
 
 

 ףתש" תשריבס"ד 

 

 " )הרב קוק(דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון..."

 התבגרות בריאה -מילדות להתבגרות  –גיל ההתבגרות 

 !חלק ג' יוצאת לדרךהשתלמות 

 

  ?חינוך הנוער בדורנו חשוב לך 

 המשפחה בעידן זהאודות  ךלהרחיב את ידיעותי רוצה? 

  את השיח והקשר עם המתבגרים? להשתלם בנושאים המחזקיםרוצה 

  אך החינוך מורכביםמחפש כלים לשיח מיטבי ומשמעותי בנושאים ,

 הכרחי בהם?

 

 ות מילדות לבגרות, התבגרות בריאה חלק ג'.השתלמ

 !הצטרפו אלינו

היחידה לחינוך לחיים וצאת "התבגרות בריאה", ילאור ההצלחה של ההשתלמות 

 ! מיוחד בשבילכם  השתלמות מקוונת נוספתבמינהל החמ"ד בבמשפחה 

נשות החינוך, ומזמינה את כל מי שמעוניין לפתח /ההשתלמות מיועדת לכל אנשי

 כישורים לשיח ולהיות דמות משמעותית לתלמידי ביה"ס. 

ומוכרת ל"אופק חדש" ו"לעוז לתמורה".                     ש"ש 30ההשתלמות מקוונת בהיקף של 

.                                      ההשתלמות מחייבת הגשת המטלות של יחידות ההשתלמות המקוונת

 :חנוכהבכנס והשתתפות  הגשת עבודה בסיום ההשתלמות יחידות מקוונות, 7

 .19-12-30ב' טבת,  "זאת חנוכה" , יום שניבירושלים כנס חנוכה השנתי

ונקבל כלים לשיח עם תלמידים בכיתה במגוון  לחינוך הדור, םבהשתלמות נעסוק בתכנים הרלוונטיי

מגדר ותפקידים , תפיסת האושר של האדם המודרני, מצב המשפחה בעידן זהשיח על נושאים: 

 -מיזם לב חןומחויבות בקשר, ברית הנישואין  ותקשורת שיח מיטבי עם מתבגרים בחברה הדתית, 

 ועוד. ליווי בוגרים לקראת חתונה

 

 

 

 

 

 



 
 

 למי מיועדת ההשתלמות?

לכל אנשי החינוך ונשות החינוך אשר הנושא יקר ללבם, ולכל מי שרוצה להעמיק את ידיעותיו 

 ולמי שעדיין לא השתלם בהשתלמות זו! בנושאים מגוונים אלו.

 

 הנכם מוזמנים כבר להירשם דרך הקישור ולהבטיח

)מספר המקומות מוגבל!( את מקומכם איתנו בהשתלמות  

חודש!כמתחילים בעוד   

פסגה שומרון.ההשתלמות תערך דרך   
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מינהל החמ"ד                                                 מחוז מרכז                     

 
 
 

ליוצר האדם: "בורא עולם השלם זה הבניין" בתפילה                   
 לתמיד מורה   -   לחיים מורה  -  משמעותי מורה

 
 
 
 
 

 העתקים:   

 ראש מינהל החינוך הדתי  -גב' שוש נגר

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי -גב' אתי אורלב

 בי"ס על יסודייםמפקח ארצי  -מר בועז קולומבוס

 מחמ"ד מחוז מרכז – מר גד בר טוב

 ותת בכירויועצ -גב' עפרה הקשר וגב' בתיה צור 

 מחוז מרכז  -יםכולל יםמפקח

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=83317&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=83317&swviewindex=2

