רשימת יועצים מתודולוגיים
תחום הייעוץ

המוסד

דוא"ל

שם היועץ

סטטיסטיקאית ומעבדת
נתונים בכירה ,יועצת

מכללת וינגייט

avivaz@macam.ac.il

אביבה זאב

מתודלוגית

המכללה האקדמית
ניתוח נתונים איכותניים
לחינוך ע"ש קיי באר

olzang@macam.ac.il

ד"ר אולז'ן גולדשטיין

בעזרת תכנת אטלס
שבע

מחקר איכותני ,תכנון
פרופ' אילנה אלקד
מחקר בהוראת ספרות

מכללת לוינסקי

ilanaelkad@gmail.com
להמן

ובחינוך לשוני

האוניברסיטה העברית
asher.shkedi@mail.huji.ac.il

מחקר איכותני

ד"ר אשר שקדי

בירושלים

חינוך; הכשרת מורים;

המכללה האקדמית

חונכות; הערכת תכניות

בית ברל

barbara@beitberl.ac.il
פרופ' ברברה פרסקו

ניתוח נתונים איכותניים
מכון מופ"ת

batiae@macam.ac.il

ד"ר בתיה אילון

בעזרת תכנת אטלס

מחקר איכותני )בעיקר
ד"ר גבריאלה מרזל-

נרטיבי  -סיפורי חיים
מכללת בית ברל
וסיפורים אחרים(; זהות
וגרונטולוגיה( זיקנה).

gabrielasm@013.net
ספקטור

רשימת יועצים מתודולוגיים
מתודולוגיה נתמכת
מחשב לניתוח נתונים

מכללת דוד ילין

giza.shaviv@gmail.com

ד"ר גיזה שביב

איכותניים תכנת אטלס

ייעוץ אתי ,אתיקה
gilayvc@gmail.com

בחינוך ,אתיקה

ד"ר גילה יעקב

ברפואה

אוניברסיטת תל-אביב;
חקר מקרה

המכללה האקדמית

daliaim@beitberl.ac.il

ד"ר דליה עמנואל

בית ברל

פנומטריקה  -הכשרה
לקראת מתן הרצאות

עצמאי

wyelias@bezeqint.net

ויליאם אליאס

בשפה האנגלית

מחקר כמותי ,הערכה,

אוניברסיטת בן גוריון,

פסיכולוגיה חיובית

המכללה האקדמית

בחינוך

לחינוך ע"ש קיי

rvered@bgu.ac.il

ד"ר ורד רפאלי

ביה"ס למנהיגות
haima@mli.org.il

סוציולוגיה של החינוך

פרופ' חיים אדלר

חינוכית

מחקר אסתטי;
hanana@construct
פילוסופיה של המחקר

פרופ' חנן אלכסנדר

אוניברסיטת חיפה
.haifa.ac.il

האיכותי

רשימת יועצים מתודולוגיים
יעוץ חינוכי ,מחקר
סמינר הקיבוצים

Tal.Elkayam@smkb.ac.il

ד"ר טל שמר אלקיים

כמותי ,כתיבה אקדמית

ybokek@gmail.com

כתיבה ופרסום ,מחקר

ד"ר יערית בוקק כהן

המכללה למנהל
איכותני

מחקר אתנוגרפי

אוניברסיטת תל-אביב

מחקר פעולה ,הטמעת

.ac.il

אייל

kashti1@post.tau.ac.il

פרופ' יצחק קשתי

eyaliat@gmail.com
מכללת לוינסקי לחינוך

תקשוב

ד"ר ליאת בדיחי אייל
.ac.il

s-yaron@barak-online
ניתוח נתונים איכותיים

אוניברסיטת תל-אביב

מחקר פעולה

מכללת לוינסקי לחינוך

מחקר איכותי; מחקר

אורנים  -המכללה

אתנוגרפי; מחקר

האקדמית לחינוך,

פעולה

התנועה הקיבוצית

הערכה ומחקר איכותי

אוניברסיטת בן-גוריון

לסוגיו

נגב

מחקר פרשני

לירון דושניק
.net

michalz@macam.ac.il

mira_ka@oranim.ac.il

rozalis@bgu.ac.il

פרופ' מיכל צלרמאיר

פרופ' מירה קרניאלי

ד"ר מירי לוין-רוזליס

אוניברסיטת תל-אביב

arieli@post.tau.ac.il

ד"ר מרדכי אריאלי

האוניברסיטה העברית

msnura@mscc.huji.ac.il

ד"ר נורה רש

סוציולוגיה של החינוך;
מתודולוגיה

רשימת יועצים מתודולוגיים
מחקר נרטיבי
מכללת סמינר
nurit_dvi@smkb.ac.il

ומתודולוגיה של סיפורי

ד"ר נורית דביר

הקיבוצים
חיים

המכללה האקדמית
niza@yarden.ac.il

מחקר איכותי

ד"ר ניצה שפרירי

כנרת בעמק הירדן

מכללת סמינר
nimrod@macam.ac.il

פילוסופיה של החינוך

פרופ' נמרוד אלוני

הקיבוצים

פרופ' נעמה צבר-בן
מחקר איכותי

אוניברסיטת תל-אביב

naama@post.tau.ac.il
יהושע

אוניברסיטת תל-אביב;
חקר השיח

פרופ' עירית
kupir@macam.ac.il
קופפרברג

מכללת לוינסקי לחינוך

המכללה האקדמית
מחקר איכותי

לחינוך ע"ש קיי באר

keinan_a@macam.ac.il

פרופ' ענת קינן

שבע

פסיכולוגית חינוכית,
ייעוץ סטטיסטי

סמינר הקיבוצים

Anat_Sha@smkb.ac.il

ד"ר ענת שביט-מילר

ומתודולוגי

אוניברסיטת תל-אביב;
מחקר פעולה

מכללת סמינר
הקיבוצים

ruthz@post.tau.ac.il

פרופ' רות זוזובסקי

רשימת יועצים מתודולוגיים
פרופ' רחל אלבוים-

מחקר היסטורי של
האוניברסיטה העברית

msred@mscc.hugi.ac.il
דרור

תרבות וחינוך

המכללה האקדמית

rachel.arnon@beitberl

בית ברל

.ac.il

ד"ר רחל ארנון

תכנון מערך המחקר

