
 רשימת מרצים בתואר שני

תואר מוסמך במדעי החינוך  מס'
 MPEהגופני 

 

תואר מוסמך לחינוך לאורח חיים  כתובת מייל
 MEDפעיל ובריא 

 מייל כתובת

1 

 
שיטות  – פרופ' רוני לידור

 ש"ש( 1/1מחקר ) 
 

lidor@wincol.ac.il 
שיטות מחקר  – פרופ' רוני לידור

 ש"ש( 1)
 ש"ש(  2סדנא לכתיבה מדעית )

lidor@wincol.ac.il 

2 
 –דר' ליזה גרוס רימון 

 ש"ש( 1ת )שו"
l.grosman.rimon@gmail.com  2) שו"ת 2  –רופ' משה איילון פ 

 ש"ש(
ayalon@wincol.ac.il-m 

 simaz@wincol.ac.il ש"ש( 1) שו"ת –' סימה זך פרופ'   1

4 

 1) שו"ת – דר' סיגל בן זקן
 ש"ש(

 

sigalbz@wincol.ac.il 
 4) שו"ת 4 –דר' סיגל אילת אדר 

 ש"ש(

 sigaleilat70@gmail.com 

5 

 שו"ת – פרופ' משה איילון
 ש"ש( 1)
 

m-ayalon@wincol.ac.il 
 1) שו"ת –פרופ' אורי גולדבורט 

 ש"ש(

 goldbu1@post.tau.ac.il 

6 

 – סירא-פרופ' דוד בן
 ש"ש( 2) סמינריון

 

ben-sira@wincol.ac.il  דר' מאיה סימן טוב– 
 ש"שSPSS 1 (2 )+ ביוסטטיסטיקה

 ש"שSPSS 2 (2 )+ ביוסטטיסטיקה

maylev90@gmail.com 

7 

 שו"ת – ' סימה זךפרופ' 
  ש"ש 1/1+   ש"ש( 1)

 )שיטות מחקר(
 

simaz@wincol.ac.il 
 1) שו"ת –שטרית -דר' גילת בן      

 ש"ש(

benchetrit.gilat@gmail.com 

8 

 – מאיה סימן טובדר' 
 ש"שSPSS (2 )סטט' +

 

michalar2@gmail.com 

 1) שו"ת –זיידאן  –דר' נוהא יונס      
 ש"ש(

NuhaZe@clalit.org.il  

9 

 ש"ש( 1) ת"שו - דר' גל זיו
 שיטות)  ת"שו 1/1+  

 (מחקר
 

Galziv@yahoo.com 
 2 – פרופ' ישעיהו "שייקה" הוצלר

 ש"ש( 2) שו"ת
 

Shayke.hutzler@gmail.com 
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11 

 –יאקונו -דר' אנטוניו דלו
 ש"ש( 1) שו"ת

 

badinbi@gmail.com; 
 ש"ש( 2) סמינריון – פרופ' יעל נץ

 

neyael@wincol.ac.il 

 sigaltepper@gmail.com  ש"ש( 1ת )שו" – דר' סיגל טפר   11

12 

 –פרופ' מיכאל בר אלי 
 ש"ש( 2) סמינריון

 

MBarEli@som.bgu.ac.il; 

 

 

11     

14 

 1)שו"ת  –דר' שרון צוק 
 ש"ש(

 

 sharontsuk1@gmail.com 
 

 

 

15 

 –פרופ' יואב מקל 
 ש"ש( 2) סמינריון

 

 meckel@wincol.ac.il 

 

 

16 

 שו"ת – דר' חיים קאופמן
 ש"ש( 1)
 

 haimk10@013net.net 

 

 

17 

 – פרופ' אריה רוטשטיין
 ש"ש( 1) שו"ת

 

rotstein@wincol.ac.il 
 

 

 

18 

 שו"ת – פרופ' אלון אליקים
 ש"ש( 1)
 

 Eliakim.Alon@clalit.org.il  
    

 

 

19 

 שו"ת – דר' נילי שטיינברג
 ש"ש( 1)
 

 knopp@wincol.ac.il 
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