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המשתתפים בגיליון
ד"ר ניסים אבישר הוא פסיכולוג קליני־חברתי וחוקר איכותני .מרצה במכללת סמינר
הקיבוצים ובבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה .מכשיר אנשי חינוך
וטיפול גם בתחומי הפסיכולוגיה הרב־תרבותית ,מצבי טראומה ומשבר וטיפול בדגש
על סוגיות חברתיות־תרבותיות .מחקריו עוסקים ביחסי הגומלין בין תהליכי התפתחות
טיפוליים וחינוכיים ובין הפוליטיקה במובנה הרחב בהקשרים עדתיים ,מעמדיים ,מגדריים
ועוד.
nissimav@gmail.com

מטר אוחיון היא מורה לחינוך גופני .סטודנטית לתואר שני במכללה האקדמית בוינגייט.
נושא עבודת התזה שלה הוא שימוש בעזרי הוראה ולמידה בתהליכי רכישה של מיומנויות
מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי.
matarochayon@gmail.com

ד"ר אורן ֶארגז הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית בית ברל ועמית הוראה באוניברסיטה
העברית בירושלים .תחום המחקר שלו הוא יחסי הגומלין בין חינוך לבין מיינדפולנס ,יוגה
ופדגוגיה מתבוננת .מאמריו מתמקדים בהבנת השילוב של פרקטיקות אלו בחינוך מנקודת
מבט של המסורות שמהן הן צומחות ומנקודת המבט של המדע המערבי החוקר אותן.
oren.ergas@mail.huji.ac.il

ד"ר ִרנה ברנר היא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ומדריכה סטודנטים ומורים בחינוך
לשוני בבית הספר היסודי .היא מתמחה בהוראת שפה לתלמידים עולים ובני דור שני
להגירה בהקשרים רב־תרבותיים .בשנים האחרונות ריכזה את תוכנית המעטפת לסטודנטים
יוצאי אתיופיה הלומדים חינוך והוראה .כמו כן היא מפתחת תוכניות להוראת עברית
במגזר הדרוזי.
rina.brenner@smkb.ac.il

ד"ר רבאח חלבי מלמד במכללת אורנים ובחוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.
חיבר את הספר אזרחים שווי חובות :הזהות הדרוזית והמדינה היהודית (הקיבוץ המאוחד,
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 )2006וערך את הספר דיאלוג בין זהויות :מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום (הקיבוץ
המאוחד .)2000 ,תחומי המחקר שלו הם זהותם של בני העדה הדרוזית בישראל ,מפגשים
בין יהודים לערבים ,חינוך רב־תרבותי וחינוך ביקורתי.
rabah.halabi@gmail.com

איתן כהן לומד לתואר שלישי במגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה .מחקרו
מתמקד בקשר שבין למידה לבין הבניית זהות .הוא עוסק גם בעיצוב סביבות למידה
ובהנחיית מורים בתוכנית בארי של מכון שלום הרטמן.
etancohen@gmail.com

פרופ' רוני לידור הוא פרופסור מן המניין במכללה האקדמית בוינגייט ונשיא המכללה
מאז שנת  .2010מחקריו דנים בהתנהגות מוטורית ,בפסיכולוגיה של הספורט ובטיפוח
ראשוני של ספורטאים .פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומי מחקר אלה .ספריו האחרונים:
Conditions of children’s talent development in sport: Case studies in sport
שינקה); ו־Contemporary stories promoting health,
ֶ
( developmentבשיתוף עם רוברט
( peace, and social justiceבשיתוף עם ז'אן קוטה) .שני הספרים יצאו בהוצאת Fitness
 Information Technologyשל אוניברסיטת וסט־וירג'יניה.
lidor@wincol.ac.il

פרופ' שי פרוגל הוא ראש התוכנית לתואר שני במדעי הרוח במכללת סמינר הקיבוצים,
מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ועמית בין־תחומי במכון תל אביב לפסיכואנליזה
בת זמננו .ספריו בעברית :רטוריקה (דביר ,)2006 ,אתיקה :שפינוזה וניטשה (כרמל,)2009 ,
פטפוטים פילוסופיים (כרמל.)2016 ,
shai.frogel@smkb.ac.il

ד"ר עינת קודש היא פיזיולוגית של המאמץ ופיזיותרפיסטית .חברת הסגל הבכיר בחוג
לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה וראש המסלול לפעילות גופנית ,מאמץ ובריאות בלימודי
תואר שני .תחום המחקר שלה הוא השפעת מאמץ גופני ואימון על היבטים פיזיולוגיים
ותפקודיים.
ekodesh@gmail.com

ד"ר רחל קואסטל היא מרצה בחוג לספרות אנגלית במכללת סמינר הקיבוצים .מחקריה
עוסקים בקולנוע ,בתקשורת ומדיה ,וכן בפילוסופיה ובספרות אנגלית .עבודת הדוקטור
שלה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב התמקדה בהיבטים פסיכו־פתולוגיים בשירתה של
אמילי דיקינסון.
rquastel@post.bgu.ac.il

|6

|

