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למה תלמיד זקוק לסדנא?
כשתלמיד מגיע לשמינית נדרשת ממנו ,לעיתים בפעם הראשונה בחייו ,לעשות בחירה
משמעותית מאוד ,בחירה שתשנה את גורלו ותעצב באופן עמוק את עתידו.
איזה מסלול הוא יבחר כעת? צבא ,עתודה ,מכינה ,ישיבת הסדר ,ישיבה גבוהה?
וכן בתוך המסלול -באיזה סגנון ישיבה או מכינה יבחר ,איזה אופי ,איזה דגשים הוא יחפש?

בחירתו תקבע במידה רבה ,איך יראו חייו ,איך תראה משפחתו ,איך יראה עתידו!
מה יוביל את החלטתו? לחץ חברתי? מנהג המשפחה? מה "שמקובל"? הסניף או היישוב?

איך הסדנא מסייעת לתלמידים?
החלטות משמעותיות צריכות להתקבל מתוך שיקול
דעת וחשיבה רצינית.
בעולם האימון ,הדרך לקבלת החלטות גדולות וחשובות היא
מתוך חזון!
דע לאן אתה רוצה להגיע באמת ,ואז תוכל לבחור את הדרך.
הדרך נועדה להביא אותי למטרה ,אבל מה המטרה שאותה אני
רוצה?
אנו מאמינים שהתייצבות מול הרצונות האמיתיים ,מול החלומות
שלי ,מול איך שבאמת אני רוצה לראות את חיי בעוד עשור ,יכולה
להוביל לבחירות מושכלות ,לבחירות טובות יותר.
לכן ,אנו מציעים לישיבות תיכוניות ,יום משמעותי של סדנא חווייתית ,יום שיעסוק בהצבת החזון,
יום שבו יעבור התלמיד תהליך אישי באמצעות סרטונים ,דמיון מודרך ודיונים פנימיים ובסופו ינסה
התלמיד לקבל בחירה מתוך החזון שלו.
יום כזה יכול להוות שלב מהתהליך החינוכי של הצוות בישיבה.

יום כזה עשוי להיות יום שמשנה חיים!

הרב יעקב אידלס ראש חטיבת הביניים אלון מורה ,וראש ישיבת חיצים לשעבר

התכנית מצוינת ,וביודעי את המעביר  -עוד טובה מזה.

בהחלט יש צורך גדול בה .אילו הייתי כעת בתפקידי בחיצים
הייתי מזמין אותה ,ואני ממליץ לכל ראש ישיבה לעשות כן .די
בכך שתלמיד אחד יעשה בעקבות הסדנא החלטה נכונה
יותר עבור עצמו  -בכדי להצדיק את הסדנא כולה.

הרב שמואל שפירא ראש הישיבה התיכונית אילת.

יש בסדנא יכולת ליצור תובנה אצל התלמידים הקשורה

לכל הבחירות שלהם בחיים ,הקטנות והגדולות.

מתוך הכרות שלי בלמידה אישית עם הרב גור ,ראיתי שיש

לו יכולת חזקה לעזור לתובנה הזאת להבנות אצל משתתפי
הסדנא ,ואני ממליץ עליה מאוד.

הרב יניב גליק ר"מ בישיבת חיצים.

סדנא זו תרמה לי רבות באופן אישי ומשפחתי .אני

בטוח שתלמיד כתה יב' שישתתף בסדנא זו ,יוכל לבנות
לעצמו חזון המתאים לאישיותו ומתוך כך יקבל החלטות
נכונות יותר בקשר להמשך מסלולו העתידי בישיבה או
במכינה או בצבא ואף להמשך חייו הזוגיים.

הלל יגר רכז חברתי ומדריך בישיבת בני צבי ,בית אל

החבר'ה קיבלו השראה והתעוררו לחשיבה עצמית סביב

נושאים של חזון ותכניות לעתיד .הסדנא עוזרת להם לבחור את
הבחירות שלהם מתוך גודל ולא מתוך שיקולים קורצים ושוליים

מבנה הסדנא:
הרצאות קצרות מלוות במצגת וסרטונים ,יחד עם עבודה אישית ,דמיון
מודרך ,עבודה בחברותות ,ושיתוף בקבוצות קטנות ודיונים במליאה.
יש אפשרות להעביר את הסדנא למחזור שלם או לכל כיתה בנפרד.

עלויות:
אנו ,בבי"ס "מאמנים לחיים" רואים בסדנא זו שליחות ,זהו חלק מהחזון שלנו!
להלן  2אפשרויות לבחירה:
1.1הפורמט הרגיל – פעילות של יום שלם מ 9:00-עד 16:00
אותה עדיף לעשות לא בתחום הישיבה.

מחיר .₪ 3,000 :זהו הפורמט המומלץ יותר.
2.2הפורמט הקצר – פעילות סדנאית של  3שעות.

מחיר.₪ 1500 :
נשמח לשוחח עם האחראי ולבנות את התוכנית המתאימה.
אנו ממליצים לשלב סדנה זו בשליש הראשון של השנה ,דבר שיאפשר
לתלמידים לצאת ולבחון את מוסדות הלימוד וההמשך השונים מתוך ראיית
החזון והרצון ,ובטרם תתקבע במחשבת התלמיד החלטה זו או אחרת.

אודות המנחה
הרב גור גלון  -סגן ראש ישיבת ההסדר בהר ברכה ,עוסק
בהכשרת מאמנים בבית הספר "מאמנים לחיים" .מנחה סדנאות
לרווקים ומאמן אישי ותיק .הרב גור אחראי על כתיבת תוכניות
הלימוד ובניית המערכים האימוניים והכשיר מאות מאמנים.

לפרטים נוספים חייגו 054-7911921
דוא"לbchiraneghona@gmail.com :

