
 

 

 

 "ט תמוז, תשפ"בכ

 2022יולי,  28

 לכבוד חברי וחברות הפקולטה למדעי הרוח והחברה,

 ,2022-2023 ג( לשנת תשפ"ISFאנו שמחים לברך את כל הזוכים והזוכות במענקי הקרן הלאומית למדע )

חוקרי וחוקרות הפקולטה  ג.תשפ"את הזכיות לשנת   27.07.2022 פרסמה ביוםהקרן הלאומית למדע 
 למדעי הרוח והחברה ממשיכים להוות חלק משמעותי בקרב הזוכים מהאוניברסיטה.

מכלל הזכיות  31%המהווים  "מענקי מחקר אישיים" 20 -הפקולטה למדעי הרוח והחברה זכתה ב
 . ומענק אחד של שת"פ בפקולטהזכיות מכלל ההגשות  36% , באוניברסיטה

( 37%)ממוצע ארצי  מכלל ההגשות במדעי הרוח 47%מענקים אישיים המהווים  9 זכו מתחומי מדעי הרוח
ממוצע ) מכלל ההגשות במדעי החברה 30%מענקים אישיים המהווים  11זכו ומתחומי מדעי החברה 

 ממדעי הרוח(. 40%ממדעי החברה  60%) זכיות מהגשות חוזרות 50% (. 26% ארצי

  להלן רשימת הזכיות:

 מענק מחקר אישי

 מס' שם החוקר: מחלקה נושא מחקר:
לא במילים יסופר ולא יסולא בכסף": עלייתו של "

סימבוליזם בשירתם של אברהם שלונסקי  -הנאו
 ונתן אלתרמן 

 ספרות עברית
 גרינוולד רועי

 ש"ח 70,000שנים:  3
1 

מערבית בחברה הישראלית, מהעליות  אזוטריקה
 הוס בועז מחשבת ישראל  (1882-1974ור )הראשונות ועד למלחמת יום כיפ

 ₪ 120,000שנים:  3
2 

היסטוריה של  דבורה רום: יזמית, אשת עסקים וסוכנת תרבות
 עם ישראל

 זלקין מרדכי
 ₪ 100,000: שנתיים

3 

תולדותיה של קבלת הרמב"ן והתקבלותה במאות 
 ישראל עודד מחשבת ישראל 14-13

 ₪ 115,000שנים:  4
4 

שפה בסכסוך: שימוש בערבית למטרות פוליטיות, 
תעמולה ומלחמה פסיכולוגית בתנועה הציונית 

  1908-1968ובישראל, 

לימודי המזרח 
 התיכון

 מנדל יונתן 
 ש"ח 100,000שנים:  3

5 

 היסטוריה 1948-1943השוק השחור של וינה, 
 

 מרקוס נתן
 ש"ח 120,000שנים:  4

6 

אנשי ירושלים הרומית: תושבי איליה קפיטולינה 
 בראי תרבות חומרית

מקרא 
ארכיאולוגיה 

 והמזרח הקדום

 צ'חנובץ יאנה
 ₪ 140,000שנים:  3

7 

תשובות ר' שמשון משנץ ואחיו ר' יצחק )ריצב"א(: 
 ריינר אברהם )רמי( מחשבת ישראל מהדורה ומבואות

 ₪ 95,000שנים:  4
8 

חוזים חברתיים בחברות החדשות של המזרח 
-1967היסטורי של הסכמים -התיכון: מחקר סוציו

1945 

לימודי המזרח 
 התיכון

 שכטר רלי
 ש"ח 110,000שנים:  3

9 

הבנת דפוסי צריכת האנרגיה בבנייני מגורים 
באמצעות מידע רב וניתוח התנהגות במדגם גדול 

 של דירות

גיאוגרפיה 
 ופיתוח סביבתי

אראל אביתר בשיתוף עם 
הפקולטה  –שני גיא 

 הנדסת מע' מידעל
 ₪ 240,000שנים:  3

10 

תפקידם של תהליכים קוגניטיביים ומאפייני סיכון 
 בנטילת סיכונים פסיבית

 פסיכולוגיה
 מאייר יואלה-ברבי

 ש"ח 196,600שנים:  4
11 

חוסר קבלה הורי, תגובות לא אדפטיביות לסטרס 
סקסואלים או  -וסימפטומים פסיכולוגים בקרב אנשים בי

חד מיניים המקבלים טיפול משפחתי ממוקד התקשורת או 
 קוגנטיבי פרטני-טיפול התנהגותי

 פסיכולוגיה
 דיימונד גארי

 ₪ 161,600שנים:  5
12 



 

 

 

 פסיכולוגיה קונפליקט מטלה
 הניק אבישי

 ₪ 225,000שנים:  5
13 

אינסומניה של הגיל הרך: מנגנונים העומדים 
בבסיס ההשפעות של שתי שיטות התערבות 

 התנהגותיות
 פסיכולוגיה

 טיקוצקי ליאת
 ₪ 207,300שנים:  3

14 

 כלכלה סיווג סטטוס באמצעות תחרויות הגרלה
 סלע ענר
 ₪ 94,100: שנתיים

15 

מנגנונים חלימה בהקיץ חריגה: בחינה של 
 פסיכולוגיה דיסוציאטיביים

 דודק נירית -סופר
 ₪ 188,900שנים:  5

16 

מסלולי לימוד סלקטיביים בחטיבות ביניים 
 חינוך בישראל? מבט סוציולוגי ביקורתי

פניגר יריב בשיתוף עם 
 עידית פסט

 ₪ 157,500שנים:  3

17 

כיצד שכחה לאורך זמן משפיעה על הקשר בין 
 ?ביצועי זיכרון אובייקטיבים וסובייקטיבים

מדעי המוח 
 והקוגניציה

 

 שדה טליה
 ₪  248,200שנים:  5

18 

תהליכי הבקרה הקוגניטיבית אשר משפיעים על 
ונפגעי  ,תכנון ולמידה מוטוריים בצעירים, מבוגרים

 ץשב

מדעי המוח 
 והקוגניציה

 שמואלוף ליאור 
תקציב ₪  200,800שנים:  5

 ש"ח 38,000לשת"פ 
 

19 

דינמיקה מוחית באפילפסיה: ניתוח באמצעות כלי 
מערכות מורכבות, למידת מכונה ומודלים 

 חישוביים

מדעי המוח 
 והקוגניציה

 שריקי אורן 
 ש"ח 280,000שנים:  5

20 

 

קשה ואיכותית.  אנו ממליצים לשוב ולהגיש  לחוקרים שלא זכו במענק השנה, גם השנה, התחרות הייתה

 השנה הצעה ואנו בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים נסייע בכל הניתן להגדלת סיכויי קבלת המענק.

 מתאמת תמיכת המחקר בפקולטה. chopin@bgu.ac.il -למעוניינים ניתן ליצור קשר עם נועה שרי

 

 הזדמנות להודות לנועה שרי, מתאמת תמיכת המחקר,  על תרומתה למאמץ.זוהי 

 

  בברכות חמות,

 

 פרופ' דוד וטשטיין                                                           פרופ' נירית בן אריה דבי

 משנה לדיקן לענייני מחקר        דיקן                                                                         
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