
 ראויים מאמרים הועדה לשיפוט שהגישו המחקר ותלמידי תלמידות אתלברך מח"ר, שמחה  ויקטועדת פר
 :2022 דצמבר במחזור והזוכים הזוכות על ולבשר ומגוון מצוין מחקר על המעידים מאוד ואיכותיים

 ממדעי החברה.  מאמרים 5-ממדעי הרוח ו מאמרים 8 מאמרים איכותיים ביותר, 13 במחזור זה הוגשו
 

 בהזדמנות זו, הפקולטה מודה לסוקרים ולסוקרות שנטלו חלק בתהליך השיפוט החשוב.

 
 זוכי פרס מח"ר: 

 חברהבקטגוריית מדעי ה, ותכנון ערים הלמדעי הסביבה, גאו אינפורמטיק, מהמחלקה אריאל נחליאלי
 שם המאמר: 

"Piping formation and distribution in the semi-arid Northern Negev environment: A new 
conceptual model" 

       פורסם בכתב העת:
CATENA 

 הרוחבקטגוריית מדעי , להיסטוריה של עם ישראלמהמחלקה , אהוביה גורן
 שם המאמר: 

(1712-1664ץ ) המתודה המדעית, התאוריה האטומיסטית ופרשנות המקרא של ר' משה חפ  
 

 פורסם בכתב העת:
 ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל )החברה ההיסטורית הישראלית(

 
 זוכי אות מח"ר:

 חברהבקטגוריית מדעי ה ,מביה"ס לחינוך ,עירית ויונטה
 שם המאמר:  

 
"Examining Science Teachers’ Engagement in Professional Development: 

A Multimodal Situated Perspective" 
 
 ורסם בכתב העת:פ

 Journal of Journal of Research in Science Teaching 
 

 בקטגוריית מדעי החברהלפסיכולוגיה, , מהמחלקה רותם ברקוביץ
 שם המאמר: 

"Pleasant Emotional Feelings Follow One of the Most Basic Psychophysical 
Laws (Weber’s Law) as Most Sensations Do" 

 פורסם בכתב העת: 
Emotion 

 
  רוחבקטגוריית מדעי ה, לאמנויות, מהמחלקה נועם גונן

 שם המאמר: 
"Performing Openness: Open-air Painting and Conceptions of Openness in the Late 
Nineteenth-Century United States" 

 
 פורסם בכתב העת:

Rutgers Art Review 
 
 

 בקטגוריית מדעי הרוחמהמחלקה למחשבת ישראל, , גל סופר
 שם המאמר: 

 רשת טקסטואלית של טקסטים טכניים: רקע, מתודולוגיה ומקרה מבחן
 פורסם בכתב העת:

 4מחשבת ישראל 
 

 !2023מאי ולהגיש מאמרים למחזור הבא,  המחקר, להמשיך יותלמיד ותתלמידאת כל מעודדים אנו 
 

 72בכניסה לבניין  ,ובמשך החודשים הקרובים יוני ע"ג פוסטרים במהלך חודש המאמרים הזוכים יוצגו
 . 74בניין  ובכניסה לבניין מדעי הרוח

 בברכה

חיים וייס,  פרופ' נירית בן אריה דבי, פרופ' טל סבוראי, פרופ' אורה קופמן, פרופ' , מח"ר ויקטחברי ועדת פר
 חגית בנבג'יפרופ' , , פרופ' עידית כ"ץפרופ' גיא בן פורת


