
 
 בס"ד

 ,.. התלמידים שלנו צריכים תשובותמהתבגרות  לזוגיות       

                  

           

 

 
 שעות )אופק+עוז(  30לגברים, ומרוכזת  מרתקת, יישומית איכותית, השתלמות

 .. זו ההזדמנות שלך..להשפיע אתה שרצית להעמיק,

  המרצים:
 ראש ארגון "עין טובה", היכרויות וזוגיות – יוסף אליהוהרב 
 סגן ראש ישיבת הר ברכה, מאמן אישי וזוגי  – גור גלוןהרב 
 מרצה לזוגיות וגבריות באור החסידות –ניר מנוסי הרב 

 תמנחה מודעות גברית, מנחה לזוגיו   – עופר בשן
 מדריך חינוך לחיים במשפחה, מחוז ירושלים  –  מרדכי שפייר

 המועד והמיקום:
 .ט"ז אייר. תחילת ההשתלמות במכללת בית וגן, ירושליםאחה"צ/ערב  לישיימי ש

  21:30-17:15     1.5.18יום שלישי ט"ז אייר 

  21:30-17:15      8.5.18כ"ג אייר יום שלישי 
     21:30-16:30      15.5.18יום שלישי א' סיון 

    21:30-16:30    29.5.18יום שלישי ט"ו סיון 
    21:30-17:15      5.6.18יום שלישי כ"ב סיון 

           משפחה' בכנס מנהיגי חינוך הארצי מושב 'חינוך לחיים ב  2.7.18 יום שני  י"ט תמוז

 9:30עה שב בניני האומה

 

 

 להרשמה להשתלמות מהתבגרות לזוגיותלהרשמה, לחץ כאן:  

 

 

https://goo.gl/forms/NbnDAiqPDm1K4CGU2


 
 

 :בהשתלמות הנושאים
 .משמעות כח הראיה והשפעתו על הנפש -  
 .ומקורם הרוחני על מבט נקי, בשמירההקשיים הפנימיים  -  
                                                                              .קדושת העיניים והלב -יש מוצא?    -  
 .התיאורטי והמעשיהיבט ב ,עם גלישה באתרים לא ראוייםמיקוד דרכי התמודדות  -  
 .ומה עושים תכל'ס ה לי, מה אומריםהרב אני מנסה.. אבל קש -  
 ?מהו קשר בריא ומהי זוגיות טובה - חינוך לזוגיות בריאה -  
 ?איך יוצרים ומשמרים קשר זוגי -  
 .וההשלכות החינוכיות, דמיון ושוני -שה ינפשיים של הגבר ושל הא מאפיינים -  
                               .משמעויות הלכתיות, נפשיות וחינוכיות - נאמנות בין בני הזוג -  
 .אימון ככלי בתהליך היכרות בן הזוג -  
 .ועל הסיכוי למצוא חן השפעת בעיית קשב וריכוז על קבלת ההחלטה להינשא, -  
    .ליווי בוגרים לחיי נישואין-ארגז כלים למוביל חלמי"ש ומיזם "לב חן" -  

 
 :במחזורים הקודמים מתוך תגובות משתלמים

נתרמתי המון. ,רציתי להגיד שאני מאד שמח שנרשמתי להשתלמותרק  -  

.הנוער שלנו )וגם המבוגרים..( זקוקים להדרכה בנושא. יישר כח גדול -  

   ההשתלמות נתנה לי הרבה לחיים באופן אישי כאדם.., ובודאי כמחנך. -

.ומעצימה צמתיתותודה על השתלמות ע -  

אופקים.  תמעוררת עניין ומרחיב ,מעניינת ,השתלמות מחכימה -  

  .נותרנו עם טעם של עוד -

.בדרך של קדושה וטהרה ,יישר כח על ההובלה של הנושא בגאון -  

 להרשמה להשתלמות מהתבגרות לזוגיותלהרשמה, לחץ כאן:  

 , להתראות
 

 דבורה רוזנברג                                 שפיירמרדכי       
    חינוך לחיים במשפחה  הממונה על                                           מדריך מחוז ירושלים 

 לחיים במשפחהלחינוך 
                    ורכז ההשתלמות  

 

https://goo.gl/forms/NbnDAiqPDm1K4CGU2


 
  :העתקים

 ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ"ד הרב 

 גב' מיכל דה האן, סגנית ראש מינהל החמ"ד 

 גב' אתי אורלב , סגנית ראש מינהל החמ"ד 

 עי"ס בחמ"ד, מפ"א הרב דוד סעדיה

 מחמ"ד מחוז ירושלים –מר אלכס גליקסברג,

 מר גיל ברדוגו, מחמ"ד מחוז מנח"י

 יהודה זולדן, מפמ"ר תלמוד תושב"ע ד"ר  רבה

 הרב יהודה טרופר, מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד

 רב ד"ר יוחאי רודיק, מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"דה

 יועצת בכירה, הילה שוורץגב' 

 יועצת בכירה –גב' שרה טוויל 

 יועצת בכירה –גב' נורית פש 

 מפקח כולל –מר יעקב עמר 

 מפקח כולל –מר אריה מארק 

                                       מפקחת כוללת –גב' פנינה פרידמן 

 


