
מי ומי בחוברת:
דר' סלינה משיח

וספרות  לספרות  החוג  ראש  ונוער.  ילדים  ספרות  העת  כתב  עורכת 
2004- בשנים  בירושלים  ילין  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית  במכללה  ילדים 
ולאומיות:  ילדּות  הספר  מחברת  לילדים,  ותיאטרון  ספרות  חוקרת   .2012
)צ'ריקובר,   1790-1948 לילדים  העברית  בספרות  מדומיינת  ילדות  דיוקן 

.)2000

יונה טפר
הקיבוץ  בהוצאת  והנוער  הילדים  ספרי  ועורכת  ונוער  ילדים  סופרת 
נוסעת  ובינה  בית  לעזוב  ספריה  על  זאב  בפרס  פעמיים  זכתה  המאוחד. 
המדע,  שר  ובפרס  יצירתה  מכלול  על  הממשלה  ראש  בפרס  לבנימינה, 
על  אנדרסן  בעיטור  זכתה  כן  כמו  לנוער.  כתיבתה  על  והספורט  התרבות 

ספרה אבנים קטנות של אהבה.

דר' יניב גולדברג
אשקלון  האקדמית  במכללה  סוציאלית,  לעבודה  הספר  בבית  מרצה 
ובמרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת 
מחקריו:  תחומי  יידישפיל.  תיאטרון  של  רפרטואר  ועדת  חבר  אילן.  בר 

החיבור שבין משפט, ספרות, תיאטרון ופסיכולוגיה.

דר' ורד טהר
מרצה במחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר-אילן. חוקרת 
את ההיסטוריה וההתקבלות של הסיפור היהודי ושל הספר העברי בראשית 

הדפוס. עוסקת גם בחקר תולדותיה של ספרות הילדים העברית.
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דר' ערגה הלר
ראש ההתמחות באמנות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-

שבע, ועורכת כתב העת "קולות". בעלת פרסומים בתחומי התרגום העברי, 
פנטסיה ומדע בדיוני.

איריס ארגמן
סופרת  בחינוך.  למעורבות  קרב  תכנית  "סיפורטרון",  תכנית  מנהלת 

ילדים, מרצה ומנחת סדנאות כתיבה. 

דר' אסתר מלחי
בעבר מורה בחינוך היסודי והתיכוני, מרצה וחוקרת במכללות "תלפיות" 
לכתיבת  שותפה  וגן.  בבית  ירושלים"  ו"מכללה  ישראל"  "אורות  )נתניה(, 
תכניות וספרי לימוד, תחומי מחקרה: שירת הקודש העברית לתקופותיה, 

ספרות הילדים העברית וספרות הילדים החרדית.

דר' תמר ורטה-זהבי
סופרת ילדים ונוער, ספריה מהווים חלק אינטגראלי מתפיסת העולם 
האקטיביסטית החברתית/פוליטית של הסופרת. מרצה ומדריכה פדגוגית 
רים  הראשון  ספרה  בירושלים.  ילין  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית  במכללה 

הילדה מעין חוד זיכה אותה בפרס מרתה לעידוד הסובלנות בירושלים.
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רונית לוינשטיין-מלץ
ובהשתלמויות  באולפנות  לימדה  ולנוער.  לילדים  הכותבת  סופרת 
למורים. זוכת פרס יד ושם לספרה נס של אהבה ופרס הספריות הציבוריות 

לשנת 2013 על ספרה מבצע אחים.

נירה פרדקין 
במכללה  ילדים  ספרות  על  הרצתה  ונוער,  ילדים  ספרות  חוקרת 
לחינוך  בצוות  חברה  והייתה  בירושלים,  ילין  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית 

לשוני לבית הספר היסודי באגף לתכניות לימודים, במשרד החינוך.

רננה גרין-שוקרון
מנהלת המרכז לספרות ילדים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 
בירושלים ומרצה לספרות ילדים במכללה. פרסמה מאמרים בנושא ספרות 

ילדים. 
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