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 חינוך להתמודדות בעולם משתנה

 "21-אל מול אתגרי הנעורים במאה ה"
 גבעת שמואל – בנותאמי"ת   -תשע"ו נשים תוכנית ההשתלמות

 
 

 נשיות ומיניות ( חופשת לג בעומר26-5-16יום חמישי, יח אייר ) 
 

"דורנו הוא דור נפלא... חושך ואור משמשים  9:30-10:00
 חינוך הנוער בדור הגאולה -"בו בערבוביה

  -דבורה רוזנברגגב' 
הממונה על חינוך לחיים במשפחה 

 בחמ"ד, משרד החינוך
 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה נשיות ומיניות הילכו שתיהן יחדיו? 10:00-11:15
  הפסקה 11:15-11:30
 נערות דתיות ומיניות.  -בינך לבינה 11:30-13:00

 שיח מייטבי עם נערות על מיניות
מומחית בנושא מיניות  -מאור קפלן

 בריאה.
 ראש תחום מיניות במכון "באר"

  הפסקה 13:00-13:30

 נפגשים או מתנגשים?  -עולמות נשיים 13:30-15:30
שה המרובים יחשיבות השיח על תפקידי הא

 בימנו.
 בליווי סרטיםסדנה 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה 

 
 

 בין פורנוגרפיה למיניות בריאה(. אסרו חג שבועות 13-6-16יום שני, ז סיוון )
 

הדתי.                                      בציבור  נערה \נערפורנוגרפיה אצל ה 9:30-11:00
 ? באיזה מינון? השלכות עתידיות...ןהייתכ

 התופעה ודרכים להתמודדותהכרות עם 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

  הפסקה 11:00-11:15
הקרנת הסרט "קשר חופשי" מבית היוצר של  11:15-12:30

 "תורת החיים".
הסרט מהווה הצצה לעולמו הפנימי 

של הצעיר הדתי לאומי המתבגר, 
בינו  -מערכות היחסים של המתבגר 

לבין הוריו, והאתגרים המלווים 
  בתחום הצניעות. אותו

  הפסקה 12:30-12:45
 "למה הנוער צמא היום"? -אלדד נחמן בראון 12:45-14:00

מקרים תוך הבאת התבוננות פנימית מסע של 
  מהשטח

הופיע על כל במה כסולן  9בגיל 
 עם .מקהלת רשות השידור

השנים נטש את עולם המוזיקה 
 הקלאסית, שם צפו לו עתיד מזהיר

מצלמי הפרסום והפך להית אחד 
. בעשור והעיתונות המובילים בארץ

 האחרון משלב גם עבודה עם נוער. 
 

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה תובנות וכלים בעקבות הסרט סדנת איסוף 14:00-15:30
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 (. יום שלישי לחופשה בתיכונים23-6-16יום חמישי, יז סיוון )
 

 .ומיניותצניעות  -"נשיות או לא להיות" 9:30-10:45
 כלים לעבודה עם מתבגרותסדנה ו

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה

  הפסקה 10:45-11:00
בגיל  אצל הנערותונכון בניית דימוי גוף בריא  11:00-12:30

 ההתבגרות 
מומחית בנושא מיניות  -מאור קפלן

 בריאה.
 ראש תחום מיניות במכון "באר"

  הפסקה 12:30-13:00
מתוך קדושה בין הורה למתבגר שיח מצמיח  13:00-14:15

 ופתיחות
 שיחה תורנית

 מדריכה מחוזית -חמדה סיינה וצידה לדרך סכום ההשתלמות 14:15-15:30
 

 ייתכנו שינויים בתוכנית .
 

 
 
 

                                                  (.                                 16-7-6: יום רביעי, ל סיוון )מפגש רביעי
 . הכנס יתקיים בבניני האומה בירושלים.כנס ארצי למנהיגי החינוך בחמ"ד

 פרטים בהמשך....

 

 מצפה לראותכן בהשתלמות....

 חמדה סיינה

 מדריכה מחוזית


