sheng, Y., Mortimer, R.J. (2013) Impact of suspended inorganic 

particles on phosphorus cycling in the yellow river (china). 

Environmental science & technologyVolume: 47 Issue: 17 

Pages: 9685-92 DOI: 10.1021/es4005619  

מיכאל  קרום 'פרופ

 דוד

Krom, M.D. , A. Ben David, E.D. Ingall, L. G. Benning, S. Clerici 

, S. Bottrell, C. Davies, N. J. Potts, R.J.G. Mortimer , J. van Rijn 

(in press) Bacterially mediated removal of phosphorus and cycling 

of nitrate and sulfate in the waste stream of a non-polluting 

recirculating mariculture system. Water Research.  

מיכאל  קרום 'פרופ

 דוד

Krom, M.D., Kress, N., and Fanning, K. Silica cycling in the ultra-

oligotrophic Eastern Mediterranean Sea. (in review) 

Biogeosciences Discussion.  

מיכאל  קרום 'פרופ

 דוד

Amir N., U. Kafri, B. Herut and E. Shalev (2013)." Numerical 

Simulation of Submarine Groundwater Flow in the Coastal quifer 

at the Palmahim Area, the Mediterranean Coast of Israel. Water 

Resour". Manage.  27:4005–4020. 

 ברק חרות 'פרופ

Efrati S., Lehahn Y, Rahav E,., Kress N., Herut B., Gertman I., 

Goldman R,., Ozer T., Lazar, M. and Heifetz, E. (2013.) "Intrusion 

of coastal waters into the pelagic eastern Mediterranean: in situ 

and satellite-based characterization". Biogeosciences. 10(5), 3349-

3357. 

 

 ברק חרות 'פרופ

Brothers, D.S., U.S. ten Brink, B.D. Andrews, and J.D. Chaytor 

(2013) Geomorphic characterization of the U.S. Atlantic 

continental margin, Marine Geology, 338, 46-63. (Ordered by 

contribution. I am also the head of the lab)  

 אורי טן ברינק 'פרופ

Rubin-Blum, M., Antler, G., Turchyn, A.V.Tsadok, R.,Goodman-

Tchernov, B.N.,Shemesh, E. & Austin, J.A(2013). “Hydrocarbon-

Related Microbial Processes in the Deep Sediments of the Eastern 

Mediterranean Levantine Basin.”FEMS Microbiology Ecology, 

1–17.  

גודמן  ר"ד

 בוורלי ניקול רנוב'צ
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פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Shalem Y., Y. Weinstein , E. Levi , B. Herut , M. Goldman and Y. 

Yechieli (2013). The extent of aquifer salinization next to an 

estuarine river. Rapp. Comm. int. Mer Medit. (CIESM Congress 

Proceedings). 

 ברק חרות 'פרופ

Krom M.D. Kress, N., Berman-Frank, I., Rahav, E. (2013) Past, 

present and future patterns in the nutrient chemistry of the Eastern 

Mediterranean: In: The Mediterranean Sea: Its History and 

Present Challenges. Editors: S.Goffredo, H.Baader, and Z. 

Dubinsky  

מיכאל  קרום 'פרופ

 דוד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
-4Stambler, N. Berman יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל -הוד הים 

Frank, Goodman, Beverly. 2013. Editors 

גודמן  ר"ד

 בוורלי ניקול רנוב'צ
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 חוג למתמטיקה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 יעל כפיר-אלגום ר"ד 855%

 לאה אפשטיין 'פרופ 855%

 דוד בלנק 'פרופ 855%

 אורן בן בסט ר"ד 855%

 עמירם בראון 'פרופ 855%

 אלי ברגר ר"ד 855%

 שי גירון 'פרופ 855%

 יובל גנוסר ר"ד 855%

 יצחק וייט 'פרופ 855%

 אלק וינשטיין 'פרופ 75%

 פרול זפולסקי ר"ד 855%

 ולדימיר חיניץ 'פרופ 855%

 רפאל ירון-יוסטר 'פרופ 855%

 אנה מלניקוב ר"ד 855%

 תופיק מנסור 'פרופ 855%

 יעקב (פטרזייל)פתר  'פרופ 855%

 אלכסנדר בניקוב'קוז 'פרופ 855%

 שלמה ריזנר (אמריטוס)' פרופ 855%

 משה רויטמן (אמריטוס)' פרופ 855%

 ולדימיר רובנסקי 'פרופ 855%

 ברקוביץ יעקב( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 אברמוביץ שושנה( אמריטה)' פרופ גמלאית

 מורן גדי ( אמריטוס)' פרופ גמלאי

 צנזור יאיר(  אמריטוס)' פרופ גמלאי

 ויסמן איזו( אמריטוס)' פרופ גמלאי
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר ראשון חד חוגי דו חוגי 
 196.5  185  104 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 33  10  23 

 תואר שלישי 39  39 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 הצעת התיזה

B- מסלולים במטריצות משולשות עליונות ממש

 444(,3,2) מהצורה
 אנה מלניקוב ר"ד מעלוף נרדין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 עכרייה אסלאם אריזת משולשים בתחרויות

-יוסטר 'פרופ

 רפאל ירון

 סיים
-מציין אוילר שלאירים דמיוניים במבנה או

 מינימלי
 'קמנקוביץ סופה

פתר  'פרופ

 יעקב (פטרזייל)

 בשיפוט
The relation between homology and 

cohomology 
 דוד בלנק 'פרופ חרוף עזיז

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Cohomology of sheaves of generalized 

rings 
 כהן איתי

 ,דוד בלנק 'פרופ

, שי הרן' פרופ

הפקולטה 

, למתמטיקה

  הטכניון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
Geometric flows on foliated manifolds ליפלנדסקי סרגיי 

 ,דוד בלנק 'פרופ

ולדימיר ' פרופ
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החוג , רובנסקי

, למתמטיקה

  אוניברסיטת חיפה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Nonlinear dynamics on a surface with a 

time-dependent metric 
 טננהאוזר יוליאן

 ,דוד בלנק 'פרופ

ולדימיר ' פרופ

החוג , רובנסקי

, למתמטיקה

  אוניברסיטת חיפה

 תופיק מנסור 'פרופ סיף כאוכב סטטיסטיקות על מסלולי דיק סיים

טרם אישור 

 הצעת התיזה

חלוקה ופונקציות תזמון על מכונות יחסיות עם 

 מטרה משולבות
 לאה אפשטיין 'פרופ יציב עידו

 סיים

Software optimization of binary elliptic 

curves arithmetic using modern 

processor architectures 

Manuel Bluhm 

 ,שי גירון 'פרופ

PROF. DR.-

ING. 

CHRISTOF 

PAAR, Ruhr-

Universität Bo-

chum  

 בשיפוט

The general structure of edge 

connectivity of a vertesx subset in a 

graph. Even case4 

Alex Belous אלק וינשטיין 'פרופ 

 בשיפוט

Efficient coupled PHY and MAC use of 

Physical bursts by ARQ-enabled 

connections 

Amit Liron 

 ,אלק וינשטיין 'פרופ

Dr. Oran 

Sharon  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אלי ברגר ר"ד עבד אל האדי הדיל צביעת איחודי חזקות של מעגלים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אלי ברגר ר"ד עבד אל האדי גדיר תלות וכיסוי צלעי באיחודי עצים-אי

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שידוך קשת בגרפים עם דרגת צביעה מינימלית 

 גבוהה
 אלי ברגר ר"ד בגדדי מזהר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אלי ברגר ר"ד עותמן עביר קליקים באיחוד של גרפים

 

New Douglas-Rachford Algorithmic 

Schemes and Their Convergence 

Analyses 

Rafiq Mansour 
(  אמריטוס)' פרופ

 צנזור יאיר

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 אנה מלניקוב ר"ד ברנע נורית יריעות מסלוליות באלגבראות לי קלסיות שלב ב

 אנה מלניקוב ר"ד מנסור רונית SL(N) דואליות של יריעות מסלוליות ב שלב א
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 שלב ב
Deformation theory for algebras over 

PROPs and formality 
 ולדימיר חיניץ 'פרופ למברג דן

 רפאל ירון-יוסטר 'פרופ כהן קרן אלגוריתמים מבוססי מטריצות שלב ב

 באריגה אליאנה אין עדיין שלב א

פתר  'פרופ

 ,יעקב (פטרזייל)

זהו דוקטוראט משותף עם 

אוניברסיטת לוס אנדס 

בהנחייה , בקולומביה

  משותפת עם אלף אונשוס

 תופיק מנסור 'פרופ עסאקלה ולאא Combinatorial structures and statistics שלב ב

 שלב ב

Comparison among Five Arab States 

and Israel Concerning Math 

Textbooks in Grades 1st - 3rd4 

 מאל'אלג תאייד
 ,תופיק מנסור 'פרופ

  פרלה נשר' פרופ

 יובל גנוסר ר"ד שנבל   אופיר  Semi-invariants and group gradings שלב ב

 שלב ב
On the exponent of The Schur 

multiplier 
 סמבונט ניקולה 

 ,יובל גנוסר ר"ד

אלי אלחדף ' פרופ

  ( הטכניון)

 אלגוריתמי תזמון מקוונים עם דחיה בשיפוט
-זבידאת חנאן

 חידר
 לאה אפשטיין 'פרופ

 אלק וינשטיין 'פרופ Exotic cluster structures in SL(n) Idan Eisner שלב ב

 אלפתאח עבד על פונקציות הילברט של אידיאלים מדורגים שלב ב
' פרופ

 משה רויטמן (אמריטוס)

 שלב ב
On multi-wighted parabolic systems 

in Sobolev spaces 
 קליס אולג

 ,אלכסנדר בניקוב'קוז 'פרופ

  פרופסור רוונסקי

 מורן גדי( אמריטוס)' פרופ חליפה שפיק 4הקווטרניונים 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2585-258. 
807555 

 ₪ לשנה

Connections between 

Lie Representation 

Theory and Symplectic 

Geometry 

ISF 
 .A ,(PI) אנה מלניקוב ר"ד

Joseph 
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Fresse, L. & Melnikov, A. (2013). Smooth orbital varieties and 

orbital varieties with a dense B-orbit, International Mathematics 

Research Notices IMRN,5: 1122–1203.  

 אנה מלניקוב ר"ד

Melnikov, A. (2013). B-orbits of nilpotency order 2 and link 

patterns, Indagationes Mathematicae. New Series, 24(2): 443-473.  
 אנה מלניקוב ר"ד

Alon, N.& Yuster, R. (2013). The turán number of sparse 

spanning graphs, J. Combin. Theory Ser. B 103, 3, 337-343.  

-יוסטר 'פרופ

 רפאל ירון

Weimann, O.& Yuster,R. (2013). Replacement paths and distance 

sensitivity oracles via fast matrix multiplication, ACM Trans. 

Algorithms, 9, 2, 14.  

-יוסטר 'פרופ

 רפאל ירון

Eleftheriou, P.E. & Peterzil, Y. (2013). Lattices in locally 

definable subgroups of〈Rn,+〉.Notre Dame J. Form. Log.54, 3-

4,449–461.  

פתר  'פרופ

 יעקב (פטרזייל)

Peterzil, Ya'acov (2013). Starchenko, SergeiDefinability of 

restricted theta functions and families of abelian varieties.Duke 

Math. J.162(2013),no. 4,731–765  

פתר  'פרופ

 יעקב (פטרזייל)

Blanc, D. &Debasis, S.(2013). "A spectral sequence in Bredon 

cohomology." Journal of Homotopy & Related Structures, 

8(2): 279-305.  

 דוד בלנק 'פרופ

Weit, Y., Ray S. & Sarkar R. (2013). Completeness of grid 

translates. J. Fourier Anaysis and Applications.  

 

 יצחק וייט 'פרופ

Jelinek, V., Mansour, T. & Shattuck, M. (2013). "On multiple 

pattern avoiding set partitions."Advances in Applied 

Mathematics,50:292-326.  

 תופיק מנסור 'פרופ

Asakly, W., Mansour, T. & Schork, M. (2013). "Representing 

elements of the Weyl algebra by labeled trees."Journal of 

Mathematical Physics,54(2): 023514 (17pp.).  

 תופיק מנסור 'פרופ

Mansour, T. & Shattuck, M. (2013). "Partial matchings and 

pattern avoidance."Applicable Analysis and Discrete 

Mathematics,7:25-50.  

 תופיק מנסור 'פרופ

Mansour, T. & Shattuck, M. (2013). "Polynomials whose 

coefficients are generalized Tribonacci numbers."Applied 

Mathematics and Computation,219:8366-8374.  

 תופיק מנסור 'פרופ

Chen, Y., Mansour, T. & Zou, Q. (2013). "Embedding תופיק מנסור 'פרופ 
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distributions of generalized fan graphs."Canadian Mathematical 

Bulletin,56:265-271.  

Mansour, T. & Schork,M. (2013). "The generalized Touchard 

polynomials revisited."Applied Mathematics and 

Computation,219(19):9978-999.  

 תופיק מנסור 'פרופ

Asinowski, A., Barequet, G., Bousquet-M'elou, M., Mansour, T., 

Pinter,R.Y. (2013). "Orders induced by segments in floorplan 
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תקופת  גובה  שם  שם הצעת המחקר שם 
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ת /חבר הקרן המענק המענק

 הסגל
 ISF מנגנונים של הכחדה בחיה צעירה ₪ 155555 2583-2585

 מונא מארון 'פרופ

 (PI) 

2583-2581 8.55555 ₪ 

 EphA4התפקיד של קולטן 

במנגנונים תאיים ומולקולריים של 

 זיכרון פחד

הקרן הלאומית 

 למדע

 רפאל למפרכט ר"ד

 (PI) 

2583-2585 8554555 € 
Rapid adaptation to varying 

odor concentration 

FP7 Marie 

Curie 

  רומן שוסטרמן ר"ד

(PI) 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Sood, R., Ritov, G., Richter-Levin, G. & Barki-Harrington, L. 

(2013) Selective increase in the association of the β2 adrenergic 

receptor, β Arrestin-1 and p53 with Mdm2 in the ventral 

hippocampus one month after underwater trauma. Behav Brain 

Res, 240:26-8.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Kavushansky, A., Kritman, M., Maroun, M., Klein, E., Richter-

Levin, G., Hui, KS. & Ben-Shachar, D. (2013) β-endorphin 

degradation and the individual reactivity to traumatic stress. Eur 

Neuropsychopharmacol. 23(12):1779-88.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Lucas, M., Chen, A. & Richter-Levin, G. (2013) Hypothalamic 

corticotropin-releasing factor is centrally involved in learning 

under moderate stress. Neuropsychopharmacology. 38(9):1825-

32.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Li, Z. &Richter-Levin, G. (2013) Priming stimulation of basal but 

not lateral amygdala affects long-term potentiation in the rat 

dentate gyrus in vivo. Neuroscience, 246:13-21.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Vouimba, RM. & Richter-Levin, G. (2013) Different patterns of 

amygdala priming differentially affect dentate gyrus plasticity and 

corticosterone, but not CA1 plasticity. Front Neural Circuits, 

7:80.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Zitman, FM. & Richter-Levin, G. (2013) Age and sex-dependent 

differences in activity, plasticity and response to stress in the 

dentate gyrus. Neuroscience, 249:21-30.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Schmidt, MV., Abraham, WC., Maroun, M., Stork, O. & Richter-

Levin, G. (2013) Stress-induced metaplasticity: from synapses to 

behavior. Neuroscience, 250:112-20.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ
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Kim, EJ., Horovitz, O., Pellman, BA., Tan, LM., Li, Q., Richter-

Levin, G. & Kim, JJ. (2013) Dorsal periaqueductal gray-amygdala 

pathway conveys both innate and learned fear responses in rats. 

Proc Natl Acad Sci U S A, 110(36):14795-800.  

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Segev, A., Rubin, AS., Abush, H., Richter-Levin, G. & Akirav, I. 

(2013) Cannabinoid Receptor Activation Prevents the Effects of 

Chronic Mild Stress on Emotional Learning and LTP in a Rat 

Model of Depression. Neuropsychopharmacology. doi: 

10.1038/npp.2013.292. [Epub ahead of print] 

 גל ריכטר לוין 'פרופ

Shahar-Gold, H., Gur, R. & Wagner, S. (2013). Rapid and 

reversible impairment of short- and long-term social recognition 

memory by acute isolation of adult rats. PLOS ONE, May 

31;8(5):e65085.  

 שלמה וגנר ר"ד

Mamrut, S., Harony, H., Sood, R., Shahar-Gold, H. Gainer, H., 

Barki-Harrington, L. & Wagner, S. (2013). DNA methylation 

regulates the transcription of the oxytocin receptor. PLOS 

ONE, Feb. 2013 8(2): e56869.  

 שלמה וגנר ר"ד

Wellman CL, Camp M, Jones VM, MacPherson KP, Ihne J, 

Fitzgerald P, Maroun M, Drabant E, Bogdan R, Hariri AR, 

Holmes A. (2013). Convergent effects of mouse Pet-1 deletion and 

human PET-1 variation on amygdala fear and threat processing. 

Exp Neurol., 250:260-9.  

 מונא מארון 'פרופ

Lahoud N, Maroun M.(2013). Oxytocinergic manipulations in 

corticolimbic circuit differentially affect fear acquisition and 

extinction. Psychoneuroendocrinology. 38(10):2184-95.  

 מונא מארון 'פרופ

Maroun M, Ioannides PJ, Bergman KL, Kavushansky A, Holmes 

A, Wellman CL (2013). Fear extinction deficits following acute 

stress associate with increased spine density and dendritic 

retraction in basolateral amygdala neurons. Eur J Neurosci. 

38(4):2611-20.  

 מונא מארון 'פרופ

Slouzkey I, Rosenblum K, Maroun M. (2013). Memory of 

conditioned taste aversion is erased by inhibition of PI3K in the 

insular cortex. Neuropsychopharmacology. 38(7):1143-53.  

 מונא מארון 'פרופ

Schmidt MV, Abraham WC, Maroun M, Stork O, Richter-Levin 

G.(2013). Stress-induced metaplasticity: from synapses to 

behavior. Neuroscience. 10, 250:112-20.  

 מונא מארון 'פרופ

Udagawa T, Farny NG, Jakovcevski M,KaphzanH, Alarcon JM, 

Anilkumar S, Ivshina M, Hurt JA, Nagaoka K, Nalavadi VC, 

Lorenz LJ, Bassell GJ, Akbarian S, Chattarji S, Klann E, Richter 

JD. (2013). Genetic and acute CPEB1 depletion ameliorate fragile 

X pathophysiology, Nat Med.19(11):1473-7. doi: 

10.1038/nm.3353.  

 חנוך קפצן ר"ד
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KaphzanH, Buffington SA, Ramaraj AB, Lingrel JB, Rasband 

MN, Santini E, Klann E. (2013). Genetic reduction of the α1 

subunit of Na/K-ATPase corrects multiple hippocampal 

phenotypes in Angelman syndrome. Cell Rep. 15;4(3):405-12. 

doi: 10.1016/j.celrep.2013.07.005.  

 חנוך קפצן ר"ד

Santini E, Huynh TN, MacAskill AF, Carter AG, Pierre P, 

Ruggero D,KaphzanH, Klann E. Nature. Exaggerated translation 

causes synaptic and behavioural aberrations associated with 

autism (2013).Jan 17;493(7432):411-5. doi: 10.1038/nature11782.  

 חנוך קפצן ר"ד

Segev, Y., Michaelson, D.M. & Rosenblum, K. (2013). ApoE ε4 

is associated with eIF2α phosphorylation and impaired learning in 

young mice. Neurobiology of Aging  

 קובי רוזנבלום 'פרופ

Slouzkey, I.,Rosenblum, K.& Maroun, M.(2013).Inhibition of 

PI3K in the insular cortex induces erasure of conditioned taste 

aversion memory. Neuropsychopharmacology.  

 קובי רוזנבלום 'פרופ

Stern, K.,Adaikkan, C.,David, O., Sonenberg, N.&Rosenblum, K. 

(2013). Blocking eIF2a kinase – PKR – Enhances Positive and 

Negative Forms of Cortex-Dependent Taste Memory . Journal of 

Neuroscience, Feb 6;33(6):2517-25.  

 קובי רוזנבלום 'פרופ

Taha, E.,Gildish, I.,Ben-Rai, S.G.& Rosenblum, K. (2013). The 

role of eEF2 pathway in learning and synaptic plasticity. Review, 

J Neurobiol Learn Mem.  

 קובי רוזנבלום 'פרופ

Inberg, S.,Elkobi, A.,Edri, E. & Rosenblum, K. (2013).Taste 

familiarity is inversely correlated with Arc hemispheric 

lateralization.J Neurosci, 33 (28) 11734-11743.  

 קובי רוזנבלום 'פרופ

Habib MR1, Ganea DA, Katz IK, Lamprecht R. (2013). ABL1 in 

thalamus is associated with safety but not fear learning. Front 

Syst Neurosci. 26;7:5  

 רפאל למפרכט ר"ד

Reuveni, I. Saar, D., & Barkai, E. (2013) A novel whole-cell 

mechanism for long-term memory enhancement, PLoS ONE 8(7): 

e68131.  

 אדי ברקאי 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 
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 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדעי הרפואה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 גאולה קלורין ר"ד 75%

 אדיתה רוואי ר"ד 75%
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 חיים שפירא ר"ד 27%

 
 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  חד חוגי דו חוגי 
   118  59  תואר ראשון

  
 

 מידע אישי. 3

כולל )תלמידים לתואר שני הנחיית . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

אורחות חיים והרגלי אכילה בחולות 

 פיברומיאלגיה
 בוקאי מאיה 

 ,חיים שפירא ר"ד

ר רונית "ד

בריאות )אנדוולט 

ר "ד; (הציבור

סיימון וולפסונס 

  (ם"ח רמב"בי)

 סיים
הצורה החתוכה החדשה של ,  t-Baxאפיון של 

 Bax -אפופטוטי-החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד מיכלזון רנטה

 סיים
-Bcl-2תפקוד של הקומפלקס -אנליזת מבנה

ARTS-XIAP המקדם מוות תאי 
 שרית לריש ר"ד יעל קורץ

טרם אישור 

 הצעת התיזה

המאפשר  ARTSי "ע BAXמכניזם ההפעלה של 

 התחלת הרג התא
 שרית לריש ר"ד דרומי עידו

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 ARTSי החלבון "ע BCL2רגולציה של החלבון 

 המתחיל תהליך אפופטוטי בתאים

-גיימנסון לנה

 ויינטראוב
 שרית לריש ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

על מטסטסטטיות של תאי  ARTSהשפעת החלבון 

 סרטן שד
 אזי'חיג פאטמה

 ,שרית לריש ר"ד

  ר דלית ברקן"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The role of the IAP-antagonist ARTS in 

the resolution of inflammation” 
 מימון נעמה

 ,שרית לריש ר"ד

ר עמירם "ד
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  אריאל

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב א

פיתוח שיטות לסריקת ספריות מולקולות קטנות 

 ARTSאפופטוטי -המחקות את החלבון הפרו
 שרית לריש ר"ד צור אבישי

 

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

הצעת שם 

 המחקר
 שם הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

2583-2585 8,555,555 $ 

Initiation of apoptosis at 

the mitochondria and its 

role in tumor suppression 

The Heyman 

Milgrom 

research grant 

award 

 (PI) שרית לריש ר"ד

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Cohen S, & Shapiro H. (2013). "Comparable placebo treatment" 

and the ethics of deception. J Med Philos. 38(6):696-709.  
 חיים שפירא ר"ד

Khallaayoune K, Qualls WA, Revay EE, Allan SA, Arheart KL, 

Kravchenko VD, Xue RD, Schlein Y, Beier JC, Müller GC. 

(2013). Attractive toxic sugar baits: control of mosquitoes with the 

 אדיתה רוואי ר"ד
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low-risk active ingredient dinotefuran and potential impacts on 

nontarget organisms in Morocco. Environ Entomol.42(5):1040-5. 

Revay EE, Kline DL, Xue RD, Qualls WA, Bernier UR, 

Kravchenko VD, Ghattas N, Pstygo I, Müller GC. (2013). 

Reduction of mosquito biting-pressure: spatial repellents or 

mosquito traps? A field comparison of seven commercially 

available products in Israel. Acta Trop,127(1):63-8.  

 אדיתה רוואי ר"ד

Qualls, W.A.; Muller, G.C.; Revay, E.E.; Allan, S.A.; Arheart, 

K.L.; Beier, J.C.; Smith, M.L.; Scott, J.M.; Kravchenko, V.D.; 

Hausmann, A.; Yefremova, Z.A.; Xue, R.D.(2013). Evaluation of 

attractive toxic sugar bait (ATSB)-Barrier for control of vector and 

nuisance mosquitoes and its effect on non-target organisms in sub-

tropical environments in Florida. Acta Tropicavol. 131 March, 

2014. p. 104-110.  

 אדיתה רוואי ר"ד

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/שפורסמו בתקופה באנציקלופדיות 

- /3102/0320 

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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 פקולטה למשפטיםה

 

 גד ברזילי' פרופ: דיקן

 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר ראשון 579.5 

 תואר שני 612

 תואר שלישי 58

 כ"סה 55088
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 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 יהודה אדר ר"ד 100%

 יוסף אדרעי 'פרופ 100%

 עילי אהרנסון ר"ד 100%

 שולמית אלמוג 'פרופ 100%

 ניבה קורן-אלקין 'פרופ 100%

 דניאל אוליאל-בן ר"ד 100%

 גד ברזילי 'פרופ 100%

 אורן גזל אייל 'פרופ 100%

 מיכל גל 'פרופ 100%

 חאלד גנאים ר"ד 100%

 עמנואל גרוס 'פרופ 100%

 טל רסקי'ז ר"ד 100%

 עלי זלצברגר 'פרופ 100%

 יונתן יובל 'פרופ 100%

 קארין-כרמית יפת ר"ד 100%

 שגית מור ר"ד 100%

 פאינה סיון-מילמן ר"ד 100%

 אלן מילר ר"ד 80%

 מרדכי מירוני 'פרופ 100%

 דורון מנשה ר"ד 100%

 אילן סבן ר"ד 100%

 רביע עאסי ר"ד 100%

 פניה זלצברגר-עוז 'פרופ 80%

 רונן פרי 'פרופ 100%

 אלכסנדר קדר ר"ד 100%

 עומר קמחי ר"ד 100%

 יחיאל קפלן 'פרופ 100%

 ארנה רבינוביץ עיני ר"ד 100%

 אמנון רייכמן 'פרופ 100%

 נויה רימלט ר"ד 100%

 אריאן ברזילי-רנן ר"ד 100%

 יאיר שגיא ר"ד 100%
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מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה ראשוןתואר  חד חוגי דו חוגי   
675   0  675 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 216  159  57 

 תואר שלישי  85  85
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
לאחר אישור 

 התיזההצעת 

אנשים "אחריות בעל שליטה לסיכון הנובע מ

 "מסוכנים
 יהודה אדר ר"ד ובראן'ג אנדרו

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 הר כרמל  יונתן  ספר הלימוד הדיגיטלי 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 מיכל גל 'פרופ רז ירון חברות לתועלת הציבור בשיפוט

 טל רסקי'ז ר"ד שוורץ אורן  תום לב ודרישת הכתב בחוזי מקרקעין  בשיפוט

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שולמית אלמוג 'פרופ ערב מוריאל הזכות להישכח באינטרנט

 אלן מילר ר"ד IPO Underpricing: Is It Inefficient? Steven Billion סיים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הזאכת במשפט המוסלמי בראי תורת המסים 

 המודרנית
 יוסף אדרעי 'פרופ ואתד עסמת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 יוסף אדרעי 'פרופ זאחלקה עיקב מיסוי עסקת חליפין

 סיים
European Master Programme in Law 

and Economics  
Marjolein Derous 

-מילמן ר"ד

 ,פאינה סיון

Felix Hemlich  

 אורן גזל אייל 'פרופ Why Don't Harsher Sentences Increase Klara Keglevic סיים
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Deterrence - an Economic and 

Behavioral Analysis 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אורן גזל אייל 'פרופ עמנואל ניבין מאסר על תנאי כשיקול לקולא

טרם אישור 

 הצעת התיזה

ניתוח ביקורתי : ישראליזציה של הדין המוסלמי

 והשוואתי
 שיבלי אמיר

-כרמית יפת ר"ד

 קארין

 גד ברזילי 'פרופ סולל יפעת קואופרטיבים בישראל בשיפוט

 גזיאל תמיר רגולציה בתחומי האתיקה השיפוטית בשיפוט

 ,גד ברזילי 'פרופ

פרופסור יחיאל 

  קפלן

 סיים
עמדותיהם של אנשים זקנים כלפי מערכת החוק 

 ובתי המשפט בישראל
 סגל מיכל

 ,שגית מור ר"ד

  ישראל דורון' פרופ

 סיים

Economic effects of occupational 

health Regulations regarding stress and 

burnout 

Ines Corinna   

Reith  
 שגית מור ר"ד

 סיים

טכנולוגית זיהוי תסמונת דאון בשלב הטרום 

לידתי בעידן שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות 

 במדינת ישראל

 שגית מור ר"ד מלכה טפת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 שגית מור ר"ד פרידמן עדי תרומת אברים בין אינדיבידואליזם לקהילתנות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 רונן פרי 'פרופ גלבוע רון  אחריות בנזיקין של עד מומחה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דאבור סאאב  הבולחה בעולם הערבי

 ,מרדכי מירוני 'פרופ

  ר חאלד גנאים"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מרדכי מירוני 'פרופ בן עוז רענן חושפי שחיתויות

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 מרדכי מירוני 'פרופ עזאם וויסאם צווי הרחבה ככלי הסדרה של תנאי עבודה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הנפסקים בבתי , בחינה ביקורתית של הסעדים

הדין לעבודה לטובת נשים אשר פוטרו על רקע 

 או טיפולי פוריות, הריון

 נויה רימלט ר"ד גרוס מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

חוק יחסי ממון והשלכותיו על נשים ערביות 

 מוסלמיות במדינת ישראל
 בסול-זועבי סירין

 ,נויה רימלט ר"ד

, ר דפנה הקר"ד

, הפקולטה למשפטים

-אוניברסיטת תל

  אביב

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

המשפטיים בנוגע לכתובה התפתחות העקרונות 

בתקופת ,באשכנז בימי הביניים

 (12-המאה העשירית עד ה)הראשונים

 יחיאל קפלן 'פרופ פייגלין יצחק

 בשיפוט
הרגולציה בתחומי האתיקה השיפוטית בעידן 

 נציבות תלונות הציבור על שופטים
 תמיר  תמיר 

 ,יחיאל קפלן 'פרופ

  פרופסור גדי ברזילי

טרם אישור 

 זההצעת התי

נמצא בהפסקת לימודים  -הערה )המרחב האפור 

 (עקב בעיות בריאות
 אלכסנדר קדר ר"ד חובב אורן

טרם אישור 

 הצעת התיזה

רוקי עם מתיישבים 'השפעת המפגש עם שבט הצ

 אמריקניים
 כנען נדב

 ,אלכסנדר קדר ר"ד

, פרופסור גד ברזילי

  ר עילי אהרונסון"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השלמות )משפט וההליך האזרחי חמלה בבתי 

 (לדוקטורט
 דורון מנשה ר"ד הראל-לפין חנה 
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לאחר אישור 

 הצעת התיזה

הרטוריקה , הארכת מעצר מעל תשעה חודשים

השלמות )פקטו -השיפוטית אל מול המצב דה

 (לדוקטורט

 דורון מנשה ר"ד עאסלה  איהאב

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דורון מנשה ר"ד רייס רועי (לדוקטורטהשלמות )עבירות אחריות קפידה 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

זכות עיון בחומר חקירה לחשוד ולסניגור בשלב 

 מעצר ימים
 דורון מנשה ר"ד דוידי מיכל

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

האם הינה ראייה ראויה  -פ קול "ראיית זיהוי ע

 ?ובאיזה תנאים
 דורון מנשה ר"ד באיולה יוליה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 דורון מנשה ר"ד שגראוי מור  סוזן הביגמיה בחברה רב תרבותית

 בשיפוט

על על  Metadata-השפעתן של מניפולציות ב

רשומות מוסדיות "קבילותן ואמיתות תוכנן של 

 "8ממוחשבות

מריוס )בן חיים  מאור

 ('חיימוביץ
 דורון מנשה ר"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דורון מנשה ר"ד גריפאת טארק להרשעות שוואהגורמים העיקריים 

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דורון מנשה ר"ד רוזנברג ציפי ? ראיות סטטיסטיות כעובדות

טרם אישור 

 הצעת התיזה

הממשק עם החוק הפלילי של מבוגרים הלוקים 

בהפרעת קשב וריכוז ובדיקת שאלת אחריותם 

ואשמתם של אותם לוקים בגין עבירות פליליות 

 8שביצעו

 דורון מנשה ר"ד אביגדור אברהם

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 יצחק חיים ציפורה זיהוי נאשם ללא מסדר 

 ,דורון מנשה ר"ד

ר שי ווזנר "ד

מאוניברסיטת תל 

  אביב

 סיים
Systemic effects of Unwinding 

Derivatives in Bankruptcy 
Dimitar Kyosev עומר קמחי ר"ד 

 סיים
Manipulating agent's behavior by 

government agencies 
Mateusz Bukaty עומר קמחי ר"ד 

 בשיפוט
-ב"התשי, לחוק הנפט  33לפרשנותו של סעיף 

1586 

-צימרמן נדיה

 מוגילבסקי
 יאיר שגיא ר"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 

Patents and Biotechnology Law 

 

Rivki  Friedmann 
-בן ר"ד

 דניאל אוליאל

אישור טרם 

 הצעת התיזה

An empirical analysis of patenting 

activity in economic and financial 

crisis conditions 

Michael 

 Gishboliner 

-בן ר"ד

 דניאל אוליאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Economic implications of net 

neutrality 
Hendrik  Lüth 

-בן ר"ד

 דניאל אוליאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה
Uncertainty in copyright law Mounia  Faouzi 

-בן ר"ד

 דניאל אוליאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

בין שילוב יחסי לניכור  -רב תרבותיות ממוסדת 

גרמניה והרב תרבותיות כלפי המיעוט : מהותי

 מוסלמי בגרמניה-הטורקי

 אוטמזגין שלום
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר

טרם אישור 

 התיזההצעת 
 חאלד גנאים ר"ד אבו מוהנד מוהנד עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 נסר מיל 'ג פיצוי על נזק נפשי לניזוק משני בנזיקין שלב א

 ,יהודה אדר ר"ד

  רונן פרי' פרופ

 שלב ב
Communication Policy and Distributive 

Justice 
 ימיני מורן 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 בשיפוט
Personal Websites in the Service of 

Knesset Members 

חליבה  שרון 

 אמיר 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 אניספלד קרן  Trade Secrets שלב ב
-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 Open Access to Publications שלב ב
דרור -קן דלית 

 פלדמן 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

  Private Public Partnership שלב ב
-ארידור רחל 

 הרשקוביץ 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 שלב ב
IP and Collaboration: A case study of 

Stem Cells Research  
 ק'פונצ טליה 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 ברוק איל  Law and Creativity שלב א
-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 שלב א
Invention Secrecy and National 

Security  
 דוד  יאיר 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

 מיכל גל 'פרופ אינדיג תמר היבטים תרבותיים של דיני ההגבלים העסקיים שלב ב

 מיכל גל 'פרופ שטיינר אילן אחריות חברתית של תאגידים בישראל שלב ב

 גבע גבי איזון אינטרסים בדיני קנין רוחני -פוליפול שלב ב
 ,מיכל גל 'פרופ

  דניאל בן אוליאל

 מיכל גל 'פרופ קורן יהודית אחריות מוגבלת של חברת יחיד שלב ב

 שלב ב
היבטים משפטיים של מערכת היחסים בין חברות 

 בהןלתועלת הציבור לבין בעלי האינטרסים 
 מיכל גל 'פרופ ברינט נוי

 טל רסקי'ז ר"ד לביא מיכל הקשר חברתי בין משפט וטכנולוגיה שלב ב

 טל רסקי'ז ר"ד ידין גלעד  The Law of Virtual Reality שלב א

 שלב ב

כיצד הבנת  -מהבנה נרטיבית להכרה משפטית 

יכולה לסייע בהבניית , נרטיב טראומה הורית

ילדים בעלי מוגבלות הסדרים למימוש זכויות 

 8בישראל

 עם-איש מרווה
 ,שולמית אלמוג 'פרופ

  שגית מור' דר

 שלב ב
, הבנייה משפטית: אימהּות פונדקאית בישראל"

 8"חברתית ותרבותית
 כץ-פלד תמר 

 ,שולמית אלמוג 'פרופ

  'צבי איצקוביץ' פרופ

 שלב ב
אידאולוגיות  –ברירת עוברים בעידן הטכנולוגי 

 וסמויותגלויות 
 ארי-בן אלית

 ,שולמית אלמוג 'פרופ

  שגית מור' דר
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 שלב ב

טיפול בתופעת הבריונות ברשת האינטרנט בקרב 

, יתרונות: בני נוער באמצעות המשפט הפלילי

 8חסרונות ודרכים אלטרנטיביות לטיפול בתופעה

 פרנקו ליאת
 ,שולמית אלמוג 'פרופ

  חאלד גנאים' דר

 שלב ב
הנאצית בהבניית שדה צילה של הרפואה 

 8הניסויים הרפואיים בבני אדם בישראל
 מלול לימור

 ,שולמית אלמוג 'פרופ

  'נדב דוידוביץ' פרופ

 שלב ב
ספרות  –בירות מין כנגד נשים בעתות מלחמה 

 8וקולנוע לצד משפט
 שולמית אלמוג 'פרופ ליבסקר עדי

 בונן-דניאל מירב צדק מאחה ברשלנות רפואית שלב א

רבינוביץ  ר"ד

 ,ארנה עיני

  שגית מור' דר

 כנען נדב ירוקי'התפתחות המשטר הקנייני בשבט הצ שלב א

 ,עילי אהרנסון ר"ד

, פרופסור גד ברזילי

  ר סנדי קדר"ד

 יוסף אדרעי 'פרופ כהנא טל  היבטי מיסוי -הרחבת הקיבוץ  שלב א

 שוב כרמית  פנסיות בקיבוצים שלב א

-מילמן ר"ד

 ,פאינה סיון

  איסי דורון

 שלב ב
חומרת העונש כגורם מרתיע והשפעת חומרת 

 העונש על ניסיונות התחמקות מעונש
 אורן גזל אייל 'פרופ טלמון יעל

 זוהר יוסף משפט פלילי בצל המיקוח שלב ב

 ,אורן גזל אייל 'פרופ

( רוברט)ישראל 

  אלון הראל, אומן

 אורן גזל אייל 'פרופ שפירא רון ראיות מנהליות לביצוע עבירה פלילית שלב ב

 שלב ב
השפעת מידת ההתמקצעות של שופטים במטריה 

 המשפטית הנדונה על קבלת ההחלטות השיפוטית

נוחי 

-פוליטיס (נחמה)

 מגידיש

 אורן גזל אייל 'פרופ

 אורן גזל אייל 'פרופ אלקבץ אופירה צדק פרוצדוראלי בהליך הפלילי בישראל שלב ב

 עמנואל גרוס 'פרופ מרידור קארין  המודחק בעבירות מיןהזיכרון  שלב ב

 עמנואל גרוס 'פרופ צור אילן  היקף חובת הגילוי של התביעה בהליך הפלילי בשיפוט

 שלב ב
הטלת מגבלות על עברייני מין מורשעים 

 ושיקומם 
 עמנואל גרוס 'פרופ בר ערן 

 שלב ב

להערכת המציאות :מסגרת עיונית תיאורטית

לזכויות חשודים ולאופן הראוי לעיצובו הנוגעת 

מחדש של מודל התרופות הקיים לפגיעה 

 בזכויותיהם

אושרה 

 קנצפולסקי  
 עמנואל גרוס 'פרופ

 שלב א
הביקורת השיפוטית על פעולות השלטון בעתות 

 חירום
 עמנואל גרוס 'פרופ כמאל  כמאל 

 סיים
כללי אחריות ואתיקה מקצועית בייצוג משפטי 

 ההכרח במסגרת מאחדת: זקניםשל לקוחות 
 ריך-סגל מיטל

 ,שגית מור ר"ד

  ישראל דורון' פרופ

 שלב ב
אידאולוגיות  –ברירת עוברים בעידן הטכנולוגי 

 גלויות וסמויות
 ארי-בן אלית

 ,שגית מור ר"ד

  שולמית אלמוג' פרופ

 שלב ב
קולם של הורים לילדים : עם כל הכדורים באוויר

 משפטי, חברתי, אישי –עם לקויות 
 איש עם מרווה 

 ,שגית מור ר"ד

  שולמית אלמוג' פרופ

 בונן-דניאל מרב  צדק מאחה ברשלנות רפואית שלב א

 ,שגית מור ר"ד

ר ארנה רבינוביץ "ד

  עיני

 נאסר מיל'ג נזק נפשי עקיף שלב א
 ,רונן פרי 'פרופ

  יהודה אדר
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 טרכטנברג אלה מדיינות הקצאת המקרקעין בישראל שלב ב

 ,אלכסנדר קדר ר"ד

פרופסור דבורה 

  שמואלי

 שלב ב

חסמים בהשגת וקידום צדק סביבתי בקרב 

האזרחים הערבים בישראל יעור ומחצבות כמקרי 

 מבחן

 חיידר עלא

 ,אלכסנדר קדר ר"ד

פרופסור ראסם 

  חמייסי

 שלב ב
דרישת המודעות כמרכיב של יסוד נפשי בעבירות 

 8 מחשבה פלילית ובהגנות הקבועות בדין הפלילי
 מנחם אוריאנה

 ,דורון מנשה ר"ד

  ר חאלד גנאים"ד

 דורון מנשה ר"ד פומרנץ  אבישג נטל הבאת הראיות בהליך הפלילי  שלב ב

 שלב ב

החובה המוסרית והמשפטית להגן על חפים מפשע 

אנאליטי -עיון ביקורתי: שווא-הרשעתמפני 

במחויבויותיה הנורמטיביות והפרוצדוראליות 

 הנגזרות של מערכת המשפט

 דורון מנשה ר"ד שוחט נחשון

 דורון מנשה ר"ד אלקסלסי יניב שיפוט בחלל ראייתי שלב ב

 דורון מנשה ר"ד בורוש ענבל הלוגיקה של יישוב סכסוכים בעידן הדיגיטלי שלב א

 דורון מנשה ר"ד סנדר גיא דאטה והמשפט-מטא שלב א

 דורון מנשה ר"ד שנפ תום ?העת לחדש –קבילות ראיות מדעיות  שלב א

 האפשרי והראוי -נימוקן של קביעות עובדתיות סיים
-צליח אירית

 ברנדס
 דורון מנשה ר"ד

 שלב ב

מודל מוצע להבניית גישה חדשה בכל הנוגע 

הישראלי ויישום תיקון החוק , לראיית הזיהוי

 הדרישה לתוספות ראייתיות

-שמואלי נגה

 מאייר
 דורון מנשה ר"ד

 שלב א
הצדקת התנהגויות לטובת הזולת בשל קירבה 

 מוסר ובמשפט -והשתייכות
 דורון מנשה ר"ד גרונר אייל

 אברהם אברהם מותב תלתא סיים
 ,עלי זלצברגר 'פרופ

  רמזי סולימאן

 עלי זלצברגר 'פרופ נוה שירלי לוביניתוח כלכלי של פעילות  שלב ב

 Patents law and Antitrust Law Gavriel  Geva שלב ב

-בן ר"ד

 ,דניאל אוליאל

  מיכל גל

 שלב ב
 

 אי ציות אידיאולוגי במשפט בעברי
 חזות תומר

-עוז 'פרופ

 ,פניה זלצברגר

  ר אביעד הכהן"ד

 בשיפוט
צמיחתו של נרטיב התרבות  -"נפולת של חדשות"

 1550-60108הגלובליסטית הישראלית 
 ברנוי גדעון

-עוז 'פרופ

 ,פניה זלצברגר

  משה צוקרמן' פרופ

 שלב ב
West Germany’s Policy toward Israel in 

the Begin Era (1977–1983) 
 לבר הוברט

-עוז 'פרופ

 ,פניה זלצברגר

Prof. Dr. Eckart 

Conze   

 שלב א

The German political foundations: 

NGO or part of the foreign policy 

machinery - The case of Israel and the 

Palestinian Territories 

 קתרינה קונרק

-עוז 'פרופ

 ,פניה זלצברגר

Prof. Dr. Stephan 

Stetter  

 חאלד גנאים ר"ד אוצרי שי הרציונאלים להצדקים והפטרים שלב ב

 חאלד גנאים ר"ד עבאס דיב האחריות הפלילית של תאגיד שלב ב

 פרנקו ליאת בריינות באינטרנט שלב ב
 ,חאלד גנאים ר"ד

  שולמית אלמוג' פרופ
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 חאלד גנאים ר"ד מנחם אוריאנה היסוד הקוגנטיטבי של המחשבה הפלילית שלב ב

 חאלד גנאים ר"ד פלאח זאיד עבריינים במשפט הפלילי-מהותו של רב סיים

 סיים
מייעצים ומייצגים בדיני האחריות הפלילית של 

 המס
 חאלד גנאים ר"ד מלכה קרנית

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק

שם הצעת 

 המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

6013-6015 1132380 ₪ 
Learning in a NetworKed 

Society (LINKS) : 
iCore 

-אלקין 'פרופ

 ,(PI) ניבה קורן

Yael Keli  & others  

6013-6012 233,500 ₪ 

Defensive Democracy - 

Legal Measures for Cyber 

Protection and the Protection 

of Constitutional Rights 

MOST 

-אלקין 'פרופ

  ,(PI) ניבה קורן

 , עמנואל גרוס

 רסקי 'טל ז

6013-6012 

 

6,100,000 

₪ 

 

 

 

Cyber and Extreme 

Conditions 

MOST 

, (PI) גד ברזילי 'פרופ

Prof 

 Amnon Reichman, 

Prof Eli Zalsberger,  

Prof Deborah 

Shmueli 

6013-6015 6,100,000 $ 
Rule of Law under Extreme 

Conditions 
Minerva 

  ,(PI) גד ברזילי 'פרופ

Prof. 

 Amnon Reichman,  

Prof Eli Salzberger, 

Prof. Deborah 

Shmueli 

6011-6013 352100 ₪ 

Judicial Specialization - The 

Effects of Judicial 

Specialization on Pretrial 

Detention Decisions 

הקרן הלאומית 

 ISFלמדעים 

גזל  'פרופ

 (PI) אורן אייל

6016-6018 630000 ₪ 
מדיניות משפטית ביחס לטיפול 

 בטרור המקוון
MOST 

  עמנואל גרוס 'פרופ

(PI) 

 סייבר-מוסט  סייבר -שלטון החוק במצבי קיצון  ₪ מליון 182 6013-6012

  עלי זלצברגר 'פרופ

(PI), 

 , אמנון רייכמן 

 , גדי ברזילי

 דבורה שמואלי

6013-6012 2008000 ₪ 
רעידות  -שלטון החוק במצבי קיצון 

 אדמה
 מוסט

  עלי זלצברגר 'פרופ

(PI),  



569 

 

 ,רייכמןאמנון 

 , גדי ברזילי 

 דבורה שמואלי

6013-13 68,000 $ 

68 years to german 

reunification: lessons about 

reconciliation 

DAAD 

 עלי זלצברגר 'פרופ

 (PI),  

 סבין פון מרינג

6013-6012 

162,000 

+ ח לשנה "ש

ח "ש 80,000

לשנה 

 ₪ ראשונה

הגיאוגרפיה המשפטית של הנגב 

1500-1532 
ISF 

 אלכסנדר קדר ר"ד

 (PI),  

 פרופסור אורן יפתאל

6013 3600 $ 

When Rosa Parks 

"Volunteers" to Sit in the 

Back: Multiculturalism in 

Action 

The 

Hadassah-

Brandies 

Institute 

Research 

Award 

 (PI) נויה רימלט ר"ד

 

 

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

 שם המאמר ובימת הפרסום
ת /שם חבר

 הסגל
הצעה למודל חדש לאחריות : שומרים על קשר(8 "86013 )מ, ולביא8 ט, רסקי'ז

  231-202(: 6)מג, משפטים"8 מתווכים מקוונים
 טל רסקי'ז ר"ד

בעקבות עשור , בין הפרטי לציבורי: עבודה אסורה(8 "6013)סיון -פאינה מילמן

 8 ו"ל, עיוני משפט," ץ שדות"לבג
 פאינה סיון-מילמן ר"ד

על עקרון ההלימה בקביעת  -מתחמים לא הולמים (8 "6013)אורן , אייל-גזל

 8 33-1' ו, משפטים על אתר"8מתחם העונש ההולם
 אורן גזל אייל 'פרופ

ביקורת נוהל ניתוחים : מהכחשה להנכחה(8 "86013 )ש, ואור8 מ, סודאי, 8ש, מור

 8 55-182(: 1)33, משפטים8" באינטרסקס
 שגית מור ר"ד

 מחקרי משפט8" זו כבר לא השאלה? להיות או לא להיות(8 "6013)רונן , פרי

 102-218:כט
 רונן פרי 'פרופ

סיפורו של אי השוויון המגדרי : בין פרשת הרן לפרשת חמו", (6013)נויה ,רימלט

 8 62 - 11: טו ,משפט וממשל"8 בישראל
 נויה רימלט ר"ד
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עיוני "8 דיני חדלות פירעון מגחשה חברתית לגישה כלכלית(8 "6013)עומר , קמחי

 8 312-385 32משפט 
 עומר קמחי ר"ד

על הקמת בית המשפט העליון במדינת : הסמכות והרשות(8 "6013)יאיר , שגיא

  2-528: ד"מ, משפטים8" ישראל
 יאיר שגיא ר"ד

הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות , כמה ביקורות על תחולתם", 8ח, גנאים

( ד"תשע)המשפט יז , ("על הספר דיני עונשין של יורם רבין ויניב ואקי)פלילית 

822-855 8 

 חאלד גנאים ר"ד

Adar, E. & Sirena, P. (2013). Principles and Rules in the Evolving 

European Law of Contract: From the PECL to the SECL, and 

Beyond, 9 European Review of Contract Law, 1-37.  

 יהודה אדר ר"ד

Adar, E. (2013). Comparative Negligence and Mitigation of 

Damages – Two Sister Doctrines in Search of Reunion, 31 

Quinnipiac Law Review 783-842.  

 יהודה אדר ר"ד

Gelbard, M. & Adar, E. (2013). The Reform of the Standard 

Contracts Statute – A Critical Commentary, 5 Hukim (Hebrew 

University Journal of Legislation) 99-178 (Hebrew).  

 יהודה אדר ר"ד

Elkin-Koren, Niva (2013) "Affordances of Freedom: theorizing 

the rights of users in the digital era", Jerusalem Review of Legal 

Studies 6: 96-109 

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

Elkin-Koren, Niva (2013) "The New Convergence: Securing the 

Freedom to Read in the eBooks Era" N.Y.L.S L. Rev.  

-אלקין 'פרופ

 ניבה קורן

Zarsky, Tal (2013). "Transparent Predictions". University of 

Illinois Law Review, 1503-1570.  
 טל רסקי'ז ר"ד

Zarsky, T . & Andrade, N. (2013). "Regulating Electronic Identity 

Intermediaries: The "Soft eID" Conundrum". Ohio State Law 

Review, 74(6): 1335-1400.  

 טל רסקי'ז ר"ד

Almog, S. & Perry-Hazan, L. (2013).“Contesting Religious 

Authoriality: The Immanuel ‘Beis-Yaakov’ School Segregation 

Case”, International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 26 

no. 1: 211-225  

 שולמית אלמוג 'פרופ

Almog, S. (2013). "Where There is No Need to Screen Local 

Justice: Law and Film in Israel", in Anne Wagner & Richard K. 

Sherwin (eds.), Law, Culture and Visual Studies, 959-974.  

 שולמית אלמוג 'פרופ

Aharonson, Ely (2013), "Determinate Sentencing and American 

Exceptionalism: The Underpinnings and Effects of Cross-National 

Disparities in the Regulation of Sentencing Discretion", Law and 

Contemporary Problems 76 (1): 161-187.  

 עילי אהרנסון ר"ד

Miller, A.D. (2013). “Community Standards.” Journal of 

Economic Theory, 148(6):2696–2705.  
 אלן מילר ר"ד

Chambers, C.P. & Miller, A.D. (2013). “Measuring Legislative 

Boundaries.” Mathematical Social Sciences, 66(3):268-275.  
 אלן מילר ר"ד



571 

 

Miller, A.D. & Perry, R .(2013). “Good Faith Performance.” Iowa 

Law Review, 98(2):689–745.  
 אלן מילר ר"ד

Miller, A.D & Perry, R. (2013). “A Group’s a Group, No Matter 

How Small: An Economic Analysis of Defamation.” Washington 

and Lee Law Review, 70(4):2269–2336.  

 אלן מילר ר"ד

Renan Barzilay, Arianne (2013). "You're on Your Own, Baby: 

Reflections on Capato's Legacy." Indiana Law Review, 46(3) 

557. 

-רנן ר"ד

 אריאן ברזילי

Faina Milman-Sivan (2013). "Prisoners for Hire: Towards A 

Normative Justification of the ILO’s Prohibition of Private Forced 

Prisoner Labor” 36, Fordham International Law Review,1619.  

-מילמן ר"ד

 ינהפא סיון

Dahan, Y., Lerner, H. & Milman-Sivan, F.(2013). "Shared 

Responsibility and the International Labor Organization". 34 (4) 

Michigan Journal Of International Law, 101.  

-מילמן ר"ד

 פאינה סיון

Dahan, Y., Lerner, H. & Milman-Sivan, F. (2013). "Labor Rights, 

Associate Duties And Transnational Production Chains". Cornell 

HR Review, [serial online]. p. 1, Available from: Business Source 

Complete, Ipswich, MA.  

-מילמן ר"ד

 פאינה סיון

Spanier, B., Israel, D. & Milman-Sivan, F. (2013). Older Persons' 

Use of the European Court of Human Rights,28 Journal of 

CrossCultural Gerontology 407.  

-מילמן ר"ד

 פאינה סיון

Roberts, J.V. & Gazal-Ayal, O. (2013) "Statutory Sentencing 

Reform in Israel: Exploring the Sentencing Law of 2012" 46 

Israel Law Review: 455-479.  

 אורן גזל אייל 'פרופ

Gazal-Ayal, O. (2013). Gideon Fishman & Hagit Turgeman, The 

Effect of Sentencing Reform in Israel: Prosecutorial Sentencing 

Discretion: 76 Law and Contemporary Problems 131-160.  

 אורן גזל אייל 'פרופ

Gazal Ayal, O. (2013). "Foreword: A Global Perspective on 

Sentencing Reforms", 76 , Law and Contemporary Problems, i-

vii  

 אורן גזל אייל 'פרופ

Miller, A. & Ronen, P.(2013). "Good Faith Performance." Iowa 

Law Review 98:689-745.  
 רונן פרי 'פרופ

Miller, A. & Perry, R. (2013). "A Group’s a Group, No Matter 

How Small: Economic Analysis of Defamation." Washington & 

Lee Law Review 70:2269-336.  

 רונן פרי 'פרופ

Rimalt, Noya (2013). "From Law to Politics: The Path to Gender 

Equality". Israel Studies18(3): 5-18.  
 נויה רימלט ר"ד

Yovel, J. (2013).Language and Power in a Place of Contingencies: 

Law and the Polyphony of Self Representation, 5 Studies in 

Language and Society, 27-53.  

 יונתן יובל 'פרופ
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Yovel, J. (2013). Akhnai’s Oven: Discourse Ethics and 

Hermeneutics of Storytelling in Jewish Law and Beyond, 7 Haifa 

University Law Review, 119-149. Hebrew  

 יונתן יובל 'פרופ

Yovel, J. Law and the Seriousness of Humor, 2 Journal of the 

Israeli Association for Humor Research. Hebrew, online  
 יונתן יובל 'פרופ

Kimhi, O. & Doebert, A. (2013). "Bankruptcy law, Forum 

Shopping and the Butner-principle – Thoughts on the economic 

analysis of employment law under the Insolvenzordnung". 

Z’InsO, 9/2013 357-365 (In German) (The authors are listed 

according to contribution).  

 עומר יקמח ר"ד

Sagy, Yair (2013). "The Legacy of Social Darwinism: From 

Railroads to the 'Reinvention' of Regulation" Georgetown 

Journal of Law & Public Policy, 11(2): 481-527. 

 יאיר שגיא ר"ד

Gross, Dyan.Uxoricide Under the Auspices of the Model Penal 

Code:A Legislative Proposal to Amend Section 210.3(b) of the 

Model Penal Code g Georgtow Journal of Gender and the Law.  

 עמנואל גרוס 'פרופ

Almog, S.& Barzilai, G."Law and Social Protest". Israel Studies 

Review, 23 (1).  
 גד ברזילי 'פרופ

Barzilai, G."Introduction: Law, Society, and Justice". Israel 

Studies Review, 23 (1).  
 גד ברזילי 'פרופ

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

 שם המאמר והקובץ בו פורסם
ת /שם חבר

 הסגל
הפער בין : שימוש לרעה בהליכי משפט(8 "86013 )ד, ודורפמן8 א, עיני-'רבינוביץ

אליעזר , בתוך אשר גרוניס8" אדברסרי ומודל ייצוג מסורתי-מודל דיוני פוסט

 8 688-652עמודים , בורסי. ספר שלמה לוין(8 עורכים)ריבלין ומיכאל קרייני 

רבינוביץ  ר"ד

 ארנה עיני

Adar, E. & Gelbard, M. (2013).Contract Remedies – A Relational 

Perspective, in The Organisational Contract, 269-292 (double 

peer-reviewed).  

 יהודה אדר ר"ד

Adar, Y. (2013). Shedding Light on the Reliance Interest, in A 

Book in Honor of the Supreme Court Justice Theodore Or 

343-395 (Aron Barak, Ron Sokol & Oded Shacham eds., 2013) 

 יהודה אדר ר"ד
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(Hebrew) (double peer-reviewed).  

Sirena, P. & Adar, E. (2013). L’Influenza della Cultura Giuridica 

Italiana sul Diritto di Israele, in (Sabrina Lanni & Pietro Sirena 

eds., 2013) 3-10 (In Italian).  

 יהודה אדר ר"ד

Almog, S. (2013). “When a Robot Can Love – Blade Runner as a 

Cautionary Tale on Law and Technology”, in Mireille Hildebrandt 

& Jeanne Gaakeer (eds.), Human Law and Computer Law – 

Comparative Perspectives, Springer,181-194.  

 שולמית אלמוג 'פרופ

Almog, S. (2013). "Before the Law - Imagining Dystopia, 

Imagining Law" , in Ziva Shamir, Yochai Ataria, Haim Nagid 

(eds.), Kafka - New Perspectives, Safra Publishing House, 242- 

248.  

 שולמית אלמוג 'פרופ

Almog, S. (2013). “Ruth Writes about the Nights in Berlin”, in 

Esther Hertzog and Erella Shadmi (eds. ) Bloody Money, Pardes 

Publishing House, 91-99 (Hebrew).  

 שולמית אלמוג 'פרופ

Gal, S.M. (2013). "Abuse of Dominance: Exploitative Practices" 

inLianos and Geradin (eds.) EU Competition Law, Edward Elgar, 

pp. 385-422.  

 מיכל גל 'פרופ

Gal, S.M (2013). "Merger Policy for Small and for Micro 

Economies" in The Pros and Cons of Merger Law. (Swedish 

Antitrust Authority).  

 מיכל גל 'פרופ

Yovel, J. & Shacham, I. (2013). Israel, in The International 

Contract Manual, 315-351(New York: West)  
 יונתן יובל 'פרופ

Mironi, M. (2013). "Reflections on Teaching Mediation and 

ADR" in Mastering Mediation Education (Martin Euwene and 

Fred Schonewillw editors, Belgium: Maklu Publishers.  

 מרדכי מירוני 'פרופ

Perry, Ronen (2013). "Israeli Report." In Ken Oliphant & Barbara 

C. Steininger (eds.) European Tort Law Yearbook. Berlin, pp. 

745-777. 

 רונן פרי 'פרופ

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 שם הספר
ת /חברשם 

 הסגל
המכון  .סיפור ומשפט, קריאת כבוד ארגון ופרט( 60138)שולמית , אלמוג  שולמית אלמוג 'פרופ
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 8 הישראלי לדמוקרטיה

Barzilai, G., Reichman, A., Salzberger, E. & Shmueli, D. (2013). 

Law and Emergencies: A Comparative Overview. (Minverva, 

University of Haifa)  

 גד ברזילי 'פרופ

Oz, A. & Oz-Salzberger, F.Juden und Worte. Berlin: Suhrkamp  
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר

Oz, A. & Oz-Salzberger, F.Gli ebrei e le parole. Rome: Feltrinelli  
-עוז 'פרופ

 פניה זלצברגר
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 פקולטה לניהול ה

 

 יוסי יגיל' פרופ: דיקן

 

 ד"תשע, לפי תארים פקולטהמספרי סטודנטים ב

 תואר שני 764

 תואר שלישי 66

 כ"סה 636
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 חוג למינהל עסקים
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 שגיא אקרון ר"ד 011%

 אשר בודוף ר"ד 011%

 מיכל גרא-בןבירון  ר"ד 011%

 שלמה הראלי ר"ד 011%

 יצחק הרפז 'פרופ 61%

 יוסף יגיל 'פרופ 011%

 סטיבן פלאוט 'פרופ 011%

 שי צפריר ר"ד 011%

 דפנה רבן ר"ד 011%

 שיזף רפאלי 'פרופ 011%

 אביב שהם 'פרופ 011%

 משולם אילן( אמריטוס)' פרופ גימלאי

 ביגר נחום   ( אמריטוס)' פרופ                גימלאי

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 220 220    

 תואר שלישי  34  34
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 3. מידע אישי

 

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 בשיפוט

An Integrative Model of Pioneering 

Orientation, Entrepreneurial 

Orientation, and Stakeholder 

Orientation 

 אביב שהם 'פרופ דהן גבריאל

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Elaboration on Potential Outcomes: 

Developing an Integrative Model 
 אביב שהם 'פרופ לוי אריה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 שלמה הראלי ר"ד טרנר שירה תפיסה חברתית של שמחה לאיד וקנאה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעה חברתית של רגשות בהטמעת מערכות 

 מידע
 שלמה הראלי ר"ד גורן משה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Physicians' emotion detection accuracy 

as a function of patients' emotion 

regulation strategies 

 פת דלית

-בירון בן ר"ד

 ,מיכל גרא

, דנה יגיל' פרופ

החוג לשירותי 

  אנוש

 סיים

Social environment as a predictor of 

perceived service management in 

healthcare context 

 שי רירצפ ר"ד ויסברג יבגניה

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of the various mandates 

assigned to local subsidiaries of Multi-

National Enterprises: the case of the 

Israeli Hi-Tech sector 

 ברוש גיל
 ,שי צפריר ר"ד

  אילן משולם

 דפנה רבן ר"ד מזור מאיה ערך המידע כמוצר חוויתי בשווקים דיגיטליים סיים

 סיים
רמזי טקסט , השפעתם של אמצעי תקשורת

 ומסגור על החלטות השקעה
 דפנה רבן ר"ד 'יבלוביץ-גזיאל מיכל

 סיים
הצגת העצמי ותפיסת האחר במערכת ארגונית 

 לתיוג אנשים
 דפנה רבן ר"ד דנאן אבינועם 

 סיים
 

תפוצת פה לאוזן בטוויטר בתלות בסנטימנט 
 בורנפלד בנימין

 ,דפנה רבן ר"ד

שיזף ' פרופ
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 ההודעה

 

  רפאלי

 סיים

Digitalization among "digital 

immigrants": The tale of requirement or 

personal characteristics? 

 איילי מירי
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

 סיים

Disseminating information through a 

social network: The relationships 

between e-privacy management, 

personality traits, online self-disclosure, 

social capital and well-being of the 

participants 

 טומאשי סיוון 
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

 סיים
Self-Citation and the Development of 

an Academic Career 
 גנדלמן חנה 

 ,דפנה רבן ר"ד

ר אבישג "ד

  גורדון

 בשיפוט
Sharing and evaluating information in 

online communities 
 גת יובב

 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

 בשיפוט
Stakeholders' Engagement on 

Organizational Facebook Pages 
 מעודה ליאורה

 ,דפנה רבן ר"ד

  ר יורם קלמן"ד

 בשיפוט
Should librarians provide information to 

patrons with no restrictions? 
 גרונפלד איריס

 ,דפנה רבן ר"ד

  אסא כשר' פרופ

 בשיפוט

Instances of words in a daily newspaper 

as an expression of technological 

innovation adoption 

 גלילי מיכל
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

אישור  לאחר

 הצעת התיזה

What Reading Technologies Are Better 

for Learning and Pleasure? Comparing 

E-reader, a Computer Screen, and 

Printed Text 

 שומר רותם
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The contribution of interorganizational 

systems to inventory management: A 

financial statement analysis perspective 

 לב-בר רונן
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ניצה גרי"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The relation between epistemic value 

and subjective value of information 
 דפנה רבן ר"ד פרל אירנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Contingent valuation and subjective 

value of search engines 
 דפנה רבן ר"ד סביית שאדיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דפנה רבן ר"ד קורן ליאור  ערך עבודת המודיעין התחרותי לארגון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Research and Development Impact on 

the Mergers and Acquisitions Premium 
 שגיא אקרון ר"ד קנט גלעד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Factors Affecting Willingness to Pay 

for Environmentally Friendly House: 

Multi-Player Approach 

 אופק שושי

 ,שגיא אקרון ר"ד

בוריס ' פרופ

  פורטנוב

 בשיפוט
Behavioral Factors Affecting the Home 

Bias Phenomenon: Experimental Tests 
Sivan Riff יוסף יגיל 'פרופ 

 בשיפוט
Can Technical Indicators Beat the "Buy 

and Hold" Strategy  
Elinor Cabiri 

 ,יוסף יגיל 'פרופ

Gil Cohen  

 סיים
Anomalies in the Tel-Aviv Stock 

Exchange 
Ronen Ratmansky יוסף יגיל 'פרופ 

לאחר אישור   יצחק הרפז 'פרופ רז הדס 
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 התמכרות לעבודה של הורים וילדים הצעת התיזה

 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אשר בודוף ר"ד לוין-ריכטר יפה הטיות במיפתוח

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 אשר בודוף ר"ד שרוף אזהר קהילה ועסקים

לאחר אישור 

 הצעת התיזה
 אשר בודוף ר"ד 'לדביץ אבגניה בחירת מילות חיפוש

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה  .ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל

 שלב ב

An International Perspective on the 

Ability to Implement Strategic 

Orientations 

 אביב שהם 'פרופ אסרף יואל

 שלב ב

The Relationship between Innovative 

Trait and Innovative Behavior as 

Consumer and as Employee 

 אביב שהם 'פרופ שטרנברג אורי

 אביב שהם 'פרופ רוזנשטיין חניתה Consumer Cultural Intelligence שלב א

 שלב א
Inertia and Stability as Drivers of 

International Performance 
 אביב שהם 'פרופ ארליך ציפי

 שלב א

Strategic Management Capabilities as 

Antecedents of International 

Competitors Performance: Benchmarked 

Marketing, Operations, and Financial 

Management. 

 אביב שהם 'פרופ להט אמיר

 שלב ב

Conceptualization, Antecedents, and 

Consequences of Market Innovative 

Learning Entrepreneurial (MILE) 

Orientation for Global Businesses 

 אביב שהם 'פרופ ולן דליה

 שלב א

בחינה של השפעת גירויים  -גבולות ההגפנה

מאיימים וגרויים בלתי מאיימים תחת רמות הבניה 

 שונות

 שלמה הראלי ר"ד גריץ אורנה

 שלמה הראלי ר"ד אלקבץ שמעון ברכישת סטנדרטיםמקומם של רגשות  שלב ב

 שלמה הראלי ר"ד שמאלי מיכאל תפיסה חברתית אסירות תודה והכרת תודה שלב א

 שלב ב

 

 התפקיד של אינטליגנציה רגשית במשימות פיקוד

 

 שלמה הראלי ר"ד קמעו שלמה
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 שלב א

 

 

A multi-faceted approach to the study of 

commuting 

 

  

 מן לופו'תורג קרן

-בירון בן ר"ד

 ,מיכל גרא

, ר שי צפריר"ד

החוג למינהל 

  עסקים

 שלב א
A multiple stakeholder approach to 

knowledge continuity 
 זאיד אורנה

-בירון בן ר"ד

 מיכל גרא

 סיים
Enhancing positive client behavior in 

service organizations 
 גל-חלוץ בן הילה

 ,שי צפריר ר"ד

פרופסור שמעון 

  דולן

 שלב ב

Nonprofit Organizations (NPO's) and 

health services: Collaboration strategy as 

a model for organizational efficiency and 

social effectiveness 

 שי צפריר ר"ד ריטר ורד

 שלב ב

The remote workers at the nexus of 

HRM activities, perceived organizational 

conduct, and work related attitudes 

 שמיר אורית
 ,שי צפריר ר"ד

  ר גיא אנוש"ד

 שלב א
A multi-faceted approach to the study of 

commuting  
 לופו-תורגמן קרן

 ,שי צפריר ר"ד

  ר מיכל בירון"ד

 שלב ב
 שוקי מידע מקוונים וחוללות עצמית בקבלת

 החלטות
 גייפמן דורית

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב ב
תפקידה של המצאה מחדש של מידע ביצירת מסה 

 קריטית בסביבות רשת
 קורן הילה

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב א
תזמון תגמולים וחווית השחקן במשחקים רציניים 

 להמונים
 ריכטר גנית

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב ב
The Impact of the Financial Leverage on 

the Shareholders' Systematic Risk 
David  Aharon יוסף יגיל 'פרופ 

 שלב ב
Economic Forecasting Using Corporate 

Yield Curves 
Dan Saar יוסף יגיל 'פרופ 

 שלב א
Bayesian Forecasting of Capital Market 

Returns  
Emil Sheinfeld יוסף יגיל 'פרופ 

 יצחק הרפז 'פרופ סלע אביטל  הטבות ידידותיות למשפחה שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ אלדור ליאת  מעורבות עובדים בארגונים סיים

 יצחק הרפז 'פרופ עשת יובב  מצוינות של עובדים שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ מילשטיין שירה השוואה בינל של עובדי היטק שלב ב

 יצחק הרפז 'פרופ אביר קובי התארגנות עובדים שלב א

 

 רב חברות של בת לחברות הניתן המנדט ניתוח

 בישראל הידע עתירות תעשיות בתחום לאומיות

 מנחים

 גיל ברוש

ר שי צפריר "ד

( אמריטוס)' ופרופ

 משולם אילן

 
 מיזוג אסטרטגיית על הארגונית התרבות השפעת

 טבע של המקרה - חברות
 חיים בנימיני

( אמריטוס)' פרופ

משולם אילן 

 קונדה . ג' ופרופ
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 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל
3103-3106 0111111 ₪ 

השקעה ניכרת בעבודה והשפעה על 

 בריאות עובדים

ביטוח 

 לאומי

  ,יצחק הרפז 'פרופ

 שניר רפי' דר

 $ מיליון 36 3103-3104

Learning in a NetworKed 

Society (LINKS): Co-creation of 

Knowledge in Technology-

Enhanced Communities of 

Learning 

ISF - I-

CORE 

  ,דפנה רבן ר"ד

 חברי מרכז לינקס

 

 

מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Ruvio, A., Gavish, Y. & Shoham, A. (2013). “Consumer’s 

Doppelganger: A Role Model Perspective on Intentional 

Consumer Mimicry,” Journal of Consumer Behaviour, 12(1), 

60-69.  

 אביב שהם 'פרופ

Pesämaa, O., Shoham, O. & Ruvio, A. (2013). “How a Learning 

Orientation Affects Drivers of Drivers of Innovativeness and 

Performance in Service Delivery,” Journal of Engineering and 

Technology Management, 30(2), 169-187.  

 אביב שהם 'פרופ

Shoham, A. & Pesämaa, O. (2013). “Gadget Loving: A Test of an 

Integrative Model in Israel”. Psychology & Marketing, 30 (3), 

247-262.  

 אביב שהם 'פרופ

Segev, R., Shoham, A. & Ruvio, A. (2013). “Gift-Giving among 

Adolescents: Exploring Motives, the Effects of Givers’ Personal 

Characteristics and the Use of Impression Management Tactics”. 

Journal of Consumer Marketing, 30(5), 436-449.  

 אביב שהם 'פרופ

Kalanit, E. & Shoham, A. (2013). “The Theory of Planned 

Behavior, Materialism, and Aggressive Driving”. Accident 

Analysis & Prevention, 59(October), 459-465.  

 אביב שהם 'פרופ

Kalanit, E. & Shoham, A. (2013). “The Interaction between 

Environment and Strategic Orientation in Born Globals’ choice of 

entry mode”. International Marketing Review, 30(6), 536-558.  

 אביב שהם 'פרופ
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Hareli, S. Moran-Amir, O., David, S. & Hess, U. (2013). 

"Emotions as signals of normative conduct". Cognition and 

Emotion. 27, 1395-1404.  

 שלמה הראלי ר"ד

Hareli, S., David, S., Akron, S. & Hess, U. (2013). "Power and 

Emotions in negotiations". Europe’s Journal of Psychology, 9, 

820-831.  

 שלמה הראלי ר"ד

Hareli, S., David, S. & Hess, U. (2013). "Competent and warm but 

unemotional: The influence of occupational stereotypes on the 

attribution of emotions". Journal of Nonverbal Behavior, 37, 

307-317  

 שלמה הראלי ר"ד

Hess, U., Gryc, O. & Hareli, S. (2013). "How shapes influence 

social judgments". Social Cognition, 31, 72-80.  
 שלמה הראלי ר"ד

Hareli, S., Berkovitch, N., Livnat, L. & David, S. (2013)." Anger 

and shame as determinants of perceived competence". 

International Journal of Psychology, 9, 1080-1089.  

 שלמה הראלי ר"ד

Saadia, S., Hareli, S. & Portnov, B. A. (2013). "Can gasoline be 

saved by financial incentives and training of bus drivers? “Egged 

Ltd” bus company in Israel as a case study". International 

Journal of Sustainable Society, 5, 5-10  

 שלמה הראלי ר"ד

Biron, M. (2013). "Effective and ineffective support: How 

different sources of support buffer the short- and long-term effects 

of a working day". European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 22, 150-164.  

-בןבירון  ר"ד

 מיכל גרא

Toker, S., Gavish, I. & Biron, M. (2013). "Job demand-control-

support and diabetes risk: The moderating role of self-efficacy". 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 

22, 711-724.  

-בירון בן ר"ד

 מיכל גרא

Biron, M. & Boon, C. (2013). Performance and Turnover 

Intentions: A Social Exchange Perspective. Journal of 

Managerial Psychology, 28, 511-531.  

-בירון בן ר"ד

 מיכל גרא

Tzafrir, S. S., Enosh, G., Parry, E. & Stone, D. L. (2013). 

"CODIFYing Social issues in organizations – Scope and 

perspectives". Global Business Perspective, 1(1), 39-47.  

 שי צפריר ר"ד

Stone, L. D., Canedo-Soto, J. & Tzafrir, S. S. (2013). "The 

Symbiotic Relation Between Organizations and Society". Journal 

of Managerial Psychology, 28 (5), 432-451.  

 שי צפריר ר"ד

Kidron, A., Tzafrir, S. S., Meshoulam, I. & Iverson, R. (2013). 

"Internal Integration within Human Resource management 

subsystems". Journal of Managerial Psychology, 28(6), 699 - 

719.  

 שי צפריר ר"ד

Enosh, G., Tzafrir, S. & Gur, A. (2013). "Client aggression שי צפריר ר"ד 
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towards social workers and social services in Israel – a qualitative 

analysis". Journal of Interpersonal Violence, 28(6), 1123-1142. 

10.1177/0886260512468230. Equal contribution.  

Reiter, V., Tzafrir, S. & Laor, N. (2013). "The collaboration 

amongst Non-Profit Organizations and Health Funds: The 

contribution to Israeli health system". Neto, 262, 78-81. (Hebrew).  

 שי צפריר ר"ד

Raban, D.R. & Mazor, M. (2013). "The Willingness to pay for 

Information in Digital Marketplaces" .Lecture Notes in Business 

Information Processing, 158, 267-277.  

 דפנה רבן ר"ד

Raban, D. R. & Geifman, D. (2013). "Information Pricing". 

Provisional U.S. patent.  
 דפנה רבן ר"ד

Akron, S. & Benninga, S. (2013). "Production and hedging 

implications of executive compensation schemes". Journal of 

Corporate Finance, Volume 19(1): 119-139.  

 שגיא אקרון ר"ד

Akron, S. (2013). "Market Reaction Implications of the SEO 

Package Composition at the TASE." Emerging Markets Finance 

and Trade, Vol. 49, Supplement 1: 77–93.  

 שגיא אקרון ר"ד

Hareli, S., David, S., Akron S . & Hess, U. (2013). "The Effect of 

a Negotiator's Social Power on Negotiations as a Function of the 

Counterpart's Emotional Reactions in a Computer Mediated 

Negotiation". Europe's Journal of Psychology, Vol. 9(4): 820-

831.  

 שגיא אקרון ר"ד

Lev,y T. & Yagil, Y.(2013). "Changing the Methodology of 

Equity Indices - The Case of the Tel-Aviv Stock Exchange". 

Journal of International Financial Markets, Institutions and 

Money, 26 : 91-99.  

 יוסף יגיל 'פרופ

Lev,y T. & Yagil, J. (2013). "Air Pollution and Stock Returns – 

Extension and International Perspective. International Journal of 

Engineering, Business and Enterprises Applications, 2 (4): 1-

14.  

 יוסף יגיל 'פרופ

Lev,y T., Qadan, M. & Yagil, J.(2013). "Predicting the Limit-Hit 

Frequency in Futures Contracts". International Review of 

Financial Analysis,(30): 141-148.  

 יוסף יגיל 'פרופ

Sharabi, M. & Harpaz, I. (2013). "Changes of work values in 

changing economy: Perspectives of men and women". 

International Journal of Social Economics, 40, 692-706.  

 יצחק הרפז 'פרופ

Bodoff, D. (2013). "When Learning Meets Salience". Theory and 

Decision, 74(2): 241-266  
 אשר בודוף ר"ד

Kidron, A. Tzafrir, S. Meshoulam, I. & Iverson, R.D. (2013). 

Integral Integration within Human Resource Management 

Subsystems. Journal of Management Psychology, vol 28,6 pp, 

( אמריטוס)' פרופ

 משולם אילן
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699-719. 

Biger, N. &  Gill, A. (2013). "The Impact of Corporate 

Governance on Working Capital Management Efficiency of 

American Manufacturing Firms", Managerial Finance, Vol. 39, 

Issue 2, 116-132. 

( אמריטוס)' פרופ

 ביגר נחום

Gill, A., Biger N. & Mand, H. S. (2013). "Corporate Leverage, 

Financial Efficiency, and the decision of Indian Firms about the 

Amount of Dividends", "International Journal of Business and 

Globalization, Vol. 11, No. 3, 258-274 

 

( אמריטוס)' פרופ

 ביגר נחום

Biger, N., Gill, A., Sharma, S. P. & Shah C. (2013). “Gender 

Differences and Factors that affect Family Business Growth in 

Canada”, International Journal of Entrepreneurship and Small 

Business, Vo. 21, No. 1, 115 – 131. 

 (אמריטוס)' פרופ

 ביגר נחום

 

 

פרקים בקבצים מדעיים וערכים . ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Akron, S. (2013). "Optimal Hedging Devices under Equity 

Managerial Compensation". EBES2013-Rome Proceedings, 

1942-1967.  

 שגיא אקרון ר"ד

Capell, B., Dolan, S. L. & Tzafrir, S. (2013). "Explaining sexual 

minorities’ disclosure: Analysis anchored on trust embedded in 

Legal & HR practices configuration". ESADE, 10/2013, ESADE 

working paper; nº 249.  

 שי צפריר ר"ד

Stoyneva, I., Tzabbar, D. & Tzafrir, S. (2013). "Trust as a micro 

mechanism for building a firm's dynamic capabilities: A 

behaviorist approach". In Gefen, D (Ed.) Psychology of trust: 

New research. Chapter 3, New York, Nova Publishers. Pp. 75 – 

94.  

 שי צפריר ר"ד

Kalman, Y., Raban, D. R. & Rafaeli, S. (2013). "Netified: social 

cognition in crowds and clouds". The Social Net 2e. Y. A. 

Hamburger (Ed.), Oxford University Press. 24 pages.  

 דפנה רבן ר"ד

Geifman D. & Raban, D.R. (2013). "Prediction Markets in 

Management Courses: Opportunities and Challenges". In 

Innovative Business School Teaching: Engaging the Millennial 

Generation. E. Doyle, P. Buckley and C. Carroll (Eds.), 

 דפנה רבן ר"ד
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Routledge. 12pages.  

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 

 

 שם הספר
ת /שם חבר

 הסגל
 האוניברסיטה הוצאת. האסטרטגית התפיסה אנוש משאבי. י הרפזו. א, משולם

 בדפוס נמצא אחרונות וידיעות

( אמריטוס)' פרופ

 משולם אילן

Bamberger, P. Biron, M.  &  Meshoulam, I.  Strategic Human 

Resources Roudgers, In Printing. 

( אמריטוס)' פרופ

 משולם אילן
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 חוג לניהול מידע וידע 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 רון בקרמן ר"ד 011%

 תמר יוגב ר"ד 011%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 96  52 44  

 תואר שלישי  10 10 
 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 

 נושא עבודת התיזה סטטוס
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 דפנה רבן ר"ד מזור מאיה ערך המידע כמוצר חוויתי בשווקים דיגיטליים סיים

 סיים
רמזי טקסט ומסגור , השפעתם של אמצעי תקשורת

 על החלטות השקעה

-גזיאל מיכל

 'יבלוביץ
 דפנה רבן ר"ד
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 סיים
הצגת העצמי ותפיסת האחר במערכת ארגונית 

 לתיוג אנשים
 דפנה רבן ר"ד דנאן אבינועם 

 סיים
תפוצת פה לאוזן בטוויטר בתלות בסנטימנט 

 ההודעה
 בורנפלד בנימין

 ,דפנה רבן ר"ד

שיזף ' פרופ

  רפאלי

 סיים

 

Digitalization among "digital 

immigrants": The tale of requirement or 

personal characteristics? 

 איילי מירי
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

 סיים

Disseminating information through a 

social network: The relationships 

between e-privacy management, 

personality traits, online self-disclosure, 

social capital and well-being of the 

participants 

 טומאשי סיוון 
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

 סיים
Self-Citation and the Development of an 

Academic Career 
 גנדלמן חנה 

 ,דפנה רבן ר"ד

ר אבישג "ד

  גורדון

 בשיפוט
Sharing and evaluating information in 

online communities 
 גת יובב

 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

 בשיפוט
Stakeholders' Engagement on 

Organizational Facebook Pages 
 מעודה ליאורה

 ,דפנה רבן ר"ד

  ר יורם קלמן"ד

 בשיפוט
Should librarians provide information to 

patrons with no restrictions? 
 גרונפלד איריס

 ,דפנה רבן ר"ד

  אסא כשר' פרופ

 בשיפוט

Instances of words in a daily newspaper 

as an expression of technological 

innovation adoption 

 גלילי מיכל
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ירון אריאל"ד

לאחר אישור 

 התיזההצעת 

What Reading Technologies Are Better 

for Learning and Pleasure? Comparing 

E-reader, a Computer Screen, and 

Printed Text 

 שומר רותם
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר אינה בלאו"ד

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The contribution of interorganizational 

systems to inventory management: A 

financial statement analysis perspective 

 לב-בר רונן
 ,דפנה רבן ר"ד

  ר ניצה גרי"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

The relation between epistemic value 

and subjective value of information 
 דפנה רבן ר"ד פרל אירנה

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Contingent valuation and subjective 

value of search engines 
 דפנה רבן ר"ד סביית שאדיה

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 דפנה רבן ר"ד קורן ליאור  ערך עבודת המודיעין התחרותי לארגון

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

User profiling for browser add-on 

recommendation and churn prediction 
 פרדמן סלע

 ,רון בקרמן ר"ד

  ר עינת מינקוב''ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Behavior-Based Cross-Web User 

Segmentation  
 רון בקרמן ר"ד כגן סער
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הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  
שם 

 המונחה

שם 

ת /חבר

 הסגל
 שלב ב

וחוללות עצמית בקבלת שוקי מידע מקוונים 

 החלטות
 גייפמן דורית

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב ב
תפקידה של המצאה מחדש של מידע ביצירת מסה 

 קריטית בסביבות רשת
 קורן הילה

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב א
תזמון תגמולים וחווית השחקן במשחקים רציניים 

 להמונים
 ריכטר גנית

 ,דפנה רבן ר"ד

  פרופ

 שלב א
אי וודאות ותהליכי : עסקאות אלקטרוניחדר 

 אוטומטיזציה במערך היחסים בין הסוחרים לשוק
 ולצמן יערה

 ,תמר יוגב ר"ד

, אסף דר' פרופ

החוג לסוציולוגיה 

  ואנתרופולוגיה

 

 

 הצעות מחקר שזכו. ג

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

תקופת 

 המענק

גובה 

 המענק
 שם הצעת המחקר

שם 

 הקרן

ת /שם חבר

 הסגל

 $ מיליון 36 3103-3104

Learning in a NetworKed 

Society (LINKS): Co-creation of 

Knowledge in Technology-

Enhanced Communities of 

Learning 

ISF – 

 I-CORE 

 ,דפנה רבן ר"ד

 חברי מרכז  

 לינקס
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מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים . ד

 3102/0320/ - 3102/00/בתקופה 

Raban, D.R. & Mazor, M. (2013). "The Willingness to pay for 

Information in Digital Marketplaces" .Lecture Notes in Business 

Information Processing, 158, 267-277.  

 דפנה רבן ר"ד

Raban, D. R. & Geifman, D. (2013). "Information Pricing". 

Provisional U.S. patent.  
 דפנה רבן ר"ד

Shor, E., David J., Roelfs & Yogev, T. (2013). "The Strength of 

Family Ties: A Meta-Analysis and Meta-Regression of Self-

Reported Social Support and Mortality."Social Networks, 35: 

626-638.  

 תמר יוגב ר"ד

 

 

 פרקים בקבצים מדעיים וערכים. ה

 3102/00/באנציקלופדיות שפורסמו בתקופה 

- /3102/0320 

Kalman, Y., Raban, D. R. & Rafaeli, S. (2013). "Netified: social 

cognition in crowds and clouds". The Social Net 2e. Y. A. 

Hamburger (Ed.), Oxford University Press. 24 pages.  

 דפנה רבן ר"ד

Geifman D. & Raban, D.R. (2013). "Prediction Markets in 

Management Courses: Opportunities and Challenges". In 

Innovative Business School Teaching: Engaging the Millennial 

Generation. E. Doyle, P. Buckley and C. Carroll (Eds.), 

Routledge. 12pages.  

 דפנה רבן ר"ד

 

 

 - 3102/00/ספרים שפורסמו בתקופה . ו

/3102/0320 
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חוג לניהול משאבי טבע 

 וסביבה 
 3102סגל החוג לשנת . א

ת הסגל/שם חבר היקף משרה בחוג  
 אופירה אילון 'פרופ 46%

 נעם גרינבאום ר"ד 61%

 אנדראה גרמנדי ר"ד 011%

 משהור חוש ר"ד 011%

 תמר טרופ ר"ד 61%

 משה ענבר 'פרופ 36%

 בוריס פורטנוב 'פרופ 011%

 

 

מספרי סטודנטים בחוג לפי תארים לשנת . ב

3102 

כ"סה  תואר שני עם תזה בלי תזה 
 151  109  42 

 תואר שלישי  25 25 
 

 

 

 מידע אישי. 3

כולל )הנחיית תלמידים לתואר שני . א

 - 3102/00/בתקופה ( השלמות לדוקטוראט

/3102/0320 



592 

 

התיזהנושא עבודת  סטטוס  
שם 

 המונחה

ת /שם חבר

 הסגל
 סיים

Cost- Benefit and Life Cycle 

assessment of plastic waste in Isreal 
 שטיבלמן עמוס

 ,אופירה אילון 'פרופ

  ר ציפי עשת"ד

 סיים
Peronal prefernces in investing in green 

companies 
 גרינברג עידו

 ,אופירה אילון 'פרופ

  דר דורון לביא

 סיים
Perceptions of Haifa citizens 

concerning the Haifa Port 
 בן חיים אורי

 ,אופירה אילון 'פרופ

  פרופ יהודה חיות

 בשיפוט

Impact of school accreditation to 'green 

school' to adopt sustainable culture in 

the school and the development of 

students' environmental citizenship 

 וויס בל

 ,אופירה אילון 'פרופ

דר , דר דפנה גולדמן

  דורית באום

 סיים

 

Israeli public opinion analysis on 

consumption and saving energy 

 

 זוהר טל
 ,אופירה אילון 'פרופ

  דר יעל פרג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The effects of the Carmel Tunnels on 

air quality in the city of Haifa 
 השקו יצחק

 ,אופירה אילון 'פרופ

דר ברננדה 

  פליקשטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Economic- Environemntal Assessment 

of wind turbines in Israel 

מצויינים  אורנה

 רביב

 ,אופירה אילון 'פרופ

  דר רוסלנה פלטניק

טרם אישור 

 הצעת התיזה
 לייבס עידן הטבעי על כלכלת ישראלהשפעות הגז 

 ,אופירה אילון 'פרופ

  דר רוסלנה פלטניק

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Agricultural Surpluses and their Most 

Effective Utilization 
 ליכט יערית

 ,אופירה אילון 'פרופ

  דר ציפי עשת

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Impact of economic incentives on the 

pattern of electricity demand of 

domestic consumption as part of a smart 

grid in Israel 

 אלבז שמעון
 ,אופירה אילון 'פרופ

  ר יעל פרג"ד

טרם אישור 

 הצעת התיזה

Factors Affecting Willingness to Pay 

for Environmentally Friendly House: 

Multi-Player Approach 

Shoshi Ofek בוריס פורטנוב 'פרופ 

טרם אישור 

 הצעת התיזה

 

Green Building and Environmental 

Justice at the Local Level 

 

Jennifer Russel בוריס פורטנוב 'פרופ 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

The Role of a Rural Area’s 

Environmental Image in Preventing the 

Rural-to-Urban Migration of Young 

People in Developing Countries 

Nina Lehmann  

 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Ram Herstein 

(Jerusalem 

Academic Center 

– Lander 

Institute)  

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Economic, Demographic and 

Environmental Factors Affecting Urban 

Land Prices in the Arab Sector in Israel  

Nasser Khe'ir 
 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Boaz Barzilai  

לאחר אישור  Effects of Extremely Low Frequency Liran Raz בוריס פורטנוב 'פרופ, 



593 

 

 Electromagnetic Fields (ELF-EMF) הצעת התיזה

Emitted from Power Lines on the 

Perception of Quality of Life in 

Residential Neighborhoods 

Prof. Stelian 

Gelberg  

 סיים
 -בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך 

 ואדי לוטם כמקרה חקר
 יעל רוזנפלד

 ,תמר טרופ ר"ד

  אברהם חיים' פרופ

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

שחזור דפוסי רעייה של עיזי בית בעבר ובהווה 

 השינייםשל ארץ ישראל על פי דגמי שחיקת 
 וינר אמיר 

 ,משה ענבר 'פרופ

  פרופ גיר ברעוז

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Adaptive aspects of the post-dropping 

behavior in pea aphids 
 משה ענבר 'פרופ מרסמן יונתן

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

High-resolution seismic stratigraphy 

across the Carmel continental margin, 

northern Isreal  / 

 גלעדי אסף
 ,נעם גרינבאום ר"ד

  אורי שטנר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Changes in water quality of runoff in 

Nahal Oren as a response to the 2010-

fire in Mt. Carmel  

 דרקסלר ערן
 ,נעם גרינבאום ר"ד

  לאה ויטנברג

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Utilization of Reclaimed Wastewater 

for Olive irrigation in the Middle East : 

Examining the impact of irrigation on 

soil, tree and oil quality 

-עבד אל מבדא

 חלים

 ,נעם גרינבאום ר"ד

מכון  -ארנון דג 

  וולקני

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Using gray water for irrigation of Green 

Roofs  
 סולודר אריאל

 ,נעם גרינבאום ר"ד

  ליאון בלאושטיין

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

Analysis of the wind regime on Mt. 

Carmel for potential wind power energy  
 לביא עומר

 ,נעם גרינבאום ר"ד

רוסלנה , חיים קותיאל

מכללת  -פלטניק 

  יזרעאל

 סיים

רמת , רת הגוףהתגובות הריתמיות של טמפרטו

הפעילות והורמונים לסנכרון על ידי מחזורי 

התגובות האפיגנטיות  -טמפרטורות סביבה 

, לאקלום לטמפרטורות סביבה גבוהות ונמוכות

: במכרסם פעיל יום פסמון המדבר

Psammomys obesus 

 אברהם חיים 'פרופ ממן רן 

 סיים

הפסמון , סנכרון ואקלום עונתי במכרסם פעיל יום

(Psammomys obesus )תגובות התנהגותיות ,

 פסיולוגיות ואפיגנטיות

 אברהם חיים 'פרופ קרונפלד שגיב

 סיים

תאורה , התגובה למניפולציות בפוטופריודה

מריתמוסים יומיים  -בלילה ומתן מלטונין 

 .לשינויים אפיגנטיים

 אברהם חיים 'פרופ כהן נדב

 סיים

בשגשוג של תגובות למינפולציות פוטורדיודיות 

מעכב , התפקיד של זיבולרין: תאי סרטן השד

 .מתילטרנספיראז

 אברהם חיים 'פרופ פארס אימאן

 סיים
 Dמשתנים העשויים לנבא רמות חסר בויטמין 

 ..בקרב אוכלוסיות בצפון מזרח מדינת ישראל
 חוסיין דגש וופא

 ,אברהם חיים 'פרופ

  ראול קולודניק ' דר

 סיים
בהפרעות בתיאבון חקר מעורבות הגרלין 

 ובתהליך הגדילה
 מסאלחה ריפעאת

 ,אברהם חיים 'פרופ

ירדנה ' פרופ

  טננבאום

 בשיפוט
Light at night - the in-vivo response of 

breast cancer cells to different wave 
 אברהם חיים 'פרופ פארס באסם
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length exposure 

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

בלילה וההשפעה שלה על חשיפה לאור מלאכותי 

 רמת האינסולין והמטבוליזם של גלוקוז בחולדות
 יונס מוחמד 

 ,אברהם חיים 'פרופ

עבד אלסאלם ' דר

  זובידאת

 סיים
ניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח 

 עם פלישת מדוזות למתקנים הימיים, החופיות
 אלגז אבי

 ,אברהם חיים 'פרופ

קרן ' ענת גלזר דר' דר

  אור חן

 סיים
: בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך

 ואדי לוטם כמקרה חקר
 רוזנפלד יעל

 ,אברהם חיים 'פרופ

  תמי טרופ' דר

 בשיפוט
" שינויי האקלים"הערכת אופן הטמעת נושא 

 בבתי הספר התיכוניים בישראל
 פלר רונן

 ,אברהם חיים 'פרופ

  אפרת עילם' דר

 בשיפוט
הקיימות בקרב אנשי היבטים כלכליים בתפישת 

 חינוך סביבתי בישראל
 שאשא חגית 

 ,אברהם חיים 'פרופ

  מוקי גרוס' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

השפעת עיבודים חקלאיים על איכות קרקע לס 

 ופוטנציאל הסחיפה ברוח
 טנר סמדר

 ,אברהם חיים 'פרופ

  יצחק קטרה' דר

 בשיפוט
ניתוח מגמות בהיצע חקלאות אורגנית 

 ה על הסביבהובהשפעת
 זרביב מעיין

 ,אברהם חיים 'פרופ

  דפנה דיסני' דר

 בשיפוט

ניתוח כלכלי של שרותי מערכת אקולוגית 

הנובעים מממשקים שונים לשימור קרקע בפרדס 

 צעיר בשרון

 פלד יואב
 ,אברהם חיים 'פרופ

  צמח-שירי שמיר' דר

לאחר אישור 

 הצעת התיזה

 Vetiveria)בחינת יכולתו של צמח הוטיבר 

zizaniodes ) לניקוי ולמניעת זיהום קרקעות

 בדלק בישראל ובדיקת 

 ציון איתי

 ,אברהם חיים 'פרופ

צמח -שירי שמיר' דר

  נתיב דודאי' דר

 

 

הנחיית תלמידים לתואר שלישי בתקופה . ב

/3102/00 - /3102/0320 

ר"נושא עבודת הד סטטוס  שם המונחה 
ת /שם חבר

 הסגל

 שלב ב

Sustainability Indices of Electricity 

Efficient Measures In Israel's 

Electricity Market 

 גולדרט טל
 ,אופירה אילון 'פרופ

  פרופ מוטי שכטר

 שלב ב
The Implications of Climate Change 

on the Insurance Industry  
 דיוידוביץ אילת

 ,אופירה אילון 'פרופ

, פרופ מוטי שכטר

  ר רוסלנה פלטניק"ד

 שלב ב

A new approach for dynamic 

electricity demand side management 

for residential sector  

 באום צבי

 ,אופירה אילון 'פרופ

, דר רוסלנה פלטניק

  דר דוד אלמקייס

 בשיפוט

Estimating Cancer Risk Attributed to 

Living in Proximity to Large 

Petroleum Storage Tanks 

Marina Zusman 

 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Dr. Jonathan 

Dubnov  

ניתוח השפעה של מדיניות סביבתית על  שלב א Nissim Tsror בוריס פורטנוב 'פרופ, 
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: השלכות פסולת בנין בשטחים הפתוחים

 מחוז חיפה כמקרה מחקר 

Prof. A. Haim  

 שלב א

Using Light-At-Night (LAN) 

Properties for Identifying Urban and 

Industrial Clusters 

Natalya 

 Ribnikova 

 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Prof. A. Haim  

 שלב א

Investigating the Morbidity among 

the Christian Arab Population in the 

Galilee Attributed to Light at Night 

(LAN) Exposure 

Wassim Sabbakh 
 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Prof. A.Haim  

 שלב ב

Assessing Asthma Risk in Young 

Israeli Adults Using Different 

Estimates for Air Pollution Exposure  

Nili Geenberg 
 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Prof. R.Carel  

 שלב ב

Application of the Subjective 

Estimate Approach to Property Price 

Modeling: The Greater Haifa 

Metropolitan Area as a Case Study 

Bella Berezanskiy 

 ,בוריס פורטנוב 'פרופ

Dr. Boaz 

Barzilai  

 שלב ב

דמוגראפיים , מדדים התנהגותיים

 –ופיסיולוגיים של אוכלוסייה בסכנת הכחדה 

בישראל  Gyps fulvusהנשר האירואסיאתי 

 ןכמקרה בוח

 יעל חורש

 ,תמר טרופ ר"ד

, עידו יצחקי' פרופ

  ר דן מלקינסון"ד

 שלב ב

זיהוי יעילות ייצור פרטנית בפרות ועגלים 

מגזע הולשטיין והשפעת פוטופריודה על 

 יעילות הייצור

 אשר אביב
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור אריה ברוש

 סיים

שינויים במדדים  -אור בלילה כגורם עקה 

הורמונליים ומולקולריים בקוצן  ,פיזיולוגיים

 זהוב

 אברהם חיים 'פרופ אשכנזי לילך 

 שלב א

האם תאורה של מסכים ממכשירים 

אלקטרוניים משפיעה על מחזורים 

שינה , הפרשת מלטונין, צירקאדיאניים

 ותיפקודים התנהגותיים בבני אדם בוגרים

 גרין עמית שי 
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ירון דגן

 בשיפוט

התנהגות אזרחית אקולוגית בקרב אזרחי 

פיתוח מודל לבחינת המדרך  -העתיד 

 האקולוגי במערכת החינוך בישראל

 גוטליב דן 
 ,אברהם חיים 'פרופ

  פרופסור ערן גדות

 שלב ב
עוצמת החשיפה לתאורה מלאכותית בלילה 

 כגורם סיכון של מחלת הסרטן
 סיטון-קשת עתליה

 ,אברהם חיים 'פרופ

  חן-קרן אור 'דר

 שלב א

Investigating morbidity among 

christian Arabs in the Galilee 

attributed to light at night Light at 

Night (LAN) exposure 

 סבאג וואסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 שלב א

הערכת ההשפעה של מדיניות אכיפה 

חוקיות של פסולת סביבתיתעל השלכות בלתי 

 גישה רבת רבדים: בנין במדינת ישראל

 צרור ניסים

 ,אברהם חיים 'פרופ

פרופסור בוריס 

  פורטנוב

 שלב א

Direct interactions between 

mammalian herbivores and plant-

dwelling insects  

 משה ענבר 'פרופ ברמן טלי 

 שלב ב

Aphid Avoidance of Incidental 

Predation by Mammalian 
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