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, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן PHDלימודים לתואר שלישי,  – ועד היום 2017

ה שאינה מותנית בין הורים לילדים והשפעתה על גוריון בנגב, מחקרי עוסק באהב

 גיא רוט. פ'שות מסתגל, בהנחיית פרוהיכולת לויסות רג

2004-2009  M.Aהמחלקה לחינוך, אוניברסיטת , כניות לימודים והוראהות ,בחינוך

 .בן גוריון בנגב

 .ומשרד  החינוך "מכון אדלר"שפחה מוסמך הורים ומ המנח  2001-2004

 גוריון בנגב. ת בןטשרת מורים באוניברסיידה להכודת הוראה ביחתע  1993-1995

1990-1994  B.A  צטיינות בספרות עברית ובחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב.ה 
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 :פרסומים והשתתפות בכנסים

יחס חיובי  מנבאים של תמיכה  הורית באוטונומיה: " .(2009. )ג, רוטו נ. ,כוכבי .1

", חיים מספקים עומדת בבסיס מוטיבציה פנימיתאמונה כי ו איננו מותנהש

 .קיי, מכללת קיי באר שבע –לקסי 

 .קיי, מכללת קיי באר שבע –", לקסי הורות טובה דייה" .(2014. )לוי, הו נ. ,כוכבי .2

", סיפורה של קבוצת הורים מיוחדת –ציפור הנפש " .(2016כוכבי, נ. וקמר, ר. ) .3

 , חברה ותרבות, מכללת קיי.נוךת לענייני חיקולות, כתב ע

מסע  –הבנתי שלא רק אני עוברת את כל הקושי הזה "  .(2017כוכבי, נ. ושיר, ר. ) .4

ני חינוך, חברה ". קולות, כתב עת לענייקבוצתי ואישי של גננות חינוך מיוחד

 ותרבות, מכללת קיי.

עת  ת, כתב. קולו"ברתיתדיאלוג מקצועי על דחיה ח( "2019כוכבי, נ. ואברהם, י. ) .5

   לענייני חינוך, חברה ותרבות, מכללת קיי.

 

 השתתפות והצגה בכנסים

, בנושא הכנסהרצאת הפתיחה של  -בכנס "הורות והתמודדות" רצאהה .1

, מכללת קיי, 2016, פברואר "התמודדות  עם הורות בצילה של מחלה נפשית"

 בפני אנשי מקצוע בתחום הורות וחינוך.

מקומם ותפקידם של ההורים בנושא " ,"גיל ההתבגרותבכנס "אתגר  הרצאה .2

 ., מכללת קיי. בפני סטודנטים להוראה ואנשי חינוך2017, מרץ "ההתבגרותבגיל 

" במסגרת יום עיון בנושא שותפות עם כלים וכשלים לקשר ותקשורתהרצאה " .3

 .2018מרץ  הורים, לסטודנטיות שנה ג', חינוך לגיל הרך, מכללת קיי.

של מרכז  כנס" תסיפורה של קבוצת הורים מיוחד - ר הנפשציפוהרצאה " .4

של הורים להורים בהקשר חינוכית בין צוותי חינוך בנושא שותפות  ת"מהו

 .2019 ספטמבר .אביב-לוינסקי לחינוך תלמכללת , כים מגווניםלילדים עם צר



 

 

 ניסיון תעסוקתי:

אורט תיכון "שבע וב באר "מקיף ז'תיכון "ב יתהוחינוך כ הוראת ספרות 1993-2003

 "ערד

 ומשפחה. הורות :תחום ,הדרכה מחוזית 2001-2003

 .וך, משרד החינמשפחה וקהילה המחלקה להורים, במחוז דרום

  ומשפחה בתחום הורותכניות בקהילה והכשרה, ות ניותכוכוז תיר 2003-2010

  קיי. ש"ה האקדמית לחינוך עבמכלל להורות ומשפחה, מרכז

    מתמודדים עם פגיעה נפשית.   - הוריםקבוצות  הנחיית 2011-2016

 שבע. -מית"ל, מרכז תמיכה למשפחות, מרכז בריאות הנפש, באר

   בהנחיית הורים פרטניתקבוצתית ו הוראה והדרכה - עד היום 2006

ה האקדמית לחינוך במכלל במרכז להורות ומשפחה,כניות הכשרה למנחי הורים, ות

 .קיי ש"ע

 ורות ומשפחה, המכללה האקדמית לחינוך ע"שהמרכז לה שעד היום: רא 2010

  קיי.

 :תפקידי כולל

 כנית ההכשרה להנחיית הוריםותקורסים בהוראה ב 

 חברתיים פיתוח מיזמים   

 פים קהילתייםשיתופי פעולה עם גו  

   פיתוח והכשרה של כוח אדם מקצועי בתחום הורות ומשפחה 

  ,משפחה,  תת הידע בנושאי הורוהנגש לצורך וסדנאותהרצאות ארגון כנסים

 . יחסים, תקשורת, ורגשות

 


