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 אומנויות

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

פרופ' נירית בן 
 דבי-אריה

אמנות הרנסנס באיטליה, פיסול איטלקי, מזרח ומערב 
 באמנות, דת ופולחן קדושים באמנות, אמנות והיסטוריה

nbad@bgu.ac.il  

נוצרים -נוצרים בימי הביניים, יחסי יהודים-יחסי יהודים ד"ר שרה אופנברג
בימי הביניים, אמנות יהודית, פרשנות פיוטים, אבירים, 

 חסידי אשכנז, דמות היהודי באמנות, ספרות וקולנוע

offenbergs@gmail.com  

 ציור איטלקי של העת החדשה המוקדמת,  ד"ר דני אונגר
אמנות דתית של העת החדשה המוקדמת, אמנות 

 אוכל ואמנות, ופוליטיקה
 

dannu@bgu.ac.il  

שוק האמנות העכשווית, אמנות וגלובליזציה, אמנות  ד"ר רונית מילאנו
ותרבות המונים, תיאוריה מוזיאלית; אמנות המאות 

 השמונה עשרה והתשע עשרה במערב

ronitmilano@gmail.com  

, והתנהגות(, פסיכולוגיה של המוסיקה )תפיסה, קוגניציה ד"ר וורן ברודסקי
השפעת מוסיקה על התנהגות הנהג ושליטה ברכב, 

התפתחות מוסיקאלית נורמאטיבית, תראפיה במוסיקה 
ימוש במוסיקה בתקשורת ומוסיקה בחינוך המיוחד, ש

 רויחסי ציבו

wbrodsky@bgu.ac.il  

עכשווית, אקסטריטוריאליות  פוליטיקה חזותית, אמנות ד"ר מעין אמיר
יות ייצוג של וצנזורה של ראיות חזותיות, קונבנצ

 קונפליקטים אלימים

maayan.amir@gmail.com  

קשר שבין טכנולוגיה לאמנות עכשווית ותרבות ויזואלית,  ד"ר ניעה ארליך
אנימציה בתרבות הוויזואלית העכשווית, אמנות 

 ורובטיקה, אמנות ניו מדיה, גיימינג, תיעוד אקספרמנטלי

neamou@gmail.com  
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 מדעי הסביבהגיאוגרפיה ו

 דוא"ל תחומי מחקר שם המרצה

וס טירמאפרופ' 
 יונתן לרון 

 הסעה והשקעה של סחף בנחלים 
 סחיפה ממדרונות וערוצים חתורים בנגב ובים המלח

 הסעה של מזהמים מומסים ומרחפים
 יצירה של ערוצים חתורים

john@bgu.ac.il 

פרופ' יצחק 
קטרה, ראש 

 המחלקה

 שטחי מקור ופליטה של אבק מדברי לאטמוספירה
 סימולציות של תהליכים איאוליים של חלקיקי חול ואבק

ק והשפעה על האדם והסביבה דינמיקה של סופות אב
 הפיזית

 דן קרקע על ידי רוח סחיפה, דלדול ואוב
 מניעה של פליטת אבק וייצוב קרקעות

katra@bgu.ac.il  

פרופ' נורית 
 אלפסי

 תיאוריות בתכנון עיר ואזור 
 יניות ציבורית תכנון ומד

 תהליכים עירוניים
 

nurital@bgu.ac.il 

פרופ' דן 
 בלומברג

חישה מרחוק למחקר סביבתי בדגש על השלכות של 
 שינויים גלובליים על הסביבה 

דגש על תהליכים  -גאולוגיה וגאומורפולוגיה פלנטרית 
 איאוליים על פלנטות שכנות 

 שימוש בחישה מרחוק לחקלאות עם דגש על רטיבות קרקע 
והדמאות  גילוי ועקיבה אחר אנומליות בהדמאות מכ"מ

 ספקטרליות -היפר
חקר תהליכים סביבתיים במרכז אסיה באמצעי חישה 

 מרחוק וממ"ג

blumberg@bgu.ac.il   

 גיאוגרפיה של תחבורה, ניידות, נגישות וזמן.  ערן בן אליא ר"ד
 תנהגותית גיאוגרפיה ה

השלכות מרחביות של טכנולוגיות תקשורת ומידע דיגיטליות 
(ICT ) 

 דיגיטלי -יחסי גומלין בין המרחב הפיזי והמרחב הווירטואלי
מודלים של קבלת החלטות וסימולציה של התנהגות האדם 

 במרחב 
משחקים רציניים בסביבות של מציאות מדומה ומציאות 

 רבודה

benelia@bgu.ac.il 

 אקולוגיה של דיונות חוף  פרופ' פועה בר
 שימור וממשק של שמורות טבע 

 שרותי מערכת אקולוגיים

kutiel@bgu.ac.il  

השפעות של שינוי אקלים, אירועי אקלים קיצוניים ופעילות  אבנר גרוס ר"ד
אנושית על ההרכב הכימי של צמחים וקרקעות )יחסי פחמן 
חנקן זרחן( ועל שרשרת המזון ביערות טרופיים וסביבות ים 

 תיכוניות. 
 אבק מדברי כמדשן טבעי של יערות ומערכות וימיות 

 מחזור הזרחן הגלובלי

avnergro@bgu.ac.il 

mailto:john@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/geog/pages/staff/itzhak.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/geog/pages/staff/itzhak.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/geog/pages/staff/itzhak.aspx
mailto:katra@bgu.ac.il
mailto:nurital@bgu.ac.il
mailto:blumberg@bgu.ac.il
mailto:gdishon@bgu.ac.il
mailto:gdishon@bgu.ac.il
mailto:benelia@bgu.ac.il
mailto:kutiel@bgu.ac.il
mailto:micwein@bgu.ac.il
mailto:micwein@bgu.ac.il
mailto:avnergro@bgu.ac.il
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פרופ' אורן 
 יפתחאל

 תכנון אזורי ותיאוריה עירונית 
 הבנת משטרי תכנון ומקרקעין 

 יחס בין מדיניות ציבורית ליחסים אתניים 
 ‘ מחקר השוואתי של מדינות 'אתנוקרטיות

yiftach@bgu.ac.il   

 מערכות מידע גאוגרפיות  פרופ' טל סבוראי
 סטטיסטיקה -גאו

 כריית ידע מרשתות חברתיות 
 הידרולוגיה של אזורים צחיחים -אקו

tsvoray@bgu.ac.il 

ד"ר מידד קיסינגר 
 
 

 יחסי אדם סביבה ומשמעותם למדיניות ותכנון 
המשמעויות של שינויים סביבתיים גלובליים למדיניות ברמה 

 המקומית ובינלאומית 
אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא,  –חשבונאות סביבתית 

 טביעת רגל אקולוגית, 
 הערכת מחזור חיים, ניתוח זרימת חומרים 

 פיתוח התאוריה והשלכות תכנוניות  –מדעי הקיימות 
גלובליזציה,  –היבטים מרחביים של אקולוגיה פוליטית 

 מסחר בינלאומי והשפעות סביבתיות 
 קיימות עירונית 

 אקולוגית כלכלה

meidadk@bgu.ac.il 

 פיתוח מודלים מבוססי לווין לניבוי זיהום אוויר  פרופ' איתי קלוג
 חקר הקשר שבין חשיפה לזיהום אוויר לבריאות האדם 

לשימוש במחקרים ’ פיתוח מודלים להערכת טמפ
 אפידמיולוגים 

 ( light at nightה לזיהום אור )פיתוח שיטות להערכת חשיפ
הערכת השפעת האינטראקציה של מזהמים שונים בדגש 

 על אזורים עירוניים

ikloog@bgu.ac.il 

 זיהום ושימור של משאבי הקרקע והמים  חור-פרופ' מני בן
 תהליכי נגר וסחף קרקע 

אורגניים -תנועה עילית עם מי הנגר של מזהמים אי 
 ואורגניים 

 צמח -קרקע-יחסי מים 
 השפעת תהליכים טבעיים ואנתרופוגניים על איכות הקרקע 

benhurm@post.bgu.ac.il 

 

אביתר פרופ' 
 אראל

 תכנון עירוני רגיש למים 
 צמחייה עירונית 

 מודלים של אקלים עיר 
 מערכות זיגוג מתקדמות בבניינים 

 נוחות ויזואלית 
 שימור אנרגיה בבניינים 

 חימום וקירור פסיבי של בניינים 
 נוחות תרמית

erell@bgu.ac.il 

 חברתי בעיר המטרופולינית -השכונה כמבנה מרחבי ד"ר יודן רופא
 עיצוב רחובות והמרחב הציבורי 

 קיימא -פיתוח בר
 שפת הדפוסים והתהוותו של המבנה העירוני 

 מבנה ההתיישבות הבדואית הלא מוכרת בנגב

yrofe@bgu.ac.il 

mailto:yiftach@bgu.ac.il
mailto:itabak@bgu.ac.il
mailto:itabak@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/geog/pages/staff/svoray.aspx
mailto:tsvoray@bgu.ac.il
mailto:meidadk@bgu.ac.il
mailto:ikloog@bgu.ac.il
mailto:benhurm@post.bgu.ac.il
mailto:assafmsh@post.bgu.ac.il
mailto:assafmsh@post.bgu.ac.il
mailto:assafmsh@post.bgu.ac.il
mailto:erell@bgu.ac.il
mailto:yrofe@bgu.ac.il
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וס טירמאפרופ' 
 אבינועם מאיר

 ריים פיתוח אזורים כפ
 קהילה -יחסי אוניברסיטה

 יחסים במרחב 
 סביבתנות ואתיקה סביבתית 

 זיקות התכנון והסביבה

ameir@bgu.ac.il 

וס טירמאפרופ' 
 חיים צוער

 השפעת הרוח על הנוף 
 תהליכים דינאמיים והיווצרות דיונות חול וגלוני רוח 
 השפעת האקלים ושינוייו על ניידות ויציבות דיונות 

 צומח על חולות והשפעתו על הדינאמיקה 
 דיונות חופיות 

 תהליכים איאוליים על המאדים 
 חישה מרחוק של דיונות חול וימות חול בעולם

tsoar@bgu.ac.il 

וס טירמאפרופ' 
 שאול קרקובר

 ר פיתוח עיר ואזו
 התפתחות מטרופולינים 
 מחזוריות בפיתוח אזורי 

 פיתוח אזורי באמצעות ענף התיירות

shaul@bgu.ac.il 

וס טירמאפרופ' 
 אליהו שטרן

 תהליכי קבלת החלטות בתחומי ההתנהגות במרחב 
 מחקרים בתחומי שימור מורשת התרבות והטבע 
 נושאים מתודולוגיים בתכנון עירוני ,אזורי וסביבתי 

 תפישה ומודעות מרחבית 
 מודלים התנהגותיים בתחבורה

elistern@bgu.ac.il 

פרופ' דוד 
 פרלמוטר

 אקלים עירוני ונוחות תרמית בשטחים פתוחים -מיקרו
 התייעלות אנרגטית במחזור החיים של מבנים 

 אקלימית: בניה מקומית באזורים שונים-אדריכלות ביו

pearlmutter@gmail.com 

 מדיניות מים  ד"ר נעמה טשנר
 מדיניות אנרגיה ושינויי אקלים 

 תכנון השוואתי 
 תשתיות וסביבה

naamate@bgu.ac.il 
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 היסטוריה כללית

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

. 20-וה 19-היסטוריה של העת החדשה, מרכז אירופה במאה ה נתן מרקוס ר"ד
 תולדות הכסף והיסטוריה כלכלית, ספורט ולאומיות.

marcusna@bgu.ac.il 

פרופ' יוליה 
 אוסטינובה

דת יוון העתיקה; תרבות יוון העתיקה; חקר ; תולדות יוון העתיקה
בדתות; גישות קוגניטיביות לחקר התרבות והדת; רפואה בעולם 

 העתיק; הים השחור בעת העתיקה; אפיגרפיה יוונית

yulia@bgu.ac.il 
 

 -פרופ' הלי זמורה
 רמ"ח

היסטוריה פוליטית וחברתית של אירופה בעת החדשה 
המוקדמת; היסטוריה של גרמניה בתקופת הרפורמציה; 

 מחשבה מדינית ברנסנס

hzmora@bgu.ac.il 
 

המאוחרים; פולמוס מוסלמים בימי הביניים -נוצרים-יחסי יהודים ד"ר אורי שחר
 בין דתי

 היסטוריה של הים התיכון; מסעי הצלב ומלחמת קודש

urisha@bgu.ac.il 
 

היסטוריה רומית, היסטוריה כלכלית של העולם העתיק,  ד"ר מרב חקלאי
היסטוריה מוניטרית של רומא, משפט רומי, היסטוריה משפטית 

הקיסרות הרומית על היבטיה המוסדיים, מצרים  וכלכלית של
 ( ברומאnumeracyהרומית, אוריינות מספרית )

haklaime@bgu.ac.il 

היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה  ד"ר חנן יורן
-המוקדמת. המחקר מתמקד בהומניזם של הרנסנס במאה ה

באיטליה ובצפון אירופה ובחשיבתו  16-ובראשית המאה ה 15
של מקיאוולי; הקשר למקורות המודרניות ומאפייניה; ההיסטוריה 

 והתיאוריה של מדעי הרוח.

yoran@bgu.ac.il 

היסטוריה פוליטית, תרבותית וחברתית של העת החדשה  פרופ' גיא ביינר
(, אירלנד המודרנית, היסטוריה 18-20המאוחרת )מאות 

אוראלית, מסורות פולקלור ותרבות עממית, זיכרון ושכחה, 
היסטוריה ציבורית, היסטוריוגרפיה, טרור, מלחמת העולם 

 1918-1919מגפת השפעת העולמית של הראשונה, 

gbeiner@bgu.ac.il 

 rginio@bgu.ac.il קולוניאליזם צרפתי באפריקה והיסטוריה של פשיעה פרופ' רות ג'יניאו

 hames@bgu.ac.il  פרופ' חיים היימס

 

  

mailto:marcusna@bgu.ac.il
mailto:yulia@bgu.ac.il
mailto:hzmora@bgu.ac.il
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 הוראת המדעים והטכנולוגיה

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

  פרופ' מייקל פריד
מחקרי מתמקד בהיבטים אינטגרטיביים בחינוך מתמטי, 

למשל  ןיימתענהיבטים פילוסופיים, היסטוריים, ופדגוגיים.  אני 
בשאלות קשורות לדיכוטומיה בין תחומים "פרטיים וציבורים" 
בחינוך מתמטי, מערכות סמכות בכיתה, ושילוב היסטוריה של 
מתמטיקה בהוראת מתמטיקה.  אני גם עוסק בהיסטוריה של 

ן יימתמטיקה ושאלות היסטוריוגרפיה בשמם, ואני מאד מתענ
 בהיסטוריה של החינוך המתמטי.

 

mfried@bgu.ac.il 

  פרופ' משה ברק
תחום המחקר שלי הוראת מדע וטכנולוגיה, בדגש על הוראה 

ולמידה של טכנולוגיה והנדסה, כגון מערכות אלקטרוניקה, 
בקרה ורובוטיקה. מחקרי עוסקים בהיבטים הקוגניטיביים 
והאפקטיביים של הוראת תחומים אלו, כגון פתרון בעיות, 
יצירתיות, לימוד סביב פרויקטים, לימוד משולב של מדע, 

ושילוב טכנולוגיות  (STEM)כנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה ט
 חדשות בהוראה ובלמידה. 

 

mbarak@bgu.ac.il 

פרופ' אורית בן צבי 
 אסרף

 המחקר שלי עוסק בארבעה ממדים: 
תהליך הלמידה של מערכות מורכבות ובחקר אופן  .א

 בקרב תלמידים.ההתפתחות של חשיבה מערכתית 
חקר האינטראקציות בסביבות למידה בלתי פורמליות כגון  .ב

 מוזאונים, גני חיות ושמורות טבע.
חינוך סביבתי מבוסס מקום ולמידה בסביבה החוץ  .ג

 כיתתית.
 חינוך לאוריינות בריאות בחברה רב תרבותית. .ד

 

 
 
 

ntorit@bgu.ac.il 

 
 
 
 אוסאמה סוידאן ר"ד
 

 
המחקר שלי מתעניין בהבנת תהליכי למידה והוראת 

מתמטיקה באמצעות כלים טכנולוגיים. בעיקר, מחקרי מתעניין 
בפיתוח וחקר סביבות למידה עתירת טכנולוגיה, בחינת 

תהליכים קוגניטיביים הקשורים ללמידת מתמטיקה בסביבה 
ים ללמידת עתירת טכנולוגיה, שימוש בספרי לימוד דיגיטאלי

והוראת מתמטיקה, התפתחות מקצועית של מורים ודרכי 
 שימוש בספרים דיגיטאליים בכיתותיהם. 

 

 
 
 

osamas@bgu.ac.il 

 

  

mailto:mfried@bgu.ac.il
mailto:mbarak@bgu.ac.il
mailto:ntorit@bgu.ac.il
mailto:osamas@bgu.ac.il
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 חינוך

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

פרופ' איסמעיל 
 אבו סעד

מיעוטים חינוך, השכלה גבוהה ושינויים חברתיים בקרב 
וחברות ילידיות, ניהול ותרבות בחברות רב תרבותיות, 

-התנהגות ארגונית בהקשרים תרבותיים, זהות תרבותית
 חברתית וחינוך בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל .

abusaad@bgu.ac.il 

סראב אבו  ר"ד
 רביעה

נשים, \מיעוטים והשכלה גבוהה, תעסוקה, מגדר
 אפליה\גזענות

sarab@bgu.ac.il 

פרופ' רוני 
 אבירם

. עתידנות 3. הגשמה עצמית 2. חינוך ואוטונומיה אישית 1
 בחינוך  

. תפיסות ההתפתחות 6. שינוי חינוכי 5. חינוך ותקשוב 4
 האישית והחינוך של אפלטון, רוסו, גתה וניטשה

roniav@bgu.ac.il 

-פילוסופיה של החינוך, למידה שיתופית, מיומנויות המאה ה גדעון דישון ר"ד
, משחקים בחינוך )וידאו, ספורט, עיצוב משחקים(, חינוך 21

פרוגרסיבי, חינוך מוסרי וחינוך לקרקטר, חינוך לאזרחות 
 דמוקרטית, טכנולוגיות חינוכיות

gdishon@bgu.ac.il  

-דנה ודר ר"ד
 וייס

 חברתיים של הלמידה, כולל:  -חקר ההיבטים הרגשיים
פורמליות )כגון חיי היום יום, -. למידת מדע בסביבות בלתי1

. מוטיבציה והבניית זהות של 2חיק המשפחה, מוזאונים( 
. למידה 3מתבגרים בלמידת מדע בתוך ומחוץ לביה"ס 

 בלתי פורמלית של מורות במקום עבודתן 
(, והבניית זהות FACE. מוטיבציה, רגשות, דמוי ציבורי )4

. שתופי פעולה 5בתהליכי למידה מקצועית של מורות 
 .1-4שדה בהקשרים -אקדמיה

weissda@gmail.com 

מייקל  ר"ד
 וינשטוק

בהקשרים יומיומיים ודיסציפלינות  . השיבה אפטיסמית1
 אקדמיות

. התפתחויות שמגיעות אחרי השגת התאוריה של נפש 2
(Theory of mind )3 פסיכולוגיה תרבותית4. הנמקה . 

. תרבות ושינוי חברתי כגורמים להתפתחות של ערכים 5
 ודרכי הידיעה

micwein@bgu.ac.il  

 zeevwolf@bgu.ac.il פסיכופתלוגיה, עיבוד שפה, מוסר ומצבים דיסוציאטיביים מאור  וולף ר"ד

מחקריה עוסקים בהבנה של חשיבה בתחומי דעת,  איריס טבק ר"ד
ובשימוש בהבנה זו לעיצוב טכנולוגיות וסביבות למידה. 

 teacher asבמסגרת זו פיתחה את גישת המורה כשותף )
partner המושג פיגומים סינרגטיים )(, ואתsynergistic 

scaffolding היא גם בוחנת כיצד ניתן להשביח את .)
השימוש במידע מקוון לקבלת החלטות בריאות מבוססות 

 ראיות.

itabak@bgu.ac.il  

פרופ' דורית 
 טובין

ותהליכים בארגוני מנהלים של בתי ספר מצליחים, מבנים 
חינוך, סביבות למידה חדשניות ושינויים בשדה החינוך, 
 ערכים ישראליים דומיננטיים והשתקפותם בבית הספר

dorittu@bgu.ac.il  

mailto:roniav@bgu.ac.il
mailto:gdishon@bgu.ac.il
mailto:weissda@gmail.com
mailto:micwein@bgu.ac.il
mailto:itabak@bgu.ac.il
mailto:dorittu@bgu.ac.il
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המחקר שלי עוסק במוטיבציה בקונטקסטים רבים כגון :  עידית כ"ץ ר"ד
יחסים בין הורים וילדים, דיאטה, לקיחת למידה, שיעורי בית 

טיפול תרופתי , התנהגויות סיכון באינטרנט. בשנים 
האחרונות המחקר מתמקד בהתנהגויות מורים בכיתה 

והקשר בין התנהגויות אלו לבין מוטיבציה, מיטביות ונשירה 
של תלמידים. דגש מיוחד אני נותנת לבחינת המוטיבציה של 

כים מיוחדים והגורמים שיכולים ילדים ומבוגרים בעלי צר
 לקדם אותה.

katzid@bgu.ac.il  

פרופ' אדם 
 לפסטיין

 שיח ואינטראקציה בכיתות, פדגוגיה דיאלוגית, אתנוגראפיה
בלשנית, יישום מדיניות חינוך, תהליכי שיפור חינוכיים, 

למידה מקצועית של מורים, ייצוגים בווידאו של הוראה 
ולמידה, מבט מקצועי של מורים, יחסי הגומלים בין 
 פוליטיקה, מחקר, מדיניות ועשייה התחום האוריינות

alefstein@gmail.com  

אסף  ר"ד
 משולם

לימודי חינוך ביקורתיים ופדגוגיה ביקורתית, חינוך דמוקרטי, 
לשוני, מדיניות חינוך, ילדים ונוער -חינוך אלטרנטיבי, חינוך דו

 במצוקה

assafmsh@post.bgu.ac.il  

נגה  ר"ד
 סברדליק

הינם בתחום הפסיכולוגיה אישיותית תחומי עניין המרכזיים 
והארגונית. בעיקר מתמקדת בחקר ערכים אישיים 

ותרבותיים, מוטיבציות, קונפליקטים פנימיים ואמביוולנטיות 
תרבותיים וארגוניים. בנוסף חוקרת את -בהקשרים חברתיים

אישיים וארגוניים על תגובות  -השפעות של הבדלים בין
 עובדים לשינויים ארגוניים.

sverdlik@bgu.ac.il  

אורטל  ר"ד
 סלובודין

המחקר מתעניין בדרכים הייחודיות בהן אנשים מחברות 
ותרבויות שונות מבינים ומפרשים תהליכים נפשיים 

ובמנגנונים המסייעים או המקשים על פנייה לעזרה. המחקר 
מתחום הפסיכולוגיה, מונחה ע״י מודלים תיאורטיים 

 האנתרופולוגיה ובריאות הציבור.

ortal_saroff@yahoo.com 

על איכות  המשפיעים. סגנון הורות ותכונות הורים 1 פרופ' אבי עשור
ההפנמה של ציפיות ההורים: הפנמה בריאה לעומת הפנמה 

 חרדתית או לעומתית
. אפיוני הורה וילד המשפיעים על קונפליקטים בין הורים 2

 לילדים
על  המשפיע. הנטייה של ילדים לפחד או לכעוס כגורם 3

 התנהגות ההורים ועל התפתחות הילד בעתיד
. ההשפעות של פיקוח הורי צמוד ושל תמיכה באוטונומיה 4

במיוחד בנוער בסיכון או בסביבות  -בגיל ההתבגרות 
 מסוכנות

 . התניית אהבה הורית והשפעותיה על יחסי הורה ילד5
ערכים ומטרות אותנטיים וקשב פנימי כמרכיבים  . גיבוש6

 היסודיים של הצורך באוטונומיה

assor@bgu.ac.il  

סוציולוגית של החינוך, ותחומי המחקר הם חינוך לאזרחות,  הללי פינסון ר"ד
חינוך וקונפליקטים חברתיים, שיח מדיניות חינוכית בישראל 

עוסקת בחינוך  שוויון חינוכי. כמו כן-וביטויים שונים של אי
וגלובליזציה ובאופן ספציפי בהגירה כפויה ושילוב ילדי 

 פליטים במערכת החינוך.

halleli@bgu.ac.il 

mailto:katzid@bgu.ac.il
mailto:alefstein@gmail.com
mailto:assafmsh@post.bgu.ac.il
mailto:assafmsh@post.bgu.ac.il
mailto:sverdlik@bgu.ac.il
mailto:halleli@bgu.ac.il
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גליה  ר"ד
 פלוטקין עמרמי

עוסקת במחקר אודות הידע של אנשי בריאות הנפש 
בזיקות מפרספקטיבה סוציולוגית והיסטורית. מתמקדת 

הקיימות בין השיח הטיפולי לבין אתוס לאומי, תרבות, מוסר 
ודת בתחומים חברתיים ומקצועיים שונים: בזירה החינוכית, 
בקליטת העלייה, בטיפול בטראומה ופיתוח חוסן נפשי. כמו 

כן, חוקרת הקשרים תרבותיים בהם מופיעות קטגוריות 
 הפרעות נפשיות\חדשות של מחלות

plotking@bgu.ac.il  

שוויון השכלתי, -סוציולוג אשר עוסק בהיבטים שונים של אי יריב פניגר ר"ד
חינוך בקרב קבוצות מיעוט, הבדלים מגדריים בחינוך 

ומדיניות חינוכית. מחקריו הנוכחיים מתמקדים בפערים 
בישראל ובהשפעה של חברתיים בנגישות להשכלה גבוהה 

לאומיים על למידה, -מבחנים סטנדרטיים לאומיים ובין
 הוראה ומדיניות חינוכית.

fenigery@bgu.ac.il  

פרופ' תהילה 
 קוגוט

מתמקדת באחד ההיבטים החשובים ביותר של התנהגות 
חקר בוחן חברתית אנושית: הנכונות לעזור לאחרים. המ

התנהגות של עזרה אצל ילדים ואצל מבוגרים תוך בחינת 
המאפיינים המגבירים או המפחיתים נכונות לעזור ובכללם: 

מאפייני העוזר, מאפייני הנזקק ומאפייני הסיטואציה. בנוסף, 
נבדקות השלכות של תובנות אלו על קבלת החלטות 

 במישור האישי והציבורי.

kogut@bgu.ac.il 

עוסק בגורמים ותוצרים של תמיכה באוטונומיה וכפיה מצד  פרופ' גיא רוט
הורים, מורים ומנהלים. המחקרים מתמקדים בתחומים 

חברתית, תפקוד -שונים כמו: ויסות רגשות, התנהגות פרו
בבית הספר ועוד. המחקרים מגוונים ומתנהלים במעבדה 

 ובשדה.

roth@bgu.ac.il  

  

mailto:plotking@bgu.ac.il
mailto:fenigery@bgu.ac.il
mailto:kogut@bgu.ac.il
mailto:roth@bgu.ac.il
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 כלכלה

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

 כלכלת ,ועוני שוויון אי ,כלכלית צמיחה ,פיתוח כלכלת סולימאן בדר אבור "ד
 התיכון המזרח

abubader@bfu.ac.il  
 

 על בדגש ביטחון כלכלת ,כלכלית צמיחה ,פיתוח כלכלת עאמר קרן-אבור "ד
 כלכלת ,עבודה כלכלת ,ישראלי הערבי הסכסוך השלכות

 התיכון המזרח כלכלת ,בישראל הערבי המגזר

aamer@bgu.ac.il  

 

 רן אילתר "ד

 

 כלכלת ,המשחקים תורת ,כלכלית-מיקרו תיאוריה
 מכניזמים תכנון ,אינפורמציה

eilatr@bgu.ac.il  

 בלומקין תומר פ'פרו
 

 ניתוח נורמטיבי של מערכת המס והרווחה ומערכת החוקים
 הסוציאליים בשוק העבודה. 

 פערי שכר מגדריים וחופשת לידה מנדטורית. 
 ביטוח אבטלה בשוק עבודה עם פערי מידע וחיפוש. 

 אחריות חברתית תאגידית והטבות מס לתרומות. 
סובסידיות לשכר ככלי תמריצי בשוק עבודה עם חוזים לא 

 שלמים, מנגנוני חשאיות שכר. 
השפעת הגירת עובדים על פרוגרסיביות מס ההכנסה ושכר 

 מינימום ככלי לצמצום פערים חברתיים. 

tomerblu@bgu.ac.il  

 

  nadavbz@bgu.ac.il עסקים מחזורי ,כלכלה מקרו נדב זאב בןר "ד

 טניה ברוןר "ד

 

 הון  ן,שוויו-אי, השכר דינמיקת  ה,אבטל , מגדר שכר פער
 העבודה בשוק וחיפוש מוביליות, אנושי

tatianb@bgu.ac.il  

 

 טורס-גונזלץר "ד 
  עדה

  adagt@bgu.ac.il ומגיפות קונפליקט ,פוליטית כלכלה ,פיתוח כלכלת

 כורש גלילר "ד
 

 חברות ומימון הון שוק ,פיננסית כלכלה
 

galilk@bgu.ac.il  
 

 מרק גרדשטיין ופ'פר
 

  grade@bgu.ac.il כלכלי ופיתוח צמיחה ,פוליטית כלכלה

 נעמי גרשוניר "ד
 

 ,יישומית כלכלה-מיקרו ,משפחה כלכלת ,עבודה כלכלת
 משפט וכלכלה

naomige@bgu.ac.il  
 

  kvdbeek@bgu.ac.il כלכלית היסטוריה אנושי, הון ,טכנולוגיים שינויים  קרין בק דר ואןר "ד

  ovolij@bgu.ac.il מדידה ,חברתית בחירה ,המשחקים תורת ,כלכלית תיאוריה אוסקר ווליך פרופ'
 

mailto:abubader@bfu.ac.il
mailto:aamer@bgu.ac.il
mailto:eilatr@bgu.ac.il
mailto:tomerblu@bgu.ac.il
mailto:nadavbz@bgu.ac.il
mailto:tatianb@bgu.ac.il
mailto:adagt@bgu.ac.il
mailto:galilk@bgu.ac.il
mailto:grade@bgu.ac.il
mailto:naomige@bgu.ac.il
mailto:kvdbeek@bgu.ac.il
mailto:ovolij@bgu.ac.il
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 דוד וטשטיין פרופ'

 

של  ואכיפה בנייה ,המשחקים תורת ,כלכלית מיקרו תיאוריה
 תחרויות ,כלכליות בסביבות שיתופיים פתרון מושגי

 ופטנטים פ"מו פעילות ,ומכרזים

wettstn@bgu.ac.il  

 
 רועי זולטןר "ד
 

 מעבדה בניסויי מתמקדים המחקרים .ניסויית כלכלה
 על קבוצתיות של ההשפעה כולל ,מגוונים בנושאים
 בשווקים והתנהגות ,עבודה יחסי ,התנהגות

zultan@bgu.ac.il  
 

  gadi@bgu.ac.il ישראל כלכלת של סוגיות  גדי חזקמר 
 .כלכלית בתאוריה ויישומיה המתמטית המשחקים תורת אורי חיימנקו פרופ'

שיתופיים  משחקים של פתרון במושגי מתעניין אני ,ספציפית
לקיום  הנוגעות ובשאלות ,בהצבעות כוח במדידת ויישומיהם

לא  אינפורמציה עם במשחקים משקל שיוויי של ואיתנות
 ותחרויות מכרזים השאר בין מכילה אשר קטגוריה ,מלאה

orih@bgu.ac.il  

-ומיקרו ,התנהגותית כלכלה ,דת כלכלת ,חינוך כלכלת דני זדה כהן פרופ'
 כלכלה יישומית

danoran@bgu.ac.il  

 דודו לגזיאלר "ד
 

 ,החלטה בעיות על בדגש כלכלית ותיאוריה המשחקים תורת
 )שימושית תיאוריה( עבודה וכלכלת מנגנונים עיצוב

davidlag@bgu.ac.il  

 ליכטמן שירליר "ד
 

 כלכלת ,עבודה כלכלת ,חינוך כלכלת ,בריאות כלכלת שדות
 משפחה

shirlees@bgu.ac.il  

 יישומית כלכלה-מיקרו ,פוליטית כלכלה , פיתוח כלכלת מירי סטריאןר "ד
 שוויון אי וכלכלת

miristry@bgu.ac.il  

 כלים באמצעות שונים מסוגים ותחרויות מכרזים של ניתוח ענר סלע פרופ'
 המשחקים תורת של

anersela@bgu.ac.il  

  einy@bgu.ac.il המשחקים תורת עזרא עיני פרופ'
 אורן רגביר "ד
 

 מדיניות צעדי של הערכה המשלב אמפירי-מיקרו מחקר
 ובחינה

 תוך נתונים באמצעות תיאורטיים מודלים של אמפירית
 שימוש

 לתחומים בעיקר שייכות המחקר שאלות .טבעיים בניסויים
 .פשיעה של וכלכלה וכלכלה משפט ,שווקים ארגון

origbi@bgu.ac.il  

 

  

mailto:wettstn@bgu.ac.il
mailto:zultan@bgu.ac.il
mailto:gadi@bgu.ac.il
mailto:orih@bgu.ac.il
mailto:danoran@bgu.ac.il
mailto:davidlag@bgu.ac.il
mailto:shirlees@bgu.ac.il
mailto:miristry@bgu.ac.il
mailto:anersela@bgu.ac.il
mailto:einy@bgu.ac.il
mailto:origbi@bgu.ac.il
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 לשון עברית 

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

עברית בת זמננו, , בלשנות היסטורית, תיאוריית דקדוק התבניות  ד"ר דני כלב
(Construction Grammarגרמטיזציה ,)  תהליך השינוי(

הלשוני(, תחביר, זמן דקדוקי ואספקט, מודליות, טיפולוגיה 
בלשנות השוואתית, בלשנות משווה, סמנטיקה   לשונית,

 ופרגמטיקה, חקר השיח, פונטיקה ופונולוגיה

kalevdan@bgu.ac.il  

דקדוק לשון המשנה על פי כתבי היד השונים לשון חז"ל: בעיקר  ד"ר אסנת דמרי 
ת החדשה; עריכת לשון וייעוץ למשנה; נורמטיביות ותקן בעברי

 לשון

osnatd@bgu.ac.il  

-פרופ' רוני הנקין
 רויטפרב

 
להגים ערביים, בעיקר בדואיים; לשון הספרות העממית 

שירה עממית בדואית; שפת זקנים  הבדואית, של נשים וגברים,
וצעירים בנגב הבדואי; מגעי עברית וערבית בעבר ובהווה; דו 

לשוניות בנגב הבדואי; רכישת עברית על ידי דוברי ערבית, 
 ות יהודיות, בעיקר ערבית יהודית ולהפך; שפ

 

henkin@bgu.ac.il  

ן חז"ל; לשון הכתובות העבריות והארמיות ממדבר יהודה; לשו ד"ר אורי מור 
העברית והארמית בימי הבית השני; שונוּת לשונית בעברית 

ביות; לשון ומגדר; הקדומה; העברית החדשה המוקדמת; נורמטי
 לשון ולאומיות

moru@bgu.ac.il  

עברית מקראית קלסית ומאוחרת, לשון חז"ל, ארמית ממלכתית  ד"ר חיים דיהי
וביניימית, לשונו של בן סירא, פרשני ימי הביניים ומדקדקי ימי 

 הביניים בהשוואה לפילולוגיה מקראית מודרנית 

deihi@bgu.ac.il  

  ד"ר רועי גפטר
שונות לשונית בעברית  ;שפה וחברה בישראל ;בלשנות-סוציו

 מגע בין לשונות ;תורת ההגה ;החדשה; שפה וזהות אתנית
 

roeyg@bgu.ac.il  

 
ד"ר כריסטיאן 

 שטאדל

 
לשונות השומרונים; לשונות מגילות ים המלח; ארמית; לשונות 

 במגע

 
stadel@bgu.ac.il 

 
 

-ד"ר פנינה שוקרון
 נגר

חוקרת העברת מסרים סמויים ואסטרטגיות של שכנוע בשיח 
הפוליטי )סוגות שונות של תעמולת בחירות ופוסטים פוליטיים( 

ובמדיה )שיח חדשותי(. נסמכת על תיאוריות וכלים מתחומי 
 השיח, סוציולוגיה,-תחביר השיח, חקר הסמנטיקה, פרגמטיקה,

 פילוסופיה, רטוריקה וארגומנטציה

pshukrun@bgu.ac.il 

 
 ד"ר משה קהן

ראשית הבלשנות העברית בימי הביניים, העברית של  ימי 
בלשנות ופיוט, מגעים בין ערבית ועברית בימי הביניים,  -הביניים 

השפעות מעולם הלוגיקה והפילוסופיה על הבלשנות השמית 
 היבטים –בימי הביניים, העברית של  קבוצות חרדיות בישראל 

 מורפולוגיים, סמנטיים ופרגמטיים

 
kahanmo@bgu.ac.il 

mailto:kalevdan@bgu.ac.il
mailto:osnatd@bgu.ac.il
mailto:henkin@bgu.ac.il
mailto:moru@bgu.ac.il
mailto:deihi@bgu.ac.il
mailto:roeyg@bgu.ac.il
mailto:stadel@bgu.ac.il
mailto:pshukrun@bgu.ac.il
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 לימודי מגדר

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

פורנוגרפיה וייצוגים מיניים )במיוחד פורנוגרפיה  ד"ר עמליה זיו
תיאוריה קווירית, תרבות קווירית  פמיניסטית וקווירית(

 ואקטיביזם קווירי, שארות אלטרנטיבית

amlia@bgu.ac.il  

מגדר ויחסים בינלאומיים, נשים ותהליכי שלום, ביטחון  ד"ר שרי אהרוני
, תנועות פמיניסטיות בישראל ובעולם, ופמיניזם

 מנגנונים לקידום שוויון מגדרי

saraia@bgu.ac.il  

-ליברלי, ייצוג נשים בספרות אפרו-פמיניזם ניאו פרופ' קתרין רוטנברג
 אמריקאית ויהודית אמריקאית במאה העשרים,

תיאוריה פמיניסטית ולימודי  , "passing"נראטיבים של
 גזע ביקורתיים, ספרות ולימודים אורבאניים

rottenbe@bgu.ac.il  
 

כלב  פרופ' הנרייט דהאן
 )אמריטה(

מחאות ומרי בחברות דמוקרטיות, פוליטיקה ומגדר 
במזרח התיכון, הגות פוליטית ובמיוחד דמוקרטיה, 

 גדרי במדעי החברה והרוח, פוליטיקה ישראליתחקר מ

rottenbe@bgu.ac.il  
 

 

  

mailto:amlia@bgu.ac.il
mailto:saraia@bgu.ac.il
mailto:rottenbe@bgu.ac.il
mailto:rottenbe@bgu.ac.il
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 התיכון המזרח לימודי

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

 של היסטוריה ; מאנית'העות האימפריה של היסטוריה רובין אבי פרופ'
 במזרח המשפט

 המודרני התיכון במזרח החוק שלטון  ;התיכון

avirubin@bgu.ac.il  

-אל פרופ' מוחמד
 עטאונה

 המוסלמי בעולם ומדינה דת ,המודרנית בעת אסלאם
 המדינה השריעה(, תורת(ההלכה המוסלמי  ,והערבי

 המוסלמית במחשבה ובפרקטיקה וממשל ופוליטיקה
 זמננו בת

alatawnh@bgu.ac.il  

 פרופ' נמרוד
 הורביץ

 משפט , החדשה ובעת הביניים בימי אסלאמיות תנועות
 של פוליטיקה , משפטית-הגות פוליטית , מוסלמי

 תיאולוגיה

nimrod.hurvitz@gmail.com  

 המזרח של ותרבותית חברתית ,פוליטית היסטוריה זאבי פרופ' דרור
 תולדות ;החדשה ובעת החדשה המוקדמת בעת התיכון

 סוריה כולל( תולדות הלבנט ;מאנית'העות האימפריה
העת  ובראשית מאנית'העות בתקופה )ישראל-וארץ

 מיניות ;מאנית'העות בתקופה עבדות ;החדשה
 ;הצעירים התורכים תקופת ;האסלאם בתרבויות

 טבח ;התורכית לרפובליקה האימפריה מן המעבר
 המאה בסוף בתורכיה והאשורים היוונים ,הארמנים

 עם רצח ;העשרים המאה עשרה ובתחילת-התשע
 התיכון במזרח אתני וטיהור

zeevi@bgu.ac.il  

 בעת ת"המזה של והתרבותית הפוליטית ההיסטוריה רם חגי פרופ'
 ומדינת הבריטי המנדט של היסטוריה .המודרנית

 האימפריאליזם היסטוריה של .איראן לימודי .ישראל
והיסטוריה  התיכון המזרח .ת"במזה והקולוניאליזם

 ת."במזה וסמים פשיעה של היסטוריה .גלובאלית

hram@bgu.ac.il  

 מחקריו .המודרני התיכון המזרח של היסטוריון מיטל יורם פרופ'
 של ומשפטית תרבותית ,בהיסטוריה פוליטית מתמקדים

 ובעיקר במצרים. ,תיכוניות מזרח חברות
 ,במצרים היהודית בקהילה מתמקד הנוכחי מחקרו

 .ותרבותי ארכיטקטוני כטקסט כנסת ובעיקר בבתי
 בקהיר.  רובו נערך זה מחקר

ymeital@bgu.ac.il  

  rellish@bgu.ac.il המודרנית. בעת כלכלית היסטוריה שכטר רלי פרופ'

mailto:avirubin@bgu.ac.il
mailto:alatawnh@bgu.ac.il
mailto:nimrod.hurvitz@gmail.com
mailto:zeevi@bgu.ac.il
mailto:hram@bgu.ac.il
mailto:ymeital@bgu.ac.il
mailto:rellish@bgu.ac.il
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 דניאלה ר"ד
 הלר-טלמון

 ואסלאם יהדות ,הביניימי המוסלמי בעולם וחברה דת
 ,ותרבותית חברתית היסטוריה ,משווה במבט

 היסטוריוגרפיה. 

talmond@bgu.ac.il  

-וקנין אורית ר"ד
 יקותיאלי

 יהודי ,וחברה תרבות היסטוריה - המודרנית מרוקו
 הדיאספורה של היסטוריה ,אפריקה וצפון מרוקו

 ,קולוניאליזם-ופוסט קולוניאליזם ,בישראל המרוקאית
 במרוקו וישי תקופת

oritye@gmail.com  

 מנדל יונתן ר"ד
 

 ,תרגום של ופוליטיקה תרגום ,בישראל הערבית השפה
 יחסי ,וחינוכית לשונית מדינות ,של השפה סוציולוגיה

 ספרות ,שפה וסכסוך ,השפה בראי ערבים-יהודים
 החדשה בעת ערבית

mendely@bgu.ac.il  

 כהן לאונרדו ר"ד
 שבות

  leocohen2000@gmail.com ימינו ועד 17 -ה במאות ואפריקה אתיופיה

  yairhuri@bgu.ac.il מודרנית ערבית ספרות חורש יאיר ר"ד

 

  

mailto:talmond@bgu.ac.il
mailto:oritye@gmail.com
mailto:mendely@bgu.ac.il
mailto:leocohen2000@gmail.com
mailto:yairhuri@bgu.ac.il
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 ניהול ויישוב סכסוכים

 

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

פרופ' ארנה 
 בראון לבינסון

משאבי התמודדות אישיים וקהילתיים בקרב קבוצות 
תרבותיות וקבוצות אתניות שונות בישראל ומחוצה 

 לה.

ornabl@bgu.ac.il  

ד"ר אילת 
 הראל שלו

תיאוריות ומתודולוגיות פמיניסטיות בלימודי ביטחון 
 ולימודי צבא ביקורתיים.

פוליטיקה ומגדר, דת ופוליטיקה, דמוקרטיה בחברות 
 שסועות.

 זכויות מיעוטים, פוליטיקה וחברה בהודו.

ayelet.harel.shalev@gmail.com  

ד"ר טל ליטבק 
 הירש

 השלכות של טרור על נשים ומשפחות. 
חינוך לשלום, זהות ותפיסת האחר בחברה 

הישראלית על פלגיה השונים )יהודים, ערבים, 
 בדואים(. 

השלכות השואה על החברה הישראלית, תוך דגש על 
 הדור השלישי. 

litvakhi@bgu.ac.il  

ד"ר סארה אבו 
 כף

ביטויים שונים של מצוקה נפשית בהקשר של 
 תרבויות מערביות ולא מערביות.

  לחצי תירבות והשלכותיהם הפסיכולוגיות על האדם.
 התמודדות והסתגלות בקרב סטודנטים.

משאבי התמודדות בקרב החברה הבדואית בפרט 
 והערבית בכלל.

תכונות אישיות ודפוסי התקשרות  והשלכותיהם על 
  .ההקשר החברתי והאישי בקרב תרבויות שונות

aks@bgu.ac.il  

פרופ' נידאא 
 חורי

ספרות ערבית מודרנית בהיבט השוואתי לספרות 
 ישראלית 

 מגדר ומזרחיות
 נשים ולאומיות 

-פלסטיני בהיבטים ספרותיים-המאבק הישראלי
 חברתיים

nidaakhoury@hotmail.com  

 

  

mailto:ornabl@bgu.ac.il
mailto:ayelet.harel.shalev@gmail.com
mailto:litvakhi@bgu.ac.il
mailto:aks@bgu.ac.il
mailto:nidaakhoury@hotmail.com
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 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

 ,תיירות של אנתרופולוגיה ,אוכל של אנתרופולוגיה אביאלי ניר פרופ'
 מגדר ,צרכנות ,פופולרית תרבות

avieli@bgu.ac.il 

 ,מגדר ,ארגונים ,גלובליזציה ,אדם זכויות ,אזרחית חברה ברקוביץ ניצה ר"ד
 לאומיות-טרנס נשים תנועות

nberko@bgu.ac.il 

סוציולוגיה של התרבות, סוציולוגיה פוליטית ותנועות  גוטמן יפעת ר"ד
 חברתיות, זיכרון קולקטיבי, חקר סכסוכים,

גלובליזציה, טרנסלאומיות ויחסים בין תרבויות, חברה 
 ומשפט.

 

 (STS); ואיטרדיסציפלינריות חברתיות גישות ;סביבתי שיח גארב יעקב ר"ד
 .סביבתיות הטכנולוגיה לסוגיות המדע של חברתי ניתוח

 

 היסטוריה ,ישראל של פוליטית וסוציולוגיה פוליטית כלכלה גרינברג לב פרופ'
 תנועות ,פלסטיני הישראלי הסכסוך ושל העבודה תנועת של

 וקולוניאליזם שוויון-לאי התנגדות ,חברתיות
 

lev@bgu.ac.il 

 ,ופיקוח ענישה ,אדם זכויות ,ומחאה חברתיות תנועות דודאי רון ר"ד
 מעברי וצדק פיוס ,סכסוך פוסט של דינמיקות

dudair@bgu.ac.il 

-ניא ,ומגדר הרווחה מדינת ,וזהות חברתיות תנועות ,אזרחות הלמן שרית ר"ד
 חדשים ביניים ומעמדות ליבראליזם

sarith@bgu.ac.il 

 פרופ' יעל
 דולב-השילוני

 וטכנולוגיות מגדר ,משפחה ,אתיקה ביו ,וחולי בריאות
 .רפואיות

 

 andre@bgu.ac.il מרוקו יהודי ,אתניות ,תפוצה קהילות לוי אנדרה ר"ד

 פסיכולוגית רגשית תרבות ;והגירה הידע של אנתרופולוגיה לרנר יוליה ר"ד
 תרבותי שינוי .במבט השוואתי וציבוריות פרטיות בספרות
 רוסית הדובר וקולקטיב ברוסיה סובייטית-הפוסט בחברה
 בישראל

julialer@bgu.ac.il 

 פנינה פרופ'
 הלר מוצאפי

 

 ,תיכוני ומזרח ערבי פמיניזם ,ומגדרי אתני ,מעמדי שוויון אי
-אוטו ,מרחב ומוביליות ,באפריקה אגרריות רפורמות

 קולוניאליזם-ופוסט ,אתנורפיה

 

 של סוציולוגיה ,פוליטית סוציולוגיה ,הכלכלה של סוציולוגיה ממן דני פרופ'
 חברתיות וחקר רשתות אליטות חקר ,ארגונים

dmaman@bgu.ac.il 

 פרן פרופ'
 מרקוביץ

 ,וחזרה תפוצות ,קהילה ,זהות של אנתרופולוגיה
 והגזעה גזע ,מילנאריאניזם

 

fran@bgu.ac.il 

mailto:avieli@bgu.ac.il
mailto:nberko@bgu.ac.il
mailto:lev@bgu.ac.il
mailto:dudair@bgu.ac.il
mailto:sarith@bgu.ac.il
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 איסמעיל ר"ד
 נאשף

 של אנתרופולוגיה ,פלסטינית אמנות של חברתית היסטוריה
 ומוזיאולוגיה מוזיאונים ,אמנות ,לשון חקר ,החומר

esmail@bgu.ac.il 

 ,אוונגלית נצרות ,תיירות ,לרגל עליה ,הדת של אנתרופולוגיה פלדמן קי'ג פרופ'
 מגעים ,קולקטיבי זיכרון ,השואה הנצחת ,קדושים מקומות

 והתפוצות ישראל ,יהדות ,דתיים בין

jfeldman@bgu.ac.il 

 הרפואה של סוציולוגיה ,ארגונית סוציולוגיה ,ארגונית תרבות רז  אביעד פרופ'
 

aviadraz@bgu.ac.il 

 רם אורי 'פרופ

 

 סוציולוגיה ,ידע ושל פוליטיקה של ,תרבות של סוציולוגיה
 הגלובליזציה, של סוציולוגיה ,סוציולוגיות תיאוריות ,היסטורית

 הישראלית החברה
 

uriram@bgu.ac.il 

 שויד אורי ר"ד
 

 פוסט סוציולוגיה ,המדע של סוציולוגיה ,שוויון ואי ריבוד
 כמותניות שיטות ,רשתות ניתוח ,הומניסטית

shwed@bgu.ac.il 

mailto:esmail@bgu.ac.il
mailto:jfeldman@bgu.ac.il
mailto:aviadraz@bgu.ac.il
mailto:uriram@bgu.ac.il
mailto:shwed@bgu.ac.il
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 סוציאליתעבודה 

 
 

  

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

 נטע ד"ר
 אחדות

 ,תעסוקה מדיניות ,חברתית מדיניות
 ,עוני ,העבודה איכות ,גמלאות מקבלי

 ,בשכר מוביליות ,ואבטלה תעסוקה
 חברתי והון בריאות

nettaach@bgu.ac.il   

 מיה ד"ר
 אי'אג-לביא

 מין, מיניותקנביס, 
 

laviema@bgu.ac.il  

 יוליה פרופ' 
 מירסקי

 ובריאות מהגרים, הגירה של חיים סיפורי
 בפרקטיקה תרבותיים-היבטים בין ,נפש

 טיפולית
 

juliamirsky@gmail.com  

 גליה ד"ר
 מורן

 ,הנפש בבריאות שירות נותני עמיתים
 יחסים ,והחלמה חיובית פסיכולוגיה

 פסיכיאטרי שיקום ,החלמה מקדמי
 הנפש בבריאות אדם ממוקדי ושירותים

galia.moran@gmail.com  

 פרופ' דורית
 סגל

 ין'אנגלצ

 נשים של משפחתיותמשפחות, בחירות  של שונים מבנים
 סוציאלית לימודי עבודה השפעת ,בריאות נשים ,וגברים

 של המקצועיות וההעדפות התפיסות על
 הסטודנטים

 

dorsegal@bgu.ac.il  

 פרופ' ורד
 נבו סלונים

 פליטים ,במשפחה וילדים משפחה
 ופליטות

 

slonim@bgu.ac.il  

 

 פרופ' מיכל
 נבו קרומר

 ס"בעו ביקורתיות פרקטיקות ,מגדר ,עוני
 

mkrumernevo@bgu.ac.il  

 רוני פרופ' 
 קאופמן

 התערבות ,חברתי ושינוי קהילתית עבודה
 ארגונים ,התנדבות ,חברתיות בבעיות

 למאבק פרקטיקה ,חברתי לשינוי
 בגזענות

ronika@bgu.ac.il  

 רונן ד"ר יאיר

 

מחשבת גנדי, החסידות, עמנואל לוינס בזיקה אפשרית 
לפסיכולוגיה יהודית, משפט טיפולי, צדק מאחה, אי 

 ייכות, הורות.  אלימות ושאלות של זהות, זכויות, השת

roneny3@bgu.ac.il   
 

 פרופ' אורלי
 שריד

 

 הכוללים דחק מצבי עם התמודדות
 כרוניות, בעיות פיריון.  במחלות שונים שלבים

 שילוב של היבטים ביולוגים, פסיכולוגים וחברתיים. 
 

orlysa@bgu.ac.il  

mailto:nettaach@bgu.ac.il
mailto:laviema@bgu.ac.il
mailto:juliamirsky@gmail.com
mailto:galia.moran@gmail.com
mailto:dorsegal@bgu.ac.il
mailto:slonim@bgu.ac.il
mailto:mkrumernevo@bgu.ac.il
mailto:ronika@bgu.ac.il
mailto:roneny3@bgu.ac.il
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 פוליטיקה וממשל 

 דוא"ל תחום מחקר שם המרצה

פוליטיקה השוואתית, השתתפות פוליטית, דעת קהל,  אושר ג'ניפרר "ד
 חיבורים בין השתתפות אזרחית ומדיניות ציבורית.

 oser@post.bgu.ac.il  

המשטר בישראל, תרבות פוליטית, זהות לאומית וזיכרון  אריאלי גלר "ד
 קולקטיבי.

galariel@bgu.ac.il 
 

פורת -בן פרופ'
 גיא

לאומיים, סכסוכים לאומיים ואתניים, יישוב -יחסים בין
-חילון, יחסי רובסכסוכים, אזרחות, דת ומדינה, תהליכי 

 מיעוט, משטרה ושיטור.

gbp@bgu.ac.il 

תיאוריה פוליטית עכשווית; פוליטיקה לא ממשלתית,  גבעוני מיכלר "ד
זכויות אדם והומניטריזם; פוליטיקה, אמנות ותרבות 
 חזותית; פוליטיקה של רגשות; אתיקה קונטיננטלית.

mgivoni@post.bgu.ac.il  

ניומן דיויד פרופ'
  

 

גיאופוליטיקה וסכסוכים טריטוריאליים; חקר גבולות 
בעידן גלובאלי; פוליטיקה של המדע והאקדמיה; 

 -פוליטיקה של בריטניה; פוליטיקה של העולם היהודי 
 הווה ועבר.

newman@bgu.ac.il 
 

נסאסרה ר "ד
 מנצור

ישוב סכסוכים במזרח התיכון; סכסוכים טריטוריאליים 
ואתניים במזרח התיכון וצפון אפריקה; קולוניאליזם 

ואימפריה במזרח התיכון; פוליטיקה של מיעוטים ועמים 
רח ילידיים; שבטים בדווים והמדינה המודרנית במז

ספר:  באזוריהתיכון; השלטון העות'מני והשלטון הבריטי 
הנגב, עבר הירדן וסיני, הסכמי אוסלו והסכסוך 

פלסטיני; מפלגות פוליטיות ערביות בישראל; -הישראלי
 תנועות איסלמיות והווקף. 

mansor@bgu.ac.il  

סעדי  פרופ'
 אחמד

מעקב, משילות וניהול אוכלוסין; זיכרון קולקטיבי; 
קולוניאליזם; מחאה חברתית -קולוניאליזם/ פוסט
  ותנועות חברתיות.

ahsaadi@bgu.ac.il 
 

 תחומי המחקר שלי שייכים לשלושה מישורים:  פילק דני פרופ'
 ילשירותראשית, מדיניות בריאות, אי שוויון בנגישות 

 בריאות, הפרטת שרותי בריאות. 
שנית, פוליטיקה ישראלית, בעיקר תופעות פופוליסטיות 

 בפוליטיקה הישראלית.
שלישית, תיאוריות פוליטיות, עם דגש על גראמשי, 

 מרקסיזם ורפובליקניזם.-פוסט

dfilc@bgu.ac.il  
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האירופית, מדיניות החוץ והביטחון האינטגרציה  פרדו שרון פרופ'
האירופית, יחסי אירופה ומדינות אגן הים התיכון, יחסי 

ישראל, הקהילות היהודיות באירופה, תפיסות, -אירופה
עיוותי תפיסה ונרטיבים במדיניות חוץ, משפט האיחוד 

האירופי, משפט בינלאומי פומבי, ביג דאטה וקבלת 
 החלטות במערכת הבינלאומית.

pardos@bgu.ac.il  
 

המחקר שלי מתרכז בכמה תחומים. אני עוסקת בניתוח  קוק בקיר "ד
של פוליטיקה מגדרית, במיוחד בקרב נשים מקבוצות 

מיעוט בחברה. בשנה האחרונה ערכתי מחקר מקיף על 
נשים חרדיות ונשים בדואיות כאשר התמקדתי באופן 

 חברתיים ופוליטיים משפיעים על נשים.שבו שינויים 
תחום נוסף של מחקר הוא בחקר זיכרון קולקטיבי. 

בשנה האחרונה אני חוקרת את המיזם החברתי "זיכרון 
בסלון". אני מתעניינת באופן שבו פעילות של זיכרון 

 מקדמת שנוי פוליטי וחברתי.
התחום הנוסף הוא של רב תרבותיות ופוליטיקה של 

הישראלית. לאחרונה ערכתי מחקר  זהויות בחברה
שהתמקד בהתארגנות הפוליטית של המיעוט הפלסטיני 

 בישראל. 

bkook@bgu.ac.il  

לימודי אפריקה, היסטוריה של אפריקה, תיאוריות  שלר לין פרופ'
-קולוניאליות, תיאוריה ופרקסיס בפיתוח בין-פוסט

באפריקה, היסטוריה של כוח אדם,  לאומי, תהליכי עיור
קולוניזציה, יחסי -היסטוריה של קולוניאליזם ודה

אפריקה, לאומיות באפריקה, לאומיות כלכלית, -ישראל
 לאומית.-היסטוריה וסוציולוגיה של הגירה בין

lynnsch@bgu.ac.il  
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 פילוסופיה

 דוא"ל מחקרתחום  שם המרצה

תחומי המחקר הם אידיאליזם גרמני ואסתטיקה. עבודת  פרופ' עדו גייגר
הדוקטורט שלי וספרי הראשון עסקו בהגל )וגם בקאנט(, 
ובשאלות מה הם התנאים לכינונה של צורת חיים אתית, 

חברתית ופוליטית חדשה, ומדוע שינויים יסודיים כאלה הם 
, בתורת ההכרה שלו, אלימים. מאז אני עוסק בעיקר בקאנט

בתורת המוסר שלו, וגם באסתטיקה )ביפה באומנות ובטבע(. 
בתורת ההכרה, אני מנסה להראות שההנחה כי העולם הוא 

תכליתי עבור הכרתנו היא, עבור קאנט, תנאי הכרחי לכל ניסיון 
וידיעה. בתורת המוסר, אני עסוק בשאלה מה מקור הידיעה 

עשות, והאם הצו הקטגורי המוסרית שלנו מה אנו מצווים ל
מציע לנו דרך לרכוש ידיעה זו. באסתטיקה, הרעיון המרכזי 

המעסיק אותי הוא בעיות פילוסופיות מסוימות התובעות, כך 
נראה, התמודדות דרך יצירה ספרותית. בהקשר זה, כתבתי על 
אנטיגונה של סופוקלס )ושל הגל(, קצת על וולנשטיין של שילר 

ן לחזור(, ועל חרפה והחיים של בעלי חיים )אליו אני עוד מתכנ
 של קוטזי.

geigeri@bgu.ac.il 

תחום המחקר העיקרי שלי הוא הפילוסופיה של המוסר. כיום  ד"ר שלמה כהן
אני מתעסק בעיקר בשאלות הקשורות לטיבה, צידוקה, 

וגבולותיה של החובה המוסרית והחובה הפוליטית, באתיקה 
של אמירת אמת, ובאתיקה של הסכמה מדעת. אני מתרכז 

באופן מיוחד באופן שבו שאלות אלה עולות בתחום 
  .הביואתיקה

 

@bgu.ac.ilshlomoe  

פילוסופיה יוונית )בעיקר אפלטון ואריסטו(, אידיאליזם גרמני  ד"ר אנדרו גרמן
)בעיקר הגל והיידיגר(,  19-20-ופילוסופיה גרמנית של מאות ה

 פילוסופיה פוליטית, מטאפיזיקה

 agerman672@gmail.com 

 פרופ' חגית בנבג'י
 

תחומי המחקר העיקריים שלי הם פילוסופיה של הנפש 
ומטפיסיקה. בפרט, אני עוסקת בשנים האחרונות בשלוש 

סוגיות מרכזיות: שאלת מעמדם של צבעים )האם הם תכונות 
הם נראים לנו בהתנסות כפי אובייקטיביות של הדברים? האם 

שהם?(, טיבה של התפיסה החושית )האם היא תלויה 
במושגים? האם היא מצדיקה את מערכת האמונות שלנו?( 

ומהם רגשות וכיצד הם קשורים לתכונות מוסריות )האם 
רגשות ניתנים להצדקה? האם הם מועמדים לביקורת 

יסות רציונלית?(. בשלושת התחומים אני מנסה להגן על התפ
 .הקומונסנסיות שלנו

 benbaji@bgu.ac.il 

 פרופ' יקיר לוין
 

My research interests in recent years have been early-
modern philosophy, metaphysics, and philosophy of 
mind. For more details, see the enclosed "From 
the Diary of a Researcher" (Newsletter, BGU Faculty 
of Humanities and Social Sciences,  
April 2018 – in Hebrew). 

 yakirl@bgu.ac.il 
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אתיקה ופילוסופיה של -תחומי מחקר מרכזיים: אתיקה, מטא ד"ר אורי ליבוביץ' 
פרטיקולריזם במוסר, טבעם של הסברים, המדע. למשל: 

אפיסטמולוגיה של המוסר, האתיקה של אריסטו, חשיבה 
)דליברציה( מוסרית, טיעונים אבולוציוניים לספקנות במוסר, 

 .תיאוריה במוסר ובמדע-תיאוריה ואנטי

urileib@bgu.ac.il  

פרופ' יצחק )יאני( 
 נבו

 

בשנים באחרונות התמקדו מחקרי בפילוסופיה הפרגמטיסטית 
האמריקאית, מאמרסון ועד ג'יימס ודיואי, ובהוגים ניאו 

פרגמטיסטיים מאוחרים, שפנו לכיוון פרגמטיסטי מתוך 
הפילוסופיה האנליטית כגון ויטגנשטיין, קוויין, רורטי ואחרים. 

כי  המשותף להוגים אלה היא התפיסה, בלשונו של קוויין,
"הכרה, נפש ומשמעות הינם חלק מאותו עולם אליהם הם 

מתייחסים", וכי אין בנמצא "גולה קוסמי" שנקודת ראותו 
עומדת מחוץ למערכת המושגים אותה הוא מפעיל. לתפיסה זו 

פילוסופיות רבות בהם, ואלו נתפסו -השלכות פילוסופיות ומטא
יים שונים באורח שונה, ולעתים מנוגד על ידי הוגים פרגמטיסט
 )וכן גם הוגים העומדים מחוץ למסורת פילוסופית זו(.

 
בנוסף, עסקו מחקרי בתחום יישומי )ופרקטי( יותר. מתוך עניין 

באתיקה אקדמית וביישומיה המעשיים, עברתי לעסוק 
בשאלות הנוגעות למעמדו הציבורי של הידע, למקומו של הידע 

אידיאל המדעי בחברה דמוקרטית, למידת ישימותו של ה
האקדמי המעמיד במרכז את חקר האמת והוראתה,ושאלת 

תוקפו של האידיאל בהינתן שאין הוא ניתן למימוש מלא, 
וליחסי הידע והכוח, לעומת הידע והמידה הטובה, במחקר 

 המדעי והאקדמי.

 yanni@bgu.ac.il 

. 17-שלי הוא פילוסופיה של המאה ה יהעיקרתחום המחקר  ד"ר נעה שיין
השאלה שמעסיקה אותי כעת היא לנסות להבין את יחסי 

הגומלין המורכבים בין פיזיקה למטפיזיקה בעת החדשה אצל 
הוגים כגון דקרט, שפינוזה, הובס, לייבניץ וניוטון. הנושאים 

המעניינים אותי במיוחד הם עמדתם של ההוגים השונים לגבי 
והאינטראקציה  (individuation) ן ההתפרטותטבע החלל ועיגו

בין גופים, והאופן שעמדות אלו משפיעות על תזות מטפיזיות 
ואפיסטמולוגיות, וההיפך, האופן שבו התזות המטפיזיות 
 . והאפיסטמולוגיות משפיעות על התפיסות לגבי הפיזיקה

sheinn@bgu.ac.il 
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