
 2016ו "קיץ תשע ש"חלמיהשתלמות 

 !"?החיים שלנו תותים"

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לחיים 

 במשפחה
 מחוז חיפה

  המוכרים ,)!(בלבד מפגשים בארבעה שעות 30 של "שאנן מכללת"ב להשתלמות הזדמנות
 !לתמורה ולעוז חדש לאופק לגמול

 – ומשפחה בית" ,החדשה הערכה עם יותר מעמיקה היכרות היא ממטרותיה שאחת ,ההשתלמות
  ,באולפנות ים/ולמורות ים/למחנכות ,ים/למנהלות מיועדת ,"משתנה בעולם להתמודדות חינוך

 ...לליבו יקר שהנוער מי ולכל ,ומשפחה חינוך בית ליחידת לבגרות ים/למלמדות ,ובתיכונים בישיבות

 :המפגשים תאריכי
 8:45 -15:15 ,ראשון יום ,26/6 ,סיוון 'כ   .1
 8:45 -15:15 ,שני יום ,27/6 ,סיוון א"כ   .2
 8:45 -15:15 ,רביעי יום ,29/6 ,סיוון ג"כ   .3
 .בהמשך יגיעו פרטים -בירושלים האומה בבנייני החינוך מנהיגי כנס -רביעי יום ,6/7 ,סיוון 'ל   .4

 

  את המלוות סדנאות ,מקצוע ואנשי רבנים י"ע תאורטי רקע בתוכה כוללת ההשתלמות
 .ולנשים לגברים בנפרד ייערכו הסדנאות .הספר בתי לצרכי ומותאמות ,ההרצאות

 כאן לחץ :מכוונת הרשמה
 054-4823165 :נייד –חיפה מחוז ש"חלמי מדריכת – עינת ברכה :לפרטים

 bracha.enat@gmail.com :מייל
 26109 חיפה ,שמואל קרית ,7 התיכון הים 'רח ,שאנן מכללת :המכללה כתובת

https://docs.google.com/forms/d/1iyVYNCIF2cJf-2e5T6QPVCC-MYrNQ24FZrGmU50S3zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iyVYNCIF2cJf-2e5T6QPVCC-MYrNQ24FZrGmU50S3zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iyVYNCIF2cJf-2e5T6QPVCC-MYrNQ24FZrGmU50S3zw/viewform


 26/6 - סיון' כ -מפגש ראשון 
 הפסקות ישולבו בין ההרצאות* 

 8:45-9:00 התכנסות וכיבוד קל

מנחה בשיטת המודעות  , ס"עו, דפנה פלר

קבוצות בחינוך למיניות   מנחת, לפוריות

 .בריאה

,  יועץ חינוכי ומטפל משפחתי, ליאור אבנרי

 ".בסתר המדרגה"מקים אתר 

 נקודות עוצמה וקושי בלהיות נערה – "לפגוש את הנערה בשדה: "לנשים

"ד ולזכרה"כמה מילים על דפנה מאיר הי -"עלי דפנה. 

יחס   -"היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים: "לגברים

  .להתבגרות מינית מהמרכז החיובי אל הקצוות והגבולות

9:00-10:45 

 דפנה פלר

 ליאור אבנרי

 בין בן לבת ובמראה החיצוני שלי בחברות –"גילוי וכיסוי : "לנשים

איך לשלב פתיחות  : שיח עם מתבגרים על נושאים אינטימיים: לגברים

 וצניעות

11:00-13:00 

 המפקחת על היועצות מחוז חיפה, כהן עדנה

 מחוז חיפה, ש"חלמימדריכת , ברכה עינת

 מחוז צפון, ש"חלמימדריך , גרינוולדרפא 

 :סדנה

 .מזווית מבט שונה וייחודית –על הצניעות : לנשים 

 השפעות הפורנוגרפיה על המתבגרים(: 14:45השעה  עד)לגברים 

13.30-14.30 

 14.30-14:45 וצניעות בנושא נשיות ,חדרה, "מבשרת" על תהליך באולפנת: לנשים יועצות באולפנה,מירי לוי, הודיה בן עזרי

 14:45-15:15 סיכום היום



 משותף לגברים ולנשים, 27/6 - סיוןא "כ -מפגש שני 
 

 8:45-9:00 התכנסות וכיבוד קל

 .והסבר לגבי מטלת ההשתלמות, החדשה היכרות עם הערכה ברכה עינת
9:00-9:30 

 פסיכולוג קליני, בנד ר מייקל"ד

 

 כיצד ללמד אחריות את בני הנוער

 

9:30-11:00 

מרצה וחוקרת בתחום , נסים-בוניאלר מירן "ד

המכללה האקדמית  , הפסיכולוגיה של האינטרנט

 יועצת חינוכית. כנרת ואוניברסיטת חיפה

 "לעולם המתבגרים מתקוונים"

 הכרות מעמיקה עם העולם המקוון של בני הנוער 

 

11:15-12:45 

 עינתברכה 

אור , "נתיבות דרור"יועץ ב, גיטלרשמעון  הרב

 יעקב בזכרון ת"התנכיובישיבה , עקיבא

 הקרנת סרט /בכיתה  דילמות: לנשיםסדנה 

 הקרנת סרט /בכיתה  דילמות :לגבריםסדנה 

13:45-14.30 

על תהליך בית ספרי בהתמודדות עם השימוש בניידים בחיי   "סגולה"אולפנת  ראשת, רוחמה חזות' גב

 ס"ביה

14.30-15.00 

 היום  סיכום
15:00-15:15 



 29/6 - סיוןג "כ -מפגש שלישי 

 8:45-9:00 התכנסות וכיבוד קל

,  מצפה נטופה רב הישוב, הרב אלי אלטשולר

 מ בישיבת ההסדר בעכו"ר

,  על מהות התפילה  -" ?קשורה לחיים שלי בכלל איך התפילה"

 .הקשיים והעוצמה שבה

9:00-10:30 

 10:45-12:15 ומה שבינינו, ואני התפילה הרב אלי אלטשולר

 ברכה עינת

,  רב הקיבוץ טירת צבי, אורי ליפשיץ ר"הרב ד

ם בישיבת ההסדר "ר, "לב לדעת" חבר בצוות

   .באפרת ומרצה במכללת הרצוג" שיח"

   :סדנה

ואיך  , "שטח"קולות מה? "תכריחי אותי להתפלל ,המורה": לנשים

 .להתמודד איתם

 ומחויבות להלכה" דתי לייט"נוער (: 14:15עד ) :לגברים

12:45-13:45 

 13:45-14:15 .על תהליך בית ספרי בנושא התפילה: לנשים .יעקב זכרון, "פלך"ב יועצת, שרה שטרן טלר

 14:30-15:15 .סיכום ההשתלמות

. עבור השתתפות בכיבוד לשלושת הימים₪ 20יש לשלם 
(ההשתתפות בהשתלמות עצמה הינה ללא כל עלות)  



 :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 חיפה ד"מחמ –ירדנה אלון ' גב

 ד"בחמ ה"ובממרכזת הייעוץ  – פלורסהייםזהרה ' גב

 מפקחת כוללת –יעל בלום' גב

 דבורה רוזנברג' גב

 ראש היחידה לחינוך לחיים במשפחה
 

 ברכה עינת

מחוז , ש"חלמימדריכת 

 חיפה

עדנה כהן' גב  

 המפקחת על היועצות


