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 ג תשפ"רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 ד"ר אורג איילת  שם המרצה 

 ayelet.oreg@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

   work.biu.ac.il/node/5936-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 .נושאים הקשורים למשפחה, הורות, לידה והנקה כפי שהן מובנות ברשתות החברתיות, בתקשורת ובאומנות .1

  .בתרומות אברים, תרומות חלב אם, דם, זרע, ביציות, ופונדקאותסוגיות חברתיות, תרבותיות, דתיות ופוליטיות  .2

 סולידריות, זהויות, ערכים וקונפליקטים בחברה הישראלית  .3

 .סמלים, מאגיה ואמונות תפלות .4

  תפיסות חברתיות ותרבותיות כלפי הנקה וחלב אם .5

 חלב אם, הנקה ושיתופי חלב אם בראי האומנות ובהיסטוריה  .6

 

 כן  סטודנטים למחקרים קיימיםצירוף 

 נושאי מחקרים קיימים

  תרומות אברים בין יהודים לפלשתינים .1

 תרומות און ליין, תרומות בקהילה, בנק חלב, וגמחי"ם של חלב אם  –תרומות חלב אם  .2

  תרומות כליה אלטרואיסטיות .3

 טקסים, טקסי זיכרון ושימוש בגוף בטקסים  .4

 סרוגייטים  – מוטיבציות וחוויות של מטפלים מיניים  .5

  אובדן ושכול .6

 חלב אם בראי האומנות  .7

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

מהי החוויה והמשמעות שמקנות בנות הזוג של תורמי כליה לזרים, לבחירה ולתהליך התרומה, ולהשפעות   .1
 מעגלי החיים השונים.התרומה על 

 דע, ועמדות של אימהות ושל צוותי רפואיים בחברה הערבית בישראל, כלפי שיתופי חלב אם י .2
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 ליאת   איילון 'פרופ שם המרצה 

 liat.ayalon@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 /http://www.liatayalon.com  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 גילנות . 1

 . סטראוטיפים מגדריים בזיקנה בראי הקולנוע והספרות 2

 הבריאות בקרב זקנים . טיפול נפשי במערכת 3

 ידי בני משפחה ומטפלים  ל. טיפול בזקנים ע 4

 .נושאים משפטיים בזיקנה, כגון זקנים בסכסוכים משפטיים, זקנים נפגעי עבירה, עזרה במיצוי זכויות דרך המערך המשפטי 5

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 . דיור מוגן 1

 חברתיות . רשתות 2

 . גילנות 3

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 . איכותני 1
 . כמותי 2
 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 . מיניות בקרב נפגעי נפש זקנים1

 . מקומה של הסליחה לעצמי ולהורה בעת תהליך סידור מוסדי בבית אבות 2

 בחייהם בתקופת הזיקנה . חוויותיהם של אנשים המתמודדים עם דיכאון לראשונה 3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 נחמי  באום 'פרופ שם המרצה 

 nehami.baum@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Baum_Nehami_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

  אויה נוכח ציפייה חברתית נורמטיבית שלוויה של אבות ו/או אמהות כשילדם חי מעבר לים, הח ו אובדנים שאינם מוות, כגון הח

 .יה נוכח סיומה של חברות משמעותיתו התממשה )זוגיות, הורות, לימודים, הנקה(, החו 

 

 לא צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 נורמטיביות של נשים לאחר לידה כפי שעולה בעלונים . אופן התייחסותו של הממסד הרפואי למצוקות 1

 . השפעות הטיפול בפוגעים מינית על חוויית מטפלים גברים ונשים במרחב הציבורי, המקצועי והמשפחתי 2

 . עבודה טיפולית עם אבות שילדיהם הוגדרו בסיכון מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים 3
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 ג "תשפל רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"
 

 ד"ר בינה רנה  שם המרצה 

   rena.bina@biu.ac.il כתובת דוא"ל 

   work.biu.ac.il/Bena_Rena_heb-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 בריאות נפשית סביב הלידה בקרב נשים וגברים  .1

 בריאות נפש ואוכלוסיות ייחודיות )כגון חרדים וערבים(  .2

 רווחה נפשית, גופנית, חברתית, רוחנית ועוד  :(wellness) היבטים בשלומות .3

 והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית אתגרי התמודדות   .4

 פנייה לשירותי בריאות הנפש ושימוש בשירותים  .5

 התערבויות טיפוליות ומניעתיות: יעילות, קבילות ומוכנות מקצועית לביצוע התערבויות  . 6

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 לידתית בתקופת הקורונה - סבבריאות נפש  .1

 מיזם אינטרנטי לאיתור והפנייה לעזרה של נשים עם מצוקה רגשית סביב הלידה  . 2

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 נפשית חמורה תרומתם של משתנים אישיים לשימוש בשירותי 'סל שיקום' בקרב אוכלוסיית המתמודדים עם הפרעה  .1

 תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים לרווחתם הנפשית של אבות לאחר לידה  .2

כוונתם של בני משפחה לעודד נשים אחרי לידה עם סימפטומים של דיכאון לפנות לעזרה: תפקידם של ידע, עמדות,   .3

 סטיגמה והכרה בתסמינים של דיכאון אחרי לידה 

אישיות, אירועי חיים תרבות וסטיגמה מופנמת לבין רווחה נפשית בקרב אנשים המתמודדים עם  הקשר בין תכונות  .4

 מחלות נפשיות 

 תרומתם של משאבים אישיים לרווחה נפשית של נשים בתקופה שלאחר הלידה  .5

גיות  גורמים המסבירים את תפיסת המוכנות המקצועית של אנשי מקצוע בתחום השיקום בבריאות הנפש לעסוק בסו . 6

 רוחניות במפגש עם לקוחותיהם 
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 ענת  פורת- בן ד"ר  שם המרצה 

 porat@biu.ac.il-anat.ben  כתובת דוא"ל 

 Porat_Anat_heb-work.biu.ac.il/Ben-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 אלימות במשפחה  .1

 חוויית המטפל בנפגעי טראומה: טראומטיזציה משנית וצמיחה  .2

 הערכת התערבויות במקלטים לנשים נפגעות אלימות  .3

 

 לא סטודנטים למחקרים קיימיםצירוף 

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי  .1
 איכותני  .2

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 חווייתם של בני זוג של עובדות סוציאליות לחוק הנוער בעקבות עבודתן  .1

 הכלכלי והתעסוקתי של הנשים הקשר בין "סינדרום האישה המוכה" לבין יעילות הורית והמצב  .2

 גברים שרצחו את בנות זוגם : תרומתם של משתני רקע, אירועי דחק בעבר ומצוקה נפשי  .3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 שירלי  בן שלמה ד"ר  שם המרצה 

 shirley.ben@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

   Shlomo_Shirley_heb-work.biu.ac.il/index.php/index.php/Ben-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 עבודה טיפולית עם מגוון אוכלוסיות ותרומתה לשביעות רצון מהחיים ומשמעות בחיים של המטופלים.  .1

 ובמסגרות חוץ ביתיות: אומנה ופנימיות(. עבודה סוציאלית המכוונת להגנה על ילדים ונוער בסיכון ובסכנה )בקהילה  .2

)למשל: אירועים בריאותיים/שינויים דמוגרפיים/חקיקה/משברים משפחתיים( על תהליכים   השפעת אירועים חיצוניים .3

 של עיצוב זהות אישית ומקצועית.

פולי  השפעת המדיה על הבנייה של סוגיות חברתיות ועל קידום ההכרה הציבורית בהן ) אלימות במשפחה/ טי .4

 פריון/הורות/תרומת איברים(. 

 שפעת המדיה על תפיסת מקצוע העבודה הסוציאלית ועל תפיסת מעמדם של העובדים הסוציאליים. ה .5

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 .השפעת מגפת הקורונה על תהליכי עיצוב זהות של מתבגרים .1

 .במדיה והשפעתה על קידום ההכרה הציבורית בנושאההבניה של אלימות במשפחה  .2

 הקשר בין השמה חוץ ביתית בילדות לשביעות הרצון מהחיים בשלב הבגרות הצעירה.  .3

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי  .1
 איכותני  .2
 משולב  .3
 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 נוער שעברו "קריסת אומנה". סיומי אומנה לא מתוכננים בגיל ההתבגרות: חוויות בני   . 1

 מאפיינים אישיים, משפחתיים וקהילתיים ותרומתם להתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים דתיים.     . 2

 משתנים אישיותיים ותמיכה הורית ותרומתם לרווחה נפשית של 'בוגרים צעירים'.   . 3

 כלפיהם.  תפיסת עובדים סוציאליים לחוק הנוער את תופעת השיימינג ברשת המופנית  . 4

 השפעת אופי הסיקור התקשורתי על ערך עצמי מקצועי ותחושת אשמה של עובדים סוציאליים.   . 5

 ניתוח שיח של קבוצות תמיכה להורים ברשת הפייסבוק.  . 6
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 עדי  ברק ד"ר  שם המרצה 

 adi.barak@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Barak_Adi_Heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 .  טיפול פסיכדלי; החוויה הפסיכדלית .1

 טיפול, פוליטיקה ואמנות נקודת המפגש שבין  .2

 עבודה סוציאלית ביקורתית  .3

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 במלחמה או בטרור  הבניית משמעות אידאולוגית בקרב אנשים ששכלו בן משפחה קרוב 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 הבניית משמעות אידיאולוגית בקרב מטפלות העובדות עם נפגעות תקיפה מינית  .1

 חווית ההיעזרות של צעירות טרנסג'נדריות ישראליות   .2

 חוויית הבדידות של גברים הומואים בגילאי אמצע החיים  .3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 רחל  דקל 'פרופ שם המרצה 

 rachel.dekel@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 /http://www.racheldekel.com  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 השלכות של אירועי משבר וטראומה על המשפחה . 1

 . זוגיות והתמודדות 2

 במשפחה . אלימות 3

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל ממצוקה טראומטית 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 . כמותי 1
 . איכותני 2
 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

מחשבתית ותמיכה חברתית להסתגלות לשירות הצבאי בישראל  . התרומה של תפיסת משמעות התפקיד הצבאי, גמישות 1

 בקרב חיילים בתפקידים עורפיים 

 חווייתם של גברים שעברו פגיעה מינית על ידי נשים-"זה כואב כשאת נוגעת"  .2

 החלמה ממצוקה פוסט טראומטית: התרומה של חשיפה עצמית כמאפיין אישי וכמאפיין בינאישי של הזוגיות  .3

 חווית האמהות של מבקשות מקלט מאריתריאה החיות בישראל. 4
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 שלומית  וייס דגן  ד"ר  שם המרצה 

   dagan@biu.ac.il-shlomit.weiss כתובת דוא"ל 

   work.biu.ac.il/index.php/index.php/Weiss_Dagan_Shlomit_Heb-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 .עוני וחוויות החיים בעוני 1

 מדיניות הגנת הילד והוצאות ילדים מהבית .2

 מדיניות ומיצוי זכויות בגיל זקנה.3

 .עבודה סוציאלית קהילתית 4

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 עוני בזיקנה בתקופת הקורונה 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 טראומטיזציה משנית של מתנדבים בצוות צח"י  .1

 התנדבות בקרב בני נוער החיים בעוני  .2

 חוויית העוני של חיילים בצבא  .3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 נעמי  ורבלוף בקר ד"ר  שם המרצה 

 Nomi.Werbeloff@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Werbeloff_Becker_Heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 גורמי סיכון להתנהגות אבדנית . 1

 רווחה נפשית על  סימפטומים פסיכוטיים אצל אנשים ללא תחלואה פסיכיאטרית והשפעת על תפקוד ו .2

 אטיולוגיה של מחלת הסכיזופרניה  .3

 

 לא צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 שנה  לאחרמאפיינים של אנשים המגיעים לחדרי מיון לאחר ניסיונות אבדניים ומעקב קליני   .1

 היענות ויעילות  ,ם מחלות פסיכוטיות: שכיחותעטיפול קוגניטיבי התנהגותי לאנשים  .2

 על היענות לטיפול  התובנה בקרב אנשים עם מחלות פסיכוטיות והשפעת  .3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

   אורית ארי-בן –טאובמן  'פרופ שם המרצה 

 taubman@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 https://faculty.biu.ac.il/~taubman/index.html  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

השלכות חיוביות וצמיחה אישית בעקבות התמודדות עם דחק הנובע ממשברי חיים וממעברי   -צמיחה אישית במעברי חיים . 1

מעבר להורות בכלל ובנסיבות מיוחדות כמו פגים, תאומים, טיפולי פריון; מעבר לסבות; מעבר לשירות  חיים נורמטיביים, כגון 

 .צבאי

של נהיגה ונטילת סיכונים, עם דגש על נטילת סיכונים בקרב צעירים )ויסות רגשי, מוטיבציות, גישות לשינוי   הפסיכולוגיה. 2

 התנהגות, השפעת המעגל המשפחתי והחברתי, העברה בינדורית(

- תפיסת מוות, פחד ממוות והשפעת המודעות למוות על קבלת החלטות, על יחסים בין אישיים ובין  -. תאוריית ניהול האימה 3

 משמעות בחיים על בוצתיים, ק

 

 לא צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 שהנחיתי לאחרונה דוגמאות לעבודות תזה 

 .תרומתם של משתנים אישיים ותמיכת אם לבריאותן הנפשית של נשים צעירות ומבוגרות הנמצאות בתחילתם של טיפולי פריון 1

השוואה בין אמהות יחידניות מבחירה   -.תרומתם של משאבים אישיים לבריאות נפשית וצמיחה אישית במעבר לאמהּות2

 לאמהות בזוגיות 

 השוואה בין אבות לבין אמהות לילד ראשון   –.תרומתם של מודעות עצמית ומקורות תמיכה חברתית לצמיחה אישית 3

.צמיחה אישית בקרב אימהות לתינוקות פגים: על הקשרים שבין חומרת האירוע, דחק סובייקטיבי ומשאבים אישיים )פנימיים  4

 וחיצוניים( לבין צמיחה אישית 

 י וסלחנות לבין סגנונות נהיגה .הקשר בין ויסות רגש 5

השוואה בין אבות לתאומים לבין   -.תרומתם של משאבים אישיים, דחק הורי ומעורבות לצמיחה אישית בקרב אבות טריים 6

 אבות ליחידאים 
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 חיה  יצחקי  פרופ' )אמריטה( שם המרצה 

 Haya.Itzhaky@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Itzhaky_Haya_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 צעירים בסיכון  .1

 להט"ב, חרדים קהילות ייחודיות, כגון   .2

 חוסן אישי וקהילתי  .3

 הגירה ורגישות תרבותית  .4

 הדרכה  .5

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 תרומת גורמים אישיים וחברתיים על התנהגות בריאותית 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 . כמותי 1
 . איכותני 2
 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

תרומתם של משאבים אישיים )הערכה עצמית ושליטה עצמית( ומשאבים סביבתיים )שייכות לקהילה ותמיכה חברתית(  . 1

 לרווחה אישית, יכולת מנהיגות ואפקטיביות הפרויקט בקרב סטודנטים הלוקחים חלק בפעילות כפרי סטודנטים 

 צעירים בסיכון בחינת תרומתם של מאפיינים אישיים וסביבתיים להסתגלות בקרב  .2

 תרמילאים ישראלים והגורמים התורמים לה   ב. התנהגות סיכונית בקר3
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 שגית  לב ד"ר  שם המרצה 

    sagit.lev@biu.ac.il כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Lev_Sagit_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 של עובדים סוציאלייםמקצועיים  אתיים ת, דילמות וקונפליקטיםיוהתמודדו .1

 מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים  .2

ממושך )כגון, הדיירים, חברי הצוות, התרבות הארגונית, האקלים האתי, תפיסות, עמדות  היבטים שונים במוסדות לטיפול   .3

 ומדיניות(

 התעללות והזנחה של זקנים  .4

 

 לא צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 המקצוע והזהות המקצועית של עובדים סוציאליים שחוו עוני ומחסור בילדותם תפיסת  .1

תפיסת התפקיד של העובדת הסוציאלית בוועדה להפסקת הריון, הדילמות בפניהן היא ניצבת, עמדותיה והגורמים   .2

 המשפיעים על החלטותיה. 
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 דרורית   לוי ד"ר  שם המרצה 

 drorit.levy@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Levy_Drorit_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

קהילתית. בין הנושאים: פיתוח מנהיגות בקהילה )פעילים קהילתיים, מתנדבים(, תחושת קהילתיות,  עבודה סוציאלית  .1

אפקטיביות של תכניות התערבות בקהילה, תרומתם של משאבים קהילתיים לרווחה האישית של אוכלוסיות שונות,  

 .בהן: מתמודדים עם מגבלה נפשית

 הגירת עבודה.   ,, אישיותיים וקהילתיים להסתגלות מהגריםהגירה. בין הנושאים: תרומתם של משאבים אישיים .2

 הדרכה בעבודה סוציאלית   .3

 התנדבות וניהול התנדבות  .4

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 יפורטו באופן אישי למעוניינים

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי  .1
 איכותני  .2

 

 שהנחיתי לאחרונה דוגמאות לעבודות תזה 

 מהעיניים שלכם: תפיסות של לקוחות רווחה אודות תרומת תכנית קהילתית לצמצום עוני והדרה לחייהם  .1

 תפיסותיהם וחוויותיהם של גברים את נשותיהם העובדות במשפחות יוצאות אתיופיה  .2

העתיד של בני נוער וצעירים  תרומתם של משתנים אישיותיים, יחס כלפי בעלי חיים והיקף ההתנדבות לתפיסת   .3

 המתנדבים במרכז לרכיבה טיפולית בישראל 
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 איילת  מקרוס ד"ר  שם המרצה 

 ayelet.makaros@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Makaros_Ayelet_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 עבודה סוציאלית קהילתית . 1

 . מעורבות עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות 2

 . שינוי חברתי ותהליכי חקיקה 3

 . אקטיביזם של נשים 4

 שיתופי פעולה בין ארגונים . 5

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 נשים אקטיביסטיות בחברה הישראלית ובחברה הערבית 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 בפרקטיקת מדיניות: נקודת מבטם של מנהלים . מעורבות המחלקות לשירותים חברתיים בישראל 1

 . שינוי מדיניות חברתית: הקשר בין מאפייני קואליציות לשינוי מדיניות חברתית לבין אפקטיביות התערבות הקואליציות 2
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 ד"ר עלי סאלח דראושה ניווין  שם המרצה 

   saleh@biu.ac.il-Neveen.ali כתובת דוא"ל 

   work.biu.ac.il/node/5937-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 זוגית, ואלימות כלפי נשים אלימות במשפחה, אלימות  .1

 אלימות בקהילה והשלכותיה על בני המשפחה: ילדים, מתבגרים והורים  .2

 של החשיפה לסוגי אלימות שונים השלכות ארוכות טווח .3

 המסבירים את ההשלכות של החשיפה לסוגי אלימות שוניםהמעכבים והגנה וסיכון  גורמי .4

 אלימות הורות בצל  .5

  בהקשר לעבודה סוציאלית תכשירות תרבותי  .6

 עבודה סוציאלית וקונפליקט  .7

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 עבודה סוציאלית בזירה מורכבת ופוליטית  .1

 השלכות החשיפה לאלימות בקהילה   .2

 הורות של אלימות במשפחה בהקשר  .3

 תפיסותיהם של הלקוחות בלשכות הרווחה  .4

 בריאות הנפש בחברה הערבית  .5

 עובדים סוציאליים ואלימות במשפחה  .6

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי  .1
 איכותני  .2

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 )בגמלאות( ריקי דותן-פינצי  'פרופ שם המרצה 

   dottan@biu.ac.il-ricky.finzi  כתובת דוא"ל 

 Dottan_Ricky_en-work.biu.ac.il/en/Finzi-http://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

  יאורית ההתקשרותי תיאוריות יחסי אובייקט ות  -למחקר תיאוריות בסיס   .1

 ילדים -ית ההתקשרות: הורות )אבהות ואימהות(, זוגיות ויחסי הוריםי יחסי  משפחה לאור תיאור .2

פיסה עצמית )גיבוש זהות  על תעל תפקוד ו  (התעללות פיזית, רגשית, מינית והזנחה)השלכות של התעללות במשפחה  .3

 וקורבנות( 

 משפחותיהם וילדים בסיכון   .4

 

 לא צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 י כמות

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 תרומת היחס ההורי והדיפרנציאציה של העצמי לתמיכה זוגית כמנבאים של שביעות רצון מהזוגיות  .1

 נרקיסיסטיים בבגרות: תרומתם של תפיסת היחס ההורי, אוריינטציית התקשרות וויסות רגשי קווי אישיות  .2

 caregivingתפיסת הקשר עם התינוק וסימפטומים דיכאוניים לאחר לידה: תרומתם של נטיות טיפוליות ) .3

dispositions תפיסת מסוגלות אימהית ושביעות רצון מהזוגיות ,) 

חס הורי, העדפה הורית ושביעות הרצון מהזוגיות לרווחתם הנפשית של אנשים  תרומתם של סגנונות התקשרות, י .4

 המתמודדים עם מחלות נפש כרוניות 

( ואינטימיות לשביעות רצון  couple caregivingתרומתם של מאפיינים אישיותיים נרקיסיסטיים, תמיכה זוגית ) .5

 מהמיניות ולתפיסת 'מהי בגידה' 
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 שרה  פרידמן  'פרופ שם המרצה 

 sara.freedman@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 /https://ptsdtreat.weebly.com  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 התפתחות, מניעה וטיפול : תסמונת פוסט טראומטית .1

 הערכה וטיפול  : מציאות מדומה .2

 טיפול קוגניטבי התנהגותי  .3

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 מציאות מדומה 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים, תמיכה חברתית נתפסת, דיכאון וסגנון התקשרות לאחר חשיפה לאירוע   .1

 טראומטי, בבדיקה לאורך זמן 

 דיסוציאציה ורוחניות: תפקידה של ספיגה דיסוציאטיבית בקשר בין טראומה ורוחניות  .2

טראומטית: הקשר בין  -טיביים של הפרעת דחק פוסטיטראומטי עבור אבות נוכחים, בראי מודלים קוגנ לידה כאירוע  .3

 טראומטיים -תפיסות שליליות של אירוע הלידה לבין התפתחות תסמינים פוסט

אקטיביים לבין צמיחה  -התמכרות למכור: הקשר בין טראומטיזציה משנית בקרב מטפלים במכורים לחומרים פסיכו .4

 פוסט טראומטית 

 קבלת רגשות שליליים בקשר הזוגי כתורמת לשביעות הרצון מהזוגיות  .5
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 יעל   ויזל-קרני ד"ר  שם המרצה 

 visel@biu.ac.il-yael.karni  כתובת דוא"ל 

 Visel_Heb-work.biu.ac.il/Karni-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 היבטים אישיים ומשפחתיים בקרב הורים המגדלים ילדים עם מוגבלות התפתחותית  .1

 הערכת שיטות התערבות לילדים עם מוגבלויות  .2

 מקצוע אודות ילדים בסיכון ידע ועמדות אנשי   .3

 איון ילדים אודות אירועי חיים יר .4

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 איכות חיי משפחה שבקרב משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות  .1

 הערכת התערבות בגיל הרך  .2

 ידע ועמדות אנשי מקצוע אודות ילדים בסיכון  .3

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 הקשר בין מאפייני פגיעה שחוו ילדים בתוך התא המשפחתי לבין יכולת המנטליזציה ופרשנותם את הפגיעה  .1

 תפיסותיהם של אנשי מקצוע את צרכיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית המתמודדים עם אובדן אדם קרוב  .2

 ומשפחתיים  להסתגלות נפשית של אחאים לילד עם מוגבלות בחברה החרדית בישראל הקשר בין מאפיינים הוריים  .3
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 צוקרמן יעל -שובל ד"ר  שם המרצה 

   Yael.Shoval@biu.ac.il כתובת דוא"ל 

   work.biu.ac.il/Shoval_Yael_heb-https://social כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

     השלכות של אירועי משבר וטראומה על הפרט ועל משפחה .1

 תסמונת פוסט טראומטית: התפתחות, מניעה וטיפול  .2

  טראומטית-פוסטטראומטיזציה משנית וצמיחה   .3

  טיפול קבוצתי הערכה וטיפול .4

 בי התנהגותי    יטיפול קוגניט  .5

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל ממצוקה טראומטית     

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני  .1
 כמותי  .2

 

 שהנחיתי לאחרונה דוגמאות לעבודות תזה 

השפעת התערבות מבוססת קשיבות על רמת דחק, יכולת וויסות רגשית ושביעות רצון מהתפקיד בקרב חיילים מגדודי   .1

 .המעברים

התנהגותית זוגית על מצוקה פוסט טראומטית, שביעות רצון מהזוגיות, אלימות וויסות  -השפעת התערבות קוגנטיבית .2

 .טראומטית-סובל מתסמונת פוסטרגשי כאשר אחד מבני הזוג 

 .הקשר בין עבודה בבית חולים בתקופת הקורונה לתסמינים פוסט טראומטיים ושחיקה בקרב עובדים בבית חולים .3

 . ויסות רגשי ורומינציות כמתווכים את הקשר בין קשיבות לצמיחה פוסט טראומטית .4
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 ג "תשפרשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל 
 

 שירי  שנאן אלטמן ד"ר  שם המרצה 

 shiri.altman@biu.ac.il  כתובת דוא"ל 

 work.biu.ac.il/Altman_Shiri_heb-https://social  כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים בהתמודדות עם מחלה או משבר בריאותי היבטים . 1

 . אסטרטגיות התמודדות עם מצבי חולי ברמת הפרט, המשפחה והקהילה 2

 . עבודה סוציאלית בתחום הבריאות 3

 . קידום בריאות 4

 

 כן  צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

 נושאי מחקרים קיימים

 משפחה בנוגע לטיפול באנשים עם דמנציה עמדות רופאים ובני  .1

 התמודדות עם אנדומטריוזיס בקרב נשים ובני זוגן  .2

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 כמותי 
 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

 התנהגות בריאותית בקרב קהילת הלהט"ב בישראל  .1

 איכות חיים תלוית בריאות בקרב נשים עם וולודיניה  .2

 מתוך משבר בקרב ילדים בוגרים להורה חולה סרטן צמיחה  .3

  היענות לטיפול בקרב הורים לילדים עם סוכרת .4

 רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה .5
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 שלוין שחר -ד"ר תימור שם המרצה 

   stimorshlevin@gmail.com כתובת דוא"ל 

   Shlevin-https://www.researchgate.net/profile/Shachar_Timor כתובת אתר אישי 

 

 נושאי הנחיה 

 שאלות פרקטיות ותיאורטיות  –סוציאלית ביקורתית  עבודה  .1

 הממשק והמתח בין תפיסה ביקורתית מקצועית ובין ניהול ציבורי  .2

 עבודה סוציאלית מודעת עוני בשירות הציבורי  .3

 מיניות בעבודה סוציאלית  .4

 אקטיביזם חברתי של עובדות סוציאליות  .5

 רפלקטיביות ביקורתית  . 6

 

 כן  סטודנטים למחקרים קיימיםצירוף 

 נושאי מחקרים קיימים

  פרקטיקה ביקורתית בשירותים החברתיים .1

  ניהול ביקורתי בשירותים החברתיים .2

 מיניות יומיומית בעבודה סוציאלית  . 3

 

 

 מתודולוגיה מועדפת 

 איכותני 

 

 דוגמאות לעבודות תזה שהנחיתי לאחרונה 

אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית: מחקר פעולה משתף בשירותי דיור מוגן עבור זכאי  פרקטיקה מודעת עוני עם  .1

 סל שיקום המתגוררים בקהילה 

 חוויות של טראומה עיקשת ותחושת סוכנות של נשים פלסטיניות חסרות מעמד אשר מרכז חייהן בארץ ישראל  .2
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