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اب حسب ورودهم في الكتاب
ّ
الكاتبات والكت

سامي ميخائيل ولد في بغداد عام 1926. كان في أثناء دراسته الثانوية, في أوج الحرب العاملية الثانية, ناشطا 
من أجل حقوق اإلنسان. في بغداد, كتب للصحافة العراقية وفي إسرائيل, كان صحفيا وعضو هيئة تحرير 
جريدة "االتحاد", جريدة الحزب الشيوعي اإلسرائيلي. خرج في العام 1955 من صفوف الحزب الشيوعي ومن 
حقل الصحافة ليعمل كخبير مائي في سلطة املياه ملدة 25 عاما. خّريج جامعة حيفا في علم النفس واألدب 
العربي. صدرت في العام 1974 روايته األولى, "متساوون ومتساوون أكثر", ومنذ ذلك الوقت أصدر روايات 
وكتبا للشبيبة واألوالد ومسرحيات وكتب مطالعة, من بينها الروايات "فيكتوريا", "حماية", "بوق في الوادي", 
رجمت كتبه للغات عديدة وتّم تحويلها إلى أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية. في مجمل 

ُ
"عايدة" وغيرها. ت

إنتاجه خصص ميخائيل حصة ال بأس بها للتحدث عن "اآلخر" وأحدث ثورة التعددية في األدب اإلسرائيلي. 
منحته أربع جامعات إسرائيلية لقب دكتوراه فخرية في الفلسفة تقديرا له. حاز على جائزة برنر وجائزة رئيس 
الدولة لألدب وجائزة "أمت" وجائزة "أكوم" وعلى نيشان هانس كريستيان أندرسون وغيره. يشغل منصب 

رئيس جمعية حقوق املواطن في إسرائيل.

ز قبل ذلك ولتسع سنوات 
ّ
شرف حّسان, مدير قسم التربية في جمعية حقوق املواطن منذ العام 2008. رك

م للمدنيات وعلم االجتماع 
ّ
معل مجال التربية في املجتمع العربي في جمعية حقوق املواطن في إسرائيل. 

والسياسية, أشغل العديد من املناصب في مدرسة الخوارزمي في طمرة )مركز تربوي, مركز موضوع ومركز 
 في موضوع املدنيات. وّجه مجموعات في موضوع التربية للدمقراطية وورشات 

ً
 كبيرا

ً
اجتماعي( وكان مقّيما

التعايش العربي ـ اليهودي في منظمات عديدة. حاصل على اللقب الثاني في علم االجتماع من جامعة حيفا. 
يستكمل هذه األيام دراسته للدكتوراه في علم االجتماع في جامعة تل أبيب.

ف العديد من 
ّ
في قسم علم االجتماع واألنتروبولوجيا في جامعة تل أبيب. أل بروفيسور يهودا شنهاب, ُمحاضر 

الكتب واملقاالت ومن بينها "اليهود ـ العرب: القومية والدين والعرقية", "ماكنة املنظمة", "مؤامرة الصمت", 
تب ومنها "العنصِرّية في إسرائيل" )مع يو�سي يونا(, "الكولونيالية والحالة البوست - 

ُ
وغيرها. حّرر العديد من الك

كولونيالية", "الشرقيون في إسرائيل: تفكير نقدي متجدد" )مع حنان حيبر وبنينا موتسافي - هالر( وغيره. كما 
حّرر مجلة "النظرية ونقدها")תאוריה וביקורת(. من مؤس�سي جمعية القوس الديمقراطية الشرقية ومترجم 

لألدب العربي إلى العبرية.

مرسيلو فكسلر, رئيس قسم التربية للمدارس االبتدائية في سمينار هكيبوتسيم - الكلية للتربية للتكنلوجيا 
والفنون. محاضر في موضوع أوالد في خطر وفي موضوع املجموعات املستضعفة وفي موضوع التربية النقدية. 

مستشار تربوي للمدارس ولقسم التربية في جمعية حقوق املواطن.

د. حجيت غور زيف, ُمحاضرة كبيرة في سمينار هكيبوتسيم - الكلية للتربية للتكنلوجيا والفنون. أقامت 
وأدارت كشريكة برنامج التربية للعدل االجتماعي والبيئي والتربية للسالم في الكلية; وضعت مناهج تعليم 
في مواضيع التربية للدمقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بين الجنسين; أّهلت موجهين للقاءات اليهودية ـ 
رة في التعليم"; 

َ
فت كتاب "التربية النقدية النسوية والتربية لثقافة السالم" وحّررت كتاب "العْسك

ّ
العربية; أل

الحياة مع  العام:  في  الصّم يحكون عاملهم" و"شفافون  الوثائقيين: "حديث اإلشارات ـ  الفيلمين  أنتجت 
شريك/ة في العائلة مع مرض نف�سي".

هكيبوتسيم  كلية سمينار  في  ومعلمين  معلمات  تؤّهل  وباحثة.  وناشطة  مرّبية  ليفي,  زملنسون  جاليا  د. 
ومحاضرة في كلية تلـ  حاي. تعمل في مواضيع التربية النقدية, العدل االجتماعي واألوالد والشبيبة في خطر. 

شريكة في تطوير منهاج التربية للعدل االجتماعي والبيئي والتربية للسالم في كلية سمينار هكيبوتسيم.

يعيل نينيو, مدّرسة موضوع العلوم والبيولوجيا في الصفوف العليا في املدرسة على أسم أينشطاين, قرية 
بين يهود وعرب في الكلية.  الشبيبة بن شيمن, شاركت في إطار دراستها في كلية لفينسكي في مشروع حوار 

زة طبقة وناشطه اجتماعية في املدرسة على 
ّ
أييلت برل, مدّرسة ملوضوع البيولوجيا والبيو - إتيكا, مربية ومرك

إسم ليدي ديفيس في تل أبيب. 

د. يعيل كشتان, رئيسة مسار التأهيل للمدارس فوق االبتدائية في كلية لفينسكي للتربية. درست الطب في 
جامعة تل أبيب وتخصصت ملدة ثالث سنوات في طب األعصاب. تأّهلت مهنيا لتدريس البيولوجيا في الثانوية 
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تب تدريس ومواد محوسبة 
ُ
على أسم ليدي ديفيس في تل أبيب. دّرست البيولوجيا في كلية لفينسكي وطّورت ك

في إطار جامعة تل أبيب ومركز التكنولوجيا التربوية ـ "مطاح". مجاالت اهتمامها: تأهيل معلمين, تدريس 
العلوم, التربية الصحية والتربية البيئية.

ز موضوع التربية في املدارس العبرية في جمعية حقوق املواطن منذ العام 2010. مرافق 
ّ
يونتان يكير, مرك

وموجه لسيرورات العمل مع مدّرسين ويقود مشاريع مشتركة للجمعية وجهاز التعليم. موّجه مجموعات حوار 
في العديد من القضايا التي تهّم املجتمع اإلسرائيلي. حاصل على اللقب األول في علم النفس واإلعالم واللقب 

الثاني في دراسة الصراعات وتسويتها. 

نعمي بايتـ  تسوران, مدّرسة ملوضوع املدنيات في الثانوية البلدية )هـ( في تل أبيب. حاصلة على اللقب األول 
زة مشروع التربية ضد العنصِرّية في جمعية حقوق املواطن.

ّ
في الحقوق من الجامعة العبرية في القدس. مرك

تسيال زلط, موّجهة مجموعات ومصّورة, تدمج بين التصوير كأداة لتطوير التفكير النقديـ  االجتماعي. تعمل 
في جمعية حقوق املواطن في تطوير وتوجيه ورش تصوير وحقوق اإلنسان. خريجة كلية العمل االجتماعي في 

الجامعة العبرية ومسار التصوير في مدرسة "ِمنشار" للفنون.

زة التربية في املجتمع العربي في جمعية حقوق املواطن منذ العام 2009. عملت قبل ذلك 
ّ
خلود إدريس, مرك

مديرة شريكة في جمعية "مهباخ - تغيير" للتغيير االجتماعي من خالل التربية والتمكين املجتمعي. ُمرافقه 
وُموّجهة لسيرورات عمل مع معلمين/ات, ذات خبرة كبيرة في تركيز التربية املجتمعية وتوجيه املجموعات. 

حاملة للقب األول في علم االجتماع واملوارد البشرية واللقب الثاني في دراسات الجندر من جامعة بار إيالن.

زة مجال الشبيبة والشباب في جمعية حقوق املواطن منذ العام 2012. عملت في جمعية 
ّ
مي�سي أيتسك, مرك

تربوية عالجية لألوالد في ضائقة, شغلت منصب مركزة التربية وثقافة الترفيه  "يد راحيل" التي تدير مراكز 
في نزل "أبيب" من مجموعة بيت أكشتاين ألناس مع احتياجات خاصة. تكتب منذ العام 2004 في صحيفة 
"نجيت" للمجتمع األثيوبي, حازت على جائزة إعالمية على أسم إلكا عينور. عضوة مجلس إدارة جمعية 
"مهباخ ـ تغيير". حاملة اللقب األول في اإلعالم وعلم االجتماع واألنتروبولوجيا واللقب الثاني في موضوع 

السياسة العامة. 

مزنة عوايدة - بشارة, مدّرسة لغة وأدب إنجليزي وألسنية. تدّرس في كلية دار املعلمين العرب في حيفا ومدرسة 
أورط الشاملة في ترشيحا. وهي حاصلة على الدكتوراه في موضوع اللغة واألدب اإلنجليزي من جامعة حيفا. 

من اهتماماتها الرئيسية موضوع تحليل الخطاب والعالقة بين التعددية األدبية وبين اللغة.


