להלן זוכי הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה:

כינוסים:
:2022
בירוקרטיה ברמת הרחוב ואי-שוויון של פרופ' ניסים כהן ופרופ' ענת גופן עד סכום של ₪ 48,270
לשון חכמים ,ארמית ולשונן של מגילות ים המלח של פרופ' יהודית הנשקה ,פרופ' זוהר לבנת ,פרופ' נתן
ג'יימס פורד ,פרופ' מיכאל ריז'יק ,פרופ' רבקה שמש-ריסקין ,פרופ' אליצור בר-אשר סיגל ופרופ' אהרן
ממן עד סכום של ₪ 48,270
נפגשים כדי להציל חיים בחינוך המיוחד :התאמת תוכניות התערבות ,טיפול ומחקר למניעת אובדנות
בחינוך המיוחד בקרב תלמידי מערכות החינוך בישראל ובעולם של פרופ' ניר מג'דר ,ד"ר ג'וי בנטוב,
פרופ' ענת ברונשטיין קלומק וד"ר אלה שראל-מחלב עד סכום של ₪ 22,200
סמינר חוקרים :חשיבה מחדש על חקר יהדות אתיופיה של פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ,פרופ' אריה
ספוזניק ,ד"ר אלעד וקסלר ,ד"ר הרב שרון שלום וד"ר שמחה גתהון עד סכום של ₪ 10,000
Bertolt Brecht in Dark Times: Racism, Political Oppression, and Dictatorship
 International Brecht Society (IBS) Symposiumשל ד"ר שלי זר ציון ,ד"ר דרור הררי ,פרופ'
גד קינר-קיסינגר ,פרופ' פרדי רוקם ,ד״ר עירא אבנרי וד"ר דיאגו רוטמן עד סכום של ₪ 48,270
Collective Sovereignty, Royal Clans, and Sacred Kingship in pre-Modern Central
 Eurasiaשל ד״ר יהונתן בראק ,פרופ' מיכל בירן ,פרופ' ראובן עמיתי ופרופ' מיכאל שנקר עד סכום של
₪ 48,270
Is It a Man's World? Struggles and Challenges of Senior-Level Executive Women
של ד"ר בתיה בן הדור ,ד"ר גלית קליין וד"ר קרן בר-חוה עד סכום של ₪ 48,270
Translation and Inter-Religious Dialogue Between Early Modern Christians,
 Muslims, and Jewsשל פרופ' איריס אידלסון שיין וד"ר איה אלידע עד סכום של ₪ 48,270
Walls, Borders, and Frontier zones in the Ancient and the Contemporary World
של ד"ר טל אולוס ,ד"ר יצחק יפה ,פרופ' גדעון שלח-לביא ופרופ' גדעון אבני עד סכום של ₪ 48,270
?Women in the Arab Region Following the Arab Spring: Continuity or Change
של ד"ר בסיליוס בוארדי ,ד"ר דורית גוטספלד ,פרופ' און וינקלר ,ד"ר מירה צורף ופרופ' רונן יצחק עד
סכום של ₪ 48,270

:2021
אימוץ תפיסת יישוב סכסוכים להתמודדות עם הצימוד היהודי-דמוקרטי של פרופ' מיכל אלברשטיין ,פרופ'
אורנה בראון-לבינסון ,פרופ' מוחמד ותד ופרופ' שחר ליפשיץ עד סכום של 17,767$
הכינוס הבינלאומי העשרים של החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית בימי הביניים :חקר הערבית
היהודית אחרי עידן פרופ' יהושע בלאו ופרופ' נורמן גולב ז"ל של פרופ' אהרן ממן ,פרופ' מרים פרנקל
ופרופ' תמר צבי עד סכום של 17,767$
המדריך לשורד המזרח-תיכוני 100 :שנות שלטון האשמי בירדן של ד"ר דורית גוטספלד ,פרופ' און וינקלר
ופרופ' רונן יצחק עד סכום של 17,767$
השירה הבדואית לנוכח תמורות תרבותיות ,חברתיות ופוליטיות של ד"ר מוסא אבו שארב ,ד"ר אבתסאם
ברכאת ,ד"ר אמיר גלילי וד"ר קובי פלד עד סכום של 10,000$
על קווי התפר :שירה ,הגות ומיסטיקה אצל אבן גבירול וסביבתו כנס חגיגי לכבוד אלף שנה להולדתו של
ד"ר מיכאל אבשטיין ,ד"ר אריאל זינדר ,פרופ' חביבה ישי ,ד"ר עומר מיכאליס ופרופ' שרה סטרומזה עד
סכום של 17,767$
Biology Education for Well-Being: The Role of 21st Century Skills for Informed,
 Responsible and Active Citizenshipשל ד"ר עידית אדלר ,ד"ר ראובן בבאי ,ד"ר שושי הרמן,
ד"ר פרחי וקסמן ופרופ' מיכל ציון עד סכום של 17,767$
 Broadcasting Margins: The BBC Centennial from Afarשל ד"ר איילת בן-ישי ,פרופ' איתן
בר-יוסף ,פרופ' אורן מאיירס ,פרופ' פול פרוש ,פרופ' זוהר קמפף ופרופ' צור שלו עד סכום של 17,767$
 Robo-Exoticism: Art, Design and Human-Robot Interactionשל פרופ' טל אורון-גלעד,
פרופ' יעל אידן ,ד"ר ניעה ארליך ,פרופ' נירית בן-אריה דבי ,ד"ר רומי מיקולינסקי וד"ר יואב פרידמן עד
סכום של 17,767$

:2020
דיור בישראל :היבטים היסטוריים ותיאורטיים של ד"ר אליה אתקין ,ד"ר הילה שלם בהרד ,פרופ' אבי
בראלי ,ד"ר מאיה מארק וד"ר הדס שדר עד סכום של 11,416$
הכשרת מורים בחינוך הדתי של ד"ר תמי אייזנמן ,פרופ' יהודה ברנדס ,פרופ' חיים גזיאל ,פרופ' זהבית
גרוס ,פרופ' יובל דרור ,פרופ' יעקב כץ ,פרופ' נעמה צבר בן יהושע ופרופ' שלמה רומי עד סכום של
20,197$

משפט מוסלמי במדינה היהודית :בין בתי הדין השרעיים לבתי המשפט למשפחה ,בין התקדמות לנסיגה
של פרופ' מוחמד אל-עטאונה ,ד"ר קארין כרמית יפת וד"ר עידו שחר עד סכום של 20,197$
'עכשיו ובימים האחרים' ,יצירתו של יהודה עמיחי בהקשריה הפואטיים ,הלשוניים ,ההיסטוריים
והתרבותיים של ד"ר עידו בסוק ,ד"ר תמר הס ,פרופ' תמר וולף-מונזון וד"ר גדעון טיקוצקי עד סכום של
20,197$
Jewish Languages in Contact

של פרופ' יהודית הנשקה ופרופ' חזי מוצפי עד סכום של

20,197$
 Reading Mesopotamian Literature: Ancient and Modern Perspectivesשל ד"ר נגה
איילי-דרשן ,פרופ' שון-זליג אסטר ,פרופ' אורי גבאי ,פרופ' יורם כהן וד"ר נילי סמט עד סכום של
20,197$
The Delimitation of International Maritime Borders: Disputes, Challenges, and
 Solutions in a Comparative Perspectiveשל פרופ' שאול חורב ,ד"ר אריאל כבירי וד"ר כרמלה
לוטמר עד סכום של 20,197$
 Theorizing National Solidarity:Mechanisms, Models and Paradoxesשל פרופ' אבנר
בן-עמוס ,פרופ' אבי בראלי ,פרופ' אורן מאיירס ,פרופ' אורן סופר ,פרופ' דני קפלן ,פרופ' חזקי שוהם
ופרופ' יולי תמיר עד סכום של 20,197$

:2019
פגיעּויות ( )vulnerabilitiesבגיל זיקנה :היבטים של ביטחון סוציאלי וכלכלי ,הרפורמות בפנסיה ומערך
הטיפול הממושך ( )Long Term Careשל פרופ' אורלי בנימין ,ד"ר אבישי בניש ,פרופ' ג'וני גל ,פרופ'
ישראל דורון ,ד"ר ענת הרבסט-דבי ,ד"ר לילך לוריא וד"ר מיכל קורא עד סכום של .16,795$
 Judaizing the Italian Renaissanceשל ד"ר יעקב מאשיטי ,פרופ' תמר הרציג ופרופ' דוד מלכיאל
עד סכום של .20,000$
 Longitudinal Research of Income Inequalityשל מאיר יעיש ,טלי קריסטל ,הדס מנדל ולימור
גבאי אגוזי עד סכום של .20,000$
Mapping the Cultural and Social Diversity of the Southern Levant in the
 Hellenistic Periodשל פרופ' עדי ארליך ופרופ' עוזי ליבנר עד סכום של .20,000$

 Money Matters: Jews, Christians and the Medieval Marketשל פרופ' אלישבע באומגרטן
וד"ר מיכה פרי עד סכום של .20,000$
 New Directions: Sephardi-Mizrahi Migrations in Global Contextsשל פרופ' ירון צור,
ד"ר אביעד מורנו ,פרופ' לריסה רמניק ,ד"ר נסים לאון וד"ר יצחק דהאן עד סכום של .20,000$

סמינרים:
:2018
 Josephus between the Bible and the Mishnah: An Interdisciplinary Seminarשל
פרופ' מיכאל אביעוז ,ד"ר מאיר בן שחר ופרופ' רנה בלוך עד סכום של .20,000$
The Clinic and the Bank – Towards a Bioethics of the Information Revolution in
 Medicineשל פרופ' נדב דוידוביץ' ,פרופ' דני פילק ,ד"ר חגי בועז ,ד"ר לימור סממיאן דרש ופרופ' נח
עפרון עד סכום של .28,345$

:2017
 Ageing, Retirement and Pensionsשל פרופ' אייל קמחי ,פרופ' אביה ספיבק ופרופ' דוד לייזר
עד סכום של .20,000$
 Poverty Aware Social Work: The Paradigm and its Challengesשל פרופ' מיכל
קרומר-נבו ,פרופ' עידית וייס-גל ,פרופ' רוני סטריאר ,פרופ' ג'ון גל ,ד"ר מיכל קומם ופרופ' אורלי
בנימין עד סכום של .20,000$

סדנאות:
:2018
 Justice, Responsibility and Labor Rights in the Global Eraשל ד"ר חנה לרנר ,ד"ר פאינה
מילמן-סיון ופרופ' יוסי דהן עד סכום של .10,000$
נפגשים כדי להציל חיים :סדנה בנושא תכניות התערבות ומחקר למניעת אובדנות בקרב תלמידי מערכות
החינוך בישראל ובעולם של פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,ד"ר אורלי הבל ,ד"ר אלה שראל מחלב ,ד"ר
ניר מדג'ר וד"ר יוכי סימן טוב עד סכום של .9,880$

:2017
 Priests and Priesthood in the Ancient Worldשל פרופ' יורם כהן ,פרופ' שי גורדין ,ד"ר
אורי גבאי ופרופ' מיכאל ג'ורסה עד סכום של .7,000$
 Law & Big Dataשל פרופ' יהודית בר אילן ,פרופ' אורן פרז ,ד"ר תמר קריכלי כץ ,ד"ר אורי
אהרונסון ופרופ' רועי גלברד עד סכום של .10,000$
Application of novel scientific methods to conservation research of open-air
 rock-art sites in the Negev Desertשל פרופ' אריאל קושמרו ,פרופ' רוברט ארמון ופרופ' יובל
גורן עד סכום של .10,000$

עמיתים:
:2022
בי קו ר של  Jan Behrendsבאוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים עד סכום של
₪ 8,283
בי קו ר של  Lorenzo d’Alfonsoבאוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב עד סכום של 9,240
₪
בי קו ר של  Reinhard Kratzב או ני ב ר סי ט ת בן-גוריון ב נ ג ב ,או ני ב ר סי ט ת ת ל א בי ב,
או ני ב ר סי ט ת חי פ ה ו ה או ני ב ר סי ט ה ה ע ב רי ת בי רו ש לי ם עד ס כו ם ש ל 16,650
₪
בי קו ר של  Scott Leviב או ני ב ר סי ט ת ת ל א בי ב ,ה או ני ב ר סי ט ה ה ע ב רי ת
בי רו ש לי ם ו או ני ב ר סי ט ת בן-גוריון ב נ ג ב עד ס כו ם ש ל ₪ 16,650
בי קו ר של  Zach Pardosב או ני ב ר סי ט ת תל אביב ,האוניברסיטה הפתוחה ,מכון ויצמן למדע,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והטכניון עד סכום של ₪ 16,650
בי קו ר של  Aram Sinnreichב או ני ב ר סי ט ת חי פ ה ,או ני ב ר סי ט ת ת ל א בי ב
ו ה או ני ב ר סי ט ה ה ע ב רי ת בי רו ש לי ם עד סכום של ₪ 14,500

:2021

ביקור של  Iris Berentבאוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים עד סכום של 5,000$
ביקור של  David Comminsבאוניברסיטת בר-אילן ,באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית
בירושלים עד סכום של 4,750$
ביקור של  Kim Mitchellבאוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים
עד סכום של 5,000$
ביקור של  Theo van Lintבאוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטה העברית בירושלים ובספריה הלאומית עד
סכום של 5,000$

:2020
ביקור של  Jacques Barberבאוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר-
אילן עד סכום של 5,000$
ביקור של  Rebecca Cypessבאוניברסיטה העברית בירושלים ,באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת
חיפה עד סכום של 5,000$
ביקור של  Anil Guptaבאוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בן-
גוריון בנגב עד סכום של 3,960$
ביקור של  Jutta Joormannבאוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר-אילן עד סכום של
5,000$
ביקור של  Carolina López-Ruizבאוניברסיטה העברית בירושלים ,באוניברסיטת תל אביב,
באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת חיפה עד סכום של 4,800$
ביקור של  Lala Straussnerבאוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב עד סכום של
5,000$

:2019
ביקור של  Jessica Borelliבמכללה האקדמית תל אביב יפו ובאוניברסיטת בר-אילן עד סכום של
.5,000$
ביקור של  Peter Fonagyבמכללה האקדמית תל אביב יפו ובמכללת עמק יזרעאל עד סכום של .4,650$

ביקור של  Vittorio Galleseבאוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה הפתוחה ובמרכז הבינתחומי הרצליה
עד סכום של .5,000$
ביקור של  Steven J. Goldבאוניברסיטת בר-אילן ,באוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטה העברית
בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב עד סכום של .4,800$
ביקור של  David Robertsבאוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת בר-אילן ,באוניברסיטה העברית
בירושלים ובאוניברסיטת חיפה עד סכום של .5,000$
ביקור של  Patrick W. Thompsonבאוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב ובמכון ויצמן למדע עד סכום של .4,230$

:2018
ביקור של  Mercedes García-Arenalבאוניברסיטת תל-אביב ,באוניברסיטה העברית בירושלים
ובאוניברסיטת חיפה עד סכום של .5,000$
ביקור של  Anne Walters Robertsonבאוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים עד
סכום של .3,750$
ביקור של  Daniel Schwemerבאוניברסיטת תל-אביב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת
בר-אילן עד סכום של .3,390$

:2017
ביקור של  Gerardo Boto Varelaבאוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה
העברית בירושלים עד סכום של .4,700$
ביקור של  Mayke de Jongבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת בר-אילן עד סכום של
.2,500$
ביקור של  Lisa Feldman Barrettבאוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה העברית בירושלים עד
סכום של .5,000$
ביקור של  Sabine Schmidtkeבאוניברסיטת תל-אביב ,האוניברסיטה העברית בירושלים והספריה
הלאומית עד סכום של .4,400$

ביקור של  Stephen Jackobsonבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה עד סכום של
.5,000$

השתלמויות:
:2021
השלמות של מר הדר אחיטוב מאוניברסיטת בר-אילן באוניברסיטת ליידן עד סכום של 5,000$
השתלמות של ד"ר עלמה איגרא מהאקדמיה ע"ש פולונסקי ב University of Reading, University -
 of Glasgow, National Library of Scotlandעד סכום של 3,970$
השתלמות של ד"ר אלעזר בן לולו מהאוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ב -
 Fordham Universityעד סכום של 5,000$
השתלמות של מר נועם טל-פרי מאוניברסיטת תל אביב ב  UC Berkeley -עד סכום של 4,350$
השתלמות של גב' נעמה כהן מאוניברסיטת תל אביב ב Oxford University, King's College -
 Londonעד סכום של 4,235$
השתלמות של ד"ר דפנה נסים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ב Institut national d'histoire de -
 l'artעד סכום של 1,825$
השתלמות של מר שמואל קלרק מאוניברסיטת אריאל ב  U.S. National Archives -עד סכום של
5,000$
השתלמות של גב' עדי שכטר מאוניברסיטת חיפה באוניברסיטת אמסטרדם עד סכום של 5,000$

:2020
השתלמות של ד"ר אלה אסף שפייר מאוניברסיטת תל אביב ב National Museum of Ethiopia, -
 Addis Ababaעד סכום של 4,920$
השתלמות של ד"ר רות גוטפריד מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ב University of -
 Kentuckyעד סכום של 5,000$

השתלמות של גב' שיר גנזר מהאוניברסיטה העברית בירושלים ב Autism Research Centre, -
 University of Cambridgeעד סכום של 5,000$
השתלמות של גב' שילת חיים-נחום מאוניברסיטת בר-אילן ב  Columbia University -עד סכום של
5,000$
השתלמות של גב' רונית טל סולטן מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב באוניברסיטת בואנוס אייריס עד סכום
של 1,470$
השתלמות של גב' הדר נפתלוביץ' מהאוניברסיטה העברית בירושלים ב  Columbia University -עד
סכום של 5,000$
השתלמות של ד"ר תקוה עובדיה ממכללת אורנים ב  The University of Auckland -עד סכום של
5,000$

:2019
השתלמות של טל זלמנוביץ מאוניברסיטת חיפה ב Bodleian Libraries, University of Oxford, -
 and BBC Written Archives Centreעד סכום של .4,550$
השתלמות של אהרן טבגר מאוניברסיטת תל-אביב ב Bade Museum of Biblical Archeology -
עד סכום של .5,000$
השתלמות של תמר ישראלי מאוניברסיטת בר-אילן בספריית אוניברסיטת אדינבורו עד סכום של
.4,986$
השתלמות של שחף לשם מהאוניברסיטה העברית בירושלים באוניברסיטת קולומביה עד סכום של
.4,900$
השתלמות של גל סלע מאוניברסיטת חיפה באוניברסיטת אוקספורד עד סכום של .5,000$
השתלמות של רותם עבדו מאוניברסיטת חיפה ב  ,Utrecht University -עד סכום של .4,955$
השתלמות של איל רבין מהאוניברסיטה הפתוחה ב –  Delft University of Technologyעד סכום
של .5,000$
השתלמות של עדי שורק מאוניברסיטת תל-אביב ב  Bibliothèque de l’Arsenal -עד סכום של
.5,000$

:2018
השתלמות של יעל יצחקי מאוניברסיטת בר-אילן ב Center for Research on Religion and -
Urban Civil Society at the Robert A. Fox Leadership Program of the University of
 Pennsylvaniaעד סכום של .5,000$
השתלמות של אביה פרנקל מאוניברסיטת בר-אילן באוניברסיטה של מינכן ,בספריות האוניברסיטה
ובמכון המחקר לאשורולוגיה ולחיתיתולוגיה של אוניברסיטת לודוויג-מקסימיליאן שמינכן עד סכום של
.4,715$
השתלמות של ורדית שוטן-הלל מרשות העתיקות ב Aix‐Marseille Université (AMU) -
 Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranéeעד סכום של
.5,000$
השתלמות של עתליה שרגאי מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת הקיבוצים בארכיונים בוושינגטון,
ארה"ב עד סכום של .4,920$

:2017
השתלמות של ריקי גרינברג ב –  Mount Sinai Health Systemעד סכום של .5,000$
השתלמות של רועי ילינק מאוניברסיטת בר-אילן באוניברסיטת שנגחאי עד סכום של .5,000$
השתלמות של נטליה מאיר מאוניברסיטת חיפה ב –  CUNYעד סכום של .4,900$

