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

1) ד"ר תניא ציון וולדקס, פרס עידוד על מחקרה בנושא: "בית נאמן 

בישראל? בין עבודת האמהות, עבודת ה' ועבודה ציבורית להתרת 

עגונות".

2) ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן, פרס עידוד על מחקרה בנושא: "נישואי 

תערובת בין יהודים ללא יהודים בפלשתינה המנדטורית ובמדינת 

ישראל (1920 – 1968): היבטים לאומיים, אתניים, חברתיים 

ומגדריים – מבט מלמטה".

3) פרופ' צבי זהר, פרס עידוד על מחקרו בנושא: "פיה פתחה בחכמה": 

מאפייני האישה "היהודיים המושלמת" על פי פירוש הרב ישראל 

יעקב אלגאזי לפסוקי "אשת חיל".

4) פרופ' אדם פרזיגר, פרס עידוד על מחקרו בנושא: "מגדר ואבולוציה 

של הרב האורתודוקסי האמריקני" 

פרסי הצטיינות לסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה: ב.

1) גלית ברקת דניאלי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מנחים: 

ד"ר ניסים ליאון ופרופ' אורנה ששון-לוי. דוקטורט בנושא: "כינון זהויות 

אתניות ומגדריות בארגון רווחה ממלכתי בישראל".

2) יפעת דרורי, התכנית ללימודי פרשנות ותרבות. מנחה: ד"ר דניאלה 

גורביץ'. דוקטורט בנושא: "מאפיינים נשיים בשירי אהבה של 

משוררות עבריות במאה העשרים: לאה גולדברג כמקרה מבחן".



3) מוריה קור, המחלקה לספרות עם ישראל. מנחה: ד"ר משה גולצ'ין. 

עבודת מ"א בנושא: "הניאוף ככלל פרשני בכתבי אמונה אלון".

4) מיכל אלמגור, המחלקה לפסיכולוגיה. מנחה: פרופ' רבקה 

תובל-משיח. דוקטורט בנושא: "קבוצות כתיבה לנשים כאמצעי 

להתפתחות אישית".

5) מירב שגיא, המחלקה לתולדות עם ישראל. מנחה: פרופ' יחיעם ויץ. 

דוקטורט בנושא "נשים כותבות בספר יזכור – טלז".

6) קרני קריגל, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. מנחה: פרופ' 

אורלי בנימין. דוקטורט בנושא: "משמעויות העבודה בשכר בעולמן של 

נשים שורדות אלימות בן זוג".

7) ישעיהו פישרמן, המחלקה לתלמוד. מנחים: פרופ' אדם פרזיגר וד"ר 

בנימין קצור. דוקטורט בנושא: "דיוקנו ההלכתי-חינוכי של הרב 

שלמה אבינר".

 8) תניה רגב, התכנית ללימודי מגדר, המסלול הבין תחומי במדעי 

החברה. מנחה: ד"ר רונית עיר-שי. דוקטורט בנושא: "גברים פועלים 

ונשים נראות" (ג'ון ברגר). הבניה של הזהות הנשית בכתיבה 

הדתית אודות אתוס הצניעות".

9) עליזה היימן, המחלקה ללימודי מידע. דוקטורט. עבודה סמינריונית 

בנושא: "אימהות שכולות כמנציחות: ההנצחה של פייגה אילנית את 

בנה".

10) רינה מזוז פיצ'ון, המחלקה למחשבת ישראל, מנחה: ד"ר אבי 

אלקיים. עבודת מ"א בנושא : "חקר טיפוסי הנשים בפירושו של ר' 

יצחק אברבנאל למקרא".



11) קרן מליניק, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מנחה: ד"ר דוד 

רייר. עבודת מ"א בנושא: "השיח אודות לידה טבעית כמעצב של 

חווית הלידה בבית החולים".

12) מירי לוי, המחלקה לתולדות ישראל. מנחה: ד"ר אורלי מירון. 

דוקטורט בנושא: "פמיניזם יהודי בחברות מוסלמיות בעידן 

הקולוניאלי: נשים יהודיות בערי מרוקו, 1912 – 1956".


