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 מנחים לדוקטורט
 

 פרופ' יובל פלגי:

(; positive-negative affect, optimism-pessimism, meaning in life, life satisfactionרווחה סובייקטיבית בזקנה )
פסיכולוגיה חיובית בזקנה; טראומה מזדקנת וטראומה בזקנה; בדידות בזקנה. הגיל הסובייקטיבי והמרחק הסובייקטיבי 

ר שלהם למדדי תפקוד ורווחה בזיקנה. העברה בין דורית של השואה. תוכנית התערבות עם אנשים זקנים מהמוות והקש
 המבוססת על צמתי חיים )מחקר שדה קליני(.

  

 פרופ' ישראל )איסי( דורון:

זיקנה היבטים חוקיים בזיקנה, מדיניות חברתית וזיקנה, היבטים ודילמות אתיות בזיקנה, מחקר איכותני בקשרים שבין 
י ומשפט, מימוש זכויות, היכרות וידע של זכויות, הזכות למות בכבוד והמתת חסד, אפליית זקנים ניצול כלכלי והתעללות, יחס

 כוחות בין אנשי מקצוע ובין זקנים, עיצוב מדיניות בתחומי עוני בריאות מיסוד וזיקנה.
זקנים במגזר החקלאי )סוגיית הבן הממשיך(, זכויות  עיצוב מדיניות חברתית כלפי זקנים בעיתות משבר ומלחמה; זכויות

זקנים במגזר החקלאי, נהיגה בזיקנה והחוק, אסירים זקנים וחוק, מדיניות שיפוטית של בתי משפט כלפי זקנים,, משמעות 
שוואה "הזכות להיות זקן", תגובת החוק ל"הזנחה עצמית", משמעות הזיקנה בקרב זקנים הסובלים מליקוי שכלי )פיגור(. ה

איכותנית בין תוכנית הפעולה בזיקנה של וינה לתוכנית הפעולה לזיקנה של מדריד. מעמדם המטפלים הזרים במשפט 
הישראלי: חקיקה ופסיקה. ההתפתחות ההיסטורית של חוזי בתי אבות בישראל. על המשמעות של המושג "צדק בין דורי" 

 בקרב זקנים וצעירים בישראל.

  

 ד"ר טובה בנד וינטרשטיין:

סטי , נרטיבי ואיכותני. משפחה מזדקנת; יחסים בין דוריים; זוגיות וזקנה; אלימות; אקזיסטנציאלי-זקנה בהקשר הפנומנולוגי
התעללות והזנחה של זקנים. נושאים הקשורים לפרספקטיבת מהלך החיים ועוסקים במעברים כמו: גיל המעבר;יציאה 

; אלמנות; גירושין; נישואי פרק ב' בזקנה. נושאים אקזיסטנציאליסטיים, כמו מחלות; הקרבה למוות לגמלאות; הקן המתרוקן
נפגעות אלימות לאלמנותן. המשמעות שמעניקים   וסופיות החיים;מצבי חירום וטראומה. המשמעות שמעניקות נשים זקנות

 נכים מלידה ונכים שלא מלידה להזדקנותם.

  

 אמריטוס(:פרופ' אריאלה לבנשטיין )

יחסים בין דוריים במשפחה; השלכות של טיפול בהורה מבוגר על המטפל והמטופל; עבודה וטיפול; התעללות בזקנים; 
 סבאות; העברה למוסדות; הגירה וזקנה; איכות חיים; ניצולי שואה.

 

 כרפס: -ד"ר דקלה סגל  *

 וגניטיבית, אישיות.עובדים מבוגרים ופרישה, יחסים חברתיים בזקנה, בדידות, הזדקנות ק

 

 ד"ר מיכל איזקסון: *

יה ניידות וזקנה, תכנות עירוני לאוכלוסי מזדקנת, גרונטולוגיה סביבתית, גרונטכנולוגיה, אימוץ טכנולוגיות על ידי אוכלוס
 מזדקנת.

 

 הנחייה משותפת עם חבר סגל נוסף. *

  


