
 

 בס''ד

 משרד החינוך
 נהל החינוך הדתיימ

 היחידה לחינוך לחיים במשפחה
 מחוז התיישבותי

 

 ''אני בחסדך בטחתי, יגל לבי בישועתך''

 חברות, תרבות ומשפחה
  הערכה החדשההמשך היכרות עם 
 תשע''ו השתלמות

 

 

 

 

 

 

 ולימוד ארבעה ימים מרתקים של מפגש, שיחה

מה עושים בתרבות הפנאי? איך מתמודדים עם פורנוגרפיה, אלכוהול? האם יש לי  
הם? חינוך? עבודה? תפקידים  ימה ההבדלים בינ –גבולות אדומים? נשים וגברים 

 במשפחה? וואצטאפ, שיימינג כל זאת ועוד....

 המשך היכרות עם הערכה החדשה של היחידה לחינוך לחיים במשפחה!!!!!
רבנים,   אנשי מקצוע ההשתלמות תכלול מפגש עם חומרים תורניים. תאוריות ומחקרים בהשתתפות 

 סדנאות חווייתיות וחומרי למידה מהערכה החדשה.
  גיל: בהם ועסוקים עוסקים שכולנו בנושאים לעיון ודברים מקורות קטעי, סדנאות שלל בערכה

 ..   ועוד הנישואין ברית, בריאה מיניות, המודרני בעידן ומדיה תקשורת, ויצירה יצר, ההתבגרות
 שעות, עם ציון מוכר לאופק חדש/עוז לתמורה. 30ההשתלמות תהיה בהיקף של 

 מתי:

 .26.5בעומר, ח''י אייר, יום חמישי ,ל''ג  - תרבות הפנאי מפגש ראשון:

 13.6יום שני, אסרו חג שבועות, ז' סיוון,   -השפעת המדיה על תקשורת בינאישית מפגש שני:

 22.6יום רביעי טז' סיוון,  - גבריות ונשיות מפגש שלישי:

 בנייני האומה, ירושלים. -כנס מנהיגי חינוך. 6.7יום רביעי, ל' סיוון,  מפגש רביעי:

 

 מדריך מחוז התיישבותי לחינוך לחיים במשפחה.   – שי יהודאי אחראי ההשתלמות:

 מדריכה מחוז התיישבותי לחינוך לחיים במשפחה.   – הדס אהרוני                                 
 

 

 טוןגגבעת וושינ איפה:



 

, למעט המפגש הרביעי 8.30-15.30ההשתלמות תיערך בין השעות 
 .שהוא בכפוף ללו''ז הכללי של החמ''ד

 

 לרישום נא ללחוץ כאן
 (ctrl)יש ללחוץ על העכבר ועל  

 

 

 ,בברכה בואו

 

 אהרוני והדס יהודאי שי      רוזנברג דבורה

 במשפחה לחיים לחינוך ההתיישבותי במחוז מדריכים  במשפחה לחיים חינוך על הממונה

 

 הדתי החינוך מינהל ראש -ליפשיץ אברהם ר"ד

 הדתי החינוך מינהל ראש סגנית – האן דה מיכל' גב

 סגנית ראש מינהל החינוך הדתי – גב' אתי אורלב

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

 התיישבותי מחוז ד"מחמ – קולומבוס בועז מר

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

 בכירה יועצת - שי אסתר' גב

 כוללת מפקחת – הורוביץ יעל' גב

 כולל מפקח –אמור שמעון הרב

 כולל מפקח – וכבאכ בר יוסי מר

 

  

http://goo.gl/forms/p31GchsPWR


 

 לו''ז ההשתלמות

 

 ל''ג בעומר –יום א 
יום  חמישי, ח''י אייר 

26.5 

 תרבות הפנאי

פורנוגרפיה. אלכוהול. 
קשר גופני. חציית 

גבולות אדומים.  שעות 
 הפנאי.

אסרו חג  –יום ב 
שבועות, יום שני, ז' 

 13.6סיוון, 

ת וקבוצ

  -WhatsAppה

וואצטאפ. שיימינג. 
 קשר

יום רביעי, ט''ז סיוון,  –יום ג 
22.6 

 

 נשיות וגבריות

חינוך. עבודת ה'. תקשורת. 
 תפקידים בתוך המשפחה.

 התכנסות וכיבוד קל         8.30-9.00 

9.00-9.45 

פתיחה:  האם יש 
 תרבות פנאי ביהדות? 

 שי יהודאי 
מטפל משפחתי וזגי, מדריך 
 לחינוך לחיים במשפחה. 

 הדס אהרוני 
יועצת חינוכית, מדריכה 
 לחינוך לחיים במשפחה. 

9.00-9.30 

 WhatsApp –פתיחה 
 השלכות חברתיות. –

 שי יהודאי 

9.00-9.30 

נשים וגברים ומה  –פתיחה 
 הם?ישבינ

 אהרוניהדס 

9.45-11.00 

  –סדנה 

 מהי תרבות

 גברים/נשים 
  שי יהודאי/הדס אהרוני.

9.30-10.45 

על תופעות השייימינג 
  .והטרדות מיניות

יועצת  –אילנית ימיני  
חינוכית, מדריכה לפגיעות 

 מיניות. 

9.45-10.45 

 עבודת ה' גברית ונשית.

  
ראש מדרשת  –הרב עוזי ביננפלד 

 אורות עציון. 

 הפסקה

11.15-12.45 

יצירת זהות דתית אצל 
 המתבגרים.

פסיכולוג  –ד''ר מייקל בנד 
 קליני בכיר.

11:00-12.30 

תופעות התקשורת 
 והמדיה.

פסיכולוג  –ד''ר צור שפיר 
מומחה למתבגרים 

 והתבגרות. 

 

11:00-12:30 

האם התיכון  –רווקות מאוחרת 
 אשם?

 רב היישוב יקיר –הרב אהרון כהן 

 

12.45-13.30 12.30-13.15 



 

 ארוחת צהריים ארוחת צהריים

13.30-15.00 

 –''אמונות האהבה'' 
הכיתה כמודלינג 

 לזוגיות. 

''פנים בפנים''  –אילן יפרח 
 מרכז לזוגיות יהודית –

13.15-14:45 

דבר אחר בבית 
על תופעת  –המדרש 

אתרי הפורנו בקרב 
 .תלמידנו

מייסד  –הרב רפי אוסטרוף 
 מרכז ''יהל'

13.15-14.45 

חינוך הדור הבא  –תבונת הגוף 
 למיניות בריאה.

עו''ס, מנחת שיטת  –דפנה פלר 
המודעות לפוריות, מנחת קבוצות 

נוער, הורים ומורים על חינוך למיניות 
 בריאה. 

15.00-15.30 

 סכום יום

 איסוף

 שי יהודאי והדס אהרוני

 

14.50-15.30 

 סדנת סיום 

 אז מה עושים?תכל'ס, 

 שי יהודאי/הדס אהרוני.

 

14:45-15:30 

טשטוש או  –פלורוליזם 
 סדנת סיום – העצמה?

 שי יהודאי והדס אהרוני

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון" תפילת מנחה  

 


