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זה בגיליון המשתתפים רשימת
     

עורכים-אורחים

בית נוער, ובני של ילדים ורווחה בריאות נפש המחקר: קבוצת בנבנישתי, רמי פרופ'
בירושלים. העברית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה סוציאלית לעבודה הספר

נוער, ובני ילדים של ורווחה נפש בריאות המחקר: קבוצת חורי-כסאברי, מונא ד"ר
בירושלים. העברית האוניברסיטה חברתית, ולרווחה סוציאלית לעבודה הספר בית

אוניברסיטת דרום סוציאלית, ולעבודה לחינוך בתי הספר פרופ' רון אבי אסטור,
אנג‘לס. לוס ,(USC) קליפורניה

נוספים כותבים

יזרעאל. עמק הפסיכולוגי-החינוכי, השירות אירבאוך, ריטה

הפסיכולוגי השירות חיים, כישורי ופיתוח אלימות למניעת היחידה ראש אלגרסי, אלה
ייעוצי, משרד החינוך.

ארגונית. יועצת ברגר, הלה

בנגב בן-גוריון אוניברסיטת לחינוך, המחלקה הורוביץ, תמר (אמריטוס) פרופ'
ההתנהגות. למדעי סאלד ומכון

חינוכית. פסיכולוגית כ"ץ-טיסונה, רקפת

נוער ובני ילדים של חברתית אנטי התנהגות ולמניעת לחקר המכון מינצר, לילך
עמק יזרעאל. ההתנהגות, מכללת למדעי במוסדות חינוכיים, החוג

משרד החינוך. ייעוצי, הפסיכולוגי השירות א, מנהלת אגף ד"ר בלהה נוי,

אביב. תל לפסיכולוגיה, אוניברסיטת החוג עומר, חיים פרופ'

ילדים של אנטי חברתית התנהגות לחקר ולמניעת המכון ראש רולידר, עמוס פרופ'
יזרעאל. עמק למדעי ההתנהגות, מכללת במוסדות חינוכיים, החוג נוער ובני

משרד ייעוצי, השירות הפסיכולוגי סיוע ומניעה, תוכניות אגף מנהלת שדמי, חנה
החינוך.

סוקרי ספרים

העורך-האורח. בנבנישתי, רמי פרופ'

כתב של ראשי ועורך בית ברל מרצה במכללת קליני, פסיכולוג המנחם, אמיתי ד"ר
חינוכית-סוציאלית. לעבודה מפגש העת


