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תקצירי קורות חיים של הדוברים 
)לפי סדר ההשתתפות(

משה יוסטמן 

ופרופסור אמריטוס במחלקה  רופין  ומנהל עסקים במרכז האקדמי  דקן הפקולטה לכלכלה 
לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. בעבר כיהן כדקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, 
המחקר  תחומי  לכלכלה.  הישראלית  האגודה  וכנשיא  בירושלים  ליר  ון  במכון  בכיר  כעמית 
ונגישות  העיקריים שלו הם כלכלת חינוך, לרבות מדידה והערכה בחינוך, שוויון הזדמנויות 
להשכלה, מבנה מערכת החינוך ומקורות המימון שלה והשפעת מערכת החינוך על המשק. 
כמו כן חקר בהרחבה נושאים במדיניות תעשייתית־טכנולוגית ונושאים בפיתוח אזורי. בעל 
תואר שלישי בכלכלת עסקים מאוניברסיטת הרווארד )ארצות הברית(, 1982. בשנים -2013

2011 היה חבר בוועדת ההיגוי של היוזמה. 

יעקב כץ

בר־ באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבית  אמריטוס(  )פרופסור  סגל  חבר  הוא  כץ  יעקב  פרופ' 
אילן ונשיא מכללה ירושלים, שהייתה המכללה הראשונה בישראל שהוסמכה להעניק תארים 
אקדמיים. לפני כן כיהן כמנהל בית הספר לחינוך וכראש המכון למחקר קהילתי באוניברסיטת 
בר־אילן. בשנים 2006-2001 שימש בתפקיד יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.  
נוסף על תפקידיו, הוא חבר הרשת האירופית ללמידה מרחוק )EDEN( וזכה לעיטור עמית 
כבוד של הרשת. כמו כן הוא חבר הרשת האירופית לחינוך אפקטיבי )EAEN(, חבר האיגוד 
הבין־לאומי לתיהלוך מידע )IFIP( ומשמש חבר בכוח המשימה של האיגוד המייעץ לארגון 
UNESCO על תוכניות לימודים במדעי המחשב במערכות החינוך היסודי והעל־יסודי. נושאי 
המחקר העיקריים שלו הם עמדות של תלמידים, הורים ומורים כלפי נושאים שונים בחינוך 
בפסיכולוגיה  שלישי  תואר  בעל  בחינוך.  מתקדמת  בטכנולוגיה  והשימוש  ודת  ערכים  כמו 
חינוכית מאוניברסיטת Witwatersrand ביוהנסבורג, דרום אפריקה. בשנים 2006-2004 היה 

חבר ועדת ההיגוי של היוזמה. 

הכנס השנתי של היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
9.1.2020   |   י"ב בטבת תש"ף   |   מכון ון ליר בירושלים
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חגית גליקמן

מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(. בשנים 2013-2006 ניהלה את האגף 
למחקר ופיתוח בראמ"ה ומשנת 2013 משמשת כמנהלת הרשות. בתפקידה חגית עוסקת במגוון 
רחב של מחקרים בתחום החינוך; בכלל זה, מבחנים וסקרים רחבי היקף, מחקרי רוחב ואורך 
בנושאים השונים, הערכת אפקטיביות של תוכניות חינוכיות ופיתוח מתודולוגיות סטטיסטיות 

ופסיכומטריות. בעלת תואר שלישי בסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית.

איריס בן־דוד הדר

שותפה  ראש  ויושבת  מייסדת  בר־אילן.  באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבית  בכירה  מרצה 
 .)CIES( בקבוצת המחקר בנושא כלכלה ומימון החינוך באגודה לחינוך בין־לאומי השוואתי 
חברת מועצת המנהלים של האקדמיה הלאומית האמריקאית למימון בחינוך )NEFA(.  נוסף 
 Belt &-על כך היא חברת מועצת המנהלים של המכון לחקר ההשכלה הגבוהה במדינות ה
Road בחסות )BIT )Beijing Institute of Technology שבסין. כמו כן היא יועצת למועצה 
העולמית לחינוך Education Commission בנושא מימון החינוך וחברת מערכת מייעצת בכתב 
העת  Journal of Education Finance. מחקריה עוסקים בקשרים שבין חינוך וכלכלה בדגש 
על מדיניות המימון של החינוך. כמו כן, היא חוקרת שיטות להקצאת משאבים, מימון ותקצוב  
וכן מדיניות ושיטות תקצוב המקדמות שיפור. בעלת תואר ראשון בכלכלה ובסטטיסטיקה 
 ,)1999( אביב  תל  מאוניברסיטת  החינוך  במנהל  שני  תואר   ,)1985( אביב  תל  מאוניברסיטת 
תואר שלישי במנהל החינוך מאוניברסיטת בר־אילן )2010( בהנחיית פרופ' זיידרמן מהמחלקה 
וכן פוסט דוקטורט מאוניברסיטת סטאנפורד. במסגרת פעילות היוזמה משתתפת  לכלכלה 
כן השתתפה בקבוצת העבודה  ולפני  לנושא שיפור בבתי הספר בישראל  בקבוצת העבודה 

לנושא מדד גיוון חברתי-כלכלי )אינטגרציה( בבתי ספר בישראל.

דוד בן זוהר )בנזי(

בינוני- חברתי־כלכלי  ומרקע  הטרוגני  ספר  בית   – יפו  חינוך  קריית  ספר  בית  מנהל  לשעבר 
נמוך, ש-40% מתלמידיו מהחברה הערבית. במסגרת תפקידו ובשיתוף השירות הפסיכולוגי 
החינוכי העירוני, פיתח תוכנית ייחודית להכשרת מורים: "חינוך עברי ודיאלוג מכבד בכיתה 
סטודנטים  בשילוב  תוכניות  שתי  והוביל  יזם  כן  כמו  ורב־תרבותית".  רב־לאומית  רב־דתית, 
ממכללת תל אביב יפו: במסגרת תוכנית "נירים", סטודנטים מבית הספר למדעי ההתנהגות 
ונתנו תמיכה רגשית לתלמידים. התוכנית הייתה  השתלבו בעבודה היום־יומית בבית הספר 
פורצת דרך, פעלה במשך 15 שנים והפכה לקורס במכללה. תוכנית שנייה, "תלמים", שילבה 
גם היא סטודנטים בעבודה בבית הספר, ונתנה מענה בנושאים לימודיים וחברתיים. כמו כן, 
בית הספר משתף פעולה עם עמותת "חינוך לפסגות" זה 15 שנים. בשיתוף העמותה, המכללה 
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האקדמית ועיריית תל אביב יפו הקים בית הספר כיתת מצוינות – הכיתה האקדמית.  במסגרת 
תפקידו פעל בן זוהר לשיפור הישגי התלמידים ושיעור הזכאות לבגרות בבית הספר. שיעור 
הזכאות לבגרות עלה מ-30% ל-90% במהלך כהונתו, ובית הספר הוגדר כאחד מ-25 בתי הספר 
הטובים ביותר בכימיה.  לפני תפקידו בבית ספר קריית חינוך יפו, ניהל את בית הספר היסודי 
גדוד ושימש בתפקידי  22 שנים, פיקד על  כן שירת בצה"ל במשך  "כפיר" בכפר שלם. כמו 
הדרכה ופיקוד נוספים.  בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת תל אביב, ותעודת 

הוראה ממכללת בית ברל. 

מהנא טאפש

מנהל מחלקת חינוך בבית ג'אן. בתפקידו אחראי על 26 מוסדות חינוך ביישוב, הכוללים גנים, 
בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון. במהלך כהונתו זכתה בית ג'אן בפרס החינוך לשנת תשע"ט. 

לפני כן שימש מורה בתיכון. בעל תואר ראשון בחינוך ובמשפטים ותואר שני במשפטים. 

ג'וש גלייזר 

פרופסור בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. עבודת המחקר וההוראה שלו 
עירוניות  בסביבות  שנמצאים  נמוכים  ביצועים  בעלי  ספר  בתי  לשיפור  גישות  שלל  בוחנת 
עניות מאוד. כיום הוא מנהל שני מחקרים רב־שנתיים הנוגעים לתפניות בבתי ספר. המחקר 
הראשון בוחן מחוז בטנסי שבו הוציאה המדינה בתי ספר בעלי ביצועים נמוכים ִמְיֵדי השלטון 
המקומי והעבירה אותם לבתי ספר בזיכיון כדי לשפר אותם. המחקר השני בוחן את המאמצים 
של מחוז בטנסי לתכנן ולנהל את תוכניתו לשיפור בתי ספר בעלי ביצועים נמוכים באמצעות 
משאבים מחוזיים.  כמו כן פרופ' גלייזר מכהן כחוקר הראשי במחקר השייך לשותפויות של 
 Choosing" מחקר ופרקטיקה בבולטימור ובעיר ניו יורק. לפני כשנה שימש עורך שותף לספר
הפרדה   ,)charter schools( בזיכיון  ספר  בתי  בין  היחסים  מערכת  את  הבוחן   "Charters
)סגרגציה( והישגי תלמידים. לפני שהצטרף לאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון עבד במשך חמש 
שנים בקרן יד הנדיב בישראל, שם שימש תחילה אחראי תוכניות ואחר כך מנהל של חטיבת 
החינוך בקרן. בעל תואר ראשון בהיסטוריה של אירופה מאוניברסיטת ברנדייס ותואר שלישי 

מאוניברסיטת מישיגן.

מריו מיקולינסר 

ומשמש משנה  בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה  מן המניין  פרופסור 
אמ"ת  פרס  חתן   .2014 שנת  מאז  הבינתחומי  המרכז  של  האקדמיים  לעניינים  לנשיא 
והפסיכולוגיה החברתית.  2004, על תרומתו הייחודית בחקר האישיּות  בפסיכולוגיה לשנת 
ובשנים  בר־אילן,  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  המחלקה  בראש  עמד   1999-1995 בשנים 
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2006-2004 שימש דקן המכללות האזוריות של אוניברסיטת בר־אילן. ב-2007 יסד את בית 
2014. פרופ' מיקולינסר  הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ושימש דקן בית הספר עד 
המרכז  מנהל  והיה  המשפחה  חיי  איכות  לחקר  פלג־ביליג  מרכז  של  מייסד־שותף  הוא 
 Journal of Social and Personal בשנים 2006-2002. בשנים 2015-2010 ערך את כתב העת

Relationships. בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר־אילן, 1985.

זאב אלדר

מפקח מטעם משרד החינוך על הפיתוח המקצועי וההדרכה ועל שלב הכניסה להוראה במחוז 
הדרום. בעבר ניהל את בית הספר הקיבוצי דע"ת בקיבוץ סעד ושימש מפקח כולל על בתי 

ספר יסודיים ועל יסודיים בחינוך הדתי במחוז הדרום.  

זהבה הראל

ראש מינהל החינוך בבאר שבע. בעבר שימשה מורה, מחנכת, מרכזת ומנהלת בתיכון האזורי 
מרחבים. פיתחה יוזמה חינוכית בעיר ערד שבמסגרתה הקימה בית חינוך לבני נוער שנשרו 
מבית הספר. תוכנית זו הייתה דוגמה להתמודדות עם אוכלוסיות קצה וזיכתה אותה בפרס 
תכנים  תחום  ראש  ושימשה  היל"ה  בתוכנית  השכלה  מדור  את  ניהלה  כן  כמו  ארצי.  חינוך 
ותוכניות ומנהלת מרכז הדרכה מחוזי במינהל חברה ונוער. הראל היא אחת היוזמים, המובילים 
והכותבים של תוכנית תעודת הבגרות החברתית, שהפכה בשנה האחרונה לנחלה ארצית. נוסף 
על אלו היא שימשה מפקחת רשותית במשרד החינוך.  בוגרת לימודי תואר שני וקורס ניהול 

באוניברסיטת בן גוריון.  

תומר אושרי

עוסק בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובשילוב ביניהם בעשרים השנים האחרונות. שימש 
כמורה להיסטוריה, לימודי ארץ ישראל ותנ"ך וכן בתפקידי חינוך בלתי פורמליים רבים. כיהן 
כראש מכינת הנגב בשדה בוקר ובמסגרת זו הקים את מרכז גל למנהיגות )מג"ל(, שבמסגרתו 
משתתפים בני נוער יהודים ובדואים מאזור הדרום בפעילות בלתי פורמלית משותפת. כעמית 
מנדל פיתח את תפיסת הניהול העצמי והעברת האחריות ללמידה אל הלומדים. כמנהל תיכון 
סליגסברג בירושלים יישם את שיטת הניהול העצמי בבית הספר, ששיאה בהקמת המכינה 
הבית הספרית הראשונה בארץ. בעל תואר ראשון בחינוך והיסטוריה, תואר שני בפילוסופיה 

מקראית ותעודת הוראה בהיסטוריה.  
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סמדר לוי 

מורי  קהילות  מנהלת  למדע,  ויצמן  במכון  המדעים  להוראת  במחלקה  פוסט־דוקטורנטית 
מורה  בהוד השרון. במשך שמונה שנים שימשה  "הדרים"  בתיכון  לפיזיקה  ומורה  הפיזיקה 
מובילה בקהילה האזורית למורי הפיזיקה בהוד השרון. כלת פרס דה שליט למורה מצטיין 
ופרס טראמפ להוראה איכותית. בעבודת הדוקטורט שלה חקרה את ההתפתחות  לפיזיקה 
המקצועית של מורים מובילים לפיזיקה במסגרת של קהילה מקצועית לומדת. בעלת תואר 

שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, 2017.

אורלי לכיש-זלאיט

מודלים  ומטמיעה  מיישמת  המפתחת,  דוידסון,  במכון  מקצועי  לפיתוח  היחידה  מנהלת 
חדשניים, ייחודיים ובני קיימה לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה. מלמדת כימיה בחטיבה 
שביט  מסלול  בהקמת  שותפה  הייתה  דוידסון,  ובמכון  הפרטי  בשוק  עבדה  בעבר  העליונה. 
למצוינות מדעית בחטיבות הביניים וניהלה אותו. בעלת תואר שלישי בכימיה ותעודת הוראה 

בכימיה מטעם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.

ניר מיכאלי

רקטור מכללת אורנים. כיהן כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ושותף לייסוד מהלך 
"השקפה" )מורים מובילים(. בעבר שימש דקן פיתוח פדגוגי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר 
הקיבוצים. כמו כן שימש סגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים, מנהל יחידת "קהילות חשיבה" 
במכון ברנקו וייס, מורה ומחנך בתיכון גבעת ברנר ומזכ"ל תנועת הנוער "המחנות העולים". 
בוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. תחומי המחקר העיקריים שלו הם מדיניות חינוך, 
פדגוגיה בלתי פורמלית והכשרת מורים. בעל תואר שלישי במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל 

אביב, 2007.

ג'וני גל 

פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה 
בעבר  בישראל.  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  לרווחה  התוכנית  וראש  העברית 
כיהן כדקן בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית. כמו כן היה 
בוועדות שעסקו  היתר  בין  ציבוריות,  בוועדות  וכיהן כחבר  מעורב בתהליכי מדיניות שונים 
שכר  בנושא  מייעצת  ובוועדה  תעסוקתית  למדיניות  ציבורית  בוועדה  וויסקונסין,  בתוכנית 
מינימום מותאם. תחומי המחקר שלו הם מדינת הרווחה, מדיניות חברתית, ביטחון סוציאלי 

ופרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים. 
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אדם לפסטיין 

פרופסור חבר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מקים ומוביל את המעבדה לחקר 
יישום  מורים,  צוותי  בין  פעולה  ושיתוף  שיח  ולמידה,  הוראה  בנושאי  העוסקת  הפדגוגיה, 
אוניברסיטת  של  לחינוך  במכון  מרצה  היה  בעבר  חינוכי.  שיפור  ותהליכי  חינוכית  מדיניות 
לונדון, וניהל את "תוכנית קהילות החשיבה" במכון ברנקו־וייס בירושלים. מחקריו מתמקדים 
שלישי  תואר  בעל  הלימוד.  בכיתות  ואינטראקציה  פדגוגיה  מדיניות,  שבין  הגומלין  בקשרי 

בחינוך מקינגז קולג' לונדון, 2005.
הגר קוט 

במאית ומפיקה ותיקה. מנהלת אומנותית ומפיקה של פסטיבל הקולנוע "רואים כנרת" 2019. 
מייסדת ומנהלת של חברת ההפקות "הגר קוט הפקות". החברה מתמקדת בהפקת סרטים 
היא  כך  על  נוסף  ובעולם.  בישראל  ותרבותיים  חברתיים  בנושאים  העוסקים  דוקומנטריים 
ביימה  הפיקה,  הקולנוע.  בתרבות  שני  לתואר  בתוכנית  חיפה  באוניברסיטת  הוראה  עמיתת 
ארץ  תולדות   – ובוהו  תוהו  הייתה  "והארץ  מהסדרה  פרקים  שלושה  של  תסריטים  וכתבה 

ישראל" )2016, ערוץ 1(. 

נימרוד ס' פרידמן 

וייס. במסגרת תפקידו משתתף במחקר, פיתוח והנחיה בתוכנית  מנחה פדגוגי במכון ברנקו 
"השקפה – מורים מובילים" במחוז תל אביב. כמו כן הוא עמית היוזמה – מרכז לידע ולמחקר 
הוא  אלו  על  נוסף  וחינוך.  לפסיכולוגיה  במחלקה  הפתוחה  באוניברסיטה  ומלמד  בחינוך, 
דוקטורנט בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. מחקרו עוסק בקריאה ביקורתית של מושג 
ההתפתחות בהגותו של ג'ון דיואי. בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה )2005( ותואר שני בחינוך 

)2008( – שניהם מאוניברסיטת חיפה.

אילה ולודבסקי יובל

במסגרת  בחינוך.  ולמחקר  לידע  מרכז   – ביוזמה  ההשפעה  מעגלי  הרחבת  תחום  מרכזת 
תפקידה אחראית על הנגשת תוצרי היוזמה ועל פרסומם. לפני כן עבדה במכון ֵראּות ושימשה 
כאנליסטית בתחום הכלכלי־חברתי. בעלת ניסיון בפיתוח ובניהול תוכניות הדרכה במסגרות 
וקלינית של  ליר. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית  ון  ומכון  ג'וינט ישראל  שונות, בהן 
ובוגרת התוכנית למנהיגות חינוכית צעירה בפריפריה   )2002( הילד מהאוניברסיטה העברית 

מטעם מכון מנדל למנהיגות )2006(.
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רוני אמיתי

מנהל תחום רגולציה על מחקרים, לשכת המדען הראשי במשרד החינוך. ייעוד היחידה הוא 
לשמש גשר דו־כיווני בין המחקר האקדמי ובין מערכת החינוך: לבסס את התוויית המדיניות 
על ידע מחקרי עדכני ואיכותי מן הארץ והעולם ולעודד חוקרים באקדמיה לעסוק בסוגיות 
מרכזיים:  ערוצים  בשלושה  פועלת  היחידה  בארץ.  החינוך  לשדה  ויישומיות  רלוונטיות 
הזמנת מחקרים יישומיים מחוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, ייעוץ מדעי ליחידות המטה 
וקיום רגולציה על מחקרים הנערכים  ידע מחקרי קיים  של המשרד באמצעות סינתזה של 

במוסדות חינוך ובאמצעותם.
יובל וורגן

של  ייעודו  )הממ"מ(.  הכנסת  של  והמידע  המחקר  מרכז  רב־תחומי,  בכיר מחקר  צוות  ראש 
המרכז הוא לספק לכנסת ולחברי הכנסת מידע מקצועי בדּוק ונטול פניות, המבוסס על מגוון 
ומסייע  החלטות  ולקבלת  לדיון  זה משמש מצע  מידע  ותמציתי.  נוח  באופן  ומוצג  מקורות 
לכנסת בשלושת תפקידיה: חקיקה, העלאת נושאים על סדר היום הציבורי ופיקוח על עבודת 
מסמכים,  מחקרים,  וליחידותיה  הכנסת  לוועדות  הכנסת,  לחברי  מספק  הממ"מ  הממשלה. 

נתונים וחומרי רקע, לפי בקשה או מיוזמתו, לצורך עבודתם השוטפת.

עמרי זגן

סמנכ"ל מחקר ופיתוח בקרן רש"י. קרן רש"י היא הקרן הפילנתרופית הגדולה בישראל. הקרן 
וליצירת  פערים  לצמצום  שיביא  קיימה  בר  חברתי  שינוי  לחולל  במטרה   1984 מאז  פועלת 
מוִּביליות  מיזמים המקדמים  לפועל  ומוציאה  יוזמת, מפתחת  רש"י  קרן   הזדמנויות.  שוויון 
חברתית בקרב אוכלוסיות מוחלשות ומודרות, בדגש על ילדים, בני נוער וצעירים בפריפריה 
הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. הקרן פועלת כארגון רשת הכולל מטה ועמותות חברות 
המתמחות בעולמות תוכן שונים ופועלות בשיתוף פעולה ותיאום הדדי לצורך יצירת סינרגיה 

והגדלת ההשפעה לטובת החברה הישראלית.

צילה חיון

ראש אגף חינוך ותרבות בספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית שואפת לשמש גורם מרכזי 
בעיצוב השיח התרבותי בישראל ואף בעולם היהודי, באמצעות הנגשה פעילה של אוצרותיה, 
פיזית ווירטואלית כאחד, לכל דכפין. היעד של תהליך ההתחדשות של הספרייה הוא להפוך 
בשנה.  וירטואליים  מבקרים  ומיליוני  בבניין  מבקרים  אלפי  מאות  עם  ומושך  תוסס  למקום 
פסטיבל  כנסים,  הופעות,   – פעילויות   מגוון  בספריה  מתקיימות  התרבות  תחום  במסגרת 
תערוכות  הספרייה,  באוספי  סיורים  הספרייה,  מארכיוני  בפריטים  מלוות  הרצאות  סרטים, 

המציגות פריטים נדירים ופעילויות לילדים.
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נטע ליפמן

סביבה  בנושאי  מדעי  ידע  האגודה  של  בחזונה  לאקולוגיה.  הישראלית  האגודה  מנכ"לית 
בישראל משמש בסיס איתן לתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי והמקומי. ידע זה צריך 
להיות זמין ונגיש לעובדי ציבור, לארגוניים אזרחיים ולציבור הרחב, ולהשתלב בקידום מדיניות 
סביבתית מושכלת לשיפור מצב הסביבה בישראל. האגודה פועלת במגוון ערוצים, ובהם זווית 
– סוכנות ידיעות המציעה לכלי התקשורת בישראל סיפורי מדע וסביבה; אקולוגיה וסביבה 
– כתב עת לפרסומים מדעיים ומקצועיים; ועדות מומחים המשלבות אנשי אקדמיה, מדיניות 
וארגונים על מנת לגבש מענים לסוגיות עדכניות; ועידה שנתית וכן תוכנית ממשק המשלבת 

חוקרים צעירים במשרדי ממשלה בתפקידי ייעוץ מדעי וסביבתי. 

יומירן ניסן

מנכ"ל עמותת מדע גדול בקטנה. בעולם הפייק ניוז נדמה לעיתים כי המדע נדחק מסדר היום 
הציבור. העמותה פועלת ליצירת גשר בין הקהילה המדעית לציבור הרחב באופן בלתי אמצעי, 
בד בבד עם שמירה על אמינות, אובייקטיביות ודיוק. מנהלי העמותה ומתנדביה הם חוקרים 
ולא אנשי תקשורת, והם מנגישים את הידע המחקרי באופן סיפורי באמצעות עמוד הפייסבוק 
וכן  "מדברימדע"  )פודקאסט(  ההסכת  העמותה,  של  האינטרנט  אתר  בקטנה",  גדול,  "מדע 

באמצעות ארגון והשתתפות באירועים ובכנסים מדעיים ברחבי הארץ. 


