
מענקי תמיכה במחקרים של חברי סגל מאוניברסיטת בר אילן: א.

1) ד"ר רבקה תובל-משיח, על מחקרה בנושא "התמודדות אימהות עם 

השירות הקרבי של בניהם בצה"ל".

2) פרופ' אדם פרזיגר, מענק תרגום למחקר העוסק בתגובות של 

האורתודוקסיה המודרנית בארה"ב לפמיניזם ובמיוחד בגישתו של אחד 

הפוסקים החשובים ביותר בזרם זה, הרב צבי (הרשל) שכטר.

פרסי הצטיינות לסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה: ב.

1) איילה פרידמן , המחלקה לספרות עם ישראל. מנחה: פרופ' רלה 

קושלבסקי. דוקטורט בנושא:  "קשרי זיווג בין דמויות מקראיות 

בדרשות חז"ל - אינטרטקסטואליות ותהליכי קריאה".

2) שני באבאי,  המחלקה לתלמוד. מנחה: פרופ' ג'פרי וולף. דוקטורט 

בנושא: "הלכות נישואין ואישות ביהדות תימן על פי ה"מסַוַודה" 

ולאור התפתחויות מקבילות במסורות הלכתיות אחרות".

3) הדס ניימן, המחלקה לתנ"ך. מנחה: פרופ' עמוס פריש. מ"א בנושא: 

"פשט ודרש בעיצוב דמותה של שרה- מבראשית לבראשית רבה".

4)  יוסי אראל,  המחלקה לתנ"ך. מנחה: ד"ר יהונתן יעקבס. דוקטורט 

בנושא: "היחס לאישה בפירושו של רמב"ן לתורה".

5) תרצה מרקוביץ',  המחלקה לתולדות ישראל. מנחה: פרופ' משה 

רוסמן. דוקטורט בנושא: "עיצוב זיכרון החיים היהודיים בספרי 

זיכרונות של ניצולות שואה אורתודוקסיות בישראל". 

6) אסנת אלגום–מזרחי, המחלקה ללימודי מגדר. מנחה: פרופ' סילביה 

פוגל-ביז'אוי. עבודה שוות ערך למ"א בנושא: "למלא את החלל שנוצר 



בבטן הרכה"- הבניית משמעות לאובדן הריון או אובדן יילוד בקרב 

נשים יהודיות בישראל".

7)  יעקב ליכטמן, המחלקה לתנ"ך. מנחה: ד"ר יעל שמש. מ"א בנושא: 

"אבות ובנות: יחסי אבות ובנות בסיפור המקראי".

8) מיכל פרם–כהן, המחלקה לספרות עם ישראל. מנחה: ד"ר משה 

גולצ'ין. דוקטורט בנושא: "שרה פייגה פונר לבית מיינקין 

(1937-1854): הסופרת העברית הראשונה".

9) לימור ראובך, המחלקה לספרות עם ישראל. מנחה: ד"ר רחל 

אלבק-גידרון. דוקטורט בנושא: "המונח ''המתנה נשית'' ויישומו 

בפואטיקה של לאה גולדברג ושל רות אלמוג".

10) אלישבע פדרמן, המחלקה לתרגום. עבודה סמינריונית למ"א 

בנושא: "נשות חברון והשפעתם על ראשית ההתיישבות בעיר".

11) אורלית נחשון, המחלקה לתנ"ך. מנחה: ד"ר יהונתן יעבקבס. מ"א 

בנושא: "תמר, רחב ורות - שלוש נשים והחוט המקשר ביניהן".

12) תאיר קרזי-פרסלר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מנחה: 

פרופ' אורנה ששון-לוי ופרופ' עדנה לומסקי-פדר. דוקטורט בנושא: 

"פנומנולוגיה של כוח בקרב נשים בזירה הצבאית ובזירה הציבורית 

בישראל".

13) חגית רייכרט, המחלקה לספרות עם ישראל. מנחה: ד"ר ורד טוהר. 

מ"א בנושא: "סיפור גירוש הגר בראייה דיאכרונית: היסטים בעיצוב 

דמותה של הגר בגרסאות סיפור יהודיות כבסיס פרשני".

14) מרים קסמן, המחלקה למחשבת ישראל. מנחה: ד"ר חנוך בן פזי. 

דוקטורט בנושא: "קריאה על מגדר בכתבי המהר"ל".


