אודות המרצים – כנס "לימוד ערבה" השישי 13-14 ,פברואר 1014
גיורא איילנד
אקטואליה
שירת בצה"ל בדרגת אלוף וכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי בין השנים  3002 -3002בתקופת כהונתו של
אריאל שרון כראש ממשלה .איילנד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.

ד"ר ריבקי אופיר
מחקר מדעי
תושבת מושב חצבה .פעילותה המדעית כיום :עמיתת מחקר במרכז לרפואה משקמת וחקר תאי גזע שהוקם
לאחרונה באוניברסיטת בן גוריו 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 .חוקרת ומחפשת בצמחי
מדבר תרופות למחלות (סרטן ,ALS ,השמנה ,אלצהיימר) ע"י סריקת החומרים כנגד מודלים של המחלות.

אורנה אסף  -מלכה
מחול
בת ותושבת עין-יהב ,נשואה ואם לארבעה בנים.
מורה למחול ומנהלת את האולפן למחול ולתיאטרון בערבה מזה  51שנה .בעלת תואר  B.E.Dעם התמחות במחול.
עוסקת בהפקות שונות ,בעיקר לבמה.

אהוד בנאי
זמר -יוצר -הוגה
אהוד בנאי הוא אחד היוצרים המצליחים והמוערכים בארץ.

בשנת  1987הוציא בנאי את אלבומו הראשון ,שנחשב לאחד האלבומים החשובים ברוק הישראלי
של שנות ה" 00 -אהוד בנאי והפליטים" ,אשר כלל שירי זעם ומחאה חברתית .עם השנים הוציא מספר
אלבומים אשר כללו להיטים גדולים אשר כיכבו במצעדי הפזמונים וגם זיכו אותו בפרסי זמר תמלילן
ויוצר השנה .בספטמבר  2008הוציא בנאי אלבום זמירות בשם "שיר חדש" באלבום זה מילות השירים
מבוססות על טקסטים מסורתיים  -זמירות פיוטים ,תפילות ,המושרים בהזדמנויות שונות .את הלחנים
שאב בנאי ממספר מקורות – משפחתו ,בית הכנסת התימני והאשכנזי שבשכונתו והרב שלמה קרליבך.
רון בן ישי
אקטואליה
עיתונאי ופובליציסט .כתב ופרשן צבאי ברדיו ,בטלוויזיה ובעיתונות .רון בן ישי הוא בעל תואר
ראשון בכלכלה ובגיאוגרפיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה לתקשורת ועיתונות באוניברסיטת תל
אביב .משמש פרשן לענייני ביטחון וכתב בכיר למשימות מיוחדות ב"ידיעות אחרונות" וב .Ynet -בן ישי נפצע
שלוש פעמים במהלך עבודתו העיתונאית :ב 5620-בפטרה שבירדן; ב 5690-ברמת הגולן וב5666 -בקוסובו
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(יוגוסלביה לשעבר) .זכה ב 2-פרסים ועיטורים מקצועיים .כתב נועז שסיקר אירועי קרב ואירועים היסטוריים
בעלי חשיבות בארץ ובעולם.

פנחס ולרשטיין
אקטואליה
פעיל פוליטי וחברתי ביהודה ושומרון ,מראשי גוש אמונים ומועצת יש"ע לשעבר .שימש במשך  36שנה כראש
מועצת בנימין ,שהיה ממקימיה .בין  2008ל -2009 -שימש כמנכ"ל מועצת יש"ע .בשנת  3050מונה ולרשטיין
לאחראי על ההתיישבות בנגב ובגליל של תנועת אמנה .ולרשטיין תושב עפרה ,נשוי ואב לשבעה ילדים.

הרב ,אסטבן גוטפריד
מייסד ומנכ"ל "בית תפילה ישראלי"
מחזאי ,במאי ,תסריטאי ושחקן .זוכה  3פרסי אופיר מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע .מוסמך לרבנות מטעם
ההיברו יוניון קולג' בירושלים.

יאיר גרבוז
אמנות
צייר ,סופר ופובליציסט .יצירתו ,החל משנות השבעים ,שילבה השפעות של אמנות הפופ האמריקאית עם סממנים
מקומיים .ציוריו ,המזוהים עם סגנון "דלות החומר" בנויים כקולאז' משלבים סממנים ארס פואטיים עם ביקורת
חברתית .על יצירתו זכה בשנת  2004בפרס א.מ.ת (אמנות -מדע -תרבות) .היה מכותבי המוסף הסאטירי "דבר
אחר" של העיתון "דבר" תחת שם העט 'י .פולני' .יושב ראש ועדת רפרטואר בתחום האמנות הפלסטית בסל
תרבות ארצי מאז .3002

ד"ר גיא טל
תולדות האמנות

מרצה לתולדות האמנות ב"שנקר" ,ב"בצלאל" ובאוניברסיטה העברית .תחום התמחותו הוא
אמנות הרנסנס והבארוק באיטליה ובספרד.
פרופ' רבקה כרמי
מחקר מדעי והגות
כרמי מכהנת כנשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ממאי  .3002בוגרת בית הספר לרפואה הדסה של
האוניברסיטה העברית בירושלים .מחקרה המדעי התרכז באפיון הקליני והמולקולארי של מחלות תורשתיות
באוכלוסיה הבדואית בנגב .פרופ' כרמי זכתה במספר פרסים ,ביניהם פרס:

Women of distinction 2008 – Hadassah, The Women Zionist Organization of America
פרס על מפעל חיים מטעם ארגון ית"ד (ילדי תסמונת דאון) ,אות יקיר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה
של חיפ"א (החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית) ועוד.
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הרב ,בני לאו
יהדות
הרב ד"ר בני לאו משמש כרב קהילת הרמב"ן בירושלים ועומד בראש פרויקט זכויות אדם והיהדות בשטח במכון
הישראלי לדמוקרטיה .מנהיג ,מחבר פופולרי ,יזם חברתי ודמות תקשורתית ,מדבר בבהירות בנושאים
אקטואליים ,תוך התמקדות בערכים הומניסטיים של היהדות .מפגיש את המסורת עם האתגרים של חברה בת
זמננו .הרב לאו נשוי לנועה ,ולהם שישה ילדים ונכדה אחת.

גדעון לוי
עיתונות
גדעון לוי עיתונאי בעל טור בעיתון "הארץ" ,המסקר את הכיבוש הישראלי בשטחים מזה כ 20-שנה ואת מצב
זכויות האדם בישראל .בעברו היה עוזרו ודוברו של שמעון פרס.

הרב ,ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ
יהדות
מרצה במרכז האקדמי שלם במחשבת ישראל ,חוקר במרכז לחקר התפוצות באוניברסיטת תל-אביב ,עמית במכון
שוורץ ,ומשמש כרב קהילה בפסגת זאב בירושלים.

מכינה קדם צבאית ערבה
מכינה קדם צבאית מעורבת בני חילוניים ודתיים .המכינה נמצאת בלב הערבה ,במושבים חצבה ,ומשנה"ל הזו גם
בפארן .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".

ציפורה נאמן
אמנות
ציפורה נאמן ,דור שני לגוזרי נייר ,תפתח בפני המשתתפים עולם מופלא של מגזרות הנייר המסורתיות ,אשר היו
חלק חשוב בחיי היהודים בכל התפוצות עוד מהמאה ה .51-עוסקת בהחייאת אומנות מגזרות הנייר המסורתיות.

ד"ר רועי פורת
ארכיאולוגיה
ארכיאולוג ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים .עוסק בתקופות הקלאסיות .במוקד מחקריו
התקופה הרומית במדבר יהודה .חוקר מערות מדבר יהודה ,וחופר בהרודיון.
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הרב ,ד"ר אריאל פיקאר
יהדות
מנהל חינוכי של תכנית בארי במכון הרטמן .התכנית פועלת להתחדשות לימודי תרבות ישראל בבתי הספר
הממלכתיים העל-יסודיים בישראל .חוקר בכיר במכון הרטמן ועוסק בחקר הפילוסופיה של ההלכה בעת המודרנית.
עבודת הדוקטורט עסקה בפסיקתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות ויצאה לאור כספר בהוצאת
בר אילן ב .3009 -ב 3053 -יצא לאור ספרו "הלכה בעולם חדש – שיח רבני בחברה מודרנית ,בהוצאת מכון
הרטמן וכתר .כיהן בעבר כרב הקיבוץ הדתי שלוחות שבעמק בית שאן ולימד בישיבת מעלה גלבוע .למד בישיבת
ההסדר הר עציון שבגוש עציון ,הוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל .תואר ראשון מן המחלקה
לתלמוד ,ותואר שני ושלישי מהתכנית לפרשנות באוניברסיטת בר אילן .תושב ירושלים ,נשוי לשלי ואב ל  1ילדים.

ד"ר אורית קמיר
משפט ותרבות

חוקרת ומרצה למשפט ,מגדר ותרבות .פעילה חברתית ומנהלת במשותף את המרכז הישראלי לכבוד
האדם .הייתה יועצת משפטית בכנסת ,היועצת המשפטית של הרשות למלחמה בסמים ,ומנהלת
המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל .עבודתה האקדמית מתמקדת בכבוד האדם ,בקשרים
בין משפט ותרבות ,ובסוגיות מגדריות .ספריה בעברית עוסקים ,בין השאר ,בכבוד בחברה הישראלית,
בתיאוריה פמיניסטית ישראלית ,בהטרדה מינית בישראל ,ובמשפט וקולנוע.
ד"ר זהר רביב
יהדות ופילוסופיה

הינו בוגר אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת ברנדייס (בוסטון) ואניברסיטת מישיגן ,בה השלים את
לימודי הדוקטורט במחשבת ישראל ומיסטיקה יהודית .רביב מכהן כיום כראש מטה החינוך הבינ"ל של
פרויקט "תגלית" להבאת בני נוער יהודיים מן התפוצות לסיור במולדת ,והינו מרצה מבוקש בעולם
בתחומים הקשורים במחשבת ישראל ,חינוך יהודי ,תיאולוגיה ואתיקה .רביב כיהן כמרצה ללימודי יהדות
במכללת אוברלין באוהיו וכמנחה בכיר במכון מלטון ללימודי יהדות באוניברסיטה העברית.
הרב ,אלקנה שרלו
יהדות וחברה
תושב ירוחם .מלמד מגוון רחב של תלמידים במרחבי הדרום ,בין השאר גם בשתי המכינות הקדם צבאיות
שבערבה – בחצבה ובפארן ,ושותף ללימוד ערבה זה חמש שנים .מנחה קבוצות בנושאי יהדות וחברה ,וחבר
קבוצת רבני בית הלל .שמח להיות שותף לקבוצות המבקשות אחר תיקון לאדם ,לחברה ולעולם.

בוגר ישיבת הסדר ובעל תואר שני בתנ"ך .שותף לקבוצות שונות העוסקות במפגשי חסד ואמת ,צדק
ושלום .אלקנה שרלו ,22 ,נשוי למאיה ואב לשבעה ילדים.
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".
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נתן שרנסקי
פילוסופיה
נתן (אנטולי) שרנסקי הוא יו"ר הסוכנות היהודית .אסיר ציון ומסורב עליה סובייטי ,פוליטיקאי ושר בממשלות
ישראל .סיים בברית המועצות תואר במתמטיקה שימושית מטעם המכון הטכנולוגי של מוסקבה .שרנסקי
היה ציוני נלהב ועודד יהודים לעלות למדינת ישראל .כתב ופרסם שלושה ספרים .יו"ר הסוכנות היהודית החל
משנת .3006

אפרים סידון
שירה
סאטיריקן ומשורר .את עבודתו העיתונאית החל בעיתון הסטודנטים "פי האתון" ,כתב ב zoo" -ארץ" מדור
הסאטירה של "העולם הזה" ,בעיתון "דבר" וב"כותרת ראשית" .חיבר ועיבד מחזות דרמתיים לתיאטרון ומחזות
לילדים ,כתב את הסדרה "חצי המנשה" כתב ראשי של "החרצופים" .בעל טור שבועי במעריב .אפרים סידון זכה
בפרס ביאליק לשנת .3001

דני קרמן
איור סאטירי
מאייר סאטיריקן ומעצב .סיים לימודיו בבצלאל במגמה לעיצוב גרפי .אייר למעלה מ 200-ספרים רובם ספרי ילדים.
כתב יזם והוציא לאור ספרים קלאסיים רבים ,כתב גם כמה מדריכי נסיעות .הציג כ 52-תערוכות יחיד והשתתף
בעשרות תערוכות קבוצתיות .חתן פרס גוטמן לאיור ,עיטור אנדרסון לספרות ילדים ופרס סוקולוב לעיתונאות.

ד"ר שרית פוליבודה
מחקר מדעי

שאול לוביש
חקלאי
שאול לוביש ,חקלאי וותיק ממושב עין יהב יוביל את הסיור בין תצפיות על הערבה ,על המרחב ועל שטחי
היישובים .שאול נשוי לשוש ,חברת צוות לימוד ערבה .מוותיקי מושב עין יהב .עבד בעבר בחברת היצוא אגרקסקו.

יעל אלון
חוקרת וצפרית
תושבת מושב חצבה .צופה אחר התנהגותם המיוחדת של קבוצות זנבנים ,סוג של ציפורים החיות באזור הערבה.
יעל תתאר ותספר אודות מחקרים שנעשים על התנהגות הזנבנים ,תוך כדי תצפיות פעילות ושיטוט באזור חצבה.
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