
 
 
 

 דבס"

 תודה!  -נא לתלות בחדר המורים

   לכבוד 

 ראשי ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי הספר העי"ס

 ,משתלמינו הוותיקים והחדשים

 

 שלום רב,

 )ר' נחמן מברסלב(אהובי..." דע בני "

 המשפח חינוך. אהבה.

 יוצא לדרך  תשע"ט –בחינוך לחיים במשפחה   15 -הכנס השנתי ה

                                   10/12/18ט ב' בטבת תשע"שני  נר שמיני של חנוכה, יום הכנס יתקיים אי"ה ב

 16:00 – 9:00ן השעות: בי

 המכתב()פרטים בהמשך        -  ירושלים 8רחוב דגל ראובן  ,בבית חינוך עיוורים

 קריאה לשינוי -חינוך לחיים במשפחה                               

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבות העיסוק המובנה בחינוך לחיים במשפחה 

עמדותיהם  להביעהורים לתלמידים במערכת החינוך הדתי  נתבקשובסקר שנערך לאחרונה, בחמ"ד. 

 כי רוב מוחלט של ההורים תוצאות הסקר הראותחומי ידע שונים. מייחסים לחשיבות שהם בנוגע ל

. תחום מעוניין בהגברת הלימודים בתחום החינוך לחיים במשפחה מכלל המשתתפים בסקר( 68%)

"הורי זה זכה לתמיכה גבוהה במיוחד, והכותרת שהכריזה על מסקנת הסקר לא איחרה להתפרסם: 

)הסקר נערך ע"י מכון  לתגבר את החינוך לחיי המשפחה" בראש ובראשונה החמ"ד מעדיפים

 . [(2018ינואר  ,שבט תשע"ח] "עולם קטן" עלון השבת דו ליברמן עבורימסקר בהנחיית ד"ר ע

. לנגד עיניהם עומד להרחיבההמגמה הנוכחית ואף  להמשיך אתהורי הבנים והבנות כאחד מעוניינים 

 אבל לא רק הוא: ההורים חשים בצורך של ממשהצורך ברכישת ידע, מקצוע או מיומנות מעשית, 

מבחינה אישית,  ,על כל רבדיה יםלהתפתחות זהות המתבגר וממוקד שנועד לתרוםחינוך רלוונטי ב

  משפחתית וקהילתית.   

. למרבה הצער, בעולם המערבי שפחהחיי המלערך  חשיבות עליונההיהדות  ייחסהמאז ומעולם 

אסור לנו להניח לפגיעה . וטלטלות, ומעמדו נשחקזעזועים  התערער ערך זה וחווה לא מעט

לזהות את האתגרים  המתמשכת הזאת להוסיף ולחבל בערך החשוב לכולנו. אנו נקראים אפוא

 מודד עימםהתל שתיתן בידנו כלים שבעזרתם נשכילהמונחים לפתחנו, ולהציב משנה סדורה 

 .בהצלחה



 
 
 

שוקדת על נהל החינוך הדתי מתמחה בתחום זה. היחידה יהיחידה לחינוך לחיים במשפחה של מ

השתלמויות למורים,  ומלבד זה היא מקיימתחומרי למידה חדשים, הכנת כניות לימודים וות בניית

לות מן השטח הרצאות להורים, הדרכות לתלמידים וכנסים למאות אנשי ונשות חינוך. התגובות העו

 "ך לחיים במשפחהו''חינה להפוך אתשאיפתנו ב נוסכות בנו כוח ומחזקות אותנו וההיענות הרבה

 י"ב.-מסדר היום של נערים ונערות בכיתות ז' בלתי נפרדלחלק 

  נעשה ונצליח.  –בעזרת ה' ובעזרתכם 

 אז מה על הפרק בתקופה הקרובה? 

  של היחידה לחינוך לחיים במשפחה הכנס הט"ו -1

                          10/12/18ט בטבת תשע" שני ב'נר שמיני של חנוכה, יום הכנס יתקיים אי"ה ב

 16:00 – 9:00ן השעות: בי

 ירושלים 8רחוב דגל ראובן  ,בית חינוך עיווריםאודיטוריום בב

בגיל הנעורים.  וקדש לנושאי ההתבגרות והצמיחה הגופנית והרגשית של הבנים והבנותיהכנס 

 במסגרת הכיתה והבית. עימםהמרצים ומדריכי היחידה יעניקו כלים לשיח משמעותי 

סדנאות חוויתיות יישומיות לשדה החינוך בהנחיית מדריכי ומחים ומתכנית הכנס תכלול הרצאות 

יכלול גם כלים ישומיים יחודיים לפיתוח המיזם החדש במסגרת "חמ"ד הכנס . חינוך לחיים במשפחה

בבתי הספר העל יסודיים וחלוקת חומרים מהתכנית  -לחיי נישואין  בוגרים ליווי "רכזי "לב חן -לתמיד" 

)תכנית הסדנאות מצורפת חינוך להתמודדות בעולם משתנה".  -בית ומשפחהולבנות "החדשה לבנים 

 בספח ההרשמה(.

לכנס מוזמנים מחמ"דים, מפקחים, ראשי מכללות, ראשי ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי ספר על 

יסודיים, רבנים, מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות, מורי תושב"ע, רכזי לב חן, מובילים בית ספריים 

 בחינוך לחיים במשפחה ורכזי חינוך חברתי.

נבקשכם להירשם , מספר המשתתפים מוגבל(בפרט )בסדנאות ע"מ להבטיח את מקומכם בכלל ו

 :בקישור(13.12.17) טבהרשמה מקוונת עד כ"ה בכסלו תשע" האפשרי בהקדם

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5
ab3e 

 

02-לפקס: או  Estheref@education.gov.ilבמייל לכתובת המצ"ב ולשלוח בטופס  ניתן גם להירשם
           הטופס מופיע גם באתר היחידה. .5604105

נא שריינו מועד זה בתכנית הבית ספרית והפיצו את המידע במייל לאנשי הצוות.  -מנהלי בתי הספר

בי"ס רבים ארגנו בעבר הסעה לכנסים וכך סייעו לצוותים להגיע בנוחיות ולהינות מיום של לימוד, 

 גיבוש, חוויה והתרוממות רוח!                                 

               

                                                                       

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
mailto:Estheref@education.gov.il


 
 
 

 תכנית הכנס

 , ירושלים.8יום שני, ב' בטבת תשע"ט, נר שמיני של חנוכה, בית חינוך עיוורים, רח' דגל ראובן 

 התכנסות וכיבוד קל       9:00-9:45

 : וברכות  דברי פתיחה     9:45-10:00

 , ראש מינהל החמ"ד  ד"ר אברהם ליפשיץהרב                        

 , סגנית ראש מינהל החמ"דגב' מיכל דה האן                       

 , הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"דגב' דבורה רוזנברג                       

 לציון ורבה של ירושליםהראשון  -שלמה משה עמאר שליט"א   הרה"ג   10:00-10:30

 המלצות לאנשי חינוך -שלום בית  -אור בבית                       

 פסיכיאטר ילדים ונוער  -ד"ר מיכאל אבולעפיה    10:30-11:20

 התבוננות פנימית על בנין הנפש בגיל ההתבגרות                       

  סופרת ומרצה ,ה ופוריותמומחית לגניקולוגי  - ד"ר חנה קטן  11:20 - 11:45

 חידושים רפואיים והנגשתם לתלמידינו 

  ע"ר תושב"מפמ –הרב יהודה זולדן   11:45-11:55

 בית, חינוך ומשפחה" "של  השקת המהדורה החדשה                      

  החינוך לחיים במשפחלחיבורים לתכניות היחידה  –דבורה רוזנברג                       

  :סדנאות במגוון נושאים  12:00-13:15

 להדריך בנים לשמירת הברית?  איך 

  כלים יישומיים לשיח מיטבי על התפתחות גופנית ומינית 

    קרבה ואינטימיות בגיל הנעורים -"נגעת, נסעת "  

 מה הן אומרות לנו בכך? -בנות במגזר קובעות גבולות חדשים  -גוף והלכה  

  מתחיל כבר כאן המסע לנאמנות בזוגיות 

 "במשפחה שלנו..." שיח רגיש למצבים משפחתיים מורכבים 

 תפילת מנחה באודיטוריום וארוחה קלה  13:30-14:30

 יקאי, מלחין ויוצרסמו -אל נתן שלום - 'אחד ועוד אחת' – מופע ייחודי לרגל הכנס  14:30-15:50

 קידמת הבמהמכישלון ואכזבה להצלחה ב                      

 גב' דבורה רוזנברג        דברי סיכום:  15:50-16:00



 
 
 

                                                                 

 גב' דבורה רוזנברג לכב'

                             מינהל החינוך הדתי 

 ספח הרשמה                                              שלום רב, 

 הנדון: הרשמה לכנס הארצי ב"חינוך לחיים במשפחה" ולסדנאות                     

 ( בבית חינוך עיוורים, ירושלים. 10.12.18נר שמיני של חנוכה ) ט, ב' בטבת תשע"שני יום      

 שם ביה"ס _______________ כתובת___________שם מנהל _______________

 מנהל _________ דוא"ל מנהל _______________ טל ביה"ס ______________נייד

 אחת בלבד. אפשרותניתן לבחור  -סדנאות

 ציבור יעד מדריך ושאנ
להדריך בנים לשמירת  איך

 הברית?
 גברים מדריך מחוזי מחוז מרכז  -הוד נהיר א

כלים יישומיים לשיח מיטבי על 
 התפתחות גופנית ומינית

מחוז תל מדריך מחוזי   –הרב ראובן עוז 
מדריך מחוזי  –אביב הרב אוריאל פישר 

 מחוז דרום

 גברים

קרבה  -"נגעת, נסעת " 
 ואינטימיות בגיל הנעורים

מדריכה מחוזית מחוז   –סיינה   חמדה
 מרכז

 מדריכה מחוזית מחוז חיפה -רחלי שלו

 נשים

בנות במגזר   -גוף והלכה 
מה הן  -קובעות גבולות חדשים

 אומרות לנו בכך?

 מדריכה מחוזית מחוז צפון -כהן  מוריה
מדריכה מחוזית מחוז  -רמה גנזל 

 התיישבותי

 נשים

המסע לנאמנות בזוגיות מתחיל 
 כבר כאן

מדריך מחוזי מחוז   –הרב מרדכי שפייר 
 ירושלים

 גברים

"במשפחה שלנו..." שיח רגיש 
 למצבים משפחתיים מורכבים

  

 מדריכה מחוזית מחוז -צביה שוורץ
 מדריכת מחוז התיישבותי– הדס אהרוני

 נשים  

 

בהרשמה מקוונת בקישור :( 83.12.1) טכ"ה בכסלו תשע"עד לתאריך להרשם נא   

 
https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5
ab3e 

 -- 

 5604105-02לפקס: או  Estheref@education.gov.ilבמייל לכתובת ניתן גם למלא את הטופס ולשלוח 
שבטי כתובת: מינהל החינוך הדתי, לידי הגב' דבורה רוזנברג, רחוב במשרדנו שלוח ישירות לאו ל

           הטופס מופיע גם באתר היחידה.. 91911, ירושלים 27ישראל 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
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https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
mailto:Estheref@education.gov.il


 
 
 

 

 

 ההרשמה עומדת להסתיים !  –  השתלמויות חורף תשע"ט -2

שם  מיקום מחוז
 ההשתלמות

שם 
 /כה המדריך

 טלפון הככתובת מייל המדריך/

 -בית ומשפחה  מקוון דרום
מתחברים 
 למחויבות

 הרב אוריאל 
 פישר

urielff@gmail.com 0522227347 

משפחה נטו  מקוון דרום
 ברשת

 tuby100@gmail.com 0547409109 רחל טובי

המתבגר  מקוון התיישבותי
 21-הבמאה 

 hadasyo@gmail.com    0504201601 הדס אהרוני

משפחה אנחנו  מכללה בית וגן ירושלים
בין -קשורה 

התמודדות 
 להרמוניה

מרדכי הרב 
 speier44@gmail.com שפייר

 

0528390577 

 -ממך עד אלי מקוון חיפה
משפחה כן 

 בוחרים

 ris1978@gmail.com 0527203891 רחלי שלו

המשפחה  מקוון מרכז
 21-במאה ה

אהוד ד"ר 
 נהיר

ehudnahir@gmail.com 0544930607 

 תאוניברסיט מרכז
 אילן-בר

גיל ההתבגרות 
מילדות  –

 לבגרות

אהוד ד"ר 
/ דבורה נהיר

 רוזנברג

ehudnahir@gmail.com 0544930607 

אוניברסיטת  מרכז
 המשך - בר אילן

משפחה ברשת 
תקשורת  –

 מול מסכים

 ehudnahir@gmail.com 0544930607 כנ"ל 

התבגרות  מקוון מרכז
 בריאה חלק ב

 sahemda@gmail.com 0509743472 חמדה סיינה

 ה ובאור,בברכ                                                                                                              
 בורה רוזנברג    ד

 הממונה על חינוך לחיים במשפחה                                                                   
 להוריד את ההעתקים למטה ל

 

 

 
 

 העתקים :  ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ"ד
 גב' אתי אורלב, ס/ ראש מינהל החמ"ד                 
 גב' מיכל דה האן, ס/ ראש מינהל החמ"ד                 
 הנהלה מורחבת, בעלי תפקידים בחמ"ד                
 הרב יהודה זולדן, מפמ"ר תלמוד תושב"ע                  
 יועצות בכירות                  
 מפקחים כוללים                
                                               צוות המדריכים המחוזיים                


