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חינוך ב      מונה
סדנאות העצמה לסגלי הוראה

א

צד המכינה הקדם-צבאית בֵעִליל
קמו עם השנים, מוסדות ומפעלים שונים, 

ואנו שמחים לשתף אתכם בכך שלאחרונה חנכנו גם 
מרכז כנסים חדש. במרכז יש אולם שניתן לארח בו 
כחמישים אנשים, והוא מצויד במיטב הטכנולוגיה

לשם העצמת חווית הלמידה.

הואיל ובמוסדות בני דוד מרוכזים מרצים רבים, 
בעלי ניסיון רב בחינוך באמונה, החלטנו להיפתח ולאפשר 

לסגלי הוראה להגיע למרכז הכנסים ולהיפגש עם המרצים 
והתכנים של בית המדרש בעלי. סדר היום, הנושאים 

והמרצים ייבנו לפי הצורך הייחודי של כל מוסד. 

הרב נתנאל אלישיב מרכז את התוכנית.

מרכז הכנסים
ד ו ד י  נ ב ל  ש



הרב נתנאל אלישיב מרצה   
מנהיגות הסתגלותית  נושא   

ויישומיה בעולם החינוך
יש תיאוריות רבות על  תקציר 

טיבה של מנהיגות. אחת 
המעניינות ביותר היא זו 

של ‘מנהיגות הסתגלותית’, 
שעוסקת בהיערכות  

למציאות חדשה ולא ברורה. 
בהרצאה נלמד להכיר את  

התיאוריה ואת יישומיה
בעולם החינוך הדתי.

הרב נתנאל אלישיב מרצה   
עונשו של בדאי – נושא   

מחיר ההסתרה    
והשתיקה במוסד 

חינוכי
מה עושים עם נתונים   תקציר 

לא מחמיאים שקשורים 
לעבודתנו – האם “לקבור” 

או לדווח? ומה עושים 
כשנוח יותר להימנע 

מהבעת דעתנו הכנה 
בישיבת צוות?

ריכזנו עבורכם את שמות ההרצאות והמרצים שניתן לבנות מהם את סדר היום המתאים לכם

ההרצ      ות והמרצים

הרב שלום הימן מרצה   
 ’tabula rasa’האתגר החינוכי בעידן ה נושא   
מה משמעות המונח “עבודה חינוכית” בעידן שבו  תקציר 

רבים מתנהלים מתוך חלל זהותי, כשכל האפשרויות   
פתוחות בפניהם כל הזמן?   

הרב שלום הימן מרצה   
המחנך – בונה זהות או מאיים עליה? נושא   

על הפער בין התפיסה העצמית של מחנכים רבים,  תקציר 
שחשים כמי שמובילים ומדריכים את חניכיהם בדרכי   
החיים, לבין התפיסה של חלק מן החניכים, שעלולים   

לראות במחנך גורם מאיים על זהותם ודרכם בחיים.   
ניתוח ופתרונות.   

א

אל”מ )מיל.( מרצה   
יונתן ברנסקי   

שמירת העיניים נושא   
והטהרה בעידן החדש    

על התמודדויות והתמכרויות בראי תקציר 
המתמודד, המחנך והמטפל.

הרב נתנאל אלישיב מרצה   
מה נקרא ‘כישלון’ נושא   

בחינוך דתי?   
האם הדתל”שים שלנו הם  תקציר 

“ספר תורה שנשרף”, או שמא   
אסור לתייג רבים מתלמידנו ככישלון?   

דיון עם השלכות על היחס   
לתלמידים שכבר עכשיו אינם    

הולכים בתלם.   
ההרצאה בליווי מצגת וסרטונים.   

ניתן לשלב
גם סיור ביישוב ֵעִלי

עם הרב נתנאל אלישיב, שכולל:
תצפית וסקירה קצרה של תולדות היישוב	·
סיור רגלי ל’דרך עמיחי’	·
הכרות עם מוסדות בני דוד וביקור בחדר הזיכרון	·

אורך הסיור: כשעה ורבע, כפוף לתנאי מזג אוויר



הרב איתן קופמן מרצה   
המחנך הסמוי נושא   

כיצד המדיה הפכה למחנכת ומעצבת של  תקציר 
הזהות הדתית והמוסרית של צעירים דתיים? 

הבעיה והצעות לפתרון.

הרב איתן קופמן מרצה   
ציונות דתית במשבר  נושא   

מהו ‘משבר הזהות’ העובר על צעירים דתיים  תקציר 
רבים, וכיצד להתמודד איתו.

הרב חגי לונדין מרצה   
נקודות קיומיות נושא   

בחינוך במאה ה-21   

המאה ה-21 שינתה את  תקציר 
כללי המשחק והעבירה 

את מרכז הכובד מהמישור  
הפילוסופי והשכלתני למישור 

הקיומי, וזה פוגש את תלמידנו 
במעגלים שנוגעים ישירות 

לחייהם: פחדים, תקוות 
ושאיפה למימוש עצמי. 

אל”מ )מיל.( חזי נחמה מרצה   
הניווט ואמנות החינוך נושא   

תחום הניווט וההליכה בדרך  תקציר 
כמשל על הניווט בעולם החינוכי:   
כיצד המחנך מסייע לחניכיו    

לעצב את דרכם  
בחיים?

הרב פנחס עציון מרצה   
הנעת אנשים באמצעות  נושא   

סמכות לא פורמלית
לא כל תלמידינו מונעים על  תקציר 

ידי אותם מנגנונים פנימיים. 
בשיחה נלמד לזהות מגנוני 

הנעה שונים, כדי להשתמש 
בהם לשם קידום התלמיד.

הרב פנחס עציון מרצה   
כיצד להפיק את המירב  נושא   

משיחה אישית
הצגת סכמה לגילוי משותף  תקציר 

של נקודות חוזק וחולשה, 
כיצד לשקף לתלמיד את מצבו 

האמיתי בלי לפגוע בו, כיצד 
להיעזר בשאלות סמויות כדי 

להגיע עמוק יותר,
ועוד.   

הרב אליעזר קשתיאל מרצה   
כיצד נשמור על קשר חי נושא   

עם בית המדרש?   
בתקופה שבה אנו מחנכים אחרים, תקציר 

הצורך ללמוד בעצמנו גדל, אך נראה    
שהיכולת מצטמצמת. כיצד ניתן לחזק    
את המחויבות לבית המדרש, גם בתוך    

שגרה עמוסה ותובענית?    

הרב אליעזר קשתיאל מרצה   
התמודדות חינוכית עם תרבות  נושא   

הסרטים והמסכים למיניהם
צלילה לתוך השעבוד לעולמות  תקציר 

הדמיון על חשבון העולם השכלי 
וכלים להתמודדות עם התופעה. 

הרב אליעזר קשתיאל מרצה   
מהי צניעות וכיצד מחנכים אליה? נושא   

כשערך הצניעות נתפס כמערכת כללים תקציר 
נוקשים שהמערכת נאבקת כדי לאכוף,    

כולנו יוצאים מופסדים. בהרצאה זו 
ננסה להרים את המבט ולגזור מכך דרכי 

חינוך והתמודדות.

ניתן ומומלץ
לשלב בסדר היום

יחידה פנימית,
עם המנהל/ת

והמורים בלבד.

הרב חגי לונדין מרצה   
יהדות במאה ה-21 נושא   

בהרצאות הללו נראה כיצד ניתן לקחת את 
העולם המופלא של היהדות והחינוך

ולהתאים אותו בדיוק למקום שבו נמצאים
כיום הלומדים, בכל הגילאים.
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להזמנות ולפרטים נוספים נא לפנות
לרב נתנאל אלישיב, בכתובת הדוא״ל:
netanel@bneidavid.org

נשמח לראותכם!

עלות השימוש במרכז הכנסים:
₪500 ועוד ₪25 למשתתף*.

עלות כל הרצאה: ₪500**

מחיר זה כולל כיבוד ברמה בסיסית - עוגות, עוגיות ושתייה קרה וחמה.  *
ניתן להפנות את המעוניינים בארוחות מסודרות, לשירותי קייטרינג  

הפועלים באזורנו ולקיים את הארוחה במרכז הכנסים.  

ההרצאות של הרב לונדין מתקיימות בימי שני בלבד  **
בתוספת של ₪300 עבור הסעה.  

יש באזורנו אטרקציות רבות
שניתן לשלב עם ההרצאות כדי להעצים את החוויה עבור הסגל.

בין השאר, אנחנו שמחים להמליץ על:
אתר שילה הקדומה - 02-5789111	·
‘מבפנים’ – סדנאות יצירה לנשים עם בת-שבע סדן - 052-3003766	·
‘אסדר לסעודתא’ – מסעדה בשרית משובחת בגבעת הראל	·

)פתוחה בימי רביעי וחמישי( - 052-3738234

מרכז הכנסים
ד ו ד י  נ ב ל  ש

החדשחדרי אירוח ללינה הכנסים  במרכז 
הכללים חשוב! הפעילות מתקיימת בהתאם  ע”פ  הסגול  התו  שיהיו בתוקף בזמן הפעילות.להנחיות 
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