
 

                                               

 
 8201פברואר  16-15, עשיריכנס "לימוד ערבה" ה –אודות המרצים 

 
 ד"ר ריבקי אופיר

 מחקר מדעי 
תושבת מושב חצבה. פעילותה המדעית כיום: עמיתת מחקר במרכז לרפואה משקמת וחקר 

בנגב. מחקריה קשורים ביצירת תאי גזע  ןתאי גזע שהוקם לאחרונה באוניברסיטת בן גוריו
חו מחולים במחלות גנטיות והכוונת ההתפתחות של התאים לכיוון תאי מתאים בוגרים שנלק

לב ותאים נוירונים ככלי להבנת גורמי המחלות וככלי לחיפוש תרופות חדשות. בנוסף, חוקרת 
צמחי במחקריה בערבה, סורקת במרכז מדע ים המלח והערבה, שלוחת ערבה תיכונה. 

ת למחלות סרטן ומחלות ניוון של המוח במטרה לפתח תרופומדבר כנגד מודלים של מחלות 
 . ()אלצהיימר ופרקינסון

 
 זיו אלכסנדרוני

 קולנוע
תואר שני בקולנוע מאוניברסיטת תל אביב,  בוגרמרצה ותיק לקולנוע, מורה ו, אלכסנדרוני זיו

במאי של קולנוע תיעודי וחוקר תרבות ישראלית. מעביר הרצאות בקולנוע במרכזים רבים 
ן "זמן אשכול" "אשכולות" "מכון אבשלום" "האוניברסיטה הפתוחה" ועשרות ברחבי הארץ כגו

 מרכזי לימוד בכול רחבי הארץ.
 דקות[ 120למשך  ותכפול ות]ההרצא

 
 דויד ביטון

 מקרא ויהדות
תושב ירוחם, עוסק בחינוך ויזמות חינוכית. עומד בראש התכנית ללימודי יהדות בקריה 

 ו.קמפוס קריית אונ -האקדמית אונו 
 

 ביטון רתמ
 יהדות, כתיבה וספרות

בוגרת תואר תושבת ירוחם.  .אשדודוב ירוחםב "מדרשת "אמי"ת באר אשוך, רחינ תמי אשת
ממקימות  .האוניברסיטה העברית בירושלים שני במדרש ואגדה מהחוג לספרות עברית של

טי של מרכז ללימוד פלורליס –בית מדרש קהילתי  -בית מדרש יוצר בירוחם" -במידבר "
אוהבת  .ה חברתיתיישראלית לדורותיה, יחד עם יצירה אמנותית ועשי-המורשת היהודית

 ללמוד וללמד, לכתוב, ליצור ולחבר בין עולמות.
 

 ליאור ברגר
 ועסקים פילוסופיה

 550שנים. בתקופה זו הקרן ניהלה  10ליאור ברגר היה שותף בקרן הון הסיכון ג'מיני במשך 
ליאור עובד כיועץ וכדירקטור  2006 -יעה בחברות סטארט אפ. החל מליון דולר אותם השקימ

  MBAשל חברות סטארט אפ. לליאור תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון ו
 מאינסאד בצרפת.

 השנים האחרונות מתרגל מדיטציה ולומד את תורת הנפש הבודהיסטית. 12 -ב
 

 הרב מני )עמנואל( גל 
 מקרא ויהדות

גדי ומדריך בגן הבוטני המיוחד של -גדי, מורה בעברו, חבר בצוות מלון עין-עין מני גל, איש
גדי, מנחה קבלות שבת -הקיבוץ. מזה שנים רבות עוסק מני בפעילויות תרבותיות בקהילת עין

מדי שבוע, עורך טקסי נישואין, בר מצוה, אזכרות והלוויות ברוח יהודית חילונית. מני מפעיל 
גדי, ופעיל במיזמים ארציים, כמו -בית המדרש המקומי של ותיקי עיןמזה כחמש שנים את 



 

                                               

 .929אביב, ירושלים, מודיעין, גליל וערבה, וכן כותב בקביעות במיזם -לימוד תל
 

 רועי גלילי
 ארכיאולוגיה

רועי גלילי ארכיאולוג וחקלאי ממושב עידן. חוקר תרבויות מדבריות. נושאי העניין העיקריים 
ארכיאולוגיה נופית והשפעת  טקטורה מגליתית פולחן ואמונה במדבר,: ארכיבהם עוסק

הסביבה על התפתחות תרבותית, הקשר בין תרבויות מדבריות לתרבויות הארץ הנושבת 
 מחקר המרכזי הוא תופעת אתרי הרגמים )טומולי( במדבריות דרום הלבאנט.  הועוד. נושא 

 
 עמרי גפן

 גישור
 "גבים"המובילים בישראל, כמייסד וכמנכ"ל קבוצת עמרי גפן מהמשפיעים החברתיים 

,  Collaborationהפועלת לשינוי השיח והאמון בחברה הישראלית. עמרי מומחה לתחומי ה
משא ומתן, יישוב סכסוכים וגישור, רב תרבותיות ובניית הסכמות. בעל ניסיון עשיר בליווי 

רי מרצה בפקולטה לניהול הנהלות בכירות ותהליכים מורכבים בין ובתוך ארגונים. עמ
אביב, בפסיכולוגיה חברתית בבין תחומי, ובחוג ליישוב סכסוכים של -באוניברסיטת תל

 .גוריון-אוניברסיטת בן
 

 זינאב ג'רביע
 בדואיתאורחות חיים ותרבות 

. בגיל צעיר התייתמה מאביה ולכן נאלצה 1972זינב נולדה בשבט אלעזזמה שבנגב בשנת 
החליטה לחזור לספסל הלימודים. עברה  24לאמה בפרנסתה. בגיל  להפסיק ללמוד ולעזור

את מבחני הבגרות, נרשמה ללימודי אומנות במכללת קיי. את הלימודים במגמה סיימה 
בהצטיינות עם תואר ראשון. בהמשך התחילה ללמד אומנות בבית ספר בלקייה ובמקביל  

בטא את עצמה ואת המורשת המשיכה ללמוד במוסדות שונים. היא רואה באומנות דרך ל
 ממנה באה. 

 
 רון גרליץ

 יחסי יהודים וערבים
ערבי אשר פועל לקדם שוויון -רון גרליץ הוא מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי, ארגון יהודי

וחברה משותפת בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. רון הוא מומחה בתחום מדיניות 
חסים שבין האזרחים היהודים והערבים הממשלה כלפי האזרחים הערבים ומערכת הי

בישראל. בהובלתו עמותת סיכוי הצליחה להניע שינויים משמעותיים ביותר במדיניות 
 הממשלה כלפי האזרחים הערבים. בעבר היה מנהל צוות פיתוח אלגוריתמים בחברת הייטק.

 רון הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני במדיניות ציבורית.
 

 דליה דורנרימוס[ ]בדהשופטת 
 ודמוקרטיה ממשל

 .שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות
 . 1993-2004כיהנה בבית המשפט העליון בין השנים 

 
 ד"ר סט וורד 

 דתות, יהדות ואסלאם
 .ארה"ב-אוניברסיטת ויומינג, מרצה בכיר, החוג לפילוסופיה ומדעי הדת

. בעבר וורד לימד 2003יברסיטת וויומינג מאז ינואר באונ ואסלאםיהדות  בתחוםמרצה 
ובשנות השמונים  אסלאמיים -מכון ללימודים יהודיםהבאוניברסיטת דנוור, שם ניהל את 

אוניברסיטת ייל. וורד ב. וורד קיבל את התואר שלו בישראל באוניברסיטת חיפה ובטכניון
מזרח התיכון ה ,שים ביהדותנ מבוא לאסלאם, "משה, ישוע ומוחמד", :מלמד קורסים כגון

ומביא סטודנטים  חברה למחקרים על בני אנוסים,הוא חבר בוועדה של הועוד.  ,בסרטים
 .קיץלארץ לסיור חינוכי כל 



 

                                               

 
 

 פז -טור (קינלימשה )

 יהדותחינוך ו
פז הוא מנהל רשת החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי. שימש עד לפני מספר -משה )קינלי( טור

רכת החינוך של העיר ירושלים )מנח"י( ולפני כן כמורה וכמנהל בית ספר חודשים כמנהל מע
תיכון. חוקר חינוך והיסטוריה של תקופת בית שני וחז"ל. חבר קיבוץ כפר עציון. נשוי 

 שלומית ואב לחמישה.  ל
 

 אורנה טל
 כתיבה יוצרת

 מחנכת ומורה לכתיבה יצירתית בבית ספר יסודי שיטים. -אורנה טל
 צופר שבערבה. בת הערבה.  תושבת מושב

 
  טלאידו יובל 

 פילוסופיה
דהרמה ללימודי בודהיזם. מורה ותלמיד הבודהיזם והזן. מחבר -ממנהלי בית הספר פסיכו

הספרים "בודהיזם מבוא קצר"  "ומשירי אוגאווה יוקימיצו"  ומתרגם כתבים סיניים עתיקים 
 .ובני זמננו

 
 שלום-הרב אורן יהי

 יהדות כתרבות
חוקר זהות יהודית חילונית במערכת החינוך הממלכתית, מרצה בפקולטה לחינוך  -דוקטורנט

באוניברסיטת חיפה, מוסמך כרב חילוני מטעם מכון תמורה יהדות ישראלית והמכון 
בגליל, ולשעבר  "שיח"ה"מייסד בית מדרש )בהקמה(  הבינלאומי ליהדות חילונית הומניסטית,

 ."דור שלום"ודובר תנועת  "נוך ישראליחי"מייסד ומנכ"ל תנועת  -
 

 איריס יניבהרב ד"ר 
 יהדות ומקרא

הומניסטית, וכן בעלת תואר דוקטור בחינוך -אישה שהיא רב( חילונית –רבה  רב )או
המפגש נעשה  מפגישה בין אנשים לבין ארון הספרים היהודי.ך(. ”)התמחות בהוראת התנ

מעוררים שאלות ומנסים להגיע לתובנות וכלים  קוראים יחד, וסביב נושא או סוגיה, במהלכ
היא תרבותית,  גישתה של איריס לפעולה, לעתים קרובות בסוגיות רלוונטיות לחיים.

  פלורליסטית. דתית(, אלא גישה-, ולא גישה דתית )אבל גם לא אנטיספרותית והיסטורית
 

 ד"ר אופיר יעקבסון
 תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים

מסגרות שונות בארץ ובעולם תוך שילוב היכרות מעמיקה של השטח וידע מרצה ומדריך ב
אקדמי. דוקטור במדעי הדתות; בעל תואר שני בלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון במדעי 

הסביבה; עוסק בקשר שבין הסובב הפיסי לבין התפתחות חברה, תרבות ודת; חוקר 
 מיתוסים קדומים, תרבויות ודתות. 

 
 תמר לזר

 ספרות
מר לזר היא סופרת )"זיכרונות של עץ", "מצילות"(. סיימה בהצטיינות תואר בהוראת ת

ספרות ומקרא ועסקה בהוראה מספר שנים. מלווה ומנחה תהליכי כתיבה ומפעילה יחד עם 
 בערבה. "בקתת הכתיבה"האוס, -זוגה את ארט-בן
 

 אלכס ליבק



 

                                               

 אמנות וצילום
 .1983  צלם עיתון הארץ ורשת שוקן משנת

מתעד את החברה הישראלית דרך צילום ישיר, שאינו חתן פרס ישראל לצילום.  2005נת בש
פרסם ליבק וממשיך לפרסם את  20-המאה ה של  90 -וה 80 -שנות ה מבוים. במהלך

אשר תרמו לביסוסו של הצילום  הארץ","ו תצלומיו במדורים קבועים בעיתונים "חדשות"
לליבק "פרס משרד החינוך והתרבות לצילום".  הוענק 2003 בשנת כמדיום פובליציסטי.

הוענק לליבק פרס על שם ריטה פורצקי לצילום מטעם מוזיאון תל אביב  1993בשנת 
גר  ותהאחרונ יםבשנ .הוענק לו פרס מוזיאון ישראל על מפעל חיים 2013לאומנות. בשנת 

 בצופר ומתעד את החיים בערבה.
 

 עדי מטמון
 סיור בערבה

דרך מוסמך, המתמחה באזור הדרום, חקלאי ובעל מתחם צימרים, הגר  עדי מטמון, מורה
במושב עין יהב למעלה מחמש עשרה שנה. בעל תואר ראשון ושני בביוטכנולגיה ואיכות 

 סביבה ובימים אלו לומד לתואר שני בארכיאולוגיה מקראית.
 

 ופארן[ , עין יהב]חצבה מכינה קדם צבאית ערבה
 חברותא

עורבת בני חילוניים ודתיים. המכינה נמצאת בלב הערבה, במושבים מכינה קדם צבאית מ
 ובפארן.  , עין יהבחצבה

התהליך השנתי במכינה שם דגש על שישה תחומים: לימודים, חקלאות, הכנה לצה"ל, חיי 
קבוצה ושיתוף, ידיעת הארץ ותרומה לקהילה. בני הנוער מגיעים למכינה מכול קצוות הארץ 

הישראלית. באופן מסורתי חברי המכינה מנחים את לימוד ה"חברותא" ומכול רובדי החברה 
 במסגרת "לימוד ערבה".

 
 ד"ר עודד קיינן

 אקולוגיה וצפרות
בעל תואר שלישי באקולוגיה וזואולוגיה, חוקר במרכז מדע ים המלח והערבה, ומנהל "חממת 

רר בערבה עם חווה ללימודי מדע, חקלאות וסביבה היושבת במו"פ ערבה. מתגו -הערבה"
 .2005משפחתו מאז שנת 

 
 הללי קמחי

 ירידה וישראלים בחו"ל
תון" eרכזת "הבית" המרכז לעברית ולתרבות ישראלית באוסטרליה ועורכת " הללי קמחי 

שנה. בוגרת בית הספר תלמה  22מתגוררת באוסטרליה מזה  העיתון הישראלי באוסטרליה.
לה למנהל במגמת תקשורת ומנהל עסקים. בין שאר פעילויותיה כלהמילין במגמת ריקוד ו

 5-שנים. לפני כ 13העיתון הישראלי באוסטרליה מזה  –תון eהקהילתיות היא העורכת של 
המרכז לעברית ולתרבות ישראלית במלבורן.  –שנים התמנתה לרכזת הפעילות של "הבית" 

הקהילה היהודית והישראלית ולחבר העיקריות של "הבית" הוא לקרב את  יואחד ממטרות
   ביניהן.

 
  ד"ר אורית קמיר

 משפט ותרבות
חוקרת ומרצה למשפט, מגדר ותרבות. פעילה חברתית ומנהלת במשותף עם רבקה אלישע 

את המרכז הישראלי לכבוד האדם. הייתה יועצת משפטית בגופים שונים )כולל בכנסת, 
האקדמית מתמקדת בחקר סוגיו השונים  שדולת הנשים הרשות למלחמה בסמים(. עבודתה

של הכבוד, בהיבטים מגוונים של קשרים בין משפט ותרבות, ובסוגיות מגדריות )בעיקר 
הטרדה מינית ופגיעות מיניות אחרות(. ספריה בעברית עוסקים, בין השאר, בכבוד בחברה 

 לנוע.הישראלית, בתיאוריה פמיניסטית ישראלית, בהטרדה מינית בישראל ובמשפט וקו



 

                                               

 
 פז -שלומית רביצקי טור

 יהדות
פז היא מנהלת בית מדרש אלול המפגיש דתיים, מסורתיים -עו"ד שלומית רביצקי טור

וחילוניים ללמידה משותפת ומתחדשת של התרבות היהודית. שלומית מרצה בענייני יהדות, 
 מגדר ומשפט. חברת קיבוץ כפר עציון, נשואה לקינלי ואם לחמישה.

 
 

 ינפלדאירנה שטי
  .מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם

החלה לעבוד  1993אירנה שטיינפלד עבדה עם קלוד לנצמן על סרטו הדוקומנטרי "שואה". ב 
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ועסקה בפיתוח תכניות לימוד ובהכשרת 

היתה העוזרת הבכירה ליו"ר  2007רץ ועד למ 2001מורים בארץ ובעולם. מספטמבר 
 מכהנת כמנהלת המחלקה לחסידי אומות העולם של יד ושם.  2007הנהלת יד ושם, וממרץ 

 
  פרופ' אביגדור שנאן

 ספרות חז"ל
פרופ' )אמריטוס( לספרות האגדה והמדרש בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית 

 –סוקו ובין ספריו האחרונים: "פרקי אבות בירושלים. מרבה להרצות ברחבי הארץ בתחומי עי
"לא כך כתוב בתנ"ך", ו"גם כך  -יחד עם עמיתו פרופ' יאיר זקוביץ –פירוש ישראלי חדש" וכן 

 לא כתוב בתנ"ך".
 

   הרב, אלקנה שרלו
 יהדות וחברה

ון רחב של מרצה ומורה ליהדות במגותושב ירוחם. . מורה ליהדות ושותף לקבוצות שיח
מוסדות חינוך וקבוצות ברחבי הדרום. שותף ליוזמה הבין דתית בנגב, וכן לבית המדרש 

 "רבנות ישראלית".
 


