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קמפוס האקדמית עמק יזרעאל

להרשמה לחצו כאןהכנס אינו כרוך בתשלום, אך מחייב רישום מוקדם באתר האקדמית עמק יזרעאל עד לתאריך 1.6.19

בריאות: מטופלים ומצבי לחץ )כיתה 5108(
יו"ר: אפרת בראל

אמירה דאהר, רפאל כראלס, גלי דר, השפעת פעילות 
גופנית אירובית על כאבי צוואר כרוניים.

כרמית סטרן, שירן בורד, אשרת שושני בר-לב,
אלה ברקוביץ, התנהגויות סיכון בקרב נשים בהיריון 

ולאחר לידה.

עמי כהן, איריס חיימוב, יחסי הגומלין בין התמכרות 
לטבק ואיכות השינה.

אורי דן, איריס חיימוב, עמי כהן, כפיר אסרף, קסם נחום, 
הפרעות קשב והיפראקטיביות: השפעת חסך שינה על 

זיהוי הבעות פנים.

מעיין קריספיל, ולדימיר יובסביץ', ילנה רדולוביץ', 
ריכטר לוין, שינויים במיקרו-רנ"א )microRNA( במערכת 

הגאבארגית כסמן להגברת עמידות בסטרס.

כפיר אסרף, אינה גייסלר סלומון, ליקויים קוגניטיביים 
 .Glud1 דמויי סכיזופרניה בעכברי

אפרת בראל, עמי כהן, ראול קולודנר, רנדא אבושקארה, 
ריפעת מסאלחה, לילה מחאג'נה, אור חן זמל, 

מעורבות הורמוני המין בתגובתיות לסטרס.

כלכלה ומנהל )כיתה 5105(
יו"ר: מיכל שמיר

טל שחור, "האם הצרכן הישראלי יותר חברותי מהצרכן 
האמריקאי?"

שרון טייטלר רגב, שלומית הון שניר, אנאבל 
פרידלנדר ליפסיק, תיירות עצמאית בישראל.

אביעד טור סיני, בטחון תזונתי בקרב קשישים.

עופר עציון, מחשוב פרואקטיבי.

אנדריי קודריאבצב, האם לרצפים של תשואות המניות 
יש השפעות פסיכולוגיות על המשקיעים?

ירון לביא, לואיי עבדאללה, אלגוריתם למידה להפרדת 
העיקר מהטפל. 

מיכל שמיר, הבנייה, שיתוף והעברת ידע בארגוני תשתית 
של המגזר השלישי בהקשרים של כוח.

חינוך וסוגיות חברתיות )כיתה 5102(
יו"ר: בינה ניר

אתי האן, דנה וימן זקס, ירון אריאל, לי זה לא יקרה! 
בחינת מעורבות ההורים בחיי הרשת של ילדם. 

נעמה מאיר, מיכל אלון תירוש, "רצף על הרשת – 
רשתות חברתיות בחיי בני נוער על הרצף האוטיסטי".

יועד אליעז, אפרת הדר, בית ספר ישראלי המשרת 
אוכלוסייה ממעמד עובדים ועניים בחברה הערבית:

חקר מקרה.

התכנסות וכיבוד  08:30-09:00

פתיחה וברכות )אודיטוריום 5107(  09:00-09:15

פרופ' שוש שהרבני, ראש רשות המחקר

פרופ' יצחק הרפז, נשיא המכללה

)אודיטוריום 5107(  09:15-10:00

פרופ' יוני מזרחי, ל-1450 ובחזרה: סיפורן של שתי 
מהפכות מידע היסטוריות ששינו את העולם.

)אודיטוריום 5107(  10:00-11:00

מושב מליאה | ארבע תובנות
על חברה ותקשורת

יו"ר: אביב קדרון

אבשלום גינוסר, ניטרליות הרשת בישראל:
מדיניות של טלאים ועמימות.

סיגל נעים, דפנה הלפרין, מיכל אלון תירוש, 
תפיסה לגבי גילנות בפרסומות טלוויזיוניות:

מחקר השוואתי.

ליהי תלמה חן, אוהד מרכוס, יחסים עם ההורים 
ובני זוגם החדשים לאחר הגירושים: מחקר השוואתי

אורית שמיר בלדרמן, שי צפריר, גיא אנוש,
"הדרך אל האושר: מהבית לעבודה )בתשוקה( וחזרה".

הפסקה  11:00-11:30

11:30-13:30

6 מושבים מקבילים

בריאות: צוות מטפל )אודיטוריום 5107(
יו"ר: אורה פלג

רותי לוי, הורה מקדם החלמה - התפקיד האימהי 
במסע החלמה של בן בוגר המתמודד עם מחלת נפש.

ענבל הלוי הוכוולד, טיפול בית באנשים עם דמנציה 
סופנית – חווית אנשי הצוות.

אמית גור, ירון אריאל, אילת חן לוי, שימוש 
בסמארטפונים ע"י רופאים: תפיסות המטופלים.

יעל קשת, סירוב למטפל בשל זהותו האתנית.

אורה פלג, אפרת הדר, עמי כהן, חולי סוכרת 
מסוג 2: כיצד הם חווים את הקשיים במשפחה ואת 

ההתמודדות עם המחלה?

עפרה הלפרין, אורית אלדר, מרב יוגב, התמדה ותשוקה 
)GRIT( כמנבא הצלחה ואי נשירה מהלימודים של 

סטודנטים לסיעוד.

אסנת דור, הדס מנצר, היבטים סמויים בקונפליקטים בין 
מורים והורים והשלכותיהם על עבודת המורים.

עמית קמה, בראשית היו הזיות על פלאחים: מפת הדרכים 
של המחקר הלהט"בי בישראל. 

בינה ניר, החברה, היחיד והמסכה – בציוריה של חיה עגור.

דילמות אתיות )כיתה 5104(
יו"ר: גילה יעקב

רות אבידר, מרגלית טולדנו, להתחסן או לא להתחסן? 
אסטרטגיות תקשורתיות והמאבק סביב נושא החיסונים. 

אשרת ששוני בר-לב, "בהלת החצבת": הסיקור החדשותי 
של התפרצות מחלת החצבת 2018-2019.

שירן בורד, כרמית סטרן, אלה ברקוביץ, בתיה מג'ר, 
היענות והתנגדות לקבלת חיסונים במהלך הריון בקרב 

נשים במחוז חיפה.

אלהאם חאכו, יפה הארון, אורית אלדר, פתרון דילמות 
אתיות בכיתה ובקליניקה.

שרית אלקלעי, ענת יצחק פישמן, אוהד מרכוס, 
אמפתיה תוך ובין קבוצתית, ונראטיב לאומי: דמיון ושוני בין 

יהודים לערבים.

רוזאן חייר פראג', לילי אורלנד ברק, פרשנות האוריינות 
האקדמית ע"י מורים לאנגלית דוברי השפה הערבית 

מנקודת מבטם כלומדי שפה. 

גילה יעקב, אתיקה במחלקות פנימיות – השלכות לחינוך 
רפואי.

מחקרים עדכניים בקרמינולוגיה )כיתה 5109(
יו"ר: דלית יסעור בורוכוביץ'

גילה אמיתי, שמחה לנדאו, אוהד מרכוס, יהודית 
בנדלק, רגשות שליליים של הפונים למחלקות לרפואה 

דחופה: גורמי מיקרו ומאקרו.

אתי אלישע, אפי ברוור, ורדה רפפורט, טלי סמואל, 
תכנית "מעטפת" לשיקום נוער עובר חוק.

ענבל פלג קוריאט, כרמית קלר-חלמיש,
 MeToo שיח ויקטימולוגי ברשתות החברתיות – מחאת

ו-"לא התלוננתי".

ענת ירון ענתר, טל ברגמן לוי, לימור שפר, זאהר חמוד, 
מאפיינים של נטילת חיים מתוך פסיכוזה.

חיים מהל, איריס חיימוב, זיו כרמל, עמי כהן, עדן אגסי, 
תרמילאים ישראלים בהודו-בין טראומה לשימוש בסמים.

סיום וארוחת צהריים  13:30-14:30

.VIP קפיטריה בשרית, בניין 6, אולם

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tElO17P6akyolbXjqtM2GssGt7INsaRDnN6SCC0T1xRUODNLMEpGUVNFOFZMSk9JRTFOMjBONEkySS4u

