
שם המנחהשנת סיוםשם  התיזהשם הסטודנט

התפקיד שממלאת המיניות בחייהן של נשים בגילאי ברוורמן-אוריאל טל
ארבעים עד חמישים

THE ROLE OF SEXUALITY IN THE LIVES OF 
WOMEN IN THEIR 40s

ד"ר ט. ליטבק הירש2018

נעים ורד
השלכות השהות בפנימייה על הבניית הזהות של 

המתבגר ועל מערכת היחסים עם המשפחה מנקודת 
מבט רטרוספקטיבית

The implications of attending boarding 
school on adolescent's identity construction 

and familiai reiationships as viewed in 
retrospect

ד"ר ט. ליטבק הירש2018

הררי אפרת
בין קונפליקט לדיאלוג: המקרה של תושבי ביר הדאג' 

ורמת הנגב

BETWEEN CONFLICT AND DIALOGUE: THE 
CASE OF THE RESIDENTS OF BIR HADAJ AND 

RAMAT HANEGEV
ד"ר ט. ליטבק הירש2017

אלעטאונה נאדיה
חסמים וזרזים בהתפתחות יחסים חברתיים בין 
סטודנטים ערבים-בדואים לסטודנטים יהודים

Barriers and Factors that Facilitate Social 
Relatioship's Development Between Arab-

Bedouin and Jewish Student's
ד"ר ט. ליטבק הירש2016

גדעון דנית
חסמים וזרזים בהתפתחות יחסים חברתיים בין 
סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים-בדואים

BARRIERS AND FACTORS THAT FACILITATE 
SOCIAL RELATHINSHIP'S DEVELOPMENT 
BETWEEN JEWISH AND ARAB-BEDOUIN 

STUDENTS

ד"ר ט. ליטבק הירש2016

אוחנה-וצלר רותם
לחיות על הגבול: תפיסות מלחמה ושלום, תפיסת 
"אחר" ודילמות בחינוך לשלום של הורים בעוטף עזה

LIVING NEAR A VOLATILE BORDER: 
CONCEPTS OF WAR AND PEACE, 

PERCEPTION OF "OTHER"AND DILEMMAS OF 
PARENTS IN PEACE EDUCATION AT THE 

GAZA PERIMETER

ד"ר ט. ליטבק הירש2015

בן מאיר שקד
כיצד תופסים בני משפחה מצבי מלחמה וכיצד 
מתמודדים עמם בראי התאוריה הסלוטוגנית

How Family Members Perceive Warfare 
Situations and How They Cope, Analyzed 

Through Salutogenic Theory
ד"ר ט. ליטבק הירש2015

ג'זאר אמאני
תפיסת "חינוך לשלום" בעיניי הורים יהודים וערבים 

שילדיהם משתתפים בתכנית מפגש: דילמות, אתגרים 
ודרכי התמודדות

The principle of "Education for Peace" in the 
eyes of Arab and Jewish parents whose 

children take part in a meeting: Dilemmas, 
Challenges and Coping

ד"ר ט. ליטבק הירש2015

כהן יעל
זהות, הבניית זהות ומנגנוני התמודדות בקרב בני דור 

שני להורים 'חוזרים בתשובה'

Identity, Construcion of Identity and Coping 
Mechanisims Among the Second Generation 

of 'Repent' Parents
ד"ר ט. ליטבק הירש2015

נפתלי יונתן
תרומת סוגי השיח - דו קיום, עימות, סיפור ופרוייקטים 

להידברות בין קבוצות

The Contribution of the Discoures - 
Coexistence, Confrontation, Storytelling and 

Projects - To Dialogue Among Groups
ד"ר ט. ליטבק הירש2015



צ'טלר אדוה
האם וכיצד מחנכים לשלום: תפיסות עולם, עמדות, 
אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בישראל

Whether and How We Educate for Peace: 
Worldveiws, Atitudes andChallenges Faced 

By Israeli Teachers
ד"ר ט. ליטבק הירש2014

תחושת קוהרנטיות בקרב משפחות של ניצולי שואה קליין מור
במהלך מבצע 'צוק איתן'

Sense of Coherance in Families of Holocaust 
Survivors During Operation 'Tzuk Eitan'

ד"ר ט. ליטבק הירש2014

אבו הדובה קמאל
האם וכיצד מחנכים לסובלנות ולשלום: תפיסות עולם, 
עמדות, אתגרים ודרכי התמודדות של מחנכים בדואים 

בישראל

How and Should we Educate for Peace: 
Perveptions, Positions, Challenges and the 
Coping Ways of Bedouin Educators in Israel

ד"ר ט. ליטבק הירש2013

גלזר-פיינגרש 
גילאת

בחינת הקשר שבין התקשרות לקבוצה הפנים, חרדה 
קולקטיבית ותפיסת קורבנות קולקטיבית לבין תפיסת 
תפקיד התקשרות הישראלית בזמן מלחמה ושגרה

Can collective angst, victimhood ang in-
group attachment explain the view people 
hold on the role of Israeli media in times of 

war?

ד"ר י. רוזן2009

צמרת טל
מודעות רפלקטיבית מטה-קוגנטיבית ואמפתיה:בין 

אישי לקבוצתי במציאות של קונפליקט

Reflective Mata-Cognitive Awareness  & 
Empathy:Between the Personal & Intergroup 

in the context of a conflict.
ד"ר י. רוזן2009

השפעה של שיתוף פעולה מאולץ על רגשות בעת אדלשטיין רועי
קונפליקט

The effect of emotion regulation, as a 
strategy to reduce affective dissonance 

feeling, on the individual's empathy levels in 
conflict situation

ד"ר י. רוזן2008

על גישור בדיני משפחה והגנה על זכויות הילד בעת נגר כהן שירלי
פירוד בין הוריו

ד"ר י. רונן2008

ביתן שרון
מצוקה רגשית וגופנית בקרב גברים ונשים לאחר הליך 

הגירושין - תפקידים של סגנונות התקשרות, 
התמודדות וניהול קונפליקטים

ד"ר ס. אבו-כף2018

אלדבסאן מחמד
יחסים חברתיים והסתגלות אקדמית בקרב סטודנטים 

יהודים וערבים בדואים

The Relation Between the Social Relations of 
Jewish and Bwdouin-Arab Students and the 

Academic Adaptation and Adjustment of the 
Latter

ד"ר ס. אבו-כף2017

אלעטאונה נאדיה
חסמים וזרזים בהתפתחות יחסים חברתיים בין 
סטודנטים ערבים-בדואים לסטודנטים יהודים

Barriers and Factors that Facilitate Social 
Relatioship's Development Between Arab-

Bedouin and Jewish Student's
ד"ר ס. אבו-כף2016

ג'משי טל
הקשר בין דפוסי התקשרות, סגנונות ניהול קונפליקטים 

עם מטופלים ומדדי שחיקה ודיכאון בקרב עובדים 
סוציאליים

The Association Between Attachment 
Patterns, Conflict Resolution Styles in 

Dealing with Patients, and Burnout and 
Depression Rates Among Israeli Social 

Workers

ד"ר ס. אבו-כף2016



גדעון דנית
חסמים וזרזים בהתפתחות יחסים חברתיים בין 
סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים-בדואים

BARRIERS AND FACTORS THAT FACILITATE 
SOCIAL RELATHINSHIP'S DEVELOPMENT 
BETWEEN JEWISH AND ARAB-BEDOUIN 

STUDENTS

ד"ר ס. אבו-כף2016

אלעוברה מוחמד

בחינת הקשר בין מאפייני אישיות (תלותיות וביקורת 
עצמית), דפוס שימוש בפייסבוק, סגנון ניהול 

קונפליקטים בין אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב 
מבוגרים-צעירים בחברה הערבית-בדואית

Examining thr Associations Between 
Personal Characteristics (dependency and 

self-critisim), Facekook Usage, Interpersonal 
Conflict Management and Depressive 

Symptoms among Youth Adults in the Arab-
Bedouin Society

ד"ר ס. אבו-כף2015

נוטקוביץ נעמי

הקשר בין מאפייני אישיות, דפוסי שימוש ברשת 
החברתית (פייסבוק), סגנון ניהול קונפליקטים בין-

אישיים ומצוקה דיכאונית בקרב צעירים יהודים-
ישראלים

The Association Between Personality 
Characteristics, Use Patterns of Social 

Networks, Interpersonal Conflict 
Management Style and Depressive 

Symptoms Among Young Jewish Israelis

ד"ר ס. אבו-כף2015

אבו חמאד וופה
רמות לחץ והתסגלות אקדמית בקרב סטודנטים 

ערבים-בדואים -בחינת מודלים ישירים וחוצצים של 
תמיכה חברתית ממשית ומקוונת

Levels of Stress and Academic Adaptation 
Among Bedouin-Arab University Students - 

The Examination of Direct Effect and 
Buffering Effects Models of Actual and 

Online Social Support

ד"ר ס. אבו-כף2014

אבו כלף אינס
לחץ תירבותי ודיכאון בקרב סטודנטים ערבים בישראל: 
התפקיד המתווך של מקורות התמודדות ואסטרטגיות 

התמודדות

Acculturation Stress and Adjusment Among 
Aarab Students in Israel: The Mediating Role 

of Coping Resources and Coping Strategies
ד"ר ס. אבו-כף2013

דולדנר דנה

קונפליקט בעידן של "התנגשות ציביליזציות" בין ה"
עולם המערבי" לבין "האיסלם הפונדמנטליסטי": 
המקרה של המהגרים ממוצא מוסלמי פקיסטני 

בבריטניה

ד"ר ק. מיכאל2010

קורטין אילנה
הכרזת מלחמה כאמצעי לטרנפורמציה של סכסוך א-

סימטרי: המקרה הישראלי במבחן הסכסוך עם החמאס 
בעזה

ד"ר ק. מיכאל2010

שפירא אביגדור
מדיניות ההתערבות החיובית האמריקנית 

("engagment") כמנגנון ליישוב סכסוכים והסדרת 

המערכת הבינלאומית

US ,"ENGAGEMENT" policy as a mehanism of 
confilct resolustion and order of the 

international relatioship system
ד"ר ק. מיכאל2010



הררי עדי
נרטיבים של לוחמות ותומכות לחמיה ממוצא אתיופי על 

חוויית השירות הצבאי שלהן בצה"ל

Narratives of Female Veterans Combatants 
and Combatants? Supporters Of Ethiopian 

Origin on their Military Service Experience in 
the IDF

ד"ר ש. דפנה - תקוע2018

אליה-לייב רוית

"מקהילה מוחלשת לקהילה נאבקת" - קולות שונים של 

חברי וחברות הקהילה האתיופית על רקע מחאתם 
בקיץ 2015 "אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר, אני מדבר 

כי אין לי כוח לשתוק"

"From community in weaknessto community 
in protests " I don't speak becausei don't 

have the power to remain silent (Rabbi Kook
ד"ר ש. דפנה - תקוע2016

 Experiences and Narratives of Combatחוויות ונרטיבים של לוחמים באזורי קונפליקטבנימיני גלי-אילה
Soldiers in Conflict Zones

ד"ר ש. דפנה - תקוע2016

עמדות של סטודנטים כלפי נרטיבים היסטוריים ישראלוביץ נטע
ישראלים ופלסטינים

Students beliefs regard Palestinians and 
Israelis historical conflicting narratives.

ד"ר ש. שטיינברג2010

גורביץ' פולינה
טבעוני וטוב לו? הבדל בין טבעונים ואוכלי-כול בתחושת 

קוהרנטיות, עמדות, סטראוטיפים, סגנונות ניהול 
קונפליקט ומדד סוגנות

The Difference Between Vegans and 
Omnivores In Sense of Coherence, 

Speciesism, Attitudes, Stereotypes and 
Conflict Management Styles

פרופ' א. בראון-לבינסון2019

שמיר טל-דב
חוסן אישי וקהילתי בקרב מתנדבים לשעת חירום :
השוואה בין צוותי חירום יישובי מהחברה הבדואית 

והיהודית הכפרית בנגב

Personal and Community Resilience Among 
Emergency Volunteers: A Comparison 

Between Community Emergency Teams of 
Rural Settlements in the Negev from the 

Bedouin and Jewish Societies

פרופ' א. בראון-לבינסון2018

מצרי דביר
תרומתם של מניעי ההתנדבות ומערך המשאבים 
האישיים ובין-אישיים לאוריינציית העתיד ולחוסנם 

האישי של מתנדבים לאורך שנת השירות

The Contribution of the Motivations for 
Volunteering, Personal and Interpersonal 

Resources to Orientation and Personal 
Resilience of Volunteers During 'Shnat 

Sherut'

פרופ' א. בראון-לבינסון2016

בר רעות
תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותגובות רגשיות 
ללחץ בקרב שבני זוגן השתתפו במבצע צוק איתן 

כחיילים

Coping Strategies and Stress Reactions 
Among Women Who Were in Relationship 

With Soldiers Who Served in the Army 
During 'Protective Edge' Operation

פרופ' א. בראון-לבינסון2015

נפתלי יונתן
תרומת סוגי השיח - דו קיום, עימות, סיפור ופרוייקטים 

להידברות בין קבוצות

The Contribution of the Discoures - 
Coexistence, Confrontation, Storytelling and 

Projects - To Dialogue Among Groups
פרופ' א. בראון-לבינסון2015

קפלן שגיא
תפיסותיהם של מתבגרים ישראלים ופלסטינים את 
הנרטיבים ההיסטוריים, הדרכים לפתרון הסכסוך, 

רגשות ופתיחות חצד ה"אחר"

Israeli and Palestinian Adolescents 
Perceptions of the Historical Narratives, 

Ways to Resolve the Conflict, Emotions and 
Openness to the 'Other' Side

פרופ' א. בראון-לבינסון2014



אוקמפה דניס-מאיר
הקשר שבין תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה 
לתגובות לחץ, על רקע הסלמה באלימות הפוליטית על 

דרום הארץ: הבדלי גילאים

Seanse of Coherence, Community Resilience 
and Hope as Related to Stress Reactions, 

During an Escalation of Political Violence in 
Siuthern Israel: Age Differences

פרופ' א. בראון-לבינסון2013

אישה חגית
פעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כאמצעי להפחתת 

האלימות היישובית והבית ספרית

Extra-Curricular Activities as a Means of 
Reducing School and Neighborhood 

Adolescent's Violence in the Bedouin Society
פרופ' א. בראון-לבינסון2012

אלזיאדנה סלימאן
פעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כדרך להפחתת 

אלימות יישובית ובית ספרית של בני הנוער בחברה 
הבדואית

Extra-Curricular Activities as a Means of 
Reducing School and Neighborhood 

Adolescents' Violence in the Bedouin Society
פרופ' א. בראון-לבינסון2012

פורטוגיז נירית
האם מסוגלות פוליטית, אמון פוליטי ומעורבות 

חברתית קשורים לפעילות במחאה חברתית ? בני נוער 
ישראלים במחאת קיץ 2011

ARE POLITICAL EFFICACY, POLITICAL TRUST 
AND SOCIAL INVOLVEMENT RELATED TO 
SOCIAL PROTEST ? ISRAELI ADOLESCENTS 
DURING THE SOCIAL PROTEST - SUMMER 

2011

פרופ' א. בראון-לבינסון2011

ילין אפרת
תחושת קהילתיות ורמת אמונה דתית כמסבירות 

תחושת קורהרנטיות בקרב בני נוער ישראלים: השוואה 
בין נוער דתי לנוער חילוני

SENSE OF COMMUNITY AND RELIGIUS BELIEF 
LEVEL EXPLAINING THE SENSE OF 

COHERENCE AMONG ISRAELI ADOLESCENTS: 
COMPARISON BETWEEN RELIGIUS AND 

SECULAR YOUTH

פרופ' א. בראון-לבינסון2010

כיתאין בועז
השפעת פעילות חינוכית של "פורום המשפחות 

השכולות" על פרשנות העבר של תלמידח י"ב בבתי 
ספר ממלכתיים, לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני

THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OD 
THE "PARENTS CIRCLE-FAMILIES FORUM" ON 

THE ATTITUDES OF JEWISH HIGH SCHOOL 
STUDENTS TOWARDS THE ISRAELI AND 

PALESTINIAN NARRATIES CONCERNING THE 
CONFLICT BETWEEN THEM

פרופ' א. בראון-לבינסון2009

מירון גורן מרב

השפעת פעילות חינוכית של "פורום משפחות ישראלי-
פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות" על עמדות בני 

נוער יהודים ביחס לשאלת פתרון הקונפליקט הישראלי-
פלסטיני ובנוגע ליחסי יהודים ערבים

The effects of educational activity of the 
"Parents Circle Families Forum" on the 
attitudes of adolescents towards the 

resolution of the Israeli-Palestinian conflict 
and the relations between Jews and arabs

פרופ' א. בראון-לבינסון2009

על גישור בדיני משפחה והגנה על זכויות הילד בעת נגר כהן שירלי
פירוד בין הוריו

פרופ' א. בראון-לבינסון2008



אללוף-מליש רויטל
נשים קרייריסטיות בצל אימהות עקרות בית - ניתוח 

מגדרי ביקורתי

Career-oriented Daughters of Housewife 
Mothers ? Critical Gender Analysis - A Study 

in the Influence of Growing Up With 
Housewife Mothers on Women who Identify 

as Careerist

פרופ' א. הראל-שלו2018

הררי עדי
נרטיבים של לוחמות ותומכות לחמיה ממוצא אתיופי על 

חוויית השירות הצבאי שלהן בצה"ל

Narratives of Female Veterans Combatants 
and Combatants? Supporters Of Ethiopian 

Origin on their Military Service Experience in 
the IDF

פרופ' א. הראל-שלו2018

חסן ודאד
נרטיבים מתוך הקהילה המוסלמית בישראל בנושא 
פוליגמיה מנקודת מבט מגדרית ויחסי מדינה-קהילה

Narratives from the Muslim Community in 
Israel about Polygamy: A Gendered and 

Community-State Relations Analysis
פרופ' א. הראל-שלו2017

"ונוס על גלגלים" - חוויית האימהות של נשים עם נכות רובז אסנת
פיזית

"VENUS ON WHEELS" - THE EXPERIENCE OF 
MOTHERHOOD AMONG WOMEN WITH 

PHYSICAL DISABILITY IN ISRAEL
פרופ' א. הראל-שלו2017

אליה-לייב רוית

"מקהילה מוחלשת לקהילה נאבקת" - קולות שונים של 

חברי וחברות הקהילה האתיופית על רקע מחאתם 
בקיץ 2015 "אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר, אני מדבר 

כי אין לי כוח לשתוק"

"From community in weaknessto community 
in protests " I don't speak becausei don't 

have the power to remain silent (Rabbi Kook
פרופ' א. הראל-שלו2016
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