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 :החוג לגרונטולוגיה -דוקטורנטים
 

 מנחה נושא שם דוקטורנט
 כץ פנינה-סלע

 
מודל מורחב של תיאוריית 

ההתנהגות המתוכננת: בחינת 
הקשר בין, עומס טיפול וחרדת 

מוות ומיתה של המטפל העיקרי 
בחולה אלצהיימר, ובין נכונותו 

להשתמש בשירותי הוספיס בית 
 .בישראל

  
 

 .פרופ' פרלה ורנר
 

 בן אליעזר איה
 

בחינת המשמעות הנובעת מקביעת 
ההשתתפות הכספית עבור זקנים 

 .ובני משפחותיהם בסידור מוסדי
 

-ד"ר ישראל דורון, ד"ר טובה בנד
 .וינטרשטיין

 

 קמרון לי
 

בריאות פיזית ונפשית בקרב ניצולי 
שואה: התפקיד המתווך של 

תהליכים קוגניטיביים ודרכי 
 .התמודדות

 

 .פרופ' מירי כהן
 

 חרל"פ אשכנזי שרון
 

הקשר בין חוסן נפשי, תגובות 
רגשיות, סמני דלקת ומדדי 

 .החלמה, לאחר שבר בצוואר הירך
 

פרופ' מירי כהן, פרופ' גרשון 
 .וולפין

 

 חיילובסקי טל -קוחלי
 

וסבתות המסייעים בטיפול סבים 
בנכדים: הקשרים שבין מאפייני 

טיפול, גורמי דחק ובריאות נפשית 
 .ופיזית

 

 .פרופ' מירי כהן
 

 לבקוביץ ענבר
 

חולות סרטן שד צעירות וזקנות: 
הקשר בין תהליכי ההתמודדות 

לאשכול הסימפטומים של דיכאון, 
 .תשישות וקשיים קוגניטיביים

 

 .פרופ' מירי כהן
 

 אסנת אהרון
 

האובדנות ומשמעותה עבור הזקן 
 .האובדני ובני משפחתו

 

פרופ'  ד"ר טובה וינטרשטיין,  
 .מיכל גרנות

 
 האיוש יפה

 
כרונות מחוללי שינוי יהקשר בין ז

ומאפיינים אישיים לזיקנה טובה, 
ותפקידה הממתן של  משמעות 

בפרספקטיבת זמן, במחצית 
 .השנייה של החיים

 

 .פרופ' אהוד בודנרד"ר יובל פלגי,  
 

המשגה ביקורתית של מוסד פיתוח  בראל מיכל 
האפוטרופוסות באמצעות ניתוח 

שיח של תסקירי עובדים 
 .סוציאליים

  
 

ד"ר רוני פרופ' איסי דורון,  
 .סטריאר
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 דדי דבורה 
 

בחינת הגורמים הקשורים 
תרפיטי -בהיענות לטיפול פיזיו

בקרב חולים זקנים עם בצקת 
בחינת מודל לימפתית: 

אינטגרטיבי של מודל הוויסות 
העצמי המורחב ומודל הסטיגמה 

 .העצמית
 

 .פרופ' פרלה ורנר
 

 שפיצר נעמה
 

בחינת הקשר בין זיהוי רגשות אצל 
מטופלים ועומס טיפול בקרב 

מטפלים עיקריים באנשים עם 
ירידה קוגניטיבית קלה ועם 

אלצהיימר בשלבים המוקדמים: 
 .הרחבת מודל הדחק של פרלין

 

 .פרופ' פרלה ורנר, ד"ר טל שפיר
 

 תורג'מן לילך -רביב
 

סטיגמת הציבור כלפי אנשים עם 
מחלת אלצהיימר: האם יש 

הבדלים בהבעת עמדות גלויות 
וסמויות כלפי חולים צעירים 

 וזקנים?
 

  .פרופ' פרלה ורנר
 

 נואית ענבר
 

ה מוסרית בקרב צוותי מועק
תרפיה וסיעוד: היבטים ופיזי

 אישיים, מקצועיים וארגוניים.

, פרופ' יחובד פרופ' איסי דורון
 לויפר.

 


