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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 

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

 עם המתבגרים? ומשמעותיטבי ית כלים לשיח מי\מחפש 

  ?חינוך הנוער בדורנו חשוב לך 

 

 הצטרפו אלינו!

 

החינוך הדתי והיחידה לחינוך לחיים במשפחה פותחים השתלמות מיוחדת במחוז  מינהל

המזמינה את כל מי שמעוניין לפתח כישורים לשיח ולהיות דמות משמעותית לתלמידי  דרום,

 ביה"ס ולבוגרים.

 ש"ש, מיועדת לגברים ולנשים )הסדנאות תהיינה בנפרד(, 30ההשתלמות, בהיקף של 

 "לעוז לתמורה".ומוכרת ל"אופק חדש" ו

 

 למי מיועדת ההשתלמות?

 מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות וצוות כולל.

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

 בוגרים,  

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

 וסדנאות ע"י המדריכים המחוזיים.  תיאורטי ע"י רבנים, ואנשי מקצוע בתוכה רקע
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  נושאי הלימוד בהשתלמות יהיו מגוונים:

o  לקראת הקמת משפחה -בניין הזוגיות 
o " השקפת תורנית-זיווג משמיים וחובת ההשתדלות. "לא טוב היות האדם לבדו 
o .]שואיןימועדף לנהאם יש גיל  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 : 

 
 מתי? היכן?

   18:30 – 16:15החל משעה  4.1.17 מפגש ראשון בלבד :מכללת חמדת הדרום בתאריך 

 שאר המפגשים בזמנכם החופשי עם כוס קפה  מול המחשב בביתכם.

 בבניני האומה. 10.7.17מפגש אחרון ב"כנס מנהיגי חינוך" המושקע   

 בודת גמר עם ציון בסוף ההשתלמות ע

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

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

 
 מצפים לבואכם!

 

 אנא הרשמו בקישור המקוון להלן!  לחצו כאן
 
 

 
 

הרב חגי כהן                                                       דבורה רוזנברג                      
חינוך לחיים במשפחהב מדריך                            בחמ"דחינוך לחיים במשפחה הממונה על   

  מחוז דרום                                                                                                

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

 כמשפחה חינוך בית
 העתקים:   

 החינוך הדתי ראש מינהל  -ד"ר אברהם ליפשיץ

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

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

 דרום מחמ"ד מחוז – דוד חטואלהרב 

 מכללת חמדת הדרום -ד"ר אורלי קולודני 

 יועצת בכירה מחוז דרום -גב' ציפי חורי 

 ירה מחוז דרוםכיועצת ב  -גב' מיכל בן זאב

http://development.hemdat.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%AA/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=rishum%20prof%20dev%20
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