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המשתתפים בגיליון

לפילוסופיה  בחוג  מלמד  אונו,  האקדמית  בקריה  בכיר  מרצה  הוא  אזולאי  שמעון  ד"ר 
באוניברסיטה העברית וחבר ביחידת הפיתוח והמחקר של מכון ברנקו וייס. חוקר וכותב על 
שאלת משמעות החיים, שאלת האושר והשאלות הפילוסופיות הנוגעות לשואה. בד בבד, 
חוקר ומפתח פדגוגיה מיטבית. בין כתביו, הספר קץ האושר: פילוסופיה ומשמעות החיים. 

azulayshimon@walla.co.il

 

הוראה  ועמיתת  הקיבוצים  סמינר  במכללת  להיסטוריה  בחוג  מרצה  היא  גבע  שרון  ד"ר 
נשים בתקופת  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר שלה הם 
השואה, זיכרון השואה בחברה הישראלית מפרספקטיבה מגדרית ומעמד האישה בישראל. 
בהוצאת  אור  ראה  הישראלית  בחברה  השואה  גיבורות  ידועה:  הלא  האחות  אל  ספרה 

הקיבוץ המאוחד )סדרת מגדרים(.  
geva.sharon@gmail.com

פרופ' יורם הרפז הוא מרצה לחינוך במכללות בית ברל ואלקאסמי. היה מורה, עיתונאי, 
וייס  ברנקו  במכון  תוכניות  ומנהל  ומנהלו,  חינוכית  למנהיגות  מנדל  ספר  בבית  עמית 
וחינוך  ולמידה  הוראה  החינוך,  מטרות  על  ומאמרים  ספרים  פרסם  החשיבה.  לטיפוח 
החשיבה. השנה יראו אור בהוצאת ספרית פועלים שני ספריו: כיצד לתכנן סביבה חינוכית 

ב־6 צעדים: המדריך; פרט אחד קטן — מטרת החינוך: מאמרים מועד ב'.  
yorhar1@gmail.com

אדר כהן הוא מורה ועוסק בהכשרת מורים, לשעבר המפקח הארצי על לימודי האזרחות 
בהתמודדות  עוסקת  שלו  הדוקטור  עבודת  החינוך.  במשרד  אזרחי  לחינוך  המטה  ומנהל 
של מורים עם ניהול דיונים בכיתה בסוגיות שנויות במחלוקת. כיום מלמד באוניברסיטה 

העברית ומנהל המחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך בה.  
adarcoh@gmail.com

המזכירות  כיו"ר  כיהן  אורנים,  לחינוך  האקדמית  המכללה  רקטור  הוא  מיכאלי  ניר  ד"ר 
הפדגוגית במשרד החינוך וממייסדי מהלך "השקפה" )מורים מובילים(. בעבר מילא מגוון 
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תפקידים במכללת סמינר הקיבוצים, בהם ראש החוג לחינוך ודיקן פיתוח פדגוגי, ובמכון 
כרם לחינוך הומניסטי־יהודי. בעל תואר שלישי במדיניות החינוך מאוניברסיטת תל אביב 
ובוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. ערך את האסופה: כן בבית ספרנו — מאמרים 

על חינוך פוליטי בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת. 
nir.michaeli@oranim.ac.il

שמעון  ע"ש  יהודית  ותרבות  להיסטוריה  לייבניץ  במכון  אורחת  חוקרת  היא  סמט  מרים 
דובנוב, לייפציג. עוסקת בהיסטוריה של החינוך העברי והגישה לאחרונה את התזה שלה 

לעבודת דוקטור, "חינוכאים ושיח החינוך ביישוב העברי", באוניברסיטה העברית. 
mirsz1@gmail.com

ד"ר גיא פינקו הוא מרצה בסמינר הקיבוצים ובמכללת לוינסקי בתחום הפילוסופיה של 
החינוך. הוא עוסק בהבנה ולימוד של גישות חינוכיות, בין היתר הגישות של דיואי, בובר 
ונודינגס. מחקרו מתמקד במתח הקיים בין תפיסת החינוך כשאיפה לקדם ולכוון את האדם 

אל הטוב לבין הכרה ואישור של ייחודיות הפרט. 
p_guy@013net.net


