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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי

   היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 

 תשע"ז –חינוך לחיים במשפחה בהשתלמויות חדשות 

 מחוז
 

 מיקום
 

שם 
 ההשתלמות

 פרטים והרשמה  תאריכים

אולפנת  מרכז
צביה 
 רחובות

משפחה וזוגיות 
 21במאה ה 

 
 לנשים

יום חמישי אסרו חג שבועות -
 , ז' סיוון
1.6.17 

 25.6.17יום ראשון א' תמוז -
 26.6.17יום שני  ב' תמוז -
  10.7.17יום שני ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך.
 

         
 חמדה סיינה            

 
sahemda@gmail.com 

ירושלים 
 ומנח"י

מכללת בית 
 וגן ירושלים

 

מהתבגרות 
 לזוגיות

 
 לגברים

יום שני י"א סיון -      
5.6.17       14:00-20:45 
יום שני י"ח -         
 14:00-20:45    12.6.17 סיון 
 היום שני כ"-       
 14:00-20:45     19.6.17סיון

  10.7.17יום שני ט"ז תמוז  -
 כנס מנהיגי חינוך

 
 

 הרב מרדכי שפייר 
 

speier@neto.net.il 

  

גבעת  התיישבותי
 וושינגטון

"לא טוב היות 
האדם לבדו'' 

רווקות, זוגיות, 
 משפחה

 

יום חמישי אסרו חג -
 1.6.17שבועות, ז' סיוון  

 28.6.17יום רביעי ד' תמוז -
 5.7.17יום שני י"א תמוז -
 10.7.17ט"ז תמוז   יום שני-

 כנס מנהיגי חינוך

 הדס אהרוני 
hadasyo@gmail.com 

 

 הרב שי יהודאי
shaiyeh@gmail.com 

התיישבותי 
 וצפון

אל  יצאתי" הודיות

משוש חתן 

 ) וכלה" )זלדה

 

יום חמישי אסרו חג -

 שבועות,  ז' סיון

1.6.17 

 21.6.17 יום רביעי-

   יום חמישי כ"ז סיון-

22.6.17 

 10.7.17יום שני  ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך

 רמה גנזל

ganzelr@gmail.com 

 

 

 רפא גרינוולד           

rafapen@gmail.com 

     



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי

   היחידה לחינוך לחיים במשפחה
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 : נוספים פרטיםקבלת ל

 

  כאןצו לחהשתלמויות קיץ תשע"ז  -חינוך לחיים במשפחה  -ינהל החמ"דאתר מ

 
                          

                        
                        

 בברכה רבה                                      
 וצוות המדריכים המחוזיים  גדבורה רוזנבר                                    

 
 
 

 

 
השתלמות  ארצי

 -נת מקוו

 לגברים 

 

בית ומשפחה 

התמודדות 

 בעולם משתנה

 מפגש אחרון

 10.7.17יום שני  ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך

 

 מרכז פסגה שומרון 

 הרב שי יהודאי 

 הרב ראובן עוז 

 לחץ כאן להרשמה

  ארצי

השתלמות 

 -מקוונת

 לנשים

 

התבגרות 

   בריאה

 מפגש אחרון

 10.7.17יום שני  ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך

 

 

 שומרון מרכז פסגה

 חמדה סיינה 

 תפוסה מלאה

  ארצי 

השתלמות 

 מקוונת 

 

 

המשפחה בעידן 

 של תמורות

 מפגש אחרון

 10.7.17יום שני  ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך

 

 מרכז פסגה שומרון 

 הרב חגי כהן

 תפוסה מלאה

  ארצי 

השתלמות 

 מקוונת

 -משפחה 

אתגרים במאה 

 21-ה

 

 מפגש אחרון

 10.7.17יום שני  ט"ז תמוז -

 כנס מנהיגי חינוך

 

 מרכז פסגה שומרון 

 הרב אהוד נהיר

 תפוסה מלאה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Hemed/family
https://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=39445&swviewindex=2&name=072%20-%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20-%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94
https://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=39445&swviewindex=2&name=072%20-%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20-%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94

