
 בס"ד

 בצפון החמישית השתלמות חלמי"ש קיץ "עורי צפון"

 ז /בתכנים עמכם הסליחה!!!יתכנו שינויים במרצים/ בלו" ***  תכנית ההשתלמות 

יום חמישי י"ח אייר ל"ג בעומר 
 במאי 3

י"ג תמוז    יום שלישי 
 ביוני  26

 2שני י"ט תמוז  יום  ביוני   27י"ד תמוז    יום רביעי 
 ביולי

  

 "עין רואה ולב חומד"

 פיתוי ברשת

"שעשנו כרצונו" 
זהות דתית, גברית, 

 נשית, מינית....

"אשר קידשנו" לקראת 
 אישות

"דרור יקרא לבן 
עם בת 

 וינצרכם"

כנס מנהיגי 
 חינוך

בנייני 
האומה 

 בירושלים

  
מושב חלמי"ש 

יתקיים בין השעות 
09:00-11:00 
 חובת נוכחות

והרשמה באולם 
 ההרצאות

יש להרשם 
 בהרשמה מקוונת

 דבורה רוזנברג
 -איש ואישה 

   וגאולהתיקון 
 
הרבנית חנה הנקין: 

 .ראש מדרשת נשמת
נשים למדניות 
 -פוסקות הלכה 
הייתכן? ומהן 

 ההשלכות?

 
ראש :הרב אלי סדן 

 מוסדות" בני דוד" בעלי:
הנחלת ערכי  סוד

המסורת 
 במשפחה

  

08:30-08:45 
 לגימה וטעימה

08:30-08:45 
 לגימה וטעימה

08:30-08:45 
 טעימה ולגימה

  

דברי ברכה  08:45
חיים גבאי מחמ"ד צפון, מפקחים:

הרב יוסי בר כוכבא מםקח 
התיישבותי,דבורה רוזנברג  כולל 

הממונה על החינוך לחיים במשפחה, 
צביה זמיר יועצת בכירה מחוז צפון, 

אסתר שי יועצת בכירה חמ"ד 
 התיישבותי

רמה גנזל  09:00-09:45
   פאודה" הקרב על הבית ":

08:45-09:30 
"אל תכלאוני גנזל  רמה 

בשום כלוב" )ח.בן ארי( 
עושר של זהויות או 

 בלבול?
  

08:45-09:30: 
כלים בסיסיים לכיתה  רפא ורמה:

ומערכי שיעור לעיסוק בשיח על 
 מיניות

 

  

11:30-10:00 
  חניא : הרב יניב 

ראש פרוייקט שורש,בעלים של חברת 
פיתוח לאינטרנט ואתר התוכן 

"שורש,גולשים לתוכן",מתמחה במשך 
שנה בעיסוק באינטרנט בכלל  15

ואינטרנט פוגעני.ממציא שיטת הסינון 

מאחורי הקלעים של ."שומר מסך"
עסקי האינטרנט. בתחבולות 

 תעשה לך מלחמה

עילאי  הרב  09:45-11:15
  עופרן 

מה , יבנה,פסיכולוג רב קיבוץ
יעשה הבן ולא יחטא? 

התמודדות נוער דתי עם 
 ההלכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עופר 12:15-09:45
 בשן

 לגברים
 "  מייסד "מצעדי גבר

מהתבגרות 
בגבורה  לגבריות 

 וברוך
 

 -09:45
12:15 

 עינת לב 
 לנשים:

ואל אישך 
 תשוקתך?

 



הרב אהרון 11:45-12:30
  אייזנטל

רב הישוב חיספין ור"מ בישיבת 

"יצרי   ישיבת הגולן–ההסדר 
 ויוצרי" היצר ומקומו בעולם.

 

  

  

13:00-11:30 
לשעבר ראש  :רחל קרן 

המדרשה לבנות בעין הנצי"ב, 

: תמורות ויו"ר "קולך" 
 –במעמד הנשים הדתיות. 

לא מעניינות רק את 
 הנשים... נתונים ומקורות

  היהודית
 

 
עמנואל שילה: 
תלמיד חכם ועורך 

השפעת  "בשבע"
התקשורת על 

 בישראלמשפחה 
 

  6  כ ”סה
 שעות 

 

13:00-14:30  
 יעל דנק:

טראומה -, יו"ר ט.ד.י MSW pעו"ס 
 ודיסוציאציה ישראל:

"אין מקום רחוק מדי" פגיעות 
 מיניות ברשת,

כלים לזיהוי ולתמיכה 
 בתלמידים

 

 

 13:30-15:00 
 פסיכולוג קליני : מיקל בנד:

שאלות זהות של צעירים 
 הומוסקסואלים דתיים

12:45-14:15 
ראש המכון למנהיגות -דבורה עברון 

 הלכתית במדרשת לינדנבאום
במחלקה  לשעבר פסיכודרמטיסטית 

פסיכיאטרית לנוער בצפת טיפול בטראומה 

ליווי זוגות צעירים סביב  מינית.
דילמות בזוגיות בהתמודדות 

 בקיום ההלכה

  

14:45-16:15 
 זה טבעי ואני  –"המורה 

זורם..." כשתלמידים 
מוטרדים כלל מהחשיפה  לא 

 רמה גנזל-לתכנים לא ראויים 

14:30-15:30 
 ורד אופן גלסנר 

יועצת גנטית ומרצה לגנטיקה בטכניון 
ובפקולטה לרפואה בצפת יועצת גנטית 

 אחראית במכון הגנטי בבי"ח רמב"ם 
עוצרים את הבורות הגנטית 

 בציבור הדתי לאומי
מהשתלמות 03:51-00:11

 להתגשמות
 רפא ורמה

  

עיסוק  15:15-16:00
הלהטבי"ם  בסוגיית 
רמה סרט ודיון  בכיתה 

 גנזל

  

 שעות  8כ ”סה

 תפילת מנחה

שעות תפילת  8כ ”סה
 מנחה

 שעות 8כ ”סה

 תפילת מנחה
  

 


