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 ה"אייר תשע ד"בס
 5102מאי    

                 תודה ! נא לתלות בחדר המורים                                                                                   'לכב
  אולפנות /ראשי ישיבות , ס"ס העי"ביה ות/מנהלי

 משתלמינו הוותיקים והחדשים 
                        

 ה"תשעל "שנה –לחים במשפחה חינוך בהשתלמויות  :הנדון                    
 !הערכה החדשה -התמודדות בעולם משתנהחינוך -בית ומשפחה        

                                               
 

 שכן באמצעות המשפחה מועברת מסורת, ערך המשפחה בעם ישראל הוא מרכזי ומשמעותי ביותר"
המשפחה היא המסגרת שמחברת את . המשפחה היא החיבור אל הזהות היהודית והלאומית .הדורות

 ."והיא המסגרת שבה המסורת הרוחנית עוברת מדור לדור, היחיד אל עם ישראל
 רכה  החדשה עלד "החמראש מינהל , הם ליפשיץאבר ר"מתוך דברי הפתיחה של ד -                          

- "חינוך להתמודדות בעולם משתנה –בית ומשפחה "                           
 השחדלימודית הוציאו בימים אלו ערכה חידה לחינוך לחיים במשפחה הימינהל החינוך הדתי ו

 , בהמשך לקודמתה ."חינוך להתמודדות בעולם משתנה –בית ומשפחה " :חינוך לחיים במשפחהב
מגדרים אך הפעם מתמקדת בעיקר בחומרי למידה חדשניים יב משני ה -מיועדת התכנית לכיתות ז

 .לתלמידים בישיבות ובבתי הספר לבנים ומגוונים
 

, היהדותהרצאות מומחים מתחומי בשילוב החדשה בהשתלמויות הקרובות נעסוק בתכני הערכה 
 . תהכלים מעשיים לעבודה בכיובשילוב מדיה חווייתיות סדנאות  ,והתקשורת הייעוץ  ,יההפסיכולוג

נוכי בנושאי חינוך בית מדרש הורים מתוך מגמה להרחיב את השיח החי – ה"במנעסוק בסוגיות , כמו כן
 נתן מענה ספציפי למלמדים את יחידת הלימוד יבהשתלמויות י. לקהילת ההוריםלחיים במשפחה גם 

  .ע"בתושב לבגרות 'בית חינוך ומשפחה'
 

 :מתוך הערכה החדשה בין הנושאים בהם נעסוק
 התפתחות גופנית, על סודות והתבגרות, החיים טבעיים בקדוש, התמודדות קושי ואתגר, "לב שומע"

" מקודשת" "מוארת"גת חלופה הצ, תכניות ריאלטי, מורים ומתבגרים ,שיח פתוח בין הורים, ומיניות
 , שוטטות באתרי אינטרנט, התמודדות עם פיתויים, למציאות חיצונית זמינה ובוטה

 , בת/ בחירת בן, לקראת הקמת משפחה, יצר ויצירה, "שניים מן האחדטובים ה"
 .סיכונים ועודו סיכויים ,קונפליקטים ומצבי משבר במשפחה

 ומוכרות לאופק חדש  משתלמים וותיקים וחדשים, ההשתלמויות מיועדות לגברים ולנשים
 .שעות 03 -ולעוז ותמורה

 
  הרשמה להשתלמויות

יש להירשם דרך אתרי אופק חדש ועוז , ים באופק חדש ובעוז ותמורהשנמצאלמשתלמים מבתי הספר 
 .פ הכללים "לתמורה כמקובל ע

 .  חינוך לחיים במשפחה ––ההשתלמויות רשומות בחינוך ממלכתי דתי 
 . להירשם דרכםוהרשומים בהמשך  רכזי ההשתלמויותהמדריכים המחוזיים יש ליצור קשר עם , במקביל

 !כל הקודם זוכה –המקומות מוגבל  בחלק מההשתלמויות מספר
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 חינוך להתמודדות בעולם משתנה –בית ומשפחה 
 ה"חינוך ומשפחה במרכז הבמ

 "לרקום חיים ולהיבנות משינויים"
 
 

 מיקום מחוז
 

שם 
 ההשתלמות

 ה/המדריכ
 ת/המחוזי

'      כתובת מייל וטל תאריכים
 כה/המדריך

 מרכז
מית א

עמיחי 
 רחובות 

בית ומשפחה 
חינוך –

התמודדות ל
בעולם 
  -משתנה
 נשים 

חמדה 
 סיינה

  7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיוון 

 55-6-02תמוז ה 
 :0-7-02יד תמוז 

כנס מנהיגי חינוך  -
סיום  – ירושליםב

 ההשתלמויות 
 

 

sahemda@gmail.com 

0509743472         

 מרכז
אמית 
עמיחי 
 רחובות

בית ומשפחה 
חינוך –

התמודדות ל
בעולם 
 -משתנה
 גברים

אהוד הרב 
 נהיר

 

  7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיוון 

 55-6-02תמוז ה 
 0-7-02יד תמוז 

 
 

ehudnahir@gmail.com 

0544930607 
 

 דרום
בית ספר 

ניצני 
 קטיף 

בית ומשפחה 
חינוך –

התמודדות ל
בעולם 
 משתנה

הרב חגי 
 כהן
 

 רחל טובי

 7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיון 

 52-6-02ז תמוז 
 0-7-02יד תמוז 

  
 

hagaic@neto.net.il 
0548027803 

 
tuby100@gmail.com 

0547409109 
 

 דרום

מכללת 
מורשת 

- יעקב
השתלמות 

 מקוונת 

בית ומשפחה 
חינוך –

ות התמודדל
בעולם 
 משתנה

 
 רחל טובי

 
הרב אהוד 

 נהיר

 7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיון 

 52-6-02ז תמוז 
 0-7-02יד תמוז 

 
tuby100@gmail.com 

0547409109 
 

ehudnahir@gmail.com 

0544930607 
 

מכללת  חיפה
 שאנן

בית ומשפחה 
חינוך –

התמודדות ל
בעולם 
 -משתנה
 גברים

 ברכה עינת

 

 52-2-02ז סיון 
 9-6-02 ב בסיוןכ

 02-6-02כח בסיון
 50-6-02 ד בתמוז
 0-7-02יד תמוז 

Bracha.enat@gmail.com 

0544823165 
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רשם וליצור קשר עם יאנשי צוות חינוכי שמלמדים באסרו חג שבועות יכולים להמים ו"ר: הערה

   .רכזי ההשתלמויות לגבי השלמת השעות 
 !בואו בברכה                                                                      

 דבורה רוזנברג וצוות ההדרכה                                                                                             

 התיישבותי
אולפנת 
גבעת 

 וושינגטון

בית ומשפחה 
חינוך –

התמודדות ל
בעולם 
 -משתנה
 נשים

 הדס אהרוני

  7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיוון 

 55-6-02ה תמוז 
  0-7-02יד תמוז 

 

o@gmail.comhadasy 
1212510610 

 שבותיהתיי
אולפנת 
גבעת 

 וושינגטון

בית ומשפחה 
חינוך  –

התמודדות ל
בעולם 
 -משתנה
 גברים

הרב שי 
 יהודאי

 
 

  7-2-02יח אייר 
 52-2-02ז סיוון 

 55-6-02ה תמוז 
  0-7-02יד תמוז 

 

shaiyeh@gmail.com 

0526582248 

 

 

 הודיות  התיישבותי וצפון

בית ומשפחה 
חינוך  –

התמודדות ל
בעולם 
 משתנה

התבגרות גוף 
 5 -ונפש 

 -רמה גנזל
 נשים 
רפא 

-גרינוולד
 גברים 

 
 52-2-02ז סיון 

 52-6-02ו תמוז 
 52-6-02ז תמוז 

 0-7-02יד תמוז 
 

ganzelr@gmail.com 

0525802103 
 rafapen@gmail.com

0503231467 

 י"ירושלים ומנח
ישיבת בני 

עקיבא 
 מודיעין

בית ומשפחה 
חינוך  –

תמודדות הל
בעולם 
משתנה 

 גברים
טבעיות 
  בקדושה 

 

הרב מרדכי 
 שפייר

 02-2-02כה אייר 
משעות הצהרים 

 ואילךהמאוחרות  
  2-6-02יז סיון 

 ל"כנ
 50-6-02ד תמוז 

9:11-02:21 
 0-7-02יד תמוז 

speier44@gmail.com 

0528390577 

 י"ירושלים ומנח

ישיבה 
תיכונית 

קרית 
 ארבע

בית ומשפחה 
חינוך  –

התמודדות ל
בעולם 
משתנה 
 גברים 

טבעיות 
 הבקדוש

תכין ליבם "
 "תקשיב אזנך

הרב מרדכי 
 שפייר

      00-2-2ב אייר כ 
  02:21-07:22  
      02-2-02ו אייר   כ 

9:11-00:21    
          0-6-02ד סיון  י 

02:21-09:11  
          8-6-02כא סיון     

06:11-50:11 
           02-6-02כז סיון   

07:21-55:11   
 0-7-02יד תמוז 

speier44@gmail.com 

0528390577 
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 0-7-5102ד תמוז "ה י"כנס מנהיגי חינוך  תשע                     

 "ביקשתי את שאהבה נפשי"-מושב חינוך לחיים במשפחה


"ואףעלפיכןאניהולךבדרךחדשהלגמריאניהולךבדרךישנהנושנה"
 (רבי נחמן מברסלב)                                                                                                     

 
9:11-05:21  

 חינוךלהתמודדותבעולםמשתנה–ומשפחההתכניתהחדשהבית
 ד"נהל החמיראש מ ,ר אברהם ליפשיץ"הרב ד

 חינוךלהתמודדותבעולםמשתנה–ומשפחהביתהתכניתעל?לאןפנינו
 ד"חינוך לחיים במשפחה בחמהממונה על , דבורה רוזנברג' גב

  בודההחינוכיתוהטיפוליתכחלקמרכזיבע'נוכחותה-השותףהשלישי
 כפר עציון , ראש ישיבת מקור חיים, ב זינגרוהרב ד

   ?מהחשובלומרלנוערבדורנובנושאיביתומשפחה–"כהתאמרלביתיעקב"
 רבה הראשי של רמת גן ,יעקב אריאלג "הרה

   הנאמנותהמשפחתית
 עלי, "בני דוד"ראש מוסדות , הרב אלי סדן

  מבטעלהתמודדותבשעתמשבר-"לארואיםמשםדבריםשרואיםמכאן"
 ד "עד הי-אמו של גיל, אשת  חינוך ,רבת גלים שע' גב

 

 
  !נשמח לראותכם 

   
 

  !מספר המקומות מוגבל – כנס הבהודעות הכלליות על למושב פרטי ההרשמה 
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 :העתקים
                                                                                                  ד                        "ראש מינהל החמ, ר אברהם ליפשיץ"ד

 ד"סגנית ראש מינהל החמ, מיכל דה האן' גב
 ד"סגנית ראש מינהל החמ, אתי אורלב ' בג

  ס העל יסודיים"א על ביה"מפ, מר רם זהבי
 דים"מחמ

 ד "מנהל הלמידה בחמ, ר משה ויינשטוק"ד
  ע"ר תלמוד תושב"מפמ, הרב יהודה זולדן

 ד "ה בחמ"מרכזת הייעוץ ובמ, זהרה פלורסהיים' גב
 יועצות בכירות 
 ע "א תלמוד תושב"מפ, הרב דוד עצמון 

 מפקחים כוללים                                    


