
 

 

כי הם שוזרים תקווה  וראיתי 'יצאתי אל משוש חתן וכלה

 : ביקשתי עדינה

 )זלדה( '.בנין עדי עד בניינםעשה שיהיה  יוצר האדם

  למנהיגי החינוך שלום ואור,

 אתם, מנהיגי החינוך

  מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות וצוות כולל
 שנושא החינוך לחיים במשפחה אינו זר להם,

 המודעים לנחיצות הגורלית של העיסוק בנושא במערכת החינוך, 
 אנו מזמינים אתכם

, בתפקיד המשפחה בדורנו, חיזוק ערכי הזוגיות במשפחה אצל מתבגריםשתתמקד להשתלמות 
לליווי תלמידי ובוגרי החמ"ד לקראת נישואין,  לשיח מיטבי ומשמעותי עם מתבגרים. שתעניק כלים

 חמ"ד לתמיד. –במסגרת מיזם לב חן 

 

  ליפשיץ בקמפוס היכל  –במכללת הרצוג תתקיים  ש"ש,  03ההשתלמות, בהיקף של
 .שלמה בירושלים

 ,)מיועדת לגברים ולנשים )הסדנאות תהיינה בנפרד 

 ."ומוכרת ל"אופק חדש" ו"לעוז לתמורה 

 מתי?
                                        כנס חנוכה )הזמנה מפורטת תשלח בהמשך(-מפגש ראשון

  כנס חנוכה הי"ג של היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 בירושלים. 1.....שיתקיים בעז"ה בנר שמיני של חנוכה יום ראשון ג' טבת תשע"ז 

 : 1.:1.-0:11. בין השעות  בימי ראשון הבאים  יתקיימו מפגשיםה

 ..1.י"ז טבת  -מפגש שני

 1.5' שבט ט -מפגש שלישי

 1.5.כ"ג שבט  -מפגש רביעי

 50.5ל' שבט  -מפגש חמישי

 1.1.כ"א אדר  -מפגש שישי 

 50.1כ"ח אדר  –סיום  – מפגש שביעי

 



 

 נושאי ההשתלמות

 .מהו קשר בריא ומהי זוגיות טובה- חינוך לזוגיות בריאה .1
 נישואים מאושרים, מה משמעותם ומה חלקו של כל אחד מבני הזוג בכך.

 צרים ומשמרים קשר זוגי איך יו
 

 -שה ינפשיים של הגבר ושל הא מאפיינים .2
 דמיון ושוני, וההשלכות החינוכיות           

 
 אני עם עצמי, אני עם זולתי .0

 אפשרי?, איך עושים זאת? –טחון העצמי יחיזוק הב .א
 עקרונות, התלבטויות, תובנות. –היחס למראה החיצוני  .ב
 קודמים לא מוצלחים. התמודדות עם דחיה ועם נסיונות .ג
 

 
 נאמנות בין בני הזוג .4

 משמעויות הלכתיות, נפשיות וחינוכיות
 

 שיקולים רלוונטיים בבחירת בת זוג, עקרונות, דילמות, התלבטויות ותובנות. .5
 התהליך.–הייתי רוצה להתחתן ואתויתי להכיר רור עצמי מיהו בן/בת הזוג אותו זכבי           

 
 קבלת החלטות .6
 פגש ולהכיר,ימחסומים בקבלת החלטה להתחיל לה           

 מחסומים בקבלת החלטה: "כן, איתו/איתה הייתי רוצה להתחתן".           
 גורמים, תהליכים ודרכי התמודדות.            

 
 בעזרת מערכת החינוך הרשמית איתור מועמדים/ות פוטנציאליים ודרכי הפגשתם .7

 ים/טכנולוגייםתהליכים ארגוניים וטכני           
 

 ככלי לניהול דיוני עומק עם התלמידים מיומנויות שימוש ביצירות אמנות, שירה וספרות .8
 והבוגרים

 בנושאי חינוך לחיים במשפחה כלים דידקטיים לבניית מערכי שיעור
 

  החינוכי בגיל ההתבגרות ולקראת נישואין בתהליך מקומם ושיתופם של ההורים .9
 

 על קבלת ההחלטה להינשא, ועל הסיכוי למצוא חן.השפעת בעיית קשב וריכוז  .13
 

 .שלבים, להובלת זוג לנישואין 0לימוד תהליך מובנה בעל   .11

  -נשמח מאוד לראותכם עמנו! יש להירשם בקישור

https://goo.gl/forms/ZgosWGWdBTBxEWw62 

 
 בורא עולם השלם זה הבניין-בתפילה ליוצר האדם



 

 

 בית חינוך כמשפחה-לתמידמורה -מורה לחיים-מורה משמעותי
 

 בברכה
 

              
 
 
 
 

 

 

 העתקים: 

ראש מינהל החינוך הדתי.  -הרב ד"ר אברהם ליפשיץ  

סגנית ראש מינהל החמ"ד. -גב' אתי אורלב  

סגנית ראש מינהל החמ"ד .  -גב' מיכל דה האן   

מחמ"ד מנח"י . -מר גיל ברדוגו  

מחמ"ד מחוז ירושלים. -מר אלכס גליקסברג   

כולל מפקח –מארק מר אריה  

כולל  מפקח –עמר יעקב מר  

כוללת מפקחת –פרידמן פנינה גב'  

מרכזת הייעוץ ובמ"ה בחמ"ד - גב' זהרה פלורסהיים  

בכירה  יועצת –פש נורית גב'  

בכירה יועצת –טוויל שרה גב'  

 

 הרב מרדכי שפייר 
 מדריך חלמי"ש מחוזי

 

 צביה שוורץ
 מדריכת חלמי"ש מנח"י

 

 דבורה רוזנברג
 הממונה על חינוך לחיים במשפחה

 בחמ"ד
 


