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מתוך חזון רשת אמית לתחום תורת חיים

 רשת אמית פועלת לפיתוח ולהעצמה של תחום הקודש
ולהפיכתו ללב הפועם, זאת באמצעות:

 פיתוח מקצועות הקודש וסלילת 	
מסילות מהן אל ליבם של התלמידים

 תפיסת תורת ישראל גם כמעודדת אותנו להיות קשובים לזולת, 	
לחתור לחברה מוסרית ושוויונית ולפעול למען צדק חברתי

כל זאת מתוך מחויבות וקבלת עול מלכות שמים מתוך התחברות  	
וקיום מעמיק לאהבת התורה ולימודה.
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חזון תורת חיים באמית

תורת חיים היא הלב 
הפועם בהווית הקח"ל 

ובהווית הרשת

 תורת חיים פועלת
על פי מודלים חינוכיים 

תורניים מקצועיים

 כל מנהל ומורה
  לומד תורה במקום

שליבו חפץ

לימוד התורה של התלמידים 
 מעורר השראה, 

בונה אמונה ומקצועי

"תורת חיים הלב הפועם ברשת"

"ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה ..." )יחזקאל לו כו(
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מודל חינוכי - תורני 
תורת חיים

 צמיחה
  אישית -

 אימון יהודי

 חבורה 
 בית מדרשית-
הנחיית קבוצות

התורה
 התלמיד: 

גוף-נפש-רוח

 פדגוגיה 
יצירתית -

מודל חכמה בינה דעת
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 תפיסת תפקיד
מוביל תורת חיים

 רוח 
תורת חיים 
 חברתית -

תורנית

 פדגוגיה 
בתחומי 
הקודש

 הכשרה
 ובתי מדרש

למורים

פעילות 
חברתית
תורנית

תפילה 
בקח"ל
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תחומי אחריות מוביל תחום תורת חיים

קידום רוח תורת חיים כולל המרחב הלא פורמלי  	
קידום למידה מפתחת זהות ורלוונטית בקודש 	
הובלת בית מדרש להכשרת מורים בתחומי תורת חיים 	
הובלת צוות פיתוח תורת חיים בקח"ל 	
 הטמעה וחשיפה של תכנים המפותחים ברשת  	

)במטה ובקח"לים אחרים( 
הובלת יוזמות של מצוינות והוספה בקודש        	
הובלת חיבורים של תורת חיים עם גורמים בקהילה שמחוץ לקח"ל 	
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תמונת הצלחה בתפקיד של מוביל תורת חיים

תורת חיים נמצאת בלב כלל העשייה והחשיבה בקח"ל 	
צוותים מקצועיים בקודש מלמדים ע"פ עקרונות תורת חיים 	
 הובלת הכשרת מורים/בתי מדרש בתחומי תורת חיים 	

וצוות פיתוח קודש
לקיחת חלק פעיל ומשמעותי בעשייה הרשתית בתחום תורת חיים  	

והובלת מורים נוספים
קיימת תמונת התקדמות עם מדדים ומשוב מקצועי 	
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עקרונות פעולה למפגשים ההכשרה של מובילי תורת חיים:

למידה מתוך 
 התנסות
 אישית

התנסות אישית 
 בתהליך צמיחה 

אישי-רוחני 
 במסגרת 

בית מדרשית

עידוד שיתוף 
קהילתי בין 

המובילים

המפגשים יבוססו 
על מעגל השנה 
 ולחגי ישראל -

 בית מדרש
 המלווה תהליך 

שנתי
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פרוט תאריכי ונושאי המפגשים:

11.10 ה' חשוון
 פתיחה, דיוק תפקיד

ותוכנית, גיבוש קבוצה

8.11 ד' כסליו 
 האוצר מתחת לגשר - 

סוד המכבים - חוסן פנימי 
מתוך חיבור אמוני-ערכי

6.12 ב' טבת
 משבר כמנוף לצמיחה-

 אור מתוך החושך של טבת

3.1 א' שבט
 צמיחה - חיבור לרצון

31.1 כט שבט
 שמחה מתוך נוכחות - 

 לקראת חודש אדר

28.2 כז אדר א'
שמחה שאינה תלויה בדבר - 

 לקראת חודש אדר ב'

28.3 כה אדר ב'
 חיבור פנימי מתוך מפגש

 עם זולת - גישת המראות
 של הבעש"ט

9.5 ח' אייר
  הצגת פרויקט סיום

 13.6.22 י"ד סיוון
 סיכום
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 ועדיין אפשר להרשם
  לקורסים ולקהילות שלנו!!!


