
 

 :להלן זוכי הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

 

 :סמינרים

2018: 

Josephus between the Bible and the Mishnah: An Interdisciplinary Seminar  'של פרופ
 .20,000$ סכום שלעד מיכאל אביעוז, ד"ר מאיר בן שחר ופרופ' רנה בלוך 

The Clinic and the Bank – Towards a Bioethics of the Information Revolution in 
Medicine  'של פרופ' נדב דוידוביץ', פרופ' דני פילק, ד"ר חגי בועז, ד"ר לימור סממיאן דרש ופרופ

 .28,345$סכום של עד נח עפרון 

2017: 

Ageing, Retirement and Pensions  של פרופ' אייל קמחי, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' דוד לייזר
 .20,000$סכום של עד 

Poverty Aware Social Work: The Paradigm and its Challenges של פרופ' מיכל קרומר-
גל, פרופ' רוני סטריאר, פרופ' ג'ון גל, ד"ר מיכל קומם ופרופ' אורלי בנימין -נבו, פרופ' עידית וייס

 .20,000$של סכום עד 

 

 

 :סדנאות

2018: 

Justice, Responsibility and Labor Rights in the Global Era  של ד"ר חנה לרנר, ד"ר פאינה
 .10,000$סכום של עד סיון ופרופ' יוסי דהן -מילמן

נפגשים כדי להציל חיים: סדנה בנושא תכניות התערבות ומחקר למניעת אובדנות בקרב תלמידי 
של פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, ד"ר אורלי הבל, ד"ר אלה שראל מערכות החינוך בישראל ובעולם 

 .9,880$סכום של עד מחלב, ד"ר ניר מדג'ר וד"ר יוכי סימן טוב 

2017: 

Priests and Priesthood in the Ancient World  ,ד"ר אורי של פרופ' יורם כהן, פרופ' שי גורדין
 .7,000$סכום של עד גבאי ופרופ' מיכאל ג'ורסה 

Law & Big Data  ד"ר אורי פרופ' יהודית בר אילן, פרופ' אורן פרז, ד"ר תמר קריכלי כץ, של
 .10,000$סכום של עד אהרונסון ופרופ' רועי גלברד 

Application of novel scientific methods to conservation research of open-air rock-art 
sites in the Negev Desert  עד של פרופ' אריאל קושמרו, פרופ' רוברט ארמון ופרופ' יובל גורן

 .10,000$סכום של 

  



 

 :עמיתים

2018: 

העברית בירושלים אוניברסיטה באביב, -אוניברסיטת תלב Mercedes García-Arenalביקור של 
 .5,000$סכום של עד  אוניברסיטת חיפהבו

 אוניברסיטה העברית בירושליםבאביב ו-אוניברסיטת תלבAnne Walters Robertson ביקור של 
 .3,750$סכום של עד 

אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים -אוניברסיטת תלב Daniel Schwemerביקור של 
 .3,390$ל סכום שעד  אילן-ואוניברסיטת בר

2017: 

 והאוניברסיטה אביב-תל אוניברסיטתטת חיפה, אוניברסיב Gerardo Boto Varelaביקור של 
 .4,700$עד סכום של  בירושלים העברית

עד סכום של  אילן-בר ואוניברסיטת בנגב גוריון-בן אוניברסיטתבMayke de Jong ביקור של 
2,500$. 

עד  בירושלים העברית והאוניברסיטה אילן-בר אוניברסיטתב Lisa Feldman Barrettביקור של  
 .5,000$סכום של 

 בירושלים העברית האוניברסיטה, אביב-תל אוניברסיטתב Sabine Schmidtkeביקור של  
 .4,400$עד סכום של  הלאומית והספריה

עד סכום  הפתוחה והאוניברסיטה בנגב גוריון-בן אוניברסיטתב Stephen Jackobsonביקור של  
 .5,000$של 

 

 

 :השתלמויות

2018: 

 Center for Research on Religion and -ב  אילן-מאוניברסיטת בר יעל יצחקיהשתלמות של 
Urban Civil Society at the Robert A. Fox Leadership Program of the University of 

Pennsylvania  5,000$סכום של עד. 

מינכן, בספריות  של באוניברסיטהאילן -מאוניברסיטת בראביה פרנקל השתלמות של 
 מקסימיליאן-לודוויג אוניברסיטת של ולחיתיתולוגיה לאשורולוגיה המחקר ובמכון האוניברסיטה

 .4,715$סכום של עד  שמינכן

 Aix‐Marseille Université (AMU) -ב מרשות העתיקות הלל -ורדית שוטןהשתלמות של 
Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée  5,000$סכום של עד. 

 ארכיוניםבמהאוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת הקיבוצים עתליה שרגאי השתלמות של 
 .4,920$סכום של עד  ב"בוושינגטון, ארה

2017: 

 .5,000$עד סכום של  Mount Sinai Health System –ב  ריקי גרינברגהשתלמות של 



 

 .5,000$אוניברסיטת שנגחאי עד סכום של באילן -מאוניברסיטת בר רועי ילינקהשתלמות של 

 .4,900$עד סכום של  CUNY – במאוניברסיטת חיפה  נטליה מאירהשתלמות של 


