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 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי 

היחידה לחינוך לחיים 
 במשפחה

 התיישבותיות צפון ומחוז 

   

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :. שימו לב לעמוד הבאוהמדריכים בורה רוזנברגד !מאוד בבואכם שמחנ 

 

פורנוגרפיה, אלכוהול תגר שעות הפנאי? להמנע מצריכת התמודד עם אל :איך נחנך

 נשים""," יםגבר" ?םנגדל אותם בטוחים במי שהון וואיך נכ ?ומאלימות ברשת
אילו כלים יש ם במשפחה? יהובתפקיד ביניהם,מהותיים  יםהבדל האם עדיין קיימים

 ?משפחה יהודית בריאה מתקהלועם אתגרי התקופה  ותלהתמודדלנו לחינוך 
 !המשפחבשל היחידה לחינוך לחיים  הערכה החדשהעם שך היכרות המ :וכמובן

מקורות  רבניםואנשי מקצוע  תכלול מפגש עםבהנחית מדריכי חלמי"ש ות ההשתלמ

 *סדנאות חווייתיות מהערכה החדשהוהיכרות עם תאוריות ומחקרים  ,נייםתור

 לוח זמנים עם שמות המרצים והתכנים יפורסם בקרוב בע"ה.

   :עם ציון מוכר לאופק חדש/עוז לתמורה שעות 30 : ההשתלמותהיקף 

 תאריכי ההשתלמות:  

 (08:30-15:30) , בהודיות26.5ל''ג בעומר, ח''י אייר,  יום חמישי,

 (08:30-15:30) בהודיות, 13.6יום שני, אסרו חג שבועות, ז' סיוון,  

 (08:30-15:30) , בהודיות29.6ז סיוון, "יום רביעי ט

   Control)להרשמה נא לחצו על הקישור  )תוך כדי לחיצה על מקש  ירושליםב בנייני האומה, -כנס מנהיגי חינוךב ,6.7, ל' סיוון, יום רביעי

/forms/Zxs71Ulnuxhttp://goo.gl   

 rafapen@gmail.com  0503231467רפא גנות מדריך מחוז צפון  לנוחותכם: 

 ganzelr@gmail.com 0525802103רמה גנזל מדריכה במחוז ההתיישבותי                

http://goo.gl/forms/Zxs71Ulnux
http://goo.gl/forms/Zxs71Ulnux
mailto:rafapen@gmail.com
mailto:ganzelr@gmail.com


2 
 

                                                                                      כמה מילים למי שטרם נחשף.... * 

 חיוניים לשיח משמעותי בין המבוגר למתבגר: הערכה החדשה: בית ומשפחה הינה ערכת מערכי שיעור חווייתיים לחינוך העל יסודי בנושאים

תקשורת בין בני זוג, קדושת הנישואין , אהבה והתאהבות, חברות, שמירת הברית ,בחירת בן/בת זוג, מניעת פגיעות מיניותמתבגרים והורים,  גיל ההתבגרות, מיניות בריאה,

 .לעיוןקטעי מקורות ודברים סרטונים,  שלל סדנאות,ב ...ועוד ומשמעותם 

 ולתודעה ! בברכת גאולה שלמה חגים וזמנים לששון, היחידה לחינוך לחיים במשפחהלפרטים נוספים קראו בחוזר 

 דבורה רוזנברג הממונה על החינוך לחיים במשפחה

 וכן: ganzelr@gmail.com  ורמה גנזל מדריכה במחוז ההתיישבותי   rafapen@gmail.com רפא גנות מדריך מחוז צפון  

 ראש מינהל החינוך הדתי  -ד"ר אברהם ליפשיץ
 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' מיכל דה האן 

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי  –גב' אתי אורלב 
 מפקח ארצי על ביה"ס העל יסודיים  –מר רם זהבי 

 מחמ"ד מחוז התיישבותי –מר בועז קולומבוס 
 מחמ"ד מחוז צפון   -מר   חיים גבאי 

 מרכזת הייעוץ ובמ"ה בחמ"ד –גב' זהרה פלורסהיים  
 התיישבותי מחוז יועצת בכירה -גב' אסתר שי 

 יועצת בכירה מחוז צפון -גב' צביה  זמיר 
 חמ"ד מחוז התיישבותימפקח כולל  –הרב יוסי בר כוכבא 

                       מפקח כולל חמ"ד מחוז צפון  - גב' ירדנה אלון
  מפקח כולל חמ"ד מחוז צפון  -מר שלום אדרי 
                       מפקח כולל חמ"ד מחוז צפון  -גב' ירדנה אלון

  מפקח כולל חמ"ד מחוז צפון  -מר שלום אדרי 
 מפקח כולל חמ"ד מחוז צפון -מר מיכאל בונן 

 מפקחת כוללת חמ"ד מחוז צפון -גב' חנה זינו 
  ןמפקח כולל חמ"ד מחוז צפו - מר יעקב שבות


