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 אוהד אופז 

קולנוען, מרצה בכיר לקולנוע וליצירת סרטים במכללת אורנים ודוקטורנט  הוא  אוהד אופז  

מ יוצר  אוהד  העברית.  באוניברסיטה  לתקשורת  המתמקדים    1997-בחוג  תעודה  סרטי 

עדויותיהם. אלה עומדים גם במוקד המחקר שלו המתמודד  בסיפוריהם האישיים ובבאנשים,  

 לות אתיות העולות מן הסרטים אותם הוא אוהב, מלמד ועושה.  עם שא 

  בן חורין  (, Open Eye - Open I, 2006)  עין נפקחת פנימה(,  2008) הנערים מלבנון בין סרטיו:  

(The Wandering Samaritan, 2004  ,)(2002 ,)זוכה פסטיבל חיפה  יומן החסידה . 

 

 זוהר אליוסף 

אביב  -דוקטורנט לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל  ,מתמחהזוהר אליוסף הוא פסיכולוג חינוכי  

אורנים במכללה האקדמית  לחינוך  בחוג  נכויות  . ומרצה  צעירים עם  בשיקום  עוסק  בנוסף 

אמוציה   , מחקריו מתמקדים בקשר בין פיזיולוגיה.  ווניםי פיזיות וחושיות במסגרת עמותת כ

 . וקוגניציה בשדה הנוירולוגי ובשדה הפסיכולוגיה החינוכית

 

 קובי אסולין 

במכללת אורנים בפקולטה ללימודים מתקדמים ובמכללת  בכיר  ר קובי אסולין הינו מרצה  "ד

בסיכון ו בת קאסמי -אל לתלמידים  השני  התואר  ד. כנית  של  עוסקים  "מחקריו  אסולין  ר 

ציבורי  בעיקר ומרחב  פוליטית  למחשבה  הקשורות  הרמנויטיות  החינוכי , בשאלות  המרחב 

  . זיכרון וכן האתיקה של ה
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 זיו ארדי 

נוירוביול"ד הוא  ארדי  זיו  חינוכי ו ר  ופסיכולוג  למדעי . ג  במחלקה  וחוקר  מרצה  הוא 

כנרת האקדמית  במכללה  לסימולציה  ובמכון  בחוג  , נוסףב. ההתנהגות  מחקר  עמית  הוא 

בחקר גורמי  , מחקריו מתמקדים בוויסות רגשות. לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה

 .ביולוגי של הפרעות אפקטיביות-ידות בילדים ומבוגרים ובחקר הבסיס הנוירוסיכון ועמ

 

 און -יערה בר 

און היא היסטוריונית שהתמחותה בתקופת הנאורות. הדוקטורט שלה עסק  -רבפרופ' יערה  

 בחברה ובתרבות של אירופה בראשית העת החדשה.

כ-בר )י און  אורנים  כנשיאת  לנ 2019-2013הנה  כמשנה  כן  ולפני  אקדמיים  (  לעניינים  שיא 

בית   -(  1999-1997עמיתה במכון מנדל )הייתה  ,(2012-2003באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל )

חינוכית למנהיגות  במשרד   ,הספר  וקרמניצר  שנהר  דוחות  ליישום  המטה  בראש  עמדה 

שונים    ,החינוך במיזמים  ועסקה  בירושלים  הלאומית  הספרייה  דירקטוריון  חברת  הייתה 

כיום היא חברת דירקטוריון ב"פנימה", וחברת    .מנות בישראלוהחינוך, התרבות והאבתחומי  

ומשפחה   נעורים  בילדות,  עסקה  יתר מאמריה  בין  וב"ניצוצות".  אחר"  ב"שיעור  מנהל  ועד 

כמו כן פרסמה שלושה ספרים העוסקים בחייהן של . בקיבוץ ושילבה כתיבה אישית ועיונית

; ערכה קובץ מאמרים  (2011 ,כרמל )  ייה בחצר מלך צרפתמכשפה יהודהאחרון בהם,  : נשים

בישראל:   חומרית  שוליים  בתרבות  העוסק  טרזי(  עזרי  עם  אחוריות)יחד    )בצלאל,   חצרות 

נאורה"   מאמרה   .(2010 לומדים  בהוצאת    "חברת  הרפז  יורם  בעריכת  בקובץ  בקרוב  יופיע 

 ביתן.  -זמורה

 

 נעימה ברזל 

הקימה . לימדה באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים. הנעימה ברזל היא פרופסור להיסטורי 

הפקולטה ללימודים מתקדמים באורנים    ניתכיהנה כדיקבאורנים את בית הספר למחוננים,  

ללימודי מוסמך  תוכראש תקופת  וקרת  ח .דברים עורכת מדעית של כתב העת  . בית הספר 

הזיכרון  ותרבות  ספרים. השואה  ב, פרסמה  לימוד  ותוכניות  שנים  ב. תחוםמאמרים 

: המתנחלים בלבבות - ספרה האחרון  .האחרונות מתמקדת בהיסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה 

בדרך וַהְמַהְלִכים  עכשיו  לגאולה  ביקורמ  -(  2017)  הסוחפים  התבוננות  רחבה  , תיתציע 

לאחרונה הקימה . ה האמונית בחדרי הלב של החברה בישראלסומעמיקה בהתנחלות התפי 

פרויקט   לעניין    "מרסה"את  המעקב  לוועדת  אורנים  מכללת  בין  חינוכית  לשותפות  )עוגן( 

 החינוך בחברה הערבית בישראל.
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 מוטי גולני 

תל  באוניברסיטת  ישראל  עם  של  להיסטוריה  בחוג  פרופסור  הוא  גולני  עומד  -מוטי  אביב; 

בראש המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטה ובראש פורום חוקרי  

בעשור  המ סיני.  מלחמת  ובתולדות  ירושלים  ושאלת  בציונות  עסק  בעבר  בישראל.  נדט 

 האחרון ויותר עיקר עיסוקו בתקופת המנדט ואישיה.  

לאחרונה    )אותה כתב עם יהודה ריינהרץ(, ראתה  האב המייסדהביוגרפיה של חיים וייצמן,  

זיכ  של  בשאלות  גולני  פרופ'  עוסק  לאלה  מעבר  עובד.  עם  בהוצאת  וחינוך,  אור  זהות  רון, 

 , ון ליר(.2011)  די המטבעישני צנושאים שהביאו אותו אל הספר  

  

 יעל גילעת 

גילעת יעל  לאד"ר  בכירה  ומרצה  חוקרת  התו,  ראשת  חזותית.  ותרבות  הרבומנות    -כנית 

   ה מכללב  .B.Ed)מנות )וומלמדת בחוג לא  .M.Ed)מנויות )ותחומית  להוראת מדעי הרוח והא

אמנות צעירה בשנות    -  דור המפנהספרה  בין פרסומיה האחרונים     .אורנים  האקדמית לחינוך

 . 2019בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון,   80-ה

Guilat, Y. (2019). Israeli-ness or Israeli-less? How Israeli Women Artists from FSU 

deal with the Place and Role of “Israeli-ness” in the Era of Transnationalism. Arts 8. 

  

 מרואן דוירי 

דוירי  אורנים הוא  מרואן  האקדמית  במכללה  המניין  מן  ומדריך    . פרופסור  מומחה 

קלינית חינוכית, בפסיכולוגיה  ופסיכולוגיה  , פסיכולוגיה  רפואית  פסיכולוגיה 

ובאוניברסיטת   , Nova Southeastern University in Florida-עבד ב  .התפתחותית בטכניון 

בין  .חיפה מחקרים  זהות-ערך  בנושאי  הנפש   ,אינדיבידואציה , תרבותיים  ובריאות  הורות 

בעולם ומערביות  מזרחיות  העת . במדינות  בכתב  מערכת  כחבר  כיהן   Clinical הוא 

Psychology Review  ,אקדמיים  שופטמשמש  ו עת  כתבי  ספרים  .בעשרות  פרקים   ,פרסם 

בין  , פריםבס פסיכולוגיה  בנושא  מאמרים  ועשרות  באנציקלופדיות  תרבותית  -ערכים 

עם מטופלים    ותבספריו הציע מודלים ודרכי התערבות טיפולי  . ובריאות הנפש בקרב ערבים

מסורתי  תרבותי  ב From psycho-analysis to culture-analysis בספרו. מרקע  אור  -שראה 

לחו ,2015 אנליזה  לעשות  מציע  של    סרהוא  במערכת האמונות  במקום    מטופלההעקביות 

 . ו נפשיים של-לעשות אנליזה לקונפליקטים התוך 
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 יונה -גילה דנינו 

דנינו "ד גילה  בכירה  -ר  ומרצה  חוקרת  היא  וחינוך  ליונה  ילדים  אורנים  ספרות  במכללת 

חיפה ויצו  לעיצוב  האקדמי  לעיצוב . ובמרכז  האקדמי  במרכז  חוץ  לימודי  כמנהלת  מכהנת 

, מחקרה בספרות ילדים ובאיור מתמקד בתחומי מגדר. בקבוצות מחקר  וכן חוקרת, ולחינוך

. בהם הרצתה בכנסים אקדמיים ופרסמה מאמרים מדעיים  תחומים –אתניות וגזע  , מיניות

טובות -ספרה   הילדים הקנ : ילדות  מגדריים בספרות  יחסים  ציע  מ  (,2017)ונית הישראלית  הבניית 

, לגיל הרך מפרספקטיבה פמיניסטית  קריאה ביקורתית מקיפה בכתיבה הישראלית הקנונית

 . מגדריות  ומבקש להצביע על האופנים בהם ספרות הילדים מכוננת זהויות

  

 הורוביץ   עומר 

 ואה .חי -תל  האקדמית  במכללה  לפסיכולוגיה  במחלקה  בכיר  מרצה  הוא  הורוביץ  עומר  ד״ר

  למתן   הוועדה  וכראש  לפסיכולוגיה  במחלקה  והתנהגות  לפיזיולוגיה  המעבדה  כראש  מכהן 

  לפסיכולוגיה  בחוג   מחקר  עמית  הוא  נוסףב .חי -תל   האקדמית  במכללה  מחקר  שירותי 

 ,בספרים  פרקים רסםפ .מדעיים  עיתונים  בשלושה  עורךכ  גם  ומשמש  חיפה  באוניברסיטת

  אפקטיביות  והפרעות  תזונתית  בפסיכולוגיה  קדיםמתמ  מחקריו .לימוד  ותוכניות  מאמרים

  בשיטות   שימוש  ידי -על  זאת ,כאחד  ובוגרים  צעירים  נבדקים  בקרב  ,החיים  בטווח  אדם  בבני 

 .ועצביות  פיזיולוגיות -פסיכו ,התנהגותיות

 

 רבאח חלבי 

העברית   באוניברסיטה  לחינוך  ובחוג  אורנים  במכללת  בכיר  מרצה  הוא  חלבי  רבאח  ד"ר 

תחומי  בירושלים.   בישראל.  ויהודים  פלסטינים  בין  המפגשים  בתחום  עוסק  רבות  שנים 

היהודי  המפגש  בישראל,  הדרוזית  העדה  בני  של  זהותם  העיקריים:  זהות  -התמחותו  ערבי, 

 תרבותי וחינוך ביקורתי. -וחינוך, חינוך רב

היהודית  בין פרסומיו:  והמדינה  דרוזית  זהות  חובות:  שווי  ב(2006)  אזרחים  הקיבוץ הוצאת  , 

זהויותהמאוחד;   בין  העוסק בגישת העבודה של בית הספר  אותו ערך  ספר    ,(2000)  דיאלוג 

 תורגם לערבית, אנגלית וגרמנית. הספר    .לשלום

 

 חני חץ 

  תמרצה במסלול למידענות, ספרנות וניהול ידע ביחידה ללימודי חוץ במכלל היא  ד"ר חני חץ  

 אורנים.  
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 ענבר לבקוביץ 

לבקוביץ   ענבר  ובריאות  ד"ר  לרווחה  מהפקולטה  שלישי  תואר  בעלת  בכירה,  מרצה  היא 

 .אילן -דוקטורט בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר-באוניברסיטת חיפה ופוסט

, התמודדות עם אבל, מצבי בריאות וחולי , מחקריה מתמקדים במצבי דחק ודרכי התמודדות

 .אובדן וטראומה

 

 שירלי מידז'נסקי 

היא מידז'נסקי  שירלי  הטכניון    ד"ר  בוגרת  היא  אורנים.  האקדמית  במכללה  בכירה  מרצה 

ובעלת   ובביולוגיה  והמתמטיקה  -פוסטדוקטורט  המדעים  בהוראת  ישיר  במסלול  דוקטורט 

ה זו. תחומי י מהטכניון. לשירלי ניסיון רב בחינוך מחוננים ובהכשרת מורים להוראת אוכלוסי 

וך, פיתוח של מיומנויות חשיבה מסדר  העניין שלה כוללים חינוך מחוננים, יצירתיות בחינ

 קוגניציה, הערכה, מחקר פעולה שיתופי וסביבות למידה חדשניות.  -גבוה ומטה

  

 עאדל מנאע 

ד"ר עאדל מנאע הוא היסטוריון מומחה לתולדות פלסטין בתקופה העותמאנית והפלסטינים  

אוניברס בכמה  היסטוריה  השמונים  שנות  מתחילת  לימד  מנאע  העשרים.  טאות  י במאה 

הדוקטורט(   את  סיים  )שבה  העברית  האוניברסיטה  ובראשן  ופלסטיניות  ישראליות 

ובאוניברסיטת ביר זית. כמו כן, ניהל את המכון להכשרת מורים ערבים במכללה האקדמית  

  ן ( ולפני כן עמד בראש המרכז לחקר החברה הערבית בישראל במכון ו2012-2009בית ברל )

 1956-1948שנותרו בחיפה ובגליל    פלסטיניםהשרדות: סיפורם של  נכבה והיליר. ספרו האחרון 

 .בהוצאת ון ליר והקיבוץ המאוחד  2017יצא לאור בעברית בשנת  

 

 תקוה עובדיה 

במכלל ר  "ד מתמטיקה  להוראת  מרצה  היא  עובדיה  לחינוך  תקוה  האקדמית  אורנים  ה 

ירושליםבו והייתה  בעבר  . מכללת  בתיכון  למתמטיקה  תחומי   .חינוך  קרייתניהלה  מורה 

קידום הוראה ולמידה של פתרון בעיות במתמטיקה בקרב תלמידים    : הם  ה העיקרייםמחקר

במתמטיקה מחקר, חלשים  ביצוע  כדי  תוך  מורים  של  מקצועית  התפתחות  , התפתחות 

, אפיון תהליכים רפלקטיביים של מתכשרים להוראת מתמטיקה, מקצועית של מורי מורים

מורים של  תפיסות  בחדו  התפתחות  קריטיים  מושגים  דיפרנציאלי    א"אודות  )חשבון 

 .STEMשנאספו כשגרה בתחומי    (Big Data) עתקלמידה מנתונים ונתוני  , ואינטגרלי(
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 משה שנר 

להיסטוריה, מרצה בכירהוא    ר משה שנר"ד ישראל  , מכהן כראש החוג  היסטוריה של עם 

באורנים ישראל  לחינוךלהמכל, ומחשבת  האקדמית  ומ. ה  ההיסטוריהחוקר  בתחומי  , רצה 

הקיבוץ כמערכת חיים טוטלית וחינוך בעקבות  , הפילוסופיה והמחשבה היהודית המודרנית

האינטרנטית. השואה הלמידה  תחום  את  ובונה  , מפתח  אינטרנטיים  למידה  משאבי  יוצר 

גלובלית במשרעת  לימודים  ו. תוכניות  המחקר  הגות  התחומי  הם  שלו  העיקריים  הוראה 

ופיל הוראת  ; שואת העם היהודי במהלך מלחמת העולם השנייה, וסופיה מודרנייםיהודית 

קורצ יאנוש  של  ומורשתם  לשואה  הזיכרון  תרבות  ועיצוב  קצנלסון 'השואה  ויצחק  . אק 

המסע  "בשנים האחרונות מוביל סמינרים לתלמידי מכללת אורנים בפולין וליטא תחת השם 

לא רק אתרי מוות אלא  ; ם למחוזות ההםשמציעים תבנית שונה למסעות הישראליי ", האחר

גם חיפוש עקבות החיים של פעם ושיח היסטורי וחינוכי עם החברה היהודית והאירופאית  

(; 2012) רוחו של האדם בעולם שנפרצו גבולותיו  :לאינטרנט נולד: ספריו האחרונים. של היום

קורצ קצנלסון 'יאנוש  ויצחק  ההיסטוריה  :אק  בתהומות  מחנכים  הייתה  (; 2012) שני  בראשית 

 (.2013) השואה 

-ן חינוך במשרעת בי , זהות, לדיון בתחומים של פילוסופיה ואתיקהשנר מזמין את קוראיו  

  www.mosheshner.co.ilבאתר אינטרנט    לאומית ופיתוח של תרבות זיכרון 

 , https://www.facebook.com/mshner  פעיל  סבוקי בדף פי 

  http://shner.blogspot.co.il/?view=flipcard  בלוגהובאתר  
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