מרכזת הוועדה:
בלהה גליקסברג


בלהה גליקסברג היא מפמ"ר היסטוריה ואזרחות
בחמ"ד



שימשה כמורה להיסטוריה ,אזרחות ותקשורת למעלה
מחצי יובל שנים



הייתה מדריכה ארצית ומחוזית להיסטוריה ,אזרחות
ותקשורת יותר מעשרים שנים



בעלת תואר ראשון ושני וכן תעודת הוראה בהיסטוריה
של האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר הוועדה:
ד"ר הילדה נסימי


ד"ר הילדה נסימי היא מרצה בכירה במחלקה
להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר-אילן ועמדה
בראש המחלקה במשך  5השנים האחרונות עד לשנה
זו.



היא למדה לכל התארים באוניברסיטת בר-אילן.
מלמדת קורסים בתולדות אירופה בעת החדשה
ובתולדות בריטניה .השתתפה בעיצוב תכנית
הלימודים החדשה להיסטוריה כללית לכתות י-יב
בחמ"ד.



פרסמה מאמרים וספרים העוסקים בנושאים הקשורים
בזהות יהודית וביחסים בין זהות זו לעמים אחרים:
המנדט הבריטי ,בריטניה ,וארה"ב .התמחותה
העיקרית הנה בהיווצרות ובשמור זהותה של הקהילה
המשהדית שהיא קהילת אנוסים לשעבר מצפון איראן.
לאחרונה עוסקת במקומה של האנטישמיות בהגדרת
הזהות הבריטית במאה ה 19-ובביטוי הייצוגי של
זהות יהודית במוזיאונים .בין תחומי המחקר שלה הם:
מגדר ,חיי דת ,זיכרון ,והנצחה

שרית תורג'מן -יפה


שרית תורג'מן -יפה היא מנהלת בית הספר פלך ע"ש
רות קורמן בקריית עקרון.



שימשה כמדריכת ערכים בהוראת היסטוריה בחמ"ד
עד תשע"ט



השתתפה בכתיבת תכנית באר -תכנית מקוונת
ייחודית ממירת בגרות בהיסטוריה חמ"ד

פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין







פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין היא חברת סגל במכון
בן גוריון לחקר ישראל והציונות ,באוניברסיטת בן
גוריון
מרצה במסלול ללימודי מדינת ישראל ובתוכנית
הבינלאומית ללימודי ישראל
מחקריה מתמקדים בנושאים הבאים :יהודי עיראק
במאה העשרים ,עקירתן של הקהילות היהודיות
מארצות ערב ,קליטת עולי ארצות ערב בישראל וזיכרון
והנצחה בקרב יהודי עיראק בישראל
כתבה וערכה ספרים בנושאי מחקריה.

הרב דוד עצמון





הרב דוד עצמון הוא מתאם תכניות לימודים בחמ"ד
בעל תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל
מהאוניברסיטה העברית
שימש כמחנך כיתה ומנהל בית ספר
מילא תפקיד מנהל תכניות לימוד ביסודות  -המרכז
לליבון ענייני תורה ומדינה

דורון גבר
 דורון גבר שימש כמורה להיסטוריה בישיבה התיכונית
במצפה רמון משנת  1995עד 2016
 כיום מחנך כיתה ומורה להיסטוריה בתיכון דתי עתיד
ראש העין .

ורדה אשכנזי


מפקחת תכנון לימודים באגף רוח וחברה במזכירות
הפדגוגית

חנן צוקר




חנן צוקר הוא מחנך ורכז תחום ההיסטוריה בבית
הספר הרטמן בנים ירושלים.
מנהל החטיבה העליונה בבית הספר הרטמן בנים
ירושלים.
מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית.

ד"ר יואל מרציאנו






ד"ר יואל מרציאנו הוא בוגר המחלקה להיסטוריה של
עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים .תחום
ההתמחות היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים
המאוחרים וראשית העת החדשה .
בין שנים  2018 -2014שימש כסגן ראש מכון בן-צבי
בירושלים .
לימד בבתי ספר תיכוניים  CHATבטורנטו ולאחר מכן
בתיכון הימלפרב בירושלים.
בשנים האחרונות הוא משמש כמרצה וכמדריך פדגוגי
במכללה להכשרת מורים 'שאנן' ובאוניברסיטת
אריאל .

ד"ר יוסי לונדין
 ד"ר יוסי לונדין משמש כמורה בישיבת דרכי נעם
בפתח תקוה ומרצה להיסטוריה ואזרחות במכללת
אורות ישראל
 עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתפיסה הכלכלית
חברתית של רבנים מרכזיים באורתודוקסיה היהודית
במאה העשרים
 עוסק בהדרכת מורים ,העברת השתלמויות ובגיבוש
תכניות לימודים במסגרות שונות בנושא היסטוריה
ואזרחות ומפרסם מאמרים בבמות שונות בתחומים
אלו

ד"ר מאיר בן שחר




ד"ר מאיר בן שחר משמש כמרצה להיסטוריה של עם
ישראל באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת שאנן
תחום המחקר המרכזי הוא הזיכרון הקיבוצי היהודי
בתקופת בית שני ושלהי העת העתיקה
מדריך הטמעה בהיסטוריה חמ"ד ועוסק בכתיבת
תוכניות לימודים ופיתוח כלים פדגוגיים לפיתוח תודעה
היסטורית

ד"ר מלכה כץ





ד"ר מלכה כץ הייתה מפקחת על פיתוח תכניות
לימודים ,אגף רוח וחברה משרד החינוך ,ריכזה באגף
לת"ל את תכנון הלימודים להיסטוריה בחמ"ד
מרצה במכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ
ובמכללה ע"ש דוד ילין בנושאי חינוך וחברה.
חוקרת ,מרצה בכנסים ומפרסמת מאמרים בהיסטוריה
חברתית ,דתית וחינוכית של יהודי המזרח בארץ
ישראל תוך התמקדות בציונות הדתית.

רחל רוטשטיין
 רחל רוטשטיין היא בעלת תואר מוסמך -מ.א.
מהאוניברסיטה העברית.




היא מורה ותיקה ורכזת היסטוריה באולפנת עפרה.
מדריכת מסעות תלמידים בארץ )אלטרנטיביים
למסעות פולין(
בעבר שימשה כמדריכה מחוזית להוראת היסטוריה
בחמ"ד.

רקפת ענזי





רקפת ענזי היא מדריכה ארצית המרכזת לימודי
ההגבר.
בעלת תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ולימודי
יהדות באוניברסיטה העברית ,ובעלת תעודת הוראה
ממכון כרם להכשרת מורים
מלמדת בבית הספר הרטמן בנות בירושלים ,ועוסקת
גם בעריכת לשון ובהדרכת סיורים בירושלים ביד בן
צבי

אסתר קליין





אסתר קליין היא מורה להיסטוריה במשך  33שנים
בתיכון גרוס קרית גת ובתיכון בית חנה חב"ד קריית
מלאכי  ,מנהלת תיכון זה בשנותיו הראשונות וסגנית
מנהלת בתחום הפדגוגיה כיום.
מדריכה מחוזית של מחוז דרום בעשר השנים
האחרונות
מפתחת ומעבירה השתלמויות בשילוב היסטוריה
ולמידה בדרך החקר באמצעות מט"ח למורי היסטוריה
בחט"ב ובחט"ע.

