
מדינת ישראל

משרד החינוך

החינוך הדתימינהל

במשפחההיחידה לחינוך לחיים 



שער הפתיחה  

הפעלות למורים

פתיחה והזמנה לשיח

הפעלת פתיחה

"לב שומע"-חכמת שלמה

הקשבה פעילה

הקשבה קבוצתית

קלפים טיפוליים ככלי לסדנאות

מכתב גלוי למחנך

(לצוות החינוכי)לא בבית ספרנו /כן: סדנת פתיחה

הפעלות לתלמידים

(לתלמידים)לא בבית ספרנו /כן: סדנת פתיחה

שיעור פתיחה בנושא חינוך לחיים במשפחה

אוסף תרגילי פתיחה

משחק שיתוף המשפחה

"בית ומשפחה"הצעה ליצירות ספרותיות בנושא 



"מעשה בעני ומרגלית"-!אתגרים לפניך

וגבולותעל מגע -"?למה לא, בעצם"

מעשית עם פיתוייםהתמודדות 

הימנעות מצפייה בתכנים פורנוגרפיים

לראות את האור שבי

ממשיכים ללכת בסבלנות ולהתמודד

כוח היצר וגישות להתמודדות עמו

התבגרות גופנית

התבגרות גופנית ומיניות

(בנים)גיל ההתבגרות 

שיח על מיניות בין הורים ומורים  

למתבגרים

אימון לשיחה אישית עם תלמיד בתחום  

המיניות

מפגש עיבוד רגשי לאחר שיעור פיזיולוגיה

גיל ההתבגרות

תיאורטירקע 

מטרות ההוראה

גיל ההתבגרות

גבורה

היינו ילדים

להתבגר ולקבל אחריות

היינו כחולמים

מאיתנוכל אחד ייחודיותו של על 

שייכות

קושי ואתגר, התמודדות

פתיחה

ההתמודדות בעולמם של חכמינו

הקושיההתמודדות עם 



קוים מנחים לשיחה אישית עם מתבגרים בתחום המיניות

על סודות והתבגרות

ל"הוזהתמודדות חינוכית על 

עמדות כלפי נטיות חד מיניות

וחלמיש בשיח עם ההורים על מיניותה"במ

השיח המשפחתי על  -הידברות ומה שביניהם, צניעות

מיניות

מקומה של המשפחה בחינוך המיני-"עין היצרסימוא"

המתבגר במשפחה

הווה ועתיד-עבר-המשפחה-"בית אבי חוזר אל חלומי"

על אחים ואחיות

"אני אוהב אותך, אבא"

סודותבלי 

וסיכוניםסיכויים 

התמודדות עם פגיעות מיניות ומניעתן

התמודדות עם פגיעות מיניות ומניעתן                                          

?                                              מהי פגיעה וכיצד היא פוגעת בנו

שומרי סף ברשת                                                                      

חשד לפגיעה מינית בתוך הקהילה                                                



המהפכה השקטה   –היחידה לחינוך לחיים במשפחה 

לגיטימציה לעסוק בנושא המיניות  •

מידע מקצועי ועדכני על פי צרכי התלמידיםמתן •

בניית תכניות לימוד בית ספריות מקיפות ושיטתיות  •

,יהודייםמקורות פיתוח שיעורים וסדנאות חווייתיות בשילוב קטעי •

.ויצירות ספרותיותשירים , סרטים

הכשרת צוותי הוראה וייעוץ  •

ובבתי ספר לחינוך .במכללותהכשרת פרחי הוראה •



לגיטימציה לדבר על מיניות בשפה ברורה

ודבר זה מחייב לחזור  ...אכן בשנים האחרונות התפתחה בעולם הרחב התנהגות מתירנית שלילית"•

כדי לדעת את דעת התורה גם בנושא עדין ורגיש  ,והשקפתיתולעסוק בנושא זה מבחינה עניינית 

"  זה

(  3' הלכתית רפואית עמ' שטיינברג אנצפרופסור אברהם הרב )



?חברותמהי 

רקע תיאורטי  

מטרת ההוראה

תרדוףרגשרגש 

?מהו סוד בשבילי

שיחת חברים כמשיבת נפש

על חברים טובים

חברות אמת

דחיה חברתית-אני והחברה

קובץ פעילויות בנושא חברות

בגיל הנעורים" בינו לבינה"על חברות 

בגיל הנעורים לאור מקורות היהדות            " בינו לבינה"על חברות 

צלם אלוקים שבאדם-איש ואישה

ובראשוניםל "בדברי חז, ך"ערך החברות בתנ

דפוסים של אהבה

"בריתךואשת חברתך והיא "

אהבה התלויה בדבר ואהבה שינה תלויה בדבר

השלכות הלכתיות-חברות

הטעם המתוק של אישור נגיעה

"הפאזל של הפרטים"

חברות בין שני המינים

דילמות בחברות בין בן לבת

קשיים בחברות

כיצד נגיב כשאנו כועסים

סליחה

פרידה מקשר

על אחריות חברתית -להפוך מים ליבשה



רקע תיאורטי  

חברת שפע וגבולות, משפחה

"לי לעולםוארשתיך"

מטרות ההוראה

אהבה והתאהבות

אהבה והתאהבות

?האם זו אהבה

!זה כל הסיפור-אהבה

"כימים אחדים"

?מה בין אהבה להתאהבות

?מה זאת אהבה

על קשר זוגי שמאפשר אלימות ופגיעה? האם זו אהבה

בן זוג/בחירת בת

מטרות ההוראה

בן זוג/בחירת בת

שיקולים בבחירת בן זוג-"שחור או לבן"אין 

"יפה עינייך יוניםהינךיפה רעייתי הינך"

בת זוג/שיקולים וקטגוריות בבחירת בן

?  גיל הנישואין

בחירת בת זוג

!תחשבו חכם! אל תתפשרו

!אך אין יפה כמוה, ישנן יפות יותר ממנה

אשתי בצבע וכל העולם בשחור לבן

?מי מסתתר, מאחורי המסכה

?לשם מהנישואין 

מטרות ההוראה  

הנישואיןמשמעות ומהות 



'חלק א-מה אני מחפש בקשר הזוגי

'חלק ב-מה אני מחפש בקשר הזוגי

?"שקר החן והבל היופי"האומנם 

מותר לדבר על רגשות

?מהי-אהבה

?האם זאת אהבה-"העץ הנדיב"

?למה להתחתן

אילמות ואלימות בקשר הזוגי

?בשביל מה להתחתן

הכנה לזוגיות

ערכים וכסף, משפחה

זהות

בנין הזהות

שליתעודת הזהות 

ואהבת לרעך כמוך

שביהחיה 

התמודדותזהות מתוך 

קושיזהות מתוך 

בזהותשינויים 

תקשורת  

מטרות ההוראה  

תקשורת בין אישית

תקשורת בונה ותקשורת הורסת

' חלק א-איך זה נראה כשאין תקשורת

'חלק ב-איך זה נראה כשאין תקשורת

כיצד נפתור מריבות

הדיבור כצורך מקשר בין איש ואשתו

גבריות ונשיות

מטרות ההוראה

אישה ומשפחה, איש

גברים ונשים מכוכבים אחרים

ביבליוגרפיה  



מתייחס לנושאים מ"הרסוף סוף : תלמיד

....שבאמת מציקים לנו

לא חלמתי שהכיתה שלי תגלה בגרות ותסכים לדון : תלמידה

.....בנושאים אישיים

תמיד חשבתי שמשהו לא בסדר איתי עד שבשיחה גיליתי עוד חברים  : תלמיד

....עם אותה בעיה

תמיד שנאתי הטפות מוסר   : תלמידה

...אבל כאן הדברים נכנסו לי ללב בלי בעיות

הפתיחות שנוצרה בינינו למורה פשוט: תלמיד

!יש עם מי לדבר"....סוף הדרך"



“ פתחה בפני צוהר שלא ידעתי כלל שיש אופציה לקיומו  ההשתלמות

בנוסף קבלתי את האומץ ואת הלגיטימציה  . במיוחד במגזר שלנו

."כ חשוב"שיש בשיחה על נושאים אלו עם  התלמידים ולמה זה כ

 והעמיקו את , היו בעלי תועלת למפגשים שלנו עם הנוערהדברים

." גודל תחושת השליחות והאחריות עליה אנו מופקדים

"הגעתי בשמחה ובצמא ! מעמיקה ומקצועית, השתלמות מעשירה

!"תודה רבה. ללמוד ולהעמיק בידע

למדנו את ההבדל בין הוראה  –השיעורים בכיתה פשוט נראים אחרת * 

התלמידים נפתחים ואני מרגיש הרבה יותר משמעותי  . להנחייה

אני מאמין שבעקבות השיח החדש שנוצר בינינו אוכל להיות  . בחייהם

!  מורה לחיים ולא רק מורה לבגרות





לחיים במשפחההיחידה לחינוך 



גשר על המים
על גבולות ומעברים באין מסגרת  

פעילויות להכנה לחופשה ולכל ימות השנה

של חופשד”חמ

משרד החינוך  

מינהל החינוך הדתי  

היחידה לחינוך לחיים במשפחה



משרד החינוך  

מינהל החינוך הדתי  

היחידה לחינוך לחיים במשפחה

סדרת סדנאות
לתלמידים בני הקהילה האתיופית



.י דבורי פ"תמונה ע



בברכה להצלחה רבה בעשייתכם  
החינוכית החשובה 

וצוות המדריכים המחוזיים בחינוך לחיים במשפחה רוזנברגדבורה 


