
 

  

 אנו שמחים לפרסם את מענקי המחקר הפנימיים שאושרו ע"י ועדת ההיגוי של רשות המחקר

 תלחברי הסגל של האו"פ, ומאחלים להם הצלחה רבה בפעילותם המחקרי (2020)יולי 

 

 : לחברי סגל בכיר שאושרו מענקי מחקר פנימיים

 

 סכום המענק   סוג המענק שם חבר הסגל

  36,000      ₪  מלגה לדוקטורנט בהנחייה משותפת לבב -בראבריאל פרופ' 

  70,000      ₪  )עתידי( מלגה לדוקטורנט בהנחייה משותפת פרופ' ענת ברנע

  70,000      ₪  מלגה לדוקטורנט בהנחייה משותפת ענת ברנעפרופ' 

  36,000      ₪  מלגה לדוקטורנט בהנחייה משותפת מרדכי רגבפרופ' 

  26,985      ₪  מלגה לסטודנט )מחוץ לאו"פ( לתואר שני חיים-יאיר בןד"ר 

  56,000      ₪  מלגה לסטודנט )מחוץ לאו"פ( לתואר שני ויסמן  רונית פרופ'

  33,700      ₪  מלגה לסטודנט )מחוץ לאו"פ( לתואר שני פרופ' עפר ריעני

  36,000      ₪  מלגה לסטודנט לתואר שני )באו"פ( עם תזה נורית קירשד"ר 

  36,000      ₪  מלגה לסטודנט לתואר שני )באו"פ( עם תזה גדי שגיבד"ר 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  דוד-ענת בןד"ר 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  אורלי לחמיד"ר 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  ערן פישרד"ר 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  נורית קירשד"ר 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  ורדה וסרמןפרופ' 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  ערד -טוביענבל פרופ' 

  70,200      ₪  מלגת פוסט דוקטורט  עופר ענבל פרופ' 

  40,000      ₪  מענק מחקר  הירש דפנה ד"ר 

  40,000      ₪  מענק מחקר  וורגפט אייל ד"ר 

  47,210      ₪  )הצטיידות(מענק מחקר  וורגפט אייל ד"ר 

  40,000      ₪  מענק מחקר  כספי אבנר ד"ר 

  40,000      ₪  מענק מחקר  ביתן -גרונאונורית פרופ' 

  40,000      ₪  מענק מחקר  לימור אורה פרופ' 

  20,000      ₪  מענק מחקר  מאיר מטילדה פרופ' 

  34,750      ₪  מענק מחקר  מנור -מינץ אופיר פרופ'

  90,000      ₪  מענק מחקר  מירון גיא פרופ' 

  35,000      ₪  מענק מחקר  מעוז -מנדלסוןעדיה פרופ' 



 

  

   

 :לחברי סגל הוראהשאושרו מענקי מחקר פנימיים 

 

 סכום המענק סוג המענק שם חבר הסגל

 - מלגת פינוי זמן למחקר ד"ר דנה קפלן

 - מלגת פינוי זמן למחקר שריג אסתר ד"ר 

 - מלגת פינוי זמן למחקר  (4דרגה )רוסו זהר ד"ר 

 14,370  ₪ מענק מחקר חלפון -גולדשמידטהדס גב' 

 17,520  ₪ מענק מחקר יונגמן  מירה ד"ר 

 40,000  ₪ מענק מחקר לוינסון יעל גב' 

 40,000  ₪ מענק מחקר עמיר אילה גב' 

 40,000  ₪ מענק מחקר , ד"ר דנה קפלןגיל ד"ר עידית

 40,000  ₪ מענק מחקר דורון  רביד הרפז, ד"רגל ד"ר 

 29,350  ₪ מענק מחקר בודנר נטע ד"ר 

 40,000  ₪ מענק מחקר  (4דרגה )אל -בררונן ד"ר 

 38,515  ₪ מענק מחקר  דנה קפלןד"ר , (4)דרגה  לויגל ד"ר 

 36,500  ₪ מענק מחקר  (4דרגה )רוסו זהר ד"ר 

 16,000  ₪ מענק מחקר לדוקטורנט פרקש טליה גב' 

 16,000  ₪ מענק מחקר לדוקטורנט מרקו אריה מר 

 

 

 

 


