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 יונתן אופק

יונתן אופק למד בבצלאל ובאוניברסיטת חיפה. במשך מספר שנים עבד כרועה צאן, השתלם 

, תערוכות יחיד 12-מנים מובילים בישראל. הציג כוביציקת ברונזה ושימש שוליה למספר א

סדנאות אביב ובגלריה בסיס בבית ינאי. כמו כן הציג בין היתר ב-בגלריה אנגל בתלבהן 

ישראל בקיבוץ הזורע. -מנים בירושלים, בגלריה העירונית גבעתיים ובמוזיאון וילפרידוהא

ניהן במוזיאון ישראל, במוזיאון חיפה, בבתי יב ,השתתף בתערוכות קבוצתיות רבות

)בצלאל(. השתתף במספר  23אביב ובירושלים, במוזיאון רוקפלר ובגלריה יפו -האומנים בתל

פרס קרן הכט ליוצרים  םבה, פרסיםמלגות וזכה ב, לאומיים ברחבי העולם-ןסימפוזיונים בי

 מורה ממשרד התרבות. -מןושלום ומלגת א-צעירים, מלגה לעידוד היצירה של קרן איש

מנותית מתאפיינת במקצועיות טכנית במדיות שונות ובעושר חומרי לרבות ועבודתו הא

וס שונות וציור בטכניקות שונות ובסגנון שימוש באבן, נחושת, חומר, עץ, זכוכית שיטות דפ

ארכאי סימבולי. יונתן אופק עוסק בהוראה במוסדות חינוך ובאקדמיה, בעבודות שימור 

 ושחזור עבור גופים פרטיים וציבוריים ובבניית פסלי חוצות. 

 אורלי אלטמן

קידי בתפ גםבעלת ניסיון קליני מגוון , אחות כללית בבית חולים בני ציון בחיפהאורלי היא 

מובילה את תחום ההנגשה  2015שנת ניהול במחלקה פנימית ובמכון הדיאליזה. מ

התרבותית והלשונית בבית החולים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, עיריית חיפה 

ועמותות המקדמות את הנושא. כמו כן שותפה בוועדת ההיגוי בפרויקט משותף בין משרד 

 .ת ההדרכה בנושא התאמה תרבותית במערכת הבריאות״"פיתוח ערכ -הבריאות ומכון מסר 

בעלת תואר שני בסיעוד מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון במנהל מערכות בריאות 

 .ממכללת עמק יזרעאל
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 גלעד גולדשמידט

. אוניברסיטת חיפהבהחוג לחינוך של  תואר שלישיד"ר גלעד גולדשמידט הוא בעל 

 מבט של עשור. –לדורף בחברה הישראלית בוגרי בית ספר והדוקטורט שלו עוסק ב

והוא  חי-מכללת תלב בחוג לחינוך, אקדמית אורניםהמכללה ב מרצה בחוג לחינוךגלעד 

 נהל אקדמי של מסלול ולדורף, מדריך פדגוגי ומרצה במכללת דוד ילין, ירושלים.מ

 אחרון:מו הפרסו

Goldshmidt, G. (2019). Meditation with children is it appropriate to do reflective and 

meditative activity with children in schools? Religion & Education, April, 1-18. 

 אפרת דוידוב

 תואר בעלתאילן. -באוניברסיטת בר דוקטורנטית במחלקה לפילוסופיההיא  אפרת דוידוב

אביב, -ך באוניברסיטת תללחינו ת הספרשני במסלול להיסטוריה ופילוסופיה של החינוך בבי

 ניסויי במכללת דויד ילין.  חינוך פתוח -ותעודת הוראה במכון חפ"ן 

הפילוסופיה החינוכית של יאנוש קורצ'אק,  שלה הם מרכזייםהאקדמיים העניין התחומי 

 אוטופיות חינוכיות, פילוסופיה של הילדות וחינוך פרוגרסיבי. 

 :הפרסומיבין 

במעגלי  .הגותית, בראי יצירותיהם של רוסו וקורצ'אק-ספרותית האוטופיה החינוכית כסוגה

 . 2016, מאי מכללת דויד ילין ,6 (,כתב עת מקוון)חינוך 

 אליעזר היון

תלמיד מחקר ]דוקטורנט[ במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  הינו אליעזר היון

העברית תחת  טהברסיא לסוציולוגיה באוניובאוניברסיטה העברית, מרצה זוטר בקורס מב

  חוקר בעבר במכון ירושלים לחקר ישראל. .פרופ' מיכל פרנקל

 : אחרוניםה ופרסומי

, 4, כתב עת לחקר החברה החרדית. מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית –הרש"ר הירש 

-הירש-הרשר/https://jerusaleminstitute.org.il/publications. 85-55, 2017תשע"ז, יולי 

 .הלומדים-בחברת-מיתוס

מכון ירושלים לחקר ישראל,  .שיבות תיכוניות חרדיותפוטנציאל הביקוש ללימודים בי

-פוטנציאל -https://haredisociety.org/uploads/files/562588212400010321. 2018ירושלים, 

 .תיכוניות-ישיבות-ביקוש

 

https://haredisociety.org/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%A8%D7%A9-%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9?page=1
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D
https://haredisociety.org/uploads/files/562588212400010321-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://haredisociety.org/uploads/files/562588212400010321-%20פוטנציאל-ביקוש-ישיבות-תיכוניות
https://haredisociety.org/uploads/files/562588212400010321-%20פוטנציאל-ביקוש-ישיבות-תיכוניות
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 ניב ורובל

 .טה העברית בירושליםהוא סטודנט למשפטים בשנה השלישית באוניברסיורובל ניב 

 רבאח חלבי

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

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

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

 תרבותי וחינוך ביקורתי. -ינוך, חינוך רבוח

 בין פרסומיו: 

 הוצאת הקיבוץ המאוחד. (.2006) זהות דרוזית והמדינה היהודית :אזרחים שווי חובות

הספר , העוסק בגישת העבודה של בית הספר לשלוםספר  .(2000) )עורך( דיאלוג בין זהויות

 תורגם לערבית, אנגלית וגרמנית.

 מיטל נשיא

מרצה במכללת לוינסקי לחינוך. תחום מחקרה מתמקד בהתפתחות היא ל נשיא ד"ר מיט

תרבותי ובהקשר של סכסוכים. נשיא ערכה את -עמדות ויחסים בין קבוצות בהקשר רב

 ת הספרבבי "בכבוד בסכסוכים תפקיד הכבוד והפגיעה"מחקר הדוקטורט שלה בנושא 

דוקטורט שלה במכון -הפוסטאביב, ובהמשך ערכה את מחקר -לחינוך באוניברסיטת תל

אילן בנושא התפתחות קטגוריות חברתיות. -מופ"ת ובמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

 עת מובילים בפסיכולוגיה חברתית והתפתחותית.  מחקריה התפרסמו בכתבי

 עדנה פינצ'ובר

ת אוניברסיטמבעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומנות ועדנה פינצ'ובר היא מורה בכירה לא

ניופורט, קליפורניה. עדנה הקימה את בית הספר לילדים מאושפזים במרכז הרפואי הדסה 

 שנים ומאז מנהלת אותו.  36לפני 

הצבעים השחורים מתו והצבעים  הספר בהוצאת הקיבוץ המאוחד ראה אור 2002בשנת 

ש אי 90על ציורים של ילדים חולי סרטן. כיום עדנה מנהלת צוות המונה  השמחים ניצחו

מורכב מתרבויות מגוונות בדומה לאוכלוסיית המטופלים. בית הספר בהנהלתה זכה ה ואישה

פרס חינוך ארצי, פרס מחוז מנח"י, אות הנשיא ופרס פועל צדק. בית  , בהםבפרסים רבים

 כניות לתיווך הליכים רפואיים.והספר משמש כיום מרכז מומחים להפצה של ת
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 אריאל צבל

מכללה האקדמית לחינוך בחיים,  בתוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעליד"ר אריאל צבל, מלמד 

אדם. בוחן במונחים חברתיים וביקורתיים שמקורם במדעי הרוח -אורנים. חוקר יחסי חיה

והחברה את ההתייחסות המקובלת אל חיות בתחומים שונים: כתופעות טבעיות במחשבה 

קלאית ובתחומים שבה החאדם במח ככלים הנתונים לשימושם של בני הביולוגית

וכמושאים זואולוגיים וטכנולוגיים גרידא במחשבה החברתית , טכנולוגיים אחרים

 המקובלת.

 האחרונים: פרסומיובין 

(. חתולים, משוגעים ופועלים: לספר את סיפורם של מי שלא הותירו עדות 2016צבל, א' )

בין פנטזיה לחיי נצח  :אנושי-העידן הפוסט עתריה )עורכים(, 'שלו וי 'היסטורית. בתוך: ע

 . חיפה: פרדס.(116-91עמ' ) לבהלה קיומית

 .65-55, 50, חיות וחברהחיים: הערכה מוסרית. -, מאי(. טיפול בעזרת בעלי2014צבל, א' )

 אורית קמיר

ד"ר אורית קמיר היא חוקרת ומרצה למשפט, תרבות ומגדר, המתמחה בחקר הכבוד לסוגיו, 

בישראל ובתרבויות העולם. היא הראשה האקדמית של המרכז הישראלי לכבוד האדם, 

 ופעילה חברתית. היא מרבה להשמיע את קול כבוד האדם בשיח הציבורי בישראל. 

 Abandoning Dignity: The Toxic Seductionספרה האחרון, הממפה את סוגי הכבוד, הוא 

of Social Media, Shaming, and Radicalization . 

(: פגיעה בכבוד, סוגים וטיפוסים, שיקולי shamingפרסומים אחרונים בעברית: ביוש )

 .2019תשע"ט, , ג"משפט ועסקים כמדיניות ודיון בהטרדה מינית, 

 #MeToo" בק בהטרדה מינית רוח גבית אבל גם רוח מפיח בפמיניזם הישראלי ובמא

 . 2019, ט"תשע ,משפטיםצידית", 

 קרמניצר (מוטה)מרדכי 

פרופ' מרדכי )מוטה( קרמניצר הוא עמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור 

)אמריטוס( בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר דיקן הפקולטה 

 ."הארץעיתון "הוא משמש כפרשן המשפטי של  2018ונות. מאז ונשיא מועצת העית

כיהן בכמה ועדות ממשלתיות, בכללן: הוועדה לטיפול מערכתי באלימות שוטרים, הוועדה 

לבחינת לימודי האזרחות בישראל, הוועדה לטיפול מערכתי במשמעת בשירות המדינה, 

הצוות להכנת הצעה לחלק כללי הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה ולעניין משפט חוזר, 
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-חדש לחוק העונשין והוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים. ב

 עמד בראש הצוות שמינה שר המשפטים לבחינת יסודות עֵברות ההמתה. 2007

תחומי מומחיותו: משפט פלילי, משפט ציבורי )חוקתי ומינהלי(, משפט צבאי, זכויות אדם, 

ערבים, שחיתות שלטונית, -דמוקרטיה )אזרחות(, ביטחון ודמוקרטיה, יחסי יהודיםחינוך ל

 מידתיות. 

, המאבק בטרור והמחויבות לזכויות אדם: על חבל דק ספרו האחרון )בשיתוף עם אחרים(

 .2017יצא בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה בשנת 

 יהודית קרפ

חקיקה ציבורית לקת ה, מנהלת מחהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשליהודית קרפ 

סגנית יו"ר ועדת האו"ם לזכויות הילד וראש מדור אתיקה כיהנה כבמשרד המשפטים וכן 

 במשפט במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים. 

 : הפרסומירשימה חלקית של 

 .2006, המשפט .מטה קסם או מקסם שווא –אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד 

Matching human dignity with the U.N convention on the rights of the child. In: Y. 

Ronen & C.W. Greenbaum (Ed.), The care for the child: Towards a new agenda, 

2008, Intersentia (Ant.–Oxford-Portland). 

The human dignity of children victims of domestic violence, protection under the 

convention on the rights of the child. In: E. Vetere & P. David (Eds.), Victims of 

crime and abuse of power (2005). U.N. Publication. 

 מיכאל רוטנברג

ד"ר מיכאל רוטנברג סיים תואר שני )בהצטיינות( ושלישי באוניברסיטה העברית בתחום 

כנית לתואר שני ביישוב סכסוכים באוניברסיטת וא מרצה בתהפילוסופיה של ההלכה. הו

אביב, במקביל להיותו ר"מ בישיבת הסדר ומרצה במכללות אקדמיות לחינוך. תחומי -תל

מחקרו הם בעיקר בממשק שבין מדעי החברה ומדעי היהדות, בדגש על ניהול מחלוקות 

 וסכסוכים, ותחומים נוספים. 

עתיד להתפרסם בחודשים  משותף בצל המחלוקתעל הקיום ה :סופה להתקייםספרו 

שבעריכת פרופ' אבי שגיא. בשנים האחרונות הוא  "פנים"הקרובים בהוצאת כרמל בסדרה 

 מפרסם מאמרים בבמות אקדמיות ובבמות נוספות.
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 רביב רייכרט

 מלמד. הם מדע בדיוני וחינוך דמוקרטי ד"ר רביב רייכרט תחומי ההתמחות האקדמית של

 .אביב-נר הקיבוצים, מכללת קיי ובאוניברסיטת תלבמכללת סמי

 האחרונים: ופרסומי

Reichert, R., & Granit-Dgani, D. (2017).  Democracy in classrooms: The story of 

democratic teachers education. In: M. Ben Peretz & S. Feiman-Nemser (Eds.), An 

arena for educational ideologies (pp. 1-25). MOFET Institute Rowman & Littlefield.   

רב גוונים מחקר  .סדנת החממה כדגם פדגוגי דמוקרטי של הכשרת מורים .(2019) 'ר ,רייכרט

 .125-104, (4)17 ,ושיח

 דן שגיב

בעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר בהם דן שגיב הוא 

יולוגיה של החינוך המוזיקלי, חקר פדגוגיות הוראת המוזיקה הוא עוסק קשורים בסוצ

מהיבטים חברתיים תוך התמקדות בסוגיות הקשורות לחקר הגוף, זהות ומעמד המורה 

מרכז. מרצה בתחומים אלה במכללת לוינסקי לחינוך -למוזיקה, טקסיות, הומניזם ופריפריה

 לה.כנית לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי במכלוומשמש כראש הת

 אחרונים:ה ופרסומי

תרבותי בחינוך -הרוסים באים, הרוסים באים: סיפורו של דיאלוג בין )בדפוס(. 'שגיב, ד

למדתי שאני חיה ליד  ,י' גילת )עורכים(-ושלו -בתוך: ר' שגיא, ל' ביברמן המוזיקלי בישראל.

ית הספר מפגשים בין תרבויות בב :מגוון רחב של אוכלוסייה השונה ממני אך גם דומה לי

 רסלינג.אביב: -תל .ובהכשרת מורים

Sagiv, D., & Hall, C. (2015 ) . Reconsidering instrumental music teaching methods: 

Producing the durable and creative classical habitus. In: P. Burnard, Y. Hofvander 

Trulsson & J. Soderman (Eds.), Bourdieu and the sociology of music, music 

education and research. London: Ashgate. 

Sagiv. D., & Nativ, Y. (Forthcoming). Habitual play: Body, cultural sacredness and 

professional dilemmas in classical musician education. Sociology of Music Education 

Handbook.  Routledge. 

 

 



 על המחברים

307 

 

 י שחףאב

יועץ ארגוני בכיר שתחום התמחותו הוא הנחיית תהליכים לקידום ערך כבוד אבי שחף הוא 

שנים בעבודות ייעוץ בנושא כבוד האדם בארץ ובחו"ל. בעל -רבהאדם בארגונים. בעל ניסיון 

אביב. כותב מאמרי ביקורת על ספרים חדשים -תואר שני בלימודי עבודה מאוניברסיטת תל

. במשך שנים רבות לימד קורסים בייעוץ ארגוני בסמינר ה ארגוניתאנליזבכתב העת 

ברל. חבר בקבוצת עניין של חוקרים נרטיביים -הקיבוצים, במכללת ירושלים ובמכללת בית

 במכון מופת. לשעבר יו"ר איפ"א )האיגוד הארצי של היועצים הארגוניים בישראל(.

 משה שנר

י הגטאות, מכהן כראש החוג להיסטוריה, חבר קיבוץ לוחממרצה בכיר, ד"ר משה שנר, 

ה צחוקר ומר אורנים, המכלה האקדמית לחינוך.ומחשבת ישראל ב ם ישראלהיסטוריה של ע

חיים  בתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה והמחשבה היהודית המודרנית, הקיבוץ כמערכת

 טוטלית וחינוך בעקבות השואה. מפתח את תחום הלמידה האינטרנטית, יוצר משאבי

 למידה אינטרנטיים ובונה תוכניות לימודים במשרעת גלובלית. 

תחומי התמחות מחקרית והוראתית: מורשתם של יאנוש קורצ'אק ויצחק קצנלסון; שואת 

העם היהודי במהלך מלחמת העולם השנייה; הוראת השואה ועיצוב תרבות הזיכרון לשואה. 

 תחת השם "המסע האחר" המציעיםמוביל סמינרים לתלמידי מכללת אורנים בפולין וליטא 

לא רק אתרי מוות אלא גם עקבות  –תבנית שונה למסעות הישראליים למחוזות ההם 

 החיים של פעם ושיח עם החיים של היום.

מזמין לדיון בתחומי אתיקה, זהות, חינוך  www.mosheshner.co.ilאתר האינטרנט שלו 

 דף פייסבוק פעיל, ובלוג: גם ךתרבות זיכרון. וכו

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

יאנוש (; 2012) רוחו של האדם בעולם שנפרצו גבולותיו :לאינטרנט נולדספריו האחרונים: 

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

 (.2013) השואה

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


 

 

 

 

 


