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 בס"ד חשוון תשע"ז

 

 עדינה תקווה שוזרים הם כי וראיתי וכלה חתן משוש אל יצאתי"

 עדי עד" )זלדה( בנין בניינם שיהיה עשה האדם יוצר ביקשתי:

 

 בנושאי זוגיות ומשפחה? ךרוצה להרחיב את ידיעותי 

 ?רוצה לחזק את ערכי הזוגיות והמשפחה אצל המתבגרים 

 12 -האם נתת את דעתך על תפקיד המשפחה במאה ה? 

 עם המתבגרים? ומשמעותית כלים לשיח מייטבי \מחפש 

  ?חינוך הנוער בדורנו חשוב לך 

 

 הצטרפו אלינו!

 

החינוך הדתי והיחידה לחינוך לחיים במשפחה פותחים השתלמות מיוחדת במחוז מרכז,  מינהל

המזמינה את כל מי שמעוניין לפתח כישורים לשיח ולהיות דמות משמעותית לתלמידי ביה"ס 

 ולבוגרים.

 ש"ש, מיועדת לגברים ולנשים )הסדנאות תהיינה בנפרד(, 03ההשתלמות, בהיקף של 

 ו"לעוז לתמורה".ומוכרת ל"אופק חדש" 

 

 למי מיועדת ההשתלמות?

 גברים ונשים.

 מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות וצוות כולל.

 , ורוצה להיות חלק ממיזם חדש אשר יכשיר אנשי חינוך לליווי בוגרים,  לכל מי שהנושא יקר ללבו

תכלול ההשתלמות . ולכל איש חינוך אשר רוצה להעמיק את ידיעותיו בנושאים מגוונים אלו

 וסדנאות ע"י המדריכים המחוזיים.  בתוכה רקע תיאורטי ע"י רבנים, ואנשי מקצוע

 

 בס"ד



 
  

 

 

 

  נושאי הלימוד בהשתלמות יהיו מגוונים:

o  לקראת הקמת משפחה -בניין הזוגיות 
o " השקפת תורנית-זיווג משמיים וחובת ההשתדלות. "לא טוב היות האדם לבדו 
o .]שואיןיהאם יש גיל מועדף לנ בעיית הרווקות המאוחרת ]סינגלטונים 
o  ,בחירת בן/בת זוג הבדלים בין גברים לנשים 
o תקשורת אפקטיבית וחסמים בתקשורת 
o קבלת החלטות 
o תורת הראיון, הקשבה, בניית מסד נתוני בוגרים ועודארגז כלים לרכז ל"ב ח"ן בית ספרי : 

 
 היכן?

 לוד. 4בית חינוך, ישיבת צביה "אלישיב" לוד, רחוב כצנלסון 

 61-03ועד  61-03משעה: 

 

 מתי?

 
 : כנס חנוכה )הזמנה חגיגית ומפורטת תשלח בהמשך(ראשוןמפגש 

 ה"בע שיתקיים ,במשפחה לחיים לחינוך היחידה של ג"הי חנוכה כנס

 .בירושלים , 1/1/17 ,ז"תשע טבת 'ג ראשון יום ,חנוכה של שמיני בנר
 

 63\6\61: יום שלישי יב' טבת שנימפגש 

 44\6\61: יום שלישי כו' טבת שלישימפגש 

 1\4\61: יום שלישי יא' שבט רביעימפגש 

 )מפגש מקוון( 46\4\61: יום שלישי כה' שבט חמישימפגש 

 (33-61ועד  03-1היום הראשון לחופשת פסח )מפגש ארוך ומסכם משעה:  4\4\61: יום ראשון ו' ניסן  שישימפגש 

 
 נושאים:

  המפתח לזוגיות טובה :זוגיתשדכנית ומאמנת מורה לספרות,  -  : גב' מירי זילברצוויגשנימפגש 

 'רכזי לב ח"ן: מהלכה למעשה' –גב' נורית שכטר, ליווי שידוכים וזוגות  :שלישימפגש 

 :                                                             מדריכי היחידה –והרב ראובן עוז אהוד נהיר  ,: חמדה סיינהרביעימפגש 

 '!46-עמדות צעירים במאה ה –למה לנו להתחתן תופעת ה"סינגלטונים": 

 : )מפגש מקוון(חמישימפגש 

 תקשורת אפקטיבית בקשר זוגי.: שישימפגש 

 'ארגז כלים למלווי שידוכין'. –הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת ומאמן לזוגיות 

 



 
  

 

 

 

 שריינו תאריכים אלו.
 מצפים לבואכם!

 

 אנא הרשמו בקישור להלן!

 טופס מקוון להרשמה
 
 

דבורה רוזנברג                               הרב ראובן עוז    אהוד נהיר וחמדה סיינה                    
הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"ד מדריך מחוז ת"א           מדריכי חינוך לחיים במשפחה             

אזור מרכז                 

 
 

 ליוצר האדם: "בורא עולם השלם זה הבניין" בתפילה
 לתמיד מורה   -   לחיים מורה  -  משמעותי מורה

 כמשפחה חינוך בית
 

 
 העתקים:   

 ראש מינהל החינוך הדתי  -ד"ר אברהם ליפשיץ

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

 מפקח ארצי על ביה"ס העל יסודיים  –מר רם זהבי 

 מחמ"ד מחוז מרכז – מר גד בר טוב

 מחמ"ד מחוז ת"א -גב' שושנה נגר

 יועצת בכירה -עפרה הקשר  גב'

 יועצת בכירה -גב' בתיה צור 

 יועצת בכירה -רבקה הלינגרגב' 

 ות"א מחוז מרכז -יםכולל יםמפקח

 ראש ישיבת צביה "אלישיב" לוד -הרב פנחס בן יאיר

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuF1sNMUdyI3kFqfOY-MmWK5-t1hwF6GbF7pc6hv7fEAAaRA/viewform

