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מחברים
אבו פול יאסמין – תואר שני בנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית ,המחלקה לפסיכולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים.
אייזנקוט דנה ד"ר – מרצה במכללה האקדמית אשקלון; מדריכת שפ"י ביחידה
להתמודדות במצבי לחץ וחירום; יועצת חינוכית.
ביטון-עידן מירב – מוסמכת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ,מכללת עמק יזרעאל.
בן אשר סמדר ד"ר – פסיכולוגית חינוכית מומחית; מרצה בכירה בתוכנית לייעוץ חינוכי
במכללת קיי; מרצה מן החוץ במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב; חברת סגל
מרכז מנדל בנגב.
בשארה סאאיד ד"ר – המכללה האקדמית בית ברל; האוניברסיטה הפתוחה.
גוטמן אביה ד"ר – ראשת מסלול חינוך מיוחד ,מכללת אורות ישראל .
גילת יצחק פרופ' – פסיכולוג; ראש רשות המחקר ומרצה לפסיכולוגיה במכללת לוינסקי
לחינוך.
דולב-כהן מיכל ד"ר – מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט; מנהלת המרכז
ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון ,התוכנית לייעוץ חינוכי ,אורנים – המכללה
האקדמית לחינוך.
דור-חיים פלג – פסיכולוג ארגוני וחינוכי מומחה; דוקטורנט באוניברסיטת תל-אביב;
מלמד בחוג לייעוץ חינוכי במכללת קיי שבנגב; עוסק בייעוץ ובהנחיה של מטפלים,
מנהלים ,יועצות בית ספר ועובדים סוציאליים.
חזקיה איריס – יועצת חינוכית; דוקטורנטית ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב.
טטר משה פרופ' – מנהל בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס ,הקתדרה ע"ש
מורטון מנדל ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
יונה דנית – תואר ראשון ( )B.Ed.בחינוך מיוחד; בוגרת תואר שני ( )M.Ed.בתוכנית לייעוץ
חינוכי במכללת קיי; מורה לחינוך מיוחד ורכזת השילוב בבית הספר "ניצני הנגב".
כץ רונית – תואר שני מחקרי באוניברסיטה העברית; דוקטורנטית באוניברסיטת תל-
אביב; יועצת חינוכית בגימנסיה העברית; מדריכה ארצית במשרד החינוך; מטפלת
משפחתית מוסמכת; מדריכת הורים למתבגרים.
כרמל יפעת ד"ר – מרצה במחלקה לייעוץ חינוכי ,המכללה האקדמית בית ברל; בית הספר
לטיפול באמצעות אמנויות ,אוניברסיטת חיפה.
מושר-איזנמן דרה ד"ר – מרצה ב.Bowling Green state University-
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סימן טוב אילת ד"ר – מרצה וחוקרת במכללת סמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב;
מרכזת את התכנית להכשרת מטפלים בפעוטות המאובחנים בספקטרום האוטיזם
ומשפחותיהם בגישת מפנה באוניברסיטת בר-אילן.
סיני מירית ד"ר – מכללת בית ברל והמכללה האקדמית ע"ש מקס שטרן ,עמק יזרעאל.
סלע רונן – סגן מנהל תיכון מור-מטרווסט רעננה; מוסמך התוכנית לייעוץ חינוכי במכללת
בית ברל.
פלג אורה ד"ר – ראשת החוגים לחינוך ולתואר שני בייעוץ חינוכי מכללת עמק יזרעאל.

צינמון רחל גלי פרופ' – החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת
תל אביב .ראשת המעבדה לחקר התפתחות קריירה.
קויקס חלבי סלוא – תואר שני בייעוץ חינוכי; מדריכה ומרצה במגמה לייעוץ חינוכי בבית
הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס ,האוניברסיטה העברית בירושלים; ממונה על
מניעת נשירה ונוער בסיכון במזרח ירושלים.
קניאל שלמה פרופ' חבר – מכללת אור יהודה ומכללת אורות; גמלאי אוניברסיטת בר-
אילן.
קפלן תורן נורית ד"ר – מרצה באוניברסיטת חיפה ובאורנים – המכללה האקדמית
לחינוך.
קריבוש לודמילה ד"ר – מרצה בחוג לסוציולוגיה ובתכניות לתואר שני באורנים –
המכללה האקדמית לחינוך; מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית עמק
יזרעאל.
ראוכברגר נירית ד"ר – ראש התמחות קידום נוער בסיכון מכללת אורות; מרצה במכללת
הרצוג.
רוזנאו שרה ד"ר – יועצת חינוכית; מדריכה בכירה (בדימוס) בתכנית להכשרת יועצים
חינוכיים במכללה האקדמית בית ברל.
ריקון צמרת ד"ר – ראשת התוכנית לייעוץ חינוכי בתואר שני ,הפקולטה ללימודים
מתקדמים ,אורנים – המכללה האקדמית לחינוך.
שחאדה פארידה – מוסמכת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ,מכללת בית ברל; מורה
בבית ספר בקלנסווה.
שלזינגר רונית ד"ר – מרצה באוניברסיטת חיפה.

