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 מוחמד סעאדה אגבאריה 

שלישי  הוא  האגבארי  מוחמדד"ר   תואר  סוציאלית  מהחוג    בעל  אוניברסיטה בלעבודה 

ט שלו חקר גורמים תרבותיים מעצבים בחוויות הנטל הדוקטור   בעבודת.  ליםבירוש   העברית

קשה.   נפשית  מוגבלות  עם  לבן/בת  מוסלמיות  ערביות  אימהות  בקרב   ד עוב הסובייקטיבי 

 הרווחהמשרד  בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  במפקח מחוזי    לי, איסוצ

זר הערבי באלו"ט רכז המג   שימש  2012  שנת  מחוז תל אביב והמרכז. עד  , והביטחון החברתי

לי  – הלאומית  הוא    אוטיסטים. לדים  האגודה  לטאגבאריה  ובנוער, מומחה  בילדים  יפול 

בית המשפט ו לגישור מטעם  תרבותית בטיפול רגישות    מרצה בתחוםוא  ן הככמו    . מוסמך 

 . עם הורים וילדים ערבים

 

 שושן -אסתי אדיבי

אדיביד"ר   ס  היאשושן  -אסתי  במכללת  לספרות  הקימרצה  ספרות מינר  חוקרת  בוצים, 

 . הארץתון י"תרבות וספרות" של עמוסף  ומפרסמת רשימות על ספרים חדשים ב 
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 ף זוהר אליוס 

אליוסף שלישיהוא    זוהר  לתואר  באוניבב  תלמיד  את  תרסיטפסיכולוגיה  אביל  ת צוו  ישב, 

כו"ב מתמחה,  "וניםעמותת  חינוכי  פסיכולוג  במכלל ו,  לחינוך  בפקולטה  האקדמית מרצה    ה 

בהיבטים מתמקדים  מחקריו  נוירולוגאמוציונ  אורנים.  ליקויים  של  וקוגניטיביים  ים יליים 

   יים. ופסיכיאטר

 אחרונים:  ה ופרסומי

Geisinger, D., Elyoseph, Z., Zaltzman, R., Mintz, M., & Gordon, C. R. (2021). Angular 

vestibulo ocular reflex loss with preserved saccular function in Machado-Joseph 

disease. Journal of the Neurological Sciences, 424, 117393 . 

*These authors contributed equally to the manuscript. 

Levkovich, I., & Elyoseph, Z. (2021). “I don’t know what to say”: Teachers’ 

perspectives on supporting bereaved students after the death of a parent. OMEGA-

Journal of Death and Dying, 0030222821993624 . 

 

 מלאך-נעמי דה

 תשכבוכל    את  הולימד  ורה במערכת החינוך במשך שנים רבות, אך הייתה ממל-נעמי דהד"ר  

אורנים.  ה האקדמית. כיום היא מרצה בכירה וראשת החוג לספרות במכלל ב"ד י ע'  א-הגיל, מ

ו ה עוסקים בתחומי החינוך והמחקרי "לגופה ספרות,  כן בשאלות של צדק חברתי. מאמרה 

עומד לראות אור בקובץ התשיעי של   הספר,   ותו של הגוף בביתשאלת נוכחדן בהתה",  של כי

שפי עבר  "סקי  . הי ח ה  ת  תמאמרה  ליכניוורת  אור ודי  מת  לראות  עומד  בישראל"   הספרות 

 . לפר בישרא ספרות מבעד לקירות הכיתה: הוראה ולמידה של ספרות בבתי הס בקובץ 
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 אורי דורצ'ין 

הוא  ד"ר   דורצ'ין  עוסקי  . אנתרופולוגאורי  שלמחקריו  חברתיים  בהיבטים  ו   ם  של יצירה 

 שראל. ספרו ת בי( ואתניוblacknessת )שחורּווב,  יותרתישל יצה  סוציולוגיב,  צריכת מוזיקה

ישראלי הופ  בישראל/היפ  הופ  היפ  אמת:  )  זמן  רסלינג  בהוצאת  אור  אסו2012ראה  פת  (. 

בעריכתו,  מאמרי התפרסמה   , Blackness in Israel: Rethinking Racial Boundariesם 

בהוצאת   הוכיום  Routledge  (2021  .)לאחרונה  בת חקמעמית  א  דורצ'ין  ללימודי  ור  כנית 

 של קולורדו בולדר. יטה באוניברס תוהדהי

 מפרסומיו:  

Dorchin, U. (2021). Trajectories of soul-citizenship: African dance clubs between 

global blackness and local awareness. In U. Dorchin & G. Djerrahian (Eds.), Blackness 

in Israel: Rethinking racial boundaries (pp. 183–198). Routledge.  

Dorchin, U. (2020). The history, politics and social construction of “blackness” in 

Israel. Currents: Briefs on Contemporary Israel, 2, 1–8. 

 

 גיא הלוי 

שלו, ט  ורקטדובודת העב   . אסכולה"ת "כניות  כזמרו  מרצה במכללת הרצוגד"ר גיא הלוי הוא  

רב ת, האתנית והגברית בק ש הזהות הדתיתהליכי גיבוחקר את    , זהבית גרוסופ'  חיית פרנהב

החל  ו  2014–2011ת. לימד במכללת חמדת הדרום בשנים  יות דתיוצבא-תלמידי מכינות קדם

האתנ   2016משנת   והזהות  הדתית  הזהות  בתחומי  עוסק  הרצוג.  חבר  במכללת  ום  בפורית. 

   פ"ת. במכון מו ליפורמ-תיהבל ינוךחה  חקרל

 : ופרסומימ

)בתהליך פרסום( ג.  חינוך בלתיהלוי,  לגיבוש הזהות הדתית בתפיסתפורמ-. ממדי  ככלי  ן לי 

-צבאיות דתיות. בתוך ספר שמוציא הפורום לחקר החינוך הבלתי-ית של מכינות קדםהחינוכ

 לי. מכון מופ"ת.פורמ

Halevy, G., & Gross, Z. (2019). Classic and novel exploration styles in the religious 

identity formation: Process of Modern-Orthodox Israeli students in post-high-school 

mechina gap-year programs. Psychology of Religion and Spirituality, 11(2), 157–167. 

https://doi.org/10.1037/rel0000190. 
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 גה הלר ר ע 

עורכת  באר שבע, והב  ע"ש קייכללה האקדמית לחינוך  רה במ י בכ  רצהא מיה  רגה הלערד"ר  

קרת תרבות, תרגום וספרות. מחקריה ר היא חו. הל קיי-לקסי הראשית של כתב העת השפיט  

האחרונים מוקדשים לחקר התרגום במדע בדיוני ופנטזיה, בכללם הפרק על אודות המתרגם 

 Representing Translation: The Representation ofפה  אסוה  תאח  שפות  , האוניברסלי

Translation and Translators in Contemporary Media  (2019בעריכת אב  (  דוד. -נדדרור 

במבחר   עוסקת  עוד זה התפרסמו  בתחום  ומאמריה  עבריים,  ילדים  ספרי  איור  בחקר  הלר 

קר ספרות שואה ח מ העוסקת ב   CoHLit-21קבוצת המחקר  כן היא עמיתה בכמו  כתבי עת.  

 פן.באוניברסיטת אנטוור  הזכר מש  , עכשווית

 

 נסרין חג'אזי 

חג  סלים  בחינוהיא  אזי  ' נסרין  שני  תואר  והוראהבעלת  ותלמידים  ל   ך  היא   . בהדרה בסיכון 

והשתלבות בהצטיינות.    רכזת  ,שנה בהוראה  18מזה    עוסקת ה עוזרת הוראה במכלל הכלה 

 ת אורנים. האקדמי

 

 י  בחל רבאח  

ח רבאח  מרצלבי  ד"ר  ב הוא  האקדמיתכללבמ  ירכה  בובאורנים    ה  לחינוך  סיטה יבראונחוג 

הספרבירושלים  העברית מחבר  שוו   .  היהודית  זהות ות:  חוב   י אזרחים  והמדינה    דרוזית 

זהויות   הספררך  ועו  , (2006) בין  ויהודים בנוה שלום   : דיאלוג  העוסק    , (2000)  מפגשי ערבים 

של   העבודה  תחומי  יהוד  ביןבמפגשים    "לשלום  רפ ס ה  תבי" בגישת  וערבים.   והתמחותים 

בישר  הזהות  הם  העיקריים הדרוזית  העדה  בני  היהודיהאל,  של  זהו-מפגש  , ינוךחות  ערבי, 

  תרבותי וחינוך ביקורתי. -חינוך רב

 פרסומיו: מ

( ר'  והשתלבות.  2019חלבי,  שייכות  כבוד,  הכרה,  באקדמיה:  הערבית  השפה  , 12,  דברים(. 

139–157. 

ה ביקורתית, מיה: קשיים, אתגרים והזדמנות ללמיד(. הוראה דיאלוגית באקד 2019)  , ר'חלבי

 .146–125, (4)  17,  : מחקר ושיחב גוונים ר. פעילה ומעורבת
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 ניקולא יוזגוף אורבך 

י ניקולא  בכיר  הוא    ךורבאוף  וזגד"ר  א  בחוגמרצה  ומוסיקהולספרות,  ל ו  מנות  מדעי בחוג 

צפת  במכללהההתנהגות   למדעי  ו  האקדמית   לחברה   האקדמיתמכללה  ב  ההתנהגותבחוג 

בנתנויומוא הרצל  . ניהת  במוסד  מחקר  חיפה  עמית  ספרי   . שבאוניברסיטת  שישה  פרסם 

אקדמיים אנתולוגיה  ו  מחקר  אערך  הפרעות  בבנושא    מריםמא  16  םרספ  . תוספרכילה 

שפיטיםאקדמיים   עת  העת  .  בכתבי  כתב  ההמון עורך  שירהקול  מבקר  פרסו  ,  ם משורר. 

שיר  מאהכ ספרי  על  ביקורת  ורשימות  ופרוזהמסות  שני ה  פרסום  על  שוקד  אלה  בימים   .

   . "בריתבספרות העאביבי -תלהעצמאות הגן " ובנושא "יהדות עזה " ספרי מחקר בנושא

 פרסומיו:  מ

גרפי בספרות ישראל במפנה  עיון גאו :  בין מרחב יהודי למרחב ציוני (.  2020נ' )  , בךאור  גוףיוז

 . רסלינג. 20-המאה ה 

נ'   אורבך,  למוות:  שוקל   . (2021))עורך(  יוזגוף  עצמי  אכילה ת  הפרעות  בנושא  . אנתולוגיה 

 .הורטיוס 

 

 אדר כהן 

לחינוך ע"ש שלמה )סימור(   פרס ה ת  ביב  מנהל המחלקה ללימודי הוראההוא    ד"ר אדר כהן

בירוב   פוקס העברית  בעםלישאוניברסיטה  הי.  מורה  בר  תיכון  חות  רלאזה  ספר  בבתי 

)מפקח מפמ"ר  ובחולון,  האזרחותמרכז(  -בירושלים  החינוך,  ב  הוראת  פדגוומשרד  גי מדריך 

מורכ הב ישרות  דוד  ובמכללת  "כרם"  במכון  לאזרחות  בירושלים.  ים  מורים  מנחה  כהן  לין 

הדו  עבודת  הדמוקרטי.  המכון  מטעם  פדגוגי  שינוי  בתהליכי  שלרטו קומנהלים  עסק ט  ה ו 

כבשאל מיה  ומה צד  במחלוקת,  שנויות  פוליטיות  בסוגיות  דיונים  מנהלים  בישראל  ורים 

 כים שונות. לעשות זאת בדרר מאפש
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 ה אל מוטול כ י מ 

עבד כפסיכולוג קליני שנים רבות ו  , לוגיה קלינית בפריז)מיקי( מוטולה למד פסיכוד"ר מיכאל  

ובקליני ה ימקצועי בנהריעוץ  ילי  ם מרכזקי. התיטפרקה  בתחנות ציבוריות לבריאות הנפש 

של צוג העתיד  ט שלו עסק בייורומרכז להדרכת הורים והכנה ללידה בכרמיאל. מחקר הדוקט

ובפינלנד  הלומדים  יריםעצ בצרפת  תיכוניים  ספר  מנדל בבתי  ספר  בבית  עמית  היה   .

מנדל  במכון  סגל  וחבר  חינוכית  במכללו  , למנהיגות  הסטודנטים  כדיקן   תימד קא ה  הכיהן 

הוראה    עוסק ורנים.  א שיטות  ו   וגיהגפדב  רתיות, יציבקידום  רב במתבוננת  -מיומנויות 

מחנכים  ' שהם  םי מורתוח הכשרת לפיוכמחנך  נילימחבר את ניסיונו כפסיכולוג קתרבותיות. 

 אמפתיה בחינוך, בפדגוגיה מתבוננת ובגזענות בחינוך.  מחקריו עוסקים ב  . ' טיפוליים

 מפרסומיו:  

בתובוננתה מפדגוגי(.  2015)  ' מ   ה, מוטול  )עורכים(, ת הלכה למעשה.  פריימן  וע'  י' תדמור  ך 

 ופ"ת.מכון מ(.  201–190)עמ' )כרך ב(  האדם שאלות    –חינוך  

Motola, M, & Feder, T. (2019) Marriage patterns and social distance between social 

groups in Israel. Social Work of the South – Volume VII. Erfurt. 

 

 מנשה ענזי  

ן גוריו   מנשה ענזי הוא מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בןד"ר  

-I  תבמסגרהודי"  וקיינוס ה אדיאספורות יהודיות ב"  עלקבוצת המחקר  וביל את  מהוא  גב.  בנ

COREםדיהוי  רחקלם  רומשפחת רוזן למדעי היהדות. ממייסדי הפו   ש" , ומופקד הקתדרה ע  

ויות האסלאם, וממנהליו. עוסק בתולדות היהודים בתימן, ביחסים בין יהודים בתרב  ריםונוצ

יהודים    : הצנעאנים   י. ספרולמוס המב האורבני  די ובמרח ההונוס  וקייוסלמים, ביהודים באלמ

 בקרוב בהוצאת מרכז זלמן שזר.  ראה אורי  1950–1872,  ת ימן המוסלמי בת 
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 יעל פויס 

התואר    יתנודיקאורנים  האקדמית    הל מכלהכרקטור  ר  ב עב  הניהכ  ס יופיעל    פרופ'  לימודי 

הם מחקרה  תחומי  והוראתה    השני.  ופספרות  קריאה  שותהליכי  יצירותרשנות  ספרות    ל 

 ARLE   (The International Associationבהנהלת הארגון    המרובי תרבויות. חבר  חביםבמר 

for Research in L1 Education  .)להמן, עוסקים  -קד' אלפפרו  םע  חדי ים,  נורחיה האמאמר

קוראים ערבים   יתוח שיח ופרשנויות קריאה בשיעורי ספרות באקדמיה שבהם משתתפים בנ

  פרן, שמציג מחקרים על סוגיות בהוראת ספרות בביתור סא  ראה בה יו בשנה הקרהודים.  וי

הכיתה  הספר:   לקירות  מבעד  ב   –ספרות  הספר  בבתי  ספרות  של  ולמידה    ל א ריש הוראה 

  . "ת מופ תוצאבה

 מפרסומיה: 

Poyas, Y., & Elkad-Lehman, I. (2020). Facing the other: Language and identity in 

multicultural literature reading groups. Journal of Language, Identity & Education, 

DOI: 10.1080/15348458.2020.1777868 

Elkad-Lehman, I., & Poyas, Y. (2020). Emotions while reading literature in 

multicultural groups. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1–21 . 

הלימודים    כניתו(. ייצוגים של החברה הערבית ביצירות הספרות בת2019)מ'    ,פויס, י' ויאסין

 .89–73, (1) 12  , הרחב עיונים בשפה ו הערביים.  בעברית לבתי הספר

 

 פישר שחר 

ב. אבי  תלרסיטת  שחר פישר הוא תלמיד לתואר שלישי בבית הספר למדעי התרבות באוניב

מיכאל מאך, עוסקת ביחסי אדם ואל ד"ר  פרופ' עירן דורפמן ונחיית  בהעבודת המחקר שלו,  

  ות בתרמרצה לפילוסופיה,  משמש    פישרקגור, לוינס ודרידה.  בפרשנות עקדת יצחק של קיר

עמית בתוכנית רבנות הוא  צבאיות.  -מסגרות קדםבדית וות יהש להתחדשו מדר  בבתיות  ויהד

ויות אדם ויהדות של המכון לזכ  בתוכנית   רנים ועמיתרשת אומדבישראלית במכון הרטמן ו

 אלי לדמוקרטיה.  הישר 

   :פרסום אקדמי אחרון

. האקלים  ברומשרונה  הקו  ברמצב בומר: דוריות במחאת בלפור בין מש   ין X(.  2021פישר, ש' )

 .235–228(, 2)  כא  , שראליתיולוגיה י סוצ 
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 קטור פרידמן י ו

ג' פרופ'   ב   , פרידמן  ויקטור  שלישי  תואר  הרווארד אוניברסמחינוך  בעל  פרופס  , יטת  ור הוא 

וייעוץ    חבר יו"ר המרכז למחקר פעולה ו  , תהתנהגו הארגוני ובחוג למדעי  במחלקה לפיתוח 

חבר האקדוצדק  במכללה  יזרעעמ  תמיתי  מחקר  שע"אל  ק  שטרן.  עוסקימקס   בלמידה   יםו 

חברתית,  הכל בונית,  ארג עםבלה  חברתית.  בו  ליקטפקונ  התמודדות  מתמחה יזמות  הוא 

המבוססת על בשדה״  ת ״מחקר פעולה עצמי  ודפתח מת מו  (Action Scienceלה״ )״מדע פעוב

   . Action Research Journalעורך משנה של  משמש ה. השד תיאורית

 ו:  מיסור מפ

Razer, M. & Friedman, V. (2019). Building ‘restorative relationships’: an actionable, 

practice-based model of inclusive school practice. In M. Schuelka, C. Johnstone, G. 

Thomas, & A. Artiles (Eds.), The SAGE handbook on inclusion and diversity in 

education (pp. 207–220). Sage. 

Razer, M., Ramadan, I., Motola, M., & Friedman, V. J. (2020). Making intractable 

conflict discussable through reflexivity and empathy. In J. van der Linden, A. 

Rodrigues-Vasse, M. Kopp, B. Abraham, & F. Dier (Eds.), Youth, education and 

work in (post-)conflict areas (pp. 201–222). University of Groningen . 

 

 גידי צור 

למנהיגות  מנדל  מכון  ת אורנים, בוגר  ה האקדמיל למכהמ  נוךבעל תואר שני בחי  הואגידי צור  

 וצעירים עם   בני נוערוכניות שיקום וחינוך  תח תיזם ומפם".  ווני "עמותת כומייסד  חינוכית  

   . תיוגבלוומ

 : ומירסופמ

י ה החינוך הבלתי פורמאל רונות משד (. יישום עק2017)ור, ג'  ן, ד' וצציטרו-אליוסף, ז', טובי

שיקום: ביטאון  עם מוגבלויות: המקרה של מכינת כנפיים צפון.    ל צעיריםבתהליכי שיקום ש

 . 41–36, 28,  החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל  –עמותת חומש  

גורצ בלתי  .(2013)  ' ,  שיקום  –פורמלי  -שיקום  בין  חיה היפורמלי:  -בלתי  לחינוך  שילוב  ש 

 . 55–42 , 12  , שראלג'וינט י   –  עט השדה  ת?כזא
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 יהלום  -ול נ ורדה ק 

בתיאטרון ובימוי   בעלת תואר שנילתיאטרון.  ירה  במאית ומרצה בכהיא  יהלום  -ורדה קנול

אביב.  תל  משחק   מאוניברסיטת  סמינלכלבמ  יוצרתרמה  דוי  בימו  , לימדה  הקיבוצים ת  ר 

 2000ומבע יצירתי". בשנת    : "דרמההתחום  זה באורנים אתאורנים. ריכת  ה האקדמימכלל בו

 , רוןביימה עשרות מחזות תיאט.  2020ם שפעלה עד  יאטרון של אורניוצת התקבימה את  הק

שחר   :ביניהם ובין  לילה  קנז(,    פי-ל)ע  בין  הע יהושע  הרעה הר  בית    , (עוז  סמוע  י פ-ל)ע  צה 

  ילותל שלושה  פינק(,    פוריה של אידה)מסי  שלי   סוף העולם הראשון ה(,  )לורק  הה אלב נרדבר 

 ימוי( ועוד. בה ובכתי) יפה  גם השקיעה סובול(,   פי-ל)ע

 ומיה:  מפרס

)-קנול ו'  לילות"(.  2004יהלום,  אחתש  –  "שלושה  בהצגה  מחזות  וסביבו   .לושה    : החינוך 

 .  349–333, הכ  , סמינר הקיבוציםשנתון  

 . . גווניםשנרצחהמה אומרים על חתולה  (. 1999) ום, ו' יהל-קנול

 .םפועלית . ספריקסם של חברים. (2006)  יהלום, ו' -קנול

 

 אזר יכל ר מ 

ת אורנים. הקימה ה האקדמיודיקנית הפקולטה לחינוך במכלל  ופסור חברהיא פר  כל ראזרמי

ים מתקדמ  לטה ללימודיםבפקו  , רה לתלמידים בהדראה  בחינוך והו  תואר שניל   המסלולאת  

כעש ואורנים,  ב בראשו  את  שניר  עמדה  הקימה  מים.  ומרכז  מרכז  רכז מ  –שוו"ה  תרים 

בחינוך  לשוויון ופרח .  והכלה  רבות סמ קרה  הכשרת  ה  מכלילה   בתחום של  להוראה  . מורים 

כשלושים   ל במהלך  בהכשרה,  עוסקת  ואנשי  שנה  למורים  והדרכה  תהליכי בך,  חינויווי 

  עירוניים   צוותיםל  ליווי מקצועי שובלוסיות מודרות,  אוכר לעבודה עם  תי ספבב  התערבות

  ך. ת החינוות תמיכה למערכומסגר

   :הפרסומי בין 

Razer, M. (2021). From power struggle to benevolent authority and empathic limit-

setting: A turning point. Action Research. https://doi.org/10.1177/1476750318776730   

ו .  (2020)  ' ו  , פרידמןו  ' מ  , ראזר כאבנ   : רכות סמכות  משקמות  יחסים  ב מערכות  דרך  בניית  י 

 "ת.  מופ. מכון לילכ מחינוך  

, 71  , דפים.  "חינוך מכליל"ל  מודלמחקר פעולה כשיטה לבניית    . (2019)  'ו  , פרידמןו  ' מ   ,רראז

111–139. 
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 ן  רו ד  עוד 

עוד תלמעו"ד  הוא  רון  בפקולטהלתואר    ידד  העברית למש   שלישי  האוניברסיטה  פטים של 

פבירושלים.   בהנחייתם של  שלו,  מרעבודת המחקר  ופרו רופ'  קרמניצר  )מוטה(  ידכי  ובל פ' 

כנסע  , שני הגזעני  במניע  הפלוסקת  במשפט  מחמירה  במשפטייליבה  התמחה  באגוד י.  ה ם 

עובד   כיום  האזרח.  הישוקכחלזכויות  במכון  לדמוקרטר  לרבנובוגר    . יה ראלי  ת  התוכנית 

 אלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים. ישר

 רסומים אקדמיים אחרונים:  פ

חברתי עבור   בג"ץ ככלי לשינויו של  יקוממ  –ה  ט למחאבין משפ  (. 2021, פ' )ה אבבו  ע' ,  רון

 .82–53 , יב  , מעשי משפט . פיהיוקהילת יוצאי את

: השפעת "אותילארץ ותעצור    באתתה שאי  מ "   (. 2021,  , ע' )עתיד להתפרסםוןרו  , פ' אבבה

 . רבותמשפט חברה ות  . טר על קבלת מרותולאומית של השו-השתייכותו האתנו

 

 יזאבל רמדאן א 

ך נוחי  ים, בתוכנית התואר השני שלאורנ  ה האקדמיתה במכלל מרצ  היא  ןבל רמדאאיזא  ר"ד

לתלמיד בסיכוהוראה  תוכוהדרה   וןים  לקידום  שותפה  בת  ותני.  ינוך חה  חוםהתערבות 

הערהמ בחברה  התערביכליל  תוכנית  "סנד",  תוכנית  את  ריכזה  לפיתוח ת.  עירונית  בות 

הכ  והנפרקטיקטת  חינוכיים  שרה  צוותים  עם  תלקידחיה  סיכון מידילום  במצבי  החיים  ם 

י ומ(. תחעצים ועובדי רווחהיונהלים,  ים וחינוכיים )מלידרה. מנחה ומדריכה צוותים טיפוהו

והמח שלההעניין  ה מפתיהא   םה  קר  תפקיד  זהות  מכליל  מחנך ,  חינוך  בישראל,   הערבי 

  קדמים שינוי בבתי הספר הערביים. תהליכים מו

 סומיה:בין פר

 אשלים. -. הוצאת ג'וינטיום הרגש המחסלעבור את    (. 2018) ' ו , ידמןרמדאן, א' ופר

Razer, M., Ramadan, I., Motola, M., & Friedman, V. (2020). Creating spaces for 

engaging intergroup conflict through reflexivity and empathy. In J. van der Linden, 

A. Rodrigues-Vasse, M. Kopp, B. Abraham, & F. Die (Eds.), Youth, education and 

workin (post-)conflict areas (pp. 201–222). University of Groningen.  

 

 שבת נדיר  הדס 

  ת ת אמייסדת ומרכז  , הקיבוציםלספרות בסמינר    חוגראשת המשמשת    ירס שבת נדדה  ד״ר

ערביתוכנהת לתרבות  באונהודי-ית  גוית  בן  ספר גבבנ  ריוןיברסיטת  מסתי  ה.  אפסק  על   פר 

 זה של דן פגיס עתיד לראות אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.  יצירתו הגנו
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 ליאור שטרנפלד 

טת  יהדות באוניברסי   דיה ובתוכנית ללימוהיסטורילה  ליאור שטרנפלד הוא פרופסור במחלק

פנסי של  )לבניהמדינה  עוסק  ה  מחקרו  עיקר  סטייט(.  חברתייסטורבהפן  איראן, יה  של  ת 

במולדתודי  יהבת  התמקדוב ובקהילואיראן  ספרו  ם  הפזורה.   :Between Iran and Zionת 

Jewish Histories of Twentieth-Century Iran (Stanford University Press, 2019)   יצא

עברית:  ונלאחר במהדורה  אירה  יהו אן  בין  ה לציון:  במאה  איראן  (. 2020כתב,  )  עשרים די 

ות הברית ובישראל בארצראן  ילות יהודי איל קהה שריסטוההיהוא עוסק בחקר    הים אלבימ

 לישי״ במזרח התיכון. תפיסת ה״עולם הש ובשורשי

 

 אורי שיינס 

-טלים פוססיטת תל אביב, השר באולוגיה מאוניו בז  ר שלישיאתו הוא בעל  אורי שיינס    'פרופ

ק  טדוקטור  למ ולומבאוניברסיטת  והצטרף  סביבה לביולו  חלקה ביה  ולימודי  גיה 

חוניברסיטבא כאור  קמפוס  , יפה ת  כיהן  השנים    המחלקהראש  נים.  וכיום    2013–2009בין 

ומשמש   אורח  במוסד  מרצה  מ  "ערבה"חוקר  למעלה  פרסם  סביבה.  ם  מאמרי   60-ללימודי 

 -וב  , לנדזי-, ניוMassey University-רח במרצה אושימש כ   2007במהלך  בכתבי עת מדעיים.  

בכ  2015–2014 אורח  מ.  Portland State University-פרופסור  ש  ייסדהוא  האשותף  גודה ל 

וכיהן  הישרא הסביבה,  להגנת  הטבע   ששלית  להגנת  החברה  של  המנהלים  במועצת  שנים 

יהן בוועדות  כ  עודהטבע בישראל.    רותהלאומיים ושמו  רקיםלפא   יתהממשלתושל הרשות  

ארגו  MAB LTSER  כגון  , שונות אונשל  והן  המוסק"ו  צוות  של  הראש  יושב  ש יה  ל מחים 

הירו הבי  הקים  2016-בקים.  מפלגת  הארגון  אשר   , This is My Earth (TiME)  נלאומיאת 

וזנירוכש   חיים  בעלי  של  מינים  מרובי  צמחאזורים  של  ה  יםם  על  ולםע ברחבי  . יהםומגן 

על נות וול העקרשתתת עהמו )גן חובה עד י"ב(,    K-12ימודים  וכנית ליסד בהצלחה תישיינס  

 . TiME ארגון של  אקולוגית-הסביבתיתהתפיסה 
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 מחאי דלית ש 

נתרופולוגית, ראשת החוג לשירותי אנוש ומרצה בחוג ת ואוגידלית שמחאי היא סוציול  ד"ר

נת בסצת, בפמיניזם ומגדר ועכשווי  יה עוסקים ברוחניותי. מחקרחל  תחומי במכללת ת-הרב

רית  פולתרבות פוות לבת תוך התייחסוכותחוקרת    ל. היאאינדי( בישרא צמאית )יקה העזהמו

בישראל.   ישר פר ס   פרסמהולחברה  של  תרמילאות  על  לאלים  תרבות ים  ועל  הרחוק  מזרח 

  ים. ידמהעידן החדש בישראל וכן מאמרים במגוון כתבי עת אק

 אחרונים: ומיה ה פרס

דשמח הנשיו(2020)  ' ע סער,  ו   ' אי,  תפיסת  מחויכת:  נשית  סובייקטיביות  צ.  של  עירות ת 

 .141–121 , (2) הנ ,  גמותמיברלי.  שראליות בעידן הנאו־לי

Simchai, D., & Shoshana, A. (2018). The ethic of spirituality and the non‐angry 

subject. Ethos, 46(1), 115–133 . 

 

 

 

 


