
לפילוסופיהדוקטורטקס הענקת תואר

ז"תשע

חן-ר קרן אור"ד: מנחת הטקס



הפקולטה

למדעי הרוח



קרני-שרה גלבוער "ד

:האיקונוגרפיה של הגן הרומי
לספירה' ומפרץ נפולי במאה האפומפייפיסול גני 

:בהדרכת

ל"סגארתור ' פרופ

החוג לארכיאולוגיה



ברקויימןפאולה ר "ד

אלומה של אור בתקופת אופל
של קרמיקה פניקית ומצרית פטרוגרפימחקר 

בארץ ישראל בתקופת הברזל הקדומה

:בהדרכת

איילת גלבוע' פרופ
יובל גורן' פרופ

החוג לארכיאולוגיה



מירון-צפור-טל קןר "ד

IIכלי הנשק ממתכת מתקופת הברונזה התיכונה 

היבטים כלכליים  –באגן המזרחי של הים התיכון 
וחברתיים

:בהדרכת

שריאל שליו' פרופ
מיכל ארצי' פרופ

החוג לארכיאולוגיה



יעל רוזןר "ד

תעשיית הזכוכית הגולמית בארץ ישראל  
ס ועד  "לפנה' א-בעת העתיקה מהמאה ה

נ"לסה' ח-המאה ה

:בהדרכת

איילת גלבוע' פרופ
ל"סגארתור ' פרופ

Prof. Marie Dominique-Nenna

החוג לארכיאולוגיה



אמרגי-מירב אורר "ד

ייצוגים של המזרח התיכון והערבים בעיני אנשי 
1947-1857, דת מוסלמים הודים

:בהדרכת

יצחק ויסמן' פרופ

להיסטוריה של המזרח התיכוןהחוג 



מיכאל הרשקוביץר "ד

המרחב החברתי של דמשק בשלהי 
הממלוכיתהתקופה 

:בהדרכת

יהושע פרנקל' פרופ

להיסטוריה של המזרח התיכוןהחוג 



תומר מזאריבר "ד

תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים  
חברתיים ותרבותיים  , היבטים היסטוריים: בגליל

(20-ועד לסוף המאה ה18-מתחילת המאה ה)

:בהדרכת

ר עידו שחר"ד
מחמוד יזבק' פרופ

להיסטוריה של המזרח התיכוןהחוג 



ורדית גרברר "ד

והקמת  סאלדהנרייטה : אמריקנית בארץ ישראל
,  השירותים החברתיים בתקופת המנדט הבריטי

1945-1920

:בהדרכת

זהר שגב' פרופ
דבורה ברנשטיין' פרופ

להיסטוריה של עם ישראלהחוג 



גדעון אלעזרר "ד

: מומרים סינים ומיעוטים ביונאן, מיסיונרים
אתניות ופיקוח בסין הגלובלית, דת

:בהדרכת

'ברנוביץר נמרוד "ד

ללימודי אסיההחוג 



מישל בוקובזהר "ד

, פרוטסטנטיות רדיקלית: גספארין-הרוזנת דה
עשרה-מגדר ועלייה לרגל במאה התשע

:בהדרכת

קופסקיאריה ' פרופ

ישראל-ללימודי ארץהחוג 



מאיר-אברהם בןר "ד

,  ההשפעות היחסיות שהיו לשקיעת האימפריה
להתנגדות החמושה ולהעפלה על עיצוב מדיניות  

בריטניה בשלהי תקופת המנדט הבריטי

:בהדרכת

יואב גלבר' פרופ
יחיעם ויץ' פרופ

ישראל-ללימודי ארץהחוג 



חן בוחבוטר "ד

שטרנהרץהלשון בכתבי רבי נתן 
(:  וכן רבי נתן מברסלבת'מוהרנהמכונה )

בחינה דיאכרונית

:בהדרכת

תמר צבי' פרופ

עבריתהללשון החוג 



וורמסריהונתן ר "ד

הענאזלמן ' משנתו הדקדוקית של ר

:בהדרכת

אילן אלדר' פרופ

ללשון העבריתהחוג 



בניהו ברונרר "ד

עבדים וגרים בסקטור הארמון ובסקטור המקדש

:בהדרכת

גרשון גליל' פרופ

למקראהחוג 



ואדעייובל ר "ד

:מבנה ספר שופטים ואי הורשת הארץ
מחקר אנלוגי

:בהדרכת

גרשון גליל' פרופ

למקראהחוג 



פפויצחק ר "ד

ייצוגה הגלוי והסמוי של השואה ביצירת עגנון

:בהדרכת

דב-ניצה בן' פרופ

לספרות עברית והשוואתיתהחוג 



מהלאלענת צור ר "ד

סיפורי האנליזה  : אוטוביוגרפיות פסיכואנליטיות
מנקודת המבט של מטופלי פרויד

:בהדרכת

כנען-ר ורד לב"ד
עמנואל ברמן' פרופ

לספרות עברית והשוואתיתהחוג 



דוד בוזגלור "ד

הערכה ביקורתית: יומיאנית-הנאוהמסורת 

:בהדרכת

מאיר חמו' פרופ
ר אריאל מירב"ד

לפילוסופיההחוג 



מיה אלסרר "ד

קניון אכזיב כגורם מעצב של מארז המזון האזורי

:בהדרכת

ר דני כרם"ד
ל'ר דרור אנג"ד
ר מייקל לזר"ד

לציוויליזציות ימיותהחוג 



דפנה ישראלר "ד

בחינה של מערכות משולבות מינים בחקלאות ימית  
ככלי לצמצום ההשפעות הסביבתיות של נשורת 

מחוות דגי הדניס במזרח הים התיכון

:בהדרכת

ל'ר דרור אנג"ד
Dr.  Ingrid Lupatsch

לציוויליזציות ימיותהחוג 



ענבל סמטר "ד

ובאתרים בכבריהשימוש בכלי חרס וסחר בינלאומי 
נוספים בתקופת הברונזה התיכונהארמונייםכנעניים 

:בהדרכת

לנדאו-אסף יסעור' פרופ
Prof.  Eric H. Cline

לציוויליזציות ימיותהחוג 



שטרן-רות ונסקהר "ד

"אולי אנחנו לא סתם נכשלים"
הבלתי ידוע בכתיבת העצמי של הריאליזם 

האפריקאי

:בהדרכת

וולקן-ארדינסטדפנה ' פרופ
ישי-ר איילת בן"ד

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



ילנה מזרחיר "ד

:  כשירות לקסיקלית של דוברי שפה שנייה מיומנים
נסיבות הלמידה ומאפייני הלומדים

:בהדרכת

בתיה לאופר' פרופ

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



נוימןאלדיקור "ד

:  ממפלצת לאייקון
השפעות גותיות בספרות נוער על ערפדים

:בהדרכת

ר שרה גלעד"ד

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



סלמאן-סליבאהנא ר "ד

מודרנית-בלשים בשולי החברה הפוסט

:בהדרכת

קרביץבנטר "ד

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



קלבנובויקטוריה ר "ד

":המראות המתמרדות–בת הלבנה "
במרחב  " אישה כפילה"מיפוי הדמות של 

הנרקיסיסטי הגברי

:בהדרכת

פרידמן( ביל)ויליאם ' פרופ

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



רוסנבאוןלורה ר "ד

: ניהול אינטראקציות בתקשורת פנאי מתווכת וידאו
ריבוי פעילויות ומשחקיות חזותית  , השתתפות

בפעילויות מרובות משתתפים בפלטפורמת
Google + Hangouts

:בהדרכת

קורזוןדניס ' פרופ
שיזף רפאלי' פרופ

לשפה וספרות אנגליתהחוג 



בארין'געבדאלנאסרר "ד

:הקונטקסט התחבירי בקוראן
על המבנה הדקדוקי בטקסט  פונקציונלימחקר 

הקוראני

:בהדרכת

קליינברגר-אהרון גבע' פרופ

לשפה וספרות ערביתהחוג 



עוידהעולאר "ד

חקר המטאפורות בשירת : המטאפוריאופק הניתוח 
בורדהאהבה אצל בשאר בן 

:בהדרכת

ר עלי חוסיין"ד

לשפה וספרות ערביתהחוג 



הפקולטה

למדעי החברה
עמירוהרטהש שמואל "ע



אלרןמאיר ר "ד

:חוסן חברתי אל מול טרור
התנהלות הציבור הישראלי במבחן האינתיפאדה  

השנייה

:בהדרכת

דור-גבריאל בן' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



אריה-רונן בןר "ד

מושג ההתנגדות במחשבה הפוליטית של 
דלזיל'וזפוקומישל 

:בהדרכת

אנבל הרצוג' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



דיניסמןאורית דגני ר "ד

:בין בירוקרטיה לדמוקרטיה
ביצועים והשתתפות הציבור בשלטון המקומי  

בישראל

:בהדרכת

גדות-ויגודהערן ' פרופ
גונן-ברסלררותם ר "ד

ס למדעי המדינה"ביה



נועם כהןר "ד

:עתיד הרפורמות הניהוליות במנהל הציבורי
פיתוח ידע בינלאומי בעידן של תקשורת המונים

:בהדרכת

גדות-ויגודהערן ' פרופ
יריב צפתי' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



אור לביאר "ד

סימטרית-הגדרת כללי משחק בלוחמה א

:בהדרכת

ר רנן קופרמן"ד

ס למדעי המדינה"ביה



סניידר-קרן לוי גנניר "ד

עמדות כלפי מבקשי מקלט במסגרת חשיפה 
לאלימות פוליטית

:בהדרכת

קנטידפנה ' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



קומנשטרחנה טל ר "ד

:מידע בעידן הגלובליזציהממשליות
רגולציית תוכן משודר ומקוון שנוי במחלוקת לילדים

:בהדרכת

פאור-דוד לוי' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



צבי קפלןר "ד

תיאוריה על התנהגותן הביטחונית הצפויה של  
( גרמניה ויפן)' מעצמות אזרחיות'

לאחר המלחמה הקרה

:בהדרכת

בנימין מילר' פרופ

ס למדעי המדינה"ביה



אלדד מרדכי שמשר "ד

, השפעת הפיצול הפיזי על איכות הבנת המצב
בצוותי ניהול משברים 

משותפים בניהול מנטלייםתפקידם של מודלים 
משבר ברשויות המקומיות

:בהדרכת

ר דנה ושדי"ד

ס למדעי המדינה"ביה



אסף אורוןר "ד

ופעילות השייט  הגיאופיסייםהתנאים 
בים המלח בעת העתיקה

:בהדרכת

מיכה קליין' פרופ
ר אהוד גלילי"ד

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



שאול אריאליר "ד

היסטוריים ומדיניים בקביעת , היבטים גיאוגרפיים
המקרה  –גבול מדיני בסכסוכים פנים מדינתיים 

פלסטיני-הישראלי

:בהדרכת

ארנון גולן' פרופ
ארנון סופר' פרופ

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



אביגיל דולבר "ד

הקשר בין אקלים ופוליטיקה ארגונית לבין הטמעה  
:  קיימא בתוצרי התכנון-של עקרונות פיתוח בר

המקרה של רשויות מקומיות בישראל

:בהדרכת

רני'ר יגאל צ"ד
ר דנה ושדי"ד

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



אבי דרורר "ד

שינויים מורפולוגיים בחופי הים התיכון של ישראל

:בהדרכת

מיכה קליין' פרופ
ר דב צביאלי"ד

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



אלה טרכטנברגר "ד

(פ"ר–רשות הפיתוח )הרשות לפיתוח הארץ 
,  תכנון והקצאת מקרקעין במרחב העירוני בישראל

1960-1950

:בהדרכת

דבורה שמואלי' פרופ
קדר( סנדי)ר אלכסנדר "ד

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



מטרניאיל ר "ד

אפקטיביות של התערבויות במניעת השפעה לרעה  
של מבקרים על הסביבה

:בהדרכת

קליאוטנורית ' פרופ

ולימודי סביבהלגאוגרפיההחוג 



בודןיותם ר "ד

פאניקה והתערבות ממשלתית  , משברים
בשוק הפיננסי

:בהדרכת

בנימין בנטל' פרופ

החוג לכלכלה



רועי בסר "ד

:  מערכת בריאות לאומית
שיווי משקל כללי בסביבה דינמית

:בהדרכת

בנימין בנטל' פרופ
דן פלד' פרופ

החוג לכלכלה



יוסי פרלמןר "ד

בחירה בהשכלה אקדמית בקרב גברים חרדים  
בישראל

:בהדרכת

בנימין בנטל' פרופ
מאיר יעיש' פרופ

החוג לכלכלה



ארטמנקוסרגיי ר "ד

אקראיים מוכללים-פסאודובניות של אובייקטים 

:בהדרכת

רונן שאלתיאל' פרופ

החוג למדעי המחשב



טל-בודובסקיענבל ר "ד

חיפוש במרחב שטח הפנים של חלבונים

:בהדרכת

קולודניר רחל "ד
גוטפרוינד-יעל מנדל' פרופ

החוג למדעי המחשב



יחיא' חגואד'גר "ד

הספק וביצועים תוך  , אופטימיזציה של אנרגיה
שימוש בכלים מבוססי מהדרים וחומרה

:בהדרכת

אשר-יוסי בן' פרופ

החוג למדעי המחשב



רייכלסוןליהי ר "ד

שילוב בין רמות פירוט שונות  : מיזוג קובצי אירועים
לצורך ניתוח זרימת התהליך העסקי

:בהדרכת

פנינה סופר' פרופ

החוג למערכות מידע



שרמןסופיה ר "ד

שיפור פעולות בעלות אוריינטציה אנושית  
במסגרת ארכיטקטורת תוכנה  
גישור הפער בין הלכה למעשה

:בהדרכת

ר עירית הדר"ד

החוג למערכות מידע



יעל חסוןר "ד

?היכן הנשים בכלכלה
מקומן של כלכלניות ושל תפיסות מגדריות 

בעיצוב מדיניות ובייצור ידע כלכלני

:בהדרכת

יונאיר יובל "ד

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה



אסף לבר "ד

:  מרתון והעיר הגדולה
מעגלי חיים, גוף, צריכה, מעמד

:בהדרכת

יורם כרמלי' פרופ
יונאיר יובל "ד

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה



עבאסרנאר "ד

שימוש בני נוער  : ערכים תרבותיים ומניעים, עמדות
פלסטיניים במדינת ישראל באתר הרשת החברתית  

והשפעתו על ההון החברתיפייסבוק

:בהדרכת

גוסטבו מש' פרופ

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה



טל פדרר "ד

:  כוונות ותוצאות של מימון אומנות
מדיניות תרבות וצריכת תרבות

:בהדרכת

גרו-טלי כץ' פרופ

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה



טל שמורר "ד

:ממדית בשולי העיר-מלנכוליה רב
מרחב ומגדר בשכונת התקווה בתל אביב, אתניות

:בהדרכת

ר עמליה סער"ד

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה



סופיה רוזןר "ד

אמידה תחת אילוצי סדר במודלים שונים של רגרסיה

:בהדרכת

אורי דוידוב' פרופ

החוג לסטטיסטיקה



שינדיןיבגני ר "ד

דואליות סימטרית ואלגוריתם מבוסס על שיטת  
לבעיות תכנות ליניארי רציף עם  סימפלקס

מקדמים קבועים

:בהדרכת

גדעון ויס' פרופ

החוג לסטטיסטיקה



ליאור אריאלר "ד

מודל משולב של לחץ בילדות ובבגרות להפרעה 
חשיבותה של תקופת  : טראומטית בחולדות-פוסט

הילדות עבור פגיעות והתערבות

:בהדרכת

לוין-גל ריכטר' פרופ

החוג לפסיכולוגיה



אדלר-שירה יובלר "ד

:הברית המשפחתית בפעוטות ובגיל הגן
תרומתה לנרטיבים הרגשיים של ילדי הגן

:בהדרכת

דוד אופנהיים' פרופ

החוג לפסיכולוגיה



אוהד מרכוסר "ד

פיתוח ותיקוף ראשוני של מודל להתמודדות  
פסיכולוגית עם לקויות פוריות

:בהדרכת

יוחנן אשל' פרופ
זיסברגליהוא' פרופ

החוג לפסיכולוגיה



אריאל צביאליר "ד

: ועיצובןקשביותהטיות 
חשיבה מחדש על המבנה ומתודולוגיה  

להתערבות קלינית

:בהדרכת

עמית ברנשטיין' פרופ

החוג לפסיכולוגיה



קליינמינץעודד ר "ד

:  מומחיות באלתור וביצירתיות
נוירוקוגניטיבימודל 

:בהדרכת

צורי-סימון שמאי' פרופ
אבקאסיסר דונה "ד

החוג לפסיכולוגיה



טל שחר מהריקר "ד

:  תפקידה של תובנה אימהית בהתפתחות המוקדמת
קשר עם חברויות קרובות של מתבגרים

:בהדרכת

דוד אופנהיים' פרופ
קריא-ר נינה קורן"ד

החוג לפסיכולוגיה



ענת עדי שפיראר "ד

מהימנות ושלמות דיווחי הזיכרון של עדי ראייה 
לאורך זמן

:בהדרכת

ר עינת פיינסקי"ד

החוג לפסיכולוגיה



גילבורדאבי מרציאנו ר "ד

ניתוח השיח סביב פרויקט הביומטריה הישראלי  
:  הציבורית והמוסדית, בזירות התקשורתית

התנגדות והפוליטיקה של התקנון, ביטחון

:בהדרכת

ק"ריבר רבקה "ד

החוג לתקשורת



רינגלשרון ר "ד

: טכנולוגיות דיגיטליות ועיצוב זיכרון העתיד
תהליך הדיגיטציה של ארכיונים על ידי הספרייה  

הלאומית בישראל

:בהדרכת

ק"ריבר רבקה "ד
נעמה שפי' פרופ

החוג לתקשורת



בר לב-אשרת ששוניר "ד

":אגדות אקדמיות"
במחקר תקשורת  הדיסציפלינריהבניית הידע 

ההמונים בישראל

:בהדרכת

רון רובין' פרופ
מעוז עזריהו' פרופ

החוג לתקשורת



הפקולטה

לניהול



גיל ברושר "ד

רכישה  -בת מבוססות-שינויים במנדט הניתן לחברות
:  לאומיים-של תאגידים רב

בישראלטק-ההייהמקרה של מגזר 

:בהדרכת

אילן משולם' פרופ
שי צפריר' פרופ

החוג למנהל עסקים



גריץאורנה ר "ד

סמנים חזותיים  –השפעתן של זוויתיות ומעוגלות 
קוגניטיביכיוונוןעל -הקשורים באיום וביטחון

:בהדרכת

שלמה הראלי' פרופ

החוג למנהל עסקים



אמיר להטר "ד

,  בחינה השוואתית של יכולות ניהול השיווק
ניהול התפעול והניהול הפיננסי בשילוב בחינת 

אסטרטגיה עסקית והשפעתם על ביצועי החברות  
בשוק הבינלאומי

:בהדרכת

אביב שהם' פרופ

החוג למנהל עסקים



מילשטייןשירה ר "ד

מחויבות ארגונית של עובדי ידע בארגונים רב  
השוואה בין מנהלים ולא מנהלים במדינת : לאומיים

האם ובשלוחות

:בהדרכת

יצחק הרפז' פרופ

החוג למנהל עסקים



אורי שטרנברגר "ד

הקשר בין מאפיין האישיות החדשני של האדם  
וההתנהגות החדשנית שלו כצרכן לעומת כעובד 

בקרב עובדי שיווק ומכירות

:בהדרכת

אביב שהם' פרופ

החוג למנהל עסקים



לופו-מן'קרן תורגר "ד

גישה רבת פנים לחקר יוממות

:בהדרכת

ר מיכל בירון"ד
שי צפריר' פרופ

החוג למנהל עסקים



יעל אלבור "ד

ויזואליזציה של מדדים מרוכבים

:בהדרכת

שיזף רפאלי' פרופ
ר יואל לניר"ד

לניהול מידע וידעהחוג 



אילת חן לויר "ד

השפעת הפרעה מקוונת על איכות הביצוע 
הקוגניטיבי וקצב העבודה

:בהדרכת

שיזף רפאלי' פרופ

לניהול מידע וידעהחוג 



כרמל קנטר "ד

,  אינטראקטיביות מבוססת רשתות סמנטיות
ושימושה בקהילות למידה מקוונות

:בהדרכת

שיזף רפאלי' פרופ

לניהול מידע וידעהחוג 



צבי באוםר "ד

אקטיבי של ביקושי  -תפיסה חדשנית לניהול דינמי
חשמל לצריכה ביתית ברשת חכמה

:בהדרכת

אופירה אילון' פרופ
פלטניקרחל רוסלנהר "ד

ר דוד אלמקיאס"ד

לניהול משאבי טבע וסביבההחוג 



אילת דוידוביץר "ד

השלכות שינויי האקלים על ענף הביטוח  
והמשק הישראלי

:בהדרכת

מרדכי שכטר' פרופ
אופירה אילון' פרופ

פלטניקרחל רוסלנהר "ד

לניהול משאבי טבע וסביבההחוג 



רום-מיקי רפפורטר "ד

ניתוח מבני כלכלי לאומדן הביקוש החקלאי למים  
מסוגים שונים הנבדלים באיכותם

:בהדרכת

מרדכי שכטר' פרופ
ישראל פינקלשטיין' פרופ

ר עדו קן"ד

לניהול משאבי טבע וסביבההחוג 



הפקולטה

למדעי הטבע



אורי אוריוןר "ד

מיפוי גנטי של תכונות כמותיות בהתבסס על  
תכונתית-אנליזה רב

:בהדרכת

קורולאברהם ' פרופ
ר יפים רונן"ד

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



גרשטיין-יאנה אייזנברגר "ד

חברת  , שניונייםמטבוליטיםיחסי גומלין בין 
הפרחיהחיידקים וצרכני הצוף בצוף 

:בהדרכת

עדו יצחקי' פרופ
מלכה הלפרן' פרופ

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



ביקטובה. אלונה יר "ד

Boletalesתפוצה ופילוגנזה של  , מגוון מינים s. str

Boletus sect. Luridiבישראל בדגש על טקסונומיה של  

Hortiboletusוהסוג ( לשעבר)

:בהדרכת

סולומון ואסר' פרופ
אביתר נבו' פרופ

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



ויטקטרסר "ד

השפעת תרבית תפטיר של פטריות בסיסה על  
של  1בטיפוס אריטרוןהמורפולוגיה והפעילות של 

מליטוסהסוכרת דיאבטיס 

:בהדרכת

סולומון ואסר' פרופ
אביתר נבו' פרופ

Prof. Natalia Sybrina

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



יורקיבבוריס ר "ד

השפעת תרבות תפטיר פטריות מרפא בסיסה  
(Basidiomycetes  )

Agaricus brasiliensisו-Ganoderma lucidum  על גוונים
1מורפולוגיים ופונקציונליים של תאי דם חיסוניים מסוג 

Diabetes Mellitusשל סוכרת

:בהדרכת

סולומון ואסר' פרופ
אביתר נבו' פרופ

Prof. Natalia. Sybrina

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



אווה למןר "ד

משולב עם חומרים פוטודינאמיהשפעת טיפול 
על גדילה של תאי סרטן ראש  אפופטוטיים-פרו

וצוואר אנושיים

:בהדרכת

פואד פארס' פרופ

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



איתן ראםר "ד

גנטיקה של אוכלוסיות ואספקטים אבולוציוניים של  
בוטרילהמושבתיהאצטלן–פולש מהיר ונפוץ 

פרחוני

:בהדרכת

גד קציר' פרופ
רינקביץברוך ' פרופ

לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתהחוג 



גרוסוביץמיכל ר "ד

:  אוליגוטרופימידול פיטופלנקטון בים 
Prochlorococcusמתרביות מעבדה של  marinus

הלבנאטלהעתרה באגן 

:בהדרכת

ר דניאל שר"ד
רנוב'ר דן צ"ד

לביולוגיה ימיתהחוג 



חנן אבו תאיהר "ד

הפנוטיפ הממאיר של תאי סרטן שד ממקור  " נירמול"
Integrin-avβ3על ידי ביטוי הקולטן לומינאלי

:בהדרכת

ר דלית ברקן"ד
ר עמירם אריאל"ד

לביולוגיה של האדםהחוג 



אמיר ציון ר "ד

גבוה בתאי עצב בתרבית והשפעת  גלוקוזנזקי 
Glucose Tolerance Factor–  חומר בעל פעילות

המופק משמרים" אינסולינית"

:בהדרכת

מירסקיניצה ' פרופ

לביולוגיה של האדםהחוג 



דן למברגר "ד

וביאלגברותאלגברותדפורמציות של 

:בהדרכת

חיניץולדימיר ' פרופ

החוג למתמטיקה



עסאקלהולאאר "ד

וסטטיסטיקותקומבינטורייםמבנים 

:בהדרכת

מנסורתאופיק ' פרופ

החוג למתמטיקה



אדאיקאןינאקרופאן'צר "ד

העומדים והנוירואנטומייםהמרכיבים המולקולאריים 
בבסיס למידת טעם אסוציאטיבית

:בהדרכת

קובי רוזנבלום' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



פולק-רותם גורר "ד

במדיאלכיוונית של פלסטיות סינפטית -מודולציה דו
ומעורבותה בזיכרון זיהוי חברתיאמיגדלה

:בהדרכת

ר שלמה וגנר"ד
מונא מארון' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



אסנת חדד אופירר "ד

השפעה של דחק תחת תנאים נשלטים על  
לאמיגדלהאינטראקציה בין הרכס המשונן 

ועל דחק עוקב בחולדות בוגרות

:בהדרכת

לוין-גל ריכטר' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



טנדלראלכס ר "ד

במוח החולדה במהלך אלקטרופיזיולוגיתפעילות 
שלו על ידי  והאיפנוןרכישת זיכרון לזיהוי חברתי 

אוקסיטוציןנוירופפטיד

:בהדרכת

קובי רוזנבלום' פרופ
ר שלמה וגנר"ד

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



יואלסגיל ר "ד

:  יצירת זיכרון לפחד יכולה להשפיע על זיכרון אחר
אבל לא על  , התניית פחד משפיעה על הכחדה

של זיכרון ללמידת טעם, שליפה

:בהדרכת

רפאל למפרכט' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



ענבר עמיתר "ד

חיפוש אחר דפוסי חרדה ודיכאון במדידות של  
של חולי הפרעת  (ERPs)פוטנציאליים תלויי אירוע 

בוגרים תוך שימוש  (PTSD)טראומטית -דחק פוסט
(BNA)בשיטה חדשנית לניתוח רשתות פעילות מוחית 

:בהדרכת

לוין-גל ריכטר' פרופ
אמיר גבע' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



קופרשטיין-לילך פורתר "ד

ביטוי במוח החולדה -אנליזת רשתות גנים מתואמי
שיעתוקייםהבוגרת חושפת היררכיה של תהליכים 

של אזורים ספציפיים במוחהסינפטיהקשורים לארגון 

:בהדרכת

ר שלמה וגנר"ד
אדי ברקאי' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



טלי רוזנברגר "ד

תפקיד הבקרה של פירוק חלבונים בקליפת מוח 
החולדה במהלך למידה ויצירת זיכרון לטעם חדש

:בהדרכת

קובי רוזנבלום' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



יפעת שגבר "ד

סביבתיים ובקרה על ביטוי , שילוב גורמים גנטיים
חלבונים בהתפתחות מחלת האלצהיימר

:בהדרכת

קובי רוזנבלום' פרופ

לנוירוביולוגיהחוג סגול 



הפקולטה

למשפטים



גל אמירר "ד

תפיסת הריבונות בדיני מדינת ישראל לאור קיומו של  
במשפט הישראלי' העדה הדתית'מוסד 

:בהדרכת

זלצברגר-פניה עוז' פרופ

הפקולטה למשפטים



בן אריאליתר "ד

אידיאולוגיות  –ברירת עוברים בעידן הטכנולוגי 
גלויות וסמויות

:בהדרכת

שולמית אלמוג' פרופ
ר שגית מור"ד

הפקולטה למשפטים



דיב עבאסר "ד

,  אכיפה פלילית: עבריינות תאגידית
אכיפה מנהלית או שמא שתיהן יחדיו

:בהדרכת

אלד גנאיים'ר ח"ד
אסף חמדני' פרופ

הפקולטה למשפטים



ק'פונצטליה ר "ד

: מדעיפ'במושיתופי פעולה 
ניתוח מדדים לחדשנות מבוססי פטנטים 

מקרה המבחן של תאי גזע בישראל

:בהדרכת

קורן-אלקיןניבה ' פרופ

הפקולטה למשפטים



רון שפיראר "ד

הצורך –ראיות מנהליות לביצוע עבירה פלילית 
בהליך מינהלי הוגן

:בהדרכת

אייל-אורן גזל' פרופ

הפקולטה למשפטים



הפקולטה  
למדעי הרווחה  

והבריאות



אריאל אבקסיסר "ד

:לעבריינות מיןדיספוזיציה-פרה
תהליכי התמודדות עם קורבנות מינית בילדות

:בהדרכת

צור-חסידה בן' פרופ
אמנון לזר' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



גלית גזר "ד

אסטרטגיות התמודדות עם לחץ כגורם מתערב בין 
מחקר אורך : עומס תפקידים לבין כוונות עזיבה

לבדיקת השפעתם בקרב מדריכי סטודנטים לעבודה  
סוציאלית בשנת ההדרכה הראשונה

:בהדרכת

ר ענת פרוינד"ד

ס לעבודה סוציאלית"ביה



איל זקר "ד

אשמה והשלמה בחוויית חייהם של גברים  
הנשואים לאישה, דתיים, הומוסקסואלים

:בהדרכת

בן אריעדיטל' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



מאיר מרקור "ד

ידי  -החשיפה להתאבדות מטופל כפי שנחוותה על
עובדים סוציאליים בישראל

:בהדרכת

גיא אנוש' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



בשיר-סואןוופאר "ד

: טקטיקות להתמודדות עם עימותים בין בני זוג
הקשר בין תכיפות השימוש בטקטיקות לבין האופן  

מוסלמים ויהודים  , שבו הן נחוות על ידי גברים ונשים
חילוניים ודתיים

:בהדרכת

זאב וינשטוק' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



מאיה צפתיר "ד

הורות הומוסקסואלית והדיאלקטיקה בין  , פונדקאות
המשכיות לשינוי

:בהדרכת

בן אריעדיטל' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



טל קרויטורור "ד

הבניית מודל תיאורטי רגיש תרבות לניבוי כוונה  
וביצוע של בדיקות לאיתור מוקדם של סרטן השד

:בהדרכת

פייסל עזאיזה' פרופ
מירי כהן' פרופ

ס לעבודה סוציאלית"ביה



שי שוררר "ד

:  טראומטית-תרבות של החוויה הפוסט-הבנה חוצה
לוחמים בדואים ויהודים בכוחות הביטחון

:בהדרכת

ר הדס גולדבלט"ד
פייסל עזאיזה' פרופ
ר יעל כספי"ד

ס לעבודה סוציאלית"ביה



עמית ימיןר "ד

בקשר ההדרכתי התייחסותייםתרומתם של מאפיינים 
לתפיסת המסוגלות העצמית של המודרך ולעבודתו  

השיקומית בבריאות הנפש

:בהדרכת

חנוך ירושלמי' פרופ
דיויד רועה' פרופ

החוג לבריאות נפש קהילתית



שמעון כץר "ד

התנתקות משירותי בריאות הנפש כתהליך של בניית 
חיים מחוץ לעולם החולי

:בהדרכת

דיויד רועה' פרופ
ר הדס גולדבלט"ד

החוג לבריאות נפש קהילתית



טלי מלכהר "ד

, בדיקת הקשר שבין משאבים פנימיים וחיצוניים
השוואה בין אימהות עם : מסוגלות הורית ולחץ

הפרעה נפשית קשה ובלעדיה

:בהדרכת

דיויד רועה' פרופ
סטיבן לוין' פרופ

החוג לבריאות נפש קהילתית



עכרייהזאהר ר "ד

,  סוציאליים-פסיכו, היבטים פסיכולוגיים
הוראתיים ורפואיים של , סביבתיים, התנהגותיים

שחיקה קולית בקרב מורים

:בהדרכת

שמעון ספיר' פרופ

החוג להפרעות בתקשורת



קרוואניחנין ר "ד

פלסטיות התנהגותית ומוחית לאחר אימון שמיעתי  
בקרב אנשים מבוגרים עם ובלי לקות בשמיעה

:בהדרכת

יוסף אטיאס' פרופ
קרן בנאי' פרופ

ר טלי ביתן"ד

החוג להפרעות בתקשורת



אסנת אהרוןר "ד

האובדנות ומשמעותה עבור הזקן האובדני 
ובני משפחתו

:בהדרכת

וינטרשטיין-ר טובה בנד"ד
מיכל גרנות' פרופ

גרונטולוגיה  -הזיקנההחוג למדעי 



איה בן אליעזרר "ד

לחוויתהמשמעות שמעניקים זקנים ובני משפחותיהם 
חובת המימון המוטלת על בני המשפחה מצד 

המדינה בסידור המוסדי

:בהדרכת

וינטרשטיין-ר טובה בנד"ד
דורון( איסי)ישראל ' פרופ

גרונטולוגיה  -הזיקנההחוג למדעי 



יעל בנבנישתיר "ד

סטיגמה על רקע גיל בקרב הדור הזקן כלפי צעירים  
:  העוסקים במקצועות הבריאות בקהילה

בחינתו התיאורטית והאמפירית של מושג חדש

:בהדרכת

ורנרפרלה ' פרופ

גרונטולוגיה-הזיקנההחוג למדעי 



לי גרינבלט קמרוןר "ד

בריאות פיזית ונפשית בקרב ניצולי  , שונות קצב לב
התפקיד המתווך של תהליכים קוגניטיביים  : שואה

ודרכי התמודדות

:בהדרכת

מירי כהן' פרופ

גרונטולוגיה-הזיקנההחוג למדעי 



ענבר לבקוביץר "ד

הקשר בין : מחלימות סרטן שד צעירות ומבוגרות
תהליכי ההתמודדות לאשכול הסימפטומים של  

תשישות וקשיים קוגניטיביים, מצוקה רגשית

:בהדרכת

מירי כהן' פרופ

גרונטולוגיה-הזיקנההחוג למדעי 



חיילובסקי-קוחליטל ר "ד

:הניתן כסיוע להורים, הטיפול הקבוע בנכדים
מחקר משולב לבחינת תהליך הדחק והשלכותיו  

על הרווחה הנפשית והבריאות הפיזית של  
הסבים והסבתות

:בהדרכת

מירי כהן' פרופ

גרונטולוגיה-הזיקנההחוג למדעי 



קרן גרינברגר "ד

זיהוי גורמים המנבאים הצלחת טיפול פיזיותרפי  
(CPPS)בנשים הסובלות מתסמונת כאב אגן כרוני 

:בהדרכת

מיכל גרנות' פרופ
פוגל-ר אירית ויסמן"ד

לבנשטייןליאור ' פרופ

החוג לסיעוד



ענת משהר "ד

יומי  -קוגניטיביים בתפקוד היום-מרכיבים מטה
ואיכות החיים של סטודנטים המתמודדים עם לקות  

פיתוח מודל  –או הפרעת קשב וריכוז /למידה ו
תיאורטי בעקבות תהליכי הערכה והתערבות

:בהדרכת

שרה רוזנבלום' פרופ

החוג לריפוי בעיסוק



רוית אורןר "ד

":  רכה"תנאים לאפקטיביות של מנהיגות 
ההשפעה הממתנת של אישיות מונהגים ומאפיינים  
ארגוניים על הקשר בין מנהיגות שירותית וצנועה 

לבין עמדות מונהגים וביצועיהם

:בהדרכת

דנה יגיל' פרופ

החוג לשירותי אנוש



נון נחמן-טלי בןר "ד

אישיים במרחב הארגוני  -משמעות היחסים הבין
פורמאלי בעיצוב  -הפורמאלי ובמרחב הארגוני הלא

זהות מקצועית ייחודית

:בהדרכת

דנה יגיל' פרופ
ר הדס גולדבלט"ד

החוג לשירותי אנוש



הפקולטה  
לחינוך



ליפה'ח-אחמדאבו רימאחר "ד

התפתחות היכולת לזהות מילים כתובות בזיקה  
בקרב תלמידים דוברי  , להבנת הנקרא של משפטים

בעלי חירשות קדם לשונית ותלמידים  , ערבית
טיפוסיים עם ובלי קשיי קריאה

:בהדרכת

פול מילר' פרופ

החוג לחינוך מיוחד



אירית בניןר "ד

,  שליטת אגו זיכרון עבודה, מודל עיבוד מידע חברתי
כמנבאים התנהגות  , תיאוריית תודעה ועניין חברתי

חברתית בקרב ילדים עם מוגבלות שכלית  
התפתחותית

:בהדרכת

ר אורית חצרוני"ד

החוג לחינוך מיוחד



וינברענת ר "ד

אקלים משפחתי בקרב משפחות  –תמונה משפחתית 
הקשר בין אקלים : שלהן ילד עם לקוי שמיעה

משפחתי לבין הערכה עצמית של ילדים עם לקוי  
שמיעה בהשוואה למשפחות שלהן ילד שומע

:בהדרכת

רייטרשונית ' פרופ
ר דפנה רגב"ד

החוג לחינוך מיוחד



מרב מדמוני אזולאיר "ד

":  דיפרנציאציה של העצמי"של בינדוריתהעברה 
Bowenמבחן להשגתו של 

:בהדרכת

יוסי גוטמן' פרופ

החוג לחינוך מיוחד



הםוןדורית כהן ר "ד

הערך המוסף של סביבת ויקי ביצירת הזדמנויות  
למידה לפרחי הוראה במתמטיקה

:בהדרכת

ר אירית פלד"ד

החוג לחינוך מתמטי



ברהםחנה מנור ר "ד

פיתוח שיקולי דעת עם מדגמים ודגימה בקרב  
תלמידי בית ספר יסודי בגישת המידול המשולבת

:בהדרכת

צבי-דני בן' פרופ

החוג לחינוך מתמטי



חיים-נורית בצלאלר "ד

" גיבורים בזכות עצמם"
על  -השפעתו של טיפול ביבליותרפי באמצעות גיבורי

תוקפנות  , על חרדה, במתבגרים החווים העדר הורה
ואוריינטציית עתיד

:בהדרכת

צפורה שכטמן' פרופ

החוג לייעוץ והתפתחות האדם



חדאד-טנוסלובנאר "ד

,  קבוצות ייעוץ בבתי ספר בחברה הערבית בישראל
למתבגרים בעלי קונפליקט קשה עם הוריהם

השוואה של התערבות עם ובלי סרטים  )
(ככלי טיפולי

:בהדרכת

צפורה שכטמן' פרופ

החוג לייעוץ והתפתחות האדם



עפרה נצרר "ד

גורמים פסיכולוגיים בטיפול פיזיותרפיה לכאב גב  
השוואה בין טיפול קבוצתי לטיפול פרטני: תחתון

:בהדרכת

צפורה שכטמן' פרופ

החוג לייעוץ והתפתחות האדם



סיפרפאלמיכל ר "ד

תרומתן של קבוצות ייעוץ להורים לילדים עם לקויות  
:  למידה ועם הפרעת קשב והיפראקטיביות ולילדיהם

הקשורים לתוצאות  ותהליכייםמשתנים אישיים 
ההתערבות

:בהדרכת

צפורה שכטמן' פרופ

החוג לייעוץ והתפתחות האדם



יערה פייןר "ד

?האם אני הורה טוב
ממדית והקשרים בינה -הערכה עצמית הורית רב

לבין מאפייני ההורה והילד

:בהדרכת

מירי שרף' פרופ

החוג לייעוץ והתפתחות האדם



ורד האסר "ד

השפעת מגע ספונטני ומגע חינוכי מתוכנן על יחסי  
בני נוער יהודים וערבים בישראל

:בהדרכת

קופרמינץר חגי "ד

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



אלי וינוקורר "ד

חינוך לקוסמופוליטיות מושרשת

:בהדרכת

חנן אלכסנדר' פרופ

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



הגני-שירי מורר "ד

בסביבת למידה שיתופית  דיאלוגי-שיח רפלקטיבי
משולבת מוגברת מחשבת

:בהדרכת

צבי-דני בן' פרופ

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



יונתה משיר "ד

אמונות ותפיסות  : בין יצירת אמנות והוראת אמנות
מורה-פדגוגיות של אמן

:בהדרכת

שינמןשפרה ' פרופ

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



קידרוןעדי ר "ד

למידה בינתחומית בחברה מקוונת

:בהדרכת

יעל קלי' פרופ

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



כפריריינדרססיגל ר "ד

מודל פדגוגי סינרגטי  : מנהיגות ממוקדת למידה
לקידום שימוש אפקטיבי בנתונים

:בהדרכת

קופרמינץר חגי "ד

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



שרוןמיריתר "ד

:יסודי-חינוך לאזרחות בשלב הקדם
חובה ממלכתיים  -חקר מקרה של שלושה גני

יהודיים בישראל

:בהדרכת

פישמן-קלקיןר דבורה "ד

הוראה והדרכה, החוג ללמידה



קוליק-ריטה זלצמןר "ד

הבנת הנקרא באנגלית בקרב מתבגרים דוברי עברית 
הלומדים אנגלית כשפה זרה

:בהדרכת

תמר קציר' פרופ
פריאורר ענת "ד

החוג ללקויות למידה



שלומית אטיאסר "ד

:החינוך על ישראל בתפוצות
שיח ופדגוגיה בתהליכי שינוי

:בהדרכת

כתריאלתמר ' פרופ

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך



הרשות  
ללימודים 
מתקדמים



עמית אברהםר "ד

’Releveוקינטי של תנועת קינמטיניתוח 

וההשפעה של אימון בדימויים מוטוריים  
בקרב תלמידות מחול מתבגרות

:בהדרכת

דיקשטייןרות ' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



שלי אוסטרור "ד

של אינטימיות בחיי והדינמיקההמבנה , על המהות
יום ועל מקומה הייחודי בטיפול פסיכולוגי  -היום

ממושך מנקודת מבט פסיכואנליטית ופילוסופית

:בהדרכת

עמנואל ברמן' פרופ
זאב-אהרון בן' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



דן אשרר "ד

ידע סמוי בעיסוקים המבוססים על 
אינטראקציות בינאישיות

:בהדרכת

פופרמיכה ' פרופ
ר סיימון פרי"ד

הרשות ללימודים מתקדמים



אור ברקר "ד

פרס ישראל
מחקר בפוליטיקה של הוקרה ממלכתית

:בהדרכת

מעוז עזריהו' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



גברוןתמי ר "ד

ילד  -ביחסי אם( אימפליסיטיים)מימדים מרומזים 
וטמפרמנט הילד  ( שהופקו באמצעות ציור משותף)

כמנבאים הסתגלות בילדות התיכונה

:בהדרכת

מייזלסעפרה ' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



יאיר דודר "ד

:  פטנטים בהמצאות ביטחוניות
עידוד חדשנות וזכויות אדם, ביטחון המדינה

:בהדרכת

קורן-אלקיןניבה ' פרופ
אמנון רייכמן' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



מאיה וולקןר "ד

": מחשב מסלול מחדש"
חוויתם של מטפלים העובדים בתחום הנפש 
עם ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי

:בהדרכת

ויזל-רחל לב' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



בן דודזיגלליאת ר "ד

פיתוח מודל לניהול איכות בניסויים קליניים

:בהדרכת

אבנר הלוי' פרופ
דריזיןר אורנה "ד

הרשות ללימודים מתקדמים



רועי זילברברגר "ד

חינוך לשלום כדרך חיים מודגם בהקשר הסכסוך 
הישראלי פלסטיני

:בהדרכת

ר אריה קיזל"ד
Prof. Gert Biesta

ל"זאב ז-אילן גור' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



הדר מסוריר "ד

מבט קונסטרוקטיביסטי על הרפורמה להבניית שיקול  
הדעת השיפוטי במקרה של עבירת התעללות 

?רטוריקה או מהות: בילדים

:בהדרכת

צבי איזיקוביץ' פרופ
ר טלי גל"ד

הרשות ללימודים מתקדמים



דנה ספירר "ד

קבלת החלטות של אנשי אגף התקציבים  
של משרד האוצר 

שנתי  -התקציב הדו, חקרי מקרה בנושא הרכבת
והחלטות נוספות  2012-2011

:בהדרכת

רענן ליפשיץ' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



אמנון רביבר "ד

ליצנות רפואית עם חולים במחלות מסכנות חיים 
וחשוכות מרפא

:בהדרכת

גיא אנוש' פרופ
ציטרוןעתי ' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



רוגינסקיאפרת ר "ד

המוסיקאליות והתקשורת של ילדים : בשתיקה
ומתבגרים עם שיתוק מוחין על פי הבנת הוריהם 

וניסיונם בחיי היומיום  

:בהדרכת

ר כוכבית אלפנט"ד

הרשות ללימודים מתקדמים



רופמןאיתי ר "ד

: קדומים בפאןהומיניניםחקר מגוון תכונות של 
סימוכין תרבותיים והתנהגותיים לסיווגם מחדש

קדומיםכהומינינים

:בהדרכת

אביתר נבו' פרופ
אברהם רונן' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



תומר שושיר "ד

והתפלגויות הפסדזנביותמידות סיכונים 

:בהדרכת

זינובי לנדסמן' פרופ
אודי מקוב' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



אריאלה שטורםר "ד

ממעשה לחכמת המעשה –בתנועה מתמדת 
באמצעות רפלקציה מנקודות מבט מרובות

:בהדרכת

רענן ליפשיץ' פרופ
יונאיר יובל "ד

הרשות ללימודים מתקדמים



יצחק משה שנורר "ד

ל  "איכות חיים ורווחה אישית בקרב נכי צה
המתבגרים

:בהדרכת

רימרמןאריה ' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



שוחט-סיון שפיצרר "ד

חקירה ריאליסטית של תכנית ארגונית רחבה  
לצמצום פערים בבריאות

:בהדרכת

אפרת שדמי' פרופ

הרשות ללימודים מתקדמים



לפילוסופיהדוקטורטקס הענקת תואר

ז"תשע

חן-ר קרן אור"ד: מנחת הטקס


