זוכי מלגות ופרסים תש"ף
 -1איטה גילה ברנר ,תואר שני בתוכנית של מדע והלכה במחלקה של היסטוריה
כללית
נושא" :יחסי גומלין בין ידע רפואי ופסיקה הלכתית בתחום של אמצעי מניעה"
בהנחיית הרב פרופ' יגאל שפרן.
 -2דביר שלם ,תואר שני במחלקת לתנ"ך
נושא" :מיניות כמסמן צף בפרשיות העריות בספר ויקרא :על הסדרת איסורי
עריות והמבנה החברתי" בהנחיית פרופ' יהושע ברמן
 -3טל איתמר מזור ,תואר שני במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
נושא" :לא לילד הזה פיללנו – מהדרה להדרה :דרכי לימוד גמרא בעיון לנשים
כאספקלריא להבנת יחסי הכוח המשתנים במבנה החברתי של הציונות הדתית
ישראלית" בהנחיית ד"ר שלמה גוזמן
 -4שרית שליט ,תואר שני במחלקה ללשון
נושא" :לשונן של חרדיות מבית ושל חרדיות חדשות – מאפיינים לשוניים
וסגנונות שיח" בהנחיית פרפו' זוהר לבנת
 -5דורית קדם ,תואר שני במחלקה לתנ"ך.
נושא" :ערכם הרטורי של הייצוגים הנשים בספר מיכה" בהנחיית ד"ר יסכה
זימרן
 -6שרון גלסנר ,תואר שני בתכנית ללימודי מגדר
נושא" :את כולם מברכים בשעה טובה ורק אותי מברכם רפואה שלמה :חווית
"שידוכי הבריאות" בחברה החרדית מעיניהן של שדכניות ,משודכות ואימותיהן"
בהנחיית פרופ' ניסים ליאון
 -7רותי גליק ,תואר שלישי בתוכנית ללימודי מגדר
נושא" :חוויית ההגירה וכינון זהות ישראלית של נשים וגברים דוברי הונגרית
בשנות החמישים על פי העיתון אוי קלט" בהנחיית פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

 -8שקד קופ-אופן ,תואר שלישי במחלקה לתנ"ך
נושא" :מוטיב האמהות במקרא" בהנחיית פרופ' אלי עסיס
 -9תהילה ליברמן ,תואר שלישי במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
נושא" :נשים בירושלים בימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי" בהנחיית
ד"ר אבנר הקר
 -10ד"ר גלית ברקת דניאלי ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,לימודי בתר
דוקטורט
נושא" :ההקשר המוסדי של אלימות כלכלית כלפי נשים בישראל" בהנחיית פרופ'
אורלי בנימין.
 -11יעל בר-צדק ,תואר שלישי בתכנית ללימודי מגדר
נושא" :אי-שפה :אקטיביסטיות ,משפטניות ונציגות המדינה בפועלן נוכח
משמעויותיו המשתנות של החוק למניעת הטרדה מינית" בהנחיית פרופ' אורלי
בנימין
 -12הגר שמש לב ארי ,מסלול ישיר לדוקטורט ,המחלקה לפסיכולוגיה
נושא" :אתגרים בברית הטיפולית בטיפול במטופלות עם אנורקסיה נרבוזה:
מחקר דיאדי" בהנחיית פרופ' רבקה תובל-משיח.

