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מחיר כרטיס להופעה בלבד 80 ₪ | פתיחת דלתות 21:15 | תחילת מופע 21:30
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המקומות 

מוגבל!
יום חמישי

אולם רוזנטל, ספיר  15.2.18



מי אנחנו?
ב"ארון  ולהעמיק  ללמוד  השואפים  התיכונה  הערבה  תושבי  אנשים  קבוצת 
הספרים היהודי", להרחיב דעת ולהתייחס לשאלות זהות, מהות, הוויה ותרבות.
ומגוונת,  מכילה  ופלורליסטית,  רחבה  ערבה"  ב"לימוד  הלומדים  תפיסת 
ולקיים  להצטרף  שמעוניין  מי  וכל  דתיים  מסורתיים,  חילוניים,  הכוללת 

"חברותא" ודיון בתכנים היהודיים.
בין המדדים לאומדן עושרה של תרבות הם הנכונות והיכולת של המשתתפים 
בה לטוות ולפתח את רשת המשמעויות והסמלים שלה, ו"לימוד" הוא דוגמה 

מובהקת לכך. 
בהיותנו אזור התיישבותי פורח הקשור בנימיו לאתוס הציוני ולהתחדשות, 
כתושבי הערבה התיכונה, אנו קשורים למרחב המדברי, לחקלאות ועבודת 

האדמה, לשימור איכות הסביבה הטבע והנוף.
שותפינו בסוכנות היהודית במסגרת שותפות ביחד הנם יהודי אוסטרליה. 

שותפינו  עם  קשרים  מקיימים  אנו  העולמי,  "לימוד"  פרויקט  במסגרת 
בקהילות ובארגונים היהודיים ונעזרים בניסיונם רב השנים. כך גם בארץ עם 

חברי קהילת "לימוד גליל".

חזון לפעילות "לימוד" בערבה
בנושאי  השיח  את  ותגביר  כערך  הלימוד  את  תדגיש  ה"לימוד"  פעילות 

יהדות, ארץ ישראל וציונות על כל גווניה. 
מעין "חגיגת לימוד יהודית - ישראלית". אנו רואים ב"לימוד ערבה" פעילות 

הכוללת בתוכה מגוון רחב של אוכלוסיות מהערבה ומחוצה לה.
אנו מאמינים שההתנדבות הנה ערך חברתי וכי פעילותנו מייצגת עמדה של 
מגיעים  והמפעילים  המרצים  כול  לכן,  הקהילה.  בתוך  אקטיבית  מעורבות 

אלינו בהתנדבות.

מטרות
של  לעולמו  משמעותיות  לימוד  חוויות  המייצרים  למידה  של  מפגשים 

המשתתף - כי "מדרום תצא תורה".
היום  סדר  לבין  עוסקים  אנחנו  בו  היהודי  התוכן  בין  לשלב  הינה  מטרתנו 
הישראלי תוך בחינת הרלוונטיות של התוכן היהודי הנלמד להוויה הישראלית 
הכללית והמקומית שלנו בנגב ובערבה, ותוך שמירה על רב גוניות ועל הבעת 

עמדות מכל גוני הקשת.
היעד  אוכלוסיות  ואת  הלומדים  מעגלי  את  להרחיב  שואפים  אנו  בנוסף 

במפגשים.

מעגלי פעילות
הכוחות,  כל  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  מתבצעת  ערבה"  "לימוד  פעילות 
הסוכנות  ביחד",  "שותפות  בחסות  בערבה.  התפקידים  ובעלי  המוסדות 
היהודית, בשיתוף מרכז קהילה ערבה, החברה לפיתוח ובנין הערבה בע"מ 
והמועצה האזורית ערבה תיכונה. כולם יחד נרתמים להפקת אירוע השיא, 
״כנס לימוד ערבה״. אחת לשנה מתקיים כנס מרכזי אליו מוזמנים תושבי 
הערבה, תושבי המדינה ויהודים מקהילת אוסטרליה למשך יומיים ל"לימוד" 

משותף.
״כנס לימוד ערבה״ הנו פסטיבל ססגוני של עיסוק בטקסטים יהודיים, במובן 

הרחב ביותר של המילה, וחגיגה של תרבות יהודית עכשווית מגוונת. 
רבנים,  רוח,  אנשי  העברית,  התרבות  של  המחקר  בשדות  המרצים  מיטב 
סדנאות  של  ליומיים  הפסטיבל  לכבוד  מתכנסים  מוזיקאים,  סופרים, 

והרצאות, פאנלים, סיורים והופעות. 
הפעילות בפרויקט "לימוד ערבה" מתבססת על מתנדבים אשר רואים עין 
בעין את מטרות "לימוד" ומעוניינים לתרום להוויה הקהילתית שלנו בערבה 
הזהות  העמוקים של  ברבדים  ועוסקת  לידע  קהילה הצמאה  תוך הצמחת 

היהודית.
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15:30-14:30
אירנה שטיינפלד

זיכרון החסד – מפעל 
ההכרה בחסידי אומות 

העולם 

סת׳ ווארד | חיבורים 
בין יהדות לאסלאם: 

"כל המקיים נפש אחת 
מעלים עליו כאילו קיים 

עולם מלא 

הללי קמחי
ירידה - האם זו מילה 

גסה?

אביגדור שנאן
חכמים ועמי הארצות 

בספרות האגדה

זיו אלכסנדרוני
 הרצאה וסרט 
אהבה בקולנוע 

הישראלי

16:45-15:45
עמרי גפן

שיתופי פעולה בעולם 
מורכב – סוד הפשטות

רועי גלילי
לך לך למדבר? 

למה אנשים באים למדבר

ליאור ברגר ויובל 
אידו טל | "בשבחי 

העבודה ובשבחי הבטלה" 
בתרבות היהודית - בעולם 

היזמות הישראלי - בזן 
בודהיזם - ובדאואיזם הסיני

דליה דורנר
על הדמוקרטיה הישראלית

זיו אלכסנדרוני
המשך

לימוד בחברותא בנושא "את ַאַחי אֹנכי מבקש" בהובלת חניכי "מכינת הערבה" | מבואת אולם רוזנטל18:15-17:00

19:30-18:30
אלקנה שרלו

מה נלמד מהעובדה 
שהכניסה לארץ עוברת 

דרך הבית של רחב?

תמר ביטון
 על מעגל וקו - 

בלוח השנה

אורן יהי שלום
 מורה הנבוכים - 

אבי החילוניים

אדוה פרי אבישי
שחיתות בעסקים - 

המניע האמיתי

אורית קמיר
ציונות ופמיניזם: הילכו יחדיו, 

ואם כן - איך?

קינלי טור פז
עקרונות בחינוך יהודי – 

בימים ההם בזמן הזה

 ארוחת ערב קלה | מבואת הכניסה לאולם רוזנטל20:15-19:30

21:15-20:15
 שלומית רביצקי

טור-פז 
ME TOO  - על גיבורות 

יהודיות וגופן

איריס יניב
נשים, שלום וביטחון 

בספרות המקרא

מני גל
חילוניות ויהדות – 

התלכנה שתיים יחדיו?

אופיר יעקבסון
אליהו ונביאי הבעל - 

דרמה שמימית במרומי 
הכרמל

דויד ביטון
ְסָפַרד  ר בִּ לִַ ם ֲאֶשׁ "ְוָגֻלת ְירּוָשׁ
ֶגב" – נגב,  ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהנֶּ

מסורתיות ומזרחיות

רון גרליץ
אזרחים יהודים וערבים 

בישראל- לקראת 
הסלמה או שותפות?

דני רובס ונגנים במופע אקוסטי מרגש | אולם רוזנטל21:30

21:30-21:15

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

15:45-15:30

17:00-16:45

18:30-18:15

15.2.2018 | ל' שבט תשע"ח יום חמישי

מרכז קהילה ערבה
 כיתה 1

ספרייה - קומה ב׳  

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 2

סטודיו פינה

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 3

סטודיו מרתה

מרכז קהילה ערבה 
 כיתה 4

חדר רובוטיקה

  מרכז קהילה ערבה
כיתה 5

אולם הכינוסים-קומה ב' 

 מרכז קהילה ערבה
כיתה 6 

סטודיו דבורה
שעות
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סיור השכמה שותפות ומנהיגות: סיור למחוזות חייהם של ציפורי ה"זנבנים" | נקודת יציאה: שער ביה״ס שדה חצבה | מדריך: עודד קינן7:30-5:45

9:00-8:00
שלומית רביצקי 

טור-פז 
נעשה ונשמע - 

הפיקציה של ההסכמה

אופיר יעקבסון
המבול המקראי 
מנקודת מבט 

היסטורית ותיאולוגית

קינלי טור פז
 Whatever Esther can"

 do, Yehudit can do
better" )בעברית(

זיו אלכסנדרוני
 הרצאה וסרט

הקולנוע של אפרים 
קישון

10:15-9:15

מני גל | "הסכם 
יששכר וזבולון" על 
רעיון לומדי תורה 

ומפרנסיהם בחברה 
הישראלית כיום

אורן יהי שלום
ר' נחמן קרוכמאל – 

מורה המשכילים

סת' ווארד 
חיבורים: בית המקדש 

וירושלים בקוראן- 
ובמקורות מקבילים 

יהודיים

תמר לזר
התנ"ך במבחן בכדל: 

המבחן הפמיניסטי של 
הקולנוע ההוליוודי

איריס יניב
נשים, שלום וביטחון בספרות 

המקרא – חלק ב׳

זיו אלכסנדרוני
המשך

11:30-10:30

רועי גלילי
יציאת מצרים? - האמנם 
עברו בני ישראל בדרכם 

ממצרים באדמות 
הערבה

דויד ביטון
ה ִמן ָהָהר ֶאל  ֶרד ֹמֶשׁ "ַויֵּ
ָהָעם" – למה דרוש לנו 

רב מסורתי?

אירנה שטיינפלד
"כל דפיקה בדלת היא 

ברכה מאלוהים" – 
מצילים נוצרים ומוסלמים

אלקנה שרלו
בין החנית לכינור – יחסי 

שאול ודוד

רון גרליץ
שיתוף פעולה יהודי - ערבי 
בישראל - הצלחות ואתגרים

ליאור ברגר
סטארט - אפים 

בראי היזמות 
 בהשראת  בודהא 
ועד לפרופ’ כהנמן

12:45-11:45
תמר ביטון

"הפכים מתאחדים 
בשורשם" – הסודות של 

לשון הקודש

ריבקי אופיר
כיצד יכולים צמחים כמו 

קנאביס, מור / לבונה 
וכוכב ריחני לשפר את 

חיינו?

זינאב ג'רביע
בין מסורת לחדשנות 

באומנות עכשווית

אורית קמיר
בין כבוד ונאמנות: חיבורים 

והתנגשויות

אלכס ליבק 
ואורנה טל

תמונות ומילים 
]סדנת כתיבה[

לקראת שבת - קבלת שבת ישראלית | בהנחיית איריס יניב ומני גל, נגינה: "עבודה עברית"13:30-13:00

סיור "יישובים וחקלאות באזור ספר" | הדרכה: עדי מטמון | מותנה בהרשמה מראש | משך הסיור: שעה ומחצה | מפגש: על מדרגות אולם רוזנטל15:30-14:00

|  יתכנו שינויים בתכנית ובלו"ז מסיבות שאינן תלויות בנובבקשה לדייק - כל ההרצאות מתחילות ומסתיימות בזמן!

16.2.2018 | א' אדר תשע"חיום שישי

מרכז קהילה ערבה
 כיתה 1

סטודיו פינה  

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 2

סטודיו מרתה

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 3
קפיטריה

מרכז קהילה ערבה 
 כיתה 4

חדר רובוטיקה

  מרכז קהילה ערבה
כיתה 5

אולם הכינוסים-קומה ב' 

 מרכז קהילה ערבה
כיתה 6 

סטודיו דבורה
שעות

9:15-9:00

10:30-10:15

11:45-11:30

13:00-12:45

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה
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ירידה – האם זו מילה גסה?
הללי קמחי - ]הרצאה ודיון[

מרכז קהילה ערבה – כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[
חיבורה של הקהילה הישראלית באוסטרליה מה- Eתון ועד "הבית".

ה- Eתון - העיתון הישראלי באוסטרליה - הוקם בשנת 2005, והיה הפרויקט 
הקהילתי הראשון שחיבר וגיבש את הקהילה הישראלית במלבורן. 

שכן  ההגירה,  שאלת  הייתה  איתם  התמודד  שהעיתון  הנושאים  שאר  בין 
ליהודים  בעוד  כ"בוגדים"  נראים  אחרת  למדינה  המהגרים  הישראלים 
המהגרים ממקום למקום אין תווית שלילית כזו. איך מתמודדים ואיך משנים 

"תווית"? על כך נדון בהרצאה.

חכמים ועמי הארצות בספרות האגדה
אביגדור שנאן ]הרצאה[

מרכז קהילה ערבה – כיתה 5 ]אולם כינוסים- קומה ב'[
ההרצאה תבחן אמירות וסיפורים מספרות האגדה של חז"ל שבהם משתקף 
המתח שבין העולם האליטיסטי של החכמים לבין מה שהם מכנים בשם 

"עמי הארצות" ותבחן את שורשו של המתח מכאן ואת תולדותיו מכאן. 
מסתבר כי עם הזמן התפוגג מתח זה ויש לשאול מה הגורמים שהביאו גם 

למהלך זה.

יום חמישי
בין השעות 14:30 עד 15:30

תקצירי פעילויות והרצאות
כנס "לימוד ערבה" העשירי 15-16 בפברואר 2018 | חמישי-שישי, ל' שבט-א' אדר תשע"ח

זיכרון החסד–מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם
אירנה שטיינפלד ]הרצאה[  | מרכז קהילה ערבה – כיתה 2 ]סטודיו פינה[

ואופיו  ייחודיותו  אותם?  לאפיין  אפשר  האם  העולם?  אומות  חסידי  מיהם 
היהודי של מפעל ההנצחה של חסידי אומות העולם; תחילתו של מפעל 
ההכרה ואבני דרך בהתפתחותו; על מורכבותם של סיפורי ההצלה; הדילמות 

שבפניהן עומדת הועדה לציון חסידי אומות העולם. 

חיבורים בין יהדות לאסלאם: "כל המקיים נפש 
אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא"

סת’ ווארד ]הרצאה[ | מרכז קהילה ערבה – כיתה 3 ]סטודיו מרתה[ 
טכסטים  על  ודיון   – ובאסלאם  בקראן  יהודיים,  ובמקורות  במשנה  עיון 
מקבילים ועל הקושי לקיים דו-שיח. האיסלאם הופיע בסביבה שבה הייתה 
תודעה רחבה לרעיונות יהודיים ונוצריים. לפעמים ברור שרק קווי היסוד של 
הסיפורים היו ידועים, אבל לפעמים בדיקה של טקסטים מקבילים מראה 
בהתפתחות  תדון  ההרצאה  המסורות.  שתי  בין  בולטת  טקסטואלית  זיקה 
לשיתוף- האפשרי  הבסיס  את  הן  ותציג  האסלאמיים,  במקורות  זה  רעיון 
פעולה בדו-שיח, ועם זאת, גם את הקשיים הכרוכים בדיון משותף אפילו 

בטקסטים המראים בבירור קשר בולט בין יהדות לאסלאם

אהבה בקולנוע הישראלי
זיו אלכסנדרוני ]הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[ 

מרכז קהילה ערבה – כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
האהבה  סיפורי  דרך  הישראלי  הקולנוע  לתולדות  ומבדר  מחכים  מבוא 
גיבור הספר והסרט הוא הלך בשדות, דרך סרטי  של ה"צבר" החל מאורי 

הבורקס של שנות השבעים ועד ימינו.
]מסתיים בשעה 16:45[

4



יום חמישי

יום חמישי

בין השעות 15:45 עד 16:45

בין השעות 17:00 עד 18:15

שיתופי פעולה בעולם מורכב – סוד הפשטות
עמרי גפן ]הרצאה[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו פינה[
 - פעולה  בשיתופי  מרכזיים  חסמים  החדש,  בעולם  השיתופיות  מהפכת 

מרחבי העיוורון של מנהלים ומנהיגים.
ECA - מודל חדשני, אפקטיבי ומובנה לניהול שיתופי פעולה ושותפויות.

לך לך למדבר? למה אנשים באים למדבר
רועי גלילי ]הרצאה דיון[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 3 ]סטודיו מרתה[
הסיבות בגינן באו אנשים למדבר בעבר ומה הותירו אחריהם. מהי תרומתן 

של תרבויות המדבר לתרבות העולם.

"בשבחי העבודה ובשבחי הבטלה"- בתרבות 
היהודית, בעולם היזמות הישראלי, בזן 

בודהיזם היפני, ובדאואיזם הסיני
ליאור ברגר ויובל אידו טל ]דו – שיח[

מרכז קהילה ערבה – כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[
מהן המוטיבציות שמובילות אותנו לעבוד במשהו ולעבוד בכלל. כיצד אנו 
מתייחסים לבטלה בתרבותנו. כיצד עבודה טובה ובטלה טובה משלימים זה 
את זה ומאזנים זה את זה. האם ההשלמה והאיזון האלה מתקיימים בחיי 

היומיום שלנו הישראלים.
מה מקומו של ה"אני" בתוך כל זה. ואיך כל זה קשור למדיטציה?

על הדמוקרטיה הישראלית
דליה דונר ]הרצאה[ | מרכז קהילה ערבה – כיתה 5 ]אולם כינוסים- קומה ב'[
פורמאלית  חוקה  נעדרת   - דמוקרטית  שמהותה  יהודית  כמדינה  ישראל 

ובסיסה הנורמטיבי הכרזת העצמאות.

לימוד בחברותא: השנה בנושא "את ַאַחי אנכי 
מבקש"

בהובלת חניכי "מכינת ערבה" | מבואת אולם רוזנטל
לימוד בקבוצות קטנות של אסופת טקסטים ממגוון מקורות מקרא, גמרא, 
מדהים  באופן  שצרפו  פילוסופיה,  שירה,  וכללית,  עברית  ספרות  תלמוד, 
ומקורי חברנו ב"לימוד גליל": דוד ביטון, תמי חרמש, הרצל חבושה, אביטל 

חן. השנה בנושא חיבורים וקשרים והגדרת ה"יחד", מהי "קהילה".
הלימוד דומה למה שמתרחש בבתי המדרש, שעיקרו הוא שעל אדם ללמוד 
וללמד בלימוד משותף. כולם בקבוצה משמיעים דעה באופן שוויוני מתוך 
תורמים  והמשמעות  הדעות  ריבוי  לגיטימית.  ופרשנות  דעה  כול  כי  הכרה 
קבוצות  כראשי  ישמשו  שנה,  כבכול  המשותף.  בלימוד  ההדדית  להפריה 
ומובילי הלימוד החניכים מה"מכינה הקדם צבאית" שבחצבה, עין יהב ופארן. 

המשך - אהבה בקולנוע הישראלי
זיו אלכסנדרוני ]הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[ 

מרכז קהילה ערבה – כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
האהבה  סיפורי  דרך  הישראלי  הקולנוע  לתולדות  ומבדר  מחכים  מבוא 
גיבור הספר והסרט הוא הלך בשדות, דרך סרטי  של ה"צבר" החל מאורי 

הבורקס של שנות השבעים ועד ימינו.
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יום חמישי
בין השעות 18:30 עד 19:30

מה נלמד מהעובדה שהכניסה לארץ עוברת 
דרך הבית של רחב?

אלקנה שרלו ]לימוד ודיון[ 
מרכז קהילה ערבה – כיתה 1 ]ספרייה- קומה ב'[

יהושע, קודם למעבר הירדן, אנו קוראים על המרגלים  מיד בפתיחת ספר 
המבקרים בבית רחב הזונה ביריחו. 

מה ניתן ללמוד מסיפור זה? מדוע הוא מוצב בראש ספר הכניסה לארץ? מה 
יש לרחב ללמדנו היום על הכניסה לארץ ועל עולם התנ"ך בכלל?  

מורה הנבוכים - אבי החילוניים
אורן יהי שלום ]הרצאה[ | מרכז קהילה ערבה – כיתה 3 ]סטודיו מרתה[

ההרצאה תעסוק במשנתו של רמב"ם והשפעותיה המהפכניות על דורות של 
ומובילי דרך עד התנועה הציונית - אך באופן מצער נעדר מתכניות  חכמים 
עמדות  נסקור  ההרצאה  במהלך  הממלכתית.  החינוך  מערכת  של  הלימודים 
יסוד של רמב"ם ופרשנויות למושגי יסוד ביהדות - כגון רע וטוב, נבואה, השגחה 

ואחרים עליהם בנו ממשיכיו מגדלים של הגות יהודית מודרנית ואף ציונית! 

שחיתות בעסקים - המניע האמיתי
אדוה פרי אבישי ]הרצאה[  | מרכז קהילה ערבה - כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[

השחיתות הפכה להיות תופעה בלתי נפרדת מחיינו, בכל תחום כמעט ולא 
להטמיע  החלו  רבים,  עסקים  בעולם.  רבות  במדינות  אלא  בישראל,  רק 
במהלך השנים האחרונות תוכניות אתיקה הכוללות התמודדות מערכתית 
על  כבדים  עונשים  רק  משיתה  איננה  השחיתות  השחיתות.  תופעת  עם 
מפריה אלא היא מהווה תופעה חברתית שלילית ומגונה. מדוע איפוא אין 
ההתנהגותית  האתיקה  בתחום  מחקרים  מגוון  סוקרת  ההרצאה  בכך?  די 
ומציגה תובנות מפתיעות אודות המניעים האמיתיים המביאים אנשים לנהוג 
בשחיתות וכן מציעה על סמך תובנות אלו, התמודדות חדשנית עם התופעה.

ציונות ופמיניזם: הילכו יחדיו, ואם כן - איך?
אורית קמיר ]הרצאה משתפת ודיון[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 5  ]אולם כינוסים- קומה ב'[
לרבות ורבים מאיתנו, גם הציונות )כתנועה היהודית הלאומית( וגם הפמיניזם 
לאחוז  ורוצים  רוצות  היינו  ללב.  ויקרות  חשובות  האישה(  קידום  )כתנועת 
מה  אפשרית?  זו  משימה  האם  אך  לזו.  זו  ולחברן  לשלבן  גם  ולכן  בשתיהן 
הציונות,  מקורות  השונים,  הפמיניזם  סוגי  יוצגו  בהרצאה  משמעותה?  בדיוק 
והאינטראקציה הראשונית בין שתי האידיאולוגיות. בדיון נשוחח בשאלה האם 
כיום, מקץ מאה שנות ציונות, אפשר לשלב יותר, או אחרת, ומה משמעות הדבר. 

ה"  ַחמָּ ָרה כַּ ָבָנה בָּ "ָיָפה ַכלְּ
על מעגל וקו- בלוח השנה

תמר ביטון ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו פינה[

זמן- תפיסות  שתי  ובין  לירח  שמש  בין  מפגש  מזמן  העברי  השנה  לוח 
היסטורית וטבעית,קווית ומעגלית.

בשיעור ננסה לעמוד על תפיסות הזמן השונות תוך עיון בסיפורי חז"ל  ואף 
נשאל מה משמעות היום הזה-ראש חודש אדר- על מגל השנה
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יום חמישי
בין השעות 20:15 עד 21:15

עקרונות בחינוך יהודי – בימים ההם בזמן הזה
משה ]קינלי[ טור פז ]לימוד ודיון[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
יזמות, למידה חדשנית, הוראת עמיתים ושאילת שאלות - עקרונות חדשניים 
נבחן את הנושא באמצעות מספר מקורות מהמסורת  או מסורת עתיקה? 
בהווה  עובר  שהוא  תהליכים  ועל  בתקופתנו  החינוך  על  ונתבונן  היהודית 

ושעליו לעבור בעתיד.  

ME TOO - על גיבורות יהודיות וגופן
שלומית רביצקי טור-פז ]לימוד ודיון[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 1 ]ספרייה- קומה ב'[
נתבונן  ואסתר לא לבד.  וושתי  וגם  היו הראשונות.  ME TOO לא  גיבורות 
בסיפוריהן של גיבורות יהודיות )ולא יהודיות( כחנה בת מתתיהו כהן גדול, 

שפרצו גבולות כדי למחות כנגד השימוש וההחפצה של גופן.   

נשים, שלום וביטחון בספרות המקרא- חלק א'
איריס יניב ]סדנא[ | מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו פינה[

קשר  להיות  יכול  כזו  בחברה  האם  פטריארכלית.  חברה  משקף  המקרא 
וביטחון? מסתבר שכן! בסדנא נלמד סיפורים מקראיים,  בין נשים לשלום 

ידועים יותר ופחות, על נשים שתרמו לשלום וביטחון. 
הערה חשובה: אין חובה להיות בחלק א' כדי להצטרף לחלק ב'. כל סדנא 

עומדת בפני עצמה. 

חילוניות ויהדות – התלכנה שתיים יחדיו?
מני גל ]הרצאה דיון[ | מרכז קהילה ערבה - כיתה 3 ]סטודיו מרתה[

בניגוד לתפיסה הרווחת, כי יהדות מחוברת לדת חיבור בלתי ניתן להתרה, 
לנו, יהודים חילוניים, שיהדותם משמעותית עבורם, יש הגדרה של יהדות, 
שאינה חייבת לכלול מרכיב דתי. חילוניות אינה מה שאומרים עליה )שלילת 
הדתיות, שלילת המצוות, עגלה ריקה( כי אם תפיסה ודרך חיים, שיש לה 
כבר היסטוריה של מאות שנים, המניחה את האמונה הדתית בצד, והאוחזת 
אינה  חילונית  יהדות  עולם'.  ו'תיקון  ההומניזם  והפילוסופיה,  המדע  בדרכי 
מתכחשת להיסטוריה היהודית ולאוצרות התרבות היהודית שהיו מבוססים 
היהדות  הגדילה  אלה  היסטוריים  נדבכים  על  אך  דתי,  חיים  אורח  על 
החילונית ליצור אוצרות תרבות חדשים ומרשימים, כמו גם הישגים מעשיים, 

שהגדול בכולם הוא המעשה הציוני.

אליהו ונביאי הבעל-דרמה שמימית במרומי הכרמל
אופיר יעקבסון ]הרצאה[ | מרכז קהילה ערבה - כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[

ההתמודדות   - הכרמל  במרומי  הדרמטי שהתרחש  הסיפור  את  ננתח  אנו 
 - שבין אליהו לנביאי הבעל, בין אלוהי ישראל לבין ראש הפנתיאון הכנעני
המהפכה  ועל  הכנענית  הדת  על  הקדום,  ישראל  דת  על  בעזרתו  ונלמד 

המונותיאיסטית. 

ְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי  "ְוָגֻלת ְירּוָשׁלִַ ם ֲאֶשׁר בִּ
ֶגב" – נגב, מסורתיות ומזרחיות  ַהנֶּ

דויד ביטון ]לימוד ודיון[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 5  ]אולם כינוסים- קומה ב'[

ובנרטיבים השונים על ההתיישבות בנגב. נקרא  יעסוק במיתוסים  הלימוד 
המסורתי  אופיו  על  נוספים  ומקורות  שוחט-כהנוב  ז'קלין  של  דבריה  את 

והמזרחי של הנגב.
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אזרחים יהודים וערבים בישראל- לקראת 
הסלמה או שותפות?

רון גרליץ ]דיון[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 6  ]סטודיו "דבורה"[

ובני העם הפלסטיני עמו  ישראל  האזרחים הערבים הם חמישית מאזרחי 
ישראל נמצאת בעימות לאומי אלים. על רקע זה מתקיימת מערכת יחסים 
מורכבת וקשה בין האזרחים היהודים והערבים. ההרצאה תעסוק במערכת 
יחסים זו ובסיבה שהממשלה הנוכחית מנהלת מתקפה פוליטית נגד האזרחים 
הערבים אבל גם מובילה תכנית רחבת הקף לצמצום האפליה התקציבית. 
ננסה גם לחזות את העתיד - האם מערכת היחסים בין האזרחים היהודים 

והערבים מתקדמת לעבר הסלמה ואלימות או לעבר שוויון ושותפות?

יום חמישי

יום חמישי

בין השעות 20:15 עד 21:15

21:30

מופע: דני רובס ונגנים 
במופע אקוסטי מרגש 

באולם רוזנטל
השירים, הסיפורים מאחורי השירים, ההומור המיוחד, במופע שכולו קסם 

ורגש. דני רובס במיטבו בליווי שני נגנים. 

יום שישי

יום שישי

בין השעות 5:45 עד 7:30

בין השעות 8:00 עד 9:00

נעשה ונשמע - הפיקציה של ההסכמה
שלומית רביצקי טור-פז ]לימוד ודיון[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו מרתה[
מבט מחודש, דרך מדרשי חז"ל, על מעמד הר סיני ועל האמירה הנצחית - 
נעשה ונשמע. האם מדובר בכפייה או בהסכמה? האם אנחנו עדיין מחויבים 

לאמירה זו?  - מחווה לפרשת השבוע משפטים. 

סיור השכמה שותפות ומנהיגות: סיור למחוזות 
חייהם של ציפורי ה"זנבנים"

הדרכה - עודד קינן, אקולוגיה וצפרות
של  סוג  זנבנים,  קבוצות  של  מיוחדת  חברתית  התנהגות  אחר  התחקות 
ציפורים החיות באזור הערבה. עודד יתאר ויספר אודות מחקרים שנעשים 
על התנהגות הזנבנים, תוך כדי תצפיות פעילות ושיטוט באזור חצבה. מה 
ההכבדה,  עיקרון  שליטה?  חיבורים?  שותפות?  קהילות?  על  ללמוד  ניתן 

וכבוד. 
יציאה משער בית ספר שדה חצבה בשעה 5:45 סיום - 7:30 

מומלץ להביא אתכם כריכים לארוחת הבוקר.
המושבים הראשונים מתחילים בשעה 8:00 בספיר.
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יום שישי
בין השעות 9:15 עד 10:15

ר' נחמן קרוכמאל – מורה המשכילים
אורן יהי שלום ]הרצאה[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו מרתה[
מעטים בציבור הישראלי מכירים את שמו ותרומתו של ר' נחמן קרוכמאל 
להתהוות הזרם החילוני, הגדול בזרמי יהדות זמננו, שביסודו השקפה רוחנית 

עמוקה ולא רק ריקנות כפי שסוברים לעיתים. 
ונכיר בתמצית את  להגותו של קרוכמאל  נתמקד ברקע  במהלך ההרצאה 
טענותיו בספרו "מורה נבוכי הזמן", ששמו מעיד על זיקתו העמוקה למשנת 

רמב"ם, ונכיר את תלמידיו וממשיכיהם - בני ההשכלה והציונות.  

 Whatever Esther can do, Yehudit"
can do better"- )בעברית( 

משה ]קינלי[ טור פז ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 5 ]אולם כינוסים- קומה ב'[

עיון משווה בין ספר יהודית מתקופת הבית השני ומגילת אסתר. 
במה נבדלת יהודית מאסתר? מהן נסיבות כתיבת הספר? ומה ניתן להפיק 

לימינו. 

הקולנוע של אפרים קישון
זיו אלכסנדרוני ]הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[ 8:00-10:15

מרכז קהילה ערבה - כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
מסע מרתק ומצחיק מאוד אל חייו וסרטיו של גדול הסטיריקנים המקומיים 

אפרים קישון. 
שבתי,  )סאלח  מהם  ארבע  לפחות  אך  סרטים  חמישה  רק  יצר  קישון 
נפרד  בלתי  לחלק  נחשבים  אזולאי(  והשוטר  בלאומליך  תעלת  ארבינקא, 

מהקנון של התרבות הישראלית. 
]מסתיים בשעה 10:15[

הסכם יששכר וזבולון - על רעיון לומדי תורה 
ומפרנסיהם בחברה הישראלית כיום

מני גל ]הרצאה דיון[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 1 ]סטודיו פינה[

המתח העולה בכל פעם סביב השאלה, האם זכאים חלק מאזרחי ישראל 
ללמוד תורה שנים על גבי שנים, כשהמדינה מפרנסת אותם בכספי משלמי 

המיסים - מצדיק דיון מכובד ומעמיק. 
מסתבר שהרעיון של אמנה בין לומדי תורה ומפרנסיהם אינו רעיון חדש. 

מקורותיו מעניינים. 
נתלבט ביחד כיצד ניתן ללכת לאורו של רעיון יפה זה במציאות של החברה 

הישראלית.

המבול המקראי מנקודת מבט 
היסטורית ותיאולוגית

אופיר יעקבסון ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 3 ]קפיטריה[

המבול הוא אחד המאורעות הדרמטיים ביותר בתנ"ך. 
ולהבין  ותיאולוגית,  היסטורית  מנקודת מבט  לבחון את ההתרחשות  ננסה 

מהם הרבדים הסמויים שמסתתרים מאחורי הסיפור.
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יום שישי
בין השעות 9:15 עד 10:15

חיבורים: בית המקדש וירושלים בקוראן - 
ובמקורות מקבילים יהודיים"

סת’ ווארד ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 3  ]קפיטריה[ 

לעתים קרובות שומעים כי הקוראן אף פעם לא מזכיר את ירושלים ואת בית 
המקדש, בעוד התורה מזכיר את ירושלים פעמים רבות. 

פעמים  המקדש  בית  ואת  ירושלים  היהודית מוצאת את  המסורת  כמובן, 
כי  )אם  במפורש  מוזכרים  שאינם  אפילו  תורה,  חומשי  בחמישה  רבות 

מוזכרים לעתים קרובות ב-נ"ח(. 
באופן דומה טקסטים קוראניים ואסלאמיים מעידים בקלות על התייחסות 
וחלקם   - סגולה  כעם  ישראל  לבחירת  ואפילו  המקדש,  לבית  לירושלים, 

מקבילים בצורות מעניינות ומאלפות למה שנמסר בתנ"ך ובמדרש. 
אכן, אפשר לקרוא את הקוראן כספר ציוני! אבל קריאה זו אפשרית רק אם 
בוחרים בכמה פסוקים, ומתעלמים מאחרים שמציעים שעם ישראל נפסל 

והוחלף ב"מאמינים" - היינו באיסלאם. 
בהרצאה זו נעבור על מספר טקסטים מקבילים על ירושלים ועל בית המקדש 

בשתי הדתות וננסה להסיק מסקנות על הדומה והנבדל והשלכותיהם.

התנ"ך במבחן בכדל: המבחן הפמיניסטי של 
הקולנוע ההוליוודי

תמר לזר ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 4  ]חדר רובוטיקה[

למודל  והפך  ההוליוודי,  בקולנוע  נשים  הייצוג של  בכדל ממפה את  מבחן 
לפיו נבחנים בזירות שונות ייצוגים של מיעוטים. 

בהרצאה נבדוק האם התנ"ך יכול לעבור את המבחן, כלומר האם הוא כולל 
גם ייצוגים של נשים ומציע מודלים מעוררי השראה לתלמידות, נשים ובנות.

נשים, שלום וביטחון בספרות המקרא – חלק ב'
איריס יניב  ]סדנא[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 5 ]אולם כינוסים- קומה ב'[
המקרא משקף חברה פטריארכלית. האם בחברה כזו יכול להיות קשר בין 

נשים לשלום וביטחון? מסתבר שכן! 
שתרמו  נשים  על  ופחות,  יותר  ידועים  מקראיים,  סיפורים  נלמד  בסדנא 

לשלום וביטחון. 
הערה חשובה: אין חובה להיות בחלק א' כדי להצטרף לחלק ב'. כל סדנא 

עומדת בפני עצמה. 

המשך: הקולנוע של אפרים קישון
זיו אלכסנדרוני ]הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[ 

מרכז קהילה ערבה - כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
מסע מרתק ומצחיק מאוד אל חייו וסרטיו של גדול הסטיריקנים המקומיים 
אפרים קישון. קישון יצר רק חמישה סרטים אך לפחות ארבע מהם )סאלח 
והשוטר אזולאי( נחשבים לחלק בלתי  שבתי, ארבינקא, תעלת בלאומליך 

נפרד מהקנון של התרבות הישראלית.
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יום שישי
בין השעות 10:30 עד 11:30

יציאת מצריים - האמנם עברו בני ישראל 
בדרכם ממצרים באדמות הערבה?

רועי גלילי ]הרצאה דיון[ | מרכז קהילה ערבה - כיתה 1 ]סטודיו פינה[
התבוננות משותפת בחרוטות סלע מן הנגב מסיני ומירדן, הקשרים היסטוריים 
ותרבותיים והסברים אפשריים. דיון בקשר שבין רוחני לפונקציונלי באמנות קדומה.

ֶרד מֶֹשׁה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם" – למה דרוש לנו  "ַויֵּ
רב מסורתי?
דויד ביטון ]הרצאה[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו מרתה[
בהרצאה נפגוש דגם של רב מסורתי ונטעם דוגמאות מפתיעות של מנהיגות 

אחרת ממה שאנו רגילים, שיש בה בשורה חדשה לחברה הישראלית.

"כל דפיקה בדלת היא ברכה מאלוהים" – 
מצילים נוצרים ומוסלמים

אירנה שטיינפלד ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 3 ]קפיטריה[

וע"י  במנזרים  הסתרה  כנסייתיות,  הצלה  רשתות  דתיים;  ממניעים  הצלה 
כמרים ונזירות; הצלת נפשות או הצלת יהודים? מצילים מוסלמים; שיתופי 
פאודוסיה  של  סיפורה  ויהודים;  נוצרים  דת  אנשי  בין  מופלאים  פעולה 

הקדושה  וסיפורים אחרים של הסתרה בידי אנשי דת. 

בין החנית לכינור - יחסי שאול ודוד 
אלקנה שרלו ]לימוד ודיון[ 

מרכז קהילה ערבה - כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[
יחסיהם המורכבים של שאול ודוד ידועים. קנאה ואהבה, פחד וקרבה. 

נעקוב  אלו,  יחסיהם  את  המתארים  שמואל  מספר  בפרקים  נעיין  בלימוד 
אחרי המתח שבין החנית )של שאול( לכינור )של דוד(, ונשאל על המראה 
למורכבות  וכשותפים  פרטיים  כאנשים  מולנו  מעמידים  אלו  שסיפורים 

החברה הישראלית

שיתוף פעולה יהודי - ערבי בישראל - 
הצלחות ואתגרים

רון גרליץ ]דיון[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 5  ]אולם כינוסים- קומה ב'[

מערכת היחסים בין האזרחים היהודים והערבים - המהווים חמישית מאזרחי 
ישראל - היא מתוחה ומלווה בקונפליקטים רבים. 

משותפים  מרחבים  בישראל  מתקיימים  והקונפליקט  המתח  בצל  גם  אבל 
ושיתופי פעולה רבים בין האזרחים היהודים והערבים. 

הדיון יעסוק באתגרים ובהזדמנויות של שוק התעסוקה המשותף ליהודים 
וערבים וגם במסגרות בהם מתקיים שיתוף פעולה יהודי ערבי עמוק. 

סיכוי,  עמותת  של  וההצלחות  האתגרים  הפעילות,  הצגת  דרך  גם  וזאת 
עמותה ערבית יהודית הפועלת לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים היהודים 

והערבים.
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"הפכים מתאחדים בשורשם" – 
הסודות של לשון הקודש

תמר ביטון ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 2 ]סטודיו מרתה[

בעלי  שורשים  של  הופעתם  היא  בעברית  המרתקות  התופעות  אחת 
וננסה  חז"ל  ומספרות  מהתנ"ך  דוגמאות  מספר  נראה  והיפוכה.  משמעות 

לגעת בעדינות באחד מרזיה של השפה העברית. 

בין מסורת לחדשנות באומנות עכשווית
זינאב ג'רביע ]הרצאה[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 4 ]חדר רובוטיקה[
בהרצאה תספר זינאב את סיפורה האישי שלה ושל אמה. היא תספר על 

התפתחותה כאשה משכילה ואמנית. 
פריצת הדרך שעשתה בתחום האומנות, הן מבחינה אומנותית והן מבחינה 

עסקית. 
כיצד התקבלה דרכה האומנותית על ידי בני משפחתה וסביבתה. 

בחברה  דרך  פורצת  אישה  בפני  העומדים  האתגרים  על  תשוחח  זינאב 
הבדואית.

יום שישי
בין השעות 11:45 עד 12:45

כיצד יכולים צמחים כמו קנאביס, מור / לבונה 
וכוכב ריחני לשפר את חיינו?

ריבקי אופיר ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 3 ]קפיטריה[

בגוף האדם יש "מערכות הפעלה" )מערכת החיסון, התחדשות תאים, בקרת 
נזקים, תחושת כאב ועוד( שבאחריותן לשמור על בריאותנו. 

בצמחים כמו קנאביס, מור/לבונה וכוכב ריחני יש חומרים שביכולתם לרתום 
את מערכות ההפעלה האלו לטובת בריאותנו. נשוחח על כך. 

סטארט - אפים בראי היזמות 
הישראלית בהשראת בודהא ועד פרופ’ כהנמן

ליאור ברגר ]הרצאה[
מרכז קהילה ערבה - כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[

התבוננות על הדרך היזמית בדרך לחלום. 
האם האושר מאחורי הפינה או קצת יותר רחוק?

לחיות את החיים שאתה רוצה או לחיות את החיים שאתה חי?
ואיך בודהא ופרופ’ כהנמן יכולים לעזור לנו להבין את זה ?

יום שישי
בין השעות 10:30 עד 11:30
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יום שישי

יום שישי

בין השעות 13:00 עד 13:30

בין השעות 14:00 עד 15:30

בין כבוד ונאמנות: חיבורים והתנגשויות 
אורית קמיר ]הרצאה משתפת ודיון[ 

מרכז קהילה ערבה - כיתה 5  ]אולם כינוסים- קומה ב'[
על פניו, במבט ראשון, כבוד ונאמנות נשמעים כשני ערכים חיוביים העולים 

בקנה אחד ללא קושי. 
לעיתים  שונים.  לדברים  שונות  נאמנויות  מחייבים  שונים  כבוד  סוגי  אבל 
גם אותו כבוד עצמו מושך אותנו לנאמנויות שונות שאף סותרות זו את זו 

ומתנגשות זו בזו. 
הנאמנות  וסוגי  הכבוד  בסוגי  סדר"  ו"תעשה  הדברים  את  תציג  ההרצאה 

הנגזרים מהם. הדיון יעסוק בשאלת הבחירה ביניהם. 
ובנאמנויות במציאות העכשווית  כבוד  יגעו בתחושות של  והדיון  ההרצאה 
לערכים  או  דתיות,  מגדריות,  "שבטיות",  )נאמנויות  הישראלית  בחברה 

אוניברסליים(. 

תמונות ומילים
אורנה טל ואלכס ליבק ]סדנת כתיבה[

מרכז קהילה ערבה - כיתה 6 ]סטודיו "דבורה"[
סדנה שמשלבת מילים עם צילומיו המופלאים של אלכס ליבק. 

ולאחר  טל  לאורנה  ליבק  אלכס  בין  הפעולה  שיתוף  את  נכיר  בסדנה 
)סיפור/שיר/מחשבות(  טקסט  בכתיבת  המשתתפים  יתנסו  משותף  שיח 

בהשראתם של צילומיו של אלכס.  

קבלת שבת 
איריס יניב, מני גל בליווי נגנים מ"עבודה עברית"

במבואת הכניסה לאולם רוזנטל
קבלת שבת ישראלית מלווה בשירה, תפילה חווייתית, מוזיקה חיה וקטעי 
חילוני  רקע  בעלי  לישראלים  הפונה  חוויה  היא  השבת  קבלת  הקראה. 
ומסורתי המעוניינים לעצב לעצמם חוויה בעלת משמעות תוך כדי שילוב 

בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית העכשווית. 
מוזמנים גם ילדים.  | הכניסה חופשית גם למי שלא נרשמו לכנס.

סיור "חקלאות בערבה" - בסיום ה"לימוד"
יש להירשם מראש | נפגשים על מדרגות אולם רוזנטל: 14:00

מדריך: עדי מטמון
משך הסיור: כשעה ומחצה. 

עדי, חקלאי, חבר מושב עין יהב, יוביל את הסיור בין תצפיות על הערבה, 
על המרחב ועל שטחי היישובים. עדי יספר על העבר, ההווה והעתיד הצפוי 
מול  מקומית  וארכיאולוגיה  עתיק  עבר  המיוחדת.  המקומית  לחקלאות 

תמורות ושינויים בני ימינו בהתיישבות ובחקלאות באזור. 
הסיור יצא בסיום ה"לימוד". משך הסיור כשעה ומחצה.
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ד"ר ריבקי אופיר | מחקר מדעי 
תושבת מושב חצבה. פעילותה המדעית כיום: עמיתת מחקר במרכז לרפואה 
משקמת וחקר תאי גזע שהוקם לאחרונה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקריה 
קשורים ביצירת תאי גזע מתאים בוגרים שנלקחו מחולים במחלות גנטיות 
והכוונת ההתפתחות של התאים לכיוון תאי לב ותאים נוירונים ככלי להבנת 
גורמי המחלות וככלי לחיפוש תרופות חדשות. בנוסף, חוקרת במרכז מדע ים 
המלח והערבה, שלוחת ערבה תיכונה. במחקריה בערבה, סורקת צמחי מדבר 
כנגד מודלים של מחלות במטרה לפתח תרופות למחלות סרטן ומחלות ניוון 

של המוח )אלצהיימר ופרקינסון(. 

זיו אלכסנדרוני | קולנוע
זיו אלכסנדרוני, מורה ומרצה ותיק לקולנוע, בוגר תואר שני בקולנוע 
מאוניברסיטת תל אביב, במאי של קולנוע תיעודי וחוקר תרבות ישראלית. 
מעביר הרצאות בקולנוע במרכזים רבים ברחבי הארץ כגון "זמן אשכול" 
"אשכולות" "מכון אבשלום" "האוניברסיטה הפתוחה" ועשרות מרכזי לימוד 

בכול רחבי הארץ.

]ההרצאות כפולות למשך 120 דקות[

דויד ביטון | מקרא ויהדות
תושב ירוחם, עוסק בחינוך ויזמות חינוכית. עומד בראש התכנית ללימודי 

יהדות בקריה האקדמית אונו - קמפוס קריית אונו.

תמר ביטון | מקרא ויהדות
תמי אשת חינוך, ראש מדרשת "אמי"ת באר" בירוחם ובאשדוד. תושבת ירוחם. 
בוגרת תואר שני במדרש ואגדה מהחוג לספרות עברית של האוניברסיטה 

העברית בירושלים. ממקימות "במידבר - בית מדרש יוצר בירוחם" - בית 
מדרש קהילתי – מרכז ללימוד פלורליסטי של המורשת היהודית-ישראלית 
לדורותיה, יחד עם יצירה אמנותית ועשייה חברתית. אוהבת ללמוד וללמד, 

לכתוב, ליצור ולחבר בין עולמות.

ליאור ברגר | יזמות והייטק
ליאור ברגר היה שותף בקרן הון הסיכון ג'מיני במשך 10 שנים. בתקופה 
550 מיליון דולר אותם השקיעה בחברות סטארט אפ.   זו הקרן ניהלה 
החל מ- 2006 ליאור עובד כיועץ וכדירקטור של חברות סטארט אפ. לליאור 
תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון ו-MBA  מאינסאד בצרפת. 
ב-12 השנים האחרונות מתרגל מדיטציה ולומד את תורת הנפש הבודהיסטית.

הרב מני )עמנואל( גל  | מקרא ויהדות
מני גל, איש עין-גדי, מורה בעברו, חבר בצוות מלון עין-גדי ומדריך בגן הבוטני 
המיוחד של הקיבוץ. מזה שנים רבות עוסק מני בפעילויות תרבותיות בקהילת 
עין-גדי, מנחה קבלות שבת מדי שבוע, עורך טקסי נישואין, בר מצוה, אזכרות 
והלוויות ברוח יהודית חילונית. מני מפעיל מזה כחמש שנים את בית המדרש 
המקומי של ותיקי עין-גדי, ופעיל במיזמים ארציים, כמו לימוד תל-אביב, 

ירושלים, מודיעין, גליל וערבה, וכן כותב בקביעות במיזם 929.

רועי גלילי | ארכיאולוגיה
רועי גלילי ארכיאולוג וחקלאי ממושב עידן. חוקר תרבויות מדבריות. נושאי 
העניין העיקריים בהם עוסק: ארכיטקטורה מגליתית פולחן ואמונה במדבר, 
ארכיאולוגיה נופית והשפעת הסביבה על התפתחות תרבותית, הקשר בין 
תרבויות מדבריות לתרבויות הארץ הנושבת ועוד. נושא המחקר המרכזי הוא 

תופעת אתרי הרגמים )טומולי( במדבריות דרום הלבאנט.  

אודות המרצים
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עמרי גפן | גישור
עמרי גפן מהמשפיעים החברתיים המובילים בישראל, כמייסד וכמנכ"ל קבוצת 
"גבים" הפועלת לשינוי השיח והאמון בחברה הישראלית. עמרי מומחה לתחומי 
ה-Collaboration , משא ומתן, יישוב סכסוכים וגישור, רב תרבותיות ובניית 
הסכמות. בעל ניסיון עשיר בליווי הנהלות בכירות ותהליכים מורכבים בין ובתוך 
ארגונים. עמרי מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, בפסיכולוגיה 

חברתית בבין תחומי, ובחוג ליישוב סכסוכים של אוניברסיטת בן-גוריון.

זינאב ג'רביע | אורחות חיים ותרבות בדואית
זינב נולדה בשבט אלעזזמה שבנגב בשנת 1972. בגיל צעיר התייתמה מאביה 
ולכן נאלצה להפסיק ללמוד ולעזור לאמה בפרנסתה. בגיל 24 החליטה לחזור 
לספסל הלימודים. עברה את מבחני הבגרות, נרשמה ללימודי אומנות במכללת 
קיי. את הלימודים במגמה סיימה בהצטיינות עם תואר ראשון. בהמשך התחילה 
ללמד אומנות בבית ספר בלקייה ובמקביל  המשיכה ללמוד במוסדות שונים. 

היא רואה באומנות דרך לבטא את עצמה ואת המורשת ממנה באה. 

רון גרליץ | יחסי יהודים וערבים
רון גרליץ הוא מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי, ארגון יהודי-ערבי אשר פועל 
לקדם שוויון וחברה משותפת בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. רון 
הוא מומחה בתחום מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים ומערכת 
היחסים שבין האזרחים היהודים והערבים 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.

השופטת ]בדימוס[ דליה דורנר | ממשל ודמוקרטיה
שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות.כיהנה בבית 

המשפט העליון בין השנים 2004-1993. 

ד"ר סט וורד  | דתות, יהדות ואסלאם
מרצה בכיר, החוג לפילוסופיה ומדעי הדת, אוניברסיטת ויומינג-ארה"ב. מרצה 
בתחום יהדות ואסלאם באוניברסיטת וויומינג מאז ינואר 2003. בעבר וורד 
לימד באוניברסיטת דנוור, שם ניהל את המכון ללימודים יהודים- אסלאמיים 
ובשנות השמונים באוניברסיטת חיפה ובטכניון בישראל. וורד קיבל את התואר 
שלו באוניברסיטת ייל. וורד מלמד קורסים כגון: מבוא לאסלאם, "משה, ישוע 
ומוחמד", נשים ביהדות, המזרח התיכון בסרטים, ועוד. הוא חבר בוועדה של 
החברה למחקרים על בני אנוסים, ומביא סטודנטים לארץ לסיור חינוכי כל קיץ.

משה )קינלי( טור-פז  | חינוך ויהדות
משה )קינלי( טור-פז הוא מנהל רשת החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי. שימש 
עד לפני מספר חודשים כמנהל מערכת החינוך של העיר ירושלים )מנח"י( 
ולפני כן כמורה וכמנהל בית ספר תיכון. חוקר חינוך והיסטוריה של תקופת 

בית שני וחז"ל. חבר קיבוץ כפר עציון. נשוי לשלומית ואב לחמישה.  

אורנה טל | כתיבה יוצרת
אורנה טל - מחנכת ומורה לכתיבה יצירתית בבית ספר יסודי שיטים. תושבת 

מושב צופר שבערבה. בת הערבה. 

יובל אידו טל | בודהיזם ומדיטציה
ממנהלי בית הספר פסיכו-דהרמה ללימודי בודהיזם. מורה ותלמיד הבודהיזם 
והזן. מחבר הספרים "בודהיזם מבוא קצר" "ומשירי אוגאווה יוקימיצו"  ומתרגם 

כתבים סיניים עתיקים ובני זמננו.

הרב אורן יהי-שלום | יהדות כתרבות
דוקטורנט - חוקר זהות יהודית חילונית במערכת החינוך הממלכתית, מרצה 
בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מוסמך כרב חילוני מטעם מכון תמורה 
יהדות ישראלית והמכון הבינלאומי ליהדות חילונית הומניסטית, מייסד בית 
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מדרש )בהקמה( "שיח"ה" בגליל, ולשעבר - מייסד ומנכ"ל תנועת "חינוך 
ישראלי" ודובר תנועת "דור שלום".

ד"ר הרב איריס יניב | יהדות ומקרא
רב )או רבה – אישה שהיא רב( חילונית-הומניסטית, וכן בעלת תואר דוקטור 
בחינוך )התמחות בהוראת התנ”ך(. מפגישה בין אנשים לבין ארון הספרים 
היהודי. המפגש נעשה סביב נושא או סוגיה, במהלכו קוראים יחד, מעוררים 
שאלות ומנסים להגיע לתובנות וכלים לפעולה, לעתים קרובות בסוגיות 
רלוונטיות לחיים. גישתה של איריס היא תרבותית, ספרותית והיסטורית, ולא 

גישה דתית )אבל גם לא אנטי-דתית(, אלא גישה פלורליסטית. 

ד"ר אופיר יעקבסון | תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים
מרצה ומדריך במסגרות שונות בארץ ובעולם תוך שילוב היכרות מעמיקה 
של השטח וידע 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
תמר לזר היא סופרת )"זיכרונות של עץ", "מצילות"(. סיימה בהצטיינות תואר 
בהוראת ספרות ומקרא ועסקה בהוראה מספר שנים. מלווה ומנחה תהליכי 
כתיבה ומפעילה יחד עם בן-זוגה את ארט-האוס, "בקתת הכתיבה" בערבה.

אלכס ליבק | אמנות וצילום
צלם עיתון הארץ ורשת שוקן משנת 1983. בשנת 2005 חתן פרס ישראל לצילום. 
מתעד את החברה הישראלית דרך צילום ישיר, שאינו מבוים. במהלך שנות 
ה- 80 וה- 90  של המאה ה-20 פרסם ליבק וממשיך לפרסם את תצלומיו 
במדורים קבועים בעיתונים "חדשות" ו"הארץ", אשר תרמו לביסוסו של הצילום 

כמדיום פובליציסטי. בשנת 2003 הוענק לליבק "פרס משרד החינוך והתרבות 
לצילום". בשנת 1993 הוענק לליבק פרס על שם ריטה פורצקי לצילום מטעם 
מוזיאון תל אביב לאומנות. בשנת 2013 הוענק לו פרס מוזיאון ישראל על 

מפעל חיים. בשנים האחרונות גר בצופר ומתעד את החיים בערבה.

עדי מטמון | סיור בערבה
עדי מטמון, מורה דרך מוסמך, המתמחה באזור הדרום, חקלאי ובעל מתחם 
צימרים, הגר במושב עין יהב למעלה מחמש עשרה שנה. בעל תואר ראשון 
ושני בביוטכנולגיה ואיכות סביבה ובימים אלו לומד לתואר שני בארכיאולוגיה 

מקראית.

מכינה קדם צבאית ערבה ]חצבה, עין יהב ופארן[ חברותא
מכינה קדם צבאית מעורבת בני חילוניים ודתיים. המכינה נמצאת בלב הערבה, 
במושבים חצבה, עין יהב ובפארן. 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 ומכול רובדי 
החברה הישראלית. באופן מסורתי חברי המכינה מנחים את לימוד ה"חברותא" 

במסגרת "לימוד ערבה".

עו"ד אדוה פרי אבישי | אימון, גישור ואתיקה
אדוה פרי אבישי, עורכת דין ומגשרת כ- 13 שנים, מאמנת אישית, בוגרת מכון 
אדלר. עוסקת בייעוץ ובתהליכי שינוי ואימון אישי, מקצועי וארגוני. מומחית 
בתחום האתיקה ההתנהגותית ארגונית, מניעת השחיתות והביואתיקה. בוגרת 
האוניברסיטה העברית, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים עם התמחות 
בתחום הבריאות. לשעבר, חברת הנהלה ומנהלת תחום מניעת השחיתות 
בחברת "טבע ישראל" וכן יועצת משפטית של הלשכה לאתיקה בארגון היציג 

של הרופאים. מרצה במגוון מסגרות פרטיות ואקדמיות.
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ד"ר עודד קינן | אקולוגיה וצפרות
בעל תואר שלישי באקולוגיה וזואולוגיה, חוקר במרכז מדע ים המלח והערבה, 
ומנהל "חממת הערבה" - חווה ללימודי מדע, חקלאות וסביבה היושבת במו"פ 

ערבה. מתגורר בערבה עם משפחתו מאז שנת 2005.

הללי קמחי | ירידה וישראלים בחו"ל
                    הללי קמחי   רכזת "הבית" המרכז לעברית ולתרבות ישראלית באוסטרליה 
ועורכת "Eתון" העיתון הישראלי באוסטרליה. מתגוררת באוסטרליה מזה 22 
שנה. בוגרת בית הספר תלמה ילין במגמת ריקוד והמכללה למנהל במגמת 
תקשורת ומנהל עסקים. בין שאר פעילויותיה הקהילתיות היא העורכת של 
Eתון – העיתון הישראלי באוסטרליה מזה 13 שנים. לפני כ-5 שנים התמנתה 
לרכזת הפעילות של "הבית" – המרכז לעברית ולתרבות ישראלית במלבורן. 
אחד ממטרותיו העיקריות של "הבית" הוא לקרב את הקהילה היהודית 

והישראלית ולחבר 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, שדולת הנשים הרשות למלחמה בסמים(. עבודתה 
האקדמית מתמקדת בחקר סוגיו השונים של הכבוד, בהיבטים מגוונים של 
קשרים בין משפט ותרבות, ובסוגיות מגדריות )בעיקר הטרדה מינית ופגיעות 
מיניות אחרות(. ספריה בעברית עוסקים, בין השאר, בכבוד בחברה הישראלית, 
בתיאוריה פמיניסטית ישראלית, בהטרדה מינית בישראל ובמשפט וקולנוע.

שלומית רביצקי טור-פז | יהדות
עו"ד שלומית רביצקי טור-פז היא מנהלת בית מדרש אלול המפגיש דתיים, מסורתיים 
וחילוניים ללמידה משותפת ומתחדשת של התרבות היהודית. שלומית מרצה 
בענייני יהדות, מגדר ומשפט. חברת קיבוץ כפר עציון, נשואה לקינלי ואם לחמישה.

אירנה שטיינפלד |                      מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם. 
 אירנה שטיינפלד עבדה עם קלוד לנצמן על סרטו הדוקומנטרי "שואה". 
ב-1993 החלה לעבוד בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ועסקה 
בפיתוח תכניות לימוד ובהכשרת מורים בארץ ובעולם. מספטמבר 2001 ועד 
למרץ 2007 היתה העוזרת הבכירה ליו"ר הנהלת יד ושם וממרץ 2007 מכהנת 

כמנהלת המחלקה לחסידי אומות העולם של יד ושם. 

פרופ' אביגדור שנאן | ספרות חז"ל
פרופ' )אמריטוס( לספרות האגדה והמדרש בחוג לספרות עברית באוניברסיטה 
העברית בירושלים. מרבה להרצות ברחבי הארץ בתחומי עיסוקו ובין ספריו 
האחרונים: "פרקי אבות – פירוש ישראלי חדש" וכן – יחד עם עמיתו פרופ' 

יאיר זקוביץ - "לא כך כתוב בתנ"ך", ו"גם כך לא כתוב בתנ"ך".

הרב אלקנה שרלו | יהדות וחברה
                     מורה ליהדות ושותף לקבוצות שיח. תושב ירוחם. מרצה ומורה ליהדות במגוון 
רחב של מוסדות חינוך וקבוצות ברחבי הדרום. שותף ליוזמה הבין דתית בנגב, 

וכן לבית המדרש "רבנות ישראלית".

גילה רז
ליאורה פוליקר

מיכל אגר
הוריה ניב

שוש לוביש
דרורה נגב
מיכי מיור

צוות 
לימוד 
ערבה
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המועצה האזורית הערבה התיכונה

חוויית לימוד יהודית - ישראלית
באווירה ייחודית שרק הערבה יכולה להציע!

 21-22.2.2019
טז אדר א' - יז אדר א'

היכונו לכנס הבא... 

לימוד ערבה חפשו אותנו:


