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I am a quantitative social/cultural psychologist. My main research interests are: 

Cross-cultural transitions/acculturation, psychological and socio-cultural 

adjustment & adaptation; inter-group and interpersonal relations and dynamics; 

faith/religious identity adolescents & adults; psychology of religion/Religiosity, 

personality, & mental health; mixed-ethnic/cultural/faith marriages and 

psychological and socio-cultural adaptation; sstatistics, methodology, and data 

theory 

 ןד"ר אור חן קר

 

קבלת החלטות בתנאי אי , צבים בין אישיים קבוצות וארגוניםיחידנית, מ-קבלת החלטות 

 ,תורת המשחקים, תמודדות עם מצבי לחץה, נטילת סיכונים, ניהול סיכונים , ודאות

תקוותיות , אופטימיות, אושר, הכרת תודה, זרימה  -ה חיובית פסיכולוגי  ,חלימה ושינה

 , גוף ונפשוהשלמה

 

 פרופ' איזיקוביץ צבי

 )אמריטוס(

Intimate partner violence, sexual abuse, the influence of work on private lives 

of professionals 

 

 ד"ר אלטשולר אלכס 

 

ברמת הפרט והמשפחה, הקהילה, הרמה  -היערכות והתמודדות עם מצבי חירום 

 המקומית, הלאומית, האזורית והגלובלית

 

 : איכותני וכמותנימתודולוגיה אנוש גיאפרופ' 

( אלימות 2( אלימות ותוקפנות כלפי נותני שרות )עוסים, רופאים, אחיות(;1: נושאים

( גורמים המשפיעים על קבלת החלטות 4( כפיה מינית בדייטינג ובזוגיות; 3בזוגיות; 

ורת; הפניות מקצועיות והטיות בקבלת החלטות )לדוגמא: הוצאת ילידים מהבית; משמ

 פונה-מיינדפולנס ורפלקציה בהקשרי טיפול ויחסי עובד, פונה" -"יחסי עובד י טיפול, לסוג

 

זוגיות, הורות ויחסי הגומלין  אישיים ביחסי משפחה;-היבטים קליניים, רגשיים ובין ד"ר אסטליין רועי

השלכות של יחסים זוגיים ומאפייני הורות על מאפיינים התפתחותיים של הילד;  ביניהן;



 

 

טיפול ופיתוח  מעברים במעגל חיי המשפחה בכלל והמעבר להורות בפרט; פסיכותרפיה,

 תיותכניות התערבות קליניות ומשפחת

 

 פרופ' בהם אמנון

 )אמריטוס(

 עבודה קהילתית, שיווק חברתימדיה חברתית, 

 קהילתי, מנהיגות קהילתית. -משבר וחוסן קהילתי, אקלים קהילתי, הון חברתי

 

 

נשים מוכות, גברים מכים, טיפול באלימות נגד נשים במשפחה, תפיסת לקוחות את  בוכבינדר אלי פרופ'

 ביתית של ילדים-סוציאליים, הוצאה חוץהתערבויות עובדים 

 

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

 מיעוט, מגדר  וחווית ייחודיות של נשים

 

כלכליים, אקלים -חברתייםעבודה סוציאלית חינוכית, בתי ספר כאמצעי לצמצום פערים  ד"ר ברקוביץ רות

בית ספרי, אלימות ובריונות במערכת החינוך, תוצאות רגשיות, התנהגותיות ואקדמיות 

   של צעירים בבתי הספר, מערכת החינוך ביחס לילדים בסיכון.

 

 ד"ר בשיר סואן וופא

 

הורים תהליכי שינוי חברתי, אלימות במשפחה, התמכרויות, יחסים בין בני זוג ויחסים בין 

 לילדים

 

 מידן עטרת-ד"ר גבירץ

 

 

 

 

היבטים שונים של תפקוד מיני, מיניות ותפקוד מיני בקרב אוכלוסיות שונות, תפקוד מיני 

לאחר טראומה, תפקוד מיני לאחר משברי אמון, צריכת פורנוגרפיה, חינוך מיני, מיניות 

מיניות בגיל המבוגר, וטכנולוגיה, התקשרות ויחסים זוגיים, אינטימיות זוגית ומינית, 

, נרקיסיזם מיני, נטיות מיניות לאחר פגיעה מינית, טיפול מיני, התנהגויות מיניות מסוכנות

 מיניות

 

-פסיכותרפיה דינאמית, התאבדויות וניסיונות התאבדות, פוסטפגיעות מיניות בילדות,  ד"ר גיל שרון

  טראומה

 

 ד"ר גלעד דבורית 

 

 משפחה, משפחה ונכות



 

 

 דובדבני אילנה פרופ'

 )אמריטוס(

אנשים מוגבלות, איכות חיים, הורות וזוגיות של אנשים עם מוגבלות, מיניות של אנשים 

 עם מוגבלות, מסגרות מגורים ותעסוקה, 

 

התעללות בילדים, עדויות משפטיות של ילדים, זיכרון של ילדים, פגיעות באנשים עם  הרשקוביץ איריתפרופ' 

או  \, עדויות משפטיות של אנשים עם מוגבלות שכלית וםאוטיזאו  \מוגבלות שכלית ו

 . המתודולוגיה כמותנית.םאוטיזאו  \, זיכרון של אנשים עם מוגבלות שכלית וםאוטיז

 

 טראומה, לחץ, היבטים משפטיים של טראומהפוסט  ד"ר ויינברג מיקי 

 

 עימותים, הסלמה ותוקפנות בינאישית, אלימות  במשפחה, אלימות בקרב בני הנוער פרופ' וינשטוק זאב

 

 פרופ' זומר אלי

 )אמריטוס(

טראומה, דיסוציאציה והפרעות של חלימה בהקיץ ושיהיה לינק למעבדת המחקר החדשה 

  שלי

https://daydreamresearch.wixsite.com/md-research 

 

 יעילות בפסיכותרפיה, קשיים ביחסי אהבה, בנושאים: כמותני ואיכותני פרופ' יהב רבקה

 .טראומה ושכול ויחסים במשפחה, נטאלית -פסיכולוגיה פרה

 

 התמודדות עם מחלת הסרטן, דחק וויסות רגשות, דחק והשלכותיו על בריאות. פרופ' כהן מירי

 

 פרופ' לביא יואב

 )אמריטוס(

הערכת איכות הנישואין 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

 לזר אמנוןפרופ' 

 )אמריטוס(

 הדרכה בעבודה סוציאלית, נוער בסיכון גבוה, התמכרויות

 

 

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

 אפידמיולוגיים, קליניים, קבוצות בסיכון, שינה ואכילה, גיל ההתבגרות.

 

 ד"ר מלהאוזן דוד

 

, אלימות של ילדים כלפי הוריהם, לימות כלכלית ביחסים אינטימיים, אאלימות במשפחה

יחסים בין , נכונות למתן עזרה סיעודית בקרב זוגות מבוגרים, זוגיות שנייה בגיל מבוגר

 פטריארכליות, השפעת חוויית הילדות על המצב המנטלי בבגרות, הורים לילדים בפנימייה

https://daydreamresearch.wixsite.com/md-research


 

 

 נוימן חניד"ר 

 

מעורבות עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית, יזמות חברתית בעבודה 

כשירות תרבותית, התערבויות מקצועיות עם קהילות מיעוט, קבלת  מיעוטים,סוציאלית, 

 החלטות

 

מדיניות ייצוגים של חולי ומוגבלות בתקשורת ההמונים ובזירות חברתיות אחרות )כגון,  ד"ר סופר מיכל

וחקיקה(; סטיגמה חברתית )ציבורית( כלפי מחלות ומוגבלויות; הבנייה חברתית של חולי 

  ומוגבלות; פיקוח חברתי על מחלות ומוגבלויות; מדיקליזציה של הסטייה; ניתוח תוכן

 

דיכוי,  (, גבריות ואבהות, עבודה סוציאלית נוגדתMacro-practiceלימודי קהילה וארגון ) סטריאר רוני פרופ'

 פרקטיקה של מדיניות, ועוני והדרה חברתית )איכותני(

 

תכנון משפחה, דפוסי משפחה, התבגרות וזקנה בחברה הערבית, ראיית עתיד ותפיסה  פרופ'  עזאיזה  פייסל

עצמית בקרב מתבגרים, סמים בקרב בני נוער, בדיקת ממוגרפיה אצל נשים ערביות, 

 מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

 

עבודה סוציאלית ארגונית, התנהגות ארגונית, שחיקה, תפיסת תפקיד של עובדים  פרוינד ענת פרופ'

 סוציאליים, צוותים רב מקצועיים

 

התפתחות של מדיניות סוציאלית )מגמות של מיסוד, המשכיות ושינוי(, זיקות בין מדיניות  ד"ר קורא מיכל

מדיניות פנסיונית, שינויים במוסד  -חברתית ומדיניות כלכלית. באופן ספציפי יותר 

ביטחון סוציאלי  תכניותלביטוח לאומי ובמדיניות המימון הסוציאלית, התפתחות של 

יזמות חברתית  הכנסה, ביטוח סיעוד( ומדיניות דיור.לסוגיהן )ויסקונסין, הבטחת 

היסטורי  איכותני, -מתודולוגיה קואופרטיבים. בקהילות )בנק זמן, עסקים חברתיים, 

)עבודה עם מסמכי מדיניות, פרוטוקולים, דוחות, תכתובת בין משרדית... ונתוני גולמיים 

 כגון נתוני הכנסות, תקציב, מיסוי ודמוגרפיה...(

 

 זוגיות בגיל המאוחר כולל זוגיות שנייה בזקנה, וזוגיות ארוכת שנים.  קורן חיהד"ר 

ילדים בוגרים, יחסי הורים -דוריים במשפחה בגיל המאוחר כולל יחסי הורים-יחסים בין

 ילדים מבוגרים, סבאות, נכדאות-זקנים

 ( agismסטטוס הזקנים בחברה והיחס כלפיהם כולל גילנות )

 טיפול ממושך כולל דיור מוגן ובתי אבותהזדקנות במוסדות ל

 הסתגלות ושינוי בקרב צעירים ובני נוער עולים בהקשר להתמודדות עם קונפליקט



 

 

ילדים, תקשורת סביב תכנים רגשיים בין הורים וילדים, תובנת הורים את -יחסי הורים קריא נינה-קורן פרופ'

מטפל/אומנת, מידת -יחסי ילדעולמם הפנימי של ילדיהם, ילדים במסגרות חוץ ביתיות, 

 כמותני בלבד.  -  המחויבות הרגשית של הורים אומנים לילדים שבטיפולם

 

טראומה בקרב זקנים ובני -טראומה ופוסט  ,דורית-דוריים והעברה בין-יחסים בין רון פנינה פרופ'

 שחיקה נפשית של מטפלי בזקנים ,חרדת מוות ,בריאות נפשית בזקנה  ,משפחותיהם

 

 פרופ' רימרמן אריק

 )אמריטוס(

 

ניתוח השוואתי, התמודדות פרט -מדיניות חברתית כלפי אנשים עם מוגבלות בארץ ובעולם

ומשפחה עם מחלות או נכות, תעסוקת אנשים עם נכויות פיזיות, קוגניטיביות ומנטליות, 

 השתתפות אזרחית וחברתית של אנשים עם מוגבלויות

 

 פרופ' שמאי מיכל

 )אמריטוס(

ודאות )טרור ומלחמה(, -פיתוח שיטות התערבות במשפחות במצוקה עמוקה, בלחץ ובאי

 הערכת התערבויות קליניות, מצבים פוליטיים ועבודה סוציאלית

 

 את פרטי ההתקשרות למנחים ניתן למצוא באתר ביה"ס 

 

 

 

 

 

 


