הפקולטה למדעי החברה
מענקי מחקר שהתקבלו בין ( 2014-2016בשנת תשע" ו מעודכנות זכיות ב  ISFו  GIFבלבד)

תשע"ד

אביעזר הלל

המחלקה
לפסיכולוגיה

BSF - StartUp Grants

תשע"ד

אביעזר הלל

המחלקה
לפסיכולוגיה

H2020MSCA

תשע"ד

ISF
אבנשטיין אברהם המחלקה לכלכלה
משרד המדע
המחלקה
והטכנולוגיה -
לסוציולוגיה
ראשי
ואנתרופולוגיה
אוקן ברברה

תשע"ד
תשע"ד

תשע"ד

תשע"ד

תשע"ד
תשע"ד
תשע"ד
תשע"ד

תשע"ד

אלימי איתן

מדעי המדינה

המחלקה
לגאוגרפיה
אלנבלום רוני
המחלקה
לתקשורת
בלמס-כהן מיטל ועיתונאות
מדעי המדינה
והמחלקה ליחסים
בינלאומיים
ברק אורן
המחלקה
לתקשורת
ג'ון ניקולס
ביה"ס למדיניות
ציבורית
גופן ענת
המחלקה
לפסיכולוגיה
דעואל ליאון

דעואל ליאון

המחלקה
לפסיכולוגיה

ISF

תתרנות מולדת בתסמונת קולמן
והשפעה על תפיסת גועל ושיפוט מוסרי
סימולציה מוטורית :הערכת תפקידם
של נוירוני המראה באדם באמצעות
 ECOGומחקרי לזיות
חוויות ילדות מוקדמת והשלכותיהן
בבגרות :מנסיון התנועה הקיבוצית
בין תעסוקה וחיי משפחה באוכלוסיה
היהודית והערבית בישראל :מחקר
השוואתי
סיקור חדשותי ודינאמיקות של עימות
אתנו-לאומי

הסטוריה סביבתית של איזור הים
התיכון במאה ה  10וה -11הערכה
 ISFמחודשת של ירידת המרכזים העירוניים
אני המדינה :הטלת תדמית מנהיגים על
 GIFמדינתם בזירת התקשורת הבינלאומית.

The nose knows: Congenital anosmia in
Kallmann’s Syndrome and its impact on
disgust processing and h
motor simulation: evaluating the role of
mirror neurons in humans through ECOG
and Lesion Studies
Early Childhood Experiences and Adult
Outcomes: Evidence from the Kibbutz
Movement’s“Children’s Home
Between Employment and Family Life in the
Arab and Jewish Populationsof Israel: A
Comparative Analys
New Coverage and the Dynamics of
Ethnonational Contention
Environmental history of the eastern
Mediterranean in the 10th-11th centuries
CE- a new assessment of the decline of
urban centers
'I am the state!: Projection of Leaders
Image on Their Countries in the
International Media Arena.

המגזר הביטחוני וקונפליקט בחברות
 ISFשסועות

The Security Sector and Conflict in Divided
Societies

שיתוף :מילת מפתח לעידן הדיגיטלי
מי הבוס? אתגרים ביישום מדיניות
בארגוני קצה
קיום אוביקטים לאורך זמן  -מחקר
התנהגותי ,אלקטרואנצפלוגרפי
עיבוד אובייקטים בראיה עם וללא
מודעות  -חקירה באמצעות
אלקטרופיזיולוגיה בראיה חופשית

Sharing: A keyword for the digital age
Who’s the Boss? Implementation
Challenges at Street-level Organizations

ISF
ISF
 BSFRegular

ISF

neural correlates of object persistence
Investigating visual object processing with
and without awareness using human
electrophysiology in f

תשע"ד

דעואל ליאון

המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ד

הפטל זאב-יורם

המחלקה ליחסים
בין לאומיים

ISF

תשע"ד

הרמן ליאור

תשע"ד

חסין רן

תשע"ד

יאיר אהרון

תשע"ד

יאיר גד

תשע"ד

יניב אילן

המחלקה ליחסים
בין לאומיים
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לגאוגרפיה
המחלקה
לסוציולוגיה
המחלקה
לפסיכולוגיה

 GIFYoung
 BSFRegular
משרד
החקלאות -
מקורות
שונים-ארהב
מקורות
שונים-ארהב

תשע"ד

כנפו אריאל

תשע"ד

תשע"ד
תשע"ד

המחלקה
לפסיכולוגיה

ביה"ס למדיניות
ציבורית
לוי-פאור דוד
מדעי המדינה
מיודובניק ראובן -והמחלקה ליחסים
בינלאומיים
דן
המחלקה
לסטטיסטיקה
מנדל מיכה

תשע"ד

מריל ענת

תשע"ד

סגל שלומי

המחלקה
לפסיכולוגיה
מדעי המדינה
ופילוסופיה,
כלכלה ,מדע

  Europeהבטים חדשים של נוירו-כלכלה :קבלת Othersהחלטות לאור מה שיכול היה להיות
אירגונים כלכליים אזוריים ומוסדות
ביטחון במבט השוואתי
שניים לטנגו :יחסי ייצור משותפים בין
יצרנים לצרכנים והכלכלה הפוליטית של
סחר בשירותים
למיד סטטיסטית ותכונות אישיות
בפרצופים
הקמת חלקות נגר
הכשרת נשים חרדיות לשילוב בשוק
העבודה בגיל הרך
שימוש בחכמת הרבים :מתן וקבלת
המלצות בתנאי ניגוד עניינים

 ISFהוזן ע"י הרשות
Deterrence, Prevention and
משרד המדע
והטכנולוגיה Regulation of Computer Crimes: -
Human Focused Policy Study
ראשי
המגזר הביטחוני וקונפליקט בחברות
 ISFשסועות
ISF
 BSFRegular
Research

מודל מחלה-מוות תחת הטיות דגימה
קונסולידציה ואפקט ההלימה :קישור
בין פעילות מוחית בתר-קידודית לזיכרון
מבוסס סכמה

סיבות לשיוויון :חקר פילוסופי על טבע
 ISFוערך השיוויון

 New perspectives in NeuroeconomicsExploring decision-making in the light of
what could have been
Regional Economic Organizations and
security institutions in a Comparative
Perspective
It Takes Two to Tango:Producer-Consumer
Joint Production and the Political Economy
of Services Trade
Effects of Statistical Face Learning on
Social Perception ofFaces
Iinstallation of runoff plots
Training Haredi Women for the Workforce
as Educators in the Pre-School Sector
Using the Wisdom of Others
The Development of Values: Effects of
Genetics and Socialization from Childhood
to EarlyAdolescence
Deterrence, Prevention and Regulation of
Computer Crimes: Human Focused Policy
Study
The Security Sector and Conflict in Divided
Societies
The Illness-death model under biased
sampling
Congruency and consolidation: linking postencoding brain activity to schema-enhanced
memory
Reasons for Equality: A Philosophical
Investigation into the Nature and Value of
Equality

תשע"ד

סטקלוב גיא

תשע"ד

פייטלסון ערן

תשע"ד

פרומקין עמוס

תשע"ד

פרוסט רם

תשע"ד

פרוש פול

תשע"ד
תשע"ד

פרצוב יהונתן
קלור אסטבן

תשע"ד

רובין ריכב

תשע"ד

שנהב שאול

תשע"ד

שניידר מריו

תשע"ד

שעיו משה

תשע"ד

שפר תמיר

תשע"ד

תשבי אוריה

תשע"ה

אביעזר הלל

תשע"ה

אחישר מירב

המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
המחלקה
לגאוגרפיה
המחלקה
לגאוגרפיה
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לתקשורת
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה לכלכלה
המחלקה
לגאוגרפיה

להפוך לישראלי:גישה סטטיסטית
לניתוח  60שנה של הידמות תרבותית
 ISFבישראל
משרד המדע
והטכנולוגיה  -הערכת המערך הרגולטרובי בישראל
להתמודדות עם רעידות אדמה
ראשי
 ISFצנירים בסלעים קרבונטים

ISF
ISF
ISF
U.S. Navy

רכישת קריאה בשפה שניה.
זאת חייבים לזכור :צילומים איקוניים
וזכרון קולקטיבי
לזכור מה נמצא איפה ,ממנגנונים
מוחיים ליישומים קלינים
הרתעה באמצעות צד שלישי

 ISFתולדות הכרטוגרפיה של ארץ ישראל
ההשפעות הפוליטיות של קרבה
 ISFבסיפורים לאומיים :ניתוח השוואתי
מדעי המדינה
אמריקה הלטינית בפרספקטיבה משווה
מקורות
שונים-ארהב וטרנס-לאומית
מדעי המדינה
EU FP7
ERC
המחלקה לכלכלה
מדעי המדינה
ההשפעות הפוליטיות של קרבה
והמחלקה
 ISFבסיפורים לאומיים :ניתוח השוואתי
לתקשורת
מקורות
המחלקה
שונים-ארהב מנגנוני שינוי בפסיכותרפיה קצרת מועד
לפסיכולוגיה
משרד המדע אותות אזהרה מקומיים ואישיים בעת
המחלקה
והטכנולוגיה  -סכנה או פגיעה
לפסיכולוגיה
התפקיד של זכרון עבודה במטלות
הקרן
סנסוריות וסנסורי-מוטוריות באוכלוסיות
הלאומית
המחלקה
שונות :נאיביים ,מיומנים ודיסלקטים
למדע -
לפסיכולוגיה

Becoming Israeli: A statistical approach for
the analysis of 60 years of cultural
assimilation in Israel
Evaluating Israel's Regulatory Framework
for earthquake Preparedness Response
and Recovery
Nature and origin of wave-shape notches
developed on carbonate slopes, Israel
Second language literacy acquisition: The
interaction of linguistic dissimilarity and
individual cap
You must remember this: Iconic
photographs and collective memory
Remembering what was where, from neural
mechanisms to clinical implications
Deterrence with Proxies
The History of Cartography of the Holy Land
The Political Effects of Story Proximity: A
Comparative Analysis
Latin America in comparative and transnational perspective
International Integration and Social Identity:
Theory and Evidence
The Political Effects of Story Proximity: A
Comparative Analysis
Mechanisms of Change in Short Term
Psychotherapy
local and personal alerts in the face of
threat and injury
The role of working memory in simple
sensory and sensorimotor tasks in different
populations: na?ve
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אחישר מירב

תשע"ה

אלידן גל

תשע"ה

תשע"ה

המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לסטטיסטיקה

המחלקה
לפסיכולוגיה
ארנון ענבל
המחלקה
לתקשורת
בלונדהיים מנחם ועיתונאות

תשע"ה

בן-שחר גרשון

תשע"ה

ברודי תומר

המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ה

ברודי תומר

תשע"ה

גצקו ג'ושוע-
אהרון

תשע"ה

גצקו ג'ושוע-
אהרון

תשע"ה

גתי איתמר

המחלקה ליחסים
בין לאומיים
המחלקה ליחסים
בין לאומיים
המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ה
תשע"ה

דינגוט-אלכופר
טל
דעואל ליאון

המחלקה ליחסים
בין לאומיים
המחלקה

תשע"ה

הוכנר ניקול

מדעי המדינה

היכולת לזהות חוקיות בגירוי צלילי -
  GIFפקטור בסיסי משותף ליכולות Regularמוסיקאליות ולשוניות?
למידה והסקה במודלים גרפיים בקנה
הקרן
מידה גדולה בעולם האמיתי
הלאומית
מחקר רב לשוני על מבנה המשפט:
 H2020-ERCחקירות ניסוייות וחישוביות
מקורות
שונים-ארהב הגברת הקישוריות :המדיה החדשה
אבחון מידע באמצעות מדדים
פיזיולוגיים :חקירת המנגנונים ביסוד
 ISFמבחן "פריטי חקירה מוכמנים"
European
Instrument
 forהגברת ההשתתפות ,היכולת
 Democracyוההשפעה של חברה אזרחית בישראל,
 andבהליכי דיווח בישראל ובחו"ל
זכויות כלכליות וחברתיות  --ניתוחן
 Thyssenממימדים בינלאומיים והשוואתיים
 BSF Regularשוויון בעבודה :קידום פלשתינאים
 Researchאזרחי ישראל בעלי מקצוע
משרד המדע
והטכנולוגיה  -שוויון בעבודה :קידום פלשתינאיות
אזרחיות ישראל בעלות מקצוע
ראשי
משרד המדע קידום השתלבות נשים במקצועות ה -
והטכנולוגיה  STEM -באקדמיה.
הסברים אלטרנטיביים למדיניות ישראל
כלפי פליטים ומבקשי מקלט:
 ISFמהפריזמה הביטחונית המסורתית
 BSFמלגת נסיעה ע"ש רחמימוף
המטאפורה של הגוף הפוליטי  :הגוף
 ISFבתנועה ()1355-1515

The ability to detect sound regularities – a
common factor underlyingmusical and
?linguistic skills
Learning and inference in real-world largescale graphical models
Cross-Linguistic Acquisition of Sentence
Structure: Integrating Experimental and
Computational Approach
Enhancing Connectivity: New Media
Technologies and the Problem of Balancing
Human Connectedness, Con
Psychophysiological detection of concealed
knowledge: Examining the mechanisms
underlying the Concea
Increasing the Participation, Capacity and
Impact of Israeli Civil Society in Domestic
and International Human Rights Monitoring
and Implementation Processes in Israel
Unpacking Economic and Social Rights:
International andComparative Dimensions
Equality at Work: Modes of Incorporation
and Advancementof Skilled IsraeliPalestinians
Equality at Work: Modes of Incorporation
and the Advancement of Skilled IsraeliPalestinian Women
Facilitating Women's Entry into Academic
Careers in the STEM Fields
Alternative Explanations for Israel's Policy
Towards Asylum Seekers and Refugees:
From the Tradition
Rahamimoff travel grant
The Metaphor of the Humoral Body Politic:
)the Body in Motion (1355-1515

תשע"ה

המר גילי

המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

תשע"ה

הפרט יונתן

המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ה

הפרט יונתן

תשע"ה
תשע"ה

וילף איתן
זעירא יוסף

תשע"ה

חביב משה

תשע"ה

חפץ אורי

תשע"ה

טאוור כריסטיאן

תשע"ה

טוביאס אלפרד

תשע"ה

ירמיה נורית

תשע"ה

לאך שאול

תשע"ה

לוי-פאור דוד

תשע"ה

מורין אפרת

המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
המחלקה לכלכלה
המחלקה
לסטטיסטיקה

השפעת חינוך למחול משולב על שוויון,
 Spencerהזדמנות חברתית ומוגבלות בישראל
 Foundationובארה"ב
עמדותיהם של אנשי מקצוע והקהל
המכון לחקר הרחב בישראל בנוגע לטיפול קוגניטיבי
התנהגותי אינטרנטי בהנחיית מטפל
שירותי
לטיפול
הבריאות
האם קיים אפקט פלציבו מופחת
 ISFב ?OCDמטה-אנליזה והערבה ניסוית
יצירתיות בהזמנה :מתחים ואפשרויות
של חדשנות משוגרתת בסביבה
 GIFהעסקית בארה"ב
 ISFספר על כלכלת ישראל

 ISFתורים עם עדיפויות אקראיות
Consumption Laws, Socioהקרן
Cultural Visibility, and Household
כלכלה וקואופרציה הלאומית
המחלקה ליחסים
חשיבה מחדש על טוקידידיס והסדר
בין לאומיים +
  GIFהפוליטי :קריאה מחודשת של המלחמההמרכז ללימודים
 Regularהפלופונזית
גרמניים
הגורמים המסבירים את ביצועי הייצוא
המחלקה ליחסים
 FEMISEשל חברות במדינות  MENAנבחרות
בין לאומיים
המחלקה
לפסיכולוגיה
כלכלה וקואופרציה
מדעי המדינה +
ביה"ס למדיניות
ציבורית
המחלקה
לגאוגרפיה

אינטראקציות טריאדיות במשפחות בהן
 ISFילד עם אוטיזם
מימון ממשלתי אופטימלי של חברות
 ISFהזנק
רגולציה עבור רווחה :פרספקטיבה של
 ISFכלי מדיניות על רווחה
מאפיינים הידרומטאורולוגיים של
 ISFאירועי משקעים קיצוניים גלובליים

Recreating Ability: Social Opportunity and
Disability Equality within Integrated Dance
Education in
Attitudes of Professionals and the General
Public in Israel Regarding Therapist Guided
Internet Cognitive Behavioral treatment
Is there a diminished placebo effect in
OCD? Meta-analysis and experimental
evaluation
Creativity on Demand: Tensions and
Potentialities of Routinized Innovation in
Contemporary U.S. Business
A Book on the Israeli Economy
Queues with random priorities
Consumption Laws, Socio-Cultural Visibility,
and Household Expenditures
Thucydides and Political Order
Reconsidered: Towards a 21st
CenturyReading of the History of the
Peloponnesian War
The Determinants of export performance of
firms in selected MENA countries.
Triadic interactions in families with a child
with Autism: The conrtibution of
parentalinsightfulnes
Optimal Government Funding for R&D StartUps
Regulation for Welfare: A policy instruments
perspective on welfare governance
Hydrometeorological signatures of global
extreme precipitation events

תשע"ה

ניראל רונית

המחלקה
לסטטיסטיקה

תשע"ה

סמימיאן-דרש
לימור

ביה"ס למדיניות
ציבורית

תשע"ה

פישהנדלר איתי

המחלקה
לגאוגרפיה

תשע"ה

פלד אלון

מדעי המדינה

תשע"ה

המחלקה
פלזנשטיין דניאל לגאוגרפיה

תשע"ה

פרוסט רם

תשע"ה
תשע"ה
תשע"ה
תשע"ה

פרנקל מיכל
קדר אורית
קלור אסטבן
קלור אסטבן

תשע"ה

קצוביץ אריה

תשע"ה

רהט גדעון

תשע"ה

רוזן גלעד

תשע"ה

ריטוב יעקב

שיתוף מחקרי במסגרת פרוטוקול ארצי
לטיפול בלאוקמיה לימפובלסטית חדה
בילדים

Research with the national protocol for
treatment of acute lymphoblastic leukemia
in children
Anthropology of Security, Uncertainty, and
Preparedness: The Case of Turning Point
Scenario-Based Exercises in Israel

האגודה
למלחמה
בסרטן

  Germanyבניית שלום וסביבה ,מיתוס או מציאות: Othersהמקרה של הישראלים והפלשתינים

Environmental peacebuilding, myth or
reality: The case of Israelis and Palestinians

אנתרופולוגיה של בטחון ,חוסר ודאות
 ISFומוכנות

ההתפשטות הגלובלית של מדיניות
 ISFהשקיפות הציבורית ומיסודה
הגברת עמידות עירונית למצבי אסון:
משרד המדע פיתוח מודל דינמי-אינטגרטיבי לניהול
מצבי-חירום וניתוח סוציו-אקונומי
 -יפן

המחלקה
 H2020-ERCלמידה סטטיסטית
לפסיכולוגיה
משרד המדע
המחלקה
והטכנולוגיה  -עובדות היי-טק חרדיות בין עבודה,
לסוציולוגיה
משפחה וקהילה
ראשי
ואנתרופולוגיה
 ISFייצוגיות ואזורי בחירה
מדעי המדינה
 U.S. Navyהרתעה באמצעות גורם שלישי -
המחלקה לכלכלה
 ISFפרוטקציה במסעי צלב אידיאולוגיים
המחלקה לכלכלה
תוצאות בלתי צפויות של שלום :גבולות
שלום וחדירתם של שחקנים מזיקים לא
המחלקה ליחסים
 ISFמדינתיים
בין לאומיים
הפוליטיקה הישראלית במרחב
מקורות
שונים-ארהב הוירטואלי :הגברת פרסונליזציה
מדעי המדינה
דור חדש של תוכניות להתחדשות
המחלקה
 ISFעירונית – השלכות חברתיות לתהליכי
לגאוגרפיה
המחלקה
 ISFמודלים מורכבים של בייס אמפיר
לסטטיסטיקה

The Global Diffusion and Institutionalization
of Government Transparency Policies
Increasing Urban Resilience to Large Scale
Disasters: The Development of a Dynamic
Integrated Model
Statistical learning and L2 literacy
acquisition: Towards a neurobiological
theory of assimilating novel writing systems
Ultraorthodox High-Tech Women between
Work, Family, and Community: Toward a
Synergetic Policy
Representation: a districted aproach
Deterence with Proxies-extension
Cronyism in Ideological Crusades
Unintended Consequences of Peace:
Peaceful Borders and the Incursion of
Malign Non-State Actors
Israeli Politics in the Virtual World:The
Intensification of Political Personalization
A New Generation of Renewal Plans for
?Israeli Cities: Whose Urban Renaissance
Complex empirical Bayes Models

תשע"ה
תשע"ה

שובל נעם
שוורץ דניאל

תשע"ה

שוורץ דניאל

תשע"ה

שיפמן לימור

תשע"ה

תמיר מאיה

תשע"ו

אלאור תמר

תשע"ו

אלעזר יפתח

תשע"ו

ארנון ענבל

המחלקה
לגאוגרפיה
מדעי המדינה
המחלקה ליחסים
בין לאומיים
המחלקה
לתקשורת
ועיתונאות
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לסוציולוגיה
המחלקה למדע
המדינה

מדידה בזמן אמת בזמן ובמרחב של
 ISFחוויות תיירותיות סובייקטיביות
 ISFאתיקה אלקטוראלית לפני הדמוקרטיה

Real Time Measurement of Subjective
Tourist Experiences in Time and Space
Electoral Ethics Before Democracy

אתיקה אלקטוראלית לפני הדמוקרטיה
התחקות אחר תהליכי גלובליזציה
ולוקליזציה באמצעות ניתוח הומור
אינטרנטי :גישה רב לשונית
מטרות בויסות רגשי בדיכאון :הבנת
הטבע ,הגורמים ,וההשלכות שלהם
חברה ,אשפה וזכרון  -אתר מקווה
ישראל

Electoral Ethics Before Democracy
Exploring globalization and localization
through internet humor: A cross-linguistic
approach
Emotion Regulation Goals in Depression:
Their Nature, Antecedents and Implications
Reading the World - Genesis as
Introduction to Anthropology
The Invention of Democracy: Richard Price
and His Critics on Liberty and SelfGovernment
The developmental trajectory of statistical
learning: sources and consequences of
individualdifferen

ISF

ISF
ISF
ISF

המצאת הדמוקרטיה המודרנית :ריצ׳רד
 ISFפרייס ומבקריו על חירות וממשל עצמי
ההתפתחות של יכולות למידה
סטטיסטית :המקורות והתוצאות של
 ISFהבדלים אינדבידואליים ביכולות למידה

תשע"ו

גלעד שרון

תשע"ו

גצקו ג'ושוע

המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה למדע
המדינה+בי"ס
ע"ש פדרמן
למדיניות ציבורית
המחלקה
לסוציולוגיה

ISF

תשע"ו

גתי איתמר

המחלקה
לפסיכולוגיה

ISF

תשע"ו

היימן גדי

יחב"ל

ISF

תשע"ו

המר גילי

המחלקה
לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

לשלב מוגבלות ,להגדיר את החושים:
פרקטיקות חושיות וייצוגים של גוף
 ISFונכות בפרפורמנס משולב בישראל

ISF

הזדהות חברתית ותמיכה של עובדי
ציבור בשינוי מדיניות בתגובה לשינויים
באג'נדה החברתית
הערכתן והבנתן של השפעות תביעות
משפטיות לרפורמה על מערכת בתי
טיפולוגיה של אי-החלטה בבחירת
תחום לימודים ומקצוע בגיל ההתבגרות
ובבגרות המוקדמת
הדרכים לגדולה :מדוע זוכות מעצמות
בינוניות בזכויות ניהוליות לאחר
מלחמות מערכתיות?

The Social Identification of senior civil
servante and Support for Policy Change
Assessing and Understanding The
Consequences of Prison Reform Litigation
A Typology of Educational and Career
Indecision in Adolescence and Young
Adulthood
The Roads to Greatness: Why Do Middle
Powers Win Managerial Rights After
?SytemicWars
Engaging Disability, Articulating the Senses:
Sensory Practices and Disability
Embodiments within Integrated
Performance Art in Israel

תשע"ו

הרשקוב
אלכסנדר

תשע"ו
תשע"ו

חזן ראובן
חפץ אורי

תשע"ו

ירמיה רז

מדע המדינה
המחלקה לכלכלה
המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ו

כהן-בלנקשטין
גלית

ג"ג+מדיניות
ציבורית

תשע"ו

לביא ויקטור

תשע"ו

לנדאו איילת

תשע"ו

מריל ענת

המחלקה לכלכלה
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לפסיכולוגיה

תשע"ו

פרצוב יוני

תשע"ו

פתיר אסף

תשע"ו

קליימן טלי

תשע"ו

קליימן טלי

תשע"ו

קמפף זוהר

המחלקה לכלכלה

 ISFהתחדשות ותמריצים דינאמיים
הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי :מסגרת
למחקר וההשלכות הפוליטיות ליציבותן
 ISFשל דמוקרטיות פרלמנטריות
 ISFצריכה כסיגנל חברתי
הביולוגיה המיקרוגליאלית של מצבי
 ISFדכאון וטיפולים אנטי-דכאוניים

המחלקה
לפסיכולוגיה

כיצד מיסגור ,רגשות ותפיסות של
אמצעי נסיעה משפיעים על תמיכה
ציבורית בהשקעות תחבורה? המקרה
 ISFשל תמיכה ציבורית בהשקעות ברכבת
ההשפעות בטווח הקצר והארוך של
אפליה על ידי מורים של תלמידים על
רקע מגדר ,מוצא אתני ולאום בבתי
 ISFספר בישראל
ספירת מחזורים תפיסתיים :מודל לייצוג
 ISFמוחי של מרווחי זמן
 ISFדינמיקה של למידה נתמכת סכימה

GIF

מחלקה לכלכלה
המחלקה
לפסיכולוגיה
המחלקה
לפסיכולוגיה

ISF

המחלקה
לתקשורת
ועיתונות

ISF

ISF
GIF

Dynamic Incentives with Regeneration
The Constructive Vote of No-Confidence: A
Framework for Analysis and Political
Consequences for the Stability of
Parliamentary Democracies
Consumption as a social signal
The microglial biology of depression and
anti-depressive treatments
How do framing, emotions, and perceptions
of transport modes affect public support of
transport investments? The case of public
support of rail investments
The short and long term effects of
discrimination by teachers of students by
gender, ethnicity and nationality in schools
in Israel
Counting Processing Cycles: a model for
interval timing in the brain
Prior knowledge influences on learning over
multiple repetitions

Accessing concealed memory traces of
personally familiar faces via eyemovements.
גילוי הכרות מוקדמת עם פרצופים ע"י תנועות עיניים
Synchronization and Bias in
Macroeconomics
סינכרוניזציה והטייה במאקרו כלכלה
Intra-individual conflicts affect inter-group
relations
קונפליקטים פנימיים משפיעים על יחסים בין קבוצות
Why and how do internal conflicts facilitate
השפעה של קונפליקטים פנימיים על
?perspective taking
לקיחת פרספקטיבה בין אישית
Performing Peace: Understanding the
Conditions for Achieving the (Reconciliatory) Consequences of Discursive
שולם לעולם :תחת אילו תנאים משיגות
Actions
פעולות שיח פייסניות את מטרתן?

The reactors that disappeared: The failed
Israeli bid to develop nuclear power plants
and its lessons
Improving school choice and market
mechanisms
Pogroms, Networks and Migration: The
Jewish Migration from the Russian Empire
to the United States
The role of therapists’ feelings in alliance
ruptures and resolution, and the impact of
resolution on patients’ emotion regulation
and outcome.

 הנסיון הישראלי:הכורים שנעלמו
הכושל לפתח תחנות כוח גרעיניות
ולקחיו
שיפור מנגנוני בחירה מבוקרת ומנגנוני
שוק
 ההגירה: והגירה, רשתות,פוגרומים
היהודית מהאימפריה הרוסית לארה"ב
1881-1914
תפקידם של רגשות המטפל ביצירת
,קרעים ותיקון בברית הטיפולית
והשפעת תיקון על יכולת ויסות רגשי
4 שנים: 150,000 ₪ של המטופל

ISF

יחב"ל

רבינוביץ' אור

תשע"ו

ISF

המחלקה לכלכלה

רום אסף

תשע"ו

GIF

המחלקה כלכלה

שפיצר יניי

תשע"ו

ISF

המחלקה
לפסיכולוגיה

תשבי אוריה

תשע"ו

