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רשימת מנחי עבודות דוקטורט 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

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 (אמריטה) 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 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)
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