אודות המרצים – כנס "לימוד ערבה" האחד עשר 21-22 ,פברואר 2019
תומר אביטל
אקטיביסט חברתי
עיתונאי ,מלמד סדנאות כתיבה ואקטיביזם ,מרצה בסמינר הקיבוצים ובמרכז הבינתחומי
ומחבר ספר המתח '-המשכן' (עם עובד) .מקים כלי התקשורת הציבורי "שקוף" ,וממייסדי
לובי .99
ד"ר ריבקי אופיר
מחקר מדעי
תושבת מושב חצבה .חוקרת תאי גזע אנושיים כ"מודל בצלחת " .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).
שיפה אלסאנע
חברה ותרבות
עובדת סוציאלית ומנהלת רווחה במועצה מקומית לקייה .נשואה ואמא ל 5-ילדים .לפני 35
שנים פרצה את הדרך בפני נשים בדואיות אחרות .למדה באוניברסיטה לימודי עבודה
סוציאלית הייתה הבדואית הראשונה שנכנסה בשערי האקדמיה .סוכנת שינוי ,מאמינה
בפוטנציאל של האחר .פורצת דרך.
אמיר אלקיים
אמנות
אמן מוערך אשר הציג מגוון רב של תערוכות בארץ ובחו"ל .ממייסדי האומנות והתרבות בעיר
אילת .בעל מוזיאון ״הבית של אמיר אלקיים״ באילת ,שם מציג את יצירותיו .לאורך מסעו
האישי כאמן חוקר אמיר דרך יצירותיו שורשים ,שייכות ומסורתיות .החקר הניב את תערוכת
"תמימי תימן״ ,סיפורי התנ״ך ,שורשים בצמרת וחמסה.
ד"ר גבי ברזלי
מקרא ותרבות יהודית
יליד קיבוץ סעד .נשוי ,אב לחמישה וסב לחמישה .בוגר המחלקות לתנ"ך ולימודי ארץ ישראל
באוניברסיטת בר-אילן ,דוקטור למקרא ופרשנות .מתמחה בפרשנות הקדומה למקרא ,בחקר
הספרות המקראית ,ובידיעת הארץ .מרצה ומדריך טיולים במרכז יעקב הרצוג ובמכללה
האקדמית גבעת וושינגטון .חובב שירה עברית וקולנוע ומשלב בין כל אהבותיו .לומד ומלמד
מקרא ותרבות יהודית.
יעל גוראון
חינוך ואזרחות
יעל היא אשת חינוך ,מנהלת ופעילה חברתית -המקדמת פוליטיקה ופדגוגיה רב-קולית
במרחב הציבורי .כמפקחת ארצית של לימודי אזרחות בישראל עמדה בלב הדיונים שעסקו
בסוגיית האזרחות המשותפת בישראל של כלל הקבוצות והמגזרים .כיום -מלווה ומנחה
תהליכי שינוי בחינוך ,ומלמדת במסגרות מגוונות; ספרות עברית ,תרבות ישראל ,מגדר
ואזרחות.
רוני גלבפיש

ספרות
מחברת הרומן סיפור קטן ומלוכלך ,זוכה פרס רמת גן ,וספר הפנטזיה אגם הצללים .זוכה
פרס גפן ,עיטור הפנקס ,עיטור גריפון הזהב של הספרייה הפנטסטית ופרס דףדף.
בעבר עיתונאית ,בעל המשמר ,דבר ,גלובס והארץ .כיום היא מרצה ,מלווה כותבים ומנחה
סדנאות כתיבה.
מור הדס
חברה
עוסקת באמונה ומקומה בעולמם של היוצאים בשאלה .יוצאת בשאלה מזה כ 15-שנה
שהתחילה את דרכה בליווי ותמיכה של עמותת ה.ל.ל .בהמשך ,חזרה כמתנדבת והיום
עובדת בעמותה בתפקיד של מנהלת קשרי קהילה שבמהותו הוא הקשר והנראות של ה.ל.ל
מבחוץ .חיזוק קשרי הקהילה במטרה להגביר חשיפה ותמיכה בפעילות העמותה בארץ
ובעולם.
ג'קי חוגי
עיתונות
הפרשן לענייני ערבים של גלי צה"ל ,בעל טור שבועי בעיתון מעריב.
חיים חזן
מדע
הרבליסט קליני .עוסק עשר שנים בהוראה בתחום רפואת הצמחים .עובד במו״פ כחוקר
פעילות רפואית של חומרי הצמחים .מורה וחוקר.
פרופסור חנה יבלונקה
היסטוריה
פרופ' חנה יבלונקה ,ילידת תל אביב ומי שגדלה בבאר שבע .בוגרת האוניברסיטה העברית.
בעלת ותק של  34שנים באוניברסיטת בן גוריון וההיסטוריונית של מוזיאון לוחמי הגטאות.
חלוצת תחום חקר ניצולי השואה בישראל .בין ספריה :אחים זרים  -ניצולי השואה בישראל,
מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן ,המזרחים והשואה וספרה האחרון שהפך לרב מכר "ילדים
בסדר גמור".
ד"ר גדי כפיר
היסטוריה ומישחוק
חוקר תהליכים היסטוריים שהתרחשו בראשית המאה ה ,20-ילדי הגיטאות ,והתנהגות ילדים
בזמן השואה ,ומשחקי קופסא שיוצרו בין השנים  ,1900-1948ששימשו לחינוך הדור הצעיר
ולמסירה ערכית של תפיסת העולם הציונית.
יוזם ומלמד משחקי קופסה במסגרות שונות .עוסק בפיסול בעץ ואבן .בוגר הטכניון ,בהנדסת
תעשייה; בוגר האוניברסיטה העברית ,בהיסטוריה ,פולקלור ותרבות יהודית ישראלית.
ספרים שכתב" :סיפורים ופסלים" (" ,)2012ציונות ומשחקי קופסה  "1948-1900הוצאת יד
בן צבי ( ,)2016בתהליכי הוצאה לאור " :עבודה לא משחררת" על ילדים שעבדו בכפייה
בשואה בגטאות לודז' ,ורשה ,סוסנוביץ" .סיפורים ומשפחתי" ,רומן היסטורי על תולדות
המשפחה ממתין לדפוס.
עדי מטמון
ארכיאולוגיה מקראית
עדי מטמון ,מורה דרך מוסמך ,המתמחה באזור הדרום ,חקלאי ובעל מתחם צימרים ,חבר
מושב עין יהב למעלה מחמש עשרה שנה .בעל תואר ראשון ושני בביוטכנולגיה ואיכות
סביבה ובימים אלו לומד לתואר שני בארכיאולוגיה מקראית.

עילאי מלצר
רינה מצליח
עיתונות
עיתונאית ,כתבת ,שדרנית טלוויזיה ורדיו ישראלית ומגישת "פגוש את העיתונות" של חברת
החדשות .כיום מגישה את "פגוש את העיתונות" בימי שבת בערוץ קשת .12
אינדה מרטינז
מדרש אמנות
חברת קיבוץ לוטן .עלתה מארצות הברית ,מורה לאמנות בבית הספר התיכון האזורי "מעלה
שחרות".
תרצה פוסקלינסקי-שחורי
ספרות
משוררת ומרצה בתחומי יהדות כתרבות ,למדה בוגרת תואר שני באונ' בן גוריון ,ומכון
"תמורה" להכשרת מנהיגים ורבנים מהיהדות ההומניסטית .עוסקת ביהדות כתרבות.
ד"ר עודד קיינן
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
זיו קמיני
גישור
מגשרת ויוזמת בניית הסמכות במרחב הכפרי ובהתחדשות עירונית .בעלת תואר ראשון
בעבודה סוציאלית ובמדעי המדינה ויחב"ל ,בוגרת תואר שני במנהל עסקים וסטודנטית
לתואר שני בעבודה סוציאלית.
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.
אילן קרן
גישור
מהנדס ,בעל תואר שני בגישור וניהול סכסוכים ,מגשר מוסמך בעל ניסיון רב בישוב
קונפליקטים בקהילה הכפרית .יזם והקים את מרכז הגישור ברמת הגולן ופעיל ברמה
האזורית והארצית בקידום השפה הגישורית כדרך לישוב מחלוקות בדרך של הסכמה.
עודד רהב
יזמות
יזם סדרתי ,פעיל סביבתי ,אחד מששת השחיינים ששחו מקפריסין לישראל באוקטובר 2014
ושברו שיא עולם בשחייה למרחק ,ומאז מצא בשחייה דרך ראויה לחבר אנשים ,ארגונים
ומדינות למען מטרות טובות.

ארי שביט
עיתונות
עיתונאי וסופר .כתב בשבועון כותרת ראשית ובעיתון הארץ .ערך ראיונות עומק עם בכירים
ישראלים ופרסם מאמרי דעה אשר התמודדו גם עם הימין וגם עם השמאל .פרסם רשימות
בניו יורק טיימס ,ניו יורקר ווושינגטון פוסט .הוציא לאור את הספר חלוקת -הארץ ואת הספר
 .My Promised Landבעקבות ההצלחה של האחרון הרבה להרצות בצפון אמריקה
ובאירופה ועסק במערכת היחסים בין יהדות העולם לישראל .בשנתיים האחרונות התמקד
במסע הקשבה ולימוד של החברה הישראלית.
רמי שדה
חקלאות והתיישבות
אגרונום בעל תואר ראשון ושני מהפקולטה לחקלאות .נשוי לנעמה ואבא לארבעה ילדים .גדל
בהוד השרון ובעשור האחרון חקלאי במושב עין יהב .מגדל ירקות ,תבלינים ותמרים.
הרב ד"ר שרון זאודה שלום
יהדות
רב קהילת קדושי ישראל קריית גת וראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה
ומרצה בכיר בקריה האקדמית מחבר הספר מסיני לאתיופיה :עולמה ההלכתי והרעיוני של
יהדות אתיופיה .כולל 'שולחן האורית'  -מדריך הלכתי לביתא ישראל ,תל אביב.2012 :
מחבר הספר "שיחות על אהבה ופחד" -הדיאלוג בין בת הרב לבן הקייס" תל אביב.2018 :
בוגר פוסט דוקטורנט אוניברסיטת ברנדייז בבוסטון.
פרופסור אביגדור שנאן
יהדות
פרופ .מן המניין (אמריטוס) בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים .תחומי
מחקרו הם ספרות האגדה של חז"ל ,סידור התפילה והתרגומים הארמיים לתורה .באמתחתו
למעלה מתריסר ספרים וכמאה וחמישים מאמרים .בין השאר רב המכר "פירוש ישראלי חדש
לפרקי אבות" ומהדורה מרועננת של ספר האגדה לביאליק ורבניצקי .פרופסור לספרות חז"ל
באוניברסיטה העברית.
הרב אלקנה שרלו
יהדות וחברה
מורה ליהדות ושותף לקבוצות שיח .תושב ירוחם למעלה מ 20 -שנה ,בוגר ישיבת ההסדר
המקומית ,מכללת הרצוג ובית המדרש לרבנות ישראלית .מורה ומרצה ברחבי הנגב והערבה
למגוון קהלים ,ובהם מכינות הערבה .שותף ותיק ללימוד ערבה .מקים ושותף ליוזמת השיח
הבין דתית בנגב.
מכינה קדם צבאית ערבה [חצבה ,עין יהב ופארן]
חברותא
מכינות קדם צבאיות מעורבות בני חילוניים ודתיים .המכינות נמצאות 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".

