
 
 
 
  ה"ב

 אולפנות ,מנהלי בתי הספר העי"ס שלום וברכה! ו לכבוד ראשי ישיבות

 

 אנא פרסמו בחדר המורים על פתיחת השתלמות בנושא: 

  –יהי ביתך פתוח לרווחה" ""יהי ביתך בית ועד לחכמים" 

 יסודות בנין הבית

 

 מה הם חובות הלבבות? למה לא עוסקים בדברים הפשוטים?

 איך נצליח להקשיב יותר?

 הכשלון הוא תחילת ההצלחה! -ממשבר לשבר 

"דורנו הוא דור נפלא .....דור שכולו תמהון .. "כך כתב הרב קוק זצ"ל  לפני שנים 
רבות ונדמה שהצורך הגדול הוא העיסוק בשאלת המחויבות הבלתי אמצעית לרצון 

"מצווה  –של ילדנו להתחברות והבנה לפני כל פעולה שהתבקשו לעשות.. אך לא כך 
 .ועושה"

 למה יש דתלשי"ם?

 איך זה עובד? –"תורה מביאה לידי זהירות " 

 בהשתלמות זו ננסה לדון בסוגיות אלו מתוך העיסוק במשפחה בתוך הבית ומחוץ לו

 יחד עם זאת נעסוק גם בנושאים הבאים: 

 יבת כהכנה לבניית בית  תקשורת מחי 

 עיון במסילת ישרים  –עבודת המידות  

 הגדרת תפקידים בתוך המשפחה  

 יצרים  -הבחנה בין טוב לרע  

 איש אשה –זוגיות             

ההשתלמות מיועדת למחנכים ומחנכות, ומזמינה את כל מי שמעוניין לפתח 
כישורים נוספים לניהול שיח ולהוות דמות משמעותית יותר לילדיו ולתלמידי 

 ביה"ס. 

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

                



 
 
 

 ההשתלמות מחייבת :

 ת של יחידות ההשתלמותהגשת המטלו

  –היחידה לחינוך לחיים במשפחה  השנתי שלהשתתפות בכנס 

 (              30.12.19) ףב' טבת תש" -יום שני נר שמיני של חנוכה  

 

יחידות ההשתלמות המקוונת יכללו קריאה של רקע תיאורטי, צפייה בסרטונים, 
 הגשת מטלות, השתתפות בפורומים ועוד. 

 את תאריך הכנס!אנא שריינו 

 עקבו אחר הפרסומים והבטיחו את מקומכם בהשתלמות יחד עימנו!

 מצפים לכם!

 gmail.com16hagaic@מייל להרשמה 

 –ובקישור הבא 

https://docs.google.com/forms/d/13PYFsbks65PJ4Pa5zmBG9bdtN7sfAtf7j5qAQuhoy
Ak/edit 

 

 דבורה רוזנברג         חגי כהן                                                                      

    במשפחה                                              ים לחימדריך לחינוך לחיים במשפחה                               הממונה על חינוך 

 מחוז דרום           

בתפילה ליוצר האדם: "בורא עולם השלם זה הבניין"        

 לתמיד מורה   -   לחיים מורה  -משמעותי   מורה      

 

 העתקים:   

 החמ"דראש מינהל  -גב' שוש נגר

 החמ"דסגנית ראש מינהל  –גב' מיכל דה האן 

 ראש מינהל החמ"דסגנית  –גב' אתי אורלב 

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

 מחמ"ד מחוז דרום –הרב דוד חטואל 

 יועצות בכירות -גב' טליה חדד וגב' מיכל בן זאב שאול 

 מחוז דרום -אלי אדרי והרב מוטי ועקנין מפקחים כולליםהרב 
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