מכון תגלית לחינוך בסיור ויד יצחק בן צבי
תכנית הסמינר ,מחזור ד' חלק שני
24/7//4 – 20/7//4

יום ראשון -20.7./4,כ"ב תמוז התשע"ד
היום הראשון – פטיש מסמר :כלים למחנך.
 09:00 – 09:00פעילות חזרה לסמינר :איתי שבח ויותם פרבר.
מטרת הפעילות :פעילות שמחזירה את המשתתפים לפורמה של קבוצה .העלאת
חוויות ,רשמים ומחשבות מההפסקה בין חלקים ראשון ושני.
 09:54 – 09:00הנחיות לסמינר – חיליק.
 10:00 - 09:54הפסקה
11:00-10:00

"על אתרים ושאלות" (חלק א') – סטיב ישראל.
מטרת הסדנא :איך להסתכל על אתר בצורה חינוכי? איך לשאול שאלה
חינוכית? איך להשתמש במידע ולא לשפוך מידע?

11:40-11:00

סטיב ישראל :עלה ארצה לקיבוץ בשנת  .1994בשנת  1991החל לימודי
היסטוריה יהודית לתואר שני באוניברסיטה העברית וכך הגיע לתחום החינוך
היהודי הבלתי פורמלי (בו היה מעורב עוד לפני עלייתו ,בהיותו בתנועת נוער),
ומאז נשאר בתחום .מלמד ומאמן מחנכים במגוון מסגרות ,בישראל ובחו"ל
ובנוסף כותב חומרים חינוכיים .נשוי לדינה ,ניו יורקרית לשעבר ,ולהם ארבעה
בנים ובית רועש מאוד בירושלים.
הפסקה

10:10-11:40

"על אתרים ושאלות" (חלק ב') – סטיב ישראל.

15:10- 10:10

ארוחת צהרים (כריכים וסלטים עלינו).

14:50-15:10

"הטקסט ככלי חינוכי" – שלומית נעים נאור.
מטרת ההרצאה :איך ניתן להשתמש בטקסט ,ככלי חינוכי ולהפוך אותו למרכז
הפעילות.
שלומית נעים-נאור :מנהלת תכנים והכשרה ב"מקום" יחידת התוכן של
הסוכנות היהודית .שלומית מתמחה בהוראת מקורות יהודיים ,מגדר ושירה.
בעלת תואר שני בכתיבה יוצרת מאוניברסיטת בן גוריון  .נשואה לניסימי ואמא
לשתי בנות .בזמנה החופשי כותבת.

16:00-14:50

הפסקה.

19:00-16:00

המוזיקה ככלי חינוכי" – סקוט קופלנד.
מטרת הסדנא :איך משתמשים במוזיקה בהדרכה? מה ניתן להפיק מכלי
המוזיקה?
סקוט קופלנד :איש חינוך ומורה דרך ,כיהן כדיקן העמיתים במכון מנדל
למנהיגות ,ניהל את אגף התיירות החינוכית בסוכנות היהודית ועומד היום בראש
מכון תגלית לחינוך בסיור.

19:54 -19:00

"מחשבות" – נטע.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום שני  -2/.7.20/4 -כ"ג תמוז התשע"ד
היום השני
9:00-9:00

'רגע חושבים' – טניה.

10:00-09:00

הרצאה" :זהות יהודית – ישראלית" – ד"ר מוטי זעירא.
ד"ר מוטי זעירא :סופר ,והיסטוריון ,מתמחה בתחום חקר התרבות החלוצית
בארץ ישראל והעליות השנייה והשלישית .בעל תואר ראשון בספרות ומחשבת
ישראל ,תואר שני בלימודי ארץ ישראל ודוקטורט בתולדות עם ישראל .היה
ממייסדי המדרשה באורנים ,מרכז חינוכי-רעיוני העוסק בשאלות זהות יהודית,
ציונות וחברה ומשנת  1994משמש כמנהלה .הוא יו"ר המכינה למנהיגות
חברתית על שם יצחק רבין .במשך  00שנה עורך טקסי חיים ומנחה קבוצות
לימוד שונות .נשוי לסמדר ,ציירת ,ואב לשלושה .חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד.

10:40-10:00

הפסקה.

11:00-10:40

"הזהות היהודית ישראלית שלי" – סקוט קופלנד וחיליק ולד.
מטרת ההרצאה :שיחת עיבוד בהמשך להרצאת הבוקר ,בדגש על זהותי האישית.

11:40-11:00

הפסקת צהריים.

15:10-11:40

"איך בונים קהילה" – אביגיל קופרמן ויואב בילר.
מטרת ההרצאה :איך הופכים קבוצה לקהילה? מהי התאוריה של בניית קבוצה?
איך ניתן למפות קבוצה?
אביגיל קופרמן :בעלת תואר ראשון בתקשורת ועיתונות של מכללת ספיר ומורת
דרך מוסמכת מטעם משרד התיירות .עבדה כעיתונאית ב"מסע אחר" ו"מסע
ישראלי" .מדריכה סיורים חינוכיים ,סיורי אוכל ,סיורים גאו פוליטיים
וסמינרים של דיפלומטיה ציבורית( .חיה בירושלים ליד ביבי ):
יואב בילר :מורה לספרות ומחנך .מדריך חברתי בעבר ,מורה דרך ומחנך בסיור
בהווה .עוסק בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,מאמין גדול במיזוג של
חוויה וידע .בסדר הזה .חושב שהדבר הכי אדיר בעבודה הזו אלו סיורי ההכנה,

מאמין שכיף אינו אמצעי אלא מטרה בפני עצמה ,ושכיף אינו סותר עומק אלא
יכול לנהל איתו זוגיות פורייה.
15:50-15:10

הפסקה.

16:10-15:50

"יחסינו לאן? יחסי צוות בתגלית" – דפנה קורן וחיליק ולד
מטרת הסדנא :מהם האתגרים וההזדמנויות בעבודת הצוות? מהי חלוקת
התפקידים והאחריות בצוות?
דפנה קורן :מדריכה תגלית קרוב לחמש שנים ,לצד תוכניות חינוכיות אחרות
כמו  -בתי ספר יהודיים בחו"ל ומסעות לפולין .סטודנטית לתואר שני לתולדות
עם ישראל באוניברסיטת חיפה ,גרה ברחובות ,נשואה .אוהבת את עבודתה.

16:00-16:10

הפסקה.

19:54-16:00

שאלות ותשובות :ניצן מגל  -שמו ,ערבה רז – גרזון וחיליק וולד.
ניצן מגל-שמו :נולדה בקיבוץ להבות הבשן וכעת גרה בנופית .סיימה קורס מורי
דרך בשנת  1009ומאז עובדת כמורת דרך ונהנית מכל רגע .הגיעה לתגלית במקרה
לפני כארבע שנים ומאז נשאבה אל העולם המרתק והחשוב הזה של היהדות
מחוץ לארצנו .כיום ,אם טרייה ועובדת כמורת דרך עם קהלי יעד שונים
ומגוונים ,אך עם מקום חם בלב לקבוצות התגלית.
ערבה גרזון-רז :הייתה קצינה בצבא כשהצטרפה בשנת  1009לאוטובוס תגלית
מניו ג'רזי .כמו רבים ,היא התאהבה וכבר בקיץ  1009החלה לעבוד בתגלית
כמדריכה חברתית תוך כדי לימודיה בקורס מורי דרך .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.

" 19:00 – 19:54מחשבות" – אדריאן.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום שלישי  – 22.7./4 -כ"ד תמוז התשע"ד
היום השלישי – מיצוי מסרים
9:00-9:00

רגע חושבים – נעה.

 09:00 – 09:00היכרות וסקירה כללית -מנחי חברת הדליין מדיה.
מטרת הסדנא :כל משתתף יציג את עצמו ויפרט את ציפיותיו מהסדנא.
הדליין מדיה -הדליין מדיה היא חברה מובילה בייעוץ תקשורת בינלאומית .החברה מורכבת
מעיתונאים וכתבים מרשתות כמו  ABC ,CNNואחרות ,והיא מספקת שירותי ייעוץ תקשורת
לארגונים מובילים ,כשאלה נזקקים למסרים חזקים והעברת מסרים אפקטיבית .החברה מאמנת
דוברים ודיפ לומטים ממשרד החוץ של ישראל כמו גם את הדרגים הגבוהים בצה"ל להעביר את
המסר שלהם בהצלחה בתקשורת הבינלאומית .בנוסף ,הדליין מדיה מספקת שירותי ייעוץ
תקשורת לעסקים וארגונים שלא למטרות רווח ברחבי המזרח התיכון.
דפנה אלגום:דפנה אלגום היא עיתונאית חוקרת עטורת פרסים שעבדה למעלה מעשור ברשתות
טלוויזיה אמריקאיות .דפנה שימשה הן כמפיקה והן כאחראית מערכת עבור  ABC Newsבדסק
המזרח התיכון ,וכמפיקה בתוכנית המגזין החדשותית הבינלאומית  CNN&TIMEשל רשת CNN
באטלנטה ,ארה"ב .אלגום זכתה בפרסים עבור כתבות התחקיר שלה ,ובעבור סיקור מלחמת לבנון
השניה ב 1006-ב .CNN-היא ערכה ראיונות עם מנהיגים עולמיים ,אנשי עסקים ואילי הון
בינלאומיים ,כוכבים הוליוודים ומוזיקאים ידועים.
הלה פרל :הלה פרל היא מפיקה וכתבת מנוסה שעבדה ברשתות ועיתונים אמריקאיים וישראלים.
הלה שמשה כמפיקה בדסק המזרח-התיכון של  ABC Newsבישראל ,בערוץ  1הישראלי ,וברשת
 Court TVבניו-יורק .הלה היתה אחראית לסיקור ארועי חדשות כמו פיגועי טרור בישראל
והארועים שאחרי ה 11-בספטמבר בניו-יורק .ב 1005-עברה מחדשות לריאליטי כמפיקה בפועל
עבור רשת  .ABCהלה היא גם כותבת נלהבת .כתבות שלה פורסמו בידיעות אחרונות ,מעריב וה-
 ,Jerusalem Postכולל טור ביקורת מסעדות שבועי שהתפרסם בניו-יורק.
דבורה דנן :עלתה לישראל ב 1001-מלונדון ,אנגליה .קיבלה תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,ותואר שני בכתיבה יוצרת מאוניברסיטת בר-אילן .ב 1010-הפכה לעורכת מקימה של
 Premium Zoneשל ה .Jerusalem Post-עבודתה כללה עריכת מאמרי דעה שהוצעו למערכת על

ידי נושאי תפקידים ממשלתיים ,וראיונות למצלמה עם קובעי מדיניות מובילים ,שנערכו במתכונת
שבועית .בנוסף לתפקידה כעורכת ,כתבה דבורה מאות מאמרי דעה וכתבות תחקיר בתחומי
הפוליטיקה ועניין אנושי.
איתן צ'רנופסקי :איתן הצטרף להדליין מדיה בתחילת  ,1010לאחר שהחל את הקריירה שלו ב-
 .Finn Partnersהוא בעל תואר ראשון מהמרכז הבינתתחומי בהרצליה ,ותואר שני מLondon -
 .School of Economicsאיתן מנהל מספר תיקי לקוחות בהדליין מדיה ,ומתמחה בניסוח מסרים
אסטרטגיים ומיתוג.

 10:00 – 09:00מבוא תיאורטי – תקשורת אסטרטגית.
מטרת הסדנא :מבוא תיאורטי בליווית מצגת הכוללת את התכנים המרכזים
בתקשורת אסטרטגית.
10:54-10:00

הפסקה.

 11:00 – 10:54ניתוח וחידוד מסרים חינוכיים.
מטרת הסדנא :התייחסות וחידוד מסרים וערכיים.
11:10-11:00

סבב סימולציות ראשון.
מטרת הסדנא :סימלוציה מעשית של הדרכות/ראיונות מול המצלמה.

 11:10 – 11:10הפסקה.
 10:00 – 11:10המשך סבב ראשון.
 15:00 – 10:00ארוחת צהריים.
15:44-15:00

סבב ראיונות שני.

 14:10 – 15:44הפסקה.
 16:00 – 14:04המשך סבב ראיונות שני.
 16:00 – 16:00שיחת סיכום.
19:00-16:00

"מחשבות" – אולינקה.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום רביעי -22.7./4 -כ"ה תמוז התשע"ד
היום הרביעי :יער ועצים.
09:00-9:00

"רגע חושבים" – נתן.

10:00-09:00

בית מדרש" :בין זיכרון והנצחה" – סקוט קופלנד.
בית המדרש יעסוק בשאלות של זיכרון ושכחה בזהות
מטרת ההרצאה:
היהודית הישראלית ובעבודה שלנו כמחנכים

 10:40 – 10:00הפסקה.
11:10-10:40

"הוראת השואה באתרי הנצחה"  -ד"ר שרון קיינגסטר.

מטרת ההרצאה :מהו הנרטיב הישראלי והיהודי לשואה? האם זהים הם? האם זיכרון
השואה ,השתנה במשך השנים?
ד"ר שרון קנגי'סר כהן :מנהלת מרכז התיעוד בע"פ במכון הרמן של יהדות זמננו.
מלמדת את נושא השואה באוניברסיטה העברית בירושלים והייתה מחנכת בסיורים
חינוכיים לאירופה.
 10:10 – 11:10הפסקת צהריים.
" 15:00 - 10:10בין חינוך והסברה" – סקוט קופלנד וחיליק ולד.
מטרת הסדנא :מהו ההבדל בין חינוך והסברה? האם אני מחנך או המסביר
הלאומי?
 14:50 – 14:30הפסקה.
16:10-15:40

"האתגרים למדריכים בנושא תדמיתה הבינלאומית של ישראל" –

מירי אייזן.
מטרת ההרצאה :מהם האתגרים העומדים בפני המחנכים בנושא הסכסוך ישראלי –
פלסטינאי?

מירי אייזן :שרתה בחיל המודיעין הישראלי  10שנה .השתחררה מצה"ל בדרגת אלוף
משנה בשנת  .2005בתקופת מלחמת לבנון השנייה מונתה לדוברת הממשלה לתקשורת
הזרה ,ובהמשך ליועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה .כיום ,ממשיכה לעסוק בנושאי
מודיעין ,ביטחון והסברה בהרצאות ,מפגשים ,ימי עיון וסיורים .בוגרת תואר ראשון
מאוניברסיטת תל אביב ,תואר שני מאוניברסיטת חיפה ,ובוגרת המכללה לביטחון
לאומי .היא עמיתה בכירה במרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן.
16:50-16:10

הפסקה.

19:10-16:50

"הלהיט ההדרכתי שלי" – משתתפי הסמינר
מטרת הסדנא :יצירת בנק מתודות עבור משתתפי הסמינר ובאמצעותם.

 19:50 – 19:10מחשבות – רוני.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום חמישי -24.7./4 -כ"ו תמוז התשע"ד
היום החמישי
09:00-9:00

"רגע חושבים" – אורי.

11:10-09:00

"מיומנויות הנחייה"  -חלק ב' :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.

 11:00 - 11:10הפסקה.
" 11:00 - 11:00האני המאמין החינוכי שלי"  -חלק ב' :שלומית נעים – נאור.
מטרת הסדנא :המשך סדנת הכתיבה שהחלה בחלק א.
 10:10 - 11:00הפסקת צהריים.

15:40-10:10

"על אתרים ושאלות – תרגול" – הדרה גיל וחיליק ולד.
מטרת ההרצאה :תרגול בבניית מערך הדרכה לאתר ,לפי המתודה בתחילת חלק
ב'.

14:10-15:40

הפסקה.

16:54-14:10

סיכום בכתב ובע"פ – חיליק ולד.

 19:00 – 16:54מחשבות – בני.
סיכום יום – חיליק ולד.

