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המחקר

הפתוחה,  באוניברסיטה  למחקר  הקשורים  הנושאים  בכל  הטיפול  על  אחראי  ברנע  ענת  פרופ'  בראשות  המחקר  דיקנט 
במסגרת רשות המחקר, האמונה על מתן תמיכה ותשתית ארגונית למחקר באו"פ ובמסגרת מכוני המחקר.

מכוני מחקר חדשים
השנה הוקמו שלושה מכוני מחקר באוניברסיטה הפתוחה. 
מכון מחקר הוא מסגרת המשמשת קורת גג מדעית, מוסדית 
אמפיריים  תאורטיים,  וסוגיות  בנושאים  למחקר  ומעשית 
שביניהם.  הגומלין  ובקשרי  שונים  דעת  בתחומי  ויישומיים 
המכונים מסייעים לחוקרים לייצר ידע מדעי חדש, מאפשרים 
סוגיות  של  משותף  לימוד  פעולה,  ושיתוף  הדדית  הפריה 
מהארץ  ומומחים  חוקרים  עם  פעילויות  קיום  וכן  שונות, 
ומחו"ל. בראש כל מכון עומדת הנהלת המכון בהנהגת ראש 
המכון. חברי הנהלת המכון הם אנשי סגל אקדמי בכיר מכמה 
סגל  חברי  וכן  הפתוחה,  באוניברסיטה  אקדמיות  מחלקות 

הוראה וחוקרים מחוץ לאוניברסיטה הפתוחה.

וחברה  פוליטית  כלכלה  מדיניות,  לחקר  המכון 
בראשות ד"ר אביעד בר־חיים

מכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית 
וחברה הוא מרכז בין־תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות 
לזיקות  ויישומיים הקשורים  ובנושאים תאורטיים, אמפיריים 
הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים 
חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תאורטית ואמפירית של 
זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי 
של  מרכזי  היבט  לדוגמה,  וחברה.  מדיניות  למעצבי  ומועיל 
תהליכי עיצוב מדיניות ויישומה הטעון בחינה הוא הממשקים 
המוסדיים הקיימים בין מודלים של משילּות, המדינה, החברה 
האזרחית וארגונים בין־לאומיים. אותן תצורות מורכבות של 
מדיניות  ויישום  עיצוב  על  מהותית  משפיעות  גומלין  זיקות 
ניהול  עבודה,  יחסי  חינוך,  כגון  תחומים,  של  רחב  במגוון 
רווחה,  בין־דוריות,  העברות  של  מנגנונים  מקרו־כלכלי, 
מחקרים  מעודד  המכון  צבא-חברה.  ויחסי  הסביבה  איכות 
המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים 
השוואתיים ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבין־

לאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה.

חוקרים  עבור  ופורייה  חיונית  מחקרית  סביבה  ליצור  כדי 
מתחומים שונים, מארגן המכון סמינרים וכנסים בין־לאומיים 
ומקומיים, מפרסם סדרת ניירות עבודה ומספק סיוע מחקרי 

לחבריו. 

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים 
ומוסלמים בראשות פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן

כל  של  בתולדותיה  מרכזי  רכיב  ונשאר  היה  הדתי  הממד 
המאבק  דעיכת  עם  ומתחזק.  הולך  אף  והוא  ציוויליזציה, 
הבין־גושי שנוצר לאחר מלחמת העולם השנייה, ועם היחלשות־
מה של הממד החילוני בתנועות הלאומיות המודרניות, עלתה 
שוב חשיבותם של היחסים בין הדתות כגורם מרכזי בעיצוב 
בין  למוסלמים,  נוצרים  בין  היחסים  העכשווית.  ההיסטוריה 
ראשיים  צירים  הם  למוסלמים  יהודים  ובין  ליהודים,  נוצרים 
בתולדותיה של כמעט כל פינה בעולמנו; עימותים בין־דתיים 
מאפיינים  האחר  הצד  מן  פוריים  ודיאלוגים  האחד  הצד  מן 
אלה  יחסים  של  מרכזיותם  אגפיו.  על  הגלובלי  הכפר  את 
בחוויה הנוכחית חידשה גם את התעניינות העולם האקדמי 
בתולדותיה ההיסטוריות והחברתיות, ובתפקידה החברתי של 

האמונה הדתית.

העיסוק ביחסים הבין־דתיים תורם לא רק להבנת דינמיקות 
בין־תרבותיות או בין־לאומיות, אלא גם להבנת תולדותיה של 
ה"אחר"  של  זהותו  נתפסה  הדרך שבה  לגופה.  תרבות  כל 
בין  ביחסים  גם  וכך  ה"אני",  בתפיסת  שלובה  תמיד  היתה 
הבין־ היחסים  של  לימודם  קידום  לפיכך,  הדתות.  מאמיני 
קבוצות,  בין  ההדדית  ההבנה  לקידום  דרך  גם  הוא  דתיים 

ובו־בזמן אמצעי המסייע לבחינה עצמית. 

המכון לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה 
בראשות פרופ' יורם עשת

מחויבת  מרחוק,  למידה  על  המבוססת  כאוניברסיטה 
ההוראה  בטיב  מתמיד  לשיפור  הפתוחה  האוניברסיטה 
הוראה  טכנולוגיות  של  הטמעתן  בעזרת  בה  המתקיימת 
בטכנולוגיות  חדשנות  לחקר  המכון  חדשניות.  ולמידה 
שילובן  לבחינת  האוניברסיטה  של  המחקר  גוף  הוא  למידה 
במוסד.  ולמידה  הוראה  בתהליכי  חדשניות  טכנולוגיות  של 
המכון מעודד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה לשיפור 
הבנת תהליכי ההוראה־למידה המתרחשים בסביבות עתירות 
קורסים  בהוראת  חדשניות  טכנולוגיות  ושילוב  טכנולוגיה, 
באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט. במכון חברים 
כחמישים חברי סגל מהמחלקות השונות באו"פ והוא תומך 
לסטודנטים  מלגות  ומעניק  חבריו  שמבצעים  במחקרים 
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מצטיינים לתארים גבוהים. במכון מתקיימת פעילות אקדמית 
קבוצות  מחקר,  סמינרי  של  במתכונת  ומגוונת  שוטפת 
לימוד משותף, ימי עיון וכנסים. כמכון המחקר הגדול מסוגו 
בארץ,  התחום  לחוקרי  מפגש  זירת  משמש  הוא  בישראל, 
המציגים  רבים,  ומארגונים  האקדמיים  המוסדות  ממרבית 
בו את עבודותיהם. המרכז מקיים קשרים ענפים עם גופים 

דומים בחו"ל. 

המכון לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה הוקם בשנת 2010 
בהוראה,  טכנולוגיות  שילוב  לחקר  צ'ייס  מרכז  במקומו של 
שפעל באו"פ משנת 2004, ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם 

שה"ם )המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק(. 

להלן תקציר של מספר מחקרים נבחרים שערכו חברי המכון:

של  עשורים  "שלושה  אלגלי,  וצביה  קלמן  יורם  ד"ר    0

תכניות תקשוב לאומיות"
מאז שנות השמונים של המאה ה־20 הוכרזו תריסר תכניות 
עבודה  הישראלית.  החינוך  מערכת  של  לאומיות  תקשוב 
לאורך  השתנה  מה  לבחון  בניסיון  התכניות  את  סוקרת  זו 
נשאר  ומה  החינוך,  מערכת  תקשוב  של  בתפיסה  השנים 
בלא שינוי לאורך שנים רבות. העבודה מעידה על תופעות 
של ספיראליות, חזרה על מטרות ישנות, היווצרות מטרות 
חדשות והיעלמותן של מטרות לאורך השנים. המחקר מניח 
תשתית לחקירת הקשר בין תכניות התקשוב הלאומיות של 
מערכת החינוך לבין גורמים חברתיים, פוליטיים וטכנולוגיים.

בעלי  בוגרים  כיצד  בצופים:  "לצפות  הסנר,  טל  ד"ר    0

הפרעות קשב וריכוז צופים בווידאו"
המחקר בודק כיצד סטודנטים בוגרים צופים בווידאו בשיעורי 
ולחזור  השיעור  את  לעצור  המאפשרים  מוקלטים  וידאו 
ולצפות שוב בקטעים שונים. המחקר מראה כי סטודנטים עם 
הפרעות קשב וריכוז מנצלים אפשרויות אלו יותר מסטודנטים 
יותר  וידאו  בקטעי  צופים  הם  לדוגמה,  הביקורת.  מקבוצת 
קצרים וחוזרים לצפות יותר פעמים בקטעים בהם צפו בעבר. 
הבדלים אלו מרמזים על אפשרויות חדשות לאיתור הפרעות 

קשב וריכוז באוכלוסיית בוגרים.

של  הדבּורה  השפה  רמת  "השפעת  עדן,  סיגל  ד"ר    0

ילדים עם לקות בשמיעה על תפיסת רצף זמן"
המחקר עוסק בהיבט הקוגניטיבי והשפתי של לקות שמיעה, 
ובוחן את קידומם של ילדים עם לקות שמיעה בתחומים אלו, 
בתיווך תכנית התערבות תומכת טכנולוגיה. מטרת המחקר 
היתה לבדוק את השפעת רמת השפה הדבורה של ילדים עם 
לקות בשמיעה על תפיסת רצף זמן )time sequence( בייצוג 

טכנולוגי ובייצוג שאינו טכנולוגי.

ד"ר ריקה גונן וד"ר ניצה גרי, "שיפור מנגנון ההמחרה    0

להפחית  כדי  באינטרנט  ממומן  חיפוש  מכרזי  של 
חשיפות חינם" 

המחקר בוחן את סוגיית האפקטיביות של מנגנון התשלום 
במכרזי חיפוש ממומן באינטרנט. סכמת ההמחרה המקובלת 
גובה   Generalized Second Price scheme (GSP( במכרזים 
מהמפרסמים רק בעבור הקלקות. אי־גבייה בעבור חשיפות 
מאפשרת למפרסמים המעוניינים בפרסום חינם לנצל לרעה 
את המערכת. המחקר מרחיב את סכמת התשלום הקיימת 
לכזאת הגובה מהמפרסמים גם בעבור החשיפות. הסכמה 
וכן  הפסד  ללא  במכרז  השתתפות  מאפשרת  המוצעת 

מקיימת את תכונת שיווי משקל נאש סימטרי.

מבחר כנסים וסדנאות אקדמיים
"האדם הלומד בעידן הטכנולוגי" — 

כנס צ'ייס 2011 
כבכל שנה נערך כנס "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי", בשיתוף 
עם EDEN — הרשת האירופית ללמידה מרחוק, ונבנה עבורו 
אתר. זהו השישי בסדרת כנסי המחקר הארציים בטכנולוגיות 
זירת מפגש לחוקרים  צ'ייס. הכנס הוא  למידה שיזם מרכז 
ואנשי הפיתוח המובילים בתחום טכנולוגיות הלמידה בארץ 
ותורם לעיצובה של קהילת חוקרים ישראלים של טכנולוגיות 
של  והטמעה  במחקר  מוביל  כגוף  האו"פ  ולמיצוב  למידה, 

טכנולוגיות בתחום זה. 

סדנה בין־לאומית במדע המדינה 
הבין־ האגודה  של  ופוליטיקה"  "אתניות  המחקר  קבוצת 
לאומית למדע המדינה קיימה השנה באוניברסיטה הפתוחה 
השתתפו  והמדינה".  אתניות  "דמוקרטיה,  בנושא  סדנה 
כ־30 חוקרים מישראל, מרוסיה, מאוסטרליה, מהודו, מצפון 
אירלנד, מארצות הברית ומצרפת. הסדנה התמקדה בדילמות 
הדמוקרטיות הנובעות מהקשר בין המדינה, המשטר וקבוצות 

רוב ומיעוט אתני. 

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה 
התקיים  למוסיקולוגיה  הישראלי  האיגוד  של  השנתי  הכנס 
מושבים  שמונה  כלל  והוא  הפתוחה  באוניברסיטה  השנה 

וקונצרט. 

המועדון הפילוסופי
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות קיימה השנה 

שני מפגשים של המועדון הפילוסופי.
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רשות המחקר
רשות המחקר תומכת בפעילות המחקרית באמצעות איתור 
למקורות  בקשות  בהגשת  וסיוע  חיצוניים  מימון  מקורות 
מענקי  המממנת  פנימית  מחקר  קרן  באמצעות  וכן  אלה, 
מחקר ומלגות מסוגים שונים. לצד הרשות פועלת ועדת היגוי 
המורכבת מחברי סגל בכיר מתחומי דעת שונים ומופקדת 
על הפעילות האקדמית של הרשות, על חלוקת המשאבים 

ועל הליכי ההערכה של הבקשות המופנות אליה.

יום המחקר השנתי 
הפתוחה,  באוניברסיטה  המחקר  יום  נערך  שנה  כמדי 
האקדמי  הסגל  של  המחקרית  העשייה  להצגת  המוקדש 
יום  התמקד  השנה  האקדמי.  ההוראה  סגל  ושל  הבכיר 
המחקר בנושא "התנהגות", ושולב בו משחק אינטראקטיבי 
בשיתוף מתנדבים מעובדי האוניברסיטה שהבהיר את עקרון 

"שיתוף סוד" בתאוריית המשחקים.

כבכל שנה התקיימה תערוכה פעילה ובה הוצגו מבחר מנושאי 
המחקר,  חומרי  הודגמו  האוניברסיטה.  חוקרי  של  המחקר 
בתערוכה  השתתפו  כן  כמו  שונות.  מחקר  ושיטות  נשואיו 

הפעילה סטודנטים הלוקחים חלק במחקרי החוקרים.

מלגות בתר דוקטורט 
האו"פ  מציעה  באוניברסיטה,  המחקר  את  לחזק  מנת  על 
ברמה  רבים  מועמדים  היו  השנה  דוקטורט.  בתר  מלגות 
מדעית גבוהה והם באו ממגוון תחומי מחקר. הוועדה הייעודית 
שמונתה לבחינתם בחרה בארבעה בתר דוקטורנטים שיבצעו 

מחקר באו"פ בשיתוף פעולה עם חברי סגל.  

אופמופ: פטנטים של האו"פ 
עם  בשיתוף  או  בעצמה  האוניברסיטה,  רשמה  השנה 

אוניברסיטאות אחרות, ארבעה פטנטים.

הנגשת פרסומים מדעיים של חברי סגל 
בשנה שעברה התקיים תהליך הנגשה של מאמרי חוקרים 
השנה  הוכנס  לכך  בהמשך  האישיים.  לאתריהם  והעלאתם 
לשימוש עורך לעריכה עצמית של אתרים אישיים, והחוקרים 

עצמם מפעילים אותו.

מענקי מחקר מקרנות חיצוניות 
23 מחקרים של חברי הסגל האקדמי וחברי סגל ההוראה 
של האו"פ זכו בתשע"א במימון מקרנות חיצוניות, מהן 15 

מהקרן הלאומית למדע ומקרנות דו־לאומיות.

הצגת מבחר מנושאי המחקר של חוקרי האוניברסיטה ביום המחקר השנתי.
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מענקים מהקרן הלאומית למדע 
פרופ' דפנה אפרת מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה  		0

של  "בדרכו  מחקרה  על  במענק  זכתה  היהדות  ומדעי 
הנביא: מנהיגות רוחנית במרחב אסלאמי מדייבלי".

ולמדעי  למתמטיקה  מהמחלקה  בוכבינדר  ניב  ד"ר  		0

מהטכניון,  נאור  יוסף  פרופ'  עם  בשיתוף  המחשב, 
פרימאלית־דואלית  "גישה  מחקרם  על  במענק  זכו 
לאלגוריתמים מקוונים: אתגרים ופרספקטיבות חדשים".

המדינה  למדע  לסוציולוגיה,  גיל מהמחלקה  ד"ר עידית  		0

של  "'המשלוח  מחקרה  על  במענק  זכתה  ולתקשורת 
ראדום' — נאצווילר 3#: מקרה מבחן של חוויות העבודה 

של עובדי כפייה יהודים בשואה".

ד"ר נורית גרונאו מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה זכתה  		0

הקשר  ושל  קשב  של  "השפעות  מחקרה  על  במענק 
חזותי על תפיסה וזיכרון של עצמים".

ד"ר רביד דורון מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, בשיתוף  		0

עם פרופ' משה רכבי מאוניברסיטת תל־אביב, זכו במענק 
על מחקרם "טיפול צמחי חדשני להפרעות חרדה".

פרופ' אמיר הורוביץ מהמחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה  		0

"אפשרות  מחקרו  על  במענק  זכה  היהדות  ולמדעי 
החשיבה על העולם במסגרת נטורליסטית".

ד"ר דפנה הירש מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה  		0

צריכת  "תולדות  על מחקרה  זכתה במענק  ולתקשורת 
החומוס בישראל".

ד"ר חיה כץ מהמחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי  		0

היהדות, בשיתוף עם פרופ' אברהם פאוסט מאוניברסיטת 
בר־אילן, זכו במענק על מחקרם "לידתו, חייו ומותו של 

בית ארבעה מרחבים בתל עיטון".

ד"ר נורית מלניק מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות,  		0

זכו  חיפה,  מאוניברסיטת  וינטר  שולי  ד"ר  עם  בשיתוף 
במענק על מחקרם "הנדסת דקדוקים".

ולמדעי  למתמטיקה  מהמחלקה  מנדל  מנור  פרופ'  		0

מטרית  "גאומטריה  מחקרו  על  במענק  זכה  המחשב 
באלגוריתמים".

מענקים מקרנות חיצוניות אחרות
ד"ר יובל אילון, פרופ' אמיר הורוביץ וד"ר לוי ספקטר  		0

היהדות,  ומדעי  פילוסופיה  להיסטוריה,  מהמחלקה 
מחקר  במענק  זכו  אחרים,  ממוסדות  חוקרים  בשיתוף 

מטעם מכון ון ליר על מחקרם "תורת הידיעה".

ולמדעי  למתמטיקה  מהמחלקה  בוכבינדר  ניב  ד"ר  		0

מהטכניון, נאור  יוסף  פרופ'  עם  בשיתוף  המחשב, 
 IBM Watson Research Centerמ־  Dr. Bansal Nikhil  
ו־Prof. Gupta Anupam מ־Carnegie Mellon University, זכו   
במענק מחקר מטעם הקרן הדו־לאומית ישראל-ארה"ב 

."The k-Server Problem" על מחקרם

ד"ר גל בן־יהודה מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה זכתה  		0

במענק מחקר מטעם הקרן הדו־לאומית ישראל-גרמניה 
 "The word inversion effect in developmental על מחקרה

.dyslexia"

זכה  ולפסיכולוגיה  לחינוך  מהמחלקה  דורון  רביד  ד"ר  		0

במענק מחקר מטעם המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה על 
 "Efficiency and toxicity of a novel herbal treatment מחקרו

.for anxiety disorders and depression"

ד"ר טלי היימן, ד"ר סיגל עדן וד"ר דורית אולניק־שמש  		0

מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה זכו במענק מחקר מטעם 
מחקרן  על  החינוך  משרד  של  הראשי  המדען  לשכת 
ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים,  "אלימות 

גורמי סיכון וגורמים מגנים בקרב ילדים ובני נוער".

ד"ר טל הסנר מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב  		0

זכה במענק מחקר מטעם קרן GENERAL MOTORS על 
."Pose Estimation using 3D models" מחקרו

והטבע  החיים  למדעי  מהמחלקה  ויסמן  רונית  ד"ר  		0

מחקרה על   AICR קרן  מטעם  מחקר  במענק  זכתה 
"TOR complex 2 in DNA replication stress and chromatin-  

.mediated functions"

ד"ר עדנה טל־אלחסיד, ד"ר צילי רז־ליברמן ואמיר וינר  		0

משה"ם זכו במענק מחקר מטעם קרן מיט"ל על מחקרם 
"שילוב ספרים דיגיטליים ניידים באו"פ: חזון או דמיון?".

למתמטיקה  מהמחלקה  לנגברג  מיכאל  ד"ר  		0

 Prof. Jehoshua עם  בשיתוף  המחשב,  ולמדעי 
 ,California Institute of Technologyמ־  Bruck
 Texas Engineering Experimentמ־  Prof. Anxiao Jiang  
בן־ מאוניברסיטת  שוורץ  משה  וד"ר   Station Services

הדו־לאומית  הקרן  מטעם  מחקר  במענק  זכו  גוריון, 
."Coding for Flash Memory" ישראל-ארה"ב על מחקרם
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ולמדעי  למתמטיקה  מהמחלקה  מנדל  מנור  פרופ'   0
מאוניברסיטת  נאור  אסף  פרופ'  עם  בשיתוף  המחשב, 
הדו־לאומית  הקרן  מטעם  מחקר  במענק  זכו  יורק,  ניו 
 "Metric invariants and מחקרם  על  ישראל-ארה"ב 

.nonlinear spectral gaps"

ולפסיכולוגיה,  לחינוך  מהמחלקה  רוקס  סוניה  פרופ'   0
 ,Jacobs Universitätמ־ Prof. Klaus Boehnke בשיתוף עם
ישראל- הדו־לאומית  הקרן  מטעם  מחקר  במענק  זכו 
 "Conceiving one’s National Group as גרמניה על מחקרם

.a Trans-Generational Entity"

ולמדעי  למתמטיקה  מהמחלקה  שנטל  נעם  ד"ר   0
המחשב זכה במענק מחקר מטעם קרן BARD למחקר 
 "Efficient allele mining in a על מחקרו  ולפיתוח חקלאי 
 model sequenced crop via the compressed sequencing

.approach"

ד"ר נעם שנטל מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב   0
מחקרו  על   TAUBER קרן  מטעם  מחקר  במענק  זכה 
 "Validation of an Autoantibody Microarray Signature of

.Systematic Lupus Erythematosus"

להלן תיאור קצר של שניים מן המחקרים שקיבלו השנה מימון מקרן חיצונית: 

ד"ר עידית גיל, מענק מהקרן הלאומית למדע בנושא "'המשלוח של ראדום' — נאצווילר 3#: מקרה מבחן של חוויות    0

העבודה של עובדי כפייה יהודים בשואה"

"המשלוח של ראדום" הוא השם שניתן ל־2,187 עובדי כפייה יהודים, שהגיעו בקיץ 1944 מראדום שבפולין למחנה הריכוז 
פיינגן שבגרמניה דרך אושוויץ. חוויות העבודה המגוונות שלהם במהלך מלחמת העולם השנייה הן מקרה מבחן חשוב ללמידת 
המחקר  היהודים.  כלפי  הנאצית  במדיניות  זו  עבודה  של  מקומה  ולבחינת  המלחמה  במהלך  היהודית  העבודה  התפתחות 
מתמקד בקבוצה של עובדים ולא במקום עבודה אחד כפי שנעשה במרבית ההיסטוריוגרפיה על עבודה יהודית בשואה, ובכך 
הוא מעניק זוויות ראייה חדשות להבנת היחסים הסבוכים שבין צרכים כלכליים והשקפות אידיאולוגיות שאפיינו את מדיניות 
העבודה הנאצית, ותורם להבנת השינויים שחלו בהם. באמצעות דוחות של השלטונות הנאצים )רבים מהם מארכיון הצלב 
האדום שנפתח לאחרונה למחקר(, תעודות של מעבידים, מסמכים של היודנראטים ועדויות של ניצולים, תליינים ועומדים מן 

הצד מציג המחקר גם תובנות חדשות לאופני ההתמודדות של עובדים יהודים עם המערכת הנאצית. 

פרופ' אמיר הורוביץ, מענק מהקרן הלאומית למדע בנושא "אפשרות החשיבה על העולם במסגרת נטורליסטית"   0

מטרתו העיקרית של הפרויקט המוצע היא לפתח מטא־תאוריה איריאליסטית של מכוונות )אינטנציונליות(. אטען שבמסגרתה 
"מחוברות"  מכוונות  לרעיון שעמדות  אין פשר  להגנה(,  הניתנת  היחידה  הגישה  )שהיא  לסמנטיקה  נטורליסטית  גישה  של 
)"hook up"( לעולם. הרעיון שיחס "טבעי" כלשהו בין המחשבה לבין מושאה המכוון "לוכד" את המושא הזה, מתנפץ על עובדת 
קיומם של יחסי מילה־עולם ומחשבה־עולם רבים; אראה שאין מובן לייחוד של יחס כלשהו מהיחסים הללו כיחס המכוונות. 
אציע שרעיון איריאליסטי זה אינו גורר את שקריותן או את ריקותן של תאוריות רדוקציוני סטיות־נטורליסטיות של מכוונות 
מאחר שיש לראות תאוריות כאלה כתאוריות של התנהגות לשונית )או נפשית( מסדר שני. את אמיתותו של ייחוס תוכן לא 
מכונן דבר מעבר להתאמת הייחוס לפרקטיקה של ייחוסי תוכן. בחינת מעמדן האונטולוגי של תכונות תיכרך בקריאת תיגר על 
ההבחנה שבין מכוונות אינטרינסית, מכוונות נגזרת, ומכוונות "כאילו", וההבחנה בין תוכן ממשי )או פסיכולוגי( לבין תוכן מיוחס 
)או חברתי(. אטען ששאלת הקדימות של השפה על פני המחשבה, או להפך — וכן שאלת תפקידה של מכוונות מודעת — אינה 
אלא שאלה אמפירית על־אודות פרקטיקת ייחוסי התוכן. התווייתה מחדש של מפת הגישות תוביל לפיתוחה של עמדה של 

"מעין ריאליזם )אינטציונלי(" )"quasi (intentional) realism"( )במובן שהושאל מבלקבורן(. 

מענקי מחקר ומלגות מהקרן הפנימית
האוניברסיטה הפתוחה מעמידה מימון לרשות חוקריה כדי למנף מחקרים כך שאפשר יהיה להגישם לקרנות חיצוניות. בשנת 

תשע"א הוגשו לרשות המחקר 120 בקשות למימון מהקרן הפנימית. מתוכן אושרו 99 בקשות )82.5%(.
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מינויים וקידומים בדרגה
ד"ר יוסף ורבין מהמחלקה למדעי הטבע והחיים קודם לדרגת פרופסור חבר.  0

ד"ר מוסטפא כבהא מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות קודם לדרגת פרופסור חבר.  0
ד"ר מנור מנדל מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב קודם לדרגת פרופסור חבר.  0

ד"ר מרדכי שוורץ מהמחלקה לניהול ולכלכלה קודם לדרגת מרצה בכיר.  0
ד"ר גליה בנזימן מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות מונתה כחברת הסגל האקדמי הבכיר בדרגת מרצה בכיר.   0

ד"ר רונית ויסמן מהמחלקה למדעי הטבע והחיים מונתה כחברת הסגל הבכיר בדרגת מרצה בכיר.  0
ד"ר ישי מעוז מהמחלקה לניהול ולכלכלה מונה כחבר הסגל הבכיר בדרגת מרצה בכיר.  0

ד"ר דיאמנטה בנסון־קרעי מהמחלקה לניהול ולכלכלה מונתה כחברת הסגל הבכיר בדרגת מרצה.  0

חברים חדשים בסגל האקדמי הבכיר 
ד"ר ניב בוכבינדר הצטרף למחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב.  0

ד"ר ארן ליביו הצטרף למחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת.  0
ד"ר תמי עמיאל־האוזר הצטרפה למחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות.  0

ד"ר אלעד פארן הצטרף למחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב.  0
פרופ' אוהד פרנס הצטרף למחלקה למדעי הטבע והחיים.  0
ד"ר איגור רכינוב הצטרף למחלקה למדעי הטבע והחיים.  0

מלגת אלון 
מלגות אלון למדענים צעירים מצטיינים נחשבות לפרסי הצטיינות למיטב המועמדים לקליטה בסגל האקדמי הבכיר של מערכת 

ההשכלה הגבוהה בישראל. השנה זכתה במלגת אלון ד"ר גליה בנזימן מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות.

פרסים ומענקי הוקרה על מחקר אקדמי
פרופ' חגי ארליך מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות זכה בפרס מפעל הפיס למדעים ולמחקר על שם   0

לנדאו לשנת 2010, מדעי הרוח, לימודי אפריקה. 

ז"ל  פרידן  וברנרד  נעמי  ע"ש  בפרס  זכתה  היהדות  ומדעי  פילוסופיה  להיסטוריה,  מהמחלקה  באר־מרקס  רוני  ד"ר   0
מטעם המכון ליהדות זמננו לשנת הלימודים תשע"א על עבודת הדוקטור "בין הסתגרות להסתגלות: כתב העת הלבנון 

והתמודדותה של החברה האורתודוקסית במזרח אירופה עם אתגרי המודרנה".

ד"ר עידית גיל מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת זכתה במלגת המחקר ע"ש פיליס גרינברג היידמן וריצ'רד  		0

ד' היידמן לשנת 2011-2010.

ד"ר ארן ליביו מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת זכה בפרס המאמר המצטיין מטעם קהילת טכנולוגיות   0
תקשורת ומידע של האגודה הסוציולוגית האמריקנית הוענק השנה, על המאמר: 

Hampton, K. N., Livio, O. & L. Sessions Goulet (2010). The social life of wireless urban spaces: Internet use, social networks, 
and the public realm. Journal of Communication 60(4), 701-722.

ד"ר ענבל עופר מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות הוזמנה להשתתף בקבוצת מחקר בין־לאומית במימון   0
והטכנולוגיה של ספרד בשיתוף עם האיחוד האירופי על מחקרה "מהדיקטטורה הלאומנית לספרד של  משרד המדע 

אוטונומיות הדמוקרטית: פוליטיקה, תרבות, זהויות קולקטיביות".


