
 

 

 בס"ד 

 תודה!                 -נא לתלות בחדר המורים

    לכבוד
 העי"ס ראשי ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי הספר

 משתלמינו הוותיקים והחדשים
  שלום רב,

   תשע"ח –בחינוך לחיים במשפחה   14 -הכנס השנתי ה

 בחירה או בריחה?! על צמתי קבלת החלטות בחיים... 

בין השעות:   20/12/17יום רביעי ב' בטבת תשע"ח בנר שמיני של חנוכה, 

9:00 - 16:00  

 ירושלים 8נתכנס בבית חינוך עיוורים רחוב דגל ראובן 

 

 

מוסד עוסקים מזה שנים ארוכות בגיבוש דרכים לחיזוק  ,ביחידה לחינוך לחיים במשפחה ,אנו

ושא קבלת החלטות נככל שעוברות השנים אנו רואים כי . המשפחה, אבן היסוד בבניין עם ישראל

מבחר בלתי של בעידן של שפע הצעות וביותר.  קריטימורכב והוא נושא בקרב מתבגרים ומבוגרים 

 תיםלהכרעה. לעילהגיע מצליחים המתבגרים והמבוגרים  לא תמידבכל אחד מתחומי החיים נדלה 

  ר.מעדיפים לברוח מהחלטה או להשאיר אותה בידי מישהו אח הם

ההתבגרות על  . נתייחס לגילהובדילמות הכרוכות ב נושא הבחירההיבטים חדשים בעסוק בנבכנס 

ות מושכלות בסוגיות בחירל, והזהות הדתית צורך בגיבוש הזהות הגברית והנשיתל מאפייניו השונים,

ננסה לתת את הדעת על בניית קשר בריא ועוד ועוד. לבחירת בן/בת זוג, לאהבה, לשל גיל הנעורים, 

 בחיים. הבחירות השונות שלנו במפגש עם צמתים משמעותיים הנקרים בדרכנו בתקופות שונות

הרב אליעזר , הרב יהודה זולדן ,שיץד"ר אברהם ליפהרב  תפותהשתתכנית הכנס תכלול הרצאות ב

יכי חינוך לחיים חוויתיות יישומיות לשדה החינוך בהנחיית מדרסדנאות , רב ניר מנוסיהו קשתיאל

הכנס  .ת התסריטאית הבימאית רמה בורשטיןצאה מלווה בקטעי סרטים של היוצררוהבמשפחה 

 -"לב חןרכזי  - "חמ"ד לתמיד"במסגרת לפיתוח המיזם החדש יחודיים לים ישומיים כגם יכלול 

בית " לבניםבבתי הספר העל יסודיים וחלוקת חומרים מהתכנית החדשה  - לחיי נישואין בוגרים ליווי"

נייחד זמן לדיון ולכלים יישומיים להטמעת בנוסף,  ".חינוך להתמודדות בעולם משתנה -ומשפחה

 הפיקוח על הוראת תלמוד ותושב"ע .בשיתוף "בית חינוך ומשפחה"יחידת הבגרות 

לות, ראשי ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי ספר על לכנס מוזמנים מחמ"דים, מפקחים, ראשי מכל
מובילים בית ספריים רכזי לב חן, , ע"מורי תושביסודיים, רבנים, מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות, 

 בחינוך לחיים במשפחה ורכזי חינוך חברתי.
 
 
 



 

 

 

 

ע"מ להבטיח את מקומכם בכלל ובפרט בסדנאות )מספר המשתתפים מוגבל( נבקשכם להירשם 

 :(בקישור13.12.17) חכסלו תשע"בכ"ה בהקדם האפשרי בהרשמה מקוונת עד 

ZAOCJ3FUR9Z6U/edit-kY6gTdvNsfinFcckfzCtQ74-https://docs.google.com/forms/d/1qP9_w 

                                                       מלאו אפשרות אחת לשיבוצכם בסדנאות בטופס המצ"באו 

  Estheref@education.gov.il לכתובת במייל/או בטופס הנמצא באתר היחידה בתוך מינהל החמ"ד 

 בדואר למינהל החינוך הדתי./ 02-5604105לפקס: /

 נא שריינו מועד זה בתכנית הבית ספרית והפיצו את המידע במייל לאנשי הצוות.  -למנהלי בתי הספר

 נות מיום של לימוד, יבי"ס רבים ארגנו בעבר הסעה לכנסים וכך סייעו לצוותים להגיע בנוחיות ולה

 גיבוש, חוויה והתרוממות רוח!

                                                                                                       

 בברכה ובאור                                                                                   

 דבורה רוזנברג                                                                  

 הממונה על חינוך לחיים במשפחה                                                                                

ף  להוריד את ההעתקים למטה לקצה הד

 

 

 

 

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

 החמ"ד  גב' אתי אורלב, ס/ ראש מינהל                

 גב' מיכל דה האן, ס/ ראש מינהל החמ"ד                 

 מר דוד סעדיה , מפ"א על ביה"ס העל יסודיים                            

 הנהלה מורחבת, בעלי תפקידים בחמ"ד                

 הרב יהודה זולדן, מפמ"ר תלמוד תושב"ע                  

 יועצות בכירות                  

 מפקחים כוללים                

                                               צוות המדריכים המחוזיים                

 

mailto:dir=


 

 

 תכנית הכנס

                      , בית חינוך עיוורים, קרית משה נר שמיני של חנוכה, טבת תשע"חבב' , רביעי  יום

 , ירושלים8רח' דגל ראובן 

 התכנסות וכיבוד קל        9:00-9:45

 : וברכות  דברי פתיחה      9:45-10:00

 , ראש מינהל החמ"ד  ד"ר אברהם ליפשיץ                       

 , סגנית ראש מינהל החמ"דגב' מיכל דה האן                       

 , הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"דרוזנברגגב' דבורה                        

  ראש הישיבה לבוגרים בעליהרב אליעזר קשתיאל,    10:00-10:40

  ללוות מתבגרים בצמתים של בחירה                       

  מפמ"ר תלמוד ותושב"עהרב יהודה זולדן ,    10:40-11:20 

 הורים, מחנכים, נערים ונערות –התלבטויות וקבלת החלטות                        

                       מורה לחסידות ומרצה בנושאי יהדות ותרבות הרב ניר מנוסי ,    11:20-12:00

               ומודעות: קבלת החלטות ממבט חסידי בחירה                       

 ?, לבחור באהבה..האם יש האם זה אפשרי–לבחור נכון  :סדנאות במגוון נושאים  12:00-13:15

    , Y-של מתבגרים בדור הריא וזוגיות טובה, אתגרי החינוך סיכוי לאהבה?, מאפיינים של קשר ב

 ?האם ניתן לכבות ולהדליק את המיניות

 תפילת מנחה באודיטוריום וארוחה קלה   13:30-14:30

 בימאית ותסריטאית ,יוצרתרמה בורשטיין,    14:30-15:45

 הכוח למלא את החלל ולעבור את הקיר                      

 גב' דבורה רוזנברג                                                                                  דברי סיכום:                      

... 

 



 

 

 גב' דבורה רוזנברג לכב'

 החינוך הדתי                              מינהל

  ספח הרשמה                      שלום רב              

 הנדון: הרשמה לכנס הארצי ב"חינוך לחיים במשפחה" ולסדנאות                     

 ( בבית חינוך עיוורים, ירושלים. 20.12.17נר שמיני של חנוכה )טבת תשע"ח בב' יום רביעי,       

 שם ביה"ס _______________ כתובת___________שם מנהל _______________

 ____ דוא"ל מנהל _______________טל ביה"ס ______________נייד מנהל _____

 שמות+ מס' נרשמים אוכלוסיית יעד שם הסדנה

 .אתגרי החינוך של גיל1

    y-ההתבגרות בדור ה

צביה שוורץ ,מדריכה מחוזית 

                                "י מנח

 רחלי שלו ,מדריכה מחוזית חיפה

  נשים

 האם זה אפשרי?  –. לבחור נכון 2

,מדריכה מחוזית  הדס אהרוני

             -מחוז התיישבותי 

חמדה סיינה, מדריכה מחוזית 

 מחוז מרכז

  נשים

 "לבחור אהבה". 3

ריך מחוזי הרב שי יהודאי מד

                -מחוז התיישבותי 

י פריזנט ,מדריך ארצי "הרב אח

 ליחידת בית חינוך ומשפחה בנים

  גברים 

     . האם יש סיכוי לאהבה ?4

הרב אהוד נהיר, מדריך מחוז 

 מרכז

   גברים ונשים

. מאפיינים של קשר בריא 5

 וזוגיות טובה 

הרב מרדכי שפייר, מדריך מחוזי 

 מחוז ירושלים 

   גברים

לכבות ולהדליק את  . האם ניתן6

                     המיניות שבי? 

רמה גנזל, מדריכה מחוזית מחוז 

 התיישבותי 

  נשים 



 

 

 

 

 בהרשמה מקוונת בקישור : (7.1.1213) כסלו תשע"חבכ"ה עד לתאריך את הספח נא לשלוח 

ZAOCJ3FUR9Z6U/edit-kY6gTdvNsfinFcckfzCtQ74-https://docs.google.com/forms/d/1qP9_w 

 /  Estheref@education.gov.ilבמייל לכתובת  /או בטופס הנמצא באתר היחידה בתוך מינהל החמ"ד 

רחוב מינהל החינוך הדתי, לידי הגב' דבורה רוזנברג,  או למשרדנו לכתובת: 02-5604105לפקס: 

 .             91911, ירושלים 27שבטי ישראל 
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