
מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

היחידה לחינוך לחיים במשפחה

מחוז חיפה

לקראת הקמת משפחה
ד"החמהשתלמות לרכזים מלווי בוגרי 
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:תאריכי ההשתלמות

,  כנס חנוכה של היחידה לחינוך לחיים במשפחה, נר שמיני של חנוכה, בטבת' ג, 11/1/17.
.הזמנה חגיגית תישלח בנפרד. בירושלים

19.00–16.00, בשבט' ה, 21/2/17.

19.00–16.00, ט בשבט"י, 315/2/17.

17.00–16.00, באדר' ג, 41/3/17.

יום שני, 19.00–16.00, באדר' ח, 56/3/17.

14.30–8.30בין , (שהוא היום הראשון בחופשת הפסח),  יום ראשון, בניסן' ו, 62/4/17.
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בשבט' ה, 1/2/17-מפגש ראשון 

.ת"ההסדר פראש ישיבת, שרלוהרב  –"... על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו: "שרלוהרב -הרצאה

בבניית  21ועל הקשיים במאה ה, על המשפחתיות ביהדות

.המשפחה

16:00-17:30

מחוז  , ש"חלמימדריכת –ברכה עינת 

חיפה

מחוז  , ש"חלמימדריך –גרינוולדפא ר

.צפון

.פתוח אודות תפקידי הרכזשיח

.סדנה בקבלת החלטות

17:45-19:15

ט בשבט"י, 15/2/17-שני מפגש 

יזמית  , יועצת לרווקים, מלאךשירת

".ישפה"לשעבר עמדה בראש , חברתית

.והרבה מעבר אליו, הריאיון: מלאךשירת: הרצאה 16:00-17:30

,  הממונה על החינוך החברתי, אביטל פלג

.מחוז חיפה

ארגון הנתונים  : כלים בידי הרכז–אביטל פלג : מעשיתסדנה

בניית מאגר נתוני בוגרים ואפשרויות לעבודה ,פ השאלונים"ע

.שיתופית

17:45-19:15



באדר' ג, 1/3/17-מפגש שלישי

מרכז לזוגיות , "פנים בפנים: "אילן יפרח

.מנחי קבוצות ומטפלים בזוגיות, יהודית

מה יש בתוך קשר  : אבחון פוטנציאל זוגי: אילן יפרח-הרצאה

.ואיזה קשר אני רוצה, זוגי

16:00-17:30

.עינתרפא  גנות וברכה שימוש במודל בהדרכת  –וברכה רפא: כלים בידי הרכז: סדנא

.הבוגרים

.בזוגותהראיוןתרגול 

17:45-19:15

יום שני, באדר' ח, 6/3/17-מפגש רביעי 

מרצה במכללת שאנן, פישרמן'פרופ .נשיות וגבריות בדייטים ובחיים בכלל–פישרמן' פרופ

..טיפים לדייטים ועוד

16:00-17:30

.עינתרפא  גנות וברכה .לי באמתמה הדברים שחשובים -בת זוג /בחירת בן :סדנה 17:45-19:15



בניסן' ו, 2/4/17-מפגש חמישי 

התכנסות וכיבוד קל 8:45-9:00

,  "ישפה"לשעבר ראש , שירת מלאך

.מטפלת זוגית ושדכנית

של  מנסיונה? מה עובד ומה לא? איך להצליב נתונים: שירת מלאך

.שדכנית

9:00-10:45

.עינתרפא  גנות וברכה .ארגון ערב לבוגרים במחוז חיפה–חשיבה משותפת : סדנאות

.קישור לרכזים במחוזות אחרים

.הצלבת נתונים  במחוז חיפה עם אפשרות למחוזות אחרים

11:00-13:00

.עינתרפא  גנות וברכה אצלך בבית לא יודעים / בבית לא יודעים לאכול אצלך: סדנה

...לנקות

13.30-14.30

סיכום ההשתלמות 14:45-15:15



:העתקים

ראש מינהל החינוך הדתי–ר אברהם ליפשיץ "ד

סגנית ראש מינהל החינוך הדתי–מיכל דה האן ' גב

סגנית ראש מינהל החינוך הדתי–אתי אורלב ' גב

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

מחוז חיפהד"מחמ–ירדנה אלון ' גב

ד"בחמה"ובממרכזת הייעוץ –פלורסהייםזהרה ' גב

מפקחת כוללת–יעל בלום' גב

מחוז חיפה, החינוך החברתיהממונה על –אביטל פלג ' גב

דבורה רוזנברג' גב

ראש היחידה לחינוך  

לחיים במשפחה

רפא גנות, ברכה עינת

ש"חלמימדריכי 

מחוז חיפה וצפון

צביה  ' גב, עדנה כהן' גב

זמיר

המפקחות על היועצות  

מחוז חיפה וצפון


