
 
 

   
 

 20-0000100פקס:    20-0000122 טל':    91919, הקריה ירושלים, מיקוד 3קפלן 

 
 

 משרד התפוצות

Ministry of  Diaspora Affairs 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 'דנספח 
 

להלן רשימת המשתתפים בביקורי העומק בקהילות יהודיות בתפוצות, כחלק מהמיזם המשותף עם 

עמותת גשר. כאמור בגוף המענה, משתתפים אלו הביעו את הסכמתם למסירת המידע בקשר להשתתפותם 

 בביקור העומק. הרשימה מחולקת עפ"י הקורסים שהמשתתפים נטלו בהם חלק.  

 

 -מחזור א'

  גבעת שמואל עירייתראש   -נייוסי ברודמר; 

  'דובר צהל תראש ענף קשרי ציבור, חטיב -לימור גרוס וייסבוךסא"ל הגב; 

 

  –מחזור ב' 

  ופעיל פוליטי וחברתי; עו"ד  -אלדד יניבעו"ד 

 

 -מחזור ג'

  'עיתונאית ובלוגרית ישראלית עוסקת בתחומי הפוליטיקה, מדיני וחדשות חוץ  -טל שניידרהגב; 

  עורך ראשי של רשת עיתוני "מרכז העניינים" ופרשן קבוע בתחנות הרדיו של   -יצחק נחשונימר

 ;הציבור החרדי

  01כתב לענייני שטחים של חדשות   -רועי שרוןמר; 

  עורך ומגיש בכיר בתחנת הרדיו "גלי צה"ל" -אפי טריגרמר; 

 

 -מחזור ד'

  וואלה  אתרמגיש בכיר ב  -דב גיל הרמרnews; 

  מנכ"ל איחוד הצלה  -טייטלבויםמשה מר; 

  זמר ופעיל חברתי  -חיים אוליאלמר; 

  עורך ראשי מקור ראשון  -חגי סגלמר; 

  'מדליקת משואה. "באשר תלכי" עמותתית מנכ"ל  -פייני סוקניקהגב , 

 

 

 

 



 
 

 נספח ג'
 
 

 ו"תשע אייר ב"כ - ו"ט  62-21.3 6102' .א מחזור גבולות ללא מנהיגות -   COMMUNITY משלחת ז"לו

 שעה מיקום כניתת / הערותדוברים

  הגעה ופתיחה -ט"ו אייר   62.3 -יום שני

 JFK 00:11נמל תעופה  הגעה 

 17:30  הגעה למלון 

Janice Weinman, CEO of Hadassah and former Chairman of the Board of the Jewish Community Relations 
Council of New York 

מבוא על הקהילה היהודית בארצות  -פתיחה למשלחת וארוחת ערב
 הברית.

 18:30 

  ישראל והשפעתה על יהדות ארצות הברית -ט"ז אייר 3..6יום שלישי  

 0:11   ארוחת בוקר 

 1::0 יציאה מהמלון  

 ארוחת בוקר ופגישה עם הורים ותלמידים על 
בחינוך יהודי הארצות הברית מזווית בית ספר  םמודלים ייחודיי

 פלורליסטי

 בית הספר הקהילתי על שם חנה סנש
 

0:11 

 NYU 00:11יציאה מביה"ס ל  

 אוניברסיטת ניו יורק צהריים עם סטודנטים מנהיגים וסיור באוניברסיטה ארוחת 
 

03::1 

 NYU 00:11 זמן קבוצה 

מעגלי  -וצעירים יהודים בוגרי תכניות תגלית ומסעעםארוחת ערב  
 שיח בהנחיית משתתפי הקורס

JEC 38 W 13 st 00:11 

  1::30 יציאה לכיוון המלון  

  זהויות יהודיות בקהילה היהודית -אייר במאי י"ז  63יום רביעי 

 0:11  קפה במלון 

   0::1  

Rabbi Mo Salth (Central Synagogue) 
Charlie Savenor ( Director of congregational education, Park Avenue Synagogue ) 

Allen Fagin (Executive Vice President of the OU) 

 fifth Avenue 85 נציגים שונים מהקהילה היהודית פאנל בהשתתפותארוחת בוקר ו
 

0:11 

 Lakewood  00:11פגישה עם נציג הקהילה החרדית  Lakewoodישיבת  -הרב אהרון קוטלר ראש בית מדרש גבוהה

 



 
 

 1::03 מגזין TABLETיציאה ל  

http://www.tabletmag.com/Editor in Chief of Tablet Magazine  --Alana Newhouse  משרדי מגזין  ארוחת צהריים ושיחה: יהדות כתרבות באמריקהTABLET 

 
0::11 

 Tablet 03::1משרדי  זמן קבוצה 

 זמן חופשי

 
00::1 

  לאתגרים רצינייםפתרונות יצירתיים  -חינוך יהודי בארצות הברית–י"ח אייר  62.3יום חמישי 

 1::0  ארוחת בוקר 

 0:11  יציאה מבית המלון 

 ארוחת בוקר ופגישה עם הורים ותלמידים על 
בית ספר  תבחינוך יהודי הארצות הברית מזווי םמודלים ייחודיי

 אורתודוקסי

 SAR Academy Riverdale בית ספר

 
0:11 

 JCC NJ 01:11יציאה לכיוון   

Jordan Schenker the CEO of the JCC of the Palisades 
 

 JCC of the Palisades - New Jersey פגישה עם מנהיגי המרכז הקהילתי היהודי
411 East Clinton Avenue, Tenafly, 

New Jersey 07670 

01::1 

 JCC JCC 00::1של ה החלבי בבית הקפהארוחת צהריים  

Aya Schechter head of the Israel Center ישראלים בניו יורק והקשר שלהם לקהילה JCC 03:11 

 NYC 0::11יציאה לכיוון   

Mike Sachs,  AIPAC   הפוליטי. סקירה לקראת  טיחסי ישראל ארצות הברית מההיב
 הבחירות בארצות הברית.

AIPAC מנהטן 

 

03:11 

 1::00 יציאה לכיוון המלון  

 00:30  חזרה למלון להתרעננות 

 00:30  זמן קבוצה 

כולל אורחים ארוחת ערב באירוח נציג מכובד בקהילה היהודית  
 מהקהילה

 מה יש לנו ללמוד אחד מהשני? ומה יש לנו להציע  אחת לשני?
 

 00:11 

 חזרה למלון  
 

 

30:11 

  מנהיגות –י"ט אייר  3..6יום שישי  

 1::0  קפה במלון 

http://www.tabletmag.com/


 
 

 UJA 0:30יציאה מהמלון ברגל לכיוון   

Eric Goldstein, the CEO of the UJA-Federation of New York  0:00  ארוחת בוקר ושיחה על הקהילה היהודית בניו יורק 

 01:11  מיתוג ישראל בעיני יהודי ארצות הברית קונסול כללי של ישראל בניו יורק -עידו אהרוני

 זמן חופשי
 

03:11 

 00:11  יציאה למשפחות המארחות 

 00:30  קבלת שבת למעונייניםתפילת  

 )בגלל השעה המאוחרת נהוג להכניס את השבת מוקדם( 31:11הדלקת נרות 

 
 00:30  ארוחת ערב משותפת לכל חברי הקבוצה

  שבת בקהילה –כ' אייר  3..6שבת  

 0:11  תפילת שחרית למעוניינים 

  בתי המארחים ארוחת צהריים 

 הקהילהפאנל של משתתפי הקורס לחברי  
 שמשפיע על זהותה של החברה הישראלית יתהמרכזהסוגיה 

 
 

 00:11 

 30:11 הבדלה ונסיעה לבית מלון 30:10יציאת השבת 

  סיום משלחת -הגירה יהודית לארצות הברית  -כ"א אייר 3..6יום ראשון  

  ארוחת בוקר  

  יציאה מהמלון  

   שיחה על מנהיגות 

   יציאה לשדה התעופה 

  JFKשדה התעופה  המראה לישראל 

 

 

 

 

 



 
 

 א"תשע סיוון א"כ-ד"י 2.6102-61..6' ב מחזור גבולות ללא מנהיגות COMMUNITY משלחת לוז

 תוכנית זמן

 סיון ד"י 31.0 שני

 אפריקה לדרום הבאים ברוכים

 .כסף והחלפת דרכונים ביקורת -ליוהנסבורג הגעה 10:00

 לקייפטאון ישירה טיסה 01:11

 לקייפטאון הגעה 03:11

 למלון באוטובוס נסיעה 03:30

 Premier Hotel Cape Manor במלון קלה ומנוחה התארגנות, צהריים ארוחת 00::0

 היהודי הקהילתי למרכז יציאה 00:11

 .היהודית הקהילה על הסטורית סקירה -אפריקה בדרום הראשון הכנסת בבית סיור 1::00

 אפריקה בדרום היהודית הקהילה של מקומה -.פרלמנט וחבר היהודית הקהילה חבר, בגריים מייקל מר  עם וסיור מפגש, וןבקייפטא פ"הדרא בפרלמנט ביקור 1::00

 - ערב ארוחת 00:11

 למלון חזרה 1::00

 

 סיון ו"ט 30.0, שלישי יום

 וחברתית חינוכית עשייה- בקייפטאון היהודיים החיים

 במלון ועוגה קפה 1::10

 מהמלון יציאה 1::10

 צוות/תלמידים עם ומפגשים סיור-בוקר ארוחת - הרצליה  היהודי ס"בביה ביקור 10:11



 
 

 Oranjezicht לחוות נסיעה 1::01

 "מאנטש" ארגון מייסדת, פלאש ינה'ג' גב עם מפגש 00:11

 מיוחדים צרכים עם אנשים עבור תעסוקתי מרכז- ASTRA  סיור 03:11

 Cofee timeב צהריים ארוחת 1::03

 הנחייה-קבוצה זמן 03:11

 במלון מנוחה 00:11

 Dr Max Price  במלון עם מפגש 1::00

 ערב לארוחת יציאה 00:11

 ו"ויצ, לזרוס תמר' גב עם מפגש  1::00

 

 סיון ז"ט 33.0, רביעי יום

 ליוהנסבורג פתיחה, קייפטאון להתראות

 בוקר ארוחת 10:11

 .היהודית בקהילה אתגרים -קייפטאון של היהודי הנאמנים חבר ראש מרק אריק מר עם מפגש 10:30

 בקייפטאון ישראל קהילתי שליח, דגן חגי עם מפגש 10:11

 הנחייה-קבוצה מפגש 03:11

 ליוהנסברג חזרה טיסה 0::03

 (בדרך צהריים ארוחת אוכלים) ליוהנסבורג הגעה 0::00

 למלון בדרך התעופה משדה יציאה 00:00

 והתרארגנות למלון הגעה 00:11



 
 

 אפריקה דרום של הראשי הרב עם מפגש 00:11

 

 סיון ז"י 0.:3, חמייש יום

 

 בוקר ארוחת 1::10

 מהמלון יציאה 1::10

 "אפרטהייד"ה מוזיאון 10:11

 Kliptown youth project Soweto  נוער עם פרוייקט 00:11

 קבוצתית  ושיחה צהריים ארוחת 11::0

 מרכז -ביחד אפריקה בדרום יהודית ומנהיגות ציונות פדרציה -קרנגל ואברום קאהן וונדי' גב עם מפגש 1::03

 ביוהנסבורג הנוער תנועות ראשי עם מפגש 1::00

 היהודים הסטודנטים עם מפגש 00:11

 

 סיון ח"י 33.0, שישי יום

 לשבת והכנות יהודי חינוך

 בוקר ארוחת 1::10

 יציאה 10:00

 .אפריקה בדרום ביותר הגדול היהודי הספר בית, KING DAVID ב ביקור 1::10

 ביוהנסבורג החרדית הקהילה נציג עם מפגש 01:11

 .הישראלית בשגרירות פרימן מיכאל מר  עם מפגש 1::00



 
 

 פיזור.  צהריים ארוחת 11::0

 שבת לקראת הכנות 1::00

 השבת כנסית 00:10

 (רשות)שבת קבלת תפילת

 המארחות המשפחות אצל שבת ליל ארוחת

 

 סיון ט"י 30.0,  שבת יום

 היהודית הקהילה עם שבת

 (רשות) הקהילה עם וקידוש תפילה 10:11

 היהודית הקהילה עם פאנל

 במלון צהריים ארוחת 00::0

 חופשי זמן

 היוצר עם" לקסדה מתחת" הסרט הקרנת.  ערב ארוחת 00:11

 סיון' כ 30.0,  ראשון יום

 יהודית זהות

 בוקר ארוחת 10:11

 יוהנסבורג של הרפורמית הקהילה, מרגוליס וליה'ג רבה עם מפגש 10:11

 קדישא בחברת סיור 00:11

 הקהילה חברי עם מפגש 00:11

 ערב ארוחת 00:11



 
 

 

 סיון א"כ 30.0, שני יום

 בוקר ארוחת 1::10

 ביחד BDS ב מלחמה -שוורץ בן עם מפגש 10:11

 ,באוניברסיאות היהודיים החיים - שולמן י'בנג מר עם מפגש 01:11

 הנוער מועצת עם פגישה 00:11

 בישראל ובהשקעות, בישראל שתמוך ארגון  - DEISI ו, אפריקה דרום של ישראל ידידי - SAFI לית"מנכ, מיישו אולגה' גב עם וארוחה מפגש 1::00

 התעופה לשדה יציאה 1::00

 לישראל חזרה טיסה 33:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ז"תשע כסלו' יב-'ו 06.06.6102-2' ג מחזור גבולות ללא מנהיגות COMMUNITY משלחת לוז

 תוכנית זמן

  כסלו' ו  0.03 שלישי

   לס'אנג ללוס הבאים ברוכים

 לס'אנג בלוס נחיתה 1::10

  והתרעננות בוקר ארוחת, למלון הגעה 10:11

  יהודית לפדרציה נסיעה 01:11

   LA  jewish federationב צהריים  ארוחת 03:00

 Jay Sanderson CEO עם LA Jewsih Federation  ב היהודית לקהילה מבוא 11::0

  מוניקה לסנטה נסיעה 03:11

  Edmunds במשרדי מדיה בניו יהודים: בנושא פאנל 00:11

  מהקהילה צעירים עם מפגש+  ערב ארוחת 00:11

  למלון יציאה 1::00

  כסלו' ז  0.03 רביעי יום

   וזהות חינוך

 LAב החרדית הקהילה על החרדי ל"בנח תומך -הגר דיויד עם במלון בוקר ארוחת 

  מהמלון יציאה 10:11

  Milken הספר בית יהודי חינוך על ופאנל ביוקר 1::10

 UCLA לכיוון יציאה 1::00

  צהריים ארוחת 03:11



 
 

 UCLA Hillel ב יהודים סגל ואנשי סטודנטים עם ומפגש סיור, ביקור 1::03

  הברית ארצות ביהדות זרמים -רבנים פאנל 1::00

  קבוצה זמן 00:11

  הבחירות אחרי היהודית הקהילה בנושא OU אירועי במסגרת הונליין מלקולם של הרצאה 00:11

  

  כסלו' ח  0.03 חמישי יום

   וישראלים ישראל

 בוקר ארוחת 1::10

  J street ארגון עם מפגש 10:11

  LA Times עיתון במערכת ושיחה סיור 1::10

  יציאה 00:00

  צהריים ארוחת 03:11

  והיהודים ישראל הוליווד -CAA -Creative Artists Agencyל הגעה 1::03

  יציאה 03:11

 ישראל מדינה אודות חינוך קידום - Stand With Us- המייסדים עם ושיחה פגישה 1::03

  קבוצה זמן 1::00

  למלון יציאה 1::00

  במלון להתרעננות זמן 00:11

  שפירו במשפחת שיח ומעגלי חגיגי ערב 1::00

  כסלו' י 0.03 שישי יום



 
 

   שבת לקראת

 בוקר ארוחת 1::10

  מהמלון יציאה 10:30

  ופתיחה קפה  - werner brothers לאולפני הגעה 1::10

  באולפנים סיור 10:30

  יציאה 00:11

 צהריים וארוחת סיור -לס'אנג בלוס לישראלים מרכז -IACל הגעה 00:30

  IAC Israeli American Councilב ושיחה פאנל 03:30

 יציאה 30::0

  לשבת והתארגנות למלון הגעה 1::03

  שבת כניסת 00:30

 שונים כנסת לבתי אופציונאלית יציאה 1::00

  שבת ערב לארוחת משפחות ארוח 1::00

  כסלו א"י 01.03  שבת

   בקהילה שבת

 בוקר ארוחת 1::10

  למעוניינים שבת תפילת 10:11

  הקהילה עם פאנל 1::00

 אופציונאלית שבת ארוחת 1::03

  השבת צאת 00:30



 
 

  במלון קבוצתי עיבוד 00:11

  שטיינלאוף משפחת בבית סיום ערב 31:11

  

  כסלו ב"י 00.03 ראשון יום

   המשלחת סיום

  אאוט ק'וצ בוקר ארוחת 1::10

  מהמלון יציאה 10:11

 Moishes House מ צעירים עם פגישה 10:00

 התעופה לשדה יציאה 1::01

 LAX ל הגעה 00:11

 לישראל טיסה 1:::0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  שבט' ב-טבת ד"כ 66-.0.610..6' ד מחזור גבולות ללא מנהיגות COMMUNITY משלחת לוז

 

 תוכנית זמן

  טבת ה"כ 0.:3 שני

  אפריקה לדרום הבאים ברוכים

 . כסף והחלפת דרכונים ביקורת -ליוהנסבורג הגעה 10:00

 לקייפטאון ישירה טיסה 01:11

 לקייפטאון הגעה 03:11

 למלון באוטובוס נסיעה 03:30

 Premier Hotel Cape Manor במלון התארגנות, צהריים ארוחת 00::0

 היהודי הקהילתי למרכז יציאה 1::03

 אפריקה בדרום הראשון הכנסת בבית סיור 00:11

  אפריקה בדרום היהודית הקהילה של מקומה -.פרלמנט וחבר היהודית הקהילה חבר, בגריים מייקל מר  עם וסיור מפגש, בקייפטאון פ"הדרא בפרלמנט ביקור 00:11

 "מאנטש" ארגון מייסדת פלאש ינה'ג עם מפגש 1::00

  מהקהילה חברים עם יחד כהן פרנקי' גב אצל אירוח 00:11

  

  טבת ו"כ 33.0, שלישי יום

   וחברתית חינוכית עשייה- בקייפטאון היהודיים החיים

  במלון ועוגה קפה 1::10

  מהמלון יציאה 1::10



 
 

  צוות/תלמידים עם ומפגשים סיור-בוקר ארוחת - הרצליה  היהודי ס"בביה ביקור 10:11

  בקייפטאון ישראל קהילתי שליח, דגן חגי עם מפגש 00:11

  קבוצה זמן 1::00

 מיוחדים צרכים עם אנשים עבור מרכז Cofee timeב צהריים ארוחת 1::03

  התעופה לשדה יציאה 00:11

 ליוהנסבורג טיסה 1::00

  ביוהנבורג נחיתה 1::31

  יוהנסבורג Genesis  במלון אין ק'צ 30:11

  טבת ז"כ 30.0, רביעי יום

  ליוהנסבורג פתיחה 

 בוקר ארוחת 1::10

  יציאה 10:00

 Kliptown youth project Soweto - נוער עם פרוייקט 1::10

  ביוהנסבורג החרדית הקהילה -מופסון הרב עם הפגיש 00:11

  friends במסעדת צהריים ארוחת 1::03

  ביוהנסבורג קהילתית אחריות -קדישא בחברה ביקור 03:11

  היום סיכום -קבוצה זמן 00:11

  והתארגנות למנוחה למלון הגעה 00:11

  השגריר לבית יציאה 1::00

  בישראל אפריקה דרום שגריר בבית ערב ארוחת 1::00



 
 

  

 טבת ח"כ 30.0, חמייש יום

   ויוזמות אתגרים -אפריקה בדרום היהודית הקהילה

 בוקר ארוחת 1::10

  אפריקה לדרום הראשי הרב עם שיחה 1::10

 .לישראל והקשר היהודית הקהילה - שוורץ ובן קאהן וונדי' גב עם מפגש 01:11

 פ"דרא לימוד מייסד -הרפורמית התנועה נציג -בלישיץ דיויד עם מפגש 03:11

  יהודים סטודנטים עם ומפגש באוניברסיטה ביקור 1:::0

  קבוצה זמן 1::00

  למלון יציאה 1::00

  במלון והתארגנות  מנוחה 00:11

  הקהילה חברי עם שיח ומעגלי ערב ארוחת 1::00

  

  טבת ט"כ 30.0,שישי יום

  לשבת והכנות יהודי חינוך

 בוקר ארוחת 1::10

  יציאה 10:00

 . אפריקה בדרום ביותר הגדול היהודי הספר בית, KING DAVID ב ביקור 1::10

  שבת כניסת 00:31

 ( רשות)שבת קבלת תפילת 



 
 

 המארחות המשפחות אצל שבת ליל ארוחת 

  

  שבט חודש ראש 30.0 שבת

  היהודית הקהילה עם שבת

 (רשות) הקהילה עם וקידוש תפילה 10:11

  The Base -היהודית הקהילה עם ושיחה פאנל 03:11

  רשות)צהריים ארוחת 1:::0

 סיכום ושיחת שלישית סעודה 00:11

 השבת צאת 0::00

  לשדה יציאה 00:30

 לישראל טיסה 30:30


