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 (חרשימת מנחים על פי נושאים )מעודכן תשע"
 בית ספר לעבודה סוציאלית

 
  04-8249543   תואר שלישי מזכירות טלפון 

 
 דוא"ל  נושאים שם המרצה

מעברים בין תרבותיים/הגירה,  ד"ר אבו ריא הישאם
-זהות והסתגלות; יחסים בין

קבוצתיים על רקע רב תרבותיות 
-ביןואסטרטגיות לשיפורן; נישואים 

תרבותיים והשפעתם על זהותם 
והסתגלותם של הורים וילדיהם; 

השפעות תרבותיות על התפתחות 
פסיכולוגית ובריאות הנפש; דתיות, 

אישיות ובריאות הנפש; תפקוד 
 קוגניטיבי והתנהגותי בקרב ילדים

 

Hisham.aburayya@gmail.com  

 zvi@soc.haifa.ac.il אלימות זוגית, ניצול מיני. פ' איזיקוביץ צביפרו
 

קונפליקט ואלימות בין אישיים:  אנוש גיא פרופ' 
אגרסיה ואלימות כלפי נותני 

שירות/של נותני שירות, אלימות 
במקום העבודה, חיזור אלים, 

וגיות, כפיה מינית בחיזור או ז
קבלת החלטות של עו"סים 

בהקשרים רגשיים ורווי 
 קונפליקט

enosh@research.haifa.ac.il 
 

נשים מוכות, גברים מכים,  בוכבינדר אלי פרופ'
טיפול באלימות נגד נשים 

במשפחה, תפיסת לקוחות את 
התערבויות עובדים סוציאליים, 

 ביתית של ילדים-הוצאה חוץ
 

ebuchbin@research.haifa.ac.il 
 

שיטות מחקר איכותניות,  ארי עדיטל-פרופ' בן
העברת רגשות ולחצים בין 
זוגות, שונות רב תרבותיות 

וקבוצות מיעוט, מגדר  וחווית 
 של נשים תייחודיו

 

adital@research.haifa.ac.il 
 

פסיכותרפיה דינאמית,  ד"ר גיל שרון
התאבדויות וניסיונות 

טראומה, -דות, פוסטהתאב
 מינית -נטייה חד

gsharon@research.haifa.ac.il 
 

 ני אילנהפרופ' דובדב
 )אמריטוס(

שיקום, נכויות התפתחותיות, 
קבוצות לעזרה עצמית וקבוצות 

תמיכה לאנשים עם נכויות 
 ומשפחותיהם

ilana@research.haifa.ac.il 
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 דוא"ל  נושאים שם המרצה
 

אלימות פיזית ומינית כלפי  פרופ' הרשקוביץ אירית
י ילדים, זיכרונות של אירוע

התעללות בקרב ילדים, דרכי 
ראיון ילדים, השפעה של עדות 

משפטית של ילדים על 
 הסתגלותם הרגשית והחברתית

 

irith@research.haifa.ac.il 
 

 פרופ' וינשטוק זאב
 

עימותים, הסלמה ותוקפנות 
בינאישית, אלימות  משפחה, 

 ב בני הנועראלימות בקר
 

zeevwin@research.haifa.ac.il 
 

ציון -פרופ' כהן בן
 )אמריטוס(

התנהגות עבריינים וטיפול 
בעבריינים, תהליכי התמכרות 

וטיפול במתמכרים, גישת 
 הכוחות בעבודה סוציאלית

 

bzcohen@research.haifa.ac.il 
 

לחץ ומערכת החיסון,  פרופ' כהן מירי
התמודדות עם סרטן ועם 

מחלות כרוניות, טיפול קבוצתי, 
 התעללות בקשישים

 

cohenm@research.haifa.ac.il 
 

 פרופ' לביא יואב
 )אמריטוס(

ערכת איכות הנישואין ה
ותפקודי משפחה, התמודדות 

משפחות עם מצבי לחץ, העברת 
רגשות ולחצים בין בני משפחה, 

השפעה של מצבי לחץ על 
הנישואין, יחסי תמיכה 

 בנישואין, תפקוד וטיפול מיני
 

lavee@research.haifa.ac.il 
 

 ר אמנוןפרופ' לז
 )אמריטוס(

הדרכה בעבודה סוציאלית, נוער 
 בסיכון גבוה, התמכרויות

 

lazar@research.haifa.ac.il 
 

פסיכותרפיה, טיפול משפחתי  פרופ' לצר יעל
היבטים  –וזוגי, הפרעות אכילה 

אפידמיולוגיים, משפחתיים , 
קליניים, קבוצות בסיכון, שינה 

 ואכילה, גיל ההתבגרות
 
 

latzer@zahav.net.il 
 

ייצוגים של מוגבלות ומחלות  ד"ר סופר מיכל
וסטיגמה נגד מוגבלות ומחלות 

)בתקשורת ההמונים ובזירות 
 .חברתיות אחרות(

מדיניות כלפי סוגיות הקשורות ל
אנשים עם מוגבלות )בעיקר 

מדיניות התעסוקה כלפי אנשים 
עם מוגבלות, אל מיסוד ואנשים 

 .עם מוגבלות שכלית(

Soffer.michal@gmail.com  
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 דוא"ל  נושאים שם המרצה
 

-Macroלימודי קהילה וארגון ) סטריאר רוני פרופ'
practice ,גבריות ואבהות ,)

 יכוי,דעבודה סוציאלית נוגדת 
רקטיקה של מדיניות, ועוני פ

 והדרה חברתית )איכותני(
 

rstrier@univ.haifa.ac.il 
 

תכנון משפחה, דפוסי משפחה,  פרופ'  עזאיזה  פייסל
התבגרות וזקנה בחברה 

הערבית, ראיית עתיד ותפיסה 
מתבגרים, סמים  עצמית בקרב

בקרב בני נוער, בדיקת 
ממוגרפיה אצל נשים ערביות, 

מערכת ההשכלה הגבוהה 
 בישראל

 

Azaiza@research.haifa.ac.il 
 

עבודה סוציאלית ארגונית,  ד"ר פרוינד ענת
התנהגות ארגונית, שחיקה, 
תפיסת תפקיד של עובדים 

סוציאליים, צוותים רב 
 מקצועיים

 

afreund@research.haifa.ac.il 
 

ילדים, תקשורת -יחסי הורים קריא נינה-ד"ר קורן
סביב תכנים רגשיים בין הורים 

וילדים, תובנת הורים את 
עולמם הפנימי של ילדיהם, 
ת, ילדים במסגרות חוץ ביתיו

מטפל/אומנת, מידת -יחסי ילד
המחויבות הרגשית של הורים 

 -  אומנים לילדים שבטיפולם
 כמותני בלבד. 

 

nkoren@research.haifa.ac.il 
 

זקנה: בריאות נפש, טראומה,  ד"ר רון פנינה
 פסיכולוגיה חיובית

Caregivers,אנשי  : בני משפחה
 מקצוע, מתנדבים, מהגרי עבודה

 העברה בין דורית
 
 

pitzyron@research.haifa.ac.il 
 

מדיניות חברתית כלפי אנשים  פרופ' רימרמן אריק
-עם מוגבלות בארץ ובעולם

ניתוח השוואתי, התמודדות 
פרט ומשפחה עם מחלות או 

תעסוקת אנשים עם  נכות,
 תנכויות פיזיות, קוגניטיביו

ומנטליות, השתתפות אזרחית 
וחברתית של אנשים עם 

 מוגבלויות

rimmer@research.haifa.ac.il 
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 דוא"ל  נושאים שם המרצה
פיתוח שיטות התערבות  פרופ' שמאי מיכל

במשפחות במצוקה עמוקה, 
רור ודאות )ט-בלחץ ובאי

ומלחמה(, הערכת התערבויות 
קליניות, מצבים פוליטיים 

 ועבודה סוציאלית

michals@research.haifa.ac.il 
 

 
 * הנחיה בשיתוף חבר סגל נוסף
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