לוח זמנים
שיח אמוני בעולם משתנה-על המקום הרוחני בו נמצאים תלמידינו
מנחה :בילא בן פרדג
מס

תאריך

יום

תיאור

סוג המפגש

.1

14.9.20

ב

"זהות ציונית דתית -חזון ומציאות"
פתיחה-הרב ד"ר יוחאי רודיק מפמ"ר
מחשבת ישראל ממד ,הסבר וברכת הצלחה
להשתלמות

סינכרוני
מפגש באונליין
עם המנחה

.2

21.9.20

ב

משעה

עד שעה

קישור למפגש
טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש

פאנל' -בוגר החמ"ד-חזון ומציאות'

09-9668486

מנחה:
הרב ד"ר אשר שכטר – אגף מורשת
משתתפים:
תחיה פרומן-אולפנת 'נוגה' בית שמש ,על
חופש וגבולות במערכת החינוך
דתי לשעבר-הסיבות והגורמים לעזיבת הדת

20:30

בוגר תורני -כיצד הצלחתי להיות ירא שמים
למרות המכשולים בדרך.
הרב שמואל שפירא ,ראש ישיבה תיכונית
'צביה' אילת
התמודדות מערכת החינוך עם זהות ציונית
דתית
סיכום :הרב אבי גיסר /יושב ראש מועצת
חמ"ד ':אידיאל -תפיסת בוגר החמ"ד '
שאלת משוב לפאנל בחירת התמודדות
אמונית של תלמידים שעלתה בפאנל -איך
תלמידיהם מתמודדים עם שאלה זו.
"חיים בסרט"-
צפיה בסרטון" :חומרים מסוכנים"
המורים יחשפו לסרטוני בוגרים בחמ"ד
ויחלצו סוגיות של זהות מכל סרטון על ידי
לוח פאדלט משותף.
ויציעו מקור תורני הנותן מענה לסוגיה
המועלית בסרט.

קישור למפגש

אסינכרוני
(עבודה עצמית
באתר הקורס)

22:00

.3

12.10.20

ב

.4

19.10.20

ב

.5

26.10.20

ב

6

2.11.20

ב

.7

16.11.2

ב

הרב ד"ר יונה גודמן -ראש מנהל החינוך -
מרכז ישיבות בני עקיבא

סינכרוני
מפגש באונליין
עם המנחה

0523356085

קישור למפגש

20:30

22:00

תהליכים ותמורות בעולם הרוחני – תרבותי
של הנוער הציוני דתי
בסוף המפגש מטלה של רפלקציה על המפגש
ותובנות שניתן ליישם בתהליכי חינוך.
נורית בר יוסף -אולפנת עפרה -לב לדעת
העצמת הזהות הציונית הדתית בשיעורי
מחשבת ישראל – על ידי כלים הוראה
ולמידה של "לב לדעת".

סינכרוני
מפגש באונליין
עם המנחה

09-9668486

קישור למפגש
טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש
20:30

הדגמת שיעור "שש הדפיקות " של הרב
סולבייצ'יק בהתייחס לבניית הזהות
במציאות העכשווית -ע"י ד"ר חנה ריקלין-
מדריכה במחשבת ישראל ממ"ד

טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש

22:00

09-9668486

בסוף המפגש מטלה של רפלקציה על המפגש
ותובנה שניתן ליישם בתהליכי הוראה.
אסינכרוני
הרב אליסף ליבי-אתר 'לדעת להאמין'
התמודדות אמונית עם מבוכת הנוער הדתי

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

צפיה בהרצאה מוקלטתכתיבת הצעות לשימוש באתר 'לדעתלהאמין'
במסמך שיתופי
הרב נועם ממן והרב יותם גדסי
'כלי התמודדות להורים ומחנכים עם
שאלות זהות דתית ואמונית של תלמידנו'

קישור למפגש

סינכרוני
מפגש באונליין
עם המנחה
20:30

מוריה חיון -אולפנת נגה בית שמש

22:00

טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש
09-9668486

מרכז רגשי חינוכי
ותוכנית משלבת פסיכולוגיה וחסידות
שיח עם הפסיכולוג והמורה למחשבת
ישראל איתיאל גולד :
"כיצד נפתח שיח אמוני עם תלמידנו
בנושאים רגישים ואחרים"
כלים לשיח בסוגיות של זהות הרגישות
לדיון כגון :סוגיות של גבולות בתחום
החשיפה לדברים שאינם צנועים ,קשרים לא
נכונים.
כולל מתן אפשרות לשאלות)
סיכום
הרב יוחאי רודיק
מטלה :רפלקציה למפגש ותובנה שניתן
ליישם בתהליכי הוראה

קישור למפגש

סינכרוני
מפגש באונליין
עם המנחה

טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש
09-9668486
20:30

22:00

.8

23.11.20

ב

.9

30.11.20

ב

.10

21.12.20

ב

הרב וילק ראש ישיבת 'מחניים'
'שיח אמוני בעולם משתנה'
צפיה בהרצאה מוקלטת

אסינכרוני
(עבודה עצמית
באתר הקורס)

והכנת דף מקורות ללימוד בבית מדרש
ככלי לגיבוש זהות דתית
אסינכרוני
הרב יוני לביא מחבר הספר "הי הרב".
'יצירת שפה -דרכי השיח עם הנוער
במציאות המשתנה בתהליכי הוראה'

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

העצמת נקודות מבט והתייחסות אלסוגיות הזהות בקרב הנוער
מטלה :להעלות לפורום שאלות זהות של
תלמידים ולכתוב להן תשובות מתוך האתר
'חברים מקשיבים' הרב יוני לביא
הרב ד"ר ידידיה הכהן
חיפוש במאגרי מידע של:סרטים ,טקסטים,
חומרים מקוונים ,פעילויות העשרה לצורך
שימוש בלמידה לגיבוש הזהות הדתית..
צפיה בהרצאה מוקלטת
ומטלה של העלאה במסמך שיתופי של
חומרי עזר בהוראה לגיבוש הזהות הדתית

אסינכרוני
(עבודה עצמית
באתר הקורס)

