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  סדן מיכל ר"ד -חיים קורות

 

 :אישיים פרטים

  סדן מיכל:  שם

  500582050.: ז.ת

  55.0.5.08,  ישראל:  לידה ומקום תאריך

  0.395  לכיש מושב: כתובת

  58-98885.2,  502-09.8538: טלפון

sadanm@gmail.commail    : -e 

 

 :אקדמית השכלה

P.H.D  ישראל עם של להיסטוריה החוג, היהדות למדעי הספר בית, אביב תל אוניברסיטת  

 החדשה העברית לתרבות ההשכלה מספרות וסמל דימוי של גלגולו–' העברי הרועה:  ' המחקר נושא
  5550, שפירא אברהם' פרופ:  מנחה.  ישראל בארץ

M.A -  תקשוב ואמצעי מחשבים בשילוב םלמודי תוכניות פיתוח– בחינוך ותקשורת טכנולוגיה ,

 ( תזה ללא) 0..5,  אילן -בר' אונ, תרבותית-רב בחברה תקשורת

B.A -  5.8,   אביב-תל' אונ, חיפה'  אונ,  מורחב - האומנות תולדות. 

 5.82,  השרון רמת, לאמנות למורים המדרשה, וציור בצילום התמחות  - בכיר מורה

 

 תחומי התמחות אקדמיים : 

 תחומית -רבות בגישה רבמחקר ת

 תולדות האמנות  והתרבות החזותית 

 תרבות ואמנות יהודית וישראלית 

 תכנון ופיתוח תכניות לימודים בשילוב טכנולוגיה ותקשורת 

 תכנון ופיתוח תכניות לימודים באמנות מהגיל הרך ועד לבית ספר על יסודי 

 תכנון ופיתוח תכניות לימודים בהוראת תרבות ישראל 

 ומנויות מחקר וכתיבה אקדמיים  והנחייה בכתיבת עבודות מי
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  :אקדמיים במוסדות הוראה

  2102 – 2102שנה"ל תשע"ג 

 היבטים: הקורסים. ישראל תרבות הוראת - השני התואר למודי במסגרת מרצה:  אחווה מכללת

 ת הגמר ישראל ; הנחיית סטודנטים בעבודו ישראל; יישומים בהוראת תרבות בתרבות אמנותיים

 חינוך לאמנות בגיל הרך –מרצה במסגרת החוג לגיל הרך 

. כלליים למודים ובמסגרת ויצירה הפקה תרבות ללמודי החוג במסגרת מרצה: ספיר מכללת

 בישראל; אמנות מתכתבת ותרבות חברה מבוא לתולדות האמנות ; אמנות: הקורסים

 

  2102 – 2100 ב שנה"ל תשע"

 היבטים: הקורסים. ישראל תרבות הוראת - השני התואר למודי תבמסגר מרצה:  אחווה מכללת

 ישראל ; הנחיית סטודנטים בעבודות הגמר  ישראל; יישומים בהוראת תרבות בתרבות אמנותיים

 חינוך למורשת האמנות בגיל הרך  –מרצה במסגרת החוג לגיל הרך 

 מקום  נוף: הקורס חומייםבינת ולימודים כללי א.לב החוג במסגרת מרצה: אביב תל אוניברסיטת

 . וזהות)תוכן+ מיומנויות מחקר אקדמי(

. כלליים למודים ובמסגרת ויצירה הפקה תרבות ללמודי החוג במסגרת מרצה: ספיר מכללת

 בישראל; אמנות מתכתבת ותרבות חברה מבוא לתולדות האמנות ; אמנות: הקורסים

 אמנות שילוב, הרך בגיל לאמנות חינוך -הרך בגיל לחינוך המגמה במסגרת : מרצה ברל בית מכללת
 בעולמות התוכן בגן

  2100 -2101שנה"ל תשע"א 

 מקום  נוף: הקורס בינתחומיים ולימודים כללי א.לב החוג במסגרת מרצה: אביב תל אוניברסיטת

 . וזהות)תוכן+ מיומנויות מחקר אקדמי(

 היבטים: הקורסים. ישראל תרבות הוראת - השני התואר למודי במסגרת מרצה:  אחווה מכללת

 ישראל ; הנחיית סטודנטים בעבודות הגמר  ישראל; יישומים בהוראת תרבות בתרבות אמנותיים

. כלליים למודים ובמסגרת ויצירה הפקה תרבות ללמודי החוג במסגרת מרצה: ספיר מכללת

 .בישראל ותרבות חברה מבוא לתולדות האמנות ; אמנות: הקורסים

 '.סטאג סדנת: הקורסים נושאי, לאמנות למורים המדרשה במסגרת רצהמ:  ברל בית מכללת

 שילוב, הגן בתכני אמנות שילוב, הרך בגיל לאמנות חינוך -הרך בגיל לחינוך המגמה במסגרת מרצה
 . הגן סביבת בעיצוב אמנות

 : 2101-2112 ע"תש ל"שנה

 מקום  נוף: הקורס ומייםבינתח ולימודים כללי א.לב החוג במסגרת מרצה: אביב תל אוניברסיטת

 . וזהות

 היבטים: הקורס. ישראל תרבות הוראת - השני התואר למודי במסגרת מרצה:  אחווה מכללת

 . ישראל בתרבות אמנותיים
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 '.סטאג סדנת: הקורסים נושאי, לאמנות למורים המדרשה במסגרת מרצה:  ברל בית מכללת

 שילוב, הגן בתכני אמנות שילוב, הרך בגיל תלאמנו חינוך -הרך בגיל לחינוך המגמה במסגרת מרצה
 . הגן סביבת בעיצוב אמנות

: הקורס. כלליים למודים ובמסגרת ויצירה הפקה תרבות ללמודי החוג במסגרת מרצה: ספיר מכללת

 .בישראל ותרבות חברה אמנות

 

 : 2112 -2112 ט"תשס ל"שנה

 סדנת, ומשוב הערכה: הקורסים נושאי, לאמנות למורים המדרשה במסגרת מרצה -ברל בית מכללת
 .  הוראה באימוני פדגוגית הדרכה, מתודי סמינר, חדשים למורים' סטאג

 ביקור, הגן בתכני אמנות שילוב, הרך בגיל לאמנות חינוך -הרך בגיל לחינוך המגמה במסגרת מרצה
 .ושיטות דרכים -הרך בגיל ילדים עם בתערוכות וצפייה במוזיאון

 ישראל ארץ: הקורס בינתחומיים ולימודים כללי א.לב החוג במסגרת מרצה :אביב תל אוניברסיטת

 . נפש למשאת מציאות בין

. כלליים למודים ובמסגרת ויצירה הפקה תרבות ללמודי החוג במסגרת מרצה :ספיר מכללת

 דימוי של גלגולו' העברי הרועה, ' בישראל ותרבות חברה אמנות, חזותית לתרבות מבוא: הקורסים

 .  לדורותיה ישראל בתרבות וסמל

 

 : 2112 -2112 ח"תשס ל"שנה

 סדנת, ומשוב הערכה: הקורסים נושאי, לאמנות למורים המדרשה במסגרת מרצה -ברל בית מכללת

 .  חדשים למורים' סטאג

 עכשוויות סוגיות:  הקורס נושא, ל"חו לתלמידי הספר בית במסגרת מרצה :אביב תל אוניברסיטת

 .תרבות תוצרי באמצעות ודיון בחינה - אלישר ובתרבות בחברה

 ישראל בתרבות וסמל דימוי של גלגולו' העברי הרועה, 'כלליים למודים במסגרת מרצה, ספיר מכללת

 .  לדורותיה

 הוראת של מתודיקה: וחברה תרבות, לאמנות הספר בית  במסגרת מרצה  -ספיר-הנגב מכללת

 '.ג שנה אמנות מדריכי -קהילהב תרבות מפעלי', ב שנה אמנות מדריכי -אמנות

 

 : והשתלמויות קורסים

  .555 ,5558,  ש' 555מכון מופ"ת,  –הנחיית סדנאות למתמחים בהוראה א'+ב' 

 0..5', ש 528,  אילן -בר' אונ, ניהול ללימודי המכון -חינוך מוסדות ושיווק ניהול

  9-5555..5, וייס ברנקו במכון שונים קורסים -ויצירתיות חשיבה פיתוח
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 :אקדמיים מינויים

   .555משנת , הציונות לחקר הרצל מוסד, חיפה אוניברסיטת – מחקר עמית

החוג לחינוך,  –בנית מערך ליווי ותמיכה במורים בשנות עבודתם הראשונות  – חברה בועדת היגוי

  5555 – .555מכללת בית ברל 

 5555 – 5555כללת בית ברל , הערכת קורסים מתוקשבים, החוג לחינוך, מ -חברה בצוות מחקר

רוח האדם בחינוך , מוביל הקבוצה פרופ' ישעיהו גביש,  - חברה בקבוצת למידה במכון מופ"ת

  5555משנת 

  5555מכללת אחוה  – חברה בועדת הוראה לתואר שני

  :פרויקטים והובלת  ריכוז, ניהול

למויות עו"ה במקצועות השתהמרכז הארצי ל –רכזת הדרכה וראש תחום תרבות ומורשת ישראל 

  5555מספטמבר  היהדות , רוח וחברה שבבית יציב ) מכללת קיי ( 

 5555- 5555ניהול ואוצרות של הגלריה לאמנות שבקמפוס מכללת אחוה , 

  0..5- 5550. גת קרית( , הוראה סגלי לפיתוח מרכז) ה"פסג מרכז ניהול

  התפוצות עם חינוך קשרי לובבשי'  בימינו היהודי העם'  בנושא  ארצי מרכז  הקמת

 .  5555-5555, ש"ב יציב בבית והחברה הרוח,  היהדות בנושאי להשתלמויות הארצי במרכז

  0..0-5..5, גת -קרית', שלאון' מקיף תיכון,  פדגוגי ניהול

  0..2-5..5  גת קרית, שלאון מקיף תיכון,  ופרויקטים יוזמות ריכוז

 

  :אקדמיות לא במסגרות הוראה

הוראת תולדות האמנות, תולדות העיצוב ,תולדות האדריכלות, תולדות הצילום - 0..5 – 5.80

 ביה"ס המקיף על שם שלאון קרית גת  –וצילום  

 הרצאות -יציב בית, וחברה רוח היהדות במדעי הוראה עובדי להשתלמויות הארצי המרכז

  בנושאים וערכית יצירתית חשיבהל גישה פיתוח שמטרתן מובילים ולצוותים למורים, לגננות וסדנאות

, צוות עבודת, הקשבה, תרבותיות-רב, מנהיגות; לערכים וחינוך דמוקרטיה, ישראל בתרבות הקשורים

 בתרבות החדש המתווה להוראת ודרכים והנחייה למידה בתהליכי יצירתית וחשיבה אמנות שילוב

 ישראל ומורשת

שבועיים  לקבוצת גמלאים ממושב לכיש מפגשי הרצאות   – 'אמנות על הבוקר' -5550משנת 

 והסביבה בנושאי אמנות ותרבות, ההרצאות בשילוב סיורים 

 דרכי גיוון, עבודות וכתיבת חקר למידת -ספר ובבתי ה"פסג במרכזי וגננות למורים השתלמויות

 ערכית חשיבה ופיתוח לערכים חינוך; תחומית רב בגישה ישראל תרבות; בינתחומית הוראה, הוראה

 אמנות שילוב; והנחייה למידה בתהליכי תרבותית-רב גישה פיתוח;  ויצירתית חווייתית גישהב

 בתהליכי ומשוב הערכה; חזותי אקלים וטיפוח חזותית תרבות פיתוח,  והנחיה למידה בתהליכי
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 במרחבים וחדשנות חזותית תרבות, אמנות, וחווייתית יצירתית בגישה צוות עבודת פיתוח; הוראה

  יםחינוכי

   :פרסומים

 :  ספרים

 גלגולו של דימוי וסמל. ירושלים: יד יצחק בן צבי.  -(. הרועה העברי5555סדן, מ' )

  מאמרים

, פלד. ש,צדקיהו: בתוך מאמר -(  הוליסטית בגישה יצירתית למידה) ה.ב.י.ל (. תוכנית5555סדן, מ' )

 . אלון יגאל שם על למורים ערכי ךלחינו המדרשה:  ברל בית,  חינוכי ובמנהל בחינוך יוזמות., מ

 . .5 – 59' עמ, 555 .מול-עת .אברייק שייך גבעות על ציור .כן(5558 אוגוסט ח"תשס מ')אב, סדן

קטלוג  -(. אמנות במרחב יצירה משותף. בתוך: מ' סדן )עורכת(. מרחב משותף.555סדן, מ' )

 התערוכה. מכללת ספיר: בית הספר לאמנות חברה ותרבות. 

 של ראשיתה ימי עד הציונות מצמיחת העבריים הזמר שירי בתמלילי וצאן רועהצליל רועים : , מ' סדן, 

, אוניברסיטת בן בעיונים בתקומת ישראל 5553יפורסם בראשית .  לאחר שיפוט, ישראל מדינת

 גוריון ומדרשת שדה בוקר. 

מקומות , כ')אוצרת ועורכת(.(. הנוף הארצישראלי בין תבנית לתפנית. בתוך: בלומנזון5555סדן, מ' )

 . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. מסומנים

 , בתהליכי שיפוט הצאן עדרי בין חכם תלמיד,  אדון-בר פסח -'לעזיז פסח בין'סדן, מ', 

  5550'לא חותמת', דצמבר  ספר שירים

 :עיון ימי/כנסים

ראלית'. בית לייוויק.  נושא שפה , תרבות וזהות יש -הרצאה בכנס האקדמי 'היברדיות כאן ועכשיו .5

ההרצאה: בן יהודה פינת גרבוז: זיקות בין טקסט ודמוי חזותי בתרבות החזותית הישראלית 

 .  5553ינואר העכשווית. 

הרצאה ביום עיון 'מקומות מסומנים' באוניברסיטה הפתוחה. נושא ההרצאה: 'הנוף הארצישראלי, .5

 .   5555. אוקטובר 'בין תבנית לתפנית

 הרצאהנושא ההרצאה: 'זיקות בין  טקסט ודימוי באמנות ישראל',  –'לשון וחברה'הרצאה בכנס . 3

 מכללת אחווה  5555, מאי וחברה שפה לחקר הישראלית האגודה של העשירי הכינוס במסגרת

 רועה של בדמותו ורוח הבל: ההרצאה נושא -חיפה באוניברסיטת עכשווית רוחניות בכנס . הרצאה2

   חיפה אוניברסיטת לחינוך החוג: המארגן, .555 מרץ, העברי הצאן

 רועה של דמותו בנושא אביב תל באוניברסיטת' ישראל בתרבות מכוננים דימויים' בכנס . הרצאה0

 5550 מרץ, ישראל בארץ העברית החזותית התרבות של' המולדת נוף תבנית'ב כמרכיב העברי הצאן

 אביב  תל יברסיטתאונ, לאמנויות הפקולטה, מותר: המארגן, 
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 דמות בייצוגי ותמורות משמעויות' בנושא  אביב תל באוניברסיטת' באמנויות ך"התנ' בכנס הרצאה.9

', ישראל מדינת קום ועד העשרים המאה מראשית הארצישראלית החזותית באמנות כי"התנ הרועה

  אביב תל אוניברסיטת, לאמנויות הפקולטה, מותר: המארגן,  5559 מרץ

אורחת באוניברסיטת הבראיקה מכסיקו סיטי  'השתקפויות של זהות יהודית  באמנות מרצה .0

, היוזם: 5555סמינר של שבועיים, שילוב הרצאות וסדנאות יצירה, ינואר  –יהודית וישראלית' 

 אוניברסיטת הבראיקה מכסיקו סיטי 

 :  ופרסים מלגות

  הפסיכומטרי המבחן תוצאות בעקבות  חיפה' אונ– לימודים מלגת – 5.83

  ישראל עם של להיסטוריה החוג בהמלצת בוביס איגניץ מקרן הצטיינות מלגת – 5553

  אביב תל אוניברסיטת, הרוח למדעי הפקולטה, היהדות למדעי הספר בית, הצטיינות מלגת -5553

,  הרוח למדעי הפקולטה, היהדות למדעי הספר בית', החוקר בימת'– הצטיינות מלגת – 5552

   אביב תל רסיטתאוניב

  ל"קק – שמש בן יוסף ד"ועו אהרון ר"ד שם על מהקרן הגמר עבודת על הצטיינות  פרס  - 5550

 .  עובד גדעון מר מאת מצטיינים לתלמידים   מלגה  - 5550

    אביב תל אוניברסיטת דיקנט  למצטיינים מלגות, קיום מלגת–' ב סמסטר – 5550

   אביב תל אוניברסיטת דיקנט למצטייני קיום גתמל–' ב'+ א סמסטר – 5550- 5559

 ' בלבן בלס' מלגות קרן הצטיינות מלגת – 5559

  היהדות למדעי הספר בית בהמלצת  בוביס איגניץ מקרן הצטיינות מלגת – 5559

 .דיקנט מצטייני קיום מלגת המשך – 5559-5550

 עה העברי' מענק מועדת המחקר מכללת בית ברל עבור הוצאת הספר 'הרו -5555

עבור מחקר בנושא עמיות       מענק מחקר מקרן נדב לחקר החינוך היהודי ותרבות ישראל -5555
  . יהודית

 צבי. -מענק לסיוע בפרסום הספר מקרן אליהו אילת באמצעות יד יצחק בן -5555

   עבור מחקר בנושא עמיות    החינוך היהודי ותרבות ישראלמענק מחקר מקרן נדב לחקר  -5555
  . יהודית

 :  אמנות תערוכות והפקת ארגוןאוצרות, 

הנחיה ו אוצרות  -נשיות וגבריות בתרבות ישראל בראי השבת  –'וביום השביעי...'  – 5555. 5

 .משותפת עם תלמידי התואר השני בהוראת תרבות ישראל , מכללת אחווה

הנחיה ו אוצרות  –מיות יהודית' שילוב טקסט ודימוי ביצירות בנושא 'ע  -'אות והוד בעם' -5555. 5

  .משותפת עם תלמידי התואר השני בהוראת תרבות ישראל , מכללת אחווה

  רוני שגיא, ציורים,  הגלריה לאמנות שבקמפוס מכללת אחוה.  -'שפת הגוף'  - 5555.  3
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- 5558 . 23דליה רוחין ציורים, הגלריה לאמנות שבקמפוס מכללת אחוה.  -רוח' -'הלך - 5555.  2

 .לחברה שדרות ישראל כנס במסגרת ספיר מכללת, בקהילה אמנות', משותף מרחב'

 חזותית לאמנות במשכן סביר נירה של יחיד תערוכת ומעצבת אוצרת –' ליבי חדרי בין' – 5550. 0

 0שבע באר, קיי שבמכללת

, וקרטיהדמ בערכי העוסקת תערוכה  -פעילה ואזרחות קהילה אמנות–' ישראלי באור' – 5550. 9

 בקהילה וחיים  נאותה אזרחות

 יוצרים ידי על שנוצרו  אומנות וחפצי  ציורים המציגה תערוכה:  בצבעים מדברים  - 5550. 0

 ט"אלו בשיתוף אוטיסטיים

, הסובלנות והעמקת  פיתוח שמטרתה  אמנות תערוכת': אתיופיה יהדות עם מפגשים'  - 5552. 8

 ;   בישראל אתיופיה יוצאי לתרבות אגודה –'ין'בהלצ' בשיתוף נערכה התערוכה

  אל ויחסה הישראלית החברה של בדמותה העוסקת  אמנות תערוכת': השלום על נלחמים' -5553. .

  רבין מרכז בשיתוף,  רבין יצחק רצח מאז השלום

  בשיקאגו ספרטוס במוזיאון גם הוצגה התערוכה', גדיא -חד של גלגולו' -5555. 55

 

 :הרחב לקהל והרצאות קורסים

 .תחומי רב מבט -נפש למשאת מציאות בין -ישראל ארץ. 5

 באמנות בישראל ובתרבות בחברה ומגמות תהליכים השתקפות – בישראל ותרבות חברה אמנות. 5
 הישראלית החזותית

 . תחומי-רב מבט, לדורותיה  ישראל  בתרבות  וסמל דימוי  של גלגולו –' העברי הרועה. '2

 רועה  של דמותו עם הכרות  מתוך במנהיגות הקשורים שונים בנושאים עיסוק – עיםורו מנהיגים. 0
 .  לדורותיה ישראל בתרבות הצאן

 העשרים המאה אמנות על והשפעתן עשרה התשע במאה  מפנה נקודות -יותר יכולה אמנות האם. 9
 . ואחת העשרים המאה וראשית

 מבט רב תחומי  –היבטים בתולדות האמנות . 0

  אמנות העכשווית השפעה, ציטוט , ניכוס ומחווה ב -מנות מתכתבת עם .... א8

  תחומי-רב מבט – האמנות ומעשה האמן. .

 מבט רב תחומי  –. נוף , זהות ומקום 55

 . היבטים אמנותיים בתרבות ישראל 55

 

 :   אומנותית עבודה

 הקו: ' קבוצתיות כותבתערו השתתפות השנים במהלך. וכתיבה  צילום, ציור שילוב   5.83 -מ

 . אוצר: גדעון עפרת ואחרות 'לחץ סיר, 'אור-אוצרת: גליה בר 'הראשון
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 ,  אוצרת: נירה סביר 'חותמת לא'  יחיד תערוכת – 5559 נובמבר

   תצלומים בתוך ספר השירים 'לא חותמת'  – 5550דצמבר 

  , אוצרת: רלי רלסר פינה ראש', באמנות הזית' – קבוצתית בתערוכה השתתפות  - 5558 דצמבר

לא סיפור' אוצרת: -השתתפות בתערוכה קבוצתית בגלריה שוהם , תל אביב ' ילדות – 5555מרץ 

 חנה שיר

בטבעון,  ההנצחה במרכז 'גן התענוגות' בגלריה יחיד תערוכת - 5555אוקטובר  – 5555אוגוסט 

 גרבוז  -אוצרת  טלי כהן

עת במילים' בגלריה שוהם, תל אביב , השתתפות בתערוכה קבוצתית 'לג – 5555דצמבר 

 אוצרת:חנה שיר

 השתתפות בתערוכה קבוצתית 'עולמו של הגבר' , סטודיו קנטי, יפו , אוצרת: רלי רסר.  -5555יולי 

השתתפות בתערוכה קבוצתית במסגרת פרויקט 'לחם ושושנים' , גלריה מנשר, תל  -5555דצמבר 

 אביב 

 צתית במוזיאון רמת גן , אוצרת מוניקה לביא השתתפות בתערוכה קבו – 5555ינואר 

 


