
מי ומי בחוברת:

דר' סלינה משיח

עורכת כתב העת ספרות ילדים ונוער. ראש החוג לספרות וספרות ילדים 
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים בשנים 2004-2012. חוקרת 
ילדות  דיוקן  ולאומיות:  ילדּות  הספר  מחברת  לילדים,  ותיאטרון  ספרות 

מדומיינת בספרות העברית לילדים 1790-1948 )צ'ריקובר, 2000(.

עפרה גלברט-אבני

סופרת ילדים ונוער, עורכת ספרים לנוער בהוצאות ידיעות ספרים, כנרת 
ועוד, עובדת במרכז לוין קיפניס לספרות ילדים במכללת לוינסקי. זכתה בפרס 
יאנוש קורצ'אק על ספרה קירות שלא רואים, בפרס ראש הממשלה על מכלול 
היצירה, בפרס זאב על ספרה המכוערים של דניאל, ובפרס הספריות הציבוריות 

על ספרה "החיים שלי, דוט. קום". מקיימת מפגשים עם ילדים ובני נוער.

דר' יעל שגב

מרצה במכללת אורות ישראל. בשנים האחרונות עוסקת במחקר ספרות 
"מצעד  בוועדת  חברה  לאומית.  הדתית  הילדים  וספרות  החרדית  הילדים 
בספרות  הלימודים  תכנית  לקביעת  ובוועדה  החינוך  משרד  מטעם  הספרים" 

לבתי הספר היסודיים במגזר החרדי.

אהרן אפלפלד

להכרה  זכה  תשמ"ג.  לשנת  ישראל  פרס  חתן  בישראל,  הסופרים  מבחירי 
חווית  את  המתארות  יצירותיו  רבים.  ללשונות  תורגמו  וספריו  בינלאומית 
בארץ  שואה  כניצול  התערותו  רשמי  את  וגם  השואה,  בתקופת  שהיה,  הנער 
ישראל הבונה את זהותה החדשה, זכו להערכה רבה בקרב הקוראים והממסד 
קצרים,  סיפורים  רומנים,  כוללת  הספרותית  יצירתו  ובעולם.  בארץ  הספרותי 
כפרופסור  כיהן  אפלפלד  היפה.  הספרות  שעניינן  מסות   וכן  ומחזות,  נובלות 
במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, )2000-1979( והוא בעל תואר דוקטור לשם 
כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. בשנת 1997 נבחר 

כחבר זר של האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים.
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דר' שי רודין

מלמד בחוג לספרות של המכללה האקדמית גורדון לחינוך והוראה בחיפה. 
ופוסט-קולוניאליסטיות  קוויריות  פמיניסטיות,  בקריאות  עוסקים  מחקריו 
משפחתיים  מודלים  ילדֹות,  של  מגדריות  הבניות  על  בדגש  ילדים,  ספרות  של 
האלימות  של  ייצוגיה  על  אלימויות:  ספרו  מיעוטים.  של  וייצוגים  ותיווכם, 

בספרות העברית החדשה ראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2012.

דר' גליה שנברג

ראש החוג לספרות במכללה האקדמית גורדון. לימדה באוניברסיטת חיפה, 
האקדמי  עיסוקה  תחומי  סטנפורד.  ובאוניברסיטת  הפתוחה  באוניברסיטה 
ולספרות  הילדים  לספרות  הקנונית,  לספרות  בזיקתו  העממי  הסיפור   — הם 
ופרדוקסים  חיים  בעלי  סיפורי  הספרותי,  והעיבוד  התרגום  תורת  הפופולרית, 
בספרות. פרסמה מאמרים בכתבי העת "מעגלי קריאה", "מעגלי נפש", "דפים 
למחקר בספרות". כמו כן, פרסמה ספר קריאה לנוער, הדלת של פולי )בית אור 

וילנאי, 2001(, העוסק במיתוסים המצריים. 

דר' אתי רוזנטל

האקדמית  במכללה  הרך  בגיל  לחינוך  במחלקה  פדגוגית  ומדריכה  מרצה 
לחינוך גבעת וושינגטון. מרצה לספרות ילדים ונושאים נוספים בגיל הרך. כמו 

כן מלמדת בהשתלמויות מורים. פרסמה מאמרים בתחום ספרות ילדים. 

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(. 
ובספרות  בספרות  בין-תרבותי  השוואתי  מחקר  מחקרה:  תחומי  היסודיים. 

ילדים. מפרסמת מאמרים ואף סיפורת ושירה בבמות ספרותיות שונות.
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שלומית כהן-אסיף

לאור  הוציאה  לילדים.  בכתיבה  המתמקדת  ישראלית  וסופרת  משוררת 
בגנים  נלמדות  יצירותיה  מצויר.  וסיפור  אגדה  שירה,  בתוכם  ספרים,  עשרות 
האהוב  הספרותי  מהרפרטואר  לחלק  והיו  לתיאטרון  הומחזו  הספר,  ובבתי 
זכתה להוקרה  ישראל. ספריה של כהן-אסיף תורגמו לשפות שונות.  ילדי  על 
ולפרסים כדוגמת פרס זאב לספרות ילדים ונוער, פרס ראש הממשלה לסופרים 

עבריים, פרס אקו"ם על מפעל חיים ופרס ביאליק לשנת תש"ע. 

עדינה בר אל

משמשת  ולנוער.  לילדים  סופרת  בתל-אביב.  נווה-צדק  שכונת  ילידת 
כראש אגודת "סומליון" — סופרים ומשוררים לילדים ולנוער. בעלת דוקטורט 
עיתונות  בתחומים:  ומרצה  חוקרת  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  מטעם 
מלחמות  שתי  בין  בפולין  היהודית  הקהילה  וביידיש,  בעברית  ילדים  וספרות 
בפרסים  ושופטת  ספרות  מבקרת  ולקחיה.  השואה  החינוך,  תולדות  העולם, 

ספרותיים. 

פנינה אריאל

מתגוררת עם משפחתה בישוב הדתי דולב שבמערב חבל בנימין. חיי הישוב 
עולות  הבלשיות  העלילות  לצד  בלשית.  שעלילתם  לספריה,  כרקע  משמשים 
בספרים בעיות חברתיות ואישיות מורכבות, כפי שהן באות לידי ביטוי בקהילה 
קטנה ואינטימית, על הגוונים המיוחדים שבתוכה. עבדה כמורה לאנגלית בבית 
ספר יסודי ובתיכון, כרכזת פעילויות נוער ומבוגרים, וכמנהלת קרן תרומות. כמו 

כן הייתה והינה פעילה בוועדות שונות ביישוב.

רמה זוטא

וכתבי עת בעיקר בתחומי ההיסטוריה והחברה.  עורכת ספרים, מאמרים 
ליוותה את כתיבתה לילדים של אמה, הסופרת ימימה אבידר-טשרנוביץ ז"ל, 
את  גם  אמה  עם  ערכה  החוזרות.  במהדורותיהם  מספריה  כמה  ערכה  ואף 
היא  עיבדו  זו  וברוח   )1995( אחד  בעקבות  שמונה  של  המחודשת  המהדורה 
של  והנעורים  הילדות  יומני  כשנמצאו  משלנו.  אחד  הספר  את  דנה  ואחותה 
)יומנים  ונספחים  הערות  בלוויית  לדפוס  אותם  הביאה  מותה,  לאחר  ימימה 

גנוזים מן השנים 1919-1936, דביר, 2003(.
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שלומית יונאי

סיפורים,   מספרת  הממשלה.  ראש  במשרד  המדינה  גנזך  של  גמלאית 
בוועדה  חברה  בעבר  ישראל.  בקול  חדשים  ספרים  שנה  שלושים  זה  סוקרת 

להענקת פרס זאב לספרות ילדים.  

דר' ישראלה וייס

מרצה לספרות עברית במכללה האקדמית הערבית חיפה. חוקרת בתחום 
הרומן מהמאה ה-19 ואילך. במחקריה מתמקדת במגדר ובשיח.

נחמה קרומביין

בעבר מורה, בעלת תואר שני במדעי היהדות. תלמידת התכנית להכשרת 
ספרנים-מידענים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וספרנית בספרייה 

הציבורית בקרית ארבע.

רננה גרין-שוקרון

לחינוך ע"ש  ילדים במכללה האקדמית  ומנהלת המרכז לספרות  ספרנית 
ספרות  בנושא  מאמרים  פרסמה  במכללה.  ילדים  לספרות  ומרצה  ילין  דוד 

ילדים. 
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