
 שלישי | 19.2.19 | 09:00
חדר עיון גדול, בניין ניהול וכלכלה

מגדירים את האקדמיה מחדש

יום המחקר באקדמית תשע"ט 
הננו מתכבדים להזמינך ליום המחקר באקדמית

בתכנית:
9:00-9:30     התכנסות וכיבוד

9:30-9:45     ברכות - פרופ' שלמה בידרמן, נשיא האקדמית

     דברי פתיחה - ד"ר ורד הולצמן, ראש רשות המחקר

  מושב ראשון: מנחה - ד״ר אריה קרמפף

9:45-9:55     ד"ר סמי חמדאן - מדוע אנשים מתאבדים והאם

      אפשר למנוע זאת

9:55-10:05   ד״ר שרון רמר ביאל - מ)ה(שפחות בזקנה    

המופלגת: מסגרות משמעות נעדרות תפקוד   

ד״ר מיכל בראון - אבל על מטופלים, השלכותיו    10:05-10:15 

                   על תשישות, חמלה ותפקידה של ההכרה החברתית  

                  בקרב פסיכואונקולוגים

ד״ר נועה נלסון - קונפליקט עבודה-משפחה  10:15-10:25 

                   בקרב נשים: תפקידו של משא ומתן להשגת    

                  משאבים משפחתיים ותעסוקתיים

ד"ר אודליה הייזלר - מי מפחד ממהגרים ולמה?  10:25-10:35

ד"ר אסתי שטיין -  על מחשבים שמשנים את     10:35-10:45 

                  עצמם תוך כדי עבודה 

הפסקת קפה וכיבוד  10:45-11:00

  מושב שני: מנחה - ד״ר דודי עזרא

ד״ר שרון זיו-ביימן - עושר בהתערבויות המטפל  11:00-11:10

     כגורם שינוי בפסיכותרפיה

ד״ר הדס ירון מסנגה - קטינים בלי מלווים      11:10-11:20 

                  בישראל ובגרמניה

פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג -  11:20-11:30

     תגובות דחק: הילכו יחדיו בלתי אם נועדו?

ד״ר אירן דיאמנט - טעות, לעולם חוזרת?  11:30-11:40 

(Accident Proneness) אומדן ל״מועדות לתאונות״     

מר סני זיו - בחינת תמהילים אפשריים בין מערכת  11:40-11:50 

     הבריאות הפרטית והציבורית בישראל, ניתוח כלכלי

     כמותי באמצעות מודל שיווי משקל כללי

ד״ר גלית גורדוני - ביג דאטה במחקר  11:50-12:00 

                  מבוסס תיאוריה

הפסקת קפה וכיבוד  12:00-12:15

  מושב שלישי: מנחה - פרופ׳ אסף מידני

12:15-12:25  ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר -

     מצביעים יותר-ימניים יותר: התנהגות פוליטית

    של מבוגרים-צעירים בישראל

ד״ר אלעזר גולדנברג -  12:25-12:35 

האם המחשבים יחסלו את המתמטיקה?   

גב' גילה נחום ניקומרוב -  12:35-12:45 

פוליטיקה של ידע בחדר הלידה   

ד״ר עופר פיין -  12:45-12:55 

פגיעה בהערכה עצמית מגבירה טרנספוביה   

ד״ר רחלי כאליפא -  12:55-13:05

     האם הם באמת מתכוונים לזה? ניתוח תוקף      

                   הניבוי של הכרזות המיזוג

ד״ר ילנה סטוקלין ופרופ׳ חיים עינת  13:05-13:15 

מטה אנליזות של דגמים מקובלים בבעלי חיים    

    למחלות של מצב רוח

13:15-14:00
 ארוחת צהריים ודברי סיכום -

פרופ׳ אילון ועדיה, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים 
חלוקת פרסים לפוסטרים מצטיינים

במסגרת אירועי שנת ה-25 לאקדמית תל-אביב-יפו

לפרטים


