איה עובדיה .נשואה לשחר עובדיה ואמא לשלושה ילדים מקסימים (נעם בת  ,11תומר בן  7ויותם בן
שנה).בת  93ומתגוררת בישוב הקהילתי יעד שבמועצה האזורית משגב .עלת תואר ראשון
בקרימינולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בר אילן .עובדת מאוקטובר  0222ב"שותפות ביחד"
(בעבר "שותפות  )"0222של הסוכנות היהודית ,המחברת בין העיר כרמיאל ,המועצה האזורית
משגב והקהילה היהודית של פיטסבורג ,ארה"ב .שותפות ביחד כרמיאל – משגב -פיטסבורג הינה
אחת מבין  54שותפויות בין אזורים בארץ לקהילות בחו"ל שמפעילה הסוכנות היהודית .הקשרים בין
אזור כרמיאל – משגב והקהילה היהודית של פיטסבורג נמשכים כבר למעלה מ 11 -שנים והניבו
תכניות רבות לרווחת האזור .לקשר עם פיטסבורג יש מימד נוסף ,חשוב לא פחות והוא הקשרים
האישיים שנרקמו במהלך השנים בין אנשים ,תושבי כרמיאל ופיטסבורג .במסגרת עבודתה ,איה
עובדת בצמוד עם ישראלים ואמריקאיים ואחראית על פיתוח ,שימור וליווי קשרים אישיים אלה.
אלה אקרמן .בת  .07אחראית סטודיו לפילאטיס בתל-אביב ומתאמנת להנאתה .במקור מקיבוץ
יפתח שבגליל העליון וכיום מתגוררת בתל-אביב במשך חמש שנים .מסיימת בימים אלה תואר ראשון
בחברה וממשל מהמכללה האקדמית תל-אביב יפו ,עם התמחות ביחסים בינלאומיים .במהלך
התואר ,השתתפה בתכנית לדיפלומטיה ופוליטיקה בינלאומית הנקראת "מודל האו"ם" .כחלק
מהתכנית לקחה חלק בתור סגל המועדון במכללה ובהמשך הפכה לשופטת בתחרויות ארציות.
בכיתה י' יצאה למשלחת מטעם הסוכנות היהודית למחנה קיץ בקנדה ,שם הדריכה וכמו-כן עברה
קורס מדריכים צעירים .בצבא ,כמדריכת הנדסה קרבית ,נבחרה לצאת לשליחות הדרכה ,גם כן
מטעם הסוכנות היהודית ,לארה"ב .מאז ומתמיד היה חיבור בין הדרכה והסברה ,וכל אלה התבטאו
בצורות שונות דרך החוויות והניסיון שצברה.
אלינור ביטון-בריח .נול דתי וגדלתי בתל אביב .בת לשני הורים שעשו עליה מטעמים ציוניים ,ואמא
לשלושה ילדים .בעלת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך (בהתמחות מקרא ויהדות) ותואר שני בחינוך,
חברה וקהילה .גאה להיות חברת קהילה בקיבוץ "כפר עזה" ,בעוטף עזה (למרות הימים המשוגעים
שעברנו ושעוד נעבור).התנדבתי כשליחה מטעם הסוכנות היהודית ,לתקופות שליחות קצרות,
ובהמשך עבדתי בסוכנות היהודית במשך כ 1-שנים .בין תפקידי מנהלת חינוכית של תוכנית השליחים
למחנות קיץ בצפון אמריקה ,סגנית מנהל אגף שליחים למחנות קיץ ורכזת תוכן וחינוך בדסק צפון
אמריקה .השתתפתי בקורס "צוערים" של הסוכנות היהודית ובקורסי מנהיגות שונים.
עם המעבר לעוטף עזה ,הכרתי את עולם העמותות החברתיות כמנהלת סניף באר שבע של עמותת
עלם .כיום אני עובדת בחברה "קימאמה תוכניות חינוכיות" כמנהלת החינוכית של החברה ומנהלת
מחנה הקיץ "קימאמה מכמורת".

אלעד מאיר .נולד וגדל בחיפה ,ישראל .כיום הוא חי עם אשתו ו  5ילדיו בתקוע ,גוש עציון .לאחר
שרות קרבי בצה"ל הוא למד לתואר ראשון בחינוך תנ"ך ותושב"ע במכללת יעקב הרצוג.עיקר עיסוקו
של אלעד הוא בעולם החינוך ,והזהות היהודית  -ציונית בחו"ל וכן יזמות חברתית כגון השתייכות
לצוות ההק מה של עמותת "שמחה לילד" המסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים וכן ייסוד והקמת מיזם

" – 303תנך ביחד" לקריאת פרק תנ"ך יומי .בין השנים  0223 - 0222אלעד ניהל את משלחת
הסוכנות היהודית לסקנדינביה (שבדיה ,נורבגיה ,דנמרק ,פינלנד) ,התפקיד כלל ניהול לשכת הסוכנות
האזורית בסקנדינביה ,אחריות על מספר קהילות ,ניהול שוטף של המשלחת וכו' .כיום אלעד הוא יועץ
לענייני חו"ל למנהל אגף החינוך של קק"ל בישראל ובין השאר עובד עם שליחי חינוך ,תנועות הנוער
הציוניות בתי ספר וחינוך פורמאלי ולא -פורמאלי ברחבי העולם היהודי.
אריה יעקובסון .בן  ,99נשוי  ,5 +נולד וגדל בישראל ,בן להורים עולים משבדיה .אריה היה שליח
הסוכנות היהודית בסקנדינביה בשנים  0227-0212ומאז חזר ארצה ניהל מספר תוכניות לסטודנטים
יהודים מחו"ל בארץ .אריה הכיר באופן קרוב את יהדות ארה"ב ועבד עם נציגי קהילות ופדרציות,
נציגי הסוכנות היהודית ו"מסע" בארבע השנים האחרונות ,במסגרת תפקידיו השונים ,זאת בנוסף
להיכרותו המעמיקה עם יהדות אירופה בכלל וסקנדינביה בפרט.
אריק ספיקר .גדל באנטוורפן ,להורים אמריקאים-צרפתים ,והיה חבר בקהילת המזרחי המקומית .עם
תום לימודיו בתיכון הדתי-ציוני המקומי שבמהלכן היה פעיל כ 10 -שנה בתנועת בני עקיבא עלה
לארץ במסגרת תוכנית מח"ל הסדר בישיבת מעלה אדומים .לאחר סיום לימודיו בישיבה השלים אריק
תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן ובמקביל למד לימודי הוראה במכללת ליפשיץ .בין
השנים  0227-0211שירת כסגן רב בקהילה היהודית בציריך .בין יתר הדברים עבד רבות עם נוער,
סטודנטים ותנועות נוער ,העביר שיעורים ואירגן אירועים שונים .התמקדותו העיקרית היא בחינוך
הבלתי פורמלי הוא מרצה ומעביר סמינרים בנושאי יהדות ,ציונות וכו' בבתי ספר ברחבי הארץ ,עבד
כמנהל של המחלקה החינוכית בהיכל שלמה וכמתאם תוכניות בישראל לבני נוער מארה"ב ,דרום
אפריקה ואוסטרליה .כיום הוא משמש כראש דסק אירופה בתורה מציון ומנהל את פרויקט
 ,LILMOD.ORGפלטפורמת לימוד וירטואלית המציע מגוון קורסים בלימודי יהדות בוידאו קונפרנס.
תורה מציון פעילה מזה  13שנה בעשרות קהילות ברחבי העולם ובמיוחד בצפון אמריקה ,בחיזוק
הזהות היהודית ועידוד העליה.
גרדה יעקבזון .בת  ,92נשואה ואמא ל 5 -בנים ,תושבת מטולה .עלתה לארץ מרומניה בגיל  ,7גדלה
והתחנכה בכרמיאל .את שירותה הצבאי התחילה בתחום החינוך ושירתה כמורה חיילת בפנימיית
"כדורי" לילדים ונוער במצבי סיכון .בעלת תואר ראשון בחינוך ממכללת תל חי ,מאמנת אישית
מוסמכת ועוסקת מזה שנים רבות בתחום החינוך על רבדיו השונים .כיום עובדת בחברה למתנ"סים,
כמנהלת כללית של המרכז הקהילתי במטולה ,אמונה על תחום החינוך המשלים ,התרבות ,הספורט
והקהילה .פ עילה בוועדת היגוי אזורית במסגרת פרויקט שותפות קנדה ישראל במגוון תכניות
המפתחות קשרים בין הקהילה היהודית בקנדה לתושבי אצבע הגליל.

מאד מאמינה בתפיסת

העמיות היהודית כעוגן קהילתי משמעותי בישראל ובתפוצות ,מאמינה בפיתוח וחיזוק הקשרים
ההדדיים בין הקהילות היהודיות בעולם בעיקר באמצעות תכניות "גשר חי" ,תכניות חינוכיות ,מיזמים
עסקיים משותפים ופעילות "תיקון עולם" משמעותית משותפת .ההשתתפות בתכנית רודרמן הינה
בבחינת הזדמנות ייחודית להעמקת הידע המקצועי והמשך התפתחות משמעותית בעבודה בעולם
היהודי הבינלאומי.

דיאנה ניסימוב .בעלת תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה ובשלבי סיום של תואר שני בתקשורת
במגמה לאינטרנט וניו-מדיה ,שניהם באוניברסיטה העברית בירושלים .בעבר ,עבדה במטה לקידום
השקעות במשרד הכלכלה; בניהול פרויקטים בתחום הדיפלומטיה הציבורית ובהדרכת נוער במסגרות
שונות בארץ ובתפוצות .מזה שלוש שנים עובדת במכון המחקר הפוליטי "המרכז הירושלמי לענייני
ציבור ומדינה" ,עוסקת בפרסום ושיווק דיגיטאלי ודוברת שלוש שפות באופן שוטף .כמישהי שמגיל
צעיר גדלה בתפר העדין שבין הקהילה היהודית האמריקאית לקהילה היהודית הישראלית ,מאז
ומעולם מדינת ישראל ויחסיה עם התפוצות עניינו אותה ,הן במובן האקדמי והמחקרי של העניין והן
במובן התעסוקתי .כבת לעלייה הרוסית של שנות ה 32-לישראל ,ההשוואה בין השתלבותם של
יהודים-רוסים בחברה האמריקאית אל מול השתלבותם בחברה הישראלית והקשר בין שתי הקהילות
תמיד רתקו אותה.
דרור דגן .דרור דגן גדל והתחנך במושב במרכז .שירת כלוחם ומפקד מצטיין ביחידה מובחרת
בתקופת האינתיפאדה השנייה .לאחר שרות של כשלוש שנים ,נפצע בקרב באורח אנוש ונותר עד
היום בכסא גלגלים .דרור דגן עבר מסע שיקומי ארוך ומפרך ,ובו היה מאשפוז בבתי חולים כשנה.
בעקבות סיבוכים במצבו הרפואי ,גייס כספים וקיבל סיוע כספי ממשרד הביטחון שאפשר לו לבצע
ניתוח בארצות הברית .ניתוח שהציל את חייו .דרור דגן נבחר על ידי הרמטכ"ל דאז ,משה בוגי יעלון,
למצטיין רמטכ"ל בתקופת האינתיפאדה .בעקבות המסע השיקומי ובעקבות הבנת הצרכים המגוונים
של פצועי צה"ל ,החליט להקים עמותה למען הפצועים בשם "דרור לפצוע" .על רקע מלחמת לבנון
השנייה טס לניו יורק על מנת לקדם את התמיכה בישראל ובפצועי צה"ל החדשים ושם הקים עם חבר
סניף נוסף של העמותה בשם " ."Dror for the woundedניהול העמותה אפשר קשר יומיומי עם
נציגי העמותה והקהילה היהודית .נקודת המוצא היא פועל יוצא מתוך ההבנה שמדינת ישראל
וארה"ב חולקות ערכים ומטרות משותפות .במקביל המשיך דרור דגן את לימודיו באוניברסיטת חיפה
ושם סיים תואר שני בהצטיינות .דרור עבר שנת השלמות לצורך המשך הלימודים לקבלת דוקטורט
בנושא "מנהיגות" .דרור דגן מרצה מוכר בצה"ל ובמגזר העסקי בנושא העצמה אישית .בהרצאותיו
ביטוי לחיבור העמוק שלו לארץ ישראל ולמורשת היהודית .בשנת  0212הוענק לו איתור גיבור ישראל
על פועלו.
ורד ישראלי .ורד נולדה וגדלה בחיפה .נשואה ויש לה שני ילדים .לורד תואר ראשון בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה כמו גם תואר שני מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון .
ורד היא נציגת הפדרציה של בוסטון בישראל ומנהלת את שותפות חיפה-בוסטון .לפני עבודתה עבור
הפדרציה הייתה מנהלת החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים בטכניון ,ולפני כן שמשה יועצת
שיווקית וארגונית
והפרסום.

במשרד פרסום .ורד לימדה במכללת עמק יזרעאל קורסים בתחום השיווק

זיו אלוני .נולד בקריית שמונה בשנת  ,1325מאז קשר את חייו לאצבע הגליל .נשוי לאירית בת קריית
שמונה אשר משמשת כמנהלת עמותת על"ם לנוער בסיכון .לזיו ואירית שמונה ילדים -הבכור ,אוהד,
חייל בשי יטת הצוללות בחיל הים והצעירה אלה  ,תחגוג שנה בקרוב .משפחת אלוני מתגוררת מזה
תשע שנים בקיבוץ שדה נחמיה הסמוך לקריית שמונה .זיו מנהל מזה  14שנים את העיתון המרכזי
של אצבע הגליל " -מידע  ."1השבועון מופץ בגליל ומושרש מזה כארבעים שנים לכל תושבי האזור.
לזיו תואר בכלכלה משנת  1330וכן תואר ראשון בהיסטוריה של ארץ ישראל מטעם מכללת תל חי
משנת  .0223החל משנת  0212מתנדב זיו בשותפות  ,P2Gשותפות בין קהילות אצבע הגליל לשש
קהילות יהודיות בקנדה .בנוסף לכך משנת  0210משמש זיו כיו"ר ועדת חינוך ונוער האחראית על
מציאת ופיתחו פרוי קטים חינוכיים לנוער באצבע הגליל ובקהילות הקנדיות .לפני כשנתיים קידם זיו
את תכנית "חברים מעבר לים" של תל"י העוסקת זהות ועמיות יהודית בישראל ותפוצות ,תוך שיתוף
בתי ספר יסודיים מהגליל ובקנדה ,כיום לומדים את התכנית כ 522-תלמידי כיתות ה' וו' בישראל
ובקנדה .זיו הינו בנו של ראש עיריית קריית שמונה הראשון -אברהם אלוני ז"ל ,גדל והתחנך תחת
ערכי היהדות וחיזוק הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות מאז הקשר עם יהדות התפוצות הינו
ערך עליון עבור זיו וכך גם זיו ואירית מחנכים את ילדיהם .זיו רואה עצמו מתקדם בתחום ההתנדבותי

הקשור לחיזוק הקשר עם יהדות צפון אמריקה.
יואב רבן .בן  94מקיבוץ רמת דוד שם הוא נולד וגדל ובו הוא מתגורר עם אשתו אנה .יואב עובד
עבור הקהילה היהודית של דטרויט בשבע השנים האחרונות .הוא התחיל שם כשליח מטעם הסוכנות
היהודית במשך  5שנים וכעת הוא מייצג את הפדרציה היהודית של דטרויט בארץ .יואב עשה את
שירותו הצבאי בחיל המודיעין ויש לו תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה .הוא אוהב
כדורסל והיה מאמן במשך  4שנים .בנוסף הוא אוהב כלבים ,סרטים ,טיולים ,קולינריה ויין טוב.

יסמין מלול .בת  92ילידת קיבוץ שמיר ומתגוררת בו כיום  ,נשואה ואם לשתי בנות .בשנתיים
האחרונות יסמין עובדת כרכזת מגבית קנדה באצבע הגליל – במסגרת עבודתה אחראית על
קשרי בתי הספר שבאצבע הגליל עם בתי ספר בקהילות היהודיות בקנדה ,בעבר ניהלה את
החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ שמיר .ליסמין תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך אותו סיימה
בשנת  0221במכללת תל חי .יסמין השתחררה בשנת  0229לאחר ששירתה כמפקדת
בהנדסה קרבית ,במסגרת תפקידה הייתה אחראית על פיתוח ההדרכה במדור והדרכת
נספחים צבאיים מחו"ל.בשעות הפנאי יסמין משמשת

כ"קפטנית" ומשחקת בקבוצת

מאמאנט (ליגת כדורשת ארצית לאימהות) קיבוץ שמיר ,אוהבת לקרוא ולטייל עם משפחתה.
יסמין מחוברת באמצעות תפקידה לקהילות היהודיות בקנדה .דרך עבודתה ,למדה יסמין
להכיר ,להוקיר ולאהוב את התרבויות השונות של קהילות צפון אמריקה ,ואת חשיבות
הקשרים עם קהילות אלה .במסגרת תפקידה יסמין פועלת לחיזוק הקשרים מתוך הבנה של
משמעות הקשר והתלות ההדדית שבין מדינת ישראל ליהדות צפון אמריקה .יסמין מעוניינת
להעמיק את הידע שלה בתחום על מנת להשתמש בו בעבודתה ,יסמין מאוד אוהבת את

עבודתה ורואה עצמה לומדת ומתפתחת בתחום זה גם בעולם האקדמי וגםבעבודת השטח
הן בישראל והן בתפוצות.
לי ברזק בנדיק .מורה לאנגלית .ילידת  .1373דור שלישי לניצולי שואה .אמי בת קבוצת שילר ,אבי
בן קבוצת גבע .בילדותי חיינו בשילר ,בגבע ,באילות ,בכפר דייגים ביוון ,עד שהשתקענו במושב רמת
צבי שברמת יששכר .אבי מומחה לגידול דגים ,בבעלותו עסק לייצור מזון דגים בישראל ובגאנה .אמי
עקרת בית מאושרת ובשלנית מדופלמת .אני אחות בכורה לשתי אחיות ושני אחים .למדי במגמה
הומאנית בבית הספר המשותף בעמק חרוד ,שם למדוני מורים נפלאים שחשפו בפניי עולם ידע
עשיר .בצבא שירתי בתור מדריכת האמרים בצאלים .אהבתי מאוד את השטח ,את ההדרכה במדבר
ובעיקר את המפגשים המרתקים עם אנשים מכל קצוות החברה הישראלית .לאחר השחרור מצה"ל
טיילתי בארה"ב ,בקריביים ,בדרום אמריקה ובאירופה .את לימודי התואר הראשון השלמתי בחוג
הרב תחומי במדעי החברה והרוח במכללת עמק יזרעאל .מתיו סילבר ,ראש החוג דאז ,לימד קורס
על יהדות ארה"ב ,והחיבור המיוחד הזה החזיר אותי לעבודת הגמר שכתבתי בי"ב ,עבודה שעסקה
בארה"ב וועידת אוויאן  .1391מאז ומתמיד נמשכתי לשאלת הזהות ולחיפוש אחר שורשיי .זהו מסע
אינטנסיבי ,מפליא ומופלא ,לעתים די מסובך עבור מי שגדלה בבית חילוני וליברלי .סבי מצד אמי,
ישראל פרשטנדיג ,היה איש מאמין כל חייו .שרוליק חשף בפניי את עולם היהדות ,יהדות הומאנית
ששמה את האדם במרכז העולם שברא האל .לפני עשר שנים שרוליק נפטר ומאז הולך וגובר הקשר
שלי למסורת ולהיסטוריה של העם היהודי .למשפחתי קרובים בקליפורניה ובטורונטו ,שמשפחותיהם
ברחו מפולין לפני המלחמה .אנו מקפידים לשמור על קשר עם הקרובים באמריקה ,שמבקרים אותנו
ואנו אותם .אני לא יכולה שלא לתהות מה היה עולה בגורל ההורים ,האחים ,האחיות ויתר הקרובים
של סבי וסבתי ,אשר עם פרוץ המלחמה נותרו בפולין ,כשבודדים מבני המשפחה הגרו לאמריקה.
באורח פלא ,בשנים האחרונות אנו מקבלים אימיילים מאנשים שונים בארה"ב ,קנדה וניו זילנד ,אשר
הוריהם הכירו את סבי וסבתי לפני המלחמה ,במהלכה ולאחריה .הקשרים המפתיעים הללו מחממים
את הלב וחושפים סיפורים מרתקים של סבינו וסבותינו ,גיבורים וגיבורות שלחמו על צלם אנוש ,על
הזהות ,ובכוחות אדירים יצרו חיים חדשים בבתים שופעי אור ושלהבת ,ששומרת על גחלת המסורת
היהודית .נפלה בחלקי זכות גדולה להתקבל לתכנית רודרמן .אני מאמינה כי לימודיי בתכנית יעמיקו
את עבודת החקר האישית שלי תוך כדי הרחבת היריעה והבנת אופי וטיב היחסים של הקהילה
היהודית באמריקה עם מדינת ישראל.

ליבת ויס .הינה מחנכת מנוסה בתחום החינוך היהודי בארץ ובתפוצות ,אשר עבדה שנים ארוכות
בסוכנות היהודית בצוות תכנית מחנות הקיץ לחו"ל ,בצוות תנועת הנוער "יהודה הצעיר" ,ובצוות
מחנה קימאמה -מחנה הקיץ הבינ"ל המוביל בארץ .כיום היא חברת צוות בית התפוצות מוזיאון העם
היהודי .ליבת בוגרת מדעי הרוח ,בעלת  BAמהאוניברסיטה העברית בירושלים .היא אוהבת לטייל
בארץ וברחבי העולם ,לצאת למסלולי טבע עם משפחתה ולחוות יחד מפגש תרבויות .בהצטרפותה
לתכנית הלימודים ,מבקשת ליבת ללמוד יותר על ההיסטוריה ומעבר לכך לנסות להעמיק ולהבין מהי

המורכבות ומה זה אומר להיות חלק מהעולם היהודי בארה"ב במציאות המשתנה של ימינו אנו.

ליטל שמש .ליטל שמש עובדת כמגישת החדשות באתר "ישראל היום" וככתבת וידאו .עובדת
כעיתונאית עצמאית מזה  4שנים ,בין השאר כותבת במגזינים שונים טורי דעה ,בעיקר בנושא
הסכסוך הישראלי-פלסטיני והמזרח התיכון .מתעסקת בהסברה ומרצה בארה"ב מזה כמה שנים,
בעיקר עבור ארגון  .Stand With Usבוגרת של תכנית המצטיינים בזהות ומדיניות של המכללה
למדינאות בירושלים .בעברה עבדה ככתבת מוניציפלית בחדשות ערוץ  1ועורכת ראשית של עיתוני

הילדים מקבוצת ידיעות אחרונות.
נורית יעקבס ינון .במאית ומפיקת סרטים עצמאית בעלת "סרטי אלומה" לסרטים תיעודיים ,וידאו
ארט וסרטים מוזמנים .סרטיה הוצגו בעשרות פסטיבלים והקרנות בארץ ובעולם ,בין היתר" :ברית:
על נשים ,אלוהים ומה שביניהם" [זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל דתות באיטליה ,הרשות
השנייה " ;]0224ובכל נפשך – סיפורו של רועי קליין" [בעל שיעור הרייטינג הגבוה ביותר לסרטי
תעודה בערוץ הראשון " ;]0227ים .סוף" [יס דוקו " ;]0229משונה להיות אשה פשוטה ,זלדה" [ערוץ
 ]1333 12ועוד .מיצגי הוידיאו ארט "עמדתי בירושלים" ו"אבן להחלפה" הוצגו בין היתר בפסטיבל
הסרטים הבין לאומי בירושלים .התערוכה ומיצג הוידיאו "מעשה באשה וחלוק :טבילת נשים
מתגיירות" הוצגו בבית האומנים ע"ש זריצקי בתל אביב [זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בקטגורית
תעודה חופשית בתחרות פורום היוצרים הדוקומנטריים  .]0219לקטורית ,שופטת ומנהלת אמנותית
של מיזמי קולנוע רבים בפסטיבלי סרטים שונים ובקהילה ,בין היתר מייסדת ומנהלת אמנותית של
תחרות סרטי הסטודנטים בפסטיבל "אפוס" לסרטי תרבות במוזיאון ת"א לאומנות ,סדרת "ישראלים
מהסרטים" ועוד .מורה לקולנוע כשני עשורים[ ,סרטי התלמידים זכו בפרסים רבים בכל פסטיבלי
הסרטים בישראל] ,מרצה לקולנוע ,אומנות ,יהדות ומגדר במסגרות שונות ופעילה חברתית בתחומים
אלו .ממייסדות וחברת הנהלת "פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל" וממייסדות המניין
ההלכתי משתף נשים וגברים "נחת רוח" בשוהם .בוגרת סדנת תל-אביב לוס-אנג'לס למפיקים יוצרים
של אוניברסיטת ת"א  ,0221סדנת מנהיגות ליוצרים של מחלקת המדינה של ממשלת ארה"ב ,0227
תוכנית "גוונים" של הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו  .0215נשואה ואם לארבעהwww.aluma- .
films.com

נעם רן .נעם רן מסיימת בימים אלו תואר ראשון דו-חוגי בפסיכולוגיה ויחסים בינלאומיים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .במקביל למעברה לחיפה ,היא תתחיל את לימודי התואר השני
בתוכנית האקזקוטיבית לניהול משא ומתן וקבלת החלטות במחלקה ליחסים בינלאומיים
באוניברסיטת חיפה .בצבא שירתה כחוקרת מודיעין וכמדריכת קורס בחיל המודיעין ואחרי שירותה
הצבאי עבדה כעוזרת אישית לעורך ראשי של עיתון (עיתון "מעריב") וכחוקרת במכון מחקר (מכון
"מולד") .בשנה האחרונה נבחרה ,על רקע הישגיה האקדמיים ,לתרגל שני קורסים במחלקה ליחסים
בינלאומיים ולהיות עוזרת מחקר במעבדה לפסיכולוגיה חברתית .נעם מתעיינת במדיניות ארה"ב,

במאפיינים החברתיים של יהודי ארה"ב ובהשפעותיהם על מדיניות ארה"ב ביחס לישראל ובמהלך
התואר הראשון השתתפה במספר קורסי בחירה העוסקים במדיניות ארה"ב וביחסי ארה"ב-ישראל,
אולם מעולם לא ביקרה בארה"ב.
נעמי מילר רוקוביץ .נעמי מילר רוקוביץ נולדה במלבורן ,אוסטרליה .שם הדריכה בתנועת נוער ציונית
במשך שנים ,מתוכן בילתה שנה כמדריכת תכנית מנהיגות בישראל .בעקבות כך ,החליטה לעלות
לארץ והייתה לבוגרת תואר ראשון בהיסטוריה וחינוך של האונברסיטה העברית בירושלים .עם סיום
לימודיה ,החלה בהוראת היסטוריה לתלמידי תיכון אמריקאים במשך שהותם בישראל .במקביל נעמי
סיימה קורס מורי דרך מטעם משרד התיירות ,ומאז ועד היום ,מעל ל 04 -שנים ,עוסקת במקצוע  .ב-
 10שנים האחרונות נעמי מכהנת כנציגת הפדרציה היהודית של דטרויט בישראל .במסגרת התפקיד
היא מארגנת ומובילה משלחות מהקהילה לישראל .בנוסף ,מנהלת תכנית שנתית אשר במסגרתה
נבחרים  14בני נוער ישראליים לייצג את ישראל בקהילת דטרויט במחנה קיץ יהודי.נעמי גרה
בירושלים ,נשואה לאילי ,אם לארבעה וסבתא לנכדה.
עופר ברגב .עופר ברגב נולד בחיפה ב 1371-וגדל בזכרון יעקב ובבסיס חיל האויר ברמת דוד .עופר
נשוי לענבל ,ולהם שלשה ילדים.אימו עלתה ארצה מקליפורניה בשנת  .1372אביו והאימו הכירו
בקבלת שבת בבית כנסת בקליפורניה בסוף שנות ה 22-כשאביו שהה בארה"ב מטעם חיל האויר
הישראלי .את מרבית שנות התיכון עשה עופר בפורט וורת' טקסס שבארה"ב ,בעת שליחות נוספת
של אביו .עופר הנו בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה והנו רואה חשבון
מוסמך בישראל ובארה"ב ,ומתמחה במיסוי אמריקאי ובינלאומי.
צחי הלוי לוין .נולד בשנת  1377נשוי ואב לשלושה ילדים .לאחר שסיים את לימודיו בישיבה
התיכונית נווה שמואל שבאפרת ,התגייס לשירות צבאי בחטיבת גולני שם שירת  9שנים .לאחר
שהשתחרר מהצבא חי שנה אחת בבוסטון ובתקופה זו התוודע לחיי הקהילה היהודית המגוונת החיה
באזור .בהמ שך ,סיים לימודי תואר ראשון בתקשורת ממכללת עמק יזרעאל ועם סיום לימודיו החל
לעבוד בתחום הפרסום בין היתר בערוץ  0שם עבר  5שנים .כיום עובד באגף הפיקוח של מועצת
הכבלים והלוויין.

קרן-פז .הקשר האישי שלי לתחום זה החל בצעירותי ,בשליחות משפחתית לאנגליה ובהמשך
לקנדה .כך ,מגיל צעיר גדלתי לתוך סביבה פתוחה לזרמים שונים ולאורחים מחו"ל שביקרו בבתינו
תדיר .בטבעיות המשכתי לאחר השירות הצבאי להדרכה במחנות קיץ בארה"ב ובאנגליה ,וכן עסקתי
במיון מדריכים מטעם הסוכנות היהודית .בשנות עיסוקי בהיי -טק עבדתי בתאום עם מספר שגרירויות
בארץ ,ומול סוכנויות של עו"ד בארצות שונות ,כך הורגלתי לשפה האנגלית והכרתי בחשיבותה כשפה
בינלאומית .בשתיים עשרה השנים האחרונות אני עוסקת בהוראת מקצועות התנ"ך והאנגלית בתיכון
הניסויי 'רמות חפר' שהתאחד הקיץ עם הפנימיה הימית במבואות-ים ,בחוף מכמורת .כחלק מהמערך

החינוכי,יוצאות משלחות נוער למדינות שונות ומחזקות את הקשר בין הנוער הישראלי ליהודי
התפוצות .פנייתי לתוכנית באה מתוך רצון בהעשרה בתחומי הדעת בהם אני מגלה עניין רב לאורך
השנים .אני חשה שזו הזדמנות עבורי לשלב בין נטייתי לתחום לעבודתי עם הנוער ,לטפח קשרים עם
הקהילה היהודית בארה"ב ,ולהתקדם מבחינה אקדמאית .עיקר העיקרים -אני אמא לארבעה ילדים
מקסימים ,נשואה לבן מושב כפר -הרא"ה בעמק חפר ,בו אנו מתגוררים .העמק עלה לאחרונה
לכותרות בשל התנגדות התושבים להקמת צינור המוליך גז מהים למתקן יבשתי .עניין עקרוני אשר
מעסיק אותי כתושבת העמק בפרט והמדינה ככלל.
מרק ראול מולנר .מרק ראול מולנר שירת שרות צבאי מלא בצה"ל ,מיד לאחר שחרורו הוא טס
לשליחות של מחנות הקיץ של הסוכנות היהודית במהלך שליחות זו התחיל ראול להתחבר ליהדות
פלורליסטית ולהחשף לזרמים חדשים ביהדות .לאחר חזרתו ארצה .התחיל ראול תואר ראשון במדעי
ההתנהגות ,לאחר סיום שנה א ,הוא יצא לשליחות נוספת הפעם שליחות ארוכה של שנה בטנסי
בארה"ב ,במהלך השליחות ראול עסק רבות בחינוך לישראל וחיזוק הקשרים בקהילה היהודית.
בסיום השליחות הוא התחיל לעבוד בקמפ קימאמה מחנה קיץ בינלאומי בישראל ,בתור מנהל
מכירות .ובמקביל המשיך לסיים את התואר הראשון במדעי ההתנהגות .בשנתיים האחרונות ראול
מרכז תוכנית מסע של עמיתי הוראה בנתניה ,ועוסק רבות בחיזוק הקשר לישראל וליהדות של
משתתפי התוכנית.
שרון רהב יחזקאלי .נשואה ,אמא ויזמת בתחום תמ"א  ,91חיפאית במקור ועדיין .בוגרת בית הספר
הריאלי העברי בחיפה במגמת מזרחנות .את שירותה הצבאי ביצעה בחיל המודיעין .תואר ראשון
למדה באוניברסיטת חיפה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה כללית .תואר שני במנהל
עסקים סיימה בשלוחת אוניברסיטת "דרבי" האנגלית בישראל .בתום השירות הצבאי שרון הובילה
בתפקידים ניהוליים בענף המלונאות .עם פרישתה מענף זה ,פנתה שרון לתפקיד ניהולי בחברת
סלולר מובילה בישראל .לאחר  7שנות קריירה והולדת הבן הבכור שרון החלה משרה בטכניון בחיפה
ובמקביל פתחה בהובלת פרוייקט תמ"א  91במקום מגוריה .בקיץ  ,0210נסעה שרון עם משפחתה
לרילוקיישן מטעם מקום עבודתו של בעלה באטלנטה ,ג'אורג'יה למשך שנתיים .במהלך תקופה זו
החלה התעניינותה ביהדות ארה"ב .שרון החלה לקרוא על מקומה של יהדות ארה"ב במהלך השואה
ומלחמת העולם השניה .התעניינותה כיום נובעת מראייה עתידית לאור האתגרים המשותפים
העומדים בפני יהדות ארה"ב ומדינת ישראל.

תמר רבין לאופר .תמר רבין לאופר ,בת  ,07נולדה ומתגוררת כיום בפתח תקווה יחד עם בעלה,
אוהד לאופר ושתי בנותיהם ,נעה ואביב .ההורים של תמר עלו לארץ מארצות הברית בשנת 1312
עם שתי אחיותיה הגדולות .משפחתה המורחבת של תמר ,הכוללת סבים ,סבתות ,דודים ,דודות ובני
דודים ,גרים בארצות הברית והיא מבקרת אותם לעתים קרובות .תמר גדלה בבית עם בסיס ציוני חזק
יחד עם מסורת יהודית דתית .בביתה גדלה תמר עם שתי שפות אם – אנגלית ועברית ,כתוצאה
מחינוך שהתבסס על משפחה עם זהות יהודית אמריקנית חזקה בנוסף לתרבות יהודית וישראלית.
תמר התפתחה להיות בעלת רבדים מגוונים בזהותה ,תוך שמירה על ערכים משני העולמות שגדלה

בהם יחדיו .זהות זו ליוותה את תמר בבחירות השונות שעשתה בחייה ,באופן הבא :בזמן לימודיה
בתיכון ,התנדבה תמר בתנועת בני עקיבא ובנוסף להדרכת בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר
שימשה בתפקידים נוספים מקומיים וארציים .לאחר התיכון למדה במדרשה לבנות של הקיבוץ הדתי
בקיבוץ עין הנצי"ב ולמרות הקשיים בחרה לשרת בצה"ל כחיילת דתית ,תוך מילוי מגוון תפקידים
בחיל החינוך והנוער ,עד לשחרורה בדרגת הסרן מתפקיד קצינת החינוך של יחידה  .1022בתפקידה
האחרון ריכזה תמר את פרויקט תגלית ביחידה והובילה את יחידתה להיות מצטיינת תגלית בצה"ל.
בימים אלו השלימה תמר את לימודיה בתואר הראשון במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב .תמר
מדריכה בכירה במוזיאון העם היהודי – בית התפוצות ושימשה גם כמדריכה במרכז יצחק רבין.
ה אמונה החזקה והידע הנרחב של תמר בעם היהודי ובדינמיקה בין הקהילות בעולם מורגשת היטב
על ידי כל המבקרים שאותם היא מנחה בבית התפוצות .בעתיד הקרוב ,תמר צופה להעמיק ולהרחיב
את כישוריה במטרה לחזק ולשמר את הקשר המשמעותי בין הדור שלה של יהדות אמריקה
ומקביליהם הישראלים ,כדי לעזור ולהבטיח בסיס מוצק וקשר חזק בין הדורות הבאים של העם

היהודי באמריקה ,בעולם ובמדינת ישראל.

