
מי ומי בחוברת:

ד"ר רננה גרין-שוקרון

ילדים  לספרות  המרכז  מנהלת  ונוער.  ילדים  ספרות  העת  כתב  עורכת 
ילדים  לספרות  ומרצה  ספרנית  ילין,  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית  במכללה 
בוחן  שלה  הדוקטור  חיבור  ילדים.  ספרות  בנושא  מאמרים  פרסמה  במכללה. 
-1990 בשנים  למתבגרים  ישראלית  בספרות  ונשיות  גבריות  של  מודלים 

.2015

ד"ר סמדר פלק-פרץ

ד"ר לספרות השוואתית, ומורה לאנגלית וספרות. מלמדת מגוון קורסים 
בתחומי הספרות, ספרות ילדים ואנגלית במכללות להכשרת מורים: המכללה 
האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ומכללת אורות ישראל, מכללה דתית )קמפוס 
הספר  לבתי  חמ"ד  באגף  החינוך  משרד  מטעם  כמדריכה  משמשת  אלקנה(. 
ילדים  ובספרות  בספרות  בין-תרבותי  השוואתי  במחקר  עוסקת  היסודיים. 
בבמות  ושירה  סיפורת  מפרסמת  כן  כמו  אלה.  בתחומים  מאמרים  ומפרסמת 

ספרותיות שונות.

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

ומדריכה  לחינוך  לוינסקי  ילדים במכללת  ולספרות  ראשת החוג לספרות 
והנמען  הילד  הנמען  על   — לחוד  אחד  וכל  ביחד  הספר  מחברת  פדגוגית. 
המבוגר בספרות הילדים )הקיבוץ המאוחד, 2000( המהווה אבן דרך במחקר 
הספרות לילדים. כמו כן כתבה שישה ספרי לימוד שראו אור בארה"ב, להוראת 
בנושא ספרות הילדים ראו  נוספת. מאמריה  והלשון העברית כשפה  הספרות 

אור בכתבי עת אקדמיים בישראל ובעולם. 

 

ד"ר נגה רובין

מרצה בחוג לספרות וספרות ילדים ומדריכה סטודנטים לספרות במסלול 
העל יסודי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים. כמו כן עוסקת 

במחקר ספרות המוסר ביידיש במאות השש עשרה-שמונה עשרה.
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ד"ר ניצה דורי

ראשת החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך, שאנן, בחיפה. 
"בין  ונוער  ילדים  ספרות  לחקר  העת  כתב  ועורכת  ילדים  ספרי  מחברת 

השורות".

עדי צביאלי

מרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך, שאנן, בחיפה, בתחום לשון, שפה 
וחוקרת  בנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת  לספרות  בחוג  דוקטורנטית  וטקסטים. 
עיבודי אגדות חז"ל לילדים. בעברה מדריכה פדגוגית וכותבת תכניות לימודים 

מטעם החמ"ד באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך. 

ד"ר עדית שר

מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי וחוקרת לשון וסגנון; מחקריה 
האחרונים דנים בזיקה בין לשון ספרות לילדים לבין לשון הילדים. 

ד"ר ערגה הלר

ראש ההתמחות באמנות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, 
פנטסיה  עברי,  תרגום  בתחומי  פרסומים  בעלת  "קולות".  העת  כתב  ועורכת 

ומדע בדיוני.

דפנה חיימוביץ'

סופרת ומשוררת לילדים. פרסמה חמישה ספרי ילדים. שיריה התפרסמו 
בכתב  שכתבה  למבוגרים  סיפור  התפרסם  לאחרונה  שונים.  ילדים  בעיתוני 
לחינוך  לוינסקי  מכללת  בוגרת  מוקד.  גבריאל  פרופ'  בעריכת  ''עכשיו''  העת 
במגמת הגיל הרך, בעלת תואר ראשון באוניברסיטה העברית בחוגים תיאטרון 
בן  באוניברסיטת  כתיבה  במגמת  לספרות  בחוג  שני  ותואר  כלליים,  ולימודים 
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גוריון. בעבר: גננת, מורה, מדריכת מורים מטעם משרד החינוך, האגף לתכנון 
ולפיתוח תכניות לימודים, מורה לעברית באולפנים.
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