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בחינוךהרלוונטיותאתגר



,הרלוונטיות של החינוך ללומד ושל הלומד לעולם
.תוך מכוונות לגיבוש מטרת הזהות במציאות בלתי ידועה ומשתנה



אלפי אנשים בהקפות שניות בישיבת הר המור

מתקדמים בצבא-בוגרי קורס טיס

מתקדמים בכלכלה

מהו סוד כוחה של  
?הציונות הדתית

(5.4.2017, הארץ)
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האתגרים

וההזדמנויות

הם חלק מהתהליך

המוטבע בבריאה

בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב ומתוכה  "
..." ההיאמתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה 

(פ"הרב חרל)
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תכניות עבודה

מבחנים

הספקים

תרגולים

שיעורים מתוקשבים

אבחונים

בגרויות
מעבדות

מחויבויות

התנסויותמערכי שיעור

?יחסי למשפחה שנפרדה
?לשמור תורה ומצוות

?חשיפה למראות אסורים

?הזהה? קשר עם בני המין השני

?איפה אנחנו כמובילי החינוך הממלכתי דתי
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https://123migdal.wixsite.com/pama/copy-2-of-1
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ממערכת  
פדגוגית חינוכית

"בית חינוך כמשפחה"לארגון 

שרואה את האתגרים

שרואה את ההזדמנויות

שמגייס את ההיבטים הפדגוגים והארגוניים

 (ביחס לעקרונות)שמכין את התלמיד לעתיד

:  ומתכתב בכל עת עם המטרה העיקרית של

"זהות ותכלול אישי"

העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו  ושורש החסידות יסוד "

(מסילת ישרים.." ).בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו
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"לב לדעת"

?מה ?איך?לשם מה

המצפן המערכתי

נגיעה בליבו של 
התלמיד

דמות הבוגר
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דיור

הכנסה

עיסוקים

/עבודהאיזון
פנאי

בריאות

ביטחון

מהחייםרצוןשביעות

אזרחיתמעורבות

קהילה

חינוך

סביבה

תחושת מיצוי ומצוינות

-ד"חמ
חינוך ממלכתי דתי

-שלומות במרחבי החיים
רלוונטיות החינוך בחיים

דתי-קיום אורח חיים הלכתי
משפחה

:בהםמתנהגשהואהדרכיםבתוךה"הקבאתלבקשצריך,:(וגמשלי)"דעהודרכיךבכל"

בעולםדבראיןבאמתהרי,שעושההדבריםבכלוכן,בתורהעוסקוכשהוא...בתפלהעוסקכשהוא

',יתשמואתבהםויבקש,ורצונומצותודבריהכליהיהשעושהמהכלכן-על',יתלכבודושאינו

ונמצא,השלמותצדדיבכלהשלמותבתכליתעושהשהואמהאתלעשותוכחותיושכלובכלכשישתדל

(ב,באביךמוסר,קוקהרב).הדרכיםבכליתברךהשםאתיודעשהוא
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המצפן המערכתי 
ד"חמלקידום ידע מיומנויות וערכים , ע"פמ-"לב לדעת"

חינוך רצוי במציאות משתנה
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ההתנהגותי והרוחני כהמשך ישיר , בונים את עולמנו ההלכתיאנו 

הלכה למשה  ': אמר להם': לאברהם אבינו ולמשה רבנו

לא תהיה –התורה הזו , המהות, התוכן. 'דעתונתיישבה',מסיני

:  'לא היה יודע מה הן אומרים'עד ש, ייתכן והסגנון ישתנה. מוחלפת

,  כמה זמן הוא אורך, כיצד נראה שיעור, מקום הלמידה, ארגון הלמידה

כשהרוח  , כמובן אחרי בדיקה ולימוד, הכול פתוח–ועוד , איך לומדים

.והתוכן הולכים ומתחזקים

ומזמינים אותנו  , דברים אלו קוראים לפתיחה ולדיון בחדרי המורים

".ולישרלפריצות דרך לחיזוק התורה ולחינוך כולנו לטוב

לפשיץר אברהם"הרב ד/ מנהיגי חינוך-"נשמה של יוצר"

לשעברד"החממנהלראש 



קשה מאוד למצוא לו . תמהוןדור שכולו , דורנו הוא דור נפלא"
חושך ואור , הוא מורכב מהפכים שונים. דוגמא בכל דברי ימינו

,  אך גם רם ונישא, הוא שפל וירוד. בעירבוביהמשמשים בו 
אנחנו חייבים לעמוד על אופיו . וגם כולו זכאי, הוא כולו חייב

נראה לו , הבה נכין לו את הדרך... למען נוכל לצאת לעזרתו
דווקא , נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש... את מבוא העיר

"מאמר הדור"-עקבי הצאן~ ..." בגבול ישראל

"בנייני האומה-ד"חמכנס מנהיגי חינוך "התמונה מ


