
 תכנית 
מנהיגות חינוכית

מצוינות וציונות
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אודות מדרשת תבור
מאז שנת 2010 פועלת מדרשת תבור בנוף הגליל, במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות 

 ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים. 
כלל פעילות המדרשה ותכניותיה עוסקים בהקניית חוויות מעצבות זהות, ידע והתנסות.

ועד מנהל
מנכ״ל העמותה

סמנכ״ל העמותה
משרד- מנהלת משרד, יעוץ משפטי, 

הנהלת חשבונות, מבקר העמותה

מנהל תכנית
7 קבוצות ברחבי הארץ

200 חניכים

מנהלת תכנית
4 רכזים

12 ש״שנים - בשיתוף התק״מ
350 חניכים בשכבות י׳-י״ב

פרויקטים יחודיים 
ושיתופי פעולה

ראש מכינה
2 שלוחות - נוף הגליל ורמת השופט

רכזת מעורבות חברתית, גיוסים
6 מחנכים

80-90 חניכים בשנה

מנהלת מכון
חטיבה צבאית

מכרז לחיילים משוחררים
רצף תכניות לבוגרי תבור

מבנה העמותה

בוגריםקדם צבאיתלמידי תיכון
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העצמת מרכיב השליחות החינוכית של 
המפקד וחיזוק ההכרה שלו ביכולתו להוביל 

שינוי על ידי עשייה חינוכית ובכך לבנות 
ולהיבנות כמפקד/מחנך ולהניע את פקודיו 

מתוך תחושת שייכות, שליחות ואחריות.

העמקת ההיכרות והחיבור של 
המפקד למורשת ישראל ולארץ 

ישראל.

הענקת תשתית תכנים עיונית 
בתחומים של מחשבת ישראל, הגות 

ציונית וחברה ישראלית למפקד 
המחנך.

 בעבודה מועדפת

 בתכניות קצרות

בתכניות בית 
מדרש בשיתוף 

עם ארגון פנימה

מטרות חינוכיות

מטרות חינוכיות

תכניות חיילים משוחררים

העצמה אישית 
העצמה זהותית 

העצמה מקצועית 

מסע אישי לבירור חוזקות ואתגרים אישיים.

חשיפה למגוון רחב של זהויות יהודיות, ציוניות וישראליות.

רכישת כלים מעשיים להובלה חברתית לאומית המגזר הממשלתי, החברתי והעסקי. 

תכנית המיניבוס - סמינר מנהיגות 
של כשבועיים ברחבי הארץ 

המבקש להעניק השראה לצעירים 
מעולים השואפים לקחת חלק 

בעיצובה של החברה הישראלית.

תכנית 90x90 - סמינר 
מורכז וממוקד להכרות 

עם הפריפריה הישראלית 
לאורך כביש 90.

קומונות עבודה 
מועדפת.

בירור משותף ובחינת סוגיות 
מרכזיות הנוגעות לשורשי הזהות 

הישראלית יהודית.

המיניבוס
סמינר נודד לתוך החברה הישראלית

90✕90

מכון תבור- חטיבה צהלית
מכון תבור הוקם מתוך רצון להעמיק ולהעשיר את זהותם הציונית-ישראלית של אוכלוסיית המפקדים של צבא ההגנה לישראל 

ולסייע להם לממש בהצלחה את המרכיב החינוכי של תפקידם באמצעות העמקה בסוגיות של זהות ומנהיגות.

החטיבה לחיילים משוחררים

בחטיבה לחיילים 
משוחררים

כ- 400

כ- 325

57

 772
משתתפים
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שליחותחוויה מכנה משותף

מענה מותאם מצוינות

יצירה של חוויה לימודית 
מעצבת זהות תוך שילוב 

מסגרות לימוד דינמיות- סיורי 
שטח, הרצאות וסדנאות.

מכון תבור מתמחה בהנגשת 
עולם התוכן היהודי ציוני ובחיבורו 
להוויה הישראלית ולאתגריה כיום 
וזאת על מנת להעצים את מוטיב 

השליחות בתפקיד.

למכון גישה חינוכית ממלכתית, בכל 
תכניות המכון הקו המנחה הוא חיפוש 
והתמקדות במאחד ובמשותף בחברה 

הישראלית.

החוויה הלימודית תותאם לצרכים 
הפדגוגיים המשתנים, כאשר 

התכניות, התכנים ומתודות 
הלמידה יקבעו מתוך דיאלוג למול 

מנהלי היחידות.

קו בלתי מתפשר בנוגע 
לאיכות המרצים, התכנים 

והמעטפת הלוגיסטית.

עקרונות התכנית

רציונל התכנית

תכנית פיתוח מנהלים 
מכון תבור מבקש להציע תכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית ברוח ציונית, על מנת לטפח את שדרת המנהיגות שתפעל מתוך תחושת 

שליחות בחברה הישראלית.

התכנית מחולקת לארבעה צירים מרכזיים:

ציר הפיתוח המקצועיהציר החינוכיציר הפיתוח הזהותיציר הפיתוח האישי
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נושאים אודות שם מרצה

סיפור על מיזם ויזם- מרעיון למיזם 
בר קיימא.

איש חינוך, ייסד את תכנית "בשביל" 
המקדמת מעורבות חברתית 

בתיכונים.
 

אסף גרנות   

הגשמה עצמית והגשמת חלומות. פעילה חברתית ופוליטית ישראלית. 
הייתה מיוזמי "מחאת האוהלים" 

וממנהיגיה. בנוסף, היא עורכת 
וידיאו ובמאית.  

דפני ליף  

הטייקונים העבריים החדשים. מקים את קרן ההון סיכון "אלף", 
הוציא לאור שני ספרים ומנהל בלוג 

מצליח. 

מייקל אייזנברג

חינוך ליצירת חיבור אישי 
ומשמעותי לעשייה מקצועית.

יזמית חברתית, מייסדת קהילת 
יזמות בינלאומית לנשים. 

נרקיס אלון

מנהיגות נשית, אקטיביזם ירושלמי.  עו"ד וחברת מועצת העיר ירושלים 
מטעם סיעת "התעוררות", החזיקה 
את תיק קידום העסקים בעירייה. 

עינב בר כהן

ציר הפיתוח האישי 
השראה אקטיביסטית דרך דמויות מובילות דעה, רעיונות ויוזמות שהעניקו מענה חברתי בעל ערך ומשמעות בחברה הישראלית.

מרצים מובילים:

נושאים אודות שם מרצה

זווית אישית ומעוררת השראה על 
יזמות חברתית, יזמות כמחוללת 

שינוי. 

אשת חינוך ויזמית חינוך, הקימה 
את תנועת הנוער "כנפיים של 

קרמבו" וייסדה את מיזם "זיכרון 
בסלון". השיאה משואה ביום 

העצמאות ה-72.

   
עדי אלטשולר

יזמות חברתית הלכה למעשה 
- סיפור הקמתה של תכנית 

"אוניברסיטה בעם", המאפשרת 
לאוכלוסיות נזקקות וחסרות השכלה 

ללמוד קורסי מבוא אוניברסיטאיים.

חברת כנסת לשעבר מטעם 
"יש עתיד", ייסדה את מיזם 

"אוניברסיטה בעם". 
   

עדי קול

להתחיל מבראשית- סודות מחדר 
הבקרה והאתגר של חללית 

"בראשית".

ראש המרכז למדעים פלנטריים 
במכון ויצמן, שימש כמדען הראשי 

של חללית "בראשית".    
 פרופ׳ 

עודד אהרונסון
שינוי חברתי האם אפשרי? - סיפור 

אישי אודות המעורבות החברתית 
בזירות השונות ועל האתגרים 

וההזדמנויות בשינוי חברתי.

עו"ד ואקטיביסטית חברתית. ניהלה 
את המטה למאבק נשים בזנות, 

שותפה במיזם "הסדנא למנהיגות 
ציבורית וכיום מנהלת "תקווה 

ישראלית לחינוך". 
אביטל רוזנברגר-

סרי  
שיחה על יוזמה וחינוך מבעד 
לסיפוריו של ר' נחמן מברסלב.

מייסד וראש ארגון שחר, מכינות 
קדם צבאיות חצי שנתיות 

הממוקמות ב: ניצן, מקווה ישראל, 
מבוא דותן, עין אל אסד, אל רום 

וקלע אלון.

 
אוריאל אלדד  



נושאים אודות שם מרצה

שורשי התרבות החסידית, פיוטים 
חסידיים, מהותו וגלגולו של הסיפור 

החסידי )זושא(.

ראש ישיבת מעלה גלבוע, מומחה 
לחסידות, העורך של מפעל הכינוס 
"זושא- מגליים את הסיפור החסידי.

זאב קיציס

שמרנות, הלכה ושורשי היהדות. רב, סופר ופובליציסט ישראלי, שימש 
כעשור רב במודיעין. 

חיים נבון
הספקטרום היהודי הרחב- זרמים 
שונים ביהדות ששמרו על הרוח 

והתודעה היהודית, מקומה 
של הזהות היהודית בתרבות 

הישראלית.

משמש כרב בתנועה הקונסרבטיבית-
מסורתית, ראש המדרשה למנהיגות 

בחנתון ומלמד קבוצות מהארץ 
ומחו"ל.  יואב אנדי

תובנות החיים בדרכה של 
החסידות/התבוננות- התמודדות 

רגשית בחינוך והורות מהזווית של 
תורת הנפש היהודית.

דוקטור ללימודי תקשורת, מרצה 
באונ' ת"א ומכללת ספיר, שימש כיועץ 

פרלמנטרי של אופיר פינס ואלי בן 
מנחם. כתב את הספר "סודו של הרבי", 

אודות בעל התניא, שהפך לרב מכר. יחיאל הררי

ארץ ישראל בתקופת המקרא, אדם 
ורבות חומרית בגליל בעת העתיקה, 

הכפר היהודי בגליל ובגולן.  

ד"ר ללימודי ארץ ישראל, ארכיאולוג, 
מנהל מכון כנרת לארכיאולוגיה 

גלילית. 

מוטי אביעם

הסכסוך היהודי הישראלי/ 
הספקטרום היהודי.

מומחה ומרצה לחינוך יהודי ועד 
לשנת 2020 שימש כראש קרן 

החינוך תל"י. 

דר׳ איתן שיקלי

נושאים אודות שם מרצה

העם היהודי בעת החדשה, יהדות 
ארצות הברית, שילוב החברה 

הערבית באקדמיה.

היסטוריון ישראלי המתמחה 
בתולדות העם היהודי בעת החדשה 

פרופ׳ גור 
אלרואי

זהות יהודית וישראלית, יהדות 
התפוצות, סוגיות בחברה 

הישראלית, תרבות וחדשנות.

איש חינוך, שימש בעבר כמנכ"ל 
סיעת התעוררות בירושלים וחבר 

בצוות בית הנשיא. 

יהונתן טוקר
הר הרצל כמדיום ומסר המעצב 

תודעה ישראלית – כיצד הר הרצל 
הפך למראה של הזיכרון הקולקטיבי 

של התרבות הישראלית, המשקף 
דילמות ממלכתיות וערכים ישראליים. 

חבר צוות במערך בית הנשיא ומנהל 
מרכז הביקורים. 

ינון גוטל

זהות יהודית חילונית.  אשת חינוך, שימשה כראשת המכינה 
הקדם צבאית של בינה בתל אביב. 

נעם דן
עיסוק במנהיגות אחרת מעיון בקורות המנהיגים 

שצמחו במדבר, כמו משה, דוד, יהושע ואליהו. 
עם נולד במדבר - מסע בעקבות יחסי האהבה- 
רתיעה בין היהודים למדבר, מנדודי ישראל ועד 

מסעות הפלמ""ח למצדה.

ראש מכינת ערבה, פרסם ספרים 
בתחום ידיעת הארץ וממחדשי בית 

הספר שדה שומרון. 

נתנאל אלינסון

תיקון תחת פאה- מנהיגות ושינוי 
בחברה החרדית.

פעילה חברתית חרדית, מייסדת 
תוכנית "מובילות".  

רחלי איבנבוים
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ציר הפיתוח הזהותי 
עיסוק שתכליתו הוא במעגלי הזהות ומקורותיה היהודית, הציוניים והישראלים. תכנית מנהיגות חינוכית אינה פועלת בחלל הריק והיא נדרשת 

להתייחס לאתגריה של החברה הישראלית בעת הנוכחית תוך חיבור משמעותי, העמקה והכרות עם המורשת הלאומית והרוחנית של עם ישראל.

מרצים מובילים:



נושאים אודות שם מרצה

מנהיגות נוער כאלטרנטיבה 
להתנהגות סיכונית, חברה מודרנית 

ותרבות הצריכה.

איש חינוך ופעיל חברתי, מנחה 
סמינרים, מייעץ ובונה תכניות בצבא, 

בחברות נוער ובמשרד החינוך.

שגיא יניב

פיתוח קהילות ושכונות בשלטון 
המקומי, שינוי מגמות הגירה של 
צעירים וחשיבותה של מנהיגות 

צעירה.

יועץ פוליטי, עוסק בתחום העירונית 
במדינת ישראלי, שימש כיועצו של ניר 

ברקת. 

שחף לוי

דילמות וכישלונות בהקמת עמותת 
בני ציון לאחר אסון צפית.

טייסת קרב לשעבר, כיהנה כמנכלית 
עמותת "בני ציון" לאחר אסון צפית.

שירה אטינג

ארבעה עקרונות לחילול שינוי 
חברתי.

סמנכל מעוז לשעבר, ייסד את תכנית 
קריאת כיוון- המכינה לשירות ציבורי.  

תום להד

מרחבים לניהול עצמי- תפיסת ניהול 
הנשענת על העברת אחריות ללמידה 

אל הלומדים.

יזם ומייסד עמותת "מרחבים לניהול 
עצמי"  ומרכז גל למנהיגות.

תומר אושרי

נושאים אודות שם מרצה

חינוך לשינוי חברתי- מקום אנשי 
החינוך בהובלה.

מנהל חטיבת הביניים בבית הספר 
"זיו ומרקס" בירושלים ומייסד 

תנועת המורים החדשה. 

אמנון רבינוביץ’

להיות השינוי- ליצור יש מאין. יזמית חברתית, מייסדת וראשת 
מכינת "עלמה" למנהיגות נשית. 

מיכל ברקאי 
ברודי

מוביליות חברתית וצמצום פערים בין 
פריפריה למרכז.

מנהלת תכנית "קו הזינוק" בעבר. 

שירה אוחנה

הכרות עם המגזרים בחברה 
הישראלית/ בחירות בעידן היו מדיה.

איש חינוך, משפטן, ראש האגף 
המשפטי בתנועה לאיכות השלטון. 

תומר נאור

7

הציר החינוכי
העמקת האספקט החינוכי בכל תפקיד מנהיגותי ופיקודי על מנת לצייד את המשתתפים בכלים להובלה והשפעה 

ברמה הלאומית של מדינת ישראל והחברה הישראלית.

מרצים מובילים:

החינוך הוא מטרה לעצמו, אד הוא גם פרוזדור לעולם עתיק, רחב ועמוק ממנו עולם “
התרבות הלאומית והכלל אנושית, כפי שהצטברה רובד אחר רובד במרוצת הדורות. 

בלעדי החינוך לא יתואר עצם קיומה של התרבות, שימורה, פיתוחה וקידומה. ואכן, אין 
כמעט תחום מתחומי היצירה האנושית, שהחינוך אינו שותף בעיצובו. הוא המסד לכול: 

לרמתה הרוחנית, התרבותית, המדעית והמשקית של האומה; לחוסנה המוסרי של החברה, 
- יגאל אלון, עוצמתה של רוח -לאיכות חייה ולסולם ערכיו של האדם. ”



נושאים אודות שם המרצה

אימון מנהלים/ סדנאות ניהול על פי אדיג'ס. יועצת ארגונית למעלה מעשור, מנחה ומאמנת 
מנהלים בחברות גדולות. 

תמר אדרי תאט

מסע בעקבות "האת זה"- לפרוץ את עצמנו. אחד מהמאמנים המנטליים המובילים בישראל, 
יועץ ומאמן פעילויות מיוחדות בחיל המודיעין 

הישראלי, מנטור של עמרי כספי. 
עודד קרבצ’יק

מלמטה למעלה- סיפור חייו כמאמן ומנטור של 
אנשים עם מוגבלויות.

יו"ר תנועת 180, ארגון לשילוב וקידום אנשים 
עם מוגבלויות, מאמן אישי ומנטור בארגונים.

עופר בן דור

מאלפא לטורוס- להיות מנהיגים של המנהיגים. סא"ל, שירת בצה"ל כ-25 שנים במגוון תפקידים 
ובין השאר גם כמפקד בית הספר הטכני. 

ליאור גרוס

מפתחות ההצלחה- מצוינות ומצליחנות. דוקטורנט, נווט קרב בחיל האויר, מומחה 
במנהיגות והובלת שינויים. 

ניב פארן
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ציר הפיתוח המקצועי 
תהליך הדרכה והכוונה מקצועית לפיתוח הכישורים והמיומנויות הניהוליות בשיתוף מנהלי היחידות. הובלת הפיתוח 

המקצועי על ידי יועצת ארגונית מובילה, תמר אדרי תאט, שתוביל הכשרות ניהוליות המותאמות לדרג הקבוצה- עתודה 
ניהולית, מנהלים בתחילת דרכם, מנהלי ביניים, מנהלים בכירים והנהלה. ההכשרה הבסיסית עוסקת במעגלי הניהול השונים: 

המנהל, הסביבה הניהולית והסביבה הארגונית.

מאמנים מובילים:



מעגלי זהות- מי אנחנו?
מהי ישראליות?

פרשת השבוע כפרשת 
 חיינו- 

סיוון רהב מאיר

הסכסוך היהודי ישראלי-
עמיחי שיקלי

העם היהודי בין ריכוז 
לביזור- בין אחדות לריבוי- 

רגב בן דוד

 להיות שמרן- 
הרב חיים נבון

 הספקטרום היהודי- 
ד"ר איתן שיקלי

 זהות יהודית בת זמננו- 
רות קלדרון

ציונות ומצוינות- ציונות 
חדשה

 נחוץ כור היתוך- 
אסף ענברי

העם היהודי בעת החדשה- 
פרופסור גור אלרואי

 על שבטי ישראל- 
נתנאל אלינסון

"אם אין גלגל אני גלגל"- 
המפעל הציוני ומתנדביו- 

אלידע בר שאול

משומר ישן לשומר החדש- 
יואל זילברמן

סמלים וסמליות בחברה 
 הישראלית- 

ינון גוטל

אתגרי המנהיגות וחינוך 
בישראל

כנפיים של קרמבו וכנפיים 
 של צמיחה- 

עדי אלטשולר

 מחאה חברתית של 
 המאה -21 

דפני ליף

מהפכת הצעירים 
 בירושלים- 

עופר ברקוביץ

דמותו של בן גוריון מתוך 
 הסרט "אפילוג"- 
הבמאי יריב מוזר

"אשר רוח בו"- שיקום 
 וחינוך- 

מושיק וולף

 המעשה החינוכי וכוחו- 
 אמנון רבינוביץ/

קובי שמואל/ תומר אושרי

תרבויות ופריפריה 
ישראלית

 גוונים של שחור חרדי- 
יאיר שרקי

 רוחות נושבות על ירוחם- 
טל אוחנה

מנהיגות וחינוך בישראל 
 של ימינו- 

עליזה בלוך

 חינוך למנהיגות נשית- 
מיכל ברודי  

 יהודי אתיופיה ומסורת- 
שרון שלום

השתלבות החברה הערבית 
 בישראל- 

ג'ונתן אל חורי/דליה 
פדילה

סולידריות וקיטוב בחברה 
הישראלית

הסיפור שלי והסיפור 
 הישראלי- 
אשכול נבו

ממשבר לאחריות 
 חברתית- 

מרים ואליסף פרץ

מדיה, אקדמיה ועידן 
 הפייק ניוז- 

בן דרור ימיני

המאבק בתודעה הבין 
 לאומית- 
עמית דרי

תחושת שייכות בחברה 
 הישראלית- 

לנה רוסובסקי

 תיקון תחת פאה- 
רחלי איבנבאום

ביזנס אנד פלז'ר-
מגזר שלישי ומגזר ציבורי

 "מניפסט החומוס"- 
מייקל אייזנברג

מחלום במגירה למעשה 
 חברתי - 

יאיא פינק

 בחירות בעידן הניו מדיה- 
תומר נאור

יזמות חברתית הלכה 
 למעשה- 
עדי קול 

אתגרי המנהיגות בשלטון 
 המקומי- 

מיכל רייקין

אקטיביזם חברתית 
 בפריפריה הדרומית- 

חנה רדו

סטארט אפ ניישן
 תרבות בעידן הדיגיטלי- 

דרור גלוברמן

"להתחיל מבראשית"- 
שיגור חללית בראשית 

 לירח- ישראל בחלל- 
עודד אהרונסון

 תרגום חופשי להצלחה- 
נועם לניר

 תל אביב- עיר העולם- 
איתן שוורץ

מינוף וקידום חברתי 
 בעסקים- 

נרקיס אלון

מאחורי הקלעים של 
 הסטרט אפ- 

סתיו ארז

אימון מנהלים
לאמן את המוח- אימון 

 מנטלי- 
ד"ר עודד קרבצ'יק

מאלפא לטורוס-להיות 
מנהיגים של המנהיגים- 

ליאור גרוס

180 מעלות- מאבק 
והתגברות על מכשולים- 

עופר בן דור

 מחקר מצוינות וההצלחה- 
ניב פארן

תרבות ארגונית- משוב 
 ככלי ניהול- 
מארק זרוק

מה אתה עושה כשאתה 
קם בבוקר

סגנונות ניהול על פי מודל 
 אדיג'ס- 

תמר עדרי תאט
האקתון מנהלים יומי- יוזמות ורעיונות- הובלה תמר עדרי תאט

פאנל מנהלים- שיחה על 
דילמות, הצלחות וכשלונות
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מהלך התכנית המוצעת



התאנה 40, נוף הגליל      052-479-9266 

www.tavor.org.il   oshrat@tavor.org.il 


