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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ט
יש לפנות ישירות למנחה באמצעות המייל

פרופ' ליאת אילון liat.ayalon@biu.ac.il
 .1התערבויות להורדת בעיות נפשיות והתנהגותיות בקרב זקנים והמטפלים בהם
 .2גילנות-אפליה על רקע גיל
 .3תקשורת וזיקנה
 .4בני משפחה מטפלים
 .5מטפלים ישראלים וזרים

פרופ' נחמי באום Nehami.Baum@biu.ac.il
 .1תחושת אובדן במעברי חיים (לידה ,פרישה ,גירושין ,הגירה ,מחלה פיזית או נפשית ,נכות)
 .2סוגיית האובדן אצל תאורטיקנים שונים או בתאוריות שונות

ד"ר רנה בינה rena.bina@biu.ac.il
 .1מצוקה רגשית סביב הלידה ,כולל דיכאון לאחר לידה.
 .2השוואת יעילות טיפול פרטני ,קבוצתי ותרופתי בקרב נשים המתמודדות עם מצוקה רגשית לאחר הלידה
(השתלבות במחקר קיים).
 .3פנייה לקבלת עזרה נפשית
 .4בריאות נפש בקהילה החרדית
 .5בריאות פיזית ובריאות נפשית
 .6שיקום והחלמה בבריאות הנפש
 .7שילוב קהילתי של נפגעי נפש

ד"ר ענת בן-פורת anat.ben-porat@biu.ac.il
 .1אלימות במשפחה
 .2נשים נפגעות אלימות במקלטים :ניתוח משני של נתונים
 .3חווייתם של גברים אלימים ביחסי זוג בטיפול
 .4חוויות המטפל :טראומטיזציה משנית ,שחיקה ,צמיחה
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ד"ר שירלי בן-שלמה (בשבתון) shirley.ben@biu.ac.il
 .1עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער
 .2עבודה סוציאלית עם הורים
 .3השפעות ארוכות טווח של התעללות והזנחה בילדות על התפקוד בבגרות.
 .4מעברים התפתחותיים בחיי הפרט והמשפחה (גיל התבגרות/בגרות צעירה/הורות/סבות)
 .5עבודה סוציאלית ותקשורת/מדיה (היבטים הקשורים ליחסים בין עובדים סוציאליים למדיה וסיקור נושאים
הקשורים לעבודה סוציאלית במדיה)
 .6התערבות באמצעות בעלי חיים בקרב הורים פוגעים/נוער בסיכון/ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.
 .7השתלבות במחקר קיים :הערכת התערבות באמצעות משחק לשיפור התפקוד ההורי.

ד"ר עדי ברק adi.barak@biu.ac.il
 .1תהליכי הבניית משמעות לאחר אובדן
 .2מדיניות חברתית מזווית ביקורתית
 .3כלים יצירתיים בטיפול ובתהליכי הבניית משמעות

פרופ' רחל דקל rachel.dekel@biu.ac.il
 .1התמודדות עם אירועים טראומטיים (אירועי מלחמה ,טרור ,תאונות דרכים ,אלימות במשפחה)
 .2השלכות של אירועים טראומטיים על בני משפחה ועל מטפלים
 .3מחלות כרוניות ותסמונת פוסט-טראומטית

פרופ' אורית טאובמן  -בן-ארי taubman@biu.ac.il
.1

השלכות חיוביות וצמיחה אישית בעקבות התמודדות עם דחק הנובע ממשברי חיים וממעברי חיים
נורמטיביים שונים ,כגון הורות בכלל ובנסיבות מיוחדות כמו פגים ,תאומים; סבות; טיפולי פריון; שירות
צבאי.

.2

הפסיכולוגיה של הנהיגה ונטילת סיכונים (מוטיבציות לנטילת סיכונים ,נהגים צעירים ,גישות לשינוי
התנהגויות מסוכנות ,השפעת חברים ומשפחה)

.3

תאוריית ניהול האימה  -תפיסת מוות ,פחד ממוות והשפעתם על החיים ועל עמדות ותפיסות כלפי יחידים
וכלפי קבוצות חברתיות.
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פרופ' חיה יצחקי (בגמלאות) haya.itzhaky@biu.ac.il
 .1טיפול בילדים ובני משפחותיהם במרכזים לטיפול ייחודי.
 .2צעירים בסיכון
 .3אלימות במשפחה
 .4עבודה סוציאלית קהילתית (התנדבות ,ארגונים פורמליים ובלתי פורמליים ,מנהיגות וכו')
 .5הגירה ורגישות תרבותית
 .6הדרכה

ד"ר שגית לב levsagit4@gmail.com
 .1קונפליקטים ודילמות אתיות של עובדים סוציאליים
 .2היבטים שונים במוסדות לטיפול ממושך (כגון ,הדיירים ,חברי הצוות ,התרבות הארגונית ,האקלים האתי,
תפיסות ,עמדות ומדיניות)
 .3התעללות והזנחה של זקנים

ד"ר דרורית לוי drorit.levy@biu.ac.il
 .1עבודה סוציאלית קהילתית :פיתוח מנהיגות בקהילה (פעילים קהילתיים ,מתנדבים) ,תחושת קהילתיות,
אפקטיביות תכניות התערבות בקהילה.
 .2הגירה :תרומה של משתנים אישיים ,אישיותיים וקהילתיים להסתגלות מהגרים.
 .3הדרכה בעבודה סוציאלית.

פרופ' ריקי פינצי-דותן (בגמלאות) ricky.finzi-dottan@biu.ac.il
 .1אבהות -מעורבות והקשר הרגשי של אבות עם ילדיהם במבנים שונים של משפחות
 .2יחסי זוגיות מזוויות שונות
 .3הורות ו caregiving-לאור תיאוריית ההתקשרות
 .4ילדים בסיכון :התעללות פיזית ,רגשית ומינית ,הזנחת ילדים

אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 7736 | F: 03 738 4042 | socialwork.school@biu.ac.il 5290002

www.biu.ac.il

הפקולטה למדעי החברה

Faculty of Social Sciences

בית הספר לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד

The Louis and Gabi Weisfeld
School of Social Work

ד"ר שרה פרידמן sara.freedman@biu.ac.il
 .1תסמונת פוסט-טראומטית
 .2טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
 .3טיפול ושימוש במציאות מדומה ()Virtual Reality
 .4מחקר הבודק התערבות בחדר מיון – השתלבות במחקר קיים

פרופ' ליאת קוליק liat.kulik@biu.ac.il
 .1משפחות עובדות (כפולות קריירה)
 .2יחסי זוגיות (יחסי כוח ,חלוקת עבודה ,איכות יחסים ומשפחות חדשות)
 .3אבטלה
 .4מצבי לחץ ושחיקה נפשית בעבודה
 .5התנדבות
 .6היבטים פסיכו-חברתיים של הומוסקסואליות
 .7נשים חרדיות

פרופ' יונתן רבינוביץ jonathan.rabinowitz@biu.ac.il
 .1סכיזופרניה ויעילות של שיטות טיפול במחלה (ניתוח משני של נתונים ומחקר כמותי)

ד"ר שירי שנאן-אלטמן shiri.altman@biu.ac.il
 .1גורמים נפשיים ,התנהגותיים וחברתיים במצבי בריאות וחולי
 .2התמודדות עם מצבי חולי כרוני (אנשים חולים ,בני משפחה ,אנשי מקצוע)
 .3עבודה סוציאלית במערכת הבריאות
 .4טיפול פורמלי ובלתי פורמלי בזקנים
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