ועדת פרויקט מח"ר ,שמחה לברך את תלמידות ותלמידי המחקר שהגישו לשיפוט הועדה מאמרים ראויים
ואיכותיים מאוד המעידים על מחקר מצוין ומגוון ולבשר על הזוכות והזוכים במחזור מאי :2022
במחזור זה הוגשו  12מאמרים איכותיים ביותר 6 ,מאמרים ממדעי הרוח ו 6 -מאמרים ממדעי החברה.
בהזדמנות זו ,הפקולטה מודה לסוקרים ולסוקרות שנטלו חלק בתהליך השיפוט החשוב.
זוכי פרס מח"ר:
גדעון לבקוב ,מהמחלקה לפסיכולוגיה ,בקטגוריית מדעי החברה
שם המאמר:
" Mapping individual differences across brain network structure to function and behavior with
"connectome embedding
פורסם בכתב העת:
NeuroImage
בר לשם ,מהמחלקה לאמנויות ,בקטגוריית מדעי הרוח
שם המאמר:
"" Niobe's Loss: A Warning on Sixteenth-Century Cassoni
פורסם בכתב העת:
Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal
זוכי אות מח"ר:
ליסה ריכלין ,מהמחלקה לפוליטיקה וממשל ,בקטגוריית מדעי החברה
שם המאמר:
“ Imported conflict? Regime change in Sudan as a trigger for unity amongst Sudanese in
”Israel
פורסם בכתב העת:
Journal of Ethnic and Migration Studies
תמר נוב-קליימן ,מהמחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה ,בקטגוריית מדעי החברה
שם המאמר:
" A test of faith? Attitudes of ultraorthodox Jewish parents of children with Down syndrome
”toward prenatal testing
פורסם בכתב העת:
Disability & Society
עודד מארק ,מהמחלקה ללימודי מזרח התיכון ,בקטגוריית מדעי הרוח
שם המאמר:
" " Palestine Labor League: The History of a Palestinian Labor Union
פורסם בכתב העת:
Middle Eastern Studies
אמיתי גלס ,מהמחלקה למחשבת ישראל ,בקטגוריית מדעי הרוח
שם המאמר:
אמהות זקנות ובניהן הקדושים ,הידורו השניים יחדיו ? דיון בשני סיפורים מספרות שלהי העת-העתיקה
פורסם בכתב העת:
אוקימתא :מחקרים בספרות התלמודית והרבנית
אנו מעודדים את כל תלמידות ותלמידי המחקר ,להמשיך ולהגיש מאמרים למחזור הבא ,דצמבר !2022
המאמרים הזוכים יוצגו ע"ג פוסטרים במהלך חודש מארס ובמשך החודשים הקרובים ,בכניסה לבניין 72
ובכניסה לבניין מדעי הרוח בניין .74
בברכה
חברי ועדת פרויקט מח"ר ,פרופ' אורה קופמן ,פרופ' נירית בן אריה דבי ,פרופ' טל סבוראי ,פרופ' חיים וייס,
פרופ' גיא בן פורת ,ד"ר יריב פניגר ,פרופ' חגית בנבג'י

