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 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 מחברים
תואר שני בחוג לייעוץ חינוכי, מכללת אורות ישראל קמפוס    בוגרת  –אבוחצירא אסנת  

 אלקנה. מפקחת בתחום הייעוץ חינוכי, משרד החינוך, ירושלים.

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך –דוקטורנטית  אדלר אורית

 החוג לייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר־שבע.  –ר ד"אילות קרן 

ל  –ד"ר    זוהר  ליוסףא בהחוג  שני  לתואר  והחוג  חינוכית  בפסיכולוגיה  שני  ייעוץ  תואר 
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. חינוכי, 

קרן  ב  –  אמיתי  שני  תואר  מתקדמים,   חוגבוגרת  ללימודים  הפקולטה  החינוכי,  לייעוץ 
  יסודי  בית ספר ב יועצת חינוכית    .אורנים, טבעון  לחינוך  המכללה האקדמית

 , קריית ביאליק."נעורים"

 החוג לניהול וארגון מערכות חינוך, מכללה ירושלים.  –ד"ר ענת  ארטב

 ערוגות. החוג לגיל הרך, המכללה האקדמית אחוה,  –ד"ר ברק לוי יעל 

 לחינוך מיוחד, המכללה האקדמית בית ברל.  חוגה –ד"ר בשארה סאאיד 

 . החוג לחינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים –פרופ'  גזית אביקם

 יפו.  –, תל אביב, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייטרשות המחקר –פרופ' גילת יצחק 

מיכל  ־דולב המכללה  ,  מתקדמים  ללימודים  הפקולטה,  חינוכי  לייעוץ  חוגה  –ד"ר  כהן 
 .אורנים, טבעון לחינוך האקדמית

המכללה האקדמית הדתית    –החוג לחינוך בלתי פורמלי, שאנן    –"ר  ד  אסתר  חמי מירב
 האקדמית גורדון, חיפה. החוג לניהול מערכות חינוך,  לחינוך, חיפה;

 . ה העברית בירושליםית הספר לחינוך ע"ש סימור פוקס, האוניברסיטב  –פרופ'  טטר משה  

בוגרת תואר שני בחוג לתנ"ך, המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון.    –כהן דורית  
 מפקחת כוללת לגני ילדים בחינוך החרדי, משרד החינוך, ירושלים. 

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך –ד"ר  מלייב מאיה־כהן 

המרכז האקדמי  לחינוך וראש מרכז המחקר הארצי "מהות",    מחלקהה  – ד"ר    כורם ענת
האוניברסיטה העברית  המגמה לייעוץ חינוכי,    ;יפו–, תל אביבלוינסקי־וינגייט

 . בירושלים

המכללה לייעוץ החינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים,    החוג  –פרופ'    לבקוביץ ענבר
 .אורנים, טבעון לחינוך האקדמית

המכללה הפקולטה ללימודים מתקדמים,  חוג לייעוץ חינוכי,  בוגרת תואר שני ב  –נצר ענבר  
טבעון  לחינוך  האקדמית פסגות    .אורנים,  "אורט  ספר  בבית  חינוכית  יועצת 
 כרמיאל".

הילה תואר    –  פינטו  בחינוךבוגרת  פוקס,   בית,  שני  סימור  ע"ש  לחינוך  הספר 
 .האוניברסיטה העברית בירושלים

המסלול לייעוץ חינוכי ולפסיכולוגיה חינוכית, המכללה האקדמית    –   ד"רפריינטה בלהה  
 אחוה, ערוגות. 
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 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה   בוגרת תואר שני בחוג  –  צ'פמן לי
 ., טבעוןהאקדמית לחינוך אורנים

מית הדתית לחינוך, המכללה האקד  –החוג לחינוך מיוחד, שאנן    –"ר  דקספרסקי רונן  
 חיפה; החוג לחינוך, האקדמית גורדון, חיפה. 

ראש התוכנית לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה   –ד"ר    ריקון צמרת
 ., טבעוןהאקדמית לחינוך אורנים

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך – ד"ר  אלי כטרש

חוג לייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי,  בוגר תואר שני ב  –  רייבר חייםש
 באר־שבע.

  


