
 ישראל מדינת
 משרד החינוך

 נהל החינוך הדתיימ
 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

   מחוז מרכז

 
 

 

 

 

 

 תשע"ז ניסן בס"ד

 

 עדינה תקווה שוזרים הם כי וראיתי וכלה חתן משוש אל יצאתי"

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

 

 בנושאי זוגיות ומשפחה? ךרוצה להרחיב את ידיעותי 

 ?רוצה לחזק את ערכי הזוגיות והמשפחה אצל המתבגרים 

 21 -האם נתת את דעתך על תפקיד המשפחה במאה ה? 

 עם המתבגרים? ומשמעותייטבי מחפשת כלים לשיח מ 

  ?חינוך הנוער בדורנו חשוב לך 

 

 אלינו! יהצטרפ

במחוז  מרוכזת לנשיםהחינוך הדתי והיחידה לחינוך לחיים במשפחה פותחים השתלמות  הלנימ

יות דמות משמעותית לתלמידי לפתח כישורים לשיח ולה נתמזמינה את כל מי שמעונייומרכז, 

 ביה"ס ולבוגרים.

 ומוכרת ל"אופק חדש" ו"לעוז לתמורה".לנשים, ש"ש, מיועדת  30ההשתלמות, בהיקף של 

, גבריות ונשיות 21לחינוך הדור: צניעות, מיניות, זוגיות ומשפחה במאה ה  םהרלוונטייבהשתלמות נעסוק בתכנים 

 ועוד.

במשפחה לחיים דתי, והיחידה לחינוך החינוך החן. מיזם חדש מטעם מנהל  -כמו כן, נמשיך בהכשרה לרכזי לב

 וי בוגרים ובוגרות לקראת חתונה. את מזמנת להיות חלק ממיזם חדש אשר יכשיר אנשי חינוך לליווי בוגרים!  ולל

 

 למי מיועדת ההשתלמות?

 כולל. מורות מחנכות, יועצות וצוותמנהלות, 

 . בנושאים מגוונים אלו החינוך אשר רוצה להעמיק את ידיעותי שתולכל א, הלכל מי שהנושא יקר ללב

  ה המחוזית.וסדנאות ע"י המדריכ ההשתלמות תכלול בתוכה רקע תיאורטי ע"י רבנים, ואנשי מקצוע

 

 

 



 
  

 

 

 

 היכן?

 רחובות. 1הרב מאיר , רחוב רחובות צביה אולפנתבית חינוך, 

 15-00ועד  9-30משעה: 

 

 מתי?

 1\6אסרו חג שבועות יום חמישי ז' סיוון  -מפגש ראשון .1

 25\6תמוז  'א בתיכונים יום ראשון תחילת חופשת הקיץ  -מפגש שני .2

 26\6תמוז  'תחילת חופשת הקיץ בתיכונים יום שני ב -מפגש שלישי .3

  10/7תמוז יום שני  'כנס מנהיגי חינוך טז -בירושלים -מפגש רביעי .4

 
 שריינו תאריכים אלו.

 מצפים לבואכם!
 לו"ז מדוייק ישלח בשבועיים הקרובים.

 

 אנא הרשמו בקישור להלן!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-
p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0 

 
דבורה רוזנברגגב'                                חמדה סיינה                                         

הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"ד          חינוך לחיים במשפחה    מדריכה ל                 
אזור מרכז                                

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

 
 

 העתקים:   

 ראש מינהל החינוך הדתי  -ד"ר אברהם ליפשיץ

 החינוך הדתי  סגנית ראש מינהל –גב' מיכל דה האן 

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

 מחמ"ד מחוז מרכז – מר גד בר טוב

 ותת בכירויועצ -גב' עפרה הקשר וגב' בתיה צור 

  מחוז מרכז -יםכולל יםמפקח

 רחובותצביה  אולפנתראש  -זאב כהןהרב 

 מנהלת חט"ב צביה רחובות -גב' דניאלה טוויטו

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0


 
  

 

 

 

 

 "21-במאה ה זוגיות ומשפחה"
 בית חינוך צביה רחובות  -זתוכנית ההשתלמות נשים תשע"

 
 

 זוגיות ומשפחה בעידן הפוסט מודרני,  1\6אסרו חג שבועות יום חמישי ז' סיוון  .1

9:30- 
15:30 

לימוד משותף מחכמת  -אשר לשלמה""שיר השירים 
שלמה על: זוגיות ואהבה, משאלות בקשר הזוגי 

 וחסמים בתקשורת.

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

 הפסקה

                   כיצד נשלב את ייעד החתונה בלו"ז החיים?
כלים ליישום העניין ולקיצור התהליך של מציאת בן 

 .הזוג

 ופעילה  זוגיותמאמנת  -נורית שכטרגב' 
  תבשטח בתחום השידוכים וההיכרויו

 הפסקה
 

העידן הפוסט מודרני והשפעתו על  -"מה קורה לנו?"
 הזוגיות והמשפחה

 מדריך מחוזי -אהוד נהיר

הצגת מיזם "רכזי לבן חן", ליווי בוגרים לקראת 
 חתונה

 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

 
 
 

 "נשים מנגה וגברים ממאדים", 25\6תמוז  'א ראשון תחילת חופשת הקיץ בתיכונים יום  .2

9:30- 
15:30 

"דורנו הוא דור נפלא... חושך ואור משמשים בו 
 חינוך הנוער בדור הגאולה -"בערבוביה

 -זאב כהןהרב 
 רחובות ראש בית חינוך אולפנת צביה

סדנת סרטים על מגדר וחינוך למגדר  -"לרוץ כמו בת"
 בחברה הדתית

 

 מדריכה מחוזית -סיינהחמדה 

 הפסקה

"נשים מנגה וגברים ממאדים", הבדלים בין גברים 
 לימוד מהמקורות ושיח משותף  -לנשים

  -דגנית לווין גב'
 ראש בית המדרש "ראש נשי" בעפרה

 
 הפסקה

 
הרבנית חני פרנק, יועצת הלכה ומדריכה   "?פמיניסטית הלכתית: הילכו שתיהן יחדיו"

מקימת סניף מתן בשומרון  לחיי אישות.
 וחברת ארגון רבני ורבניות בית הלל

 
"ברוך שעשני כרצונו"?? גבריות ונשיות בעידן הפוסט 

 על הבת הדתית םמודרני והשפעת
 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

 
 



 
  

 

 

 

 

 מגדר ומשפחה בציבור הדתי, 26\6תמוז  'תחילת חופשת הקיץ בתיכונים יום שני ב .3

9:30- 
15:30 

צביה  גב' דניאלה טוויטו, מנהלת חט"ב  הדתית נערהחינוך ה"אשת חיל", 
 רחובות

 נפגשים או מתנגשים??  -עולמות נשיים
 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

 הפסקה
 

מה באמת חושבות הבנות הדתיות על משפחה מול 
 קריירה?

האם יש הבדל בין בת דתית לבת חילונית בתפיסת 
 האימהות?

ונקבל  בהרצאה מרתקת,נשמע על נושאים אלו ועוד, 
 ליישומם בכיתה.כלים 

חוקרת מגדר  -ד"ר בלהה אדמונית
ומשפחה בחברה הדתית. מרצה במכללות 

 להוראה

 הפסקה
 
 שוזרים הם כי וראיתי וכלה חתן משוש אל יצאתי"

 שיהיה עשה האדם יוצר ביקשתי:, עדינה תקווה
                                           . עדי עד" )זלדה( בנין בניינם

 מיזם רכזי לב חן, מהלכה למעשה

הממונה על חינוך  -גב' דבורה רוזנברג
 למשפחה בחמ"ד

 סכום ההשתלמות וצידה לדרך
 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

 
 ייתכנו שינויים בתוכנית .

 

                                                                               10/7תמוז  'טזיום שני  :חינוךהכנס מנהיגי  .4

 .הכנס יתקיים בבניני האומה בירושלים

 פרטים בהמשך....

 מצפה לראותכן,

 חמדה סיינה

 מדריכה מחוזית

 
 אנא הרשמו בקישור להלן!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-
p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0 

 

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-FNhp5SaFUhas4aA-As3CIk5z-p8Np4ncVb5z2r0DA/edit#gid=0

