הרצאות נבחרות
למורים ומחנכים

עם הרב יוני לביא

מנהל מוקד "חברים מקשיבים" לנוער בטלפון ובאינטרנט

054-6702313

דוא"לyonilavi10@gmail.com :
אתרmilatova.org.il :

סוגיות חינוכיות:

מה מסתתר מאחורי
המסך?
מה סוד הקסם של הפייסבוק
והווטס-אפ וכיצד השפיעה
ה"המהפכה הסלולארית" על
חיינו? מה השיטה בה אמצעי
המדיה מעבירים מסרים סמויים
כדי לתכנת את עולם הערכים
שלנו? מה אפשר לעשות כדי
שהם לא יגרמו לנו להתנתק
במקום להתחבר?
כולל סרטונים,
ההרצאה
הדגמות ועצות
ה
מ
ב
ו
ק
מעשיות.
ש
ת

ביותר!

"להיות מורה"...
על הקשיים ,התסכולים והאכזבות
של המורה ,על דמות המורה
האידיאלי ,ועל הדרך לפתח
ולהעשיר את היחסים עם
התלמידים.

תפילה בדור האינטרנט
– האם זה אפשרי?!

התמודדות עם שאלות
של בני-נוער באמונה
סדנה

אחת המשימות הקשות לאדם
דתי היא לעמוד שלוש פעמים
ביום בתפילה מול אלוקים .זה נכון
למבוגרים ועל אחת כמה וכמה
לנוער .זה היה נכון בכל הדורות
ובאופן כפול ומכופל היום.
ממה נובע הקושי והאם יש דרך
להתגבר עליו ולהפוך את התפילה
מעול מעיק לחוויה מרוממת.

הצצה לפעילות מוקד הנוער
"חברים מקשיבים" בטלפון
ובאינטרנט
מה מעסיק את הנוער הדתי היום?
כיצד מנתחים שאלה? איך מזהים
מה עומד מאחוריה?
כולל עצות וטיפים וגם  -הדגמות
ותרגולים מעשיים.

"מלחמת עשר
השנים"  -חינוך
לצניעות בדור מתירני

ניסיון שמירת הברית
– היבטים חינוכיים,
הלכתיים ונפשיים (לגברים)

על הניסיון הכמעט בלתי אפשרי
שהנוער הדתי נאלץ לעמוד בו.
עקרונות יסוד בחינוך לצניעות,
היחס לחברות בגיל הנעורים,
חשש לנטיות הפוכות בגיל תיכון
ועוד.

על ההתמודדות המיוחדת של בנים
בגיל תיכון עם הנושא של שמירת
הברית.
ניתוח הנושא מהיבטים שונים
והדרכה כיצד לשוחח עליו עם
התלמידים.

"לגעת בנקודה"

הופעה חוויתית מצחיקה וקולעת של דילמות מחייו של
המורה ,בבית הספר ובבית ,עם צמד השחקנים ישי מאיר ואייל
ניידורף ,ולצידה שיח חינוכי נוגע ורלוונטי עם תובנות וכלים עם
שילוב של הנאה ותוכן .מומלץ!
הרב יוני לביא		.

"שעיר
לעזאזל"
חיים בסרט
על ֵאמּון
ואמונה

על בעיית האלימות בבתי הספר ועל שורשיה,
על תופעת ההתעללות בחלשים ,יחס לחריגים,
הלשנה ,והיחס בין אלימות לאילמות.
על ההשפעה הסמויה של אמצעי המדיה על חיינו,
ועל הדרכים המתוחכמות בהן הם חודרים אלינו
ומעצבים את העולם הפנימי שלנו .כולל הקרנת
סרטונים עם הדגמות מפתיעות ומרתקות.
כיצד לפתח אצל תלמידים את האמון בעצמם,
להגביר את ההערכה העצמית ולחזק את הטוב
שבהם.

הערצה ,תלות על תופעות של פגיעה בבעלי סמכות (הורים,
מורים ,רבנים ,חז"ל) ,ועל הליכה בעיוורון
והתבטלות
היחס לבעלי סמכות והערצה של כוכבים ושחקנים או דמויות רוחניות.
בעולמו של הנוער
הדתי

אומנות
ההקשבה

כיצד לפתח בתוכנו את תכונת ההקשבה ,איך
לבנות את העמדה הנפשית שתאפשר לעשות
זאת בצורה מדויקת ונקייה ומה עלול להפריע
ולחסום בדרך .כולל כלים וטיפים שימושיים וסדנת
התנסות מעשית.

052-8735172

נושאים חינוכיים נוספים:

