
מרצים
Presenters

“אפשר לחיות בלי תקווה ואולי גם בלי אמת, 
אך לא בלי תפילה... להתפלל פירושו לפרוץ 

את הבדידות. מה שתורה עושה לשכל, 
תפילה עושה לנשמה”

)אלי ויזל(
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אבי נוביס- דויטש, הרב
שימש  בעבר  ורדים.  בכפר  המשפחתי-מסורתי  המניין  של  כרב  המכהן  מסורתי,  רב 
במכון  והלכה  לתלמוד  מרצה  משפט”,  “שומרי  של  אדם  לזכויות  מדרש  בית  כראש 

שכטר, ומנהל תוכניות חינוכיות באוכלוסיות מוחלשות בעמותת “PVJ    בקהילה”. 
avideu@gmail.com :ת.ד. 187 חנתון                טלפונים: 055-6667155             דוא”ל

http://www.masorti-kfarvradim.org.il :אתר אינטרנט

אהובה חזן
בוגרת מכללת גליל מערבי במגמה הבין תחומית לאומנות פלסטית חזותית, מתנדבת 
בלימוד גליל מיום הקמתו, מלמדת אומנות בתוכניות העשרה, יוצרת בקהילה, עוסקת 

באומנות ברשות הרבים וביצירה אישית, משתתפת בתערוכות.
עפרוני 20, שלומית

sufa21@walla.com :טל: 04-98078797   נייד: 052-3851919   דוא”ל

אורי הייטנר
חבר קיבוץ אורטל. מנהל מרכז “יובלים” במכללת תל חי - מרכז פלורליסטי לתרבות 
כותב  ציונית.  יהודית. ראש התכנית למנהיגות צעירה של המכון לאסטרטגיה  וזהות 

בעיתונים, אתרי אינטרנט וכתבי עת שונים. 
קיבוץ אורטל, ד.נ רמת הגולן, 12430

      uri-yuvalim@adm.telhai.ac.il :נייד: 054-6780476   דוא”ל
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=272685 :אתר אינטרנט

אייל בנימין קרוצ’י
מרצה בכיר ב-’אסנט צפת’ – מרכז למודעות יהודית בגליל לאור תורת הסוד. 

וזוגי ומגשר מקצועי. מלומד בתורות המזרח הרחוק, מורה ליוגה ומרפא  מאמן אישי 
אלטרנטיבי. מנהל מפגשי חוויה ופרויקטים. 

projects@ascent.co.il :יוספטל 22 צפת      נייד: 050-7333594         דוא”ל

איילת אטינגר, דר’
באוניברסיטת  והשוואתית  עברית  לספרות  בחוג  מרצה  ימי-הביניים,  ספרות  חוקרת 

חיפה. 
ת.ד. 1255 כפר ורדים 2514700                      נייד: 054-4383564

                                                      dr.ayelet.oettinger@gmail.com    :דוא”ל
http://literature.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-26-13- אינטרנט:  אתר 

14-35/205-dr-etinger-ayelet
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אילנה בן אליהו
מורה, מאמנת, מגשרת ויועצת נישואין, בעלת תואר שני, אמא לתשעה ילדים. 

שד’ י-ם 79 מעלות      טלפון: 04-9979851
ilanaben9@gmail.com :דוא”ל

אילנה לוי,  הרב
במלגת  זכתה  גליל”.  “לימוד  ממייסדי  שבגליל.  הילה  מצפה  תושבת  לשניים,  אימא 
חינוכית  מנהלת  באורנים.  ישראל  למחשבת  בחוג  אבי-חי. לומדת  קרן  של  השבתון 
במיזם TEN בחו’’ל של הסוכנות היהודית. רבה חילונית - הומניסטית. מלמדת פיוטים 

תימניים מבית אמא ואבא ומאמינה בהתעצמות היהדות בעת האחרונה.
מצפה הילה, 24953 

elanabehodu@gmail.com :טל: 04-9976050   נייד: 052-3729829   דוא”ל

איריס יניב, הרב דר’
רב חילונית-הומניסטית, בעלת תואר שני במקרא ובחינוך ותואר ד”ר בחינוך. עוסקת 

כ- 25 שנים בלימוד ובהוראת מדעי היהדות.
סמטת בית אל  7, נשר 36852

 y_iris@netvision.net.il  :נייד: 054-4916877               דוא”ל
https://sites.google.com/site/rabbidr17 :אתר אינטרנט

אלי כהן
קבוצה  הנחה  לארבעה.  ואב  נשוי  קבוצות.  ומנחה  קליני  פסיכולוג  גליל,  לימוד  יו’’ר 
האוניברסיטה  של  גנדל  במכון  וקורסים  שרות”  “קהילות  במסגרת  בפיוט  שעוסקת 

העברית. מתעניין מאוד ביחס שבין פסיכולוגית המעמקים לבין הפילוסופיה היהודית.
מושב עין יעקב, ת.ד 134, 25135

 eliroy@netvision.net.il :נייד: 052-5123050    דוא”ל

אמה דונין
מוסיקאית, זמרת סופרן, יוצרת רב תחומית.

מצפה אבירים,ד.נ. מרום הגליל 13806
נייד: 052-3278087
בית: 0777-870241

poemma10@gmail.com     :דוא”ל

אמנון בוארון, הרב
בכיר  מרצה  למורים,  ליפשיץ’  ‘ראם  מכללת  בוגר  במעלות,  ההסדר  ישיבת  בוגר 
תורה  בתלמוד  חינוכי  מפקח  ברכסים,  אחיה  במכון  מיוחד  לחינוך  למורים  במכללה 

‘זיכרו’ ברכסים, פעיל ציבור במעלות תרשיחא ובגליל בכלל.
מעלות        נייד: 052-7118515

amnon.boaron@gmail.com   :דוא”ל
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אפרת אייל
מוצגות  עבודותיה  הילה.  במצפה  עצמאי  סטודיו  בעלת  הקרמיקה,  בתחום  אמנית 
ובעולם. מלמדת קרמיקה במסגרות שונות. פעילה בתחום החינוך  בתערוכות בארץ 

באזור.
מצפה הילה

eyalfam@netvision.net.il :נייד: 052-3478422                                דוא”ל

אראלה למדן, דר’
NLP סוציולוגית חינוכית, מאמנת, יועצת ומטפלת

מנחת סדנאות לסבאות עכשווית.
חוקרת אימהות ותרבות נשית.

מחברת הספר: משתיקה לזעקה לדיבור- שלושה דורות של אימהות בקיבוץ.
קיבוץ נגבה      טלפונים: 08-774803, 054-8015035

                                                   Lamdaned@negba.org.il :דוא”ל

בנימין )בוג’ה( יוגב

חבר קיבוץ בית העמק, מנהל מכון שיטים בקיבוץ בית השיטה.
בית העמק, ד.נ אשרת, 25115

טל: 9960525    נייד: 052-2345476

ברוך כהנא, דר’
פסיכולוג קליני – מדריך. מרצה במרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית, במכללת הרצוג, 

ובאוניברסיטה העברית. מחבר הספר “שבירה ותיקון”.
נוה דניאל, ת.ד.38 גוש עציון. 90909                       טלפונים: 02-9932453, 050-7448901

kahanabh@gmail.com       :דוא”ל

בתיה מרגלית
אמנית בין תחומית המתמחה בזכוכית. יחד עם בעלה הקימה את סטודיו ג’רה בכליל, 
ועושה פרויקטים שקשורים לאמנות  יוצרת, מלמדת  וזכוכית, שם היא  סטודיו לחרס 
וקהילה במסגרת מילגה ופרויקט אמן תושב. למדה ולימדה בארצות הברית. עבודותיה 

הוצגו בתערוכות בארץ ובעולם.
כליל,  ד.נ. אשרת 25233                          נייד: 052-4698631

jara@netvision.net.il :דוא”ל
JARA STUDIO :אתר אינטרנט

www.facebook.com/pages/Jara-studio/264923423626159 :בפייסבוק
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בתיה שפירא
מחשב  ויישומי  טכנולוגיה  במדעים  מורים  השתלמויות  ורכזת  למורים  מרצה  בעבר 

במרכז השתלמויות שבשלומי והיום פעילה ומרצה בארגוני תרבות יהודית ישראלית.
נהריה

נייד: 052-3201652
batyash6@gmail.com :דוא”ל

גדעון סילבסטר, הרב
– הקול הרבני  וגם המחנך הבכיר בתנועה  הרב המיצג את הקהילה הבריטית בארץ 
עבור זכויות האדם.  הוא גם כותב באתר של הארץ באנגלית. לפני זה הוא עבד כיועץ 
במשרד ראש הממשלה. לפני עלייתו ארצה כהן כרב בקהילה משגשגת בלונדון.                                      

נייד: 050-8762117
gidonsyl@netvision.net.il   :דוא”ל

גולן בן חורין, הרב דר’
מנהיגה הרוחני של הקהילה הפלורליסטית בראש פינה. בגישתו ה”מדרשית” ליהדות 
הפלורליזם  בתחום  שלו  בדוקטורט  ביטוי  לידי  שבא  כפי  אקדמי,  עומק  משלב  הוא 
כמושג יהודי, עם ניסיון של 25 שנה כמחנך בתחומי ההתחדשות היהודית. כייזם חינוכי 
רוחני גולן יועץ לקהילות יהודיות מגוונות ברחבי העולם, מחנך בכיר בתוכניות ג’נסיס 
ובימה באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון וכן מנהל התוכנית הישראלית של בית המדרש 

לרבנים, ליאו באק, מלונדון.
רח’ בית לחם 3 חיפה                      נייד: 054-7866223

       gbenchorin@gmail.com  :דוא”ל

גליה סדן, רבה
רבה בקהילת בית דניאל, המרכז הרפורמי בתל אביב-יפו. כמו כן היא מכהנת כרכזת 
מועצת הרבנים המתקדמים )רפורמים( בישראל. בין השאר, היא עוסקת רבות בתחום 

הגיור. מתגוררת בתל אביב. אם לאיתמר.
הרב פרידמן 51א, תל אביב                                      נייד: 052-8908063

galia@beit-daniel.org.il  :דוא”ל

דוד הלל וינר, הרב
בן 35 נשוי ואב לבן ובת, גר בעכו, מחנך כיתה י”ב בישיבה התיכונית ברמת גן.

נייד:052-7203944
viner@inn.co.il     :דוא”ל
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דליה תיבון- לגזיאל, רבה
MA  מחשבת ישראל. מנהלת פיתוח מנהיגות  רבה, הוסמכה ב HUC JIR ירושלים, 
משרתת  התפוצות.  שבבית  היהודי  העם  ללימודי  הבינלאומי  הספר  בבית  חינוכית, 
גם כרבת קהילת ‘סולם יעקב’ בזכרון יעקב, עבדה כמנהלת פיתוח מנהיגות חינוכית 
בתנועה ליהדות מתקדמת ובמרכז לוקיי בחיפה, כמנהלת תחום חינוך קהילתי במרכז 
חינוך ליאו באק חיפה. הובילה ומובילה מגוון רחב של תוכניות לימוד, העשרה ופיתוח 

מקצועי בתחום החינוך היהודי.
רח’ טרומפלדור 20, זכרון יעקב                           נייד:  052-6764311

daliatibon@bh.org.il  :דוא”ל

דן שרון, דר’
לשעבר מנכ”ל משרד החינוך, המנהל הראשון של מכללת אורט בגבעת רם, המפקד 
וייס, הקים את  הראשון של “תלפיות” בחיל האוויר, המנהל והמייסד של מכון ברנקו 
המחלקה הטכנית באורט העולמי, והיום - במסגרת רשת צור - פועל להקמת בתי ספר 

מקצועיים מזן חדש.
dan@zur.co.il  :פרחי חן 12 ירושלים                      נייד: 050-6688200                   דוא”ל

דניאל גולדפרב, דר’ הרב
יליד בוסטון שבארה”ב, רב קונסרבטיבי ועורך דין, עלה ארצה ב-1976, עבד במשרדי 
המשפטים והאוצר ובמשרד פרטי. נהל את הישיבה הקונסרבטיבית בירושלים משנת 

2000 עד ליוני ש.ז. וממשיך ללמד תורה שם ובמקומות אחרים.
אבן שמואל 33, ירושלים 9720101                 טלפונים: 02-5867754, 0544-830040

Goldfarb@uscj.org  :דוא”ל
www.conservativeyeshiva.org  :אתר אינטרנט

הדס פל- ירדן
ספרדית  יהודית  שירה  במחקר  המתמחה  לאתנומוסיקולוגיה  דוקטורט  ותלמידת  זמרת 
טורקית.  בשש השנים האחרונות חייתה באיסטנבול, הופיעה  ולמדה בקונסרבטוריון של 
האוניברסיטה הטכנית )האקדמיה למוסיקה מסורתית( באיסטנבול כסטודנטית למוסיקה 

עממית טורקית, מוסיקה עותומאנית ותורת המקאם הטורקי.
וספרד  בכלל  המזרח  יהודי  של  לפיוטים  השירה  תחומי  את  הרחיבה  האחרונות  בשנים 
בפרט ושירי עם טורקיים אשר השפיעו על התפילה היהודית ועל פיוטיה ובעקבות כך בשנה 
האחרונה  הופיעה באיסטנבול, אסטוניה, מוסקבה וברלין בקונצרטים וסדנאות שירה של 

מוסיקת עולם ושיתפה פעולה גם עם מוסיקאים מקומיים בתחום מוסיקת העולם והג’אז.
hadassp@gmail.com  :טלפון 054-5292696                                              דוא”ל

זהר יולס
אמנית יודאיקה ממושב מרחביה. עובדת בחומרים שונים תוך שימוש נרחב בטקסטים, 

תוצרי לימוד ממושך של תרבות יהודית והתבוננות בטבע ובחיים.
מושב מרחביה, ד.נ. גלבוע                     טלפונים: 052-3234810, 04-6593216

      jzohar@inter.net.il  , jolleszohar@gmail.com   :דוא”ל
 www.zoharjolles.com:אתר אינטרנט
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חווה פנחס-כהן
משוררת, סופרת עורכת ומתרגמת. ייסדה וערכה את כתב העת “דימוי” במשך עשרים 
שנה, מייסדת ומנהלת אומנותית של כנס “כיסופים” כנס ירושלים לסופרים ומשוררים 
יהודיים.שהתקים עד כה שלוש פעמים בבית אבי חי ובמשכנות שאננים.  הוציאה עד 
כה שמונה ספרי שירה וספר שיחות על השירה “אסכולה של איש אחד” עם המשורר 

ישראל אלירז
       cohenh2@bezeqint.net  :דוא”ל נייד: 052-3206980   

 www.havapinhascohen.com :אתר אינטרנט

חנה מן
פסיכולוגית קלינית במקצועה, בת למשפחה דתית ציונית, עלתה לארץ מאנגליה בגיל 
במסגרות  יהדות  לומדת  לשתיים.  וסבתא  אחת  לבת  אם  שמונה,  קרית  תושבת   ,22
וחילוניים, חברת  ושיח של דתיים  שונות במשך השנים, משתתפת בקבוצות למידה 

הארגונים “קולך” ו”נאמני תורה ועבודה”.  
רח’ טרומפלדור 16, ת.ד. 8825 קרית שמונה 10200

טלפונים: 04-6944137 )בית( 04-046828081,6828081, )עבודה( 050-8434463 
chanamanne@gmail.com :דוא”ל

www.chana-manne.co.il :אתר אינטרנט

חני מירון
לגיל  מחנכות  בקורסי  והדרכה  בהובלה  עסקה  ת”א,  באונ’  וספרות  מקרא  בוגרת 
הרך, כתיבת תכניות ומבחנים למשרד החינוך בתחום הלשון וההבעה העברית. כיום, 

רכזת  מורשת יהודית, בנהריה.
נהריה       נייד: 0508-920963

hanamiron@walla.com :דוא”ל

יאיר ליפשיץ, הרב  פרופ’ 
רב חילוני הומניסטי. נשיא הפדרציה העולמית ליהדות הומניסטית, נשיא עמותת ‘הלב 

הקדוש’.
קדרון 19 חיפה         נייד: 052-6836000 

 yairlif@gmail.com :דוא”ל

יהושוע אנגלמן
עתניאל  ישיבת  הכותל,  בישיבת  לימד  בפסיכותרפיה.  שני  תואר  למד  אנגליה,  יליד 
“חברותא”  כמו  אורתודוקסים-פלורליסטיים  מדרש  בבתי  וכן  יצחק,  שיח  וישיבת 
ו”קולות”. שימש כרב קהילת יקר בלונדון. שיעוריו עוסקים בתלמוד, חסידות וקבלה, 
החסידית  במוזיקה  היוצרים  חלוצי  עם  נמנה  פילוסופית.  פסיכולוגית  פרשנות  עם 

העכשווית.
engelmany@gmail.com :ירושלים                 נייד: 052-4239868              דוא”ל
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יהושוע יעקובי
עולה חדש/ישן מקהילת בני אפרים, אשר עבר גיור בישראל וחי עמנו היום ופועל ללא 

הרף להכרה בזכותו של השבט האבוד להיות חלק ממדינת ישראל.
הרא”ה 117/9, רמת גן – 52401                            נייד: 052-3823788

yehoshuayacobi@gmail.com :דוא”ל
www.bneiephraimcommunity.com :אתר אינטרנט

יואל פרץ, דר’
מרצה לפולקלור באוניברסיטת בן גוריון ובמכללה האקדמית אחוה ותחום ההתמחות 
שלו הוא סיפורי עם במרחב התרבות היהודי ובמרחבי תרבות נוספים. יואל גם מופיע 

כמספר סיפורים מקצועי ומנהל את מס”ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור.
רח’ ביכורים 34, חיפה, 34577                       טלפונים: 04-8383510  0507-507626

yoelprz@netvision.net.il  :דוא”ל
אתר אינטרנט: אתר מס”ע )המרכז לסיפורי עם ולפולקלור(

/http://web.macam.ac.il/~yon

יפה עזר
המורכבת  להקה  של  כוריאוגרפית  והעצמה.  לריפוי  כדרך  וריקוד  בתנועה  עוסקת 
מאנשים בעלי צרכים מיוחדים, עובדת עם כל סוגי האוכלוסייה – נשים, קשישים וילדים. 
מעבירה סדנאות לשחרור רגשי באמצעות שמחה וצחוק. יפה מאמינה כי לכל אדם יש 
את הניגון האישי שלו, כאמירתו של הבעל שם טוב “שהתפילה המהירה לשמיים היא 

דרך סוליות הנעליים”.
מושב לבנים    נייד: 050-8297907

יפה עפשטיין
יהדות  ללימודי  “פרדס”  מכון  כמנהלת  ומשמשת  ליטורגיקה  הלכה,  תלמוד,  מלמדת 
יפה  עו”ד.  לשכת  חברת  אילן,  בר  מאוניברסיטת  במשפטים  תואר  בעלת  בירושלים. 
היתה תלמידה לשעבר בכולל “פרדס” , כמו גם “מכון מתן” לתלמוד. יפה לימדה במכוני 
דורות, כולל דרישה, ישיבה , כולל קיים, מרכז לוקשטיין, תא שמע, יהודה הצעיר. הייתה 
חברה בבית מדרש “רשות הרבים”, פעילה בנושאי האורתודוקסיה המודרנית בישראל 

במרכז יעקב הרצוג. בעלת תואר שני בתלמוד באוניברסיטה העברית, ירושלים.
מטודלה 12/8 ירושלים                         טלפונים: 054-7464465
                                                    yaffa@pardes.org.il :דוא”ל

http://www.pardes.org.il/hebrew :אתר אינטרנט

ירון אלון
העברית.  מהאוניברסיטה  בפילוסופיה  שני  תואר  ובעל  ישראל  למחשבת  החוג  בוגר 

מרצה ומנחה קבוצות ביהדות ובפילוסופיה. 
התמרים 15, ראש פינה                              נייד: 052-6272682  

yaron.alon@gmail.com :דוא”ל
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לאה רזניקוביץ
מקדמת בריאות ואחות העוסקת  בחינוך לבריאות, מחברת הספר “רק לא דיאטה”, 

העוסק בשיפור אורח החיים.
אדם הכהן 14  חיפה 32714                נייד:  04-8120644

leahreznik@013net.net  :דוא”ל
www.notjustdiet.co.il :אתר אינטרנט

לירון הוך, דר’
יהודית בימי הביניים”. נושאים מרכזיים של מחקרי:  בעל תואר שלישי ב”פילוסופיה 

הגותו של דון יצחק אברבנאל והגותו של הרמב”ם.
קיבוץ כברי, ד”נ אשרת 25120

נייד:  054-8171266   
  lironhoch@hotmail.com :דוא”ל

מיכאל וינגרטן, פרופ’
לפני  לצפת  משפחה, עבר  רופא  אוקספורד,  אוניברסיטת  בוגר  בארץ,  שנה  ארבעים 

שנתיים ומשמש משנה לדיקן לחינוך רפואי בפקולטה לרפואה בגליל.
הפקולטה לרפואה בגליל. ת.ד. 1589, צפת     

www.biu.ac.il :אתר אינטרנט

מיכל גוברין, דר’
סופרת, משוררת ובמאית תיאטרון ישראלית.

ראש המחלקה לתיאטרון במכללת אמונה,
ומרצה באוניברסיטת תל אביב,

לימדה במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים.
michal.govrin@gmail.com :דוא”ל

מלכה גלבוע, דר’
ילידת ירושלים, חיה בכרמיאל מאז היווסדה. 

אם לשלושה ילדים וסבתא לנכדים. 
דוק’ לספרות חז”ל,  והיסטוריה של הבית השני. 

עבדה כמורה וכמנהלת בי”ס בכרמיאל 
גמלאית המחלקת את זמנה בין משפחה, התנדבות וכתיבה. 

malkagilboa@walla.com :כרמיאל             דוא”ל
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מרי רודולף, פרופ’
2012 כדי להוביל את תחום בריאות הציבור בפקולטה לרפואה  עלתה ארצה בשנת 
 20 ובמשך  ילדים בארה”ב  בגליל של אוניברסיטת בר אילן. היא התמחתה ברפואת 
שנה הייתה רופאת ילדים קהילתי ופרופסור לבריאות  הילד באוניברסיטת לידס בצפון 
אנגליה. היא מתמודדת עם האתגר של עליה לגליל יחד עם תרומתה ליוזמה המכוונת 

לשיפור הבריאות בפריפריה הצפונית של הארץ.
הפקולטה לרפואה בגליל. ת.ד. 1589, צפת              טלפונים: 0722644930

www.biu.ac.il:אתר אינטרנט                          mary.rudolf@biu.ac.il    :דוא”ל

משה לביא
חיפה.  באוניברסיטת  הקהירית  הגניזה  לחקר  המרכז  וראש  ומדרש  לתלמוד  מרצה 
ההתחדשות  ובין  האקדמי  הלימוד  בין  המשלבות  חדשות  לימוד  מסגרות  מוביל 

החינוכית והחברתית בתחומי היהדות.  
הכובשים 41ב, זכרון יעקב                          נייד: 052-6446933

moshe.lavee@googlemail.com :דוא”ל
https://haifa.academia.edu/MosheLavee :אתר אינטרנט

משה סמואלס
עוסק בתחום החינוך היהודי הבלתי פורמאלי מזה 12 שנה, בישראל ובתפוצות. בעברו 
המסורתית  הנוער  בתנועת  חינוך  ראש  לאלאבמה,  היהודית  הסוכנות  שליח  היה 
עולם בת”א-יפו”. לאחרונה הקים  “תיקון  ומנהל תוכנית מסע מצטיינת בשם  נוע”ם, 
וייעוץ חינוכי בתחום  את “היהודי הנודד”, חברה המספקת תכנים, תוכניות חינוכיות 

העמיות היהודית. 
הרב אהרונסון 32 דירה 6 ת”א                        נייד:  052-8756403

moshe.wanderingjew@gmail.com :דוא”ל
www.wanderingjew.co.il :אתר אינטרנט

נדיה לוין
נדיה היא אשת יחסי ציבור, אירועים, גיוס כספים, מחברת בין אנשים וגורמת לדברים 
שאכפת לה מהם לקרות. היא נולדה בלונדון, אבל מאוד נוכחת בירושלים ומשמשת 
חדשה”  “שירה  היא  בירושלים  שלה  הקהילה  ירושלים”.  “לימוד  של  משותף  כיו”ר 

ובשמונה החודשים האחרונים היא נמנית עם נשות הכותל.
נייד: 054-5337000 כתובת – ירושלים   

ladidah2000@gmail.com :כתובת דוא”ל
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נירית סקלקה
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, בוגרת לימודי אמנות והערכת עתיקות. 

עוסקת בעיצוב פריטים סרוגים ובהנחיית סדנאות ייחודיות וקבוצות סריגה. 
מנחה קבוצות נשים סורגות עבור מיטב חנויות העיצוב בארץ. 

מצפה הילה, נייד: 054-7720065
niritskalkam@gmail.com  :דוא”ל

nurushabagalil.blogspot.com:אתר אינטרנט

נתן אופיר, ד”ר
יהודית  בפילוסופיה  ושלישי  שני  תואר  סיים  )אופנבכר(  אופיר  נתן  ד”ר  הרב 
באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הוסמך כרב ע”י הרבנות הראשית לישראל וכיהן 
כרב האוניברסיטה העברית במשך 16 שנה. ד”ר אופיר מתמחה בהוראת המדיטציה 
היהודית לאור הנוירופסיכולוגיה.  היום הוא מלמד בבה”ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 
ביוגרפי  ספר  פרסם  לאחרונה  אונו.  קרית  האקדמית  המכללה  של  החרדי  ובקמפוס 

אודות הרב שלמה קרליבך. 
טל’ 02-5636093, 052-2408822,  072-2326630

www.JewishMeditation.org.il, www.CarlebachBook.com :אתרים

סוזאן וינגרטן
היסטוריונית של האוכל, המתמחה באוכל בספרות התלמודית.

רח’ בר יוחאי 18 תד 362  צפת 1310301
נייד: 050-7537184

       weingarten.susan@gmail.com :דוא”ל

סוניה ליפשיץ
תושבת בר יוחאי שבגליל, דתית לאומית. בוגרת מחשבת ישראל ומקרא באוניברסיטת 

חיפה, מוסמך להוראה לתנ”ך ומקצועות היהדות מכללת שאנן.
בר יוחאי,           נייד : 050-2222062
sonialif8@gmail.com  :דוא”ל
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סיוון מס, הרב
ישראלית”,  יהדות   - “תמורה  פעילות  את  המאגד  הפורום  החילונית”  “היהדות  יו”ר 
ההומניסטית  היהדות  בטאון   - חופשית”  “יהדות  החילונים,  הרבנים  מועצת  מרח”ב 
ישראלית  מנהיגות  להכשרת  מכון  ישראלית”  יהדות   – “תמורה  דיקן  ועוד.  חילונית, 
יהודית. המכון הוא חלק מהפדרציה הבינלאומית ליהדות חילונית הומניסטית, שעמיתיו 
פעילים בארגונים ויוזמות להעצמה יהודית הומניסטית בתחומי החינוך, החברה, היחיד  
ופיתוח  חיים  טקסי  מגוון  ומועד,  חג  טקסי  באמצעות  מבוצעת  הפעילות  והמשפחה. 

תוכניות חינוך והשכלה.
רחוב עוזיה 11, ירושלים 93143                       נייד: 0523366541 

rsivanmaas@gmail.com  :דוא”ל

סימה גץ
תסריטאית ומפיקת סרטי ילדים בנושאים יהודיים. תושבת העיר מעלות. בת למשפחה 
ירושלמית שורשית, שעברה לגור בצפון  שם עסקה ועוסקת בחינוך בתפקידי ניהול 
והוראה. בעלת תואר ראשון ביהדות ובמתמטיקה ותואר שני בחינוך ואומנויות. בוגרת 

ביה”ס לתסריטאות.
רח’ קורנית 8 מעלות תרשיחא                      נייד: 052-8827498

עובדיה חממה
מוסיקאי, יוצר

מנכ”ל חברת חממה חקלאות ושיווק

טלפון 050-5243102

עופר גביש
חוקר תולדות הזמר העברי ומנחה שירה. מפרסם את סיפורי הזמר בספרים, בכתבות 
עיתונאיות, בתחקירים לסרטי תעודה, בפינות רדיופוניות בגלי צהל )בין השאר בתכניתו 
של שמעון פרנס( וברשת ב’ )פס הקול של המדינה ועוד(, בטיולים מזמרים )המצאה 

שלו שכבשה את חבורות המטיילים והשרים(  וכמובן בהופעות.
קיבוץ יפתח ד.נ.מרום הגליל 1384000                   נייד: 052-5012662

    www.gavisho.com :אתר אינטרנט                          go436@gavisho.com   :דוא”ל
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ציפורה נאמן / משה נתן
מורה  צפורה  ז”ל.  נאמן  יעקב  ורבה  מורה  חמיה,  של  תלמידתו  נייר,  לגוזרי  שני  דור 
בגמלאות מקדישה את כל זמנה ומרצה להחייאת אומנות מגזרות הנייר. עד כה לימדה 
יחד עם בן זוגה משה נתן את אומנות מגזרות הנייר המסורתיות בכל רחבי ישראל, 
ארה”ב, קנדה, צרפת, שוויץ ואנגליה. מעל 15,000 איש השתתפו בסדנאות עם צפורה 
ומשה. מלבד בלימוד גליל, הם השתתפו בלימוד אנגליה, לימוד ליברפול, לימוד מודיעין, 

לימוד ערבה ולימוד יוצאי ברית המועצות לשעבר.
חיפה, שדרות הל”ה 9, 32202                                טל: 04-8121036   נייד:052-2257676  

   ziporan@gmail.com :דוא”ל

www.papercuts.co.il :אתר אינטרנט

רבקה אמבון
ישראל  עם  של  להיסטוריה  בחוג  ודוקטורנטית  והגליל  צפת  תולדות  חוקרת 
באוניברסיטת תל-אביב.  אוצרת של מוזיאונים היסטוריים ואתנוגרפיים, כיום ב’בית 

של דונה גרציה’, טבריה.
תושבת הגליל, משתייכת לקהילת ‘לימוד גליל’.

עמוקה 13802                         נייד: 054-5876510
rivkaamb@post.tau.ac.il  :דוא”ל

רבקה הבסי, דר’
חוקרת השירה העממית בלאדינו, פעילה בארגון “קהילות שרות פיוט וניגון”.

רח’ קק”ל 50, קרית טבעון 36082
טלפונים: 04-9837802   נייד: 054-2273379

hank@netvision.net.il  :דוא”ל

רון שלייפר
מרצה באוניברסיטת אריאל, ראש המרכז לחקר ביטחון ותקשורת, חוקר את הלוחמה 

הפסיכולוגית בעבר ובהווה.  
פרנקפורטר 4 ירושלים    97225                                  טלפון:  02-5868714

rons@ariel.ac.il     :דוא”ל

שולמית שחף
בעלת תואר ראשון בחינוך ותקשורת עוסקת בתנועה מזה שנים רבות. מטפלת באיזון 

גוף נפש ושיאצו ומנחת מעגלים וקבוצות.  
הגליל 114 א’, נווה שאנן,חיפה                                      

20089a1@gmail.com :דוא”ל נייד:   052-8224544  
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שלום המר, הרב
רב אורתודוקסי, עוסק בחינוך במגוון מערכות זה 22 שנים. מרצה בפני קהילות בחו”ל 
הראשית,  הרבנות  יהודית,  תודעה  מטעם  מרצה  וא”י.  יהודית  זהות  אידיאולוגיה,  על 

צה”ל. יועץ חינוכי למגזר החרדי בבית שמש ומרצה במרכז מורשת בגין בירושלים.
היסמין 24 א’, נופי אביב, בית שמש                        נייד: 050-4743335

rabbihammer@rabbihammer.com :דוא”ל

שלמה בן אליהו, הרב
רב המועצה האזורית מטה אשר,

מרצה לקבלה ויהדות.
נייד: 050-2794675

shlomob@matteasher.org.il  :דוא”ל

שמעון אטיאס
נשוי ואב לארבעה ילדים. מחנך, מורה למתמטיקה ותנ”ך ורכז תרבות ישראל בתיכון 

המקיף אורט מעלות.
מעלות          נייד: 050-8836797

moc.liamg@itanomihs  :דוא”ל

שרה ב”ק
החינוכית,  הטלוויזיה  חדש”  “ערב  התוכנית  ויוצרת,מגישת  קולנוענית  עיתונאית, 
ומגישה תוכניות רדיו שונות )גלי ישראל, אקו 99(. כותבת בעיתון “סופהשבוע”. שימשה 
ככתבת החינוך של חדשות ערוץ 2. לאחרונה החלה לשיר גם בפני קהל מעורב. נשואה 

לרב אפרים ב”ק ואמא לשישה ילדים, גרה בקיבוץ כפר עציון
כפר עציון ד.נ. צפון יהודה                                 נייד: 050-5704875
                                           sarabeck360@gmail.com :דוא”ל


