רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' איילון ליאת

כתובת דוא"ל

liat.ayalon@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

http://www.liatayalon.com/

נושאי הנחיה
 .1גילנות
 .2סטראוטיפים מגדריים בזיקנה בראי הקולנוע והספרות
 .3טיפול נפשי במערכת הבריאות בקרב זקנים
 .4טיפול בזקנים על ידי בני משפחה ומטפלים
. 5נושאים משפטיים בזיקנה ,כגון זקנים בסכסוכים משפטיים ,זקנים נפגעי עבירה ,עזרה במיצוי זכויות דרך המערך המשפטי
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
 .1דיור מוגן
 .2רשתות חברתיות
 .3גילנות
מתודולוגיה מועדפת
 .1איכותני
 .2כמותי
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
.1פתיחת תיק אימוץ בגילאי אמצע החיים ובזקנה  -המשמעות עבור המאומצים ועבור ילדיהם הבוגרים
.2היבטים אישיים וחברתיים של הזדקנות ללא ילדים בישראל
.3מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך לזקנים
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' באום נחמי

כתובת דוא"ל

nehami.baum@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Baum_Nehami_heb

נושאי הנחיה
אבדנים שאינם מוות
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

לא

נושאי מחקרים קיימים

מתודולוגיה מועדפת
איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
 .1צלילי השקט :חווית החולי של גברים שאובחנו כחולים בסרטן השד
.2תרומתם של משתנים אישיים ,זוגיים וחברתיים להחלמתם האישית של אנשים עם מחלת נפש החיים בזוגיות
.3אלימות אינטימית :הסברים של גברים את חוויית הזוגיות
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

ד"ר בינה רנה

כתובת דוא"ל

rena.bina@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Bena_Rena_heb

נושאי הנחיה
 .1בריאות נפשית סביב הלידה בקרב נשים וגברים
 .2בריאות נפש ואוכלוסיות ייחודיות (כגון חרדים וערבים)
 .3היבטים בשלומות  (wellness):רווחה נפשית ,גופנית ,חברתית ,רוחנית ועוד
 .4אתגרי התמודדות והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית
 .5פנייה לשירותי בריאות הנפש ושימוש בשירותים
 .6התערבויות טיפוליות ומניעתיות :יעילות ,קבילות ומוכנות מקצועית לביצוע התערבויות
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
 .1בריאות נפש סב-לידתית בתקופת הקורונה
 .2מיזם אינטרנטי לאיתור והפנייה לעזרה של נשים עם מצוקה רגשית סביב הלידה
מתודולוגיה מועדפת
כמותי
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

ד"ר בן פורת ענת

כתובת דוא"ל

anat.ben-porat@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

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

נושאי הנחיה
 .1אלימות במשפחה
 .2חווית המטפל בנפגעי טראומה -טראומטיזציה משנית וצמיחה
 .3הערכת התערבויות במקלטים לנשים נפגעות אלימות
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

לא

נושאי מחקרים קיימים

מתודולוגיה מועדפת
 .1כמותי
 .2איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
.1

תרומתם של משתני רקע ,משתנים אישיים ומשתנים קהילתיים לאיכות חיים ,יכולת תעסוקתית ושביעות רצון תעסוקתית
בקרב נשים נפגעות אלימות יוצאות מקלטים

.2

מטפלים בילדים נפגעי התעללות :גורמים התורמים לטראומטיזציה משנית ,צמיחה ותפיסת אפקטיביות הטיפול בקרב
עובדים סוציאליים לחוק הנוער והמשפחה
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג

שם המרצה

ד"ר בן שלמה שירלי

כתובת דוא"ל

shirley.ben@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

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

נושאי הנחיה
.1

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

.2

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

.3

השפעת אירועים חיצוניים (למשל :אירועים בריאותיים/שינויים דמוגרפיים/חקיקה/משברים משפחתיים) על תהליכים
של עיצוב זהות אישית ומקצועית.

.4

השפעת המדיה על הבנייה של סוגיות חברתיות ועל קידום ההכרה הציבורית בהן ( אלימות במשפחה /טיפולי
פריון/הורות/תרומת איברים).

.5

השפעת המדיה על תפיסת מקצוע העבודה הסוציאלית ועל תפיסת מעמדם של העובדים הסוציאליים.

צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
.1

השפעת מגפת הקורונה על תהליכי עיצוב זהות של מתבגרים.

.2

ההבניה של אלימות במשפחה במדיה והשפעתה על קידום ההכרה הציבורית בנושא.

.3

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

מתודולוגיה מועדפת
.1
.2
.3

כמותי
איכותני
משולב

דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
.1הקשר בין קבלה ודחי יה הורית בילדות לבין תפיסת ההורות ומשמעות בחיים בקרב נשים וגברים מטופלי מתדון.
. 2הקשר בין היחסים עם האם בילדות ,סגנון התקשרות ומנגנוני הגנה של האגו לבין התמכרות לאכילה כפייתית  :הבדלים בין
נשים יהודיות לערביות
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

ד"ר ברק עדי

כתובת דוא"ל

adi.barak@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Barak_Adi_Heb

נושאי הנחיה
.1

טיפול פסיכדלי; החוויה הפסיכדלית .

.2

נקודת המפגש שבין טיפול ,פוליטיקה ואמנות

.3

עבודה סוציאלית ביקורתית

צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
הבניית משמעות אידאולוגית בקרב אנשים ששכלו בן משפחה קרוב במלחמה או בטרור
מתודולוגיה מועדפת
איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
בחינתם של תהליכי הבניית משמעות בקרב נשים שחוו פגיעה מינית בילדות
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' דקל רחל

כתובת דוא"ל

rachel.dekel@biu.ac.il

כתובת אתר
אישי

https://www.racheldekel.com/

נושאי הנחיה
 .1השלכות של אירועי משבר וטראומה על המשפחה
. 2זוגיות והתמודדות
 .3אלימות במשפחה

צירוף סטודנטים למחקרים
קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל ממצוקה טראומטית

מתודולוגיה מועדפת
 .1כמותי
 .2איכותני

דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
" .1זיכרון בגוף ראשון"  :עקביותם של זיכרונות טראומטיים וביטוים הגופני והנפשי לאורך שלושה עשורים:
ניתוח נרטיבים של לוחמים ממלחמת לבנון הראשונה
 .2החלמה אישית ממצוקה פוסט טראומטית :תרומתם של חשיפה עצמית ,תמיכת עמיתים וסטיגמה עצמית
 .3שימוש במודל טראומה מורחב לניבוי אלימות זוגית בקרב גברים המטופלים במרכזים לטיפול ומניעת אלימות
במשפחה
 .4ד פוסי הסתגלות לאורך זמן של מתבגרים לאחר אירוע רפואי טראומטי :תרומתם של מאפייני האירוע,
משתנים הוריים ומשפחתיים
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המנחה

ד"ר ורבלוף בקר נעמי

כתובת דוא"ל

Nomi.Werbeloff@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Werbeloff_Becker_Heb

נושאי הנחיה
 .1גורמי סיכון להתנהגות אבדנית
 .2סימפטומים פסיכוטיים אצל אנשים ללא תחלואה פסיכיאטרית והשפעת על תפקוד ועל רווחה נפשית
 .3אטיולוגיה של מחלת הסכיזופרניה
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

לא

נושאי מחקרים קיימים

מתודולוגיה מועדפת
כמותי
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
 .1השפעת התערבות מוקדמת יזומה ,להערכה וטיפול ב PTSD-מיד לאחר מבצע "צוק איתן" :השוואה לפנייה עצמאית
מאוחרת
.2

עיתוי הפגיעה הקוגניטיבית בקרב חולים במחלות פסיכוטיות (סכיזופרניה ,הפרעה בי-פולארית ,הפרעה סכיזו-
אפקטיבית).
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' טאובמן – בן-ארי אורית

כתובת דוא"ל

taubman@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

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

נושאי הנחיה
 .1צמיחה אישית במעברי חיים  -השלכות חיוביות וצמיחה אישית בעקבות התמודדות עם דחק הנובע ממשברי חיים
וממעברי חיים נורמטיביים שונים ,כגון מעבר להורות בכלל ובנסיבות מיוחדות כמו פגים ,תאומים ,טיפולי פריון; מעבר
לסבות; מעבר לשירות הצבאי.
.2

הפסיכולוגיה של נהיגה ונטילת סיכונים ,עם דגש על נטילת סיכונים בקרב צעירים (ויסות רגשי ,מוטיבציות ,גישות לשינוי
התנהגות ,השפעת המעגל המשפחתי והחברתי ,העברה בינדורית).

 .3תאוריית ניהול האימה  -תפיסת מוות ,פחד ממוות והשפעת המודעות למוות על קבלת החלטות ,יחסים בין-אישיים ובין-
קבוצתיים ,משמעות בחיים.
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
מעבר להורות וסוגיות פריון
מתודולוגיה מועדפת
 .1כמותי
 .2משולב
דוגמאות לעבודות מחקר שהנחיתי לאחרונה
.1

Well-Being, Distress, Personal Growth and Marital Quality in Mothers of Singletons and Twins

 .2הערכה רב -מימדית של יחסים חבריים בקרב נהגים צעירים ותרומתם לבטיחות בדרכים
Mental Health and Personal Growth among Parents of Pre- and Full-term Babies .3
.4

בריאותן הנפשית של נשים עם קשיי פריון בדרך לאמהות :תרומתם של משאבים פנימיים ,הערכה קוגנטיבית וקשר אם-
בת

.5

חוויות דיסוציאטיביות ומחשבות חודרניות במהלך הטיפול של אימהות בתינוק בשנה הראשונה לאחר הלידה  -תפקידן
בקשר שבין חוויות ילדות לבין היבטים אישיים והוריים

 .6הקשר בין ויסות רגשי וסלחנות לבין סגנונות נהיגה
 .7תרומתם של גורמי חוסן נפשי לבריאות נפשית ולצמיחה אישית במעבר לשירות הצבאי
 .8השלכות של אובדן הורה במעבר להורות על צמיחה אישית ותפיסת ההורה את הילד
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' יצחקי חיה (אמריטה)

כתובת דוא"ל

Haya.Itzhaky@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Itzhaky_Haya_heb

נושאי הנחיה
 .1צעירים בסיכון
 .2התנהגות בריאותית
 .3משאבים אישיים וחברתיים בקרב קהילת הלהט"ב
 .4עבודה סוציאלית קהילתית
 .5הגירה ורגישות תרבותית
 .6טראומטיזציה משנית בהדרכה
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
תרומת גורמים אישיים וחברתיים על התנהגות בריאותית
מתודולוגיה מועדפת
 .1כמותי
 .2איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
 .1תרומתם של משאבים אישיים ,חברתיים וקהילתיים להסבר הסתגלות של בני נוער נושרים לחיים בחברה החרדית
 .2תרומתם של משתני רקע ,משתנים אישיים ומשתנים קהילתיים לאיכות חיים ,יכולת תעסוקתית ושביעות רצון
תעסוקתית בקרב נשים נפגעות אלימות
 .3טראומטיזציה משנית עקיפה ותפיסת אפקטיביות הטיפול בקרב עו"סים לחוק הנוער בישראל
 .4תרומתם של משאבים אישיים ,סביבתיים וארגוניים להסתגלותם של בני-נוער מתנדבים במרכז טיפולי
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

ד"ר לוי דרורית

כתובת דוא"ל

drorit.levy@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Levy_Drorit_heb

נושאי הנחיה
 .1עבודה סוציאלית קהילתית .בין הנושאים :פיתוח מנהיגות בקהילה (פעילים קהילתיים ,מתנדבים) ,תחושת קהילתיות,
אפקטיביות של תכניות התערבות בקהילה ,תרומתם של משאבים קהילתיים לרווחה האישית של אוכלוסיות שונות,
בהן :מתמודדים עם מגבלה נפשית.
 .2הגירה .בין הנושאים :תרומתם של משאבים אישיים ,אישיותיים וקהילתיים להסתגלות מהגרים ,הגירת עבודה.
 .3הדרכה בעבודה סוציאלית
 .4התנדבות וניהול התנדבות
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
יפורטו באופן אישי למעוניינים
מתודולוגיה מועדפת
 .1כמותי
 .2איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים ,ומידת שביעות הרצון מהעבודה להתנהגות הבריאותית של אנשים המתמודדים עם
מגבלה פסיכיאטרית
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

פרופ' פרידמן שרה

כתובת דוא"ל

sara.freedman@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Freedm an

נושאי הנחיה
 .1תסמונת פוסט טראומטית
 .2טיפול ושימוש במציאות מדומה
 .3צמיחה
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
מציאות מדומה כטיפול ל PTSD-ודיכאון
מתודולוגיה מועדפת
כמותי
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
.1
.2
.3
.4

התרומה של אינטליגנציה רגשית והשתתפות בטיפול רגשי כמשאבי חוסן לטיב היחסים הבינאישיים (בזוגיות ובעבודה)
של ניצולי וניצולות פגיעה מינית בילדות
סיפור החיים המקצועי וההתפתחות המקצועית של עובדות סוציאליות בתחום רווחת הילד במחלקות לשירותים
חברתיים
הקשר בין טראומות בילדות ,קושי בוויסות רגשי ,תוקפנות ודיסוציאציה לבין פגיעה עצמית בקרב מתבגרות בפנימיות
פוסט אשפוזיות
ייצוג עצמי מדומה כאמצעי לשינוי תפיסה עצמית בקרב בני נוער
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רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנה"ל תשפ"ג
שם המרצה

ד"ר שנאן אלטמן שירי

כתובת דוא"ל

shiri.altman@biu.ac.il

כתובת אתר אישי

https://social-work.biu.ac.il/Altman_Shiri_heb

נושאי הנחיה
 .1היבטים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים בהתמודדות עם מחלה או משבר בריאותי
. 2אסטרטגיות התמודדות עם מצבי חולי ברמת הפרט ,המשפחה והקהילה
. 3עבודה סוציאלית בתחום הבריאות
 .4קידום בריאות
צירוף סטודנטים למחקרים קיימים

כן

נושאי מחקרים קיימים
עמדות רופאים ובני משפחה בנוגע לטיפול באנשים עם דמנציה
התמודדות עם אנדומטריזיס בקרב נשים ובני זוגן
מתודולוגיה מועדפת
כמותי
איכותני
דוגמאות לעבודות דוקטורט שהנחיתי לאחרונה
איכות חיים תלוית בריאות בקרב צעירים וזקנים ערבים המתמודדים עם דיכאון :בחינת מודל אינטגרטיבי המשלב את מודל
הוויסות העצמי ,מודל הסטיגמה העצמית והערכה עצמית
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