מכון תגלית לחינוך בסיור ויד יצחק בן צבי
תכנית הסמינר ,מחזור ד' חלק שלישי
3/9//4 – 7/9//4

יום רביעי -3.9./4 -ח' אלול התשע"ד
היום הראשון
90:99-90:49

פעילות חזרה לקבוצה – סמואל הקוסם.

90:49-09:09

הכנה ליריד מארגנים – אסטריד וסקוט.

09:09-09:09

הפסקה.

" 09:09-04:49מיומנויות הנחייה"  -חלק ב' :אלכסנדרה ביאלסקי ,יפתח שילובדי
ונתנאל יחיאלי.
מטרת הסדנא :הקניית כלים להנחיית קבוצות ,ככלי מרכזי בעבודת המחנך .הסדנא תתמקד
בשיחות עיבוד.
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.
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.

יפתח שידלובי :בעל ניסיון עשיר ומגוון בהנחיית קבוצות ופיתוח תוכן במסגרות ואוכלוסיות שונות
 בין היתר עבד ב'מכון נסיעה' העוסק בחינוך יהודי בלתי פורמאלי ליהודי התפוצות ,ב'עמותתעינב' עם נוער בסיכון ובתוכנית 'סטרייב' מבית ג'וינט ישראל  -הפועלת למען שילוב מחוסרי עבודה
בעולם התעסוקה ,בוגר תואר ראשון במדעי הרוח מהאוניברסיטה העברית ,תעודת הוראה של
'מכון כרם להכשרת מורים' ,ובוגר התוכנית להכשרת מנחי קבוצות של 'מכון ציפורי' .כיום עוסק
בפיתוח תוכן ,הכשרת מנחים ,ניהול שותפויות והנחייה של חיילים בסדנאות העוסקות בשאלות
זהות ,מנהיגות וערכים במסגרת עבודתו בעמותת 'בית מורשה'.

 04:49-00:49ארוחת צהרים.
 00:49-04:49שיבוץ ליריד מארגנים – אסטריד.
 04:49-04:49הפסקה.
 04:49-02:49עיבוד התצפיות – כנרת ארד  -שפירא ,יואב ברוק ויואב בילר.
מטרת הסדנא -עיבוד נושאי ליבה שעלו מהתצפיות.
כנרת ארד – שפירא :ריכזה את קורס המחנכים בסיור הראשון של מכון תגלית לחינוך בסיור
וכיום מרכזת את פעילויות הבוגרים של המכון ואת הפורום למדריכים הותיקים של תגלית

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.
יואב ברוק :בן  00גרוש  ,4 +יליד ירושלים ,גדל בירושלים ומתגורר בירושלים .בוגר תיכון הרטמן
בירושלים ,המכינה הקדם-צבאית והישיבה ליוצאי צבא בעלי ,המכון ללימודי הרמב"ם ביבנה,
התכנית למדעים מדויקים באוניברסיטה העברית ,וקורס מורי-דרך .עוסק בהוראת דרך ובחינוך
בסיור של קהלי יעד שונים.
02:49-02:49

הפסקה.

02:49-00:99
ולד

" השטח האפור" – ביטחון ובטיחות בתגלית :כינרת ארד – שפירא וחיליק

מטרת הסדנא :כיצד אני כמחנך מתמודד עם נושא הביטחון ובטיחות בתגלית.
חיליק ולד :מורה דרך בתגלית בחמש השנים האחרונות ורכז הסמינר במכון תגלית לחינוך בסיור
בשנתיים האחרונות .מחלק את זמנו בין הדרכה מסורתית ,הדרכה בתגלית וריכוז הכשרות
תגלית .גר במוצא.

00:99-00:01

מחשבות – עדי.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום חמישי -4.9.02/4 -ט' אלול התשע"ד
היום השני
90:09-90:99

'רגע חושבים' – גדליה.

" 90:99-09:09הוראת 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 קנג'יסר כהן :מנהלת מרכז התיעוד בע"פ במכון הרמן של יהדות זמננו.
מלמדת את נושא השואה באוניברסיטה העברית בירושלים והייתה מחנכת בסיורים חינוכיים
לאירופה.
09:09-00:99

הפסקה.

00:99-00:99

יריד מארגנים.

00:99-04:99

הפסקת צהריים.

04:99-01:09

ישראל והתפוצות בעיני צעירים יהודים בעולם :שמואל רוזנר.

מטרת הסדנא :סקירת צעירים יהודים בעולם כיום ביחסם למדינת ישראל ועמיות יהודית.
שמואל רוזנר :הוא עורך ,חוקר ועיתונאי .עמית בכיר ב"מכון למדיניות העם היהודי"
בירושלים .העורך הראשי של ספרי העיון בהוצאת כנרת-זמורה-ביתן-דביר .העורך הפוליטי
של העיתון היהודי-אמריקאי ג'ואיש ג'ורנל .בעל טור שבועי במהדורה הבינלאומית של העיתון
"ניו יורק טיימס".רוזנר מילא בעבר מגוון רחב של תפקידים בעיתונות ,בין השאר היה ראש
מערכת החדשות של העיתון הארץ .רוזנר הוציא עד כה שני ספרים ,אחד בישראל ואחד
בארה"ב .ספרו הראשון "שטעטל ,בייגל בייסבול ,על מצבם הנורא והנפלא של יהודי אמריקה "
יצא בהוצאת כתר והיה לרב מכר.
01:09-01:19

הפסקה.

" 01:19-01:09האני המאמין החינוכי שלי"  -חלק ב' :שלומית נעים – נאור.
מטרת הסדנא :המשך סדנת הכתיבה שהחלה בחלק א.
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.
 01:09 – 01:09מחשבות – רועי.
סיכום יום – חיליק ולד.

יום שישי 5.9./4 -י' אלול התשע"ד
היום השלישי
90:99-90:99

נסיעה לעיר העתיקה
רגע חושבים – ניקול.

90:99-04:99

סיור ברובע היהודי  -מיה פסקר,אביגיל קופרמן ,איל ביר וחיליק ולד.

מטרת הסיור :הצגת  4תחנות בסיור הרובע ,בארבע מתודות שונות.
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 41-
 62ובשנה האחרונה גם במסגרת תגלית.

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 )):
איל ביר :בן  62גר בירושלים אבא לאורי ונשואי למרינה .החל מ 6001עוסק בחינוך בלתי פורמלי
ומקיץ  6002עובד עם יהדות התפוצות במסגרות קיץ שונות .עד כה הוביל  42תגליות וסיים תואר
ראשון בעבודה סוציאלית קהילתית באוניברסיטת בר אילן.

04:99-00:01

הפסקה לאוכל וקניות.

00:01-04:99

נסיעה למעלה החמישה.

04:99-01:09

הפסקת צהריים וזמן התארגנות לשבת

01:09-02:49

"מי אוהב את השבת?"  -שלומית נעים נאור.

מטרת הסדנא :פעילות פתיחה וכניסה לשבת.

02:49-01:99

הפסקה.

01:99-00:00

קבלת שבת – ועדת קבלת שבת.

00:00

הדלקת נרות.

00:49-00:41

פיצול למניינים.

00:41-40:99

סעודת שבת.

40:99

עונג שבת – ועדת עונג שבת.

יום שבת -6.9./4 -י"א אלול התשע"ד
פרשת כי תצא

92:09-09:09

ארוחת בוקר.

90:41-09:09

בעקבות לוחמים וחולבים :סיור אופציונאלי בקיבוץ – חיליק ולד.

00:99-00:09

קידוש.

00:09-00:99

 19פנים לשבת :שלומית נעים – נאור.

מטרת הסדנא :הצגת צדדים שונים של השבת כברית ,קהילה או ערך
אוניברסאלי  -קוסמופוליטי.
00:99-01:09

סעודה שנייה והפסקת צהריים.

01:09-02:99

משחקים לשבת – סטיב.

02:99-01:09

השבת שלי – מוזיאון חפצים :שלומית נעים – נאור.
מטרת הסדנא :כיצד אני מתחבר לשבת ומהי שבת עבורי?

01:09-00:99

הפסקה.

00:99-00:41

צידה לדרך? מקומה של שבת בתגלית -חיליק ולד.

מטרת הסדנא :עיבוד של חווית שבת סמינר לעבודה בשטח.
00:41 -00:09

סעודה שלישית.

00:01

הבדלה – ועדת הבדלה.

49:09

אוטובוס חזרה לתחנה המרכזית.

יום ראשון -7.9./4 -י"ב אלול התשע"ד
היום החמישי
09:99-04:09

משובים בכתב ובע"פ.

04:09-04:09

הפסקה.

04:09-00:09

מכון סאלד – העברת משובים.

00:09-04:41

קבלת פנים בקפטריה.

04:41-02:99

טקס סיום.

