מכון תגלית לחינוך בסיור ויד יצחק בן צבי
תכנית הסמינר ,מחזור ד' חלק ראשון
22/6//4 – 22/6//4

יום ראשון -22.6./4 ,כ"ד סיון התשע"ד
יום /
 00:90 – 00:00התאספות.
00:00- 00:90

טקס פתיחה :גידי מארק ויעקב יניב.

" 00:90- 00:00שלום נעים מאוד" – משחק היכרות .מנחה – יעל גודמן.
מטרת הפעילות :הכרות ראשונית.
יעל גודמן :נולדה בירושלים ,מורת דרך משנת  ,00רכזת קורס מורי דרך ,אם לשני
ילדים וכלב .את בעלה פגשה במהלך סיור חינוכי של תגלית .כיום יעל גרה
בירושלים ומנהלת את מרכז ההכשרות ביד יצחק בן צבי.
 00:01 – 00:90הפסקה.
00:90-00:01

שיחת פתיחה – חיליק ולד ,רכז הסמינר.
מטרת השיחה :הצגת מטרת הסמינר ,רציונל הסמינר ,הצגת צוות המכון ,לו"ז
חלק א ,דרכי התנהלות.
חיליק ולד :מורה דרך בתגלית בחמש השנים האחרונות ורכז הסמינר במכון
תגלית לחינוך בסיור .מתעניין בכדורגל אירופי ושינת צהריים .חולם לגור
בקיבוץ.

00:01-00:90

הפסקה.

02:01-00:01

"תגלית – מאלף ועד תו" – חיליק ולד.
מטרת ההרצאה :הצגת פרויקט תגלית ומכון תגלית לחינוך בסיור.

09:01- 02:01

ארוחת צהרים.

01:01-09:01

"שוברים את הקרח" – ערבה רז גרזון
מטרת הסדנא :הצגת אופציות שונות למשחקי הכירות והרציונל שלהם.
ערבה גרזון-רז :הייתה קצינה בצבא כשהצטרפה בשנת  2002לאוטובוס תגלית
מניו ג'רזי .כמו רבים ,היא התאהבה וכבר בקיץ  2000החלה לעבוד בתגלית
כמדריכה חברתית תוך כדי לימודיה בקורס מורי דרך .היא צמחה בחוויה
הישראלית שם עבדה עם מגוון קבוצות – אוסטרלים ,דרום אפריקאים ,בריטים
והודים .עבדה עם יוזמות חינוכיות שהכירו לה את אמריקה והמשיכה גם
בטללים .הרצון לשפר את החוויה ,שנראתה לה לא מספקת כקצינה ,הוביל אותה
לעבודה בתחום זה ולחשיבה תמידית על איך להעמיק את החוויה מבחינה רגשית,
חברתית ורוחנית .ערבה נשואה  +פצפונת בת חצי שנה  +כלב ומתגוררת בעתלית.

01:91-01:01

הפסקה.

06:10-01:91

"המצע החינוכי של תגלית" – ד"ר זהר רביב.
מטרת ההרצאה :הצגת החזון החינוכי של תגלית.
ד"ר זהר רביב :מכהן כראש מטה החינוך הבין לאומי של תגלית ובעל דוקטורט
במחשבת ישראל ומיסטיקה יהודית ומרצה בתחומים רבים.

 02:00 -06:10הפסקה.
 02:01 – 02:00העברת משובים – מכון סאלד.
מכון סאלד  -השותפות בין מכון סאלד לתכנית "תגלית" החלה לפני כ 1-שנים,
במהלכן המכון עורך מחקר הערכה רחב היקף על היבטיה השונים של התכנית.
במסגרת זו ,מלווה מכון סאלד בהערכה מעצבת את התכניות השונות של המכון
לחינוך בסיור,ובוחן את יישום התכנית בפועל ,תרומת התכנית למשתתפים
והשפעתה עליהם.
08:00 -02:01

סיכום יום והצגת "מחשבות" לסוף היום -.חיליק ולד.

יום שני  -22.6.20/2 -כ"ה סיון התשע"ד
יום 2
0:00-8:90

'רגע חושבים' – חיליק ולד.
מטרת הסדנא :הצגת הרציונל של רגע חושבים.

00:01-00:00

העולם היהודי כיום – פרופסור גדעון שמעוני.
מטרת ההרצאה :סקירת מצבם של יהודי העולם בעשורים האחרונים בנושאים
כגון :תפיסת מצבם ויחסם למדינת ישראל.
פרופסור אמריטוס גדעון שמעוני :כיהן בקתדרה ליחסי במכון ליהדות זמננו של
האוניברסיטה העברית .מחקריו מתמקדים בהיסטוריה יהודית מודרנית ובת
זמננו .שימש כמנהל "מרכז צ'ריק לחקר הציונות ,הישוב וארץ ישראל".
כיום הוא משמש יועץ אקדמי לבית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות,
תל אביב ,וכן יועץ תוכן ראשי בתכנון "מוזיאון העם היהודי" החדש בבית
התפוצות.

00:91-00:01

הפסקה.

02:00-00:91

"זהויות צעירות" :אסתר אברמוביץ – הלל ישראל.

02:10-02:00

מטרת ההרצאה :הצגת הפרופיל של משתתף בתגלית .מהם מאפייניו ועל מה
הוא חושב?
אסתר אברמוביץ :עובדת עבור הלל וחיה בירושלים .אוהבת את עבודתה בהלל.
מרגישה מבורכת וברת מזל לעבוד עם צוותי ומשתתפי תגלית.
הפסקת צהריים.

00:20-02:10

"הזהות היהודית שלי" :סקוט קופלנד וחיליק ולד.
מטרת הסדנא :התחלת עיסוק בזהות יהודית אישית ,מתוך תפיסה שגם המחנך
צריך להתעמת עם זהותו האישית.
סקוט קופלנד הוא איש חינוך ומורה דרך ,כיהן כדיקן העמיתים במכון מנדל
למנהיגות ,ניהל את אגף התיירות החינוכית בסוכנות היהודית ועומד היום בראש
מכון תגלית לחינוך בסיור.

00:00-00:20

הפסקה.

06:00-00:00

"סדנת  :"ODTרעות בירן.
מטרת הסדנא :לימוד עקרונות וכלים בסיסים בטכניקת Out door ( ODT
 .)trainingכיצד והיכן אני יכול להשתמש בטכניקה במהלך הקבוצה.
רעות בירן :מורת דרך ומחנכת ותיקה ,המתמחה בסיורי נישה וסדנאות למידה
חויתית .בין הדרכות ,משתדלת לתפקד כאמא וגם להצליח להנות מהחיים.

06:90-06:00

הפסקה.

" 02:00 – 06:90מחשבות" – משתתף בסמינר.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום שלישי  – 24.6./4 -כ"ו סיון התשע"ד
יום 2
0:00-8:01

נסיעה לארמון הנציב.

0:01-00:00

'רגע חושבים' :משתתף הסמינר.

00:00-00:01

" 20פנים לירושלים" – סקוט קופלנד.
מטרת הסדנא :איך מסתכלים על אתר מוכר במבט חדש?

00:90-00:00

הסעה ליד בן צבי.

" 09:00 – 00:90המפגש בתגלית" – אופירה בינו -אחראית תחום מפגשים בתגלית.
מטרת ההרצאה :הצגת רציונל המפגש בתגלית.
אופירה בינו היא מנהלת מחלקת מפגשים בתגלית ישראל .היא בעלת תואר
ראשון בחינוך ומתמטיקה ,ותואר שני בניהול מאוניברסיטת ליברפול .אופירה
עסקה במגוון תפקידי הוראה וחינוך ,הערכה וניהול פרויקטים וכן ניהלה בית ספר
קהילתי ניסויי בתל אביב.
09:10-09:00

הפסקת צהריים.

01:20-09:10

"מפגש פלוס" – דניאל סידר וחיליק ולד.
מטרת ההרצאה :כיצד יוצרים חווית מפגש יותר משמעותית? אתגרים ,מתודות
ולוגיסטיקה של חווית המפגש.
דניאל סידר :גדל בבית דובר אנגלית בירושלים ,תיכון הרטמן ,ומכינת אלישע.
שרת כלוחם בשריון ובדוכיפת .מורה דרך  1שנים ,עוסק בהדרכת משלחות עם
ה ,AJCהדרכות פרטיות ותגלית  .עשיתי עד כה  00תגליות עם סוכנים שונים ,ועוד
הדרכות בתחום החינוך היהודי בלתי פורמלי.

 01:00 – 01:20הפסקה.
02:00-01:00

"ההצגה ככלי חינוכי" – איל ביר ומיה פסקר.

מטרת ההרצאה :גיוון מתודות .איך להפוך הדרכה להצגה? איך להפוך לבמאי
ערב לפני? איך לכתוב תסריט?
איל ביר :בן  28גר בירושלים אבא לאורי ונשוי למרינה .החל מ 2000-עוסק
בחינוך בלתי פורמלי ומקיץ  2001עובד עם יהדות התפוצות במסגרות קיץ שונות.
עד כה עשה  08תגליות וסיים תואר ראשון בעבודה סוציאלית קהילתית
באוניברסיטת בר אילן.
מיה פסקר :היא בוגרת תנועת הצופים ,משקי"ת חינוך וקצינה .אחרי הצבא
עבדה במחנות הקיץ היהודיים ארה"ב ועם התיכון האמריקאי בארץ והייתה
רכזת בוגרת בתנועת בני המושבים .את השילוב בין החינוך דרך הטיול  /סיור
ובין הקהילה בתפוצות עשתה עם הוצאת תעודת מדריך ומאוחר יותר מורה דרך,
בעבודה עם תנועות הנוער ובתי הספר היהודיים מצפון אמריקה בביקוריהם
בארץ .מאז עיקר עבודתה הוא במסגרת זו עם קבוצות צפון אמריקאיות בגילאים
 00-26ובשנה האחרונה גם במסגרת תגלית .כיום מתפקדת כאמא חדשה וגאה
בתל אביב.
02:90-02:00

"מחשבות" – משתתף הסמינר.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום רביעי -22.6./4 -כ"ז סיון התשע"ד
יום 4
00:00-8:90

"רגע חושבים" – משתתף בסמינר.

00:90-00:00

"האני המאמין החינוכי שלי – חלק א" – שלומית נעים – נאור.
מטרת הסדנא :סדנת כתיבה ,על מנת להתחיל לגבש זהות מקצועית כמחנך
יהודי.
שלומית נעים נאור :מנהלת תחום עמיות יהודית בחטיבה לתכנון ואסטרטגיה
של הסוכנות היהודית .בעבר הייתה סמנכ"ל מליץ ,יו"ר רשת בתי המדרש
ושליחת הסוכנות היהודית בלונדון .לשלומית תואר שני בכתיבה יוצרת
מאוניברסיטת בן גוריון ,והיא עוסקת בשירה ובתרגום .שלומית מתגוררת
בירושלים עם ניסימי ובתם אביה צהלי.

00:10-00:90

הפסקה.

09:00-00:10

"מיומנויות הנחייה" – חלק א' :אלכסנדרה ביאלסקי ,אנה וינר ונתנאל יחיאלי.
מטרת הסדנא :הקניית כלים להנחיית קבוצות ,ככלי מרכזי בעבודת המחנך.
אלכסנדרה בלינסקי  -עוסקת שנים רבות בתחום הנחית קבוצות וחינוך בלתי
פורמלי .ניסיון בהנחיה ופיתוח של תכניות הכשרה לצוותים חינוכיים בישראל
ובתפוצות .עבדה כמנחת קבוצות בעמותות גשר ומלי"ץ ,העוסקות בחינוך יהודי
בלתי פורמלי ,וכיהנה כשליחת חינוך בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית.
אלכסנדרה היא בעלת תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה ובוגרת מכון
"ציפורי" להכשרת מנחי קבוצות.
אנה ויינר  -עוסקת בפיתוח תוכן יצירתי ובהנחיית קבוצות בתחום חינוך יהודי
בלתי פורמאלי יותר מעשור שנים .בוגרת תואר שני במנהל עסקים למלכ"רים
ותכניות מקצועיות למנחי קבוצות בתחום זהות יהודית .בין היתר עבדה
ב"אורנים – המכללה האקדמית לחינוך" וכיהנה כשליחה חינוך בארה"ב מטעם
הסוכנות היהודית.
נתנאל יחיאלי :בוגר מכון "ציפורי" בהנחיית קבוצות .נתנאל עוסק בהנחיה שנים
רבות בתחומים מגוונים .מנחה בבית מורשה בעבודה עם יחידות בצה"ל על
דינאמיקה קבוצתית ושאלות זהות .כמו כן ,הוא מדריך סיורים בירושלים
במסגרת עמותת גשר ובית הרב קוק .בעבר נתנאל הנחה במכון הרטמן את קורס
יעוד ויחוד של צה"ל ובארגון פעמונים סדנאות בנושא כלכלת משפחה .נתנאל
בוגר החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

 09:10-09:00הפסקת צהריים.
" 01:20 – 09:10תגלית מחזון והשפעה"  -ג'ודי כץ  -יוזמות חינוכיות ,צחי מגנאני  -מסע יהודי.
מנחה :חיליק ולד
מטרת הסדנא :איך לוקחים את המצע החינוכי של תגלית ומורדים אותו לרמת
התוכנית החינוכית ולרמת השטח.
ג'ודי כץ ,נולדה וגדלה בלואיויל קנטאקי ,עשתה עליה בשנת  2001וכיום
מתגוררת בגבעתיים .ג'ודי היא המנהלת החינוכית של מחלקת תגלית בחברת
יוזמות חינוכיות ועובדת במחלקה בארבע השנים האחרונות .העבודה עם קבוצות
תגלית מאפשרת לה לשלב את התשוקה בין אהבה לישראל ועבודה עם צעירים.
ג'ודי חובבת מושבעת של אוכל והיא ממש גאה בתוכיות הקולונריה שהיא
מתכננת למשתתפי תגלית ,שיוכלו להנות מאוכל המדהים בישראל.
צחי מגנאג'י ,בוגר ישיבות מרכז הרב והר המור בירושלים ,עוסק בחינוך יהודי
עם יהודי הגולה מזה  00שנה במסגרות שונות וכיום משמש כמנהל חינוכי
בחברת מסע יהודי.
01:00-01:20

הפסקה.

06:00-01:00

"הלהיט ההדרכתי שלי" – משתתפי הסמינר

 02:90 – 06:00סיכום חלק א :משובים בכתב ובעל פה – חיליק ולד.

