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ותשע"ניסן בס"ד,                                                                                                             

 
 "  חינוך להתמודדות בעולם משתנה -בית ומשפחה "

 הערכה החדשה שכולנו ציפינו לה!!!
               
 י? לתלמידי תאני רלוונטיעד כמה 
 על מה שעובר על נער מתבגר? תודעמה אני י

                                                       ההאם יש לי משנה סדורה ומערך מסודר אותם אני יכול
 להקנות במהלך השנה?

 
 ...המעסיקים את הדור שלנו התכניםעם  שלהיפג בואו

 
!ינוך הנוער יקר לליבוחולכל מי ש ,מחנכות יועצות,מנהלות,   

של היחידה לחינוך  היפגש עם התכניםהמשיך וללהשתלמות מרוכזת של ארבעה ימים ל ןאנו מזמינים אתכ

התמודדות  זהות אישית, ,גיל ההתבגרות, יחסי הורים וילדים) !הערכה החדשה ובתוך כך עם תכני לחיים במשפחה

(ות בריאה, פגיעות מיניות, זוגיות מכבדת ועוד ועודימינ עם המדיה,  

מוכרות לגמול. השתלמות לנשיםמרכז מציע השנה מחוז   

 ההשתלמות תתקיים בע"ה בבית החינוך אולפנת "אמית" בנות גבעת שמואל.

 

 הנדון: השתלמות נשים בנושא חינוך לחיים במשפחה-מחוז מרכז

 

ש/ עוז לתמורה.מוכר לאופק חד -שעות לגמול, עם ציון 30ההשתלמות תהיה בהיקף של   

ההשתלמות תכלול בתוכה רקע תיאורטי ע"י רבנים, ואנשי מקצוע, כגון: הרב אייל ורד, מאור קפלן, ראש תחום מיניות-  מכון 

 באר, הקרנת הסרט: "קשר חופשי" מבית היוצר של תורת החיים  ועוד. 

  )סיליבוס מפורט ישלח בע"ה בהמשך(. 

  כמו כן, סדנאות חווייתיות וחומרי למידה מהערכה החדשה.

 

.גבעת שמואל  2מנחם בגין רחוב ,  גבעת שמואל בנותאמי"ת  אולפנת : ותמקום ההשתלמ  

כמפורט להלן: 15:15-8:45, בין השעות, מתוכננים ארבעה מפגשיםמבנה ההשתלמות:   

 מפגש ראשון: יום חמישי, יח אייר )26-5-16(. חופשת לג בעומר 

 מפגש שני: יום שני, ז סיוון )13-6-16(. אסרו חג שבועות 

 מפגש שלישי: יום חמישי, יז סיוון )23-6-16(. יום שלישי לחופשה בתיכונים 
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מפגש רביעי: יום רביעי, ל סיוון )6-7-16(. כנס ארצי למנהיגי החינוך בחמ"ד. הכנס יתקיים בבניני האומה בירושלים, ויכלול 

 את כל משתתפי ההשתלמויות של החמ"ד מכל הארץ. 

 

 

 

תוביל:ת יואת ההשתלמו  

מחוז מרכז. מדריכה מחוזית, חמדה סיינה  

 

.מצ"ב תוכנית ההשתלמות המפורטת  

 שריינו תאריכים אלו, מצפים לראותכם!

 
 

א   ְהיֶׁה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ נִּ יָת, ְכֵדי שֶׁ ְכבֹוְדָך ָבָראָת ָיַצְרָת ַאף ָעשִּ ת, ְולִּ בֶׁ ם ָלשֶׁ י אִּ י לֹא ְלֹתהּו ָבָראָת כִּ ָצֵאי ָכל"כִּ א   ָצֵאינּו ְוצֶׁ

יְ  יָך שֶׁ ְלָפנֶׁ י ְלַבֵקש ּוְלַחֵנן מִּ ָך.ִּ כי ַעל ֵכן, ָבאתִּ ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרתֶׁ ְשָרֵאל יֹוְדֵעי ְשמֶׁ ַרע ָכֵשר. ְוַאל ַעְמָך ֵבית יִּ י... זֶׁ ֵהא ַזְרעִּ

ת ְוטוב ְוָיָשר ְבֵעיֵני א   מֶׁ א  י .. שּום ְפסּול ... ַאְך ָשלֹום וֶׁ י ּוְבַזְרעִּ ָמֵצא בִּ  "...לקים ּוְבֵעיֵני ָאָדם-יִּ

 ערב ר"ח סיוון(של ל"ה הקדוש  ש)מתוך תפילת ה

 

 

 ,בברכה ובוא

 חמדה סיינה                  דבורה רוזנברג                                                                        

 מדריכה ביחידה לחינוך לחיים במשפחה, מחוז מרכז                  הממונה על חינוך לחיים במשפחה                       

 

 

 העתקים:   

   

 ראש מינהל החינוך הדתי  -ד"ר אברהם ליפשיץ

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

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

 מחמ"ד מחוז מרכז – מר גד בר טוב

 מרכזת הייעוץ ובמ"ה בחמ"ד –גב' זהרה פלורסהיים 

 יועצת בכירה -גב' עפרה הקשר 

 יועצת בכירה -גב' בתיה צור 

 מפקח כולל –מר חזי סחייק 
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 מפקח כולל –מר יהודה בש 

 מפקח כולל –הרב אהרל'ה 

  תכולל תמפקח – רחלי וייסברד

      ראש אולפנה -חנית פרשטנד

 

 

 

                             


