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 ד"ר רננה קידר

Dr. Renana Keydar is a post-doctoral fellow in the Martin Buber Society of Fellows 
at the Hebrew University of Jerusalem. She holds a degree in law and political 
science from Tel Aviv University and a PhD in comparative literature from Stanford 
University. Prior to her graduate studies, Renana served as an advocate in the 
Israeli State Attorney's Office - High Court of Justice Department. In her research 
she investigates legal responses to mass atrocity and systematic human rights 
violations using computational methods of text analysis. Her articles have been 
published in leading journal such as the Law and Society Review and Journal of 
International Criminal Justice Later this year, Renana will join the faculties of law 
and humanities in the Hebrew University, where she will establish the center for 
Digital Humanities. 
 

 
 

 
 ד״ר יעל נצר

דוקטורט במדעי המחשב ולימודים לתואר שני בספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, התמחתה 
ביצירה אוטומטית של טקסט בתחום של תקשורת תומכת וחליפית, מלמדת בשנים האחרונות מדעי 
הרוח הדיגיטליים למדעי המחשב ולמדעי הרוח, עמיתת הוראה באוניברסיטת בן גוריון 

עובדת בדיקטה ושותפה במחקרים נוספים בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים,  ובאוניברסיטת חיפה,
מתכננת ובונה ארכיונים אישיים דיגיטליים ואוהבת שאלות על ייצוג של ידע בתחומים של מדעי 

 .הרוח

 

 
 

 ד"ר עינת רובינשטיין

עינת רובינשטיין היא בלשנית שחוקרת נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית ובממשקים בין ד"ר 
היא מתעניינת במנגנונים לשוניים להבעת הכרח, אפשרות  .הסמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר

 ) diachronicועמדה וחוקרת את התפתחותם של מנגנונים אלה מנקודת מבט של שינוי לשוני
semantics .( אגרים מהיא מסתמכת על שיטות מחקר אמפיריות הכוללות כריית נתונים בעבודתה

טקסטואליים גדולים, עיבוד שפה טבעית וניסויים פסיכובלשניים. היא מובילה את פיתוחו של 
פרויקט בקורפוס היסטורי פתוח ומגוון של העברית החדשה בתקופת התחדשותה כשפה מדוברת, 

 .ים וניתוח לשוני והעשרה של מסמכים היסטוריים בעבריתשמשלב דיגיטציה של חומרים ארכיוני
 

 

 
 ד"ר זף סגל

הארוכה, המתמחה בסוגיות של מרחב, תנועה  19 -סגל הוא היסטוריון של אירופה במאה ה ד"ר זף
ותקשורת. מחקריו ופרסומיו מתמקדים בהיסטוריה של מיפוי, היסטוריה של תחבורה והיסטוריה 
של אמצעי תקשורת, וביחסי הגומלין של אלו עם תפיסות ציבוריות של מרחב. מחקריו משלבים בין 

 )topic modeling ((רשתות) ומידול נושאים ,(SNA מיפוי GIS )דיגיטליות כגון מתודולוגיות
 ."למתודולוגיות היסטוריות "מסורתיות

באוניברסיטה הפתוחה  19 -והמאה ה 18 -הוא מרצה למתמטיקה ולהיסטוריה של המאה ה
רפי ומיפוי ובמכללה האקדמית תל אביב יפו, ומרצה למדעי הרוח הדיגיטליים בתחומי מיפוי גיאוג

 . רשתות באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה
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 ד"ר סיני רוסינק

Dr. Sinai Rusinek teaches Digital Humanities at Haifa University’s Digital 
Humanities program and works at Elijah Lab digital humanities laboratory at Haifa 
University and at OMILAB, the Open University Media and Information Lab. She 
specializes in Digital Humanities and Conceptual History.  

In 2016 and 2017 Sinai won the Pelagios resource development grant for the 
project “Kima: Towards a Hebrew Historical Gazetteer” in which she led a team in 
assembling Geographical toponyms used throughout Jewish history into an open, 
linked data resource and tool. In 2018-2019 she won a grant from the Rothschild 
Europe foundation for her project “DIJEST: Digitizing Jewish Studies”, introducing 
new digital platforms and methods to Jewish studies domains.  

 Dr. Rusinek received her PhD in Philosophy from The Hebrew University of 
Jerusalem. Her dissertation, titled "Criticus, Kritikos: History of the Concepts of the 
Critic and Criticism to 1600," dealt with the way these concepts functioned in 
various contexts and discourses from antiquity to Early Modernity, and with how 
they changed and were formed through these uses. In 2010-2015 she was 
postdoctoral fellow of the Polosnky Academy at the Van Leer Jerusalem Institute 
where she engaged in the history of the early modern concept of envy, as well as 
with the history of paratext and the use of computational methods for the study of 
the history of paratextuality. She has been editor and editor in chief of the Journal 
Contributions to the History of Concepts in the years 2010-2016 and is member of 
the board of the Concepta International Research School for the History of 
Concepts. 

 

 

 
 מיליקובסקי-ד"ר איתי מרינברג

של התלמוד הבבלי  כתב עבודת דוקטור על אודות סיפוריותו מיליקובסקי-ד"ר איתי מרינברג
גוריון בנגב. בעיות מתודולוגיות ותיאורטיות שונות -במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן

הובילו אותו, לגמרי במקרה, להתוודע לעבודתו פורצת הדרך של פרנקו מורטי, ובעקבותיו לעולם 
אצל פרופ' דוקטורט -המחקר החישובי וליישומיו בחקר הפרוזה. בשלב הבא פנה להשתלמות בתר

תחומי לנראטולוגיה באוניברסיטת -יאן כריסטוף מייסטר, חוקר בעל שם עולמי מן המרכז הבין
המבורג שבגרמניה, שם התמחה בתיאוריה של הנראטיב, במחקר חישובי, ובצירופם יחד. לאחר 

מיליקובסקי עם משפחתו לישראל, על מנת לשמש מרצה בכיר -שלוש שנים בהמבורג חזר מרינברג
גוריון בנגב ולייסד בה את המעבדה הספרותית. ספרו -לקה לספרות עברית באוניברסיטת בןבמח

) הציע 2016אילן, -הראשון, 'לא ידענו מה היה לו: ספרות ומשמעות באגדה התלמודית' (הוצאת בר
סטרוקטורליסטית לחקר הסיפור בתלמוד הבבלי; ספרו הבא, 'מחקר טקסטואלי בעידן -גישה פוסט

) עתיד להיות ספר המבוא הראשון 2020היבטים תיאורטיים' (האוניברסיטה הפתוחה,  הדיגיטלי:
 .בעברית למחקר חישובי בספרות ובתחומים משיקים

 

 

 

http://elijahlab.haifa.ac.il/
https://www.openu.ac.il/en/omilab/pages/default.aspx

