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המשתתפים בגיליון

בן־ מאוניברסיטת  בחינוך  תואר שלישי  בעלת  ביתי,  בחינוך  ֵאם  היא  אדרי  אבישג  ד"ר 
גוריון בנגב ותואר שני בהתפתחות הילד מאוניברסיטת בר־אילן. כתבה את עבודת התזה 
וכן פרסמה מאמרים בנושא. מרצה במכללת  שלה ואת עבודת הדוקטור על חינוך ביתי 

חמדת הדרום ובמכללת לוינסקי, מנחה עבודות גמר במכללת גורדון.
avishagedri@gmail.com

פרופ' אבנר בן־עמוס הוא היסטוריון של החינוך, מרצה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת 
תל אביב וראש המגמה לתואר שני בהיסטוריה ובפילוסופיה של החינוך. תחומי המחקר 
וריטואלים  והאזרחות  העיקריים שלו הם עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, הוראת ההיסטוריה 
בר־טל,  דניאל  עם  יחד  שערך,  המאמרים  קובץ  ובישראל.  המודרנית  בצרפת  פוליטיים 

"פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת", ראה אור בהוצאת דיונון והקיבוץ המאוחד, 2004.
benamos@post.tau.ac.il

ד"ר שרית בר זקן היא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים במחלקה לביבליותרפיה, מלמדת 
לטיפול  הספר  בבית  ילין  דוד  ובמכללת  סוציאלית  לעבודה  במחלקה  ספיר  במכללת 
באמנויות. מטפלת באמצעות ביבליותרפיה, מדריכה בכירה ומכשירה מטפלים ומדריכים. 

בעלת קליניקה פרטית.
saritzaken@gmail.com

ד"ר נועה גדי היא עמיתת הוראה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ומרצה 
במחלקה ללימודים רב־תחומיים במכללת ספיר וביחידה ללימודים כלליים במכללת אפקה; 
פילוסופיה  התרבות,  של  תאוריה  ביקורתית,  תאוריה  הם  שלה  והמחקר  ההוראה  תחומי 
של ההיסטוריה, תאוריה חברתית, אפיסטמולוגיה ותרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית. 
עוסקת בעיקר בשאלות של בירור מושגי, אמת ומשמעות, היחס סובייקט־אובייקט, ערכים 
.Lap Lambert בהוצאת The pendulum of meaning ועובדות. לאחרונה יצא לאור ספרה

dea30th@walla.co.il
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המשתתפים בגיליון

שי גיל )MA( הוא מטפל רגשי בתנועה ובהבעה, פסיכותרפיסט יונגיאני ומגשר משפחתי 
טיפולי.  משפחתי  ובגישור  רגשי  בטיפול  עוסק  ובעברו(.  בהכשרתו  דין  )עורך  טיפולי 
כותב ומרצה על הזיקה שבין מיתוסים, אגדות וסיפורי חסידים לתהליכים התפתחותיים 
בקליניקה ומחוצה לה. חבר האגודה הישראלית לתרפיה על ידי הבעה ויצירה, והאגודה 

הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
shaigil@013.net

הנרייט דהאן כלב היא פרופסור אמריטה באוניבסיטת בן־גוריון בנגב. ייסדה את תוכנית 
המגדר ועמדה בראשה. פרסומיה הם בתחומי המחשבה המדינית, מרי ומחאות פוליטיות 
ולימודי תרבות. היא מחלקת את זמנה בין מחקר והוראה ובין פעילות ציבורית למען זכויות 
אדם. ספרה האחרון נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי החברה ראה אור השנה בהוצאת 

רסלינג.
  henms@bgu.ac.il

שולה מולא )MA( היא אשת חינוך ופעילה חברתית. עובדת במט"ח, המרכז לטכנולוגיה 
חינוכית, במחלקה לאזרחות וחיים משותפים, בתחום פיתוח תוכניות. מנחה השתלמויות 
בחינוך  שני  תואר  בעלת  משותפים.  חיים  ועם  גזענות  עם  התמודדות  בנושאי  מורים 

מהאוניברסיטה העברית ודוקטורנטית לתקשורת באוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
shulamola41@gmail.com

ד"ר רחל קואסטל היא מרצה בחוג לאנגלית במכללת סמינר הקיבוצים. מחקריה עוסקים 
בקולנוע ופסיכואנליזה, תקשורת ומדיה וכן בפילוסופיה ובספרות אנגלית ועברית. 

rquastel@post.bgu.ac.il


