
                                                                                       בס"ד   

 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי 

 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 לזוגיות = זה קורה                  מהתבגרות    

                             

 

 

ר"מים, מחנכים וצוותים חינוכיים ללמות איכותית ומרוכזת השת

 )אופק+עוז(שעות   30 םמפגשי 4 -)גברים(

 זו ההזדמנות שלך: ....הסתדר כ"כ , אבל לאעמיקאתה שרצית לה

 :מועדי ההשתלמות

 14:00-20:45     5.6.17יום שני י"א סיון  .1

 14:00-20:45    12.6.17 יום שני י"ח סיון   .2

 14:00-20:45    19.6.17סיון  היום שני כ"  .3

 המיקום: מכללה בית וגן ירושלים

 כנס מנהיגי חינוךבמסגרת  10.7.17ם שני ט"ז תמוז . יו4

 בנייני האומה, ירושליםהמיקום: 

 



 המרצים בהשתלמות:

 רב העיר צפת –הרה"ג שמואל אליהו שליט"א  -

 ראש ארגון "עין טובה"  -הרב יוסף אליהו שליט"א -

 מנהל בי"ס "מאמנים לחיים" –הרב גור גלון שליט"א  -

 מדריך חלמי"ש מחוז ירושלים –מרדכי שפייר  -

 :השתלמותה נושאי

 מהו קשר בריא ומהי זוגיות טובה - חינוך לזוגיות בריאה -  

 .איך יוצרים ומשמרים קשר זוגי -  

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

 . החינוכיות    

 .משמעויות הלכתיות, נפשיות וחינוכיות - נאמנות בין בני הזוג -  

 אימון ככלי בתהליך היכרות בן הזוג. -  

 ככלי לניהול דיוני   מיומנויות שימוש ביצירות אמנות, שירה וספרות -  

 עומק.    

 בנושאי חינוך לחיים במשפחה. לבניית מערכי שיעור  דידקטייםכלים  -  

 אפשרי? איך  –אני עם עצמי, אני עם זולתי, חיזוק הביטחון העצמי  -  

 עושים זאת.    

 ועל הסיכוי   השפעת בעיית קשב וריכוז על קבלת ההחלטה להינשא, -  

 .למצוא חן     

 .תהליך מובנהכ לנישואין מהיכרות-ארגז כלים למוביל חלמי"ש ומיזם "לב חן" -  

 משפחה בכנס מנהיגי חינוך:ם בתכנית מושב חינוך לחיי

הרב ד"ר  - בית ומשפחה היכרויות וליווי בני זוג לקראת נישואין -

 דאברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ"

דבורה רוזנברג, הממונה על  -בונים משפחה בעולם משתנה -

 חינוך לחיים במשפחה בחמ"ד

 -זוגיות וחיי משפחה  -נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו" " -

הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים וראש מכון "הלכה 

 "ברורה



הרב חיים נבון,  -  ?שוזרים תקווה עדינה" אבל מי פורם אותה" -

 רב במדרשת לינדנבאום ומחבר הספר "שיעורי בית

 

ין הרב אליעזר הדי - הבית הפרטי כזעיר אנפין של בית המקדש " -

 יועצת חינוכית, ,איגרא, דיין בבית הדין הגדול והרבנית רוחמה

גב' ציפי חוטובלי, סגנית שר  - התבוננות על הדרך אל החופה -

 החוץ

 

 

     https://goo.gl/forms/4A2XL6UHPYluHJaw2      קישור להרשמה :

 , להתראות                              

 

 -דבורה רוזנברג           –מרדכי שפייר   

 חינוך  הממונה על                         מדריך מחוז ירושלים 

 לחיים במשפחה               ורכז ההשתלמות

                 

 

 

 

 

  :העתקים
 ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ"ד הרב 

 גב' מיכל דה האן, סגנית ראש מינהל החמ"ד 
 גב' אתי אורלב , סגנית ראש מינהל החמ"ד 

 עי"ס בחמ"דמר רם זהבי, מפ"א 
 מחמ"ד מחוז ירושלים –מר אלכס גליקסברג,

 מר גיל ברדוגו, מחמ"ד מחוז מנח"י
  יהודה זולדן, מפמ"ר תלמוד תושב"עד"ר  רבה

 הרב יהודה טרופר, מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד
 הרב ד"ר יוחאי רודיק, מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"ד

 גב' זהרה פלורסהיים, מרכזת הייעוץ ובמ"ה בחמ"ד 
 יועצת בכירה –גב' שרה טוויל 
 יועצת בכירה –גב' נורית פש 

https://goo.gl/forms/4A2XL6UHPYluHJaw2


 מפקח כולל –מר יעקב עמר 
 מפקח כולל –מר אריה מארק 

                                                                     כוללתמפקחת  –גב' פנינה פרידמן 


