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


פרופ' שלמה בונימוביץ'

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"ארמון נדיר מתקופת אל־עמארנה בבית־שמש :חפירה ,ניתוח ופרסום"


ד"ר און ברק

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

"היסטוריה חברתית ותרבותית של התחממות וקירור במזרח התיכון בעת החדשה"


ד"ר יובל גובני

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

"למשול בקודש :דגמים של סובלנות פוליטית במקומות קדושים שנויים במחלוקת"


פרופ' אבנר הולצמן

החוג לספרות

"יומני מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ( )1921-1902מהדורה מחקרית"


ד"ר חורב הראל

מרכז דיין

" הברית החברונית :רשתות ,סולידריות וזהות אזורית בקרב פלסטינים ממוצא חברוני בגדה המערבית"


פרופ' אורנה הררי

החוג ללימודים קלאסיים
החוג לפילוסופיה

"אלכסנדר מאפרודיסיאס על ה'פיסיקה' של אריסטו :איסוף וניתוח הפרגמנטים והעדויות"


ד"ר אמיר טייכר

החוג להיסטוריה כללית

"מנדליזם חברתי :גזעים ,גנים וחרדות תרבותיות"


ד"ר עדו יזרעלוביץ'

החוג ללימודים קלאסיים

"עדים מומחים בבתי דין רומיים מתקופת האימפריה ועד שלהי העת העתיקה"


ד"ר אוון-גרי כהן

החוג לבלשנות

"מחקר פונטי-חיתוכי (ארטיקולטורי) של העיצורים בעברית בת זמננו"


ד"ר כנרת להד

התכנית ללימודי נשים ומגדר

"חברות בקרב נשים מבוגרות"


ד"ר אמיר לרנר

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

"מאה לילה ולילה וספרות המדרשים :תכנים ומקבילות"


ד"ר יפעת מוניקנדם

החוג להיסטוריה של עם ישראל

"חוק אימפריאלי ומנהג מקומי בשלהי העת העתיקה :ספר החוקים הסורי־רומי וספרות נוצרית שאינה
משפטית כמקרה מבחן"


ד"ר איה מלצר-אשר

החוג לבלשנות

"החזקה ושליפה בעיבוד תלויות תחביריות :מה ניתן ללמוד משפה בעלת כינויי גוף חוזרים"


ד"ר הדר נץ

התכנית לחינוך רב לשוני

"מעמד חברתי-כלכלי ,שפה וביצועים אקדמיים בכיתה"


ד"ר יהונתן סטבסקי

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

"מתקפתו של צ'וסר על הספרות :מקורותיה ,שימושיה והשלכותיה"



ד"ר אורי סלע

החוג ללימודי מזרח אסיה

"מדע ,ריטואל ,ושלטון בסין"1868-1730 ,


פרופ' צביקה סרפר

החוג ללימודי מזרח אסיה
הפקולטה לאמנויות

"טרנספורמציה של המשחק המסורתי היפני מנו ומקיוגן לקבוקי :עיבוד וחדשנות"


פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' נדב נאמן

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"אוסטרקונים עבריים מממלכת יהודה :קריאות חדשות לאור צילומים מולטי ספקטרליים"


פרופ' אלי פרידלנדר

החוג לפילוסופיה

"טבע חי והיסטוריה בהגותו של ולטר בנימין"


פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

"תשובות ואיגרות של ר' אברהם בן הרמב"ם ובני דורו ומחקרים עליהן"


פרופ' רן צדוק

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"הטופונימיה של סף ההר המרכזי (דרום-מערב שומרון ועמקי איילון ושורק) :ניתוח סמנטי-פונקציונלי
בגישה דיאכרונית"


ד"ר שאול קציר

מכון כהן

"ההגדרות המחודשות של השנייה :אסטרונומיה ,פיזיקה ,טכנולוגיה ופילוסופיה במאה העשרים"


פרופ' איריס רחמימוב

החוג להיסטוריה כללית

"מעצר המוני ומוסד המשפחה :חיי משפחה של עצורים אזרחיים במלחמת העולם הראשונה
ואחריתה"


ד"ר רוני שטאובר

החוג להיסטוריה של עם ישראל

"שיתוף פעולה בין ישראלים לגרמנים בהעמדה לדין של פושעים נאצים בגרמניה"


פרופ' בנימין איזק וד"ר גיא שטיבל

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק

"אבני המיל הרומיות בישראל"


ד"ר שגיא שפר

החוג להיסטוריה כללית

"בתחנת האוטובוס :תכנון תחבורה והתמורות בפריפריה בגרמניה המזרחית של המלחמה הקרה"
 פרופ' פסיה צמיר ופרופ' דינה תירוש

החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי

"ידע ואמונות מבוגרים על למידה בהנאה של מתמטיקה בגילאים צעירים"

