אביאור איל עמרני .יליד  .'75גדלתי והתחנכתי בעיקר בקרית ארבע ,ועם
בגרותי למדתי יהדות ועל החברה הישראלית במכינה הקדם צבאית בעלי.
לאחר שירות צבאי ביחידה קרבית שכלל הדרכת טירונים החלטתי שאני רוצה
להמשיך ולהדריך .את טבילת האש שלי עם יהדות התפוצות עשיתי בין כותלי
חוות הנוער בירושלים בהדרכת נוער 'תיכון רמה' של התנועה הקונסרבטיבית
בארה"ב ,ובהמשך בהדרכת קבוצות מחו"ל במסגרת קק"ל .שנה לאחר מכן,
כשביקשתי לקחת חלק בתהליך משמעותי יותר ,יצאתי לשליחות בפירנצה,
איטליה .לימדתי יהדות ,למדתי שיעור חשוב על חיי קהילה ,והפכתי להיות
מעורב בה רגשית עד היום ,והשאר ,היסטוריה .חוויה זו עיצבה אותי כפי שלא
עשתה זו אף חוויה אחרת .חזרתי לארץ עם טעם איטלקי ,שלא פג עד היום,
אבל תמיד מחובר ליהדות התפוצות ,ואיני רואה את חיי כאדם ,כישראלי
וכיהודי ,ללא חיבור מחייב זה.
אני נשוי באושר ואב גאה לשתי מלאכיות .יחד בחרנו לחיות בתקוע לפני למעלה
משנה ,מתוך רצון לחיות בקהילה סובלנית ומעורבת בדעת עם הבריות.
בעשור וחצי האחרונים עסקתי בתחומים שונים ,התמחיתי בתיירות לאיטליה
בפרט ולאירופה בכלל ,עסקתי בקידום פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים,
ובשלש השנים האחרונות חזרתי לשלב בין שני עולמות בהם אני מצוי – אני
מנהל מסעות מורשת יהודית באירופה מטעם החוויה הישראלית ,חברת בת של
הסוכנות היהודית .קהלי היעד העיקריים שלי מצויים בארצות דוברות אנגלית,
אך אט אט אני נכנס לעבוד גם בקרב החברה הישראלית.
לפני שנה וחצי נקראתי לדגל לקחת חלק בהקמה ובניהול תנועה ציונית חדשה
– 'מעבר לקשת'  -הפועלת כעת בשמונה מדינות ברחבי העולם ,ומבקשת לחזק
פעילות ציונית מקומית ,לחבק קהילות יהודיות ,וגם נלחמת בדה-לגיטימציה
שפושה בעולם כלפי מדינת ישראל ,ונקראת לדגל למשימות לאומיות חשובות,
תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממשל בארץ .התנועה אף רצה לבחירות בקונגרס
הציוני העולמי.
בהמשך למה שציינתי לעיל ,אני חש שעלינו כישראלים להכיר באחינו שבחרו
ובוחרים לחיות מחוץ לארץ ישראל ,ובדרכם .ישראל מספיק חזקה ומשמעותית
כדי לעורר השארה עבורם ולהיות פרו אקטיבית במערכת היחסים איתם ,גם
אם הם ,ובתוכם ישראלים רבים ,אינם בוחרים בה כביתם .על ישראל להפוך
אבן שואבת גם עבור מי שלא חי בה את חיי היומיום שלו .אני מאמין שהפוקוס
שלנו כיחידים וכאומה צריך להיות מופנה כעת גם לעבר הקהילות היהודיות
שמעבר לים .עלינו להכיר את סיפורם ,את אמונותיהם ,את אהבותיהם ואת
אורח חייהם .זה אתגר וזכות להתקשר לחצי מעם ישראל שלא חי במדינת
ישראל.

אוריאל אלדד .בן  .32נשוי באושר ואב לארבעה ילדים ואחד נוסף בדרך.
נולד והתחנך בכפר אדומים ,ישוב קהילתי לדתיים וחילונים .
עם תום שירותו הצבאי החל לעסוק בפעילות חינוכית במשך מספר שנים בהן
הדריך בפרוייקט "תגלית" ומסע ישראלי ואף הקים ושיחק בתאטרון שטח
חינוכי .בשנים האחרונות הקים ארבע מכינות קדם צבאיות לנוער מהפריפריה .
בעל תואר ראשון בתנ"ך ולימודי א"י.
אורנה וולף-לוי .ילידת מושב נהלל שבעמק יזרעאל ,נכדה של מקימי המושב,
והיום חברה בקהילת כפר עזה שבעוטף עזה .נשואה לצחי ,מנהל מסלול
שליחות בסוכנות היהודית ואמא גאה לשני ילדים מקסימים עוז  ,7ברקת .6
בוגרת תואר ראשון של סמינר הקיבוצים בחינוך מיוחד (מסלול למצטיינים)
ותואר שני מאוניברסיטת תל-אביב בחינוך והיסטוריה .אורנה עוסקת בחינוך
כבר קרוב ל 20-שנה ,אהבה אותה ינקה מאמה שהייתה מורה אף היא .אך
תשוקתה האמיתית בתחום החינוך הוא העיסוק בפיתוח תוכניות חינוכיות .בין
שלל התפקידים אותן מילאה בשנים האחרונות ,אורנה עסקה בפיתוח תפיסה
חינוכית ייחודית של מרכז למידה לנוער מחוסר קורת גג ,כתבה תוכניות
לימודים ייחודיות בהיסטוריה לחיילי מכא"ם להשלמת  10שנות לימוד ,הדריכה
מורים בתוכניות שפה .לימדה אנגלית וספרות ב e-learingהוראה מרחוק.
בשנת  2003יצאה לשליחות של שנתיים במנצ'סטר אנגליה ,מטעם הסוכנות
היהודית ,שם ניהלה מרכזיה פדגוגית של החינוך היהודי הבלתי פורמלי ,כתבה
ופיתחה תוכניות הדרכה ,הדריכה והכשירה מדריכים ומורים בתנועות הנוער,
מועדני הנוער ובתי הספר היהודיים .עם חזרתה מהשליחות פגשה את צחי,
שהיה שליח בארצות הברית ,בכנס של שליחים חוזרים .לאחר חתונתם יצאו
יחד לשליחות נוספת ביוהנסבורג ,דרום אפריקה .אורנה היתה מורה לעברית
כשפה שניה בבית הספר היהודי קינג דיוויד שביוהנסבורג .החיבור לעולם
היהודי נשאר נר לרגליה ולכן חיפשה את המקום ליצור את החיבור שבין
הקהילות בארץ ובתפוצות גם בעשייה ובעבודה שלה בבית הספר היסודי בשער

הנגב לאחר חזרתה מהשליחות ,וכיום ,אורנה עוסקת בפרויקט תאומות בתי
ספר בין שער הנגב לבית הספר ג'ויש אקדמי שבבסן דייגו.
אסף גמזו .נשוי ואב לשניים ,מתגורר ברחובות .בוגר תכנית מחזור ד' של
"אופקים" להכשת מורים מצטיינים למדעי היהדות ,אוני' ת"א .לימד מחשבת
ומורשת ישראל במערכת החינוך העל יסודית .לימד באוניברסטת ת"א בנושאי
תקשוב ,חינוך ופילוספיה של החינוך .ב 2014-מונה לאוצר המוזיאון הישראלי
לקריקטורה ולקומיקס.
אריק לידרמן .בן  ,32נשוי לאליסה ומתגורר בירושלים .אריק נולד בקייב
שבאוקראינה ועלה לישראל יחד עם הוריו בגל העלייה הגדול מברית המועצות
בתחילת שנות ה .90-אריק גדל והתחנך בהרצליה ולאחר סיום הלימודים
בתיכון התנדב במשך למעלה משנה במספר מסגרות במחלקת הרווחה של
עיריית הרצליה .אריק התגייס לשירות משמעותי בצה"ל ובתחילת דרכו היה
מש"ק קשר ביחידת סיירת מטכ"ל .בהמשך יצא אריק לקורס קצינים וביצע
שורה של תפקידי פיקוד מרכזיים :מפקד צוות ומפקד פלוגה בבית הספר
לקצינים של צה"ל (בה"ד  ,)1קמב"ץ וק.אג"מ של יחידת קשר מיוחדת בחיל
המודיעין .לקראת דרגת הסרן ביצע אריק הסבה לחיל החינוך והנוער והמשיך
לבצע שורת תפקידי פיקוד נוספים ומאתגרים :מפקד פלוגה בבסיס מחו"ה אלון
(פיקד על אוכלוסיות ייחודיות ועל עולים חדשים מלמעלה מ 25-מדינות שונות),
סגן מפקד מגמת עולים ומדריך ראשי של יחידת מרחב מרכז בקהילה .בתפקידו
האחרון פיקד אריק על בסיס הגדנ"ע ג'וערה ועסק בהכנת אלפי בני נוער
(בעיקר מקרב אוכלוסיות ייחודיות) לשירות בצה"ל .בין שלל התפקידים בצבא
סיים אריק בהצטיינות תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן וכן
הוביל צוות בפרויקט "צמ"ח" (ציונות מנהיגות וחינוך) ובמסגרתו לימד שיעורי
אזרחות בכיתות "אתגר" .כיום אריק ממשיך בשירות בצה"ל כקצין בדרגת רס"ן.
דוד לאור .יליד מקסיקו בן  ,52עליתי לארץ בשנת  ,1990מתגורר במודיעין.
גדלתי במשפחה נורמטיבית ,ומסביבי תרבות מקסיקנית בספרדית ,אך שייך
לקהילה קונסרבטיבית במקסיקו סיטי ,לדוברי אנגלית בלבדBeth Israel ,

 .Community Center.שני פנים בחיי :החומר והרוח .מחד איש מדע
וטכנולוגיות,בעל תואר ראשון במדעי המחשב עם ניסיון של כ 25-שנה בתחום
ה,IT-ומאידך איש רוח ודת ,מסיים לימודי רבנות מטעם התנועה ליהדות
מתקדמת בישראל ,בהיברואיוניון קולג' ) (HUCבירושלים .אני גם מנהל
ומרחיב אתר וואב לדוברי ספרדית בלבד ,שבניתי בשנת  ,2010המלמד שיעורי
יהדות דרך סרטוני וידאו .האתר הפך להצלחה לא צפויה .כמות החברים
הרשומים מגיעה ליותר מ 6000-תלמידים ממדינות שונות בדרום אמריקה
וספרד .היום בעולם ההי-טק אני עובד כמנהל צוות תמיכה טכנית ב-
סטארקוםסיסטאמס מול לקוחות מכל העולם .בעולם הרוח ,אני חלק מצוות
הרבני של קהילת יזמ"ה במודיעין ,אחראי על פרויקט בני/בנות מצווה וטקסים.
לקהילת יזמ"ה קשר רציף ,ומשמעותי עם קהילות דומות בארצות הברית,
ופעמיים בחודש הקהילה מארחת לקבלת שבת וסעודה ,אורחים וחברים רבים
מארצות הברית .התעניינתי בתוכנית רודרמן ,על מנת להרחיב ולהכיר לעומק
את התרבות ,והביטים השונים של קהילות בארצות הברית – איתם אנו עובדים
בצורה אינטנסיבית דרך קהילת יזמ"ה וכחלק מהעבודה הרבנית בתנועה של
היהדות המתקדמת בישראל.
יהודה להב .בן  35גר בחיפה ,נשוי לאביטל ואב ל 2-בנים .נולדתי וגדלתי
בקריית ביאליק כבן לשני הורים עובדי מדינה .שירתי בחיל הים כקצין שליטה
ולאחר השחרור בחרתי ללמוד משפטים באוניברסיטת חיפה .לאחר סיום לימודי
וההתמחות בבית המשפט השלום בתל אביב התחלתי כמעט במקביל לימודי
תואר שני במשפטים באוניברסיטת חיפה ודוקטורט בפילוסופיה של המשפט
באוניברסיטת טורינו באיטליה בנושא פרשנות בתי המשפט בישראל ,גרמניה
ודרום אפריקה את מושג ״כבוד האדם״ .במקביל ובין ישראל לאיטליה עבדתי
באוניברסיטת חיפה כמתרגל במספר קורסים בפקולטה למשפטים .בתקופה זו
נחשפתי והתעניינתי רבות בשיטת הממשל ומשפט בארה״ב ,במיוחד במאה
השנים הראשונות לקיומה נושא שמעסיק אותי עד עצם היום הזה .לאחר סיום
הדוקטורט בחרתי להתמקד יותר בדורך הצעיר ולכן נרשנמתי למסלול הסבת

אקדמאים לתעודת הוראה במכללת אורנים והתחלתי לעבוד כמורה לאזרחות
ומחנך בחטיבה העליונה של בית הספר הריאלי בחיפה ,מקום עבודתי כיום.
יהונתן טוקר .בן  ,29רווק ,מתגורר בירושלים .מנכ"ל תנועת "התעוררות"
בירושלים .מרצה במכינות קדם-צבאיות ובקורסי פיקוד בצה"ל בתחומי
מנהיגות ,חברה ישראלית ותרבות יהודית .ניהל את המדרשה הגבוהה בעין
פרת .מייעץ לחברות הזנק בתחום חשיבה ארגונית יצירתית .בוגר תואר ראשון
בספרות עברית והתכנית הרב תחומית מהאוניברסיטה העברית.
יובל הראל .נולדתי ( 11.9.1982כן מגדלי התאומים אבל אני הייתי
קודם)וגדלתי בקיבוץ רגבה שבגליל המערבי .כיום אני גר בקיבוץ חנתון שהוקם
לפני  25שנה ע"י התנועה הקונסרבטיבית ונמצא בקצה בקעת בית נטופה
שבגליל .אני נשוי באושר לדנה ואב לשתי בנות אורן ואופיר .במהלך חיי עסקתי
ועדין עוסק בחינוך על מגוון תחומיו מפנימיות דרך תנועות נוער וכו' .כיום אני
מחנך זאת השנה ה 5 -כיתה י"א ומלמד היסטוריה בחט"ע רוגוזין שבקרית
אתא .את התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת חיפה בחוג ללימודי א"י
ובחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ואת תעודת ההוראה עשיתי דרך תוכנית
"חותם".
יונית צור .שמי יונית צור ,בת  26במקור מהישוב תקוע וכיום מתגוררת בתל
אביב .בוגרת לימודי תואר ראשון בהיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
מאוניברסיטת תל אביב .הוריי עלו לישראל מארה"ב ולמרות ששניהם נטמעו
בחברה הישראלית גדלתי בבית דו לשוני ורב תרבותי כאשר התרבות
האמריקאית דומיננטית ביותר .מכאן כי ההתעניינות שלי בתכנית נובעת מקשר
מולד מבית אך גםמהתעניינות בתהליכים ושינויים המתרחשים כיום בארה"ב
ובקרב הקהילות היהודיות בצפון אמריקה בפרט .אני מקווה באמצעות תכנית
הלימודים להעמיק אתהזיקה והידע.
יעל זיגלשטיין .גדלה ברעננה ,גרה כיום בירושלים .בוגרת לימודי תואר ראשון
מטעם החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה.מורת דרך בעלת ניסיון
עשיר בעבודה עם קבוצות חינוכיות מהתפוצות ,בין היתר כרכזת תכניות

"תגלית-קשר" .עבדה בתפקידים שונים בתנועה הרפורמית האמריקאית
בישראל מטעם ה .)Union for Reform Judaism( URJ-יעל הייתה שליחת
הסוכנות היהודית בתכנית השליחים למחנות הקיץ בצפון אמריקה ומשמשת
חברה בצוות המיונים וההכשרות של התכנית.יעל רואה בתכנית רודרמן
כהזדמנות ייחודית לבחון לעומק יחסי יהדות ארה"ב ומדינת ישראל ובתוך כך
ללמוד על קשת הזהויות היהודיות הצומחות בתוכן.
יעל לרנר .נשואה ואם לשלושה ילדים ,בעלת תואר ראשון בתקשורת וניהול,
עיתונאית מזה  15שנה ,נמנית עם צוות מייסדי עיתון "ישראל היום" ,ומכהנת
כעוזרת לעורך הראשי .במקביל כותבת את מדור הטיולים "על המפה" במגזין
"שישבת" של העיתון ,טורי דעה בנושאי אקטואליה וכתבות מגזין בנושאים
שונים .בחרתי להתמקד בתחום התיירות ,תחום שתמיד היה קרוב ללבי.
תיירות עבורי היא ,קודם כל ,אהבת אדם ,גילוי מקומות חדשים ותרבויות
חדשות ,תחום הנוגע בחינוך ,פוליטיקה ,כלכלה ושיח ציבורי ,למעשה זוהי דרך
ההידברות הטובה ביותר בין אנשים ,עמים ,קהילות ותרבויות שונות .בתוקף
תפקידי אני מארחת משלחות ,שגרירים ופוליטיקאים מהארץ ומהעולם ,ולא
פעם מרגישה כשגרירה המייצגת את ישראל ,על רבדיה השונים והמגוונים.
תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל ריתקה אותי מהרגע
הראשון שהתוודעתי לתכניה ומטרתה ,ואני מלאת התרגשות על ההזדמנות
לשלב בין תפקידי השונים עם גורמים רבים בארץ ובעולם ,לבין התיירות ,אותה
אני רואה כמנוף צמיחה אדיר ,וכמקור לקירוב לבבות מכל העולם.
לאה זזון .אני מורה מזה  23שנים ,מרכזת שכבת יא' ,מרכזת היסטוריה,
מחנכת כיתת ל"ב(מב"ר) ומורה לאזרחות בתיכון עירוני ג' בחיפה .בעלת שני
תארים שניים מטעם אוניברסיטת חיפה -תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל,
ותואר שני בנושא :גרמניה ואירופה המודרנית .בנוסף בעלת תואר בניהול בתי
ספר.
מאז ומתמיד אהבתי את הלימודים באקדמיה אבקש להמשיך בלימודיי במסגרת
תוכנית רודרמן ביהדות ארה"ב על מנת להעשיר ידיעותיי בנושא ולהנחיל את
הידע לתלמידיי הרבים.

מאירה אפרים-וולקוביץ .עובדת כמחנכת ורכזת חינוכית בבית הספר
הבינלאומי במכללה האקדמית לחינוך-אורנים .בעבודתה היא עוסקת בחינוך
וחיבור בין בני נוער וסטודנטים יהודים מישראל ומארה"ב לחקר משותף של
זהות יהודית ,עמיות יהודית וקשר למדינת ישראל .במהלך לימודיה בתואר
הראשון היא ריכזה תוכנית התנדבותית של סטודנטית למען נוער בסיכון ולקחה
חלק באינספור תוכניות שונות עם סטודנטים יהודים מארה"ב ,דרך מכללת
אורנים והסוכנות היהודית .למאירה ,תואר ראשון בחינוך בלתי פורמאלי
ומחשבת ישראל ממכללת אורנים .היא לימדה במשך שנה מחשבת ישראל
ותנ"ך בבית הספר "בן גוריון" שבעמק חפר ,וכן שימשה כמדריכה ,רכזת
מדריכים ומורה במחנה "יבנה" שבניו המפשייר במשך חמש שנים.
מורן קרוב צברי .בת ,31נשואה,גרה במושב ינון .מטפלת ברכיבה (באמצעות
סוסים) ומדריכת רכיבה מערבית ,מטפלת באמצעות בעלי חיים ובעלת תואר
ראשון במדעי החברה ,במסגרתו למדתי קורס בנושא יהדות ארה"ב וכך
נחשפתי לתחום .בשירותי הצבאי שירתי ביחידת ה'קרקל' כלוחמת ונהגת
האמר .כבונוס על הצטיינותי נשלחתי ללוות ולהשתתף בהדרכת קבוצת יהודים
אמריקאים במסגרת פרוייקט 'תגלית' ,מה שכבר אז פתח לי צוהר לאוכלוסיית
יהדות ארה"ב .עובדת לפרנסתי מזה חמש וחצי שנים בתפקיד דיילת אויר באל
על ,נמצאת הרבה על קו ארה"ב-ישראל .טיילתי הרבה בעולם ,חייתי תקופות
ארוכות באירלנד ,אוסטרליה והודו ותמיד מצאתי את עצמי עוסקת באופן טבעי
בהסברה וביחסים בין ישראל לתפוצות .ציונות ,זהות יהודית ואהבת ישראל הם
ערכים שבוערים בי מטבעי ואני מבטאת אותם באשר אלך כשגרירה של רצון
טוב .כאחת שגדלה על ברכיי האתאיסטיות מצאתי את דרכי ,בחיפושיי הרבים,
אל היהדות וכיום אני מחוברת יותר מאי פעם לשורשיות שלי.
ניר בונה .נשוי לשני ומתגורר ביישוב אלון הגליל .בוגר תואר ראשון בחינוך
ובלימודי מדינת ישראל מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב .במשך שנים עבד ניר
כמדריך טיולים במערכת החינוך בישראל ובתור מנחה בפרוייקטים חינוכיים

שונים בנושאי זהות יהודית -ציונית .ניר ושני חזרו לאחרונה משליחות בת
שנתיים מטעם הסוכנות היהודית בפדרציה של מחוז פאלם ביץ' בפלורידה.
במסגרת השליחות עסקו בחינוך ישראל בקהילה ,ארגון אירועי ישראל
קהילתיים והובלת משלחות מהארץ לפאלם ביץ' ומפאלם ביץ' לישראל .כיום
עובד בסוכנות היהודית בתור רכז קשרי גומלין במסגרת שותפות ביחד של
הסוכנות היהודית בין הקהילה בצפת חצור וראש פינה והקהילה בפאלם ביץ'
פלורידה.

עינב מיכאלי .בעלת תואר ראשון בשפה וספרות אנגלית ואומנות יצירה
מאוניברסיטת חיפה .לאחר לימודי התואר הראשון למדתי לתעודת הוראה
לאנגלית באוניברסיטת חיפה .אני מורה לאנגלית מזה  11שנים בבית הספר
הדמוקרטי ,חילוני דתי קשת שבזיכרון יעקב .ארה"ב וישראל היו תמיד חלק
מחיי ומזהותי.אמי אמריקאית,

היא עשתה עליה מקליפורניה בשנת

.1970במהלך חיי תמיד הייתי חשופה למשפחה וחברים יהודים מארה"ב .כמו
כן בילדותי גרתי עם משפחתי שלוש שנים בארה"ב .אני זוכרת שכששבנו
ארצה וסיפרתי לחברותי שנהגנו לבקר כל שבוע בבית הכנסת הרימו גבה..
ושאלו אותי "מה ,אתם דתיים?" .רק כשהתבגרתי הבנתי את פשר השאלה
ושבצם לאנשים רבים בארץ אין הרבה ידע על היהודים החיים בארה"ב .כיום
כמורה לאנגלית ,רבים מתלמידי שואלים אותי אם נולדתי בארה"ב ואם אני
בכלל יהודיה .כשאני מספרת להם שכמובן שאני יהודיה ושבארה"ב חיים המון
יהודים ,הילדים מאוד מופתעים .הגעתי לתוכנית מכיוון שחשוב לי ומעניין אותי
מאוד להעמיק את הידע שלי על יהדות ארה"ב שהיא חלק משורשי .חשוב לי
ללמוד על הקשר שבין יהדות ארה"ב למדינת ישראל ולנסות בדרכי כמורה
לחזק אותו.
ענבל בריסקין – פרי .גרה במושב בית יצחק בעמק חפר ,נשואה לטל ואמא
לשלוש בנות .מנחת קבוצות לומדות ובעלת תואר ראשון בהיבטים
התפתחותיים בחינוך ולימודים כלליים באוניברסיטת תל-אביב .בוגרת תכנית
העמיתים של "קולות" ,לימודי "סוגיות חיים" בHUC -ירושלים וקורס מובילי

קהילה במדרשה באורנים .בעלת "קלאס" ( –) www.klas.co.ilחברה לסדנאות
גיבוש ופעילויות ייחודיות באמצעות משחקים של פעם .מנחה קבוצות וטקסים
במסגרת "זית" – זהות יהודית תרבותית בעמק חפר .רכזת פרויקט "מקורוק" –
נוער יוצר רוק מהמקורות – בארץ ובעולם .מנחה בית מדרש להורים וילדים
במסגרת עמותת יהלו"ם – ילדים והורים לומדים .מנחה קבוצות מעורבות של
אזרחים ותיקים ונוער ,במגשים דו-שבועיים קבועים .משנת  1998יוצאת
לשליחויות במחנות קיץ יהודיים בארה"ב ובאירופה .ב 4 -השנים האחרונות
יוצאת למחנה קיץ "ספראוט לייק"  -יהודה הצעיר,עם כל משפחתה ,בתפקיד
מנהלת תחום אמנויות הבמה במחנה.
רותם וינר שפירא .בעלת תואר  B.Edמסמינר הקיבוצים עם התמחות בחינוך
דמוקרטי .רותם הייתה שליחה קהילתית מטעם הסוכנות היהודית ,בפיטסבורג
פנסילבניה ,ארה"ב ומספר מחנות קיץ .היא חברה בקהילת יזמים צעירים מכל
העולם  ROIבוגרת תכנית העמיתים של בית המדרש "קולות".

סיימה קורס

מנחי עמיות יהודית בבית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית
התפוצות .בשבע השנים האחרונות מנהלת את קרן אריה יהודה ישראל,
שלוחה של הארגון הבינלאומי  LION OF JUDAHקרן של נשים ישראליות
פילנתרופיות אשר תורמות לפרויקטים להעצמת נשים ונערות בתחומים שונים.
נשואה לירון ואמא של עידן ( )5.5הילה (.)2
רעות נוימן .בת  30מכפר מעש כיום מחיפה .מאז שאני זוכרת את עצמי אני
עוסקת בתחום ההדרכה עוד לפני הגיוס לצה''ל הדרכתי בתנועת
הנוער,התנדבתי עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים וכשהגעתי לצבא ידעתי בדיוק
מה אני רוצה לעשות .התגייסתי כמדריכת שריון משם המשכתי לקורס קצינים
שהיה הראשון בבה''ד  1לבנים ובנות ביחד .סיימתי את שירותי הצבאי כראש
מדור גוף פיתוח הדרכה בחיל ההנדסה .ההכרות הראשונה שלי עם עולם
יהדות ארצות הברית החלה כשהתקבלתי למשלחת של הסוכנות היהודית
במחנות קיץ שונים בארצות הברית ,עשיתי זאת במשך  6שנים (בהם גם
שימשתי כראש משלחת ,ראש שכבה ,ראש תוכניות ישראל וסגנית מנהל מחנה
קיץ) וגם כשליחה קהילתית .סיימתי תואר ראשון בהצטיינות בתקשורת וחינוך

חברתי קהילתי במכללת אורנים .שמשתי כסיו׳ר אגודת הסטודנטים .במשך
שלוש שנים הייתי רכזת בבתי ספר במסגרת תוכנית ״שמים את הצפון במרכז״-
סטודנטים חונכים נוער בסיכון .עוד בהיותי סטודנטית התחלתי לעבוד בתחנת
רדיו במשך כשלוש שנים וסיימתי כמגישת חדשות ועורכת ומפיקה
ראשית .הנחתי סדנאות לזהות יהודית בבתי ספר יסודיים במסגרת תוכנית
"יחדיו" מטעם התנועה ליהדות מתקדמת במוזיאון התפוצות הוכשרתי כמנחת
סדנאות לעמיות יהודית .כיום אני מובילה תוכניות למנהיגות נוער בינלאומיות
בבית ספר הריאלי העברי בחיפה ,מובילה משלחות נוער לארצות הברית,
מלמדת תקשורת ודיפלומטיה ציבורית ומערכות ניהול מידע וידע .בנוסף אני
מנהלת מרכז קהילתי לנוער בסיכון מטעם תנועת הצופים .ומסיימת תואר שני
בחקר החינוך האלטרנטיבי באוניברסיטת חיפה.
שושנה בקר .ילידת הארץ ,דור שני לעולים מבריטניה וירושלמית גאה .בוגרת
תואר ראשון בארכאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית .מזה עשרים שנה
עוסקת בענייני העם היהודי בארץ ובעולם במגוון תפקידים .התחלתי כמדריכה
ואחראית על צוותים היוצאים להדריך במחנות קיץ בארצות הברית דרך
הסוכנות היהודית והדרכה וריכוז של קבוצות נוער מחו"ל בארץ .בין השנים
 2000-2004שימשתי כשליחת נוער קהילתית ותנועתיתבארה"ב שם עבדתי
בפדרציה היהודית של דטרויט כאחראית על כל הנוגע לישראל בקהילה ,חיזוק
הקשר של הנוער ושאר הקהילה לישראל ע"י תכנון והפעלת אירועים ותוכניות
שונות וכן אחריות על פעילות תנועת הנוער הבונים דרור בכל המידווסט (מישיגן
ושיקגו בעיקר) .לאחר החזרה מהשליחות ,ניהלתי את תוכנית "עוצמה" ,תוכנית
חינוכית בחסות הסוכנות היהודית וארגון הגג של הפדרציות היהודית בארץ,
לצעירים בוגרי קולג' מצפון אמריקה שבאו לארץ ל 10-חודשי שירות קהילתי
במגוון מקומות בארץ .משם המשכתי לארגון הג'וינט ועבדתי במשך כחמש
שנים בניהול קשרי תורמים במחלקה הרוסית .לאחרונה סיימתי את תפקידי
כמנהלת חטיבה ב"חוויה הישראלית" ,חברת בת של הסוכנות היהודית ,חברת
תיירות חינוכית המביאה יהודים מכל העולם ומכל הגילאים לסיור חינוכי בארץ
והצטרפתי כמגייסת משאבים לצוות של ה"אגודה לקידום החינוך" ,שפועל

לצמצום הפערים החברתיים והחינוכיים בישראל.בזמן החופשי שנשאר לי ,אני
פעילה מאוד ב"מלכת המדבר" ,ומזה כשש שנים שאני מתנדבת שם כממיינת
של משתתפות חדשות,כמלווה במסעות,פעילה באירועי תרומה לקהילה ,וכן
בצוות ההכשרה למלוות חדשות למסעות של המלכה.
שני בונה .נשואה לניר ומתגוררת ביישוב אלון הגליל .בוגרת תואר ראשון
בלימודי מדינת ישראל ולימודים רב תחומיים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
שני עובדת מאז  2007כמורת דרך מוסמכת מטעם משרד התיירות .במהלך
עבודתה הדריכה שני קבוצות רבות ומגוונות -החל מטיולי נוער ותגלית ,ועד
טיולי בר מצווה ,טיולים משפחתיים וצליינים ,לרוב מצפון אמריקה .שני וניר
חזרו לאחרונה משליחות בת שנתיים מטעם הסוכנות היהודית בפדרציה של
מחוז פאלם ביץ' בפלורידה .במסגרת השליחות עסקו בחינוך ישראל בקהילה,
ארגון אירועי ישראל קהילתיים והובלת משלחות מהארץ לפאלם ביץ' ומפאלם
ביץ' לישראל.
תמר גור-קראוזה .נשואה לאריאל ואמא לאביגיל .סטודנטית לרבנות רפורמית,
חיה ופועלת בעולם היהודי המתחדש במרחביו השונים .מנחת קבוצות לימוד
בית מדרשי פלורליסטי ומלווה ומנחה טקסי חיים .חזנית ומנחת תפילות
ליברליות ברחבי הארץ .עוסקת בהנחלת ערכי השיוויון והפלורליזם במסגרות
שונות ומגוונות.
בוגרת תוכנית "קריאת כיוון"-מכינה לשירות ציבורי לצעיריםמצטיינים וכן חברה
ב"פורום צעירי הנשיא".

