
התכנסות וכיבוד קל - מועדון סגל 701  10:00 – 09:30
ברכות - אודיטוריום 727  10:30 – 10:00

פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי   
מר חנן יגר, מנכ"ל המכללה   

מושב פתיחה: האם קיימת מדיניות ביחס לקבוצות מיעוט בחברה הישראלית?   12:00 – 10:30
יו"ר המושב: פרופ' רונן יצחק  

פרופ' נסים בן דוד, מודל להפעלת מדיניות ממשלתית הממזערת נזקים חברתיים  
ד"ר חגית תורג'מן, אלימות בחברה הערבית בפרספקטיבה גלובלית ומקומית- מתיאוריה למדיניות  

ד"ר אנה פרשיצקי וד"ר ניר כהן, התמזרחות כנתיב היטמעות של הדור השני להגירה מברית המועצות   

הפסקת קפה - מועדון סגל, 701   12:30 - 12:00

מושבים מקבילים:    14:00 – 12:30
מושב 1: סוגיות של ביטחון: במרחב האישי, החברתי, הכלכלי והפיזי - כיתה 724  

יו"ר המושב: ד"ר שלומית מנור  
ד"ר אבתסאם מרעי סרואן, שימוש בשיטות ויזואליות להבנת תפיסות סיכון ומוגנות בקרב ילדי גן   

ד"ר אריאל כבירי, בלי פאניקה: הדינמיקה הביטחונית בין ארה"ב לסין והלקחים מפרוץ מלחמת העולם   
הראשונה  

ד"ר מירי שריד, ד"ר מיכל רווה, ד"ר עינת נבו ופרופ' ורד וקנין נוסבאום, גורמי סיכון לנשירה בקרב   
הלומדים לתואר ראשון במדעי החברה 

ד"ר רינה וסרמן, מה גרם לבלייה מואצת של אבני כורכר בחומות ים תומכים של הטיילת בעכו?   
ד"ר ניר רוזמן וד"ר אינה לוי, הטיה בין קבוצתית בעבירות טרור  

מושב 2: יחסי חליפין בין ספק ללקוח בתחומי חיים שונים - כיתה 725  
יו"ר המושב: ד"ר נטע אבנון  

ד"ר צבי וינר וד"ר אבישי עייש, פתרון שיתופי למשחק לא שיתופי: המקרה של נאמנות לקוח   
ד"ר יובל ארבל, ד"ר חיים פיאלקוף וד"ר עמיחי קרנר, האם קיימת בעיית אנדוגניות בין בריאות לשווי   

דירות?  
ד"ר ענת שטייגמן, ד"ר אריה רשף וד"ר מיכל לוי-בלייך, חשיבות ההדרכה כגורם מפתח באיכות   

הלמידה ההתנסותית ותרומתה לסטודנטים  

מושב 3: חוסן וצמיחה, הוגנות חברתית ומגדרית בעידן הטכנולוגיה והרשתות - כיתה 726   
יו"ר המושב: פרופ' יעל קשת  

ד"ר שרון גילת-יחיא וד"ר יוסף זהר, דפוס הדג של הטיות מגדריות מסדר שני ושלישי בתפיסת   
ההסכמה על יחסי מין

ד"ר אריה הרשקוביץ, עיבוד שפה טבעית והוגנות חברתית  
פרופ' ברנדה גייגר, בניית חוסן וצמיחה של נשים חד הוריות וילדיהן: ההשכלה הגבוהה    

ד"ר רוני טוטיאן, ד"ר מאיה קלמן הלוי, פרופ' יהודה פלד ושני רוזנגרטן, מעורבות הורים בחיי הרשת   
של ילדם

הפסקת ארוחת צהריים - מועדון סגל, 701  14:30 – 14:00

מושב נעילה ועדכון רשות המחקר - אודיטוריום 727  16:00 – 14:30
יו"ר המושב: פרופ' גיל כהן  

הרצאת נעילה: ד"ר לביב שאמי, מימון וניהול משבר אפידמיולוגי-כלכלי: מודל המילואים  
מושב לעידוד וסיוע מחקר: רשות המחקר  

פרופ' נסים בן דוד, פרופ' יוסי יגיל ופרופ' רונן יצחק  
ד"ר תמר ישראלי, כתבי עת טורפים – איך מזהים וכיצד נזהרים   

כנס חוקרים וחוקרות הרביעי
המכללה האקדמית גליל מערבי

יום א', י"ג סיוון, תשפ"ב, 12.6.22

להרשמה לכנס לחצו כאן<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew-O4q4X5Oz00W5FLGBjgOHTty_TTfPZtxhIhoKibsVNAogw/viewform



