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 ד"בס

 

 "    חינוך להתמודדות בעולם משתנה -בית ומשפחה "

 !!!הערכה החדשה שכולנו ציפינו לה         

 ? יאני רלוונטי לתלמידיעד כמה  

 ?נער מתבגר כיום מה אני יודע על מה שעובר

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

 

 ...את הדור שלנוהתכנים המעסיקים עם  שלהיפג בואו

 ...( אבל איך נדבר על זה עם תלמידים, כן)

:בדורנו משפחההחיי בו בהתבגרותהנך מוזמן להשתלמות מרוכזת שתעסוק 
 , התכנים

 המיומנויות 

 .והכלים

   :החדשהש "בערכת חלמי בהשתלמות נכיר ונלמד להשתמש

 (ועוד מכבדתזוגיות , פגיעות מיניות, צפיה ושוטטות במדיה, הקושי כמנוע צמיחה ,התמודדות, טבעיות בקדושה) 

 לגברים מיועדת ההשתלמות  

 .בנושאים אלוכלים לעבודה והובלה חינוכית  הומעניק ,עשיה תממוקד ,תחוויתי ההשתלמות הינה

 "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"מוכר ל, שעות 00 השתלמותהיקף ה

בית שמש 66ח מורדי הגיטאות "ר, ה בית שמש"מרכז פסגה ב"השתלמות תתקיים בע                              

 רב הישוב עפרה, ד"ר מועצת החמ"יו – רב אבי גיסרה :מרצים

 ד"ך בחמ"ר תנ"מפמ –הרב יהודה טרופר 

 מחבר הספר מתבגרים ביחד –הרב ערן משה מרגלית 

 בציבור הדתי לטיפול ומניעת פגיעה מנהל עמותת שלום בנייך, ס"עו –דורון אגסי 

 התמחות פסיכיאטריית נוער –ר אשר ולר "ד

 חינוך לחייים במשפחה, מדריך מחוזי –מרדכי שפייר 

 (ברשימת המרציםקלים יתכנו שינויים )

 מרדכי שפייר –רכז ההשתלמות 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 

 07 -7104607: פקס 07-7104662: טלפון 72 ישראל שבטי' רח: למכתבים המען

devoraros@education.gov.il 

 E maiI: www.education.gov.il/hemedד "החמ מינהל" אתר כתובת

 

                                               

 :תאריכי ההשתלמות

 64:00-70:47   67.1.61   סיון' ט.   6

 0:00-67:47    76.1.61ו סיון  "ט.   7

 0:00-67:47     77.1.61ז סיון "ט.   0

  יני האומהיבבנ ד"חמבמסגרת כנס מנהיגי חינוך של ה  1.2.61סיון  ' ל.  4

 : להרשמהקישור  

 :לרישום נא ללחוץ כאן
 (ועלהעכבר CTRLישללחוץעלעל)

 

 ,בברכה

                              מרדכי שפייר    דבורה רוזנברג                                                                                                    

 לחינוך לחייים במשפחה מחוז ירושלים  מדריך                               ד"ונה על חינוך לחיים במשפחה בחמהממ

              speier44@gmail.com  

 (בהודעת סמס) 250-7752588         

 :העתקים
ד"ראשמינהלהחמ,ראברהםליפשיץ"דהרב

ד"סגניתראשמינהלהחמ,מיכלדההאן'גב
ד"סגניתראשמינהלהחמ,אתיאורלב'גב

ד"סבחמ"עיא"מפ,מררםזהבי
דמחוזירושלים"מחמ–,ראלכסגליקסברגמ

י"דמחוזמנח"מחמ,מרגילברדוגו
ע"רתלמודתושב"מפמ,יהודהזולדןרבה

ד"ךבחמ"רתנ"מפמ,הרביהודהטרופר
ד"הבחמ"מרכזתהייעוץובמ,זהרהפלורסהיים'גב
יועצתבכירה–שרהטוויל'גב
יועצתבכירה–נוריתפש'גב

 למפקחכול–מריעקבעמר
מפקחכולל–רקאאריהממר
 מפקחתכוללת–פנינהפרידמן'גב

https://docs.google.com/forms/d/1-VZ-6p-AXtgh4ml18HHNgUBE8_6wYb0G0pN50uckOns/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-VZ-6p-AXtgh4ml18HHNgUBE8_6wYb0G0pN50uckOns/viewform
mailto:speier44@gmail.com
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 :ז   ההשתלמות"לו

 

 יום רביעי
 סיון' ט

 67.1.61   
 64:00-70:47 

 

 יום שלישי
 ו סיון "ט

76.1.61         
0:00-67:47

 יום רביעי
 ז סיון"ט 
 77.1.61          

 0:00-67:47 




64:00-51:00 

 מרדכי שפייר
 :רגשי משמעותיניהול שיח 

 עקרונות ההקשבה הפעילה
חינוך לחיים בתהליך  מקומהו

 במשפחה

0:00-60:00 
 ר אשר ולר"ד

פסיכולוגית , התפתחות גופנית
 וקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

0:00-60:00 

 שפייר מרדכי
 בגיל הנעורים  חיפושי דרך

 תחינוכי וניתובם להתקדמות

67:47-62:67 

 הרב אבי גיסר
 קדושהחינוך לחיי 

 מול אתגרי הזמן

10:45-12:15 

 מרדכי שפייר

 , סמארטפון, וואטסאפ
 ...לעשות שלא עשינונשאר מה 

10:45-12:15 

 דורון אגסי

  -פגיעה מינית 
איתור ושיחה , מניעהדרכי 

 ראשונית

62:00-60:00 

 מרדכי שפייר
- הנחיית קבוצות

נדרשים  הנחייהוכלי  מיומנויות
 בחינוך לחיים במשפחה

12:30-14;00 

 הרב יהודה טרופר

 ניהול שיחה עם תלמידים
מתוך  ,טהרת המשפחה בנושא

 ך"לימוד חומר הלימודים בתנ

12:30-14;00 

הרב ערן משה מרגלית
ניהול שיחה אישית נעימה ללא 

כלים , התלמיד/עם הבן ,מבוכות
 ישומיים

 

60:67-70:47 

 מרדכי שפייר
  ,"הכפירים שואגים"

 כוחות הגוף 
 החיובי ותפקידם 

 , בעבודת השם
 ינוכיאישי וחכמנוע צמיחההקושי 

64:67-67:47 

 מרדכי שפייר
  - תקשורת בין אישית במשפחה

 ההיבט החינוכי
 הלכה למעשה

64:67-67:47 

 מרדכי שפייר
עם מה אנחנו יוצאים 

 מההשתלמות ולאן רוצים להגיע
 

 


