
 

 בס''ד

 משרד החינוך
 נהל החינוך הדתיימ

 היחידה לחינוך לחיים במשפחה
 מחוז התיישבותי

 

 ''לא טוב היות האדם לבדו''

 רווקות, זוגיות, משפחה
 תשע''ז השתלמות

 

  ולימוד ארבעה ימים מרתקים של מפגש, שיחה
 עם מיטב המרצים!!

רווקות.  ת הגיל הנישואין וסוגיי נושאתית במשמעותי בחברה הדשנים האחרונות חל שינוי ב
 .כוללת מערכתית יש צורך להבינה בראייהאי אפשר להתעלם ממנה, ובתופעה ש מדובר 

במקביל:  שתי תפיסות עולם בה מתקיימות החברה הדתית לאומית ניצבת בצומת בנוסף, 
הקמת משפחה יציבה ושמירה  , מוסד הנישואיןבהמסורתית, הדוגלת ה סמצד אחד, התפי

המעלה את ערכי האינדיבידואליזם, המימוש   זו המודרנית יותר, –עליה, ומצדה האחר 
 אינה פוסלת מתירנות מינית בנסיבות מסוימות.אף העצמי, בניית קריירה, ו

בחברה   אף ונותן את אותותיהדבר , הכללית בחברהמגמות סותרות אלו מחוללות שינויים 
 חיית גיל הנישואין, עלייה באחוזי הגירושין, ועוד.דב לאומית -הדתית

  25  יםארווקים ורווקות בציבור הדתי לאומי, בטווח הגיל אלפיע"פ אומדן משוער מדובר על 
 , המגדירים עצמם כ"דתיים" )וזוהי הגדרה רחבה ביותר.(40 –

היכולות שלנו לעזור ולסייע? ההשתלמות השנה   ןמה מקומנו בתופעה הזו? מה
תעסוק בתכנים אלו סביב שלבי ההתפתחות של הצעירים עד הקמת משפחה  

 רווקות, זוגיות, ומשפחה!   –
 אתם מוזמנים להצטרף!

 מתי:

 .1.6.17, חג שבועות, ז' סיוון-אסרויום חמישי , - רווקות מפגש ראשון:

 28.6.17ד' תמוז, רביעי, יום   -זוגיות מפגש שני: 

 5.7, יא תמוז, יום רביעי - משפחה מפגש שלישי:

 בנייני האומה, ירושלים. -כנס מנהיגי חינוך.  10.7.17 ,תמוז 'טז, יום שני מפגש רביעי:

 

 מדריך מחוז התיישבותי לחינוך לחיים במשפחה.   – שי יהודאי אחראי ההשתלמות:

 מדריכה מחוז התיישבותי לחינוך לחיים במשפחה.   – הדס אהרוני                         
 



 

, למעט המפגש הרביעי 8.30-15.30ההשתלמות תיערך בין השעות 
 שהוא בכפוף ללו''ז הכללי של החמ''ד.

 

 

 לרישום נא ללחוץ כאן
 (ctrl)יש ללחוץ על העכבר ועל  

 

 

 ,בברכה בואו

 

 אהרוני והדס יהודאי שי      רוזנברג דבורה

 במשפחה לחיים לחינוך ההתיישבותי במחוז מדריכים  במשפחה לחיים חינוך על הממונה

 

 הדתי החינוך מינהל ראש -ליפשיץ אברהם ר"ד

 הדתי החינוך מינהל ראש סגנית – האן דה מיכל' גב

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי – גב' אתי אורלב

 יסודיים העל ס"ביה על ארצי מפקח – זהבי רם מר

 התיישבותי מחוז ד"מחמ – קולומבוס בועז מר

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

 בכירה יועצת - שי אסתר' גב

 כוללת מפקחת – הורוביץ יעל' גב

 תכולל תמפקח –גב' כרמית הרוש

 כולל מפקח – כוכבא בר יוסי מר

 

  

https://goo.gl/forms/ORNtZyw5H8BtSkxu2
https://goo.gl/forms/ORNtZyw5H8BtSkxu2


 

 )ייתכנו שינויים( לו''ז ההשתלמות

 

 אסרו חג שבועות
 יום  חמישי, ז'

 1.6סיוון, 

 רווקות

יום רביעי, ד' 
 28.6.17תמוז, 

 
  וגיותז

 5.7יום רביעי, יא תמוז, 
 

 

 משפחה

טז תמוז, יום שני, 
10.7 
 

כנס החמ''ד 
 הארצי

  בנייני האומה

  התכנסות וכיבוד קל   8:30-9:00

 

 פתיחה

 ד''ר אברהם ליפשיץ
 ראש מנהל החמ''ד

 הגברת דבורה רוזנברג
הממונה על היחידה 

 לחינוך לחיים במשפחה

''נעלה את ירושלים 
על ראש שמחתנו'' 

זוגיות וחיי  –
 משפחה

 הרב אריה שטרן
 רבה הראשי של

ירושלים, וראש מכון 
 ''הלכה ברורה''

שוזרים תקווה 
עדינה...אבל מי 

  פורם אותה?

 הרב חיים נבון 
ר''מ במדרשת 

לינדנבאום ומחבר 
 הספר ''שיעורי בית''

הבית הפרטי כזעיר 
אנפין של בית 

 המקדש

דיין בבית הדין הגדול 
אליעזר רב ה-בירושלים 

רוחמה והרבנית איגרא, 
, יועצת חינוכית, איגרא

היכרויות וליויי בני זוג 
 לקראת נישואין

9.00-9.45 

 הפחד מהנישואין

  שי יהודאי

גי, ומטפל משפחתי וז
מדריך לחינוך לחיים 

 במשפחה
 

  הדס אהרוני

כית, מדריכה יועצת חינו
 לחינוך לחיים במשפחה

 

9.00-9.45 

 תקשורת זוגית

  שי יהודאי 

 

9.00-9.30 

אתגרי המשפחה במאה ה 
- 21 

  הדס אהרוני

כית, מדריכה לחינוך יועצת חינו
 לחיים במשפחה

9.45-11.00 

התמודדות  –סדנה 
 עם קבלת החלטות

 גברים/נשים 
 שי יהודאי/הדס אהרוני

 

9.45-11.15 

הפריית קשב 
ותרומתה לתופעת 

המידע  –הרווקות 
 החדש

 רב יוסף אליהוסופר הה

ראש איגוד ''עין  
 טובה''

9.45-10.45 

 יחסים בתוך המשפחה

 הרב אלישע אבינר
 

ראש כולל ישיבת ההסדר 
 ברכת משה, מעלה אדומים.

 ראש ארגון ''לב אבות''



 

התבוננות על הדרך 
 אל החופה

  ציפי חוטובלי 
  סגנית שר החוץ 

  הפסקה

11.00-12.30 

 –רווקות מאוחרת 
נקודות מעכבות 
 בבחירת בן זוג

 שירת מלאך

 

11:15-12.45 

ניהול –סדנה 
 קונפליקטים בזוגיות

 גברים/נשים

 שי יהודאי/הדס אהרוני

 

11:15-12:45 

 מעגלים ודינמיקה בתוך

 המשפחה

 

 גברים/נשים

 שי יהודאי/הדס אהרוני

 

 

12.30-13.15 

 הפסקת צהריים

 )ארוחת צהריים(

  12.45-13.30 

 הפסקת צהריים

 )ארוחת צהריים(

13.00-13.45 

  צהרייםהפסקת  

 )ארוחת צהריים(

 

13.15-15.00 

כיצד לשלב את  
יעד החתונה בלו''ז 

 החיים?

 כלים ליישום העניין
ולקיצור תהליך של 

   מציאת בן הזוג

 נורית שכטר

 שדכנית

13.30-15:30 

נשמה 
 טרנספרסונלית

 הרב ראובן פיירמן

  ר''מ במכון מאיר

13.30-15.00 

 תכנון המשפחה

 הרב אריה כ''ץ

 מכון פוע''ה

 

15.00-15.30 

היכרות עם סכום ו
שידוכים ופרוייקט 

 חן'' -''לב 

 יהודאי והדס אהרוני

 

15.00-15.30 

 סיכום

 הדס אהרוני

 

 

15:00-15:30 

 סיכום

 שי יהודאי

 

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון" תפילת מנחה  

 


