
 
 

 

 
2021יולי,   29  

 כ' אב, תשפ"א 
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה,  חברי וחברות לכבוד 

 
 ,  2021-2022שנת תשפ"ב ( לISFאת כל הזוכים והזוכות במענקי הקרן הלאומית למדע )אנו שמחים לברך 

הפקולטה למדעי  וחוקרות חוקרי . תשפ"באת הזכיות לשנת   27.7.2021 הקרן הלאומית למדע פרסמה ביום
 ממשיכים להוות חלק משמעותי בקרב הזוכים מהאוניברסיטה. הרוח והחברה 

 
ב  זכתה  והחברה  הרוח  למדעי  אישי  26  -הפקולטה  מחקר  הזכיות    26%המהווים    "ים"מענקי  מכלל 

בינלאומי  מענקי   4מתוך מענקים אלה  ,  באוניברסיטה ו לחבר סגל חדש   ציוד  "מענק  1  בנוסף   .שת"פ   "-3  
 מענקים ל"סדנאות מחקר".  

 
 : להלן רשימת הזכיות

 
 מענק מחקר אישי 

 
 מס' שם החוקר: מחלקה  נושא מחקר: 

 אוסטינובה יוליה  היסטוריה כללית  בין מאגיה לרפואה: תרפיה באמונה ביוון העתיקה 
 שנים   3

1 

דמותה של המלכה אסתר באמנות, בדרמה  
 בן אריה דבי נירית  אמנויות  האיטלקית ובדרשנות  

 שנים   4
2 

כאבים נפשיים, כאבים גופניים והמיתוס של  
 בנבג'י חגית  פילוסופיה  האחדות 

 שנים  3
3 

 בק אורי  פילוסופיה  אפיסטמולוגיה יחסותנית 
 שנים  4

4 

מחקר אינטגרטיבי של תעשיית הנחושת מן  
 התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט 

מקרא, 
ארכיאולוגיה  
 ומזרח קדום

שליו  גורן יובל, בשיתוף עם 
אשר  , אונ' חיפה  ישראל

 רשות העתיקות  – יותם
  ומענק שת"פ  שנים 4

   בינלאומי 

5 

פיוטים והיסטוריה: פיוטים של שבתות זיכרון  
מהדורה מדעית ומחקר   –ושבתות נחמה באשכנז 

 היסטורי 

היסטוריה של  
 עם ישראל 

 גרוס אברהם 
 שנים  3

6 

גילוי וכיסוי בארכיון: שפת המיניות בשירה,  
 פילולוגיה וסקסולוגיה ביידיש

  ספרויות זרות 
 ובלשנות 

 קלמן זוהר -ויימן
 שנים  4

7 

כתבי קודש כחפצים קדושים: הקוראן במזרח  
 התיכון הביניימי 

לימודי המזרח  
 התיכון 

 הלר דניאלה -טלמון 
 שנים   3

8 

וניתוח  סיפורי התלמוד הבבלי: לקראת מיפוי  
 ספרות עברית   מקיף 

 מרינברג־מיליקובסקי איתי 
ומענק לשת"פ    שנים 4

 בינלאומי  

9 

פסיכוספרות: פסיכואנליזה וספרות בארצות־  
 21הברית של מפנה המאה ה־ 

ספרויות זרות  
 ובלשנות 

 סגלוביץ יעל 
 שנים  3

10 

הפואטי: הפנייה אל התיעוד האישי    הממואר
 ספרות עברית  בשירה הישראלית 

 סתיו שירה 
   שנים 4

11 

הרבדה והתחתרות באגן הבשור, הנגב הצפוני:  
התפתחות הנוף, התאמת האדם לסובב ושינויים  

 תרבותיים

מקרא, 
ארכיאולוגיה  
 ומזרח קדום

  עם  בשיתוף גלעד יצחק
 המכון הגיאולוגי כרובי אן 

 שנים  4

12 



 
 

 

שורות הדין: רעיונות הלכתיים, רשתות חברתיות  
 1450-1750והקונטכסט האירופאי,  

היסטוריה של  
 עם ישראל 

 פראם אדוארד 
 ם שני 3

13 

תור הזהב של פירושים על אבן עזרא בספרד: 
מהדורות ביקורתיות של פירושי־ על ספרדיים על  

 פירוש התורה לראב"ע 
 מחשבת ישראל 

 קרייסל חיים 
 שנים  4

14 

פעולות דיבור אירוניות בתגוביות לפוסטים של  
פוליטיקאים בפייסבוק: אותות פרגמטיים, סמנים  

 ־רטוריות לשוניים ופונקציות פרגמטיות 
 לשון עברית 

שוקרון־נגר פנינה  בשיתוף  
  – לבנת זהרעם  

 אוניברסיטת בר ־אילן 
 שנים  3

15 

ה־"קאמאראדאס" וה־אלקטוס" ב־ "טרסיוס"  
 היסטוריה כללית  הספרדיים: חשיבות גדולה, מקורות מעורפלים 

 שרר עידן 
 שנים  3

16 

גישה רשתית להבנת יחסי הגומלין בין אותות  
חשמליים בקיבה, תפיסה של מידע אינטרוספטיבי  

 וקישוריות מוחית פונקציונלית דינמית 
 פסיכולוגיה 

 גליה אבידן 
ומענק לשת"פ    שנים 5

 בינלאומי  

17 

ימות החול של מרכז אסיה: הקשר בין  
 הגאומורפולוגיה לפלאו־ אקלים 

גיאוגרפיה ומדעי  
 הסביבה 

בלומברג דן בשיתוף עם  
 ממן שמרית 

 שנים  4

18 

אזרחים בטוחים: שיטור, ביטחון אישי ואזרחות  
 עירונית 

פוליטיקה  
 וממשל 

ברק ניר בשיתוף עם בן  
 פורת גיא 

 שנים  4

19 

משלחות לימוד ישראליות לצפון אירלנד:  
הפונקציות, הצורות וההשלכות של השוואות  

 פוליטיות 

סוציולוגיה  
 ואנתרופולוגיה 

 רון דודאי 
 שנים  2

20 

ערוץ הערבונות" במהפכה התעשייתית הבריטית:  "
 כלכלה  הצד הפיננסי של גידורים 

  ואן דר בק קרין 
 שנים  3

21 

 כלכלה  החלטות מנהלים והשערת השוק היעיל 

זולטן רועי בשיתוף עם  
קפלן טוד מאוניברסיטת  

 חיפה 
ומענק לשת"פ    שנים 3

   בינלאומי

22 

דפוסי הסתגלות של ילדים בגיל הגן לאחר חשיפה  
לגורם לחץ משמעותי: זיהוי מנגנוני סיכון וחוסן  

 מוקדמים ובו־זמניים 
 פסיכולוגיה 

פוריה נעמה בשיתוף  -עצבה
עם פרנקל טלי מהמרכז  

 הבינתחומי 
 שנים  4

23 

 פסיכולוגיה  בקרה על ייצוגי הקשר ומטרות בזיכרון העובד 
 קסלר יואב 

 שנים  5
24 

 חינוך  ויסות רגשות והנטיה ללמוד מכשלונות אקדמיים 
 רוט גיא 

 שנים  3
25 

ההשפעה של התרחשות של אירועים קליניים לא  
שכיחים על התנהגות הרופא: המקרה של רופא  

 המשפחה 
 כלכלה 

 שורץ איתי 
 שנים  3

26 

 
 מענק ציוד לחבר סגל חדש: 

 
מיליקובסקי   ־  מרינברג ספרות  מעבדה לספרות  עברית 

  איתי 
1 

 
 

 סדנאות מחקר: 



 
 

 

 
עיצובים מחדש של זיכרון מגפת השפעת  

 1918-1919הגדולה של 
 1 גיא ביינר      היסטוריה כללית 

תפקיד הרגש כמנגנון שינוי בפסיכותרפיה:  
 שילוב של מדע בסיסי ויישומי

כליפה ערן בשיתוף  -בר פסיכולוגיה 
מנו סיגל מאונ'  -עם זלכה

ה חיפ  
 

2 

רפאלי תהילה בשיתוף   עבודה סוציאלית  מחקרי אורך על בוגרי השמות חוץ ־ביתיות 
עם זעירא ענת, בנבנישתי  

האוניברסיטה   –רמי 
 העברית 

3 

 
 

אנו ממליצים לשוב   לחוקרים שלא זכו במענק השנה, גם השנה, התחרות הייתה רבה, קשה ואיכותית.  
נסייע בכל הניתן להגדלת סיכויי קבלת המענק.  הרלוונטייםולהגיש השנה הצעה ואנו בשיתוף כל הגורמים   

 מתאמת תמיכת המחקר בפקולטה.   chopin@bgu.ac.il - עה שריולמעוניינים ניתן ליצור קשר עם נ
 

 ,  על תרומתה למאמץ. רזוהי הזדמנות להודות לנועה שרי, מתאמת תמיכת המחק 
 

 בברכות חמות, 
 
 

 
 

 פרופ' דוד וטשטיין                                                           פרופ' נירית בן אריה דבי 
 משנה לדיקן לענייני מחקר                                                                  דיקן                

   

 
 

 
 

mailto:chopin@bgu.ac.il

