
 29-30.12.19 –מלמדים בכנס לימוד גליל  תש"ף 

 אוהב אדם -איש ספר בן העדה הדרוזית   אבו סאלחה מהנא

 מנהל תכנית ניצנים מעלה יוסף  אברג'ל שלום

 המכללה האקדמית לחינוך "חמדת הדרום" אילן נחםפרופ' 

 חיפאית, פעילה בנושאי קיימות עירונית, קהילה ושיתוף ציבור  אלכסנדרי אלה

 מלווה בדרך השאמן, מרפאה ואשת רפואה בולצמן מאיה

  Limmud-למד שנים במ(, 2000-2013היה מנהל הישיבה הקונסרבטיבית בירושלים ) גולדפרב דניאלהרב 

 רכז יחד זהות יהודית בקהילה גליל אליהו

 הירוקה מנכ"לית הרשת גפן חגית

 בימאית ומורה לתיאטרון, ממקימי תיאטרון גלילי  גרינשפון פאניה

 היסטוריון וכלכלן, מורה גרינשפון שי

 רבנים למען זכויות אדם "שומרי משפט" מנכ״ל  דבוש אבי

 מורה ,מרצה ומנחת קבוצות בנושאים של תרבות יהודית דרור מיכל

 מנכלי"ת החברה להגנת הטבע  האן איריס

 מרצה לפילוסופיה ומחשבת ישראל הוך לירוןדר' 

 מנכ"ל התנועה המסורתית הס יזהרדר' 

 סיפור מתעורר לחיים" -תאטרון הפלייבק "קפה נענעממקימי ומובילי  חבה אשכנזי הילה

 מורה )מרצה( למשפטים Positive Liberty and the Lawסופרת של  עם-בר-טרייגר קיםדר' 

 )מרצה( למשפטים מורה ישראלי ענתדר' 

 פסיכולוג קליני ודוקטורנט במסלול פסיכואנליזה לפרשנות בבר אילן.  כהן אלי

 מרצה בחוג למדעי ההתנהגות מכללה אקדמית צפת כהן ז'נטדר' 

 יזמית ומנטורית בעולם משתנה כהן נעמה

 המסורתית רבה של המניין המשפחתי כפר ורדים התנועה ר'לסטרג נטליהרבה 

 אשת חינוך מירון חני

 יועצת לניהול משאבי טבע ברשויות ומרצה לקיימות מעיין סולומון הגר

 אחד מהמעוררים והמקימים של קבוצות ותנועות לעשיה חברתית -)התנועה הקיבוצית(  מרשק יואל

 תרבות יהודית ישראלית במטה אשר-רכזת "אשרינו" סולנה קדוש לי-אור

 מנהל מתנס דנון סמניה אחמד



 

 מנהלת המכון למנהיגות הלכתית עברון דבורה

 רב הגרעין התורני בנהריה ודוקטורנט בבר אילן פייגלין יצחקהרב 

 משפיעה רוחנית ומרצה בכירה לחסידות ותלמוד ומלמדת בבימ"ד לרבנים ע"ש שכטר  פייגלסון מימירב דר' 

 אשת תקשורת, יזמית ופעילה חברתית פרידמן אושרה

 מייסדת ויו"ר הפורום הישראלי לעירוניות., קרן ירושלים ירוקהיו"ר  צור נעמי

אשת תוכן, מאסטרנטית למקרא, בלוגרית ומרצה על יהדות מזווית קצת אחרת, בעלת הבלוג יהדותי  צח שפרה

 למשתמש.

 מרצה בכיר במכללת שערי מדע ומשפט צמרת צבידר' 

 הדתי במעלה גלבועמרצה לחסידות מלמד בישיבת הקיבוץ  קיציס זאבדר' 

 מייסדת טבע עברי , ומנהלת תוכן של השומר החדש קרמר עינט

 מורה לאומנות ויצירה לילדים ונוער במגוון חומרים רודד רחלי

 אגרונום ריבק עופר

 עוסקת ביצירת סרטים דוקומנטריים כתחביב שביט נעמי

 ההנשימוקוד התנועה ימאפשרת ומלווה תהליכי צמיחה והתפתחות בדרך הר שחף שולמית

 פרופסור לספרות האגדה והמדרש שנאן פרופ' אביגדור


