המשתתפים בגיליון
ד"ר אבי בראלי מתמחה בהיסטוריה פוליטית של ישראל והציונות ומלמד היסטוריה
במכון בן־גוריון של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב .הוא עורך כתב העת הרב־תחומי "עיונים
בתקומת ישראל" .מפרסומיו :מפא"י בראשית העצמאות (פרס בן־צבי לשנת ,)2008
ממלכתיות ישראלית (עם ניר קידר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה.)2011 ,
דואר אלקטרוניabareli@bgu.ac.il :
ד"ר צפריר גולדברג הוא מרצה באוניברסיטת חיפה ועוסק במחקר על למידה והוראה.
מוקדי העניין שלו הם פיתוח חשיבה בהוראת מדעי הרוח ,למידה וזהות והכשרת מורים.
לימד היסטוריה  12שנים בבתי ספר תיכוניים ,ערך ספרי לימוד בתחום ועוסק בהכשרה
והנחיה של מורים להיסטוריה.
דואר אלקטרוניtgoldberg@edu.haifa.ac.il :
ד"ר עאמר דהאמשה הוא מרצה לספרות במכללה הערבית בחיפה ומלגאי פוסט־דוקטור
ועמית פוסט־דוקטור באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים לשנת
 .2015-2014דהאמשה הוא בעל תואר שלישי בספרות עברית מטעם האוניברסיטה
העברית בירושלים .תחומי המחקר שלו הם הבניית המקום וזהותו בסיפורי מקום ,בספרות
ובשילוט הרשמי של שמות היישובים והעצמים הגאוגרפיים.
דואר אלקטרוניam.dahamshe@gmail.com :
ד"ר נעמי דה־מלאך היא מורה ותיקה לספרות ,והיום היא מרצה לספרות ולחינוך במכללת
אורנים .ספרה לא על היופי לבדו (הקיבוץ המאוחד )2008 ,עוסק בהוראה ביקורתית של
ספרות וזכה בפרס ס' יזהר .מחקריה נוגעים בספרות ,חינוך וצדק חברתי ובמפגשים בין
התחומים.
דואר אלקטרוניnaomidemalach@hotmail.com :
ד"ר תמר הגר היא מרצה בכירה בחוג לחינוך במכללה האקדמית תל־חי .היא חוקרת,
מלמדת וכותבת על חינוך לשלום ,דיאלוג ,פדגוגיה ביקורתית ,רב־תרבותיות ואקטיביזם
חברתי .היא יזמה ושימשה בעבר מנהלת שותפה של המרכז לשלום ודמוקרטיה ,המוביל
חזון רב־תרבותי במכללה.
דואר אלקטרוניtamar.hager@gmail.com :
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פרופ' אסתר יוגב שימשה במשך  17שנה מורה להיסטוריה בתיכון ,התמחתה בהיסטוריה
אמריקנית ועסקה בהכשרת מורים להיסטוריה .מחקריה של יוגב ,המגובים בעיון בתורת
ההרמנויטיקה ,בוחנים את בעייתיות החינוך ההיסטורי באזורי קונפליקט ושופכים אור
על פיתוחה של תודעה היסטורית פעילה באמצעות הוראה מותאמת .ספרה היסטוריות:
לקראת דיאלוג עם האתמול (עם אייל נווה) ראה אור בהוצאת בבל ( .)2002יוגב היא רקטור
מכללת סמינר הקיבוצים.
דואר אלקטרוניEsther.Yogev@smkb.ac.il :
ד"ר הגר להב היא מרצה בכירה וראש מסלול עיתונות בעידן הדיגיטלי בבית הספר
לתקשורת במכללת ספיר .בעברה הייתה עיתונאית בעיתון הארץ .בין היתר כיהנה כראש
דסק החדשות בעיתון וכסגנית ראש מחלקת החדשות בו .פרסמה מאמרים רבים בכתבי עת
אקדמיים ,שבהם התמקדה בעיקר בניתוח ביקורתי של ייצוגי מציאות בסיקור החדשותי
בישראל.
דואר אלקטרוניhagarla@012.net.il :
גלעד מניב הוא מדריך ארצי בפיקוח על הוראת ההיסטוריה במשרד החינוך; מורה בבית
הספר המשותף חוף הכרמל במעגן מיכאל; עוסק בהכשרת מורים להיסטוריה כמדריך
פדגוגי במסלול לחינוך על־יסודי במכללה האקדמית בית ברל; דוקטורנט בחוג ללימודי
ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה.
דואר אלקטרוניgiladmaniv@gmail.com :
ד"ר בועז צבר משמש ראש לימודי חינוך ומדריך פדגוגי במסלול היסודי במכללת דוד ילין,
ומרכז מדעי הרוח ומורה לפילוסופיה של החינוך במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה
העברית בירושלים .ב־ 15השנים האחרונות הוא לימד/חינך/ריכז שכבות בוגרות בבית
הספר התיכון בגבעת גונן שבשכונת קטמונים בירושלים.
דואר אלקטרוניBoazrush@gmail.com :
עו"ד חגי קלעי הוא בוגר תואר ראשון (בהצטיינות) במשפטים ותואר ראשון נוסף
(בהצטיינות יתרה) בספרות ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב ,ובוגר תואר שני מחקרי
מאוניברסיטת ניו יורק .הוא מומחה למשפט חוקתי ,משפט מנהלי ותורת המשפט .מלמד
במכללה למשפט ועסקים ברמת גן.
דואר אלקטרוניHagaiKalai@gmail.com :
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