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חידושי הרפואה - לשירות המתבגרים (בנים ובנות)

אלימות במשפחה ומניעת הטרדה על רקע מיני - למה הרחבנו את השיח
עליהם במהדורה החדשה של בית, חינוך ומשפחה תשע"ט?

בניין הבית לאור משנתם של הרב והרבנית נריה זצ"ל

מופע ייחודי לרגל הכנס: ’אחד ועוד אחת‘-

דבורה רוזנברג

השקת המהדורה החדשה וחיבורים לתכניות היחידה לחינוך 
לחיים במשפחה

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/viewform?ts=5bc5ab3e&edit_requested=true


 
 

 
 ד"בס

 !תודה  -נא לתלות בחדר המורים

   לכבוד 

 ס"ות בתי הספר העי/מנהלי, אולפנות/ראשי ישיבות

 ,משתלמינו הוותיקים והחדשים

 

 ,שלום רב

 (מברסלב נחמן' ר)..." אהובידע בני "

 המשפח .חינוך .אהבה

 יוצא לדרך  ט"תשע –בחינוך לחיים במשפחה   51 -הכנס השנתי ה

                                   1021/218ט "בטבת תשע' בשני  יום , נר שמיני של חנוכהה ב"הכנס יתקיים אי

 10:00 – 0:00: ן השעותבי

 (פרטים בהמשך המכתב)       -  ירושלים 8רחוב דגל ראובן  ,בבית חינוך עיוורים

 קריאה לשינוי -חינוך לחיים במשפחה                               

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבות העיסוק המובנה בחינוך לחיים במשפחה 

עמדותיהם  להביעהורים לתלמידים במערכת החינוך הדתי  נתבקשו, בסקר שנערך לאחרונה. ד"בחמ

 כי רוב מוחלט של ההורים תוצאות הסקר הראו. תחומי ידע שוניםחשיבות שהם מייחסים לבנוגע ל

תחום . מעוניין בהגברת הלימודים בתחום החינוך לחיים במשפחה (מכלל המשתתפים בסקר 86%)

הורי ": זה על מסקנת הסקר לא איחרה להתפרסםוהכותרת שהכרי, זה זכה לתמיכה גבוהה במיוחד

י מכון "הסקר נערך ע) "בראש ובראשונה לתגבר את החינוך לחיי המשפחה ד מעדיפים"החמ

 . [(8106ינואר  ,ח"שבט תשע] "עולם קטן" עלון השבת דו ליברמן עבוריר ע"מסקר בהנחיית ד

לנגד עיניהם עומד . להרחיבההמגמה הנוכחית ואף  להמשיך אתהורי הבנים והבנות כאחד מעוניינים 

 ההורים חשים בצורך של ממש: אבל לא רק הוא, מקצוע או מיומנות מעשית, הצורך ברכישת ידע

, מבחינה אישית ,על כל רבדיה יםלהתפתחות זהות המתבגר וממוקד שנועד לתרוםחינוך רלוונטי ב

  .   משפחתית וקהילתית

בעולם המערבי , למרבה הצער. חיי המשפחהלערך  חשיבות עליונה היהדות ייחסהמאז ומעולם 

אסור לנו להניח לפגיעה . ומעמדו נשחק, וטלטלותזעזועים  התערער ערך זה וחווה לא מעט

לזהות את האתגרים  אנו נקראים אפוא. המתמשכת הזאת להוסיף ולחבל בערך החשוב לכולנו

 התמודד עימםל דנו כלים שבעזרתם נשכילשתיתן ביולהציב משנה סדורה , המונחים לפתחנו

 .בהצלחה



 
 

 
שוקדת על היחידה . נהל החינוך הדתי מתמחה בתחום זהיהיחידה לחינוך לחיים במשפחה של מ

, השתלמויות למורים ומלבד זה היא מקיימת, חומרי למידה חדשיםהכנת כניות לימודים וות בניית

התגובות העולות מן השטח . י ונשות חינוךהדרכות לתלמידים וכנסים למאות אנש, הרצאות להורים

 "ך לחיים במשפחהוחינ''ה להפוך אתשאיפתנו ב נוסכות בנו כוח ומחזקות אותנו וההיענות הרבה

 .ב"י-'מסדר היום של נערים ונערות בכיתות ז בלתי נפרדלחלק 

  . נעשה ונצליח –ובעזרתכם ' בעזרת ה

 ? אז מה על הפרק בתקופה הקרובה

  של היחידה לחינוך לחיים במשפחה ו"הכנס הט -5

                          1021/218ט "בטבת תשע 'שני ביום , נר שמיני של חנוכהה ב"הכנס יתקיים אי

 10:00 – 0:00: ן השעותבי

 ירושלים 8רחוב דגל ראובן  ,בית חינוך עיווריםאודיטוריום בב

. בגיל הנעורים וקדש לנושאי ההתבגרות והצמיחה הגופנית והרגשית של הבנים והבנותיהכנס 

 .במסגרת הכיתה והבית עימםהמרצים ומדריכי היחידה יעניקו כלים לשיח משמעותי 

סדנאות חוויתיות יישומיות לשדה החינוך בהנחיית מדריכי ומחים ומתכנית הכנס תכלול הרצאות 

ד "חמ"יכלול גם כלים ישומיים יחודיים לפיתוח המיזם החדש במסגרת הכנס . חינוך לחיים במשפחה

בבתי הספר העל יסודיים וחלוקת חומרים מהתכנית  -לחיי נישואין  בוגרים ליווי "לב חן"רכזי  -" לתמיד

תכנית הסדנאות מצורפת )". חינוך להתמודדות בעולם משתנה -בית ומשפחה"ולבנות החדשה לבנים 

 (.בספח ההרשמה

ות בתי ספר על /מנהלי, אולפנות/ראשי ישיבות, ראשי מכללות, מפקחים, דים"לכנס מוזמנים מחמ

מובילים בית ספריים , רכזי לב חן, ע"מורי תושב, יועצים ויועצות, מחנכים ומחנכות, רבנים, יסודיים

 .בחינוך לחיים במשפחה ורכזי חינוך חברתי

נבקשכם להירשם , (מספר המשתתפים מוגבל)בפרט בסדנאות מ להבטיח את מקומכם בכלל ו"ע

 :בקישור(01.08.01) ט"ה בכסלו תשע"בהרשמה מקוונת עד כ האפשרי בהקדם

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5
ab3e 

 

18-: לפקסאו  Estheref@education.gov.ilבמייל לכתובת ב ולשלוח "המצבטופס  ניתן גם להירשם
           .היחידההטופס מופיע גם באתר  .5814015

. נא שריינו מועד זה בתכנית הבית ספרית והפיצו את המידע במייל לאנשי הצוות -מנהלי בתי הספר

, ס רבים ארגנו בעבר הסעה לכנסים וכך סייעו לצוותים להגיע בנוחיות ולהינות מיום של לימוד"בי

 !                                 חוויה והתרוממות רוח, גיבוש

               

                                                                       

https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
https://docs.google.com/forms/d/151lXeV9D6YQTUnEikATsZkUPhP3AoQDejCFhQqSio5I/edit?ts=5bc5ab3e
mailto:Estheref@education.gov.il


 
 

 

 

 

 

 ,ה ובאורבברכ                                                                                 
 בורה רוזנברג    ד

 הממונה על חינוך לחיים במשפחה                                                                   
 להוריד את ההעתקים למטה ל

 
 

 

 

 ד"ראש מינהל החמ, ר אברהם ליפשיץ"ד:  העתקים 
 ד "ראש מינהל החמ/ ס, אתי אורלב' גב                
 ד "ראש מינהל החמ/ ס, מיכל דה האן' גב                
 ד"בעלי תפקידים בחמ, הנהלה מורחבת                
 ע  "ר תלמוד תושב"מפמ, הרב יהודה זולדן                
 יועצות בכירות                  
 מפקחים כוללים                
                                               צוות המדריכים המחוזיים                


