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 מחברים
 . טבעון ,אורנים לחינוך האקדמית המכלל ה חינוכי, לייעוץ התוכנית – אוראל אולריך

 . חולון ,לחינוך תלפיות מכללת מיוחד, לחינוך המסלול – ד"ר שוע אנגלמן 

 . חיפה  ,לחינוך  האקדמית הדתית  המכללה  –  שאנן  מיוחד,  לחינוך  החוג  –  ד"ר  זהבה  ביגמן 

חינוכי,    –  פרופ'סמדר    בן אשר לייעוץ  חינוכית מומחית; התוכנית    –   שאנןפסיכולוגית 
-; המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בןהדתית לחינוך, חיפה האקדמית המכללה 

 למנהיגות בנגב, באר שבע. גוריון בנגב, באר שבע; מרכז מנדל 

  טבעון;   , אורנים  לחינוך  האקדמית  המכללה  מיוחד,  לחינוך  החוג  –  ד"ר  סטלה  גידלביץ
 . חיפה לחינוך, האקדמית הדתית המכללה – שאנן מיוחד, לחינוך החוג

   .יפו-אביב תל ,לחינוך לוינסקי מכללת ,המחקר רשות – פרופ' יצחק לתיג

  המכללה   ,חינוכי  לייעוץ  התוכנית  ,מתקדמים  ללימודים  הפקולטה  –  ד"ר  מיכל  כהן -דולב
 ., טבעוןאורנים לחינוך האקדמית

 . גן-רמת אילן,-בר אוניברסיטת ,לחינוך הספר בית – למיתו ש הרשקוביץ

 . בירושלים  העברית  האוניברסיטה  פוקס,  סימור  ע"ש  לחינוך  הספר  יתב  –  פרופ'  משה  טטר

 . גן-רמת אילן,-בר אוניברסיטת ,לחינוך הספר בית  – פרופ' ב'  יעקב יבלון 

  המכללה   ,חינוכי  לייעוץ  התוכנית   ,מתקדמים  ללימודים  הפקולטה  –  מורן   כהן   יונה
 .טבעון ,אורנים לחינוך האקדמית

 , אורנים  לחינוך  האקדמית  המכללה  מתקדמים,  ללימודים  פקולטהה  –  סנא  ג'בור  כאמל
 .טבעון

 . בירושלים העברית האוניברסיטה  פוקס, סימור ע"ש לחינוך הספר בית – צחי כהן 

 . חיפה  לחינוך, האקדמית הדתית המכללה – שאנן לחינוך, החוג – ד"ר אסתר כלפון 

  המכללה   ,חינוכי  לייעוץ  התוכנית  ,מתקדמים  ללימודים  הפקולטה  –  ד"ר  ענבר  לבקוביץ
 .טבעון ,אורנים לחינוך האקדמית

- באר  בנגב,  גוריון-בן  אוניברסיטת  ,סוציאלית  לעבודה  המחלקה  –  פרופ'  יוליה  מירסקי
 . שבע

  ,למדע  ויצמן  מכון  והסביבה,  הצמח  למדעי  המחלקה  –  אמריטוס   פרופ'  משה  פלדמן 
 .רחובות

 .יפו -אביב תל ,לחינוך לוינסקי מכללת טור,רק – ד"ר יעל קמחי
  התואר   לללימוד  בתוכנית  )בדימוס(   בכירה  מדריכה  ;חינוכית  יועצת  –  ד"ר  שרה  רוזנאו 

 . ברל בית האקדמית המכללה חינוכי, בייעוץ השני

  האקדמית  המכללה  מתקדמים,  ללימודים  ספר  בית   ראש  –  אמריטוס   פרופ'  שלמה  רומי
- בר  אוניברסיטת  קהילתי,   ולחינוך  למחקר  המכון  מנהל  ;שבות   אלון  , הרצוג
 . ןג-רמת ,אילן

 . ירושלים ,החינוך שרדמ – ד"ר יוליה שיין 

 . יפו-אביב תל ,לחינוך לוינסקי מכללת להוראה, המחלקה – ד"ר ןשרו  ציפורה בבצ'יק

 


