רשימת מנחים עם תחומי המחקר להנחיית עבודות דוקטורט (מעודכן תשפ"א)
נושאים

כתובת דוא"ל

שם המרצה
פרופ' אבו ריא הישאם

מעברים בין תרבותיים/הגירה ,זהות
והסתגלות ; יחסים בין קבוצתיים על רקע
רב תרבותיות ואסטרטגיות לשיפורן ;
נישואים בין תרבותיים והשפעתם על
זהותם והסתגלותם של הורים וילדיהם ;
השפעות תרבותיות על התפתחות
פסיכולוגית ובריאות הנפש ; דתיות,
אישיות ובריאות הנפש ; תפקוד קוגנטיבי
והתנהגותי בקרב ילדים

hisham.aburayya@gmail.com

פרופ' איזיקוביץ צבי
(אמריטוס)

אלימות זוגית ,ניצול מיני

ezvi@univ.haifa.ac.il

פרופ' אנוש גיא

קונפליקט ואלימות בין אישיים  :אגרסיה
ואלימות כלפי נותני שירות/של נותני
שירות ,אלימות במקום העבודה  ,חיזור
אלים ,כפיה מינית בחיזור או זוגיות ,קבלת
החלטות של עו"סים בהקשרים רגשיים
ורווי קונפליקט

enosh@research.haifa.ac.il

ד"ר אלטשולר אלכס *

היערכות והתמודדות עם מצבי חירום -
ברמת הפרט והמשפחה ,הקהילה ,הרמה
המקומית ,הלאומית ,האזורית והגלובלית

alex.altshuler@gmail.com

פרופ' בהם אמנון *
(אמריטוס)

שינוי קהילתי ,אקלים קהילתי ,משבר
וחוסן קהילתי ,מנהיגות קהילתית ,העצמה
קהילתית ,אחריות חברתית ,קשרים
עסקים-קהילה ,אקדמיה וקהילה ,שיווק
חברתי ושיווק בשירותי אנוש

aboehm@research.haifa.ac.il

פרופ' בוכבינדר אלי

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

ebuchbin@research.haifa.ac.il

פרופ' בן-ארי עדיטל

שיטות מחקר איכותניות ,העברת רגשות
ולחצים בין זוגות ,שונות רב-תרבותיות
וקבוצות מיעוט ,מגדר וחווית ייחודיות של
נשים

dital@research.haifa.ac.il

שם המרצה

נושאים

כתובת דוא"ל

פרופ' בן-צור חסידה
(אמריטוס)

לחץ והתמודדות ,לחץ ובריאות ,קבלת
החלטות ,נטילת סיכונים ,חוסן נפשי

zbz@netvision.net.il

ד"ר גבירץ-מידן עטרת*

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 וטכנולוגיה ,התקשרות
ויחסים זוגיים ,אינטימיות זוכית ומינית,
מיניות בגיל המבוגר ,מיניות לאחר פגיעה
מינית ,טיפול מיני ,התנהגויות מיניות
מסוכנות ,נרקסיזם מיני ,נטיות מיניות.

sexresearchlab@welfare.haifa.ac.il

ד"ר גיל שרון

פסיכותרפיה דינאמית ,התאבדויות
וניסיונות התאבדות ,פוסט-טראומה,
נטייה חד-מינית

gsharon@research.haifa.ac.il

פרופ' דובדבני אילנה
(אמריטוס)

שיקום ,נכויות התפתחותיות ,קבוצות
לעזרה עצמית וקבוצות תמיכה לאנשים עם
נכויות ומשפחותיהם

ilana@research.haifa.ac.il

פרופ' הרשקוביץ אירית

אלימות פיזית ומינית כלפי ילדים,
זיכרונות של אירועי התעללות בקרב
ילדים ,דרכי ראיון ילדים ,השפעה של עדות
משפטית של ילדים על הסתכלותם הרגשית
והחברתית

irith@research.haifa.ac.il

ד"ר וינברג מיכאל

דחק וטראומה -התמודדות עם מצבי דחק
וטראומה .התייחסות לנפגע הישיר ולבני
משפחתו.

michaelweinberg10@gmail.com

פרופ' וינשטוק זאב

עימותים ,הסלמה ותוקפנות בינאישית,
אלימות משפחה ,אלימות בקרב בני הנוער

zeevwin@research.haifa.ac.il

פרופ' כהן בן-ציון
(אמריטוס)

התנהגות עבריינים וטיפול בעבריינים,
תהליכי התמכרות וטיפול במתמכרים,
גישת הכוחות בעבודה סוציאלית

Bzcohen@research.haifa.ac.il

פרופ' כהן מירי

לחץ ומערכת החיסון ,התמודדות עם סרטן
ועם מחלות כרוניות ,טיפול קבוצתי ,
התעללות בקשישים

cohenm@resrarch.haifa.ac.il

agewtz-@univ.haifa.ac.il

כתובת דוא"ל

שם המרצה

נושאים

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

lavee@resrarch.haifa.ac.il

פרופ' לזר אמנון (אמריטוס)

הדרכה בעבודה סוציאלית ,נוער בסיכון
גבוהה ,התמכרויות

lazar@research.haifa.ac.il

פרופ' לצר יעל

פסיכותרפיה ,טיפול משפחתי וזוגי,
הפרעות אכילה – היבטים משפחתיים,
אפדמיולוגיים ,קליניים ,קבוצות בסיכון,
שינה ואכילה ,גיל התבגרות.

latzer@zahav.net.il

ד"ר סופר מיכל

ייצוגים של מוגבלות ומחלות וסטיגמה נגד
מוגבלות ומחלות (בתקשורת ההמונים
ובזירות חברתיות אחרות).
סוגיות הקשורות למדיניות כלפי אנשים
עם מוגבלות (בעיקר מדיניות התעסוקה
כלפי אנשים עם מוגבלות ,אל מיסוד
ואנשים עם מוגבלות שכלית).

Soffer.michal@gmail.com

פרופ' סטריאר רוני

לימודי קהילה וארגון )(macro practice
גבריות ואבהות ,עבודה סוציאלית נוגדת
דיכוי ,פרקטיקה של מדיניות ,עוני והדרה
חברתית (איכותני)

rstrier@univ.haifa.ac.il

פרופ' עזאיזה פייסל

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.

azaiza@resrarch.haifa.ac.il

פרופ' פרוינד ענת

עבודה סוציאלית ארגונית ,התנהגות
ארגונית ,שחיקה  ,תפיסת תפקיד
שלעובדים סוציאליים ,צוותים רב
מקצועיים

afreund@research.haifa.ac.il

נושאים

שם המרצה

כתובת דוא"ל

ד"ר קורן חיה

סוגיות בתחומים של משפחה בגיל
המאוחר ,הזדקנות וזיקנה (צעירה
ומופלגת) במגוון תרבויות כולל זוגיות,
נישואים ,גירושים ,אלמנות ,יחסים בין
דוריים במשפחה (יחסי הורים וילדים
בוגרים ,סבאות ונכדאות)  ,יחסי אחאים
במחצית השנייה של החיים .אפליה וגילנות
בגיל השלישי והרביעי בקהילה ובמוסדות.
סוף החיים והמוות .שיטות מחקר איכותני
עם התמחות ב  :ניתוח דיאדי; ניתוח
משפחות רב דוריות ומשולבות; ניתוח
יחידות שהן יותר מאחד.

ckoren@univ.haifa.ac.il

פרופ' קורן-קריא נינה

יחסי הורים-ילדים ,תקשורת סביב תכנים
רגשיים בין הורים וילדיהם ,תובנת הורים
את עולמם הפנימי של ילדיהם ,ילדים
במסגרות חוץ ביתיות ,יחסי ילד-
מטפל/אומנת ,מידת המחויבות הרגשית
של הורים אומנים לילדים שבטיפולם –
כמותני בלבד.

nkoren@research.haifa.ac.il

פרופ' רון פנינה

זקנה  :בריאות נפש ,טראומה ,פסיכולוגיה
חיובית.
 : caregiversבני משפחה ,אנשי מקצוע,
מתנדבים ,מהגרי עבודה  ,העברה בין
דורית.

pitzyron@research.haifa.ac.il

פרופ' רימרמן אריק
(אמריטוס)

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

eimmer@research.haifa.ac.il

פרופ' שמאי מיכל
(אמריטוס)

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

michals@research@haifa.ac.il



הנחיה בשיתוף חבר סגל בכיר נוסף

