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כנס טבע ,שטח ואתגר ה 4-הוא הכנס המקצועי של תחום הלמידה ההתנסותית
חווייתית בישראל.
מטרת הכנס ,לאפשר לקהילת העוסקים בתחום ולמעוניינים לשלב כלים התנסותיים
בעשייתם ,מרחב עשיר ללמידה ,התפתחות ,הפרייה ויצירת חיבורים ושותפויות.
בכנס נעסוק במגוון הכלים העשיר ללמידה והעצמה של יחידים ,קבוצות וארגונים
בתחומי החינוך ,הטיפול והייעוץ הארגוני באמצעות התערבויות בטבע ,בשטח ובאתגר.
חדש השנה!
•  3סדנאות קדם-כנס המאפשרות למידה משותפת והעמקה סביב תחום עניין
• מושב 'שולחנות עגולים' המאפשר למשתתפים במה לשיח ודיון מקצועי סביב הנושאים שישפיעו על התפתחות
התחום בישראל בשנים הבאות
• מושב עם הפנים לעתיד ,לתחומי מקצוע שמגדירים את העיסוק בתחום בהתאם לאופי הצרכנים ולשיח הבינלאומי.
מטבע ,שטח ואתגר – לחינוך ,טיפול ,יעוץ ופנאי

לבחירתך מגוון של  27סדנאות והרצאות ו 3-סדנאות קדם כנס

(תוכנית מפורטת בהמשך)

מחכים לראותך איתנו!
חברי ועדת ההיגוי של הכנס:
ליבת שרון-קטלר ,שירה ורדי ,ליאור שורר ,עומר קלוגמן ,שאולי לב ,אסף אפלבוים ,מעין פוקס ומלי נבו

ארגונים שותפים

בחסות

להרשמה
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הסדנאות המקדימות מתקיימות יום לפני הכנס (יום ג' )27.10.2015 ,במקומות שונים בארץ
ההשתתפות בסדנאות המקדימות בתשלום נוסף.
• מפסולת לפסל  -סדנת יום מעשית והתנסותית ביצירה בטבע בהנחייתו של רפי בונה ,בה נתנסה ביצירת
פסל סביבתי מחומרי מיחזור ,ככלי שימושי בתהליכי העצמה ,הנחייה וחינוך סביבתי.
התכנון המקדים של הפסל נעשה בשיתוף ילדי בית הספר 'מיתר' ,והתוצר מתנת הכנס לחצר בית הספר.
הסדנה תתקיים בכפר גלים בבית הספר 'מיתר'
• למצוא את מקומי בעולם – סדנת יום התנסותית בשיטת המקום ,בהנחייתה של ענבל לויטה ),)Kahurangi
בה נקיים דיאלוג בלתי אמצעי עם האדמה והסביבה .נתנסה במציאת או יצירת מקום המאפשר תחושת ביטחון,
הרמוניה ושייכות .נעשה לנו מקום בעולם.
הסדנה תתקיים ברמת הנדיב ,מיקום מדוייק יימסר לנרשמים
• סדנת תרגילים חדשים  – By the Bookסדנת יום בהנחייתם של רענן ארז ,ג'ק דורון פלג וניב רשף,
בה ניתן מענה מסוים לצורך לחדש ולהתחדש בתרגילים ,נכיר תרגילים ומתודות מספרי מקצוע בעולם וניצור
מרחב לניסוי של תרגילים חדשים.
הסדנה תתקיים בפארק הירקון ,מיקום מדוייק יימסר לנרשמים

הרשמה לאחת מהסדנאות המקדימות אפשרית רק בנוסף להרשמה מלאה לכנס.
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07:30 – 08:15

התכנסות והרשמה

08:15 – 08:30

ברכות – ח"כ מירב בן ארי; ליבת שרון קטלר ,עמותת אתגרים; שאולי לב ,איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

08:30 – 10:00

 08:30 – 09:10למידה מבוססת מקום  /ד"ר ארנון בן ישראל
 09:15 – 10:00לטפס קדימה – התמודדות עם טראומה ומציאת מנועי צמיחה  /ליאור כרם

מושב פתיחה
אולם גולן

10:00 – 10:30

הפסקה

טבע
10:30 – 11:15

שטח
ניהול מסע במצבי קור וחום קיצוניים (הרצאה) /
דוד מיכאלי ושאולי לב

על הקשר בין גורמי ריפוי והטיפול עם הטבע
(הרצאה)  /אסי שורק

11:15 – 11:45
11:45 – 12:30

כוחו המיטיב של פולחן הטבע (הרצאה) /
ד"ר יעל כץ חנקין

רוח המסע כמעוררת רצון לשינוי – מודל
התערבות (הרצאה)  /דויד הרועה

הגינון הטיפולי ב'דרך הגינון' (הרצאה) /
אילה וייס

סדנאות מנהיגות למפקדים ומנהלים בתנאי
קיצון (הרצאה)  /רון בן דור וסיגלית שחר

אפקט הפרפר  -ניהול אפקטיבי במורכבות
(סדנא)  /מיכל זיגלמן

מסעות נערות ונשים במדבר – האם נחוצה
ההפרדה? (הרצאה)  /ד"ר יקירה לוי וגל בלוה

למידה אתגרית במערכת הפורמאלית  -אפשר?
(סדנא)  /ערן ברסלר

התערבות בטבע לאנשים עם מוגבלות
(במה מורחבת)  /עידו דולב ,מאיה גולדברג,
רותם ווינר וורד סבאג

הטבע כמרחב להבנת תהליכים גלויים וסמויים
(סדנא ודיון)  /ערן כהן

סדנת אקרובלנס (סדנא)  /בן בורד ואביה וייס

הפסקה
טיפול באמצעות השטח (הרצאה) /
מיכה סימבליסטה

גן יער על מה ולמה? (הרצאה) /
רון מלצר

16:15 – 16:30
16:30 – 17:30

17:30 – 18:00

 - Self Efficacyמסוגלות עצמית (הרצאה) /
דותן שבתאי

הפסקה וארוחת צהריים

15:00 – 15:30
15:30 – 16:15

תפיסות וכלים התנסותיים לשיפור ביצועים
בארגונים (הרצאה)  /טל בן חיים

הפסקה

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

אתגר

תקשורת בארגונים גלובליים (סדנא) /
ארי שמש

הפסקונת
כשהשטח פוגש את האקדמיה בארץ ובעולם –
פרקטיקה ,מחקר ומה שבינהם /
ליה נאור וד"ר תמיר רוטמן

אחריות סביבתית בעבודה בשטח /
ערן זוהר

טקס פרידה וסיום ...מעגל עוררות  /ליאור שורר ומעיין פוקס

אתיקה – התלבטויות ודילמות מהשטח /
שאולי לב
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מחיר ההשתתפות בכנס מאפשר השתתפות בהרצאות וסדנאות הכנס לבחירה ובנוסף  -קפה ,כיבוד בוקר וארוחת צהריים חמה.
ניתן להירשם לכנס החל מ 20.8.2015 -ועד 28.10.2015

הרשמה לסדנאות המקדימות אפשרית רק בנוסף להרשמה מלאה לכנס.
מספר המשתתפים האפשרי בכל הסדנאות וההרצאות מוגבל ,מומלץ להקדים הרשמתכם
הרשמה מוקדמת
עד 22.9.2015

הרשמה מאוחרת
עד 28.10.2015

השתתפות בכנס – מחיר מלא

₪ 165

₪ 195

השתתפות בכנס – בהנחה מיוחדת לחברי האיגוד

₪ 145

₪ 170

השתתפות בכנס  +סדנה מקדימה

₪ 250

₪ 295

כנס  +סדנה מקדימה לחברי האיגוד

₪ 230

₪ 270

הכנס יתקיים במרכז הכנסים קמפוס גבעת חביבה
החניה לבאי הכנס בחינם
הוראות הגעה:
ברכב פרטי – להקליד ב  wazeגבעת חביבה
בתחבורה ציבורית:
באוטובוס מס'  63של חברת קווים מהתחנה המרכזית בחדרה לגבעת חביבה
ברכבת עד תחנת פרדס חנה או בנימינה ומשם במונית לגבעת חביבה
תתאפשר הסעה מרוכזת מתחנת הרכבת בפרדס חנה

להרשמה

www.acee.org.il/Kenes4

