
 
 
 

 

 ףתש" תשריבס"ד 

 

 עדי עד" )זלדה( בנין בניינם שיהיה עשה האדם יוצר "
 

 21 -לאן פניה של המשפחה במאה ה? 

 ?האם גם את תלמידיך מעסיקים נושאי זוגיות ומשפחה 

  והמשפחה אצל המתבגרים?לחזק את ערכי הזוגיות רוצה 

 

היחידה לחינוך לחיים במשפחה  –בואו להיות חלק ממשפחת חלמי"ש 

 !של משרד החינוך

 

 אנו פותחים השתלמות חורף מקוונת למי שטרם השתלם/ה עד היום. 

 

 במגוון דרכי ההוראה. וכן יתה מעניינת מאד מבחינת הנושאיםיהההשתלמות "

ולהיפתח  ,רנותי להמשיך ולחפש מידע רלוונטיה"טעימה" מכל דבר עוררה את סק

ל השאלות שעלו בדרך, תודה רבה על המענה המהיר לכ. לדיבור על הנושאים שהועלו

)מתוך  ".ה שאוכל לעשות השתלמויות המשך בעתיד ולהשתתף בכנסים המענייניםומקו

 המשובים על הקורס(. 

 ההשתלמות:מטרות 

  העולם המשתנה”הקניית כלים מעשיים להתמודדות המשפחה הדתית עם “

. 

 בחיי האדם.  הזוגי מהות הקשר 

 לפיתוח דיון בכיתה.  כלים יישומיים 

  המשפחהשל חשיבות הבניין המתמיד  -בניין עדי עד. 

 ת המדיה על מבנה המשפחהוהשפע. 

 . בניית ארגז כלים לתפקיד רכז בית ספרי 

 בס"ד



 
 
 

 

ומוכרת ל"אופק חדש"  ש"ש, מיועדת לגברים ולנשים 30ההשתלמות, בהיקף של 

 ו"לעוז לתמורה".

 

 מי מיועדת ההשתלמות?ל

 מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות וצוות כולל. גברים ונשים.

, ורוצה להיות חלק ממיזם חדש אשר יכשיר אנשי חינוך לכל מי שהנושא יקר ללבו

מגוונים  בנושאיםאיש חינוך אשר רוצה להעמיק את ידיעותיו ולכל לליווי בוגרים,  

 . אלו

  נושאי הלימוד בהשתלמות יהיו מגוונים:

o  לקראת הקמת משפחה -בניין הזוגיות 
o " זיווג משמיים וחובת ההשתדלות. "לא טוב היות האדם לבדו-

 השקפת תורנית
o .]איןשויהאם יש גיל מועדף לנ בעיית הרווקות המאוחרת ]סינגלטונים 
o  ,בחירת בן/בת זוג הבדלים בין גברים לנשים 
o תקשורת אפקטיבית וחסמים בתקשורת 
o קבלת החלטות 
o  בית ספרי) ליווי בוגרים לחיי נישואין (  ל"ב ח"ןארגז כלים לרכז :

 תורת הראיון, הקשבה, בניית מסד נתוני בוגרים ועוד
 

 היכן?

 בישיבת בני עקיבא נחלים.  -מפגש רשות  –מפגש ראשון פנים אל פנים 

 כנס חנוכה ארצי )נר שמיני( בבנייני האומה בירושלים. 

 מקוון.  –כל השאר 

 

 מתי?

 בזמן ובמקום שנוח לכם.  –מקוון 

 אנא הרשמו בקישור להלן!

 טופס מקוון להרשמה

 

 

דבורה רוזנברג                                                 ד"ר אהוד נהיר           

הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"ד                     מחוז מרכז -ך מחוזימדרי     

                

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuF1sNMUdyI3kFqfOY-MmWK5-t1hwF6GbF7pc6hv7fEAAaRA/viewform


 
 
 

 

 

 "בורא עולם השלם זה הבניין"

 לתמיד מורה   -   לחיים מורה  -  משמעותי מורה

 כמשפחה חינוך בית

 

 

 העתקים:   

 מינהל החינוך הדתי תראש  -גב' שושי נגר 

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

 מפקח ארצי על ביה"ס העל יסודיים  –קולומבוס מר בועז

 מחמ"ד מחוז מרכז – מר גד בר טוב

 יועצת בכירה -גב' עפרה הקשר 

 יועצת בכירה -גב' בתיה צור 

 מחוז מרכז -יםכולל יםמפקח

 

 

 

 

 

 

 

 


