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 ף"ד מרחשון תש"בס
 

 
 

  התמודדות בעולם משתנה–בית ומשפחה 

 

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

 

 :בהשתלמות זו נעסוק בתכנים העוסקים בגיל ההתבגרות

 ,זוגיות ומשפחה, חברות, מיניות בריאה,התפתחות והתבגרות

דיון והעמקה   , התנסות חווייתית בתכנים ובכלים דידקטייםתוך 

 ,הבדלים בין גברים ונשים, 21- בתפקידי המשפחה במאה ה

.  מתן כלים לשיח מיטבי ומשמעותי עם המתבגריםו

 בית ספרי  ש"חלמיבניית ארגז כלים לתפקיד רכזכמו כן נעסוק ב

 .  בבתי הספרומתוך מגמה להטמיעליווי בוגרים לחיי נישואין – ן"ב ח"מיזם לובפיתוח 

 !הצטרפו אלינו

אנו מזמינים את כל מי שמעוניין לפתח כישורים לשיח חינוכי ערכי ולהיות דמות משמעותית 

 .ס"לתלמידי ביה

".                    לעוז לתמורה"ו" אופק חדש"מוכרת ל. ש" ש30ההשתלמות הינה שנתית מקוונת בהיקף של 

ההשתלמות מחייבת הגשת המטלות של יחידות ההשתלמות המקוונת והשתתפות בכנס חנוכה 

 .ובכנס מנהיגי חינוך

, הבנת תהליכים העוברים על המתבגרים:  לחינוך הדורםבהשתלמות נעסוק בתכנים הרלוונטיי

 .משפחה ועוד, זוגיות, מיניות, צניעות, אהבה, חברות, התבגרות

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 ראובן עוז

 מדריך לחינוך לחיים במשפחה

 א"מחוז ת

 דבורה רוזנברג

 ד"הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ

מיזם מטעם מינהלהחינוך הדתי והיחידה לחינוך לחיים , חן- לרכזי לבנמשיך בהכשרה , כמו כן

אתם מוזמנים להיות חלק ממיזם זה אשר . במשפחה ללווי בוגרים ובוגרות לקראת חתונה

 !  יכשיר אנשי חינוך לליווי בוגרים

 

 ?למי מיועדת ההשתלמות

ולכל מי שרוצה להעמיק את ידיעותיו בנושאים , לכל אנשי החינוךאשר הנושא יקר ללבם

 . מגוונים אלו

הגשת ,  צפייה בסרטונים, רקע תיאורטיהמקוונת תכלולנה קריאה שלההשתלמות יחידות 

 .מטלות ועוד

 ?היכן

ה "ובנוסף מפגש ראשון בכנס חנוכה שיתקיים בעז, ההשתלמות תתקיים דרך המחשב הביתי

ומפגש שני בכנס מנהיגי חינוך שיתקיים  (30.12.19)טבת ' ב-ביום שני  נר שמיני של חנוכה 

 (.1.7.20)פ "תמוז תש' ט- בבבנייני האומה בירושליםה"בעז

 !שריינו תאריכים אלו
 !עקבו אחר הפרסומים והבטיחו את מקומכם בהשתלמות איתנו

 !מצפים לבואכם
 

 כאן ללחוץ יש להרשמה להשתלמות
 

 (ראובן) reuvenhalamish@gmail.com , 050-675-5451: לפרטים נוספים
 

 
 
 

 
 

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

 

:    העתקים

ראש מינהל החינוך הדתי - שושנה נגר ' גב

  סגנית ראש מינהל החינוך הדתי –מיכל דה האן ' גב

 ס העל יסודיים "א על ביה" מפ–מר בועז קולומבוס 

 א"תד מחוז "חמ ממ"מ – רבקה הלינגר' גב

 א"ות מחוז תת בכירויועצ - עדי פישמן' אביטל בן חור וגב' גב
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 א"מחוז ת- ים  כולליםמפקח


