ברכות לזוכים במענק מטעם הקרן הלאומית למדע ( )ISFלשנת תשע"ח


פרופ' יואב אלון

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

"בגלות אפריקה :גירוש חברי אצ"ל ולח"י על-ידי ממשלת המנדט הבריטי וכליאתם"1944-1948 ,


ד"ר ארז בן-יוסף

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"מטלורגיה קדומה ותהליכים חברתיים :בקעת תמנע בראשית תקופת הברזל"


פרופ' נאסר בסל

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
והחוג ללימודי הערבית והאסלאם

"תפסיר אלאלפאט'" לאבו אלפרג' הארון ,ספר ישעיהו – מהדורה מדעית"


פרופ' דניאל בר-טל

ביה"ס לחינוך

"חשיבה פרדוקסלית כהתערבות חדשה ליישוב סכסוכים בין קבוצות"


פרופ' אותי בת-אל פוקס

החוג לבלשנות

"שונות בין־ילדית בהתפתחות הפונולוגית של תאומים רוכשי עברית"


ד"ר יובל גדות

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"לכוון את השעון בעיר דוד :לביסוסה של כרונולוגיה מוחלטת לשכבות הארכיאולוגיות של
ירושלים בתקופות היסטוריות והפרוטו היסטוריות"


פרופ' מיכאל גלוזמן

החוג לספרות

"מסורת שירית ,יריבות בין אחים וכישרון אינדיבידואלי :הפואטיקה של אהרן שבתאי"


פרופ' ישראל גרשוני

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

"נהדות מתחרות :יצירת הנאורות במצרים – מחקר השוואתי בהגותם של ג׳ורג׳י זידאן ,אחמד
לוטפי אל־סיד ורשיד רצ׳א"1882-1914 ,


ד"ר עירן דורפמן

החוג לספרות

"הכפיל :אוהב או אויב?"


ד"ר אלה דניאל

ביה"ס לחינוך

"התפתחות ערכים בגיל בית הספר :תפקידם של גורמים קוגניטיביים וקשרים בין ערכים להתנהגות"



ד"ר גיא דרשן

החוג למקרא

א ח ר המבול :סיפורי מוצא במקרא ובאגן הים התיכון המזרחי (ספריית האנציקלופדיה
המקראית)


ד"ר שרון וייסר

החוג לפילוסופיה

"התיאולוגיה הסטואית ומבקריה 100 ,לפנ''ס 100-לספירה"


פרופ' אורן טל

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"השפה האדריכלית של המסדרים הצבאיים בהקשר :שחזור המבצר הפרנקי של ארסור
(אפולוניה(לאור תגליתה של קפלה"


ד"ר מעוז כהנא

החוג להיסטוריה של עם ישראל

"מבט מחדש :קהילת יהודי פראג בראי פנקסיה"


ד"ר כנרת להד

התכנית ללימודי נשים ומגדר

"שולחן לאחת :קריאה ביקורתית על רווקות ,מגדר וזמן"


ד"ר יאיר לוי

החוג לפילוסופיה

"פעולה תחילה"


פרופ' איליה לוין

ביה"ס לחינוך

"טרנספורמציות בתודעה של מורים כסימנים של מהפכה דיגיטאלית"


פרופ' יוסף מאלי

החוג להיסטוריה כללית

'"המלחמה הגדולה" ומקורותיה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית"1919-1929 ,


פרופ' משה מורגנשטרן

החוג ללשון העברית ובלשנות שמית

"מילון מנדאי חדש  -כתיבת הערכים"


פרופ' עירד מלכין

החוג להיסטוריה כללית

"ההגרלה ביוון העתיקה"


פרופ' איימי סינגר

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

"לפני אסתנבול :אדירנה והתהוות האימפריה העת'מאנית"



ד"ר אורי סלע

החוג ללימודי מזרח אסיה

"חשיבה מחודשת על זמן בסין המודרנית"


פרופ' מאירה פוליאק

החוג למקרא

"סיפורי דוד ועיצוב דמותו של דוד (ספרי שמואל ותהלים) בפרשנות ימי הביניים והרנסנס היהודית,
בגישה השוואתית למקורות הנצרות והאסלאם"


ד"ר רוני פרצ'ק

החוג ללימודי מזרח אסיה

"תיאולוגיה פוליטית ורנקולרית :עיונים במדיה לא פורמלית בהודו"



ד"ר לטיציה צ'רקוואליני

החוג ללשון העברית ובלשנות שמית

"שפת המרחב בערבית של הנגב על גווניה ודורותיה"


ד"ר ליאורה צרפתי

החוג ללימודי מזרח אסיה

"השפעת המחאה בנושא טביעת המעבורת סיוול על התרבות הוויזואלית בקוריאה הדרומית"


פרופ' דורית רביד

ביה"ס לחינוך

"משפחות מורפולוגיות בעברית :מחקר התפתחותי מבוסס קורפוס באוכלוסיות שונות"


ד"ר עודד רבינוביץ

החוג להיסטוריה כללית

"אמנות ,מדע ,וכתיבה בצרפת של המאה השבע־עשרה :המקרה של סבסטיאן לה קלר (1637-
")1714


פרופ' יובל רוטמן

החוג להיסטוריה של עם ישראל

"מערת האוצרות :אנתולוגיה לספרות סורית משלהי העת העתיקה בתרגום עברי"


פרופ' אוריה שביט

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

"סלפיה באנגליה ובגרמניה"


ד"ר עינת שטרית

החוג לבלשנות

"שונות בעיבוד פרגמטי :תובנות ממחקרי הדמיה מוחית"
ציוד למעבדה לרכישת שפה



ד"ר יעל שטרנהל

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
והחוג להיסטוריה כללית

"לכתוב את מלחמת האזרחים :תיעוד וידע בעידן שאחרי המלחמה"


פרופ' חוה שילדקרוט בת-זאב

התכנית ללימודי צרפת

"תרגום תוך לשוני מצרפתית עתיקה לצרפתית מודרנית :הטקסט ומעבר לו"

