רשימה זו הורדה מאתר
sharedlist.org.il
אנו מציגים עד  1000רשומות בחינם כדי
למנוע האקינג ועומס על המערכת ,אבל
משתפים בשמחה את הקובץ המקורי
למי שפונה במייל ומבקש  -אבל איך זה
שעוד לא שיתפתם את האתר
בפייסבוק? (:
כתובת אתר

מחלקה אוניברסיטה  -ארגון
אליו החוקר
משתייך

מייל

http://telem-pub. aviv@openu.ac.il
openu.ac.il/users
/aviv/index.htm

האוניברסיטה
הפתוחה

המחלקה למדעי
המחשב

נושא המחקר

שם חוקר
האינטרנט
אביב ,ראובן ,פרופ'

avidarru@netvisi
on.net.il

המרכז לחקר
חברת המידע

אוניברסיטת חיפה יחסי-ציבור מקוונים,
אינטראקטיביות
ותגובתיות,
תקשורת מקוונת
בין ארגונים והציבור

אבידר ,רות

zviaelg@netvisio
n.net.il

המחלקה למדע
טכנולוגיה וחברה

אונ' בר אילן אינטרנט והשפעתו
על המשפחה

אלגלי ,צביה

noaba@openu.a
c.il

מרכז צ'ייס והיחידה
לעובדי הוראה

האוניברסיטה
הפתוחה

הוראה  -למידה -
הערכה במרחב
המתוקשב" ,ניהול
פורומים
מתוקשבים",
"הערכת איכות
הדיון בקבוצת
הדיון"

באומן ,נועה

ראש המחלקה
לחינוך
ולפסיכולוגיה

האוניברסיטה
הפתוחה

בדיקת דפוסי
מנהיגות בסביבת
למידה מתוקשבת

בוגלר ,רונית ,ד"ר

בית הספר אריסון
למנהל עסקים

המרכז הבינתחומי
הרצליה

e-commerce,
affiliate
programs,
Internet pricing,
effect of
traditional
channels

בילוגורסקי ,אייל,
פרופ'

החוג לגיאוגרפיה
וסביבית האדם,
המעבדה למחקרי

אונ' תל אביב

בחינה מחדש של
הפער הדיגיטאלי
בתל אביב – יפו

בלאק ,ניקו

http://www.open ronitbo@openu.a
u.ac.il/Personal_ c.il
sites/ronit-bogler.
html
ebialogorsky@id
c.ac.il

www.nicholas-bl Nico.black@gma
ack.com,
il.com
http://www.tau.ac

.il/~peclab/nicob.
html

תכנון סביבה
וקהילה

http://www.biu.ac barilaj@mail.biu.
.il/faculty/Judit
ac.il

המחלקה ללימודי
מידע

http://www.facult bremler@idc.ac.i
y.idc.ac.il/bremle l
r/

ביה"ס למדעי
המחשב

המרכז הבינתחומי  Internet Routing,ברמלר  -בר ,ענת,
ד"ר
הרצליה Internet Security,
Internet
Topology

www.shafee.com shafee@giveon.
com

ביה"ס ללימודים
רב-תחומיים

מכללת בית ברל האינטרנט כשימושי
מחשב ויישומי מדעי
המחשב

גבעון ,יהושפט,
פרופ'

http://www.hebp orit.godkar@gma
sy.net/orit
il.com

היחידה ללימודי
מגדר

שיח אימהות
בפורומים ,קהילות
וירטואליות,
תהליכים מקבילים
באמהות וברשת

גודקאר ,אורית

http://cyber-yout msogolan@mscc
h.blogspot.com/i .huji.ac.il
ndex.html

המחלקה לחינוך

תרבויות נוער
האונ' העברית
באינטרנט ,בניית
הידידות באינטרנט

גולן ,אורן ,ד"ר

http://www.digra- chapter@digraisr
il.org/hanan-gazit ael.org
gazit@hit.ac.il

אינטראקציות
המחלקה מכון טכנולוגי חולון,
במשחקי מחשב
די.ג.ר.ה ישראל
לטכנולוגיות
ועולמות וירטואליים
למערכות למידה
למטרות עסקיות,
הדרכה ולמידה,
מייסד די.ג.ר.ה
ישראל הסניף
הישראלי של
הארגון הבינלאומי
לחקר משחקי
מחשב DIGRA

גזית ,חנן ,ד"ר

אוניברסיטת חיפה שווקי מידע מקוונים,
ערך מידע והטיות
שיפוטיות

גייפמן ,דורית

אוניברסיטת חיפה ,השימוש באינטרנט
בחברה הערבית
מכללת אלקסאמי
בישראל

גנאיים ,אסמאא

יישומי אינטרנט
למרכזי חדשנות
ומרכזי עתיד

דביר ,רון

אינטרנט במזרח
מכללת ספיר ,אונ'
התיכון ,קהילות
בר אילן
מקוונות ,האינטרנט

דהאן ,מייקל ,ד"ר

dorit.geifman@g
mail.com
asmaa@qsm.ac.
il

בית הספר לניהול

http://Asmaa.qs
m.ac.il

www.innovatione rondvir@netvisio
colgoy.com
n.net.il

לימודי מידע

dahanm@gmail.
com

המחלקות
למדיניות ציבורית
ותקשורת ,ספיר;

אונ' בר אילן

אונ' בר אילן

אונ' בר אילן

איחזור מידע,
התנהגות מידע
ואיפיון מידע
ותהליכי קבלת
מידע

בר אילן  ,יהודית

התוכנית למדע
טכנולוגיה וחברה,
בר אילן

http://hecht.jacob hecht.jacob@gm
.googlepages.co ail.com
m/home

ופוליטיקה ,חברה
אזרחית וטכנולוגיות
מידע ,העצמה
אזרחית ,ממשל
מקוון ,תרבות
דיגיטלית
חוקר עצמאי

תרבות דיגיטאלית

הכט ,יעקב ,ד"ר

http://vanola1.go alon@mavinit.co
oglepages.com; m
http://blogvanola
1.cafe.themarker
.com

המחלקה למדעי
המידע

אונ' בר אילן;
המרכז ללימודים
אקדמיים ,מנהל
עסקים

enterprise 2.0 in
complex
adaptive
organizations,
Internet evolution
and knowledge
seeking

הסגל ,אלון ,ד"ר

http://israblog.na carmell@netvisio
na10.co.il/blogre n.net.il
ad.asp?blog=563
62

המחלקה
לתקשורת

האוניברסיטה
העברית

תרבויות ותת
תרבויות ברשת,
בלוגים ,ווב 2.0
כסביבת מדיה

וייסמן ,כרמל

http://portal.idc.a hzubida@idc.ac.i
c.il/he/Main/abou l
t_idc/news_even
ts/Documents/co
mmon_future_he
brew_.pdf

ביה"ס לממשל
דיפלומטיה
ואסטרטגיה

המרכז הבינתחומי
הרצליה

זובידה ,הני ,ד"ר

zamir.nitzan@g
mail.com

התכנית
למדע,טכנולוגיה
וחברה

אוניברסיטת בר האינטרנט בסכסוך
הישראלי-ערבי
אילן

זמיר-ניצן ,עדי

sharon@trebcon.
com

הרשות ללימודים
מתקדמים

אוניברסיטת חיפה

השימוש בכלי
אינטרנט אישיים
בקרב חברי כנסת

חלבה-עמיר ,שרון

מרכז שה"ם
)המרכז לשילוב
טכנולוגיות בהוראה
מרחוק( ומרכז צ'ייס

האוניברסיטה
הפתוחה

למידה שיתופית טל-אלחסיד ,עדנה
בסביבות
ויקי/שימושי ויקי
בהוראה ולמידה

 www.dryesha.co yesha@shenkar.המחלקה להנדסת
תוכנה
m
ac.il

שנקר  -בי"ס גבוה
להנדסה ולעיצוב

ישע ,סיון ,ד"ר

המחלקה למדעי
המדינה  -המגמה
לתקשורת

אונ' בר אילן

http://www.open ednata@openu.a
u.ac.il/research_ c.il
center_eng/Edna
-Tal.html

navashe@zahav
.net.il

http://www.open avnerca@openu.
u.ac.il/Personal_ ac.il

המחלקה לחינוך
ולפסיכולוגיה

עולמות וירטואליים

צמיחה והתפתחות כהן-אביגדור ,נאוה,
ד"ר
של מדיה חדשים;
הסגולות הייחודיות
של האינטרנט;
אינטרנט ולאומיות

למידה ברשת,
האוניברסיטה
הפתוחה התנהגות חברתית

כספי ,אבנר ,ד"ר

ברשת ,מוסר
ושבירתו ברשת

sites/avner-caspi
.html
wilzis@mail.biu.a
c.il

המחלקה למדעי
המדינה  -מגמת
תקשורת

אונ' בר אילן

וירטואליות,
עיתונאות מקוונת,
אינטרנט ובחירות,
מערכות תרגום
ממוכנות ברשת.

ליימן-ווילציג,
שמואל )סאם(,
פרופ'

77nili@gmail.co
m

ראש מחלקת
מחשוב

מכללת לוינסקי
לחינוך

הכשרת מורים
להוראה בסביבה
עתירת טכנולוגיה;
הטמעת חידושים
)טכנולוגיים(
בארגון; השפעה
הדדית בין שיח
מקוון למפגשי שיח

מור ,נילי ,ד"ר

mintz.alex@idc.a
c.il

דיקן בית הספר
לממשל
דיפלומטיה
ואסטגרטגיה

http://www.open hagitmt@gmail.c
u.ac.il/Personal_ om
sites/hagit-tal.ht
ml

המרכז הבינתחומי ממשל מקוון ,ניטור מינץ ,אלכס ,פרופ'
הרצליה התנהגות צרכנים
וקבלת החלטות
קניה באינטרנט
האוניברסיטה השפעת האינטרנט
על המרחב
הפתוחה
החברתי,היסטוריה
של האינטרנט,
פילוסופיה של
הטכנולוגיה ,למידה
שיתופית מקוונת,
למידה בסביבות
ויקי

מישר טל ,חגית,
ד"ר

hashi11@walla.c
om

המכון למדיניות
נגד טרור

המרכז הבינתחומי
הרצליה

הג'האד העולמי

מליח ,אסף ,ד"ר

azrant7@yahoo.
com

המחלקה
לתקשורת

אוניברסיטת
בן-גוריון

הספרה הציבורית,
בעיקר השאלה
האם האינטרנט
מקדמת דיאלוגים
חוצי תרבויות

סמואל-עזרן ,טל
ד"ר

www.idc.ac.il/co yairah@idc.ac.il
mmunications/be
zeqint

המרכז לחקר
הפסיכולוגיה של
האינטרנט ,בית
ספר סמי עופר
לתקשורת

המרכז הבינתחומי
הרצליה

העצמה באמצעות
האינטרנט

עמיחי-המבורגר,
יאיר ,ד"ר

http://www.open yorames@openu
u.ac.il/Personal_ .ac.il
sites/yoram-eshe
t.html

המחלקה לחינוך
ולפסיכולוגיה

משחקי מחשב,
האונ' הפתוחה
יכולות קוגנטיביות
המערבות עבודה
בסביבה דיגיטלית,
שימושיות ועיצוב,
למידה מקוונת

עשת ,יורם ,פרופ'

adipaml@gmail.c
om

התכנית למדע
טכנולוגיה וחברה

jfighel@idc.ac.il

המכון למדיניות
נגד טרור

אתרי תנועות
המרכז הבינתחומי
אסלאמיות –
הרצליה
הסתה ,גיוס,
אינדוקטרינציה,
סמלים ומסרים
אינטרנטיים וכדומה

noa1@biu.013.n
et.il

המחלקה למדעי
המידע

תהליך הערכת
אונ' בר אילן
איכות המידע
במהלך איסוף
המידע .מה Web -

www.biu.ac.il/edt passig@mail.biu.
;ech
ac.il
www.passig.com
perezo@mail.biu
.ac.il 6

אונ' בר אילן

ראש המוקד
לטכנולוגיות
תקשורת בחינו

אונ' בר אילן

המחלקה
למשפטים

אונ' בר אילן

מוטיבציות לשיתוף
תוכן ,אידאולוגיה
כלכלית פוליטית
של תכן פתוח
ותכנה חופשית

פז ,עדי

פיגל ,יוני ,אל"מ
)מיל(.

פינק שמיט ,נועה

פסיג ,דוד ,ד"ר

דמוקרטיה
אלקטרונית

פרז ,אורן ,ד"ר

רשות המחקר

ניהול ידע,
האוניברסיטה
טכנולוגיות מידע,
הפתוחה
ניהול מחקר,
השכלה גבוהה,
העברת טכנולוגיות

פרי ,מילי

המחלקה למדעי
המידע

אונ' בר אילן טכנולוגיה וחברה,
תקשורת מתווכת
מחשב ,פסיכולוגיה
של שימוש
באינטרנט

פריד ,טליה

ראש מסלול
http://ataraf.goog atarafrenkel@gm
 lepages.com/atar ail.comתקשורת דיגיטלית
 afrenkel-faran2בביה"ס לתקשורת

מכללת ספיר היבטים אנרכיסטיים
של הרשת,
הצפנה/פרטיות
בעידן המידע,
תכנה חופשית/קוד
פתוח ,פער
דיגיטלי ,העצמה
וירטואלית ,תוכן
גולשים

פרנקל-פארן,
עטרה ,ד"ר

בית הספר סמי
עופר לתקשורת

המרכז הבינתחומי
הרצליה

מדיה
אינטראקטיבית,
HCI

צוקרמן ,אורן ,ד"ר

המרכז לחקר
הפסיכולוגיה של
האינטרנט ,בית

המרכז הבינתחומי
הרצליה

ההשפעות
הפסיכולוגיות של
האינטרנט

קינן ,יעל ,ד"ר

http://www.open millype@openu.
u.ac.il/Personal_ ac.il
sites/milly-perry.
html
taliaf@013.net.il

orenz@idc.ac.il

http://portal.idc.a ykaynan@idc.ac.
c.il/Faculty/en/yk il
aynan/Pages/Ge

neral.aspx

ספר סמי עופר
לתקשורת

@www.kalmans.co yoram.kalman
m
gmail.com

המרכז לחקר
חברת המידע

אוניברסיטת חיפה

תקשורת מתווכת
מחשב :שתיקה,
זמן ,מסרים לא
מילוליים ,ועוד

קלמן ,יורם

ronit.kampf@gm
ail.com

התוכנית
לטכנולוגיה וחברה,
המחלקה
לסוציולוגיה

אונ' חיפה

אינטראקציה
חבתית בין קבוצות
בסכסוך בסביבות
וירטואליות

קמפף ,רונית ,ד"ר

ykarniel@idc.ac.i
l

בית הספר סמי
עופר לתקשורת

חופש ביטוי
המרכז הבינתחומי
ודמוקרטיה
הרצליה
באינטרנט ,פרטיות,
אנונימיות ,זכויות
יוצרים ,עולמות
וירטואליים

קרניאל ,יובל ,ד"ר

 http://www.ravid. gilad@ravid.orgהמחלקה לתעשיה
וניהול
org/gilad

אוניברסיטת בן
גוריון

ניהול ידע ,יישומי
ווב  ,2.0תקשורת
מתווכת מחשב

רביד ,גלעד ,ד"ר

המרכז לחקר
חברת המידע

אונ' חיפה

הפסיכולוגיה של
האינטרנט –
מוטיבציות ומאפייני
משתמשים
באינטרנט

רבין ,איל

בית הספר לניהול

אוניברסיטת חיפה

שיתוף מידע וידע,
ערך המידע ,שווקי
החלטה ,משחקים
וסימולציות

רבן ,דפנה ,ד"ר

biriro@012.net.il

החוג לחינוך,
המגמה
לביבליותרפיה

אוניברסיטת חיפה

כתיבת אימהות
בבלוגים ,מחקר
איכותני בז'אנר
אסתטי-נרטיבי

רוטנברג רוזלר,
בירי

rikkri@openu.ac.
il

המחלקה לחינוך
ופסיכולוגיה

חשיבה
האוניברסיטה
מטאקוגניטיבית
הפתוחה
בסביבות מקוונות,
בניית ידע בסביבות
טכנולוגיות

רימור ,ריקי ,ד"ר

http://telem.open gailsh@openu.a
u.ac.il/courses/2 c.il
008a/c61136/

היחידה לאנגלית

האוניברסיטה הוראה מקוונת של
קורס אנגלית
הפתוחה
לצרכים אקדמים

שוסטר-בוסקילה,
גייל

המחלקה
לפסיכולוגיה

התמכרות
לאינטרנט/שימוש
מופרז בקרב בני
נוער

שחר ,איריס

Eyal.rabin@gmai
l.com

http://gsb.haifa.a draban@univ.hai
c.il/~draban/hom fa.ac.il
e

irisshachar@gm
ail.com

אונ' בר אילן

nura3@netvision
.net.il

http://www.facult tami@idc.ac.il
y.idc.ac.il/tami

המחלקה למדעי
המידע

בית הספר למדעי
המחשב

מידע רפואי
באינטרנט  ,מידע
באינטרנט כתורם
להעצמת חולים

שלום ,נירה ,ד"ר

אונ' בר אילן

אתגרים
המרכז הבינתחומי
הרצליה אלגוריתמים ובעיות
הקצאת משאבים
במערכות שידור
על פי דרישה

תמיר ,תמי

