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 Interdisciplinary Research Center                        מרכז מחקר בין-תחומי 
 for Multi-Cultural            רב-תרבותי לפיתוח קהילתי

   Community Development                            

פירוט הזוכים במענק מחקר מטעם המרכז בשנת תש"פ

שם 
המגיש/ה -
החוג ו/או 

רקע אקדמי

נושא המחקרשם השותף/ה/ים; המוסד, החוג ו/או רקע אקדמי

. דר' הדר 1
 נוימן –
מדעי 

המעבדה 
הרפואית

ד"ר סלאם חדיד – צפת; סיעוד; 
ד"ר מוחמד ח'טיב – 

צפת; סיעוד 
ד"ר ליפז ניר-שמוע – צפת; מדעי ההתנהגות

השוואה בין-תרבותית של 
מצבי לחץ נפשי בקרב 
סטודנטים בצפון ודרכי 

ההתמודדות.

. דר' 2
אמירה 
 - עוסמאן

סיעוד

פרופ' יזהר בן שלמה – צפת; רפואת חירום
ד"ר סלאם חדיד – צפת; סיעוד 

ד"ר מוחמד ח'טיב – 
צפת; סיעוד 

דר' יעלב טומסיס – צפת; סיעוד

חשיפה לעישון במהלך 
ההיריון  - מחקר על נשים 

בצפון ישראל

. דר' טל 3
 – מלר

מדעי 
התנהגות 
ורב-חוגי 

(סוציולוגיה)

פרופ' אורלי בנימין – בר אילן; סוציולוגיה
ד"ר ניר כהן – בר אילן; גיאוגרפיה

וד"ר יאסר עואד – מכללת סחנין; סטטיסטיקאי 

איכות המשרה כמשקפת 
פרקטיקות מדיניות של 

(תת) פיתוח ויחסים 
משפחתיים: המקרה של 

תעסוקת בוגרי מכללות

. פרופ' 4
יפה 

מושקוביץ' 
 –

מדעי 
התנהגות

דר' עידו ליברמן – מכללת גליל המערבי; 
בסוציולוגיה של אוכלוסיות (דמוגרף)

בחינת זהותם של 
סטודנטים חרדים הלומדים 
בכיתות רגילות (מעורבות) 

במכללת צפת  בהשוואה 
לחרדים שלומדים בכיתות 

נפרדות

. דר' 5
מריאנה 

רוח-מדבר 
 –

מיסטיקה 
ורוחניות

רוחניות אלטרנטיבית דר' שרון ורשבסקי – מכללת אשקלון
עכשווית בישראל -  
הגדרות ההיפנוזה 

והשלכותיהן לקהילות 
המטפלים והמטופלים. 

פרויקט רב-שנתי

.  דר' 6
אנואר 

ח'טיב – 
עבודה 

סוציאלית

דר' מיכל פינקלשטיין –  עבודה סוציאלית;
דר' כרמל מעוז- דותן – עבודה סוציאלית;

דר' אביטל לאופר – האקדמית נתניה; מדעי 
התנהגות
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Dr. Marco Walg –  קליני פסיכולוג. Clinical 
Center Sana-Klinikum Remscheid, 

Germany.

aftermath of trauma

דר' יעל 
 – עפרון

משפטים

פרופ' מוחמד וותד –  משפטים
דר' יוסי כורזים – עבודה סוציאלית

ערכית ספר בנושא: 
– יחסי הגומלין  "משפט ו...

של המשפט עם סביבתו"

בברכה,

 – יו"ר מרכז המחקרדר' יוסי כורזים


