
 

) מתבקשים לקרוא על תחומי  MAקובץ האקסל המצורף כולל את המנחים הפוטנציאליים בתחום מדעי החברה. הסטודנטים שלומדים לתואר שני עם תזה במדעי החברה (
מיטשל וד"ר גרינברג הם דוברי אנגלית העניין של המרצים ולהתחיל את בדיאלוג עם מרצים שהם מעוניינים שינחו אותם בעבודת התזה, באמצעות פנייה אליהם במייל (שימו לב שפרופ' 

חד עם אנשי סגל של החוג המשולב, אך אם יהיה מדובר בנושא שהוא ובמידה ובחרתם בהם, הפניה אליהם והעבודה עמם תהיה באנגלית). כמו כן, מרצים המסומנים בכוכבית ינחו בי
מנחה מתאים היא תהליך שאף בתחום מומחיותם הבלעדית, יהיו הם המנחים העיקריים. מאחר שבתום שנת הלימודים יידרשו הסטודנטים במסלול התזה להגיש הצעת מחקר ומציאת 

 ליים השבוע.הוא דורש זמן, כדאי להתחיל בפניה למרצים הפוטנציא

 תואר 
שם  

 משפחה 
שם  

 4תחום עניין  3תחום עניין  2תחום עניין  1תחום עניין  אימייל  פרטי 

 אהובה*  אבן זהר  ד"ר 

ahuvaez@gmail.com 
דוריים  - יחסים בין

 איכות חיים בזיקנה  במשפחת הזקן 
שירותים ופרייקטים  
 לאוכלוסיית הזקנים 

והכשרת עובדי  חינוך  
רווחה ובריאות בתחום  

 הזיקנה

 ehud.bodner@biu.ac.il אהוד  בודנר  פרופ' 
תפיסות הזדקנות  

 מוסיקה בזיקנה  רגשות בזיקנה  זיקנה ובריאות  (וגילנות) 

 yoav.s.bergman@gmail.com יואב*  ברגמן  ד"ר 

היבטים  
פסיכותרבותיים של  

  תיאורית ניהול האימה עמדות כלפי סוף החיים  הזדקנות 

 dmgreenberg87@gmail.com דיויד*  גרינברג  ד"ר 
תרפיה במוזיקה  

 בזקנים 
שינויי קוגניציה מוזיקלית ותפיסה  

 אוטיזם בזיקנה מוזיקלית בזיקנה 
מוסיקה וויסות רגשי  

 בזיקנה 

 Yaakov.Hoffman@biu.ac.il יעקב  הופמן ד"ר 
פוסט טראומה  

 גיל סובייקטיבי  בזיקנה 
נדידת מחשבות  

 ומיינדפולנס 

המבוגר  קוגניציה בגיל 
בדרש שיפור זיכרון  

 ותהליכים לא מודעים 

 dmitch37@kennesaw.edu דיויד*  מיטשל  פרופ' 
הזדקנות נורמלית  

   מחלת אלצהיימר וזיכרון  וזיכרון 

 gkave@012.net.il גתית*  קוה  פרופ' 

שינויים בשפה  
שקשורים בהזדקנות  

 נורמלית 
שינויים בשפה שקשורים בירידה  

 קוגניטיבת קלה ובדמנציה 

תפיסה סובייקטיבית של  
שינויים קוגניטיבים  
 בהזדקנות נורמלית 

תפיסה סובייקטיבית של  
ירידה קוגניטבית  

 בדמנציה 

 David.Rier@biu.ac.il דוד*  רייר  ד"ר 
סוציולוגיה של  
 ביואתיקה בריאות הציבור  סיפורי חולים/נרטיבים  רפואה ובריאות 

 sagitlevin@gmail.com שגית  שילה  ד"ר 

הבדלים בין דוריים  
בתפיסת המשמעות  

 בעבודה 

גורמים ארגוניים ובינאישיים  
המשפיעים על תפיסת המשמעות  

 שלקראת הפרישה בעבודה בגילאים  
תפיסת משמעות החיים  

  בגיל השלישי 

 amit.shrira@biu.ac.il עמית  שרירא  פרופ' 

השפעת חשיפה  
לאירועים  

טראומטיים על  
 תהליך ההזדקנות 

העברה בין דורית של טראומה 
 והזדקנות 

תפיסות זיקנה ותפקוד  
 יומיומי 

זיקנה  תפיסות 
והתמודדות עם מצבים  

 רפואיים 

 תש"פ  – בתכנית לגרונטולוגיה  MAמנחים פוטנציאליים לתזות  
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