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 משרד החינוך

 החינוך הדתי נהלימ
 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 מחוז ירושלים ומנח"י
 

 

 חינוך להתמודדות בעולם משתנה –בית ומשפחה 

 ו "תשעהשתלמות  

 ..בהם" הכרחי חינוךה אך להם יפה "שהצנעה התכנים עם להיפגש בואו

 

 ! הלליב יקר הנוער שחינוך מי כלו, ומחנכות, יועצות ,מנהלות

 החדשה הערכה של התכנים עם להיפגש ימים ארבעה של מרוכזת להשתלמות אתכם מזמינים אנו

 . חינוך להתמודדות בעולם משתנה"  –"בית ומשפחה 

 
ההשתלמות  /עוז לתמורה.עם ציון מוכר לאופק חדש .ות לגמולשע 30השתלמות תהיה בהיקף של ה

רבניות, ורבנים  וע עם אנשי מקצתאוריות ומחקרים בהשתתפות מפגש עם חומרים תורניים. תכלול 

 מהערכה החדשה.ייחודיים סדנאות חווייתיות וחומרי למידה 

 

 ועסוקים עוסקים שכולנו בנושאים לעיון ודברים מקורות קטעי, סדנאות שללתמצאו  החדשה רכהבע

 ועוד הנישואין ברית, בריאה מיניות, המודרני בעידן ומדיה תקשורת, ויצירה יצר, ההתבגרות גיל: בהם

.. 

 מטרות ההשתלמות:

אישיות  וברור ערכי, רכישת ידע בכל אחד מהנושאים המדוברים אנו מתכוונים לאפשר: ברור עמדות 

להובלת השיח כלים  .ההוריםו, התלמידים חדש, קבלת כלים ליצירת שיח מיטבי עם צוות המורים,

 .הדתית ההאוכלוסייהבית ספרי בנושא. כל זאת מתוך השקפת עולם דתית והתאמה לצרכי 

 .בגוש עציוןאולפנת נווה חנה : מקום ההשתלמות

 )תוכנית מפורטת בהמשך..( .15:30 -8:45ארבעה  מפגשים בין השעות  :מבנה ההשתלמות

 .26.5יום חמישי ל"ג בעומר י"ח אייר בין נשיות למיניות  מפגש ראשון:

 .13.6אסרו חג שבועות ז' סיון  יצר ויצירה בגיל ההתבגרות   מפגש שני:

 . 22.6סיון  ם רביעי ט"זוי חוסן וטיפוח המשפחה הדתית בעולם משתנה. :מפגש שלישי

. הכנס התקיים בירושלים ד. כנס ארצי  למנהיגי החינוך בחמ"6.7ל' סיוון, יום רביעי  מפגש רביעי:

 של החמ"ד מכל הארץ.צוותי החינוך ויכלול את כל  בבניני האומה בירושלים.

 !בשמחהבואנה                                                                                        

 צביה שוורץ                                                                                   דבורה רוזנברג      

 מדריכה מחוזית לחינוך לחיים במשפחה                                    הממונה על חינוך לחיים במשפחה 
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 לחצו כאן! להרשמה

 

 :                 צביה שוורץלפרטים: 

 חינוך לחיים במשפחהלמחזית  המדריכ                                  

 י "מנחמחוז 

    schzvia@gmail.com  ,052-8109596                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:                                                         

 .ראש מינהל החינוך הדתי  -ר אברהם ליפשיץ"דהרב 

 .ד"החמ מינהל ראש גניתס-אורלב תי' אגב

 .סגנית ראש מינהל החמ"ד  -גב' מיכל דה האן 

 .מחמ"ד מנח"י  -ברדוגומר גיל 

 .מחמ"ד מחוז ירושלים -מר אלכס גליקסברג 

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

https://docs.google.com/forms/d/1TdOu36L3Ur8YdKDr4eMlJobhvdExxzqI6-7Ik5JBGdE/viewform
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 תוכנית ההשתלמות

 .26.5 יום חמישי ל"ג בעומר י"ח אייר  לצניעות"בין נשיות "

 

  התכנסות  8:45-9:00

 שוורץ  הצבי סדנת פתיחה-"ביני לבין נשיות" 9:00-10:30

 בתחום "חינוך לחיים במשפחה" כהמדרי

  הפסקה 10:30-10:45

10:45-12:30 

 

 

 טפת הלפרין ויעודהכוחה  בריאת האישה שיעור ולימוד בנושא 

 במסגרות שונותמרצה לתנ"ך 

  הפסקה 12:30-12:45

 דוקטורנטית  לאומנות יהודית  אביבה וינטרגב'  בוגרות החינוך הדתימפתח הנפש של האומנות  ככוח  12:45-14:30

 "משלך"מרצה לאומנות ומלווה את סטודיו 

 

14:30 -15:30   

 

 

 

 

 .13.6  אסרו חג שבועות ז' סיוןיום שני   -"יצר ויצירה בגיל ההתבגרות"

  התכנסות  8:45-9:00

 שוורץ  הצבי ומה הלאה ? 17בן  9:00-10:00

 

עיצוב תכנית מערכתית  - "סודות גיל ההתבגרות" 10:00-11:30
 לחינוך בני הנוער בנושאי גיל ההתבגרות.

 

 ד"ר דני ניקרטין

 רשת אמי"ת.פסיכולוג 

  הפסקה 11:30-12:00

בקרב בנים ובנות  יפיזיולוג-התפתחות  בהיבט רגשי 12:00-14:00

מתוך שיח  םוהדינאמיקה ביניה ,בגיל ההתבגרות

 .מצמיח

 רקר וגב' ורד ו

מדריכה ומלווה נשים  -מטפלת הוליסטית

 ונערות בנושאי אינטימיות

  הפסקה 14:00 - 14:15

 צביה שוורץ  "דממה "  14:15-15:30

 

 

 

 . 22.6  יום רביעי ט"ז סיון -"חוסן וטיפוח המשפחה הדתית בעולם משתנה"

  התכנסות  8:45-9:00

לתופעות חריגות של ילדינו עמדות ותחושות ביחס  9:00-10:15

  -ועוד(בפורנו  צפייה )נטיות הפוכות, דתלשי"ם 

 שוורץ הצבי

   .צפייה בסרט + דיון 10:15-11:15

  הפסקה 11:15-11:30

 לכך. הכרות עם התופעה ויחס היהדות -מתמניקי"ם 11:30-13:30

 .תפקדנו כאנשי חינוך ביחס לתופעה

 הרב מולי גרוסמן 

 מטפל משפחתי

  הפסקה 13:3013:45
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ודוקטורנט בלימודי   חלמי"שאהוד נהיר מדריך   לעומת חיי משפחה. סינגל טונים  13:45-15:30

 .מחשבת ישראל ופילוסופיה

 שוורץ הצבי סיכום ומשוב 15:30 -16:00

 

 . 6.7, סיוון' ל רביעי יום -ד"בחמ החינוך למנהיגי ארצי כנס 

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית*


