
 
 

 

 

 

 

 

 

 סגל בתקן תשפ"ג  -תחומי מחקר  
 

 תואר מס'
שם 

 משפחה
שם 
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 רשתות חברתיות, חווית מטופל וחווית לקוח, תקשורת בריאות תקשורת שיווקית, יחסי ציבור,  רות  אבידר ד"ר  1
החוג למנהל מערכות בריאות, החוג 

 לתקשורת 

 לימודי אנגלית ועברית  השוואה בין רכישת שפה ראשונה ושנייה  עידית  אברם ד"ר  2

 החוג  לסיעוד  קידום בריאות, קשר בין סוכרת וסרטן, בריאות ותחלואה כרונית בקרב אחיות ואחים  נסרה  אדלבי ד"ר  3

 חנה  אדמי פרופ'  4

טיפול, מנהיגות  התמודדות עם מחלה כרונית, טיפול תומך )תמיכה בסוף החיים(, רצף  –בתחום קליני  
תפקידי ניהול, לחצים בקרב אחיות, ניהול בעתות של משבר ומגפה, קבלת החלטות   -וניהול בסיעוד 

לחצים בקרב סטודנטים לסיעוד, קידום בריאות בקרב   –במצבי אי וודאות, בתחום החינוך לסיעוד 
 צוותים, חוסן של סטודנטים לסיעוד 

 ( בסיעוד M.Aתואר מוסמך )

 שרית  אדרי ד"ר  5
, השפעות הסטודיו  20 -הקשר בין ציור לשירה בשירתו של תד יוז., הקשר בין ציור לשירה במאה ה

 הפתוח, שיטה מתחום הטיפול באמנות, בטיפול בבני הדור שני לניצולי שואה 
 לימודי אנגלית ועברית 

 אנה  אוסטר  ד"ר  6
ומגזר שלישי, ביקורת פנים ותאגידים ברשויות מגזריות, יחסי שלטון מקומי  -ממשל משלב ושותפויות בין

 מקומי - המקומיות, שיתוף אזרחים באספקת שירותים מקומיים, יחסי שלטון מרכזי
החוג למדע המדינה, תואר מוסמך  

(M.A במנהל ומדיני ) 

 ( ייעוץ ארגוני M.Aמוסמך )תואר  איזונים ושילובים של קריירה ומשפחה / מודלים של אימון פסיכולוגי למנהלים רפי אורן ד"ר  7

 ד"ר  8
אלון 
 תירוש 

 תקשורת, סוציאליזציה חברתית ופוליטית של ילדים פסיכולוגיה חברתית, ילדים ומדיה, פסיכולוגיה של ה מיכל 
החוג למדעי ההתנהגות, החוג  

 לסיעוד 

 זוהר  אליוסף  ד"ר  9
השפעה של גלישה ברשתות חברתיות  היבטים אמוציונלית וקוגניטיביים של הפרעות בשיווי המשקל., 

על יכולת המנטליזציה., השפעה של גירוי למערכת הראיה ההיקפית על תפקודי קשב. השפעה של  
 קשב על תהליכי אינטגרציה סנסורים בשיווי משקל 

( בפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )
בייעוץ  (M.Aחינוכית, תואר מוסמך )

 חינוכי 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה
שם 
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 פילוסופיה של הלשון, חינוך פעוטות יועד  אליעז  ד"ר  10
  (M.Aהחוג לחינוך, תואר מוסמך ) 

 החוג לתקשורת בייעוץ חינוכי, 

 החוג לקרימינולוגיה  שיקומית, מתמחה בשיקום עבריינים בכלא ובקהילה -קרימינולוגית חברתית אתי אלישע ד"ר  11

 ד"ר  12
אלישר 
 מלכה 

 החוג  לתקשורת  תקשורת ואקלים , תקשורת פוליטית; מדיה חדשים וחברה ורד

 שרית  אלקלעי  ד"ר  13

. שילוב פסיכולוגיה וטכנולוגיה ויישומם בהקשר הפסיכולוגי חינוכי )פורומים לסיוע פסיכולוגי לילדים,  1
לילדים,  אתרי אינטרנט של שירותים פסיכולוגיים ושימושים בפלטפורמות דיגיטליות נוספות לסיוע 

 , אפליקציות טיפוליות וכו'(
. יישומים של תיאוריית ההתקשרות בעבודת הפסיכולוג החינוכי )סגנונות התקשרות של מורים וגננות 2

והשפעתם על תיפקודם כאנשי חינוך ועל הסתגלות הילדים, התקשרות של ילדים ובני נוער אל הורים 
האקדמית, עבודה טיפולית לאור תיאוריית  ואל צוותי חינוך וההשפעה על הסתגלותם החברתית ו

 , ההתקשרות(
. עבודה מערכתית במסגרות החינוך )אקלים חינוכי מיטבי והשפעתו על התמודדות צוותי חינוך עם  3

 , אבדנות של תלמיד, משבר הקורונה( -קשיים שונים 
 . התפתחות אמפתיה כתוצר של חוויות חיים קשות 4

בפסיכולוגיה  ( M.Aתואר מוסמך )
 חינוכית,  החוג לפסיכולוגיה 

 רות  אמיר  ד"ר  14
ניתוח   ,מוסדות משילות גלובלית  ,עוולות במדיניות ציבורית ,מחקר השוואתי של רצח עם; צדק מעברי

  קולוניאלי של מערכת המנדט של חבר הלאומים -פוסט

( M.Aמדעי המדינה, תואר מוסמך )
, החוג הרב ות ציבוריתומדיני במנהל

 החברה  תחומי במדעי

 גילה  אמיתי  ד"ר  15
מומחית בקרימינולוגיה ביקורתית וקרימינולוגיה רוחנית, פיתוח ויישום גישות ביקורתיות לעבודה עם  

אוכלוסיות בהדרה חברתית, עבודה ביקורתית ופדגוגיות ייחודיות לנוער במצבי סיכון והדרה, נוער  
 בסיכון, מיגדר ולקויות למידה 

 לקרימינולוגיה החוג 

 החוג  לתקשורת  תקשורת מתווכת מחשב, רשתות חברתיות  ירון  אריאל ד"ר  16

 דניאלה  אריאלי ד"ר  17
 aging in placeסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של בריאות וחולי, לרבות מחקר פעולה וכשירות תרבותית,  

טיפול בית לקשישים, תקשורת עם אנשים עם דמנציה, מפגשים בין תרבותיים, לרבות קונפליקטים  
 הקשורים בזהות, מחקר איכותני לרבות מחקר אוטו אתנוגרפי ומחקרי פעולה 

החוג  לסיעוד, החוג  לסוציולוגיה  
( M.Aואנתרופולוגיה, תואר מוסמך )

 ייעוץ ארגוני 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה
 שם

 פרטי 
 חוג / חוגים תחומי מחקר

 נפש, היפנוזה, ופסיכולוגיה רפואית  –גוף  צחי  ארנון  ד"ר  18
( בפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )

 רפואית 

 החוג  למערכות  מידע למידה ממוחשבת במיוחד למידה אקטיבית, ולמידה עמוקה במיוחד ניתוח וידאו סטריים מוראד  בדארנה  ד"ר  19

 ד"ר  20
בוניאל  
 ניסים 

 מירן 
פסיכולוגיה של האינטרנט, ייעוץ מקוון, התנהגויות סיכון באינטרנט. פעילות מחקרית נלווית: תכנית 

 HBSC-WHOנלאומית של ארגון הבריאות העולמי יהמחקר הב 
בייעוץ חינוכי,   (M.Aתואר מוסמך )

 החוג לחינוך 

 קבלת החלטות בבריאות בריאות הציבור, קידום בריאות,  שירן בורד  ד"ר  21
החוג למנהל מערכות בריאות, תואר 

 שני במנהל מערכות בריאות 

 פסיכונוירואנדוקרינולוגיה, סטרס  אפרת בראל ד"ר  22
החוג למדעי ההתנהגות, תואר מוסמך 

(M.A בפסיכולוגיה רפואית, עבודה )
 סוציאלית, החוג לסיעוד 

 החוג לכלכלה וניהול  הייצור, מודלים של מבנה אופטימלי של מתחמי תעשייה חדשיםמודלים של מיקום  אנטולי  ברונשטיין  ד"ר  23

 יישומים של תורת השטחות, חקר איכות חיים, עוני והדרה, ילדים ובני נוער במצבי סיכון.  ציון  ברנץ  ד"ר  24
עבודה סוציאלית, החוג  לשירותי  

 אנוש

 ערן  גוטר ד"ר  25

אסתטיקה ופילוסופיה של האמנות, בייחוד פילוסופיה של המוסיקה. חוקר היבטים של טמפורליות  
במוסיקה, ייצוג והבעה, חשיבה מטפורית ועוד. הגותו של לודוויג ויטגנשטיין. המחקר שלי מתמקד 
בשנים האחרונות בהגותו בהקשר למוסיקה. בכל מקרה, אני מתמקד בעיקר בוויטגנשטיין שאחרי 

. ניסיון להבין את תפקידה של חקירה  emerging media(. אסתטיקה של 1929-1951קטטוס ) הטר
אסתטית ותיאורטיזציה בתחום בעידן החדש של טכנולוגיית תקשורת ממוחשבת לאור רעיונותיו של  

 ויטגנשטיין על אסתטיקה 

החוג הרב תחומי במדעי החברה,  
 משיב הרוח 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 אתיקה ומדיניות בריאות, היבטים אתיים בפוריות והפריות חוץ גופיות, ייעוץ אתי -ביו אורית  גולן ד"ר  26
החוג למנהל מערכות בריאות, תואר 

 שני במנהל מערכות בריאות 

 החוג לשירותי אנוש  צוותים רפואיים, בריונות בארגוניםאלימות בעבודה, התנהגות בלתי נאותה מצד  מטופלים כלפי   רוחמה  גוסינסקי  ד"ר  27

 ניהול, ארגונים, ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, איכות שירות, אמון, אלימות במערכת הבריאות  אמית  גור ד"ר  28
החוג למנהל מערכות בריאות, תואר 

 שני במנהל מערכות בריאות 

 החוג  לתקשורת  ומדיניות אינטרנט; עיתונאות מקצועית מדיה  אבשלום גינוסר  ד"ר  29

 וניהול  לכלכלה החוג , התנהגויות מסוכנות, תפיסות סיכון, הבדלים בין מינים, יזמות, דמי כיס. Yהשפעת הקורונה על דור ה  שרון גרעין טל  ד"ר  30

 אסנת  דור ד"ר  31
מרכזיים בהורות העכשווית, אתגרים במערכת  מחקרי הורות, תקשורת בין הורים ומורים, אתגרים 

 הבריאות המשפיעים על עבודת צוותים רפואיים 
החוג  למנהל  מערכות  בריאות , 

 בייעוץ חינוכי  (M.Aתואר מוסמך )

 אורי דן פרופ'  32
הבדלים בין אישיים בתגובה לגירויים רגשיים, הפרעות קשב והיפראקטיביות, חרדות, תיאוריית 

 ההתקשרות 
( בפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )

 חינוכית 

 לימודי אנגלית ועברית  רכישת ידע פרקטי של מתכשרים לסיעוד במסגרת עבודתם עם מדריכים קליניים בתרגול הסימולטיבי  אסנת  דקל גב' 33

 תמר  דרוויש  ד"ר  34
השפעה של חזרה בתשובה על  תחום משפחות: משבר וחוסן, אובדן ושכול, קונפליקט גבוה בגרושין, 

הדור השני תחום הדרכת עובדים סוציאליים, תחום התמודדות סטודנטים באקדמיה: קבלה של 
 סטודנטים, ייעוץ לסטודנטים; למידה והנחיה מרחוק בזמן משבר הקורונה 

 עבודה סוציאלית 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 ( בייעוץ חינוכי M.Aתואר מוסמך ) משפחה ועבודה, הורות ויחסים במשפחה, לחץ והתמודדות, אובדן וטראומה ואוכלוסיות במצוקה  אפרת הדר  ד"ר  35

 דורית  שובל -הדר ד"ר  36
השפעת חשיפה למסכים בסביבת השינה על איכות שינה, הבדלים חברתיים תרבותיים בשימוש  

הבדלים חברתיים תרבותיים בבריאות נפשית: השפעת מגיפת  במסכים והשפעתם על איכות השינה., 
 ילד -הקורונה והשלכותיה., השפעת השימוש במסכים על יחסי הורה

החוג לפסיכולוגיה , תואר מוסמך  
(M.A)  בייעוץ חינוכי , החוג לחינוך 

 החוג לכלכלה וניהול  התנהגותיתכלכלת בריאות, כלכלת תיירות, תורת המשחקים, כלכלה  שלומית  שניר -הון  ד"ר  37

 ד"ר  38
הלוי  

 הוכוולד 
 סוף החיים, התמודדות עם מחלת הדמנציה  ענבל 

( M.Aהחוג  לסיעוד, תואר מוסמך )
 בסיעוד 

 בריאות האישה, חינוך בסיעוד וקידום בריאות  עפרה  הלפרין  ד"ר  39
( M.Aהחוג  לסיעוד , תואר מוסמך ) 

 בסיעוד 

 דוריים -גרונטולוגיה חברתית, יחסי משפחה צוות, יחסים בין דפנה  הלפרין  ד"ר  40

( בגרונטולוגיה, M.Aתואר מוסמך )
תואר שני במנהל מערכות בריאות, 

עבודה סוציאלית, החוג למנהל  
( M.Aמערכות בריאות, תואר מוסמך )

 בסיעוד 

 החוג  לסיעוד  ביולוגיה מולקולרית וכימיה  הגר הרדוף  ד"ר  41

 פסיכולוגיה, חוק ומשפט, חקר הפסיכולוגיה של התקשורת, תקשורת שכנועית  דנה  זקס וימן  ד"ר  42
החוג  למנהל  מערכות בריאות, החוג 

 לתקשורת 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה
 שם

 פרטי 
 חוג / חוגים תחומי מחקר

 ד"ר  43
וינרסקי  

 פרץ
 חדוה 

הציבורי, מחוברות רגשית בעבודה  מדע המדינה, מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, יישום חדשנות במגזר 
בקרב עובדי המגזר הציבורי, מדיניות הזדקנות בקהילה, מדיניות תומכת בבני משפחה מטפלים 

 המצויים בשוק העבודה, מדיניות תומכת קונפליקט בית עבודה, שיטות מחקר 

מדעי המדינה, תואר מוסמך החוג ל
(M.A במנהל ומדיני ) 

 הני  זובידה  ד"ר  44
הגירה, מהגרי עבודה, גבולות, גבולות חברתיים, התנהגות בוחרים, פוליטיקה משטר וחברה בישראל, 

 זהות ומעמדות חברתיים, כדורגל ופוליטיקה ועוד 
 החוג  למדע המדינה 

 אבי זכאי  מר 45
ביוסטטיסטיקה, שימוש בשיטות למידה סטטיסטית לניתוח נתונים רפואיים, הוראת סטטיסטיקה וחקר  

 נתונים 
 החוג למערכות מידע

 השפעת תרגול בעזרת הסימולציה על תהליך קבלת ההחלטות בקרב סטודנטים לסיעוד / אחים ואחיות  יגאל זלטקין  מר 46
( M.Aהחוג  לסיעוד, תואר מוסמך )

 בסיעוד 

 עידו  זלקוביץ  ד"ר  47
ופוליטיקה פלסטינית,  חוקר והיסטוריון של המזרח התיכון המודרני. תחומי התמחותו הם: חברה 

החברה הערבית בישראל, השכלה גבוהה וזהות לאומית במזה״ת, אסלאם רדיקלי ופונדמנטליזם, 
 ערבי -והיסטוריה של הסכסוך הישראלי 

 החוג הרב תחומי במדעי החברה 

 גדיר זרייק  ד"ר  48
מתבגרים והשלכות על  רגישות אימהית, יחסי התקשרות בקרב  -יחסי התקשורת בין הורים וילדים 

התנהגות חברתית, תפיסה של ילדים למצבי חוסר שוויון, התפתחות מוקדמת של עמדות חברתיות אצל  
 הסתכלות בין תרבותית על תחומי מחקר אלו ילדים, וויסות רגשי בקרב מתבגרים,

( בפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )
חינוכית, החוג לפסיכולוגיה, תואר  

 בפסיכולוגיה רפואית( M.Aמוסמך )

 ד"ר  49
-חדאד
 טנוס 

 החוג למדעי ההתנהגות  תוכניות התערבות ייעוצית בביה"ס, מיטביות בראיה רב תרבותית  לובנא 

 ניהול, קבלת החלטות, עובדים מזדקנים, סרטן  בועז  חובב  ד"ר  50
החוג למנהל מערכות בריאות, תואר 

 שני במנהל מערכות בריאות 

 החוג למנהל מערכות בריאות  תקשורת בריאות, בטיחות המטופל ואיכות הטיפול, בריאות תרבות ואוכלוסיות מחודרות  מראם חזאן ד"ר  51



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 איריס  חיימוב  פרופ'  52

שינה, הפרעות שינה והשעון הביולוגי בקרב ילדים, מתבגרים וקשישים. אימון קוגניטיבי ככלי לטיפול  
באינסומניה בקרב קשישים. הקשר בין הרכב המקרוביום לאיכות השינה. אקולוגיה של שינה ודפוסי  

הקשר בין   שינה בקרב תינוקות ופעוטות: השוואה בין תרבותית בין החברה הערבית והיהודית בישראל.
 ודפוסי שינה  ADHDדפוסי שינה והתמכרות. הקשר בין תסמיני 

החוג למדעי ההתנהגות, החוג  
(  M.Aלפסיכולוגיה, תואר מוסמך ) 

 בחוג לפסיכולוגיה חינוכית 

 לימודי אנגלית ועברית  החשיבה האפיסטמית של מורים לאנגלית דוברי השפה הערבית והשפעתה על יישום תוכניות לימוד  רוזאן  חיר פארג' ד"ר  53

 כלכלת בריאות, כלכלת זיקנה, כלכלת רווחה  אביעד  טור סיני  פרופ'  54
תואר שני במנהל מערכות בריאות, 

 ( במנהל ומדיני M.Aתואר מוסמך )

 וניהול  לכלכלה החוג כלכלת תיירות  שרון טייטלר  ד"ר  55

 לסיעוד החוג   אפידמיולוגיה ומניעת זיהומים  ג'לאל טרבייה  ד"ר  56

 שרון ידין  ד"ר  57
רגולציה ממשלתית, שיטות רגולציה רכות )חוזים רגולטוריים; ביוש )שיימינג( רגולטורי(, משפט ציבורי  

 )ובפרט משפט מנהלי(, רגולציה ותקשורת, מדיניות אקלים 
( במנהל ומדיני, M.Aתואר מוסמך )

 מדעי המדינה 

 מירב  יוגב ד"ר  58
וסוכרת, נטל טיפולי ורווחה נפשית של מטפל עיקרי, קשר בין אירועי חיים להתהוות  קשר בין סוגי דם 

 מחלות 
( M.Aהחוג  לסיעוד, תואר מוסמך )

 בגרונטולוגיה 

 גלית  ינאי  ד"ר  59
איכותני, מיזמים ועסקים חברתיים, אוכלוסיות מוחלשות בחברה -מגדר, התנדבות, מחקר נרטיבי 

 הישראלית 
 אנושהחוג  לשירותי  



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 פרופ'  60
- יסעור

 בורוכוביץ 
 עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה  נשים בשוק העבודה, מחקר איכותני  ארגונית ומחקרית, ,מקצועית  אלימות אינטימית, אתיקה דלית 

 בשדה הקליני, ייעוץ אתי, אתיקה בטיפול בזקנים אתיקה בסוף החיים, חינוך רפואי, אתיקה  גילה  יעקב  ד"ר  61
בריאות, תואר  מערכות החוג למנהל

שני במנהל מערכות בריאות, החוג  
 לשירותי אנוש

 ענת  ענתר - ירון פרופ'  62
שפיות הדעת, אלימות בקרב מתמודדי נפש,  -קרימינולוגית קלינית: פסיכיאטריה משפטית, רצח באי 

הטיות בחוות דעת פסיכיאטריות, אשפוז פסיכיאטרי בהיבט מבט מגדרי,  הערכות סיכון לאלימות,  
 השפעות של טרור על אוכלוסיית היעד, טרור ותקשורת 

 החוג לקרימינולוגיה 

 עמי  כהן  ד"ר  63
הבסיס הפסיכוביולוגי להתמכרות לטבק, התמכרויות התנהגויות, השפעת סטרס על תפקודים  

קוגניטיביים ורגשיים, הקשר שבין דפוסי שינה ובין התמכרות, הקשר שבין דפוסי שינה ובין תסמיני  
ADHD 

 החוג לפסיכולוגיה 

 לאוכלוסייה הכללית בדגש על בני נוער. עבודה ומשפחה, כלכלה ומגדר, חינוך פיננסי  נטע כהן  ד"ר  64
החוג לכלכלה וניהול, החוג לשירותי 

 אנוש

 גלעד  כהן ינון  ד"ר  65
הורים,   –למידה סימולטיבית וקלינית, סימולטור קליני, מוטיבציית ומסוגלות מורים, קשרי בית ספר 

 פיתוח מקצועי של עובדי הוראה 
 ( ייעוץ ארגוני M.Aתואר מוסמך )

 אילנה  לביא פרופ'  66
difficulties in perception of scientific concepts (mathematics and computer science) and 

professional development of in and pre-service mathematics and computer science 
teachers 

 החוג  למערכות  מידע

 לימודי אנגלית ועברית  19  -ילדים ומבוגרים בספרות הבריטית של המאה הספרות הפנטזיה של  שרה לוריא  גב' 67

 רינת  ליפשיץ  ד"ר  68
חוסן ופגיעות של זקנים ואנשי מקצוע המטפלים בזקנים, התמודדות עם אירועי חיים קשים וטראומות,  

 טיפול פליאטיבי, משאבי התמודדות במצבי דחק
החוג  למנהל  מערכות  בריאות , 

 ( בגרונטולוגיה M.Aמוסמך )תואר 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 היפנוזה ופסיכותרפיה, גישות אסטרטגיות בטיפול, פסיכוסומטיקה  יוסי  מאירסון  ד"ר  69
( בפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )

 רפואית 

 אבי מגיד ד"ר  70
זיהומיות, מערכות מידע ברפואה, מדעי הנתונים,  אפידמיולוגיה של סרטן, אפידמיולוגיה של מחלות 

 שילוב בינה מלאכותית במחקרים אפידמיולוגיים 
 החוג  למערכות  מידע

 יוני  מזרחי  פרופ'  71
 Digital -היסטוריה ואנתרופולוגיה תרבותית של טכנולוגיות המידע, פנוטיפיזציה דיגיטלית 

Phenotyping 
החוג  לסוציולוגיה  ואנתרופולוגיה,  

 החוג מערכות מידע

 לשירותי אנוש החוג  התמודדות עם מצבי לחץ במעגל החיים ובהקשר הארגוני. התנהגות מסתכנת. אוכלוסיות בסיכון  קרן מייקל  ד"ר  72

 ההיסטוריה של הסיעוד בארץ ישראל, שרותי הבריאות בקיבוצים  מיכל  מן  ד"ר  73
החוג  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  

 החוג  לסיעוד 

 דודי  מקלברג ד"ר  74

מחקר העוסק בדרך בה ארגוני החברה האזרחית מפעילים את  -עוצמה רכה של החברה האזרחית  
המחקר    -לשנות תהליכי קבלת החלטות בזירה הבינלאומית, מסגור ירושלים עוצמתם הרכה במטרה 

בוחן את המסגור של ירושלים על ידי מדינות שונות בעולם הנעשה באמצעות הנפקה של בולי דואר 
 המדגישים נושאים רבים בקטגוריות שונות כגון פוליטי, תרבותי, דתי והסטורי 

 משיב הרוח מדעי המדינה, 

 אוהד  מרכוס  ד"ר  75

התמודדות עם סטרס וטראומה )בדגש על גירושין, לקויות  חוסן, תמיכה חברתית, תחושת קוהרנטיות, 
למידה ובעיות פוריות( במימד האישיותי )הערכה עצמית ותחושת קוהרנטיות(, הקוגניטיבי )האשמה  

  -לערבי( והדמוגרפי  וזוגיות(, התרבותי )הבדלים בין המגזר היהודי  עצמית(, החברתי )תמיכה חברתית
בתי   -הריון, מיניות וחינוך מיני במימד האישיותי, הדמוגרפי והתרבותי )הבדלים בין המגזר היהודי לערבי(

 חולים בדגש על המבנה הארגוני שלהם, יחסים בין רופאים ואחיות ואלימות כלפי הצוות הרפואי 

החוג למדעי התנהגות, תואר מוסמך 
(M.Aבחוג לפסיכולוגיה ח ) ,ינוכית

( בגרונטולוגיה, M.Aתואר מוסמך )
 יעוץ חינוכי 

 ד"ר  76
- משיח

 איזנברג 
 מיכל 

אחראית על תכנון המחקר, בניית כלי מחקר )כולל תיקוף כלי המחקר(, ביצוע המחקר, ניתוח הנתונים 
 וכתיבת פרקי השיטה והממצאים 

החוג למנהל מערכות בריאות , תואר 
תואר שני במנהל מערכות בריאות, 

 ( בסיעוד M.Aמוסמך )



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 בינה  ניר  ד"ר  77

תרבות: תיאוריות ביקורתיות, ביקורת התרבות, גנאלוגיה של מושגי עומק בתרבות המערב כגון: הצלחה 
ציות, בדידות, ביוש,  -ואי קיימות מבראשית, על ציות -וכישלון, תפיסת הזמן, הפרדת האדם מהטבע ואי

התפרסם ספרה "כשלון ההצלחה" בהוצאת    2016נוצרי, אושר כמושג תרבותי ועוד. ב - השיפוט היהודי
 , מבנים תרבותיים רסלינג

החוג הרב תחומי במדעי החברה,  
 החוג לתקשורת, משיב הרוח 

 בריאות, חינוך בסיעוד קידום בריאות, התנהגויות סיכון והתנהגויות  כרמית  סטרן  ד"ר  78
( M.Aהחוג  לסיעוד, תואר מוסמך )

 בסיעוד 

 מתיו  סילבר  פרופ'  79
ציונות, יהודי ארה"ב, ספרות יהודית  –היסטוריון. תחומי מחקר: היסטוריה יהודית בעת החדשה  

 מודרנית, שואה וחקר תולדות הגליל
 החוג הרב תחומי במדעי החברה 

 ד"ר  80
ספיבק 

 לביא
 זהר 

מניעת הפרעות אכילה, דימוי גוף ומדיה חברתית, מיניות והפרעות אכילה בדגש על אוכלוסיות שונות:  
 , משפחה והשמנת ילדים21נשים, גברים, להט'בים; שאלוני מחקר להפרעות אכילה במאה ה 

 עבודה סוציאלית 

 לואי עבדאללה  ד"ר  81
אלגוריתמי מעולמות למידת המכונה, כריית  המחקר שלי בתחום הבינה המלאכותית, אני חוקר ומפתח 

נתונים, ובעיקר חוקר בעיות על נתונים עמו ערכים חסרים, ונתונים לא מאוזניים, בנוסף אני חוקר את 
 התחום של למדת מכונה ע"י פיתוח אלגוריתמים בלמידה עמוקה 

 החוג  למערכות  מידע

 ד"ר  82
עבוד  
 ארמלי 

 אוריאנה 
חברתי, יחסים בין קבוצות; מפגש בין תרבותי בארגונים, קונפליקטים מבוססי זהות,  ארגוני חינוך ושירות 

 ארגונים בזיקה זהותית, מחקר איכותני ומחקר פעולה 
( ייעוץ ארגוני, M.Aתואר מוסמך )

 החוג  למנהל  מערכות  בריאות 

 ד"ר  83
עבוד  
 חלבי 

 יסמין 
- לתוכניות התערבות, זהויות של מיעוטים אתניים מחקרי הערכה   –ילדים, צעירים ומתגברים בסיכון  

 סוגיות חברתיות  –המיעוט הערבי בישראל, קהילה כפרית    -לאומיים
 עבודה סוציאלית 

 בריאות ציבור, חקר התנהגויות מסכנות בריאות, חינוך לסיעוד  סמירה  עובייד  ד"ר  84
( M.Aהחוג  לסיעוד, תואר מוסמך )

 בסיעוד 

 החוג למנהל מערכות בריאות  ניהול, תשוקה בעבודה, רווחה נפשית ובריאות מועסקים, חברה ישראלית, התנהגות ארגונית  לירון  עינצ'י  ד"ר  85
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 חוג / חוגים תחומי מחקר

 לסיעוד החוג   אפידמיולוגיה חברתית: אפליה בבריאות, בריאות אם וילד, קידום בריאות עולא  עלי סלאח  ד"ר  86

 דסי  פוסטן  ד"ר  87
עבודה סוציאלית קהילתית, מדיניות רווחה, עוני והדרה חברתית, רב תרבותיות וגיוון, שותפויות אקדמיה 

 קהילה, מחקר איכותני,, עבודה סוציאלית אקולוגית/ירוקה 
 עבודה סוציאלית 

 אורה  פלג פרופ'  88

ואישיותיים לחרדות )למשל, חרדת תכונה, חרדת פרידה, חרדה תרומת דפוסים משפחתיים, תרבותיים 
חברתית(, מצבי לחץ ומשברים )למשל, הורים שכולים, אחים שכולים(, השפעת דפוסים ואירועי לחץ  

משפחתיים על בריאות נפשית ופיסית )למשל, סוכרת, הפרעות אכילה(, תכנון ובדיקת יעילות  
פרטניות, משפחתיות וקבוצתיות לצורך שיפור רווחה נפשית,  ודיגיטליות, התערבויות פנים מול פנים

 שיפור הניהול העצמי של סוכרת, ומניעת הפרעות אכילה 

 ייעוץ חינוכי  (M.Aתואר מוסמך )

 ד"ר  89
פלג 

 קוריאט
 ענבל 

משפטים וניהול ויישוב סכסוכים )משפט פלילי, צדק מאחה ותורת המשפט הטיפולי, משפט  
וניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן  תוך התמקדות בתהליכי צדק מאחה בבתי סוהר וצדק  ופסיכולוגיה 

 מאחה במקרים של פגיעה מינית 

קרימינולוגיה, החוג הרב תחומי  
 במדעי החברה, משיב הרוח 

 פלטניק  ד"ר  90
רחל 

 רוסלנה 
 החוג לכלכלה וניהול  כלכלת הסביבה, כלכלת האנרגיה, צמיחה בת קיימא

 אביגייל  פרדיס ויט  ד"ר  91
ובינה מלאכותית, למידת מכונה ולמידה עמוקה,   Computer visionניתוח רשתות מורכבות וחברתיות,  

 , אבטחת מידע, אחזור מידע ומנועי חיפוש NLP-ניתוח טקסט ו
 החוג למערכות מידע

 אלה פרקיס  ד"ר  92
להורים חוזרים בתשובה, הכשרת  אלימות במשפחה ואלימות חברתית בקרב צעירים חרדים דור שני 

סטודנטים בתחום אלימות במשפחה במסגרת קורס משולב עשייה בקהילה(, נוער חרדי בסיכון, נוער  
 נושר ממוסדות לימוד, התמודדות משפחות בתקופת סגר הקורונה 

 עבודה סוציאלית 

 שי צבאן  מר 93
רגולציה של הדיווח הכספי, תיאוריות  CORPORATE FINANCE  -שווי חברות, קבלת החלטות ב

 נורמטיביות להשבחת ערך החברה, כלכלת אושר.
 החוג לכלכלה וניהול 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 אורנה  צ'ישינסקי  פרופ'  94
, הקשר בין שינה לקוגניציה   CBTשעונים ביולוגיים בקרב ילדים מתבגרים ובוגרים, ידע תיאורטי וטיפולי  

 בקרב ילדים מתבגרים ובוגרים, שינה וחשיפה למדיה 
החוג למדעי ההתנהגות, תואר מוסמך 

(M.A ייעוץ חינוכי, החוג לחינוך ) 

 בחברה החרדית, נשים חרדיות , מגדר ותקשורת החברה הישראלית, תקשורת  אורלי  צרפתי  ד"ר  95
החוג למדעי ההתנהגות, החוג הרב 

 תחומי במדעי החברה 

 אביב קדרון ד"ר  96
, בארגונים הנעת עובדיםתהליכים למנהל/ת; - אמון ארגוני, מגמות בעולם עבודה משתנה, יחסי עובד/ת

 מחקר איכותני וכמותי 
( ייעוץ ארגוני, M.Aתואר מוסמך )

 לשירותי  אנושהחוג  

 ערבה  קלאי ד"ר  97
עיבוד וייצוג מנטאלי של מספרים, הבנת שברים, תפיסת גודל יחסי וגודל אבסולוטי, התפתחות ייצוג 

 מנטאלי של שברים, הבסיס העצבי של ייצוג מספרים במוח 
 החוג לפסיכולוגיה 

 אנגלית ועברית לימודי  רכישת אוצר מילים בשפה שנייה  חייקה  קלובסקי  ד"ר  98

 החוג  לתקשורת  מחקרי הומואים ולסביות, מחקרי תרבות  עמית  קמה  ד"ר  99

 אתיקה -אובדן ושכול, אובדנים שאינם מוות, פסיכותרפיה והדרכה, אתיקה של הפרופסיות וביו  שמשון  רובין  פרופ'  100

(  לפסיכולוגיה  M.Aתואר מוסמך )
(  M.Aחינוכית, תואר מוסמך )

בפסיכולוגיה רפואית, החוג 
 לפסיכולוגיה 

 איתי  רופמן  ד"ר  101

שינוי מעמד השימפנזים בחברה: מין אח לאדם בני האדם הקדמון; נקודת מבט שבטית   -זכויות אנוש  
קולוניאליזציה: הגדרה עצמית שבטית, הובלה שבטית בשיקום אקולוגי, קיימות ומחקר -בתהליכי דה

אנתרופולוגיה אבולוציונית )חקר אבות האנושות(, פסיכולוגיה אבולוציונית, חקר תרבויות  , מדעי
שבטיות, שיקום אקולוגי, קידום זכויות אנוש להומינינים ושיקומם, קידום השלום ואומנות חזותית,  

י  אנתרופולוגיה אבולוציונית תרבותית, חקר מגוון תכונות אנושיות קדמוניות אצל שימפנזים ושינו
מעמדם בחברה, אתנוגרפיה של שיקום מורשת שבטית, שימפנזים מין אח לאדם בני גנוס הומו )אדם 

 קדמן(, שיקום אקולוגי/מחקרים מדעיים בהובלה שבטית 

החוג לשירותי אנוש, קרימינולוגיה, 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 החוג למדעי ההתנהגות, החוג לחינוך  נפש ומיינדפולנס,  מדיטציה ומצבי תודעה - פסיכולוגיה חיובית, פסיכותרפיה משלבת גוף אלון רז ד"ר  102

 סיון  רז ד"ר  103
תפקודים התנהגותיים, מוחיים, פיזיולוגיים וקוגניטיביים במגוון   -פסיכופיזיולוגיה, חקר מוח והתנהגות

 EEG-ERPאוכלוסיות ומצבים. התמחות בחקר הפעילות האלקטרופיזיולוגית במוח באמצעות מערכת 
 למדעי ההתנהגות החוג 

 מיכל  רז ד"ר  104
התמודדות   וקהילות, ניהול גוון חברתי בארגונים וקהילות,יחסים בין קבוצות בארגונים 

 סימטריים בין קבוצות בקונפליקט.-קונפליקטים בארגונים, יחסי כוח א וניהול
 לשירותי אנוש החוג 

 אסטרטגיות לניהול משאבי אנושהתנהגות ארגונית בעולם העבודה המשתנה ; קלרה ריספלר  ד"ר  105
מוסמך  החוג  לשירותי  אנוש תואר 

(M.A) , ייעוץ ארגוני 

 שרית  רשקוביץ  ד"ר  106
התנהגות ארגונית, מנהיגות, פרואקטיביות, למידה מתמשכת ורפלקציה של צוותי עבודה, העצמה  

 פסיכולוגית, שחיקה, בטיחות המטופל, מדדי איכות רפואית 
החוג למנהל מערכות בריאות, תואר 

 שני במנהל מערכות בריאות 

 אילן שדמה  ד"ר  107
שילוב אוכלוסיות מיוחדות בארגונים ובשוק העבודה, בדגש על האוכלוסייה הערבית, היבטים מרחבים  

 של מתן וקבלת שירות 
 החוג  לשירותי  אנוש

 כרמלה  שהב גב' 108
 בטכניון( תפישה ויישום של חשיבה ביקורתית בקרב מורים וסטודנטים ישראלים וסיניים דוקטורנטית)

ביקורתית בעזרת  תרבותית; תכנון, יישום, והערכת מסגרת הוראה לקידום חשיבה-סוציו מנקודת מבט 
 פעילויות דיגיטליות בהוראת המדעים וההנדסה 

 לימודי אנגלית ועברית 

 החוג לכלכלה וניהול  כלכלה התנהגותית, קבלת החלטות, כלכלת בריאות  שושנה  שהרבני  פרופ'  109

 רונית  שלו ד"ר  110
כרגע משתתפת במחקר לחוויות היתומים ומחקר נוסף על קעקועי זיכרון לאחר   -אובדן ושכול אבל, 

 אבל, גוף נפש ומיינדפולנס 
 ( ייעוץ חינוכי M.Aתואר מוסמך )



 
 

 

 

 

 

 

 

 תואר מס'
שם 

 משפחה

 שם
 פרטי 

 חוג / חוגים תחומי מחקר

 מיכל  שמיר  ד"ר  111
למידה ארגונית,יחידניות, חרדה מצבית, אושר, מגזר שלישי, התנהגות ארגונית, העברה ושיתוף ידע, 

 קונפליקט בית עבודה, אמון 
 החוג למנהל מערכות בריאות 

 ד"ר  112
שמיר 
 בלדרמן 

 אורית 
תשוקה לעבודה, אושר, אמון, קונפילקט בית עבודה, תחומי פעילות משאבי אנוש,  -סוציולוגיה ארגונית  

 חרדה מצבית, עבודה מהבית 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  החוג 

 החוג למדעי ההתנהגות 

 למדע המדינה החוג  פילוסופיה פוליטית, תיאוריה ביקורתית, מחשבה חינוכית, היסטוריה אינטלקטואלית, אסתטיקה  איתי  שניר  ד"ר  113

 החיים רגשות, תיאורית היסטוריתסביבות ילדות, הורות, מערכות יחסים, התקשרות, ויסות עצמי, ויסות  אוהד  שפנסוול  פרופ'  114
(  M.Aהחוג לחינוך, תואר מוסמך ) 

 ייעוץ חינוכי 

 שולה  שצמן  ד"ר  115
שימוש בלמידת מכונה ולמידה עמוקה לגילוי מנגנונים של מחלות, הקשר בין מבנה לא מאורגן של 

באמצעות צום   2חלבונים להפרעת הספקטרום האוטיסטי, מערכת המלצה לשיפור בעיית סכרת סוג 
 לסירוגין 

 החוג למערכות מידע

 חיוביות -מטריצות חיוביות לחלוטין וקו   תורת המטריצות, תורת המטריצות הקומבינטורית. נעמי  שקד פרופ'  116
החוג למערכות מידע, החוג לכלכלה 

 וניהול 

 משה  שרעבי  פרופ'  117
והבדלים בין דוריים, השוואה בין תרבותית של  ניהול משאבי אנוש, ערכי עבודה בהקשר של מגדר, דת 

 ערכי עבודה כולל מחקרי אורך על משמעות העבודה בישראל 
( ייעוץ ארגוני , M.Aתואר מוסמך )

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 החוג לכלכלה וניהול  התנהגותי מימון, כלכלה קלאסית, כלכלת רשתות, אופטימיזציה, כלכלת סביבה ומימון  צחי  תבור  פרופ'  118

 


