רשימת מנחים לתזה -ביה"ס לעבודה סוציאלית -למכללת מבחר
שם המנחה

נושאי התמחות

פרופ' הישאם
אבו-ראייה

פסיכולוג חברתי /תרבותי ,מתודולוגיה:
כמותני.
נושאים:
● תירבות הדדי /מעברים חוצי תרבות.
● התאמה והסתגלות פסיכולוגית וחברתית-
תרבותית.
● יחסים ודינמיקות בין-אישיות ובין-
קבוצתיות.
● אמונה /זהות דתית בקרב מתבגרים
ומבוגרים.
● הפסיכולוגיה של הדת /הדתיות.
● אישיות ובריאות הנפש.
● נישואי תערובת -אתניים /תרבותיים/
דתיים ,והסתגלות פסיכולוגית וחברתית-
תרבותית.
● סטטיסטיקה ,מתודולוגיה ותורת הנתונים.

ד"ר רוני
אלפנדרי

●
●
●
●
●
●
●
●
●

עבודה סוציאלית פסיכודינמית
פסיכואנליזה
פרשנות ותרבות
הגירה
טראומה
חקר זיכרון השואה עם דגש עם בני הדור
השני והשלישי
אמצעים יצירתיים בהוראה ובטיפול
התעללות רגשית בילדות
צילום

פרטי התקשרות
בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 634
טלפון 04-8280792:
דוא"לhisham.aburayya@gmail.co :
m

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,5חדר 511
דוא"לAlfandary@gmail.com :
ralfanda@univ.haifa.ac.il

פרופ' צבי
איזיקוביץ
(אמריטוס)

● אלימות בין בני זוג.
● התעללות מינית.
● השפעת העבודה על חייהם האישיים של
אנשי מקצוע.

פרופ' גיא
אנוש

מתודולוגיה :איכותני וכמותני
נושאים :
● אלימות ותוקפנות כלפי נותני שרות
טלפון 04-8288528 :
(עוסים ,רופאים ,אחיות ,וכו)
● אלימות בזוגיות
דוא"לenosh@research.haifa.ac.il :
● כפיה מינית בדייטינג ובזוגיות
● גורמים המשפיעים על קבלת החלטות
מקצועיות והטיות בקבלת החלטות
(לדוגמא :הוצאת ילדים מהבית; משמורת;
הפניות לסוגי טיפול; "יחסי עובד  -פונה";
"מיינדפולנס ורפלקציה בהקשרי טיפול
ויחסי עובד-פונה")

פרופ' אמנון
בהם
(אמריטוס)

ezvi@univ.haifa.ac.il

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 629

● עבודה קהילתית
● שיווק חברתי
● משבר וחוסן קהילתי

aboehm@research.haifa.ac.il

● אקלים קהילתי
● הון חברתי-קהילתי
● מנהיגות קהילתית
ד"ר רועי
אסטליין

●

היבטים קליניים ,רגשיים ובין-אישיים
ביחסי משפחה
זוגיות ,הורות ויחסי הגומלין ביניהן
השלכות של יחסים זוגיים ומאפייני הורות
על מאפיינים התפתחותיים של הילד
מעברים במעגל חיי המשפחה בכלל
והמעבר להורות בפרט
פסיכותרפיה ,טיפול ופיתוח תכניות
התערבות קליניות ומשפחתיות.

●
●
●
●

נשים מוכות
גברים מכים
טיפול באלימות נגד נשים במשפחה
תפיסת לקוחות את התערבויות עובדים
סוציאליים
הוצאה חוץ-ביתית של ילדים

●
●
●
●
פרופ' אלי
בוכבינדר

●
פרופ' עדיטל
בן-ארי

שיטות מחקר איכותניות
נושאים:
● העברת רגשות ולחצים בין זוגות
● שונות רב תרבותיות וקבוצות מיעוט
● מגדר וחווית ייחודיות של נשים

ד"ר שרון גיל

●
●
●
●

פגיעות מיניות בילדות
פסיכותרפיה דינאמית
התאבדויות וניסיונות התאבדות
פוסט-טראומה

ד"ר רות
ברקוביץ

●
●
●
●

בתי ספר ומערכת החינוך
אקלים בית ספרי
אלימות ובריונות בקרב צעירים
תוצאות רגשיות ,חברתיות ואקדמיות של
צעירים בבתי הספר
מערכת החינוך ביחס לילדים בסיכון

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 607
טלפון04-8249234 :
מיילrestlein@univ.haifa.ac.il :

טלפון04-8240830 :
דוא"לebuchbin@research.haifa.ac. :
il

טלפון 04-8240987 :
דוא"לadital@research.haifa.ac.il :

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות  ,קומה  ,6חדר 638
טלפון 04-8288082 :
מיילsgil@univ.haifa.ac.il :

●
ד"ר דבורית
גלעד

ד"ר דוד
מלהאוזן

● משפחה
● משפחה ונכות

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,5חדר 517
טלפון 04-8249569 :
דוא"ל rruthberko@gmail.com :
טלפון 04-8240806 :
דוא"ל giladddz@zahav.net.il :

● אלימות במשפחה

דוא"ל:

● אלימות כלכלית ביחסים אינטימיים

davidmh@univ.haifa.ac.il

● אלימות של ילדים כלפי הוריהם
● זוגיות שנייה בגיל מבוגר

● נכונות למתן עזרה סיעודית בקרב זוגות
מבוגרים
● יחסים בין הורים לילדים בפנימייה
● השפעת חוויית הילדות על המצב המנטלי
בבגרות
● פטריארכליות
פרופ' אילנה
דובדבני
(אמריטוס)

●
●
●
●
●

פרופ' אירית
הרשקוביץ

מתודולוגיה :כמותני
נושאים:
● התעללות בילדים
● עדויות משפטיות של ילדים
● זיכרון של ילדים
● פגיעות באנשים עם מוגבלות שכלית ו\ או
אוטיזם
● עדויות משפטיות של אנשים עם מוגבלות
שכלית ו\ או אוטיזם
● זיכרון של אנשים עם מוגבלות שכלית ו\ או
אוטיזם

אנשים מוגבלות
איכות חיים
הורות וזוגיות של אנשים עם מוגבלות
מיניות של אנשים עם מוגבלות
מסגרות מגורים ותעסוקה

ד"ר מיקי
ויינברג

● פוסט טראומה
● לחץ
● היבטים משפטיים של טראומה

פרופ' זאב
וינשטוק

●
●
●
●

פרופ' אלי
זומר

● טראומה
● דיסוציאציה
● הפרעות של חלימה בהקיץ

עימותים
הסלמה ותוקפנות בינאישית
אלימות במשפחה
אלימות בקרב בני הנוער

ilana@research.haifa.ac.il

טלפון04-8240828 :
דוא"ל irith@research.haifa.ac.il :

טלפון04-8240814 :
דוא"לmichaelweinberg10@gmail. :
com
בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 628
טל04-8288645 :
zeevwin@research.haifa.ac.il
somer@research.haifa.ac.il

לינק למעבדת המחקר החדשה:
https://daydreamresearchwixsite.com/md
-research
פרופ' רבקה
יהב

מתודולוגיה :כמותני ואיכותני
נושאים :
● קשיים ביחסי אהבה
● יעילות בפסיכותרפיה

טלפון04-8249801 :
דוא"לryahav@research.haifa.ac.il :

● פסיכולוגיה פרה -נטאלית
פרופ' מירי
כהן

● התמודדות עם מחלת הסרטן
● דחק וויסות רגשות
● דחק והשלכותיו על בריאות.

ד"ר איריס
לביא

●
●
●

אספקטים שונים של הורות
התפתחות ילדים ופסיכולוגיה חיוביות
תהליכים הקשורים להתפתחות חוסן
ועמידות אצל ילדים
השפעת ההורים על ה  well-beingשל
הילדים
ההשפעה של לחץ על ילדים ומשפחות
תהליכים רגשיים במשפחות  -בפרט ,ויסות
רגשי ותפיסות איום.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
הדרכה בעבודה סוציאלית
נוער בסיכון גבוה
התמכרויות

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 631
טלפון04-8249565 :
דוא"לcohenm@research.haifa.ac.il :

●
●
●
פרופ' יואב
לביא
(אמריטוס)

פרופ' אמנון
לזר
(אמריטוס)
פרופ' יעל לצר

● פסיכותרפיה
● טיפול משפחתי וזוגי
● הפרעות אכילה -היבטים משפחתיים ,
אפידמיולוגיים ,קליניים ,קבוצות בסיכון,
שינה ואכילה ,גיל ההתבגרות

ד"ר חני נוימן

●
●
●
●

טלפון04-8249690 :
דוא"לiris.lavi.01@gmail.com :

lavee@research.haifa.ac.il

lazar@research.haifa.ac.il

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 625
טלפון 04-8288526 :
דוא"לylatzer@univ.haifa.ac.il :
latzery@gmail.com

●
ד"ר מיכל
סופר

פרקטיקה של מדיניות
עבודה סוציאלית קהילתית
קבלת החלטות במדיניות חברתית
רשתות חברתיות  -הדרה חברתית מול הון
קהילתי
שיתוף ציבור וקבלת החלטות משותפות

● ייצוגים של חולי ומוגבלות בתקשורת
ההמונים ובזירות חברתיות אחרות (כגון,
מדיניות וחקיקה)
● סטיגמה חברתית (ציבורית) כלפי מחלות
ומוגבלויות

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,6חדר 609
טלפון 04-8288527 :
דוא"לhnouman@staff.haifa.ac.il :
בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  ,5חדר 507
טלפון04-8240829 :

●
●
●
●
פרופ' רוני
סטריאר

פרופ' פייסל
עזאיזה

הבנייה חברתית של חולי ומוגבלות
פיקוח חברתי על מחלות ומוגבלויות
מדיקליזציה של הסטייה
ניתוח תוכן

מתודולוגיה :איכותני
נושאים:
● לימודי קהילה וארגון ()Macro-practice
● גבריות ואבהות
● עבודה סוציאלית נוגדת דיכוי
● פרקטיקה של מדיניות
● עוני והדרה חברתית
●
●
●
●

תכנון משפחה
דפוסי משפחה
התבגרות וזקנה בחברה הערבית
ראיית עתיד ותפיסה עצמית בקרב
מתבגרים
סמים בקרב בני נוער
בדיקת ממוגרפיה אצל נשים ערביות
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

פרופ' ענת
פרוינד

●
●
●
●
●

עבודה סוציאלית ארגונית
התנהגות ארגונית
שחיקה
תפיסת תפקיד של עובדים סוציאליים
צוותים רב מקצועיים

ד"ר חיה קורן

●

זוגיות בגיל המאוחר כולל זוגיות שנייה
בזקנה ,וזוגיות ארוכת שנים.
יחסים בין-דוריים במשפחה בגיל המאוחר
כולל יחסי הורים-ילדים בוגרים
יחסי הורים זקנים-ילדים מבוגרים
סבאות
נכדאות
סטטוס הזקנים בחברה והיחס כלפיהם
כולל גילנות ( )agism
הזדקנות במוסדות לטיפול ממושך כולל
דיור מוגן ובתי אבות
הסתגלות ושינוי בקרב צעירים ובני נוער
עולים בהקשר להתמודדות עם קונפליקט

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
ד"ר מיכל
קורא

מתודולוגיה :איכותני ,היסטורי (עבודה עם
מסמכי מדיניות ,פרוטוקולים ,דוחות ,תכתובת
בין משרדית ,ונתונים גולמיים כגון נתוני
הכנסות ,תקציב ,מיסוי ודמוגרפיה).
נושאים:
● התפתחות של מדיניות סוציאלית (מגמות
של מיסוד ,המשכיות ושינוי)
● זיקות בין מדיניות חברתית ומדיניות
כלכלית.
באופן ספציפי יותר:
 -מדיניות פנסיונית

דוא"לsoffer.michal@gmail.com :

טלפון04-8288358 :
דוא"ל rstrier@univ.haifa.ac.il :

מגדל אשכול ,קומה  ,7חדר 702
טלפון04-8249950 :
דוא"לazaiza@research.haifa.ac.il :

טלפון04-8240215 :
דוא"לafreund@research.haifa.ac.il :

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבראיות ,קומה  ,6חדר 608
טל04-8280739 :
ckoren@univ.haifa.ac.il

בניין הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,קומה  , 6חדר 606
טלפון 048249690-
מיילkorehm@gmail.com :

פרופ' נינה
קורן-קריא

ד"ר פנינה רון

מתודולוגיה :כמותני
נושאים:
● יחסי הורים-ילדים
● תקשורת סביב תכנים רגשיים בין הורים
וילדים
● תובנת הורים את עולמם הפנימי של
ילדיהם
● ילדים במסגרות חוץ ביתיות
● יחסי ילד-מטפל/אומנת
● מידת המחויבות הרגשית של הורים
אומנים לילדים שבטיפולם
●
●

יחסים בין-דוריים והעברה בין-דורית
טראומה ופוסט-טראומה בקרב זקנים ובני
משפחותיהם
בריאות נפשית בזקנה
חרדת מוות
שחיקה נפשית של מטפלים בזקנים

●

מדיניות חברתית כלפי אנשים עם מוגבלות
בארץ ובעולם-ניתוח השוואתי
התמודדות פרט ומשפחה עם מחלות או
נכות
תעסוקת אנשים עם נכויות פיזיות,
קוגניטיביות ומנטליות
השתתפות אזרחית וחברתית של אנשים
עם מוגבלויות

●

פיתוח שיטות התערבות במשפחות
במצוקה עמוקה ,בלחץ ובאי-ודאות (טרור
ומלחמה)
הערכת התערבויות קליניות
מצבים פוליטיים ועבודה סוציאלית
היבטים שונים של תפקוד מיני

●
●
●
פרופ' אריק
רימרמן

●
●
●
פרופ' שמאי
מיכל
(אמריטוס)

ד"ר עטרת
גבירץ מידן

שינויים במוסד לביטוח לאומי ובמדיניות
המימון הסוציאלית
התפתחות של תוכניות ביטחון סוציאלי
לסוגיהן (ויסקונסין ,הבטחת הכנסה,
ביטוח סיעוד) ומדיניות דיור
יזמות חברתית בקהילות (בנק זמן ,עסקים
חברתיים ,קואופרטיבים)

●
●
●

● מיניות ותפקוד מיני בקרב אוכלוסיות
שונות
● תפקוד מיני לאחר טראומה
● תפקוד מיני לאחר משברי אמון
● צריכת פורנוגרפיה
● חינוך מיני
● מיניות וטכנולוגיה

טלפון04-8240385 :
דוא"לnkoren@research.haifa.ac.il :

טלפון04-8240725 :
דוא"לpitzyron@research.haifa.ac.i :
l

טלפון04-8249235 :
דוא"לrimmer@research.haifa.ac.il :

michals@research.haifa.ac.il

ateret.meydan@gmail.com

● התקשרות ויחסים זוגיים
● אינטימיות זוגית ומינית
● מיניות בגיל המבוגר
● מיניות לאחר פגיעה מינית
● טיפול מיני
● התנהגויות מיניות מסוכנות
● נרקיסיזם מיני
● נטיות מיניות.

