רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום
תחום הייעוץ

המוסד

דוא"ל

שם היועץ

ייעוץ מתודולוגי כמותי,

מכללת סמינר הקיבוצים

Rinat.Arviv@smkb.ac.il

ד"ר רינת ארביב

כתיבה אקדמית
מחקר איכותני ,תכנון

אלישיב
מכללת לוינסקי

ilanaelkad@gmail.com

פרופ' אילנה אלקד להמן

מחקר בהוראת ספרות
ובחינוך לשוני
כתיבה ופרסום ,מחקר

המכללה למנהל

ybokek@gmail.com

ד"ר יערית בוקק כהן

איכותני
מחקר נרטיבי; סיפורי

תכנית שח"ף  -המכללה

חיים; חשיבה במטפורות

האקדמית לחינוך ע"ש

gidron@macam.ac.il

ד"ר אריאלה גדרון

קיי באר שבע; הוצאת
הספרים -מכון מופ"ת
חשיבת מורים,

המכללה האקדמית בית

rachel.arnon@beitberl

פסיכולוגיה קוגניטיבית

ברל

.ac.il

ד"ר רחל ארנון

והתפתחותית
מחקר נרטיבי

מכללת סמינר הקיבוצים

nurit_dvi@smkb.ac.il

ד"ר נורית דביר

ומתודולוגיה של סיפורי
חיים
מחקר בחינוך; הכשרת

המכללה האקדמית בית

מורים; נוער במצוקה;

ברל

drkfir@beitberl.ac.il

פרופ' דרורה כפיר

;הערכה
התנהגות מוטורית;

אוניברסיטת חיפה;

למידה ולמידה מוטורית

המכללה לחנ"ג ולספורט

lidor@wincol.ac.il

פרופ' רוני לידור

ע"ש זינמן במכון וינגייט
סוציולוגיה של החינוך,

המכללה לחנ"ג ולספורט

ההוראה והספורט,

ע"ש זינמן במכון וינגייט

ובעיקר של הוראת
החנ"ג

feigin@macam.ac.il

ד"ר נעמי פייגין

רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום
חינוך; הכשרת מורים;

המכללה האקדמית בית

חונכות; הערכת תכניות

ברל

barbara@beitberl.ac.il

פרופ' ברברה פרסקו

חקר הטקסט והשיח

מכללת לוינסקי לחינוך

kupir@macam.ac.il

פרופ' עירית קופפרברג

מחקר איכותני; מחקר

המכללה האקדמית

keinan_a@macam.ac.il

פרופ' ענת קינן

נרטיבי

לחינוך ע"ש קיי באר
שבע

מחקר כמותי ומחקר

מכללת לוינסקי לחינוך

Yael.katzir.1@macam

ד"ר יעל קציר

.ac.il

אתנוגרפי; אנתרופולוגיה
חברתית-תרבותית;
מיגדר
מחקר איכותני :החברה

אורנים  -המכללה

הישראלית )עולים

האקדמית לחינוך של

וותיקים – שונות

התנועה הקיבוצית

mika@macam.ac.il

ד"ר מירה קרניאלי

תרבותית וקבוצות
ביה"ס והקהילה ;משנה(
סוציולוגיה חינוכית,

מכללת דוד ילין

giza.shaviv@gmail.com

ד"ר גיזה שביב

ניהול ומנהיגות  ,תרבות
ארגונית תהליכי שינוי
מחקר עיוני ועריכה

מכללת לוינסקי לחינוך;

yshteiman@gmail.com

ד"ר יהודית שטיימן

מכון מופ"ת

ליווי בכתיבה וייעוץ לפני
משלוח לפרסום ולאחר
קבלת חו"ד שופטים

מכון מופ"ת ,מכללת

assi.sharon@gmail.com

ד"ר אסיה שרון

לוינסקי לחינוך

shlaskys@gmail.com

מחקר איכותני :פמיניזם

ד"ר שמחה שלסקי

ומגדר בחינוך; חינוך
פנימייתי
מחקר משולב שיטות;

המכללה האקדמית

הכשרת מורים; לקויות

לחינוך ע"ש קיי

למידה; התפתחות שפה

leako@macam.ac.il

פרופ' לאה קוזמינסקי

רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום
AMOS, MPLUS,

אוניברסיטת בר אילן ,

ניתוח HLM, R Cluster

אוניברסיטת תל אביב

נתונים מתקדם

shimon.fridkin@gmail.com

ד"ר שמעון פרידקין

