רשימת מרצים עם תחומי מחקר

שם מרצה

מייל

פרופ' אברהם אופיר
שמש

avrahamos@ariel.ac.il

פרופ' אורציון ברתנא

bartana@ariel.ac.il

פרופ' איציק שי

itzhaqsh@ariel.ac.il

פרופ' אנוך ראובן

reuvene@ariel.ac.il

פרופ' אורי צור

zuru01@walla.co.il

פרופ' דוד בן שלמה

davben187@yahoo.com

תחום מחקר
History of Animals and
Plants
Ethno-medicine and
Materia Medica
History of Food and
Nutrition
Ecology and Environment
in the Heritage of Israel
Ancient Reality
Rabbinic Literature










ספרות עברית מתקופת
ההשכלה העברית ועד ראשית
המאה העשרים ואחת
יחסי גומלין בין ספרות לבין
פילוסופיה



ארכיאולוגיה והיסטוריה של
ארץ ישראל בתקופת המקרא
(הברונזה והברזל)
המזרח הקדום באלף השלישי,
השני והראשון לפני הספירה




לשונות היהודים ,תרגומי תנ"ך
תולדות יהודי רוסיה וברית
המועצות
תולדות הציונות
היסטוריה של גאורגיה
הלשון הגאורגית






נושאים העוסקים בתלמוד
הלכה
צורה וסגנון ספרותיים בתלמוד
קטעי גניזה מקהיר וקטעי
כריכה
סוגיות חישוב בתלמוד
החינוך בתלמוד
שפה ולשון ארמית
יהודי תימן



ארכיאולוגיה של א"י והלבאנט
בתקופות הניאולית עד הברזל
אומנות ופולחן
ניתוח כלי חרס
פטרוגרפיה
חקר חומרים ארכיאולוגיים





















ההיסטוריה של התנועה
הציונית
ההיסטוריה של מדינת ישראל
בראשיתה
ההיסטוריה של יהודי מזרח
אירופה



היהודים בארצות האסלם בימי
הביניים ובעת החדשה
ישוב ישן וחדש במאות ה18 -
וה.19 -
המשפחה בארצות האסלם.
ספרות רבנית ספרדית.
יהודי האימפריה העותמאנית






פילוסופיה יהודית בימי הביניים
הגות יהודית בעת החדשה
פרשנות פילוסופית למקרא
קריאה מדעית בטקסטים
פילוסופיים
יהדות ואתגר הפמיניזם




משפט עברי
היסטוריה יהודית של ימי
הביניים





פילוסופיה יהודית בימי הביניים
הגות יהודית בעת החדשה
יחסי פילוסופיה והלכה בהגות
היהודית



ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
בתקופה ההלניסטית ,רומית
וביזנטית
היסטוריה של ארץ-ישראל
בתקופה ההלניסטית ,רומית
וביזנטית
תולדות ההלכה היהודית



גיאגרפיה וארכיאולוגיה של
אזור השומרון
ארכיאולוגיה והיסטוריה של
תקופת הברזל והתקופה
הפרסית
גיאוגרפיה-היסטורית







גיאוארכיאולוגיה
גיאומופולוגיה
יחסי אדם נוף לאורך היסטוריה
אנתרופוקן
אקולוגיה נופית


פרופ' יוסי גולדשטיין

yossigo@ariel.ac.il

פרופ' לאה מקובצקי

leama@ariel.ac.il

פרופ' רפאל ישפה

rjospe1@bezeqint.net

פרופ' שלם יהלום

shalem.yahalom@gmail.com

ד"ר אבירם רביצקי

aravitsky@gmail.com

ד"ר אדלר יונתן

yonatanad@ariel.ac.il

ד"ר אהרן טבגר

tavgeraa@gmail.com

ד"ר אורן אקרמן

orenac@ariel.ac.il
















ד"ר אמיר משיח

amirma@ariel.ac.il

ד"ר אסף ידידיה

asafy@emef.ac.il

ד"ר אשבל רצון

eshbal@gmail.com

ד"ר גולדה אחיעזר

agolda@ariel.ac

ד"ר דוד רוטשטיין

davidro@ariel.ac.il

ד"ר יואל מרציאנו

yoelmr@gmail.com

ד"ר לוין ולדימיר

vlalevin@gmail.com







הפילוסופיה של ההלכה
הציונות הדתית ,זהות יהודית
האתוס היהודי ,ספרות רבנית
מחשבת חז"ל
יהדות ודתות העולם



יהדות מערב ומרכז אירופה
בעת החדשה
זרמים דתיים מודרניים ביהדות
אורתודוקסיה ולאומיות יהודית
הציונות הדתית
חכמת ישראל  -מדע היהדות







מדע עתיק
חקר מגילות קומראן
ספרים חיצוניים
מדעי הרוח הדיגיטליים
היסטוריה של תקופת הבית
השני



תולדות היהודים במזרח
אירופה עד ראשית המאה ה-
20
כתות ,זרמים ותנועות ביהדות
(מיצי הביניים עד התקופה
המודרנית)
השכלה
קראות
הפולמוס בין יהודים לנוצרים
היסטוריוגרפיה ,חשיבה
היסטורית ולאומיות יהודית
כתבי-יד יהודיים



המקרא ושפות שמיות/המזרח
הקדום
ספרות שיבת ציון (במיוחד ס'
דברי הימים)
תפישת אלהות במקרא ובמזרח
הקדום;
נוסח המקרא ,הפרשנות
הקדומה ,ותרגומי המקרא
נשים במקרא ובפרשנות
הקדומה





חכמי ספרד בימי הביניים
היסטוריה של החינוך
היסטוריה אינטלקטואלית (ימי
הביניים וראשית העת החדשה)


















Jews of Eastern Europe
Synagogue architecture




ד"ר מאיר סיידלר

mseidler@surfree.net.il

ד"ר עופרה מצוב כהן

oframc@ariel.ac.il

ד"ר עדי אליהו בהר

adi.eliyahu17@gmail.com

ד"ר קיריל פפרמן

kirilf@ariel.ac.il

ד"ר ראובן קיפרווסר

reuven.kiperwasser@gmail.com

ד"ר רימון הלנה

h_rimon@yahoo.com

ד"ר רות דורות

sf_moshed@bezeqint.net



פילוסופיה יהודית



ספרות עברית חדשה מתחילת
המאה ה20-
שירה ופרוזה
שירת ימי הביניים בספרד




Micro-archaeology and
Archaeological Science
;Technology of materials
metals, ceramics and
glass
Provenance
Iron Technology in the
Iron Age Levant









השואה,
אנטישמיות.
Holocaust and antiSemitism





ספרות חז"ל
תרבות החכמים
יחסי ארץ ישראל ובבל בשלהי
העת העתיקה
יחסי הלכה ואגדה
צורות ספרותיות והגות בספרות
חז"ל





תולדות ספרות העברית
פואטיקה השוואתית
מתודולוגיה של ספרות,
האסכולות בחקר הספרות
פואטיקה של סיפור חסידי
לימודי מגדר השוואתיים
תיאוריות של הזהות בתקופה
הפוסט-מודרנית




ספרות עברית ומשווה
תולדות האומנות הכללית
והאומנות הישראלית
יחסי גומלין בין האומנויות:
ספרות ואומנות ,תיאטרון
ואומנות ,אומנות ומוסיקה












