הצעה לסדנאות וסיורים עבור קבוצות ,ארגונים ומוסדות:
שלום ,שמי אלעד ואזנה ובחרתי לשתפך ב  3מתוך מבחר פעילויות ותהליכים שאני מקיים מזה שנים:

 .1אלעד מספר את סיפור חייו:
עבור  :ארגונים ,צוותים ,בני נוער ,חיילים ,תיירים ועוד..
"אלעד ניחן ביכולת נדירה של הובלה והקשבה ליחיד ולקבוצה עימה הוא נמצא .הנוכחות השקטה
והממוקדת שלו מאפשרת למפגש להיות ,חי זורם ואינטימי .לעיתים הרגעים הם קסומים במיוחד"
(דפנה קרטא שוורץ ,מנכ"לית עמותת חזון הלב)

מילדותו בעיירת הפיתוח אופקים כבן למהגרים ממרוקו דרך האתגרים וההתמודדויות
האתיות כשהיה חייל קרבי .מסיפורי מסעות וחלומות ועד לעשייה לבניית אמון וקירוב בין
בני אדם מתרבויות ודתות שונות והמורכבות בעשייה זו.
הסדנא מותאמת לקהל היעד ויכולה להכיל דילמות ושיח להן הקהל שותף.
 11שנות ניסיון בשיתוף סיפור אישי  :מסעות הסברה בחו"ל ,הנחיית תוכניות רדיו ,סדנאות לתיירים ,קבוצות נוער,
מורים ולקהל הרחב .אפשרי לקיים בשפות עברית ,אנגלית ,ספרדית וקצת ערבית.

________________
 .2הדרכת טיולים וסיורים ברחבי ארץ ישראל (מורה דרך מוסמך):
עבור  :קבוצות ,בודדים ,תיירים ,ארגונים ,מוסדות חינוך ,צוותים ועוד..
היה לנו טיול נפלא ומרתק עם אלעד ,הידע הרב ,הנדיבות שלו ונקודת המבט המאוזנת על המציאות
בישראל סיפקה בדיוק את הטיול לו קיוינו ,אנו כבר מחכים לחזור" (תמה ליברטי ,ראש קבוצה מארה"ב)

הדרכת טיולים בנושאים מגוונים ,כגון :רב תרבותיות בירושלים ,מפגשים
עם שלושת הדתות ,מורכבות וקסם בירושלים המערבית והמזרחית ,היציאה
מן החומות (ביפו ובירושלים) ,סיור בעקבות ארון הברית ,טיולי מדבר ,טיולים
בכל חלקי הארץ...
בשילוב סיפורים ,מוזיקה ,סדנאות ומפגשים מרגשים עם אנשים בשטח.
 5שנות ניסיון בהדרכת טיולים לקבוצות קטנות וגדולות ,התאמת מסלול ואופי הטיול לצרכי הלקוח והקבוצה.

________________
 .3סדנא " :שיתוף בסיפורי חיים ומוזיקה כגשר בין תרבותי ואנושי":
עבור  :צוותי עובדים ,מחנכים ,חברי עמותות ,תיירים ,קהל רחב ועוד..
"אלעד עשה עבודת אומן ביצירת מרחב בטוח בו המשתתפים שיתפו בסיפורים מחייהם בדרך שיצרה
פתיחות במקום שקודם לכן היו חומות של ריחוק" (צ'ארלס גיבס מייסד  URIהעולמי)

פיתוח וגיבוש צוותים ,שיתוף של חברי הקבוצה בסיפורים מחייהם
בשילוב קטעי מוזיקה מקורית חיה .ליצירת אוירה מקרבת וחיזוק קשר
ואמון בין חברי הקבוצה .שיפור איכות עבודת הצוות ויכולות התקשורת.
 12שנות ניסיון בהנחיית קבוצות דיאלוג והכשרת מנחים בתחום .מותאם גם למפגשים בין תרבותיים/קבוצתיים.

ניתן לצור קשר לשיחה או פגישת התייעצות בכל נושא ,למידע נוסף ניתן לגלוש לאתר האינטרנט.
בברכה ,אלעד ואזנה
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