
                                                                                    
 

 

 ףתש" איירבס"ד 

 

 חוסן משפחתי בעידן הקורונה

 

 בנושאי זוגיות ומשפחה. ךלהרחיב את ידיעותי 

 .לדעת לנהל למידה מרחוק 

  .לרכוש כלים מתקדמים ללמידה וירטואלית 

 .ללמוד על עצמנו ועל ילדינו 

  

 הצטרפו אלינו!

קוונת מינהל החינוך הדתי והיחידה לחינוך לחיים במשפחה פותחים השתלמות מ

המיועדת לאנשי חינוך המתעניינים ופועלים בתחום המשפחה. השתלמות זו תשלב 

 כלים אינטרנטיים ללמידה שיתופית וללמידה מרחוק. 

ל"אופק חדש" ש"ש, מיועדת לגברים ולנשים ומוכרת  30ההשתלמות, בהיקף של 

 ו"לעוז לתמורה".

 

 

 למי מיועדת ההשתלמות?

 גברים ונשים.

 מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות וצוות כולל.

ולכל איש חינוך אשר רוצה להעמיק את ידיעותיו , לכל מי שהנושא יקר ללבו

 . ובלמידה עכשווית ומתקדמתבנושאים מגוונים 

 

  - שימו לב לתאריכים ולנושאי הלימוד

 
 אצלך במחשב.  היכן?

 

 

 

 

 בס"ד



                                                                                    
 

 

 

 

 מפגשים ונושאיהם:התאריכי 

 

כלים להוראה סינכרונית  -מפגש סינכרוני.   10.6יום רביעי, י"ח סיון   .1

ישראל ד"ר אהוד נהיר, הרב  -וליצירת דינמיקה בתוך קבוצה באופן מקוון.

 יוקל 

בסיס לעבודה עם כלים מתוקשבים ליצירת משימות  - 15.6יום שני, כ"ג סיון  .2

ישראל הרב  -סינכרוניות . סקירת אפליקציות גוגל ודרכי העבודה עימן.-א

 יוקל 

– כלים ליצירת סרטונים וגישה לתכנים ברשת. - 18.6יום חמישי, כ"ו סיון   .3

 ישראל יוקל הרב 

                                                           שאר המפגשים ע"י ד"ר אהוד נהיר    .4

 מודרני. -מהי משפחה, בעידן הקלאסי, בעידן הפוסט - 22.6יום שני, ל' סיון 

 היכולת לאהוב ואיך לצאת מבדידות. - 25.6יום חמישי, ג' תמוז   .5

 קדושת הלב. –שמירת נגיעה  - 29.6יום שני, ז' תמוז  .6

 קשר אחים. –קשר הורים  - 2.7יום  חמישי, י' תמוז  .7

         –מקוון כנס  – 9:30-12:30ביו השעות   7.7יום  שלישי, ט"ו תמוז  .8

 התכנית תשלח בהמשך.. מושב חינוך לחיים במשפחה, מנהיגי חינוך

 חיזוק מוסד המשפחה כנגד סערות הזמן.  - 12.7יום ראשון, כ' תמוז  .9

זיהוי התופעה  –אלימות בקשר הזוגי ובכלל  - 15.7 יום רביעי, כ"ג תמוז .10

 והתמודדות עמה. 

 

 אנא הרשמו בקישור להלן!

 טופס מקוון להרשמה

 

דבורה רוזנברג                                                    אהוד נהיר    ד"ר   

לחינוך לחיים במשפחה    ממונה על חינוך לחיים במשפחהמדריך מחוזי   

                                                             מחוז מרכז

https://forms.gle/XUcGCT7HhqRPM2MC8
https://forms.gle/XUcGCT7HhqRPM2MC8
https://forms.gle/XUcGCT7HhqRPM2MC8


                                                                                    
 

 

      

ליוצר האדם: "בורא עולם השלם זה הבניין" בתפילה        

 לתמיד מורה   -   לחיים מורה  -  משמעותי מורה

 כמשפחה חינוך בית

 

 

 העתקים:   

 החמ"דראש מינהל , גב' שוש נגר

 מינהל החמ"דסגנית ראש  גב' אתי אורלב,

 החמ"דסגנית ראש מינהל  ,גב' מיכל דה האן

 מפקח ארצי על ביה"ס העל יסודיים בועז קולומבוס,  מר

 מחמ"ד מחוז מרכז , הרב גד בר טוב

 ועצת בכירהי ,גב' עפרה הקשר

 יועצת בכירה - ,גב' בתיה צור

 מחוז מרכז מפקחים כוללים

 

 

 

 

 


