
מפגש סיכום ארגוני פרקטיקום  

און-דן בר' ש פרופ"והענקת פרס ע

ט"שנת הלימודים תשע
15בנין  300באולם  14:00בשעה  11.6.2019המפגש יתקיים ביום שלישי 

התכנסות -14:00-14:15

ט"ל תשע"ברכות לסטודנטיות מצטיינות בהישגים לימודיים מטעם הדיקן לשנה–14:15-14:25

.שרון ביתן וורד נעים, טל ברוורמן אוריאל: לסטודנטיות

און-דן בר' ש פרופ"עפרסים הענקת  - 14:25-15:00

:ט"הענקת חלקו הראשון של הפרס לשתי זוכות בשנת תשע

ואוטונומיה בארגונים ישראלים של   סינגור, ייצוג קולקטיבי: "על עבודתה בנושאנדב -בשמת ברלדוקטורנטית 

".המקרה של תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: ולמען אנשים במגוון האוטיסטי

התפקיד שממלאת המיניות בחייהן של נשים בגילאי  : "על עבודתה בנושאטל ברוורמן אוריאל  למאסטרנטית

"ארבעים עד חמישים

:ח"הענקת חלקו השני של הפרס לזוכות משנת תשע

שינויים ערכיים  -בין מחויבות משפחתית לאוטונומיה אישית: "עבודתה בנושאעל אושרת רותם לדוקטורנטית 

"וזהותיים בקרב שלושה דורות נשים במשפחות ישראליות ממוצא אתיופי

פיזיתחוויית האימהות של נשים עם נכות  -" ונוס על גלגלים: "על עבודתה בנושא רובזאסנת  למאסטרנטית

.לוינסשירי ' שגיא קפלן וגבמר  -לתלמידי הדוקטורט הענקת אות הערכה על מחקר ופעילות חברתית 

:  פרקטיקום בדקה 15:00-15:15

שרון, רחל, רויטל, נסרין, נדיה, מענית, מיכל, ליטל, יעל, אלי, אביבה

הפסקה וכיבוד קל– 15:15-15:40

עבודות תיזה ודוקטורט, פרקטיקום -הצגת פוסטרים  –15:40-17:30

רשימת המציגים
ניהול ויישוב סכסוכים במשפחה–אביבה ברגל 

נגב בר קיימא -אלי פרץ 
נגב בר קיימא– זלצריעל 

ניהול ויישוב סכסוכים במשפחה - אבחסירהליטל 

מרכז חינוך לאפילפסיה -מיכל רוסק 
קהילתי באר שבע לבטחוןהרשות –מענית בר 

מרכז חינוך לאפילפסיה -נדיה פלדמן 
מרכז הורים ילדים תל שבע– עפאווינסרין 

כפר האירוסים–שמע רויטל יפרח 

קהילתי קריית מלאכי לבטחוןהרשות –רחל גרטל 

ניהול ויישוב סכסוכים במשפחה -שרון ביתן 

תחושת קוהרנטיות  -דוקטורט –ענת שריד 

סטודנטים ישראלים  : לאומית ונכונות לפיוס

ברצועת עזה" צוק איתן"לפני ואחרי מבצע 

נשים קרייריסטיות בצל אימהות עקרות  -מליש רויטל  אללוף

ניתוח מגדרי ביקורתי -בית 

מצוקה רגשית וגופנית בקרב גברים ונשים לאחר  -ביתן שרון 

התמודדות  , תפקידים של סגנונות התקשרות -הליך הגירושין 

וניהול קונפליקטים 

התפקיד שממלאת המיניות בחייהן של   -ברוורמן אוריאל טל 

נשים בגילאי ארבעים עד חמישים

ממוצא אתיופי  לחימה נרטיבים של לוחמות ותומכות  -הררי עדי 

ל"על חוויית השירות הצבאי שלהן בצה

השלכות השהות בפנימייה על הבניית הזהות של   -נעים ורד 

המתבגר ועל מערכת היחסים עם המשפחה מנקודת מבט  

רטרוספקטיבית

 -בין חוקי המדינה למנהג והמסורת הבדואית  -שלמה יניב 

דילמות בהתמודדות השוטר הבדואי

חוסן אישי וקהילתי בקרב צוותי מתנדבים לשעת   -שמיר טל 

חירום בחברה הבדואית בנגב

  גלית :ט"תשע בשנת הסטודנטים את שליוו הקשר לאנשי גדולה תודה 

  הרשות –אלבז גולדנברג ולייט'ג ,מור חנה ,אייבי גל ,אלפסי ימית ר"ד ;לאפילפסיה חינוך מרכז – גרינברג

  הורים מרכז – זקין נועה ;קיימא בר נגב עמותת –גבעון בלהה ;האירוסים כפר - הילה;קהילתי לבטחון

.במשפחה סכסוכים ויישוב בניהול פרקטיקה - גורן מירב ד"עו ;שבע תל ילדים


