
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי

   היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 
  

 

 02 -5604105: פקס 02-5604117: טלפון 27 ישראל שבטי' רח: למכתבים המען

devoraros@education.gov.il 

 E maiI: www.education.gov.il/hemed"ד החמ מינהל" אתר כתובת
 

 בס"ד  
 תודה!                 -נא לתלות בחדר המורים

 זתשע" –בחינוך לחיים במשפחה  13 -ה הכנס השנתי

 21-זוגיות ומשפחה במאה ה –"שוזרים תקווה עדינה" )זלדה(         
    לכבוד
 העי"ס ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי הספרראשי 

 משתלמינו הוותיקים והחדשים
 שלום רב,

                  

ב"חינוך לחיים במשפחה"   13 -הכנס הארצי השנתי ה - כנס בר המצווהכפי שכבר הודענו לכם, נקיים בע"ה את 
  ירושלים.בית חינוך עיוורים. , (1.1.17יום ראשון, ג' טבת תשע"ז, נר שמיני של חנוכה )ב

  , ירושלים.8קרית משה, רח' דגל ראובן , באודיטוריום שבבית חינוך עיוורים16:00 -9:00בין השעות 
 לכנס מוזמנים מחמ"דים, מפקחים, ראשי מכללות, ראשי ישיבות/אולפנות, מנהלי/ות בתי ספר על יסודיים, 
 רבנים, מחנכים ומחנכות, יועצים ויועצות, מובילים בית ספריים בחינוך לחיים במשפחה ורכזי חינוך חברתי.

 

 בימי החנוכה, בהם אור מאיר מכל חלון, נבקש להוסיף אור וכוח לבניית בית יהודי איתן. 

נעסוק בלימוד מעמיק וחווייתי בנושא עבודת בניין הזוגיות והמשפחה לבניין עדי עד.  -נר איש וביתו" בימים של ""

 ואין.לחיי ניש בוגרים ליווי - "לב חן  -חמ"ד לתמיד" לאור המיזם החדש של החמ"ד
 

 יעקב אריאל, הרב אלישע אבינר ,  היום תכלול הרצאות בהשתתפות הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, הרב כניתת
 המדריכות והמדריכים המחוזייםע"י  סדנאות חווייתיות לבחירהד"ר צמח אסיף,  גב' יסכה מזרחי,הרב י"צ רימון, 

  ."חינוך להתמודדות בעולם משתנה -בית ומשפחה" לבניםוחלוקת חומרים מהתכנית החדשה 

 נצפה בהצגה העוסקת בתכני הכנס.בסוף היום 
 

ע"מ להבטיח את מקומכם בכלל ובפרט בסדנאות )מספר המשתתפים מוגבל( נבקשכם להירשם בהקדם האפשרי 
 https://goo.gl/forms/e7fV953nk6hEwcyb2קישור (ב25.12.16)ז כ"ה כסלו תשע"בהרשמה מקוונת עד 

  ת בטופס המצ"ב:ובסדנא צכםנא מלאו אפשרות אחת לשיבו
      Estheref@education.gov.il לכתובת מינהל החמ"ד או במיילהיחידה בתוך טופס הנמצא באתר או ב

 .החינוך הדתי מינהלל , או בדואר02-5604105או לפקס: 
  נא שריינו מועד זה בתכנית הבית ספרית והפיצו את המידע במייל לאנשי הצוות. -למנהלי בתי הספר

 יום של לימוד, מנות יולהנוחיות להגיע בצוותים סייעו לוכך בי"ס רבים ארגנו בעבר הסעה לכנסים 
 גיבוש, חוויה והתרוממות רוח!

                                                                                                       
 בברכה ובאור                                                                                   

                                                                                          
 דבורה רוזנברג                                                                                      

 הממונה על חינוך לחיים במשפחה                                                                                
 

 העתקים :  ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ"ד
 גב' אתי אורלב, ס/ ראש מינהל החמ"ד                 
 גב' מיכל דה האן, ס/ ראש מינהל החמ"ד                 
 מר רם זהבי, מפ"א על ביה"ס העל יסודיים                            
 הנהלה מורחבת, בעלי תפקידים בחמ"ד                
 ר תלמוד תושב"ע  הרב יהודה זולדן, מפמ"                
 הרב יהודה טרופר, מפמ"ר תנ"ך                 
 גב' זהרה פלורסהיים, מרכזת הייעוץ ובמ"ה בחמ"ד                
 יועצות בכירות                  
 מפקחים כוללים                
                                               צוות המדריכים המחוזיים                

https://goo.gl/forms/e7fV953nk6hEwcyb2
mailto:dir=
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 "אהבת המשפחה היא הברכה הגדולה בחיים"                                                              

 )עין אי"ה , ברכות, פ"ט, צ"ב(                                                                           

 בחינוך לחיים במשפחה 13-השנתי ההכנס 

 21-ומשפחה במאה הזוגיות  –  )זלדה( "שוזרים תקווה עדינה"

  ירושלים. 8בית חינוך עיוורים, קרית משה רח' דגל ראובן , יום ראשון, ג' טבת תשע"ז, נר שמיני של חנוכה

 התכנסות וכיבוד קל     9:00-9:45

 , ראש מינהל החמ"ד  אברהם ליפשיץד"ר  :וברכות  דברי פתיחה   9:45-10:00

 , סגנית ראש מינהל החמ"דגב' מיכל דה האן                                                     

 , הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"דגב' דבורה רוזנברג                                                     

 רבה הראשי של רמת גן    אל,הרב יעקב ארי  10:00-10:30

 זוגיות בדור הגאולה –"ויקרא את שמם אדם"                       

 בחמ"דך ", מפמ"ר תנ הרב יהודה טרופר   10:30- 11:00

 ברית הנישואין בראי התנ"ך ..."ֶחֶבל אחד ולא אלפי חוטים"                        

 יציבות ונאמנות בעולם דינמי  -פאנל  11:00- 12:00

 ."נהל חינוכי של "לב אבות, ממעלה אדומים בישיבת ברכת משה, כוללראש ה ,הרב אלישע אבינר

 ."מייסד וראש "מרכז הלכה והוראה ,לב המרכז האקדמי דרום, רב אלון שבות רב שכונת ,הרב י"צ רימון

 , טוענת רבנית, מגשרת ומדריכת כלותגב' יסכה מזרחי

 רב פרדס חנה , מכללת אורות  : הרב יעקב מרגלית,מנחה                      

 , פסיכולוג קליני מומחה ומטפל זוגי ומשפחתי ר צמח אסיףד"  12:00-12:45

  על הכמיהה ועל הפחד - להיות ביחד                      

 ארוחה קלהותפילת מנחה באודיטוריום   12:45- 13:30

  :סדנאות במגוון נושאים   13:30-14:30

 , נערים שמחים" " ,21 -שביניהם במאה הגבריות ונשיות ומה  , העצמה באמצע המסע, בין חברות לנישואין

 זוג  /בתטות בבחירת בן, קבלת החלבותיחינוך למחוי על –לא בא לי'' "איך ללמד אמפתיה,  –"כשתקטן תבין" 

 הדסה ירושלים )לשעבר(  "חמנהל המחלקה לגנטיקה בבי, פרופסור גדעון בך    14:30-15:00

 ומנהל רפואי באגודת "דור ישרים"                       

 ישרים" תכנית סקר אוכלוסייה למניעת מחלות תורשתיות באגודת "דור                       

 בהשתתפות עידו לוינגר ואוריה נאורתיאטרון עמוקה,  "ניסים ונישואין" הצגה :  16:00 - 15:00

 : גב' דבורה רוזנברג דברי סיכום                       

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%91
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 לכב'

 גב' דבורה רוזנברג
 מינהל החינוך הדתי                             

 שלום רב                                   

  ספח הרשמה                                                         

 הרשמה לכנס הארצי ב"חינוך לחיים במשפחה" ולסדנאות  הנדון:                    
 ( בבית חינוך עיוורים, ירושלים. 1.1.17נר שמיני של חנוכה ) ,ראשון , יוםזבטבת תשע"ג'       

 
 

 שם ביה"ס _______________ כתובת___________שם מנהל _______________
 

 טל ביה"ס ______________נייד מנהל _________ דוא"ל מנהל _______________
 

 שמות+ מס' נרשמים אוכלוסיית יעד שם הסדנה
 –בין חברות לנישואין  .1

 הרב חגי כהן ,מדריך מחוז דרום 

 והרב ראובן עוז מדריך מחוז ת"א

   גברים 

"חיזוקית"  -העצמה באמצע המסע  .2

–לתקופת ההיכרויות   

מדריכה מחוזית המחוז  -רמה גנזל

 ההתיישבותי

מדריכת מחוזית מחוז  -צביה שוורץ

 מנח"י

   נשים 

גבריות ונשיות ומה שביניהם במאה  .3

  - 21 -ה

סיינה, מדריכה מחוזית מחוז חמדה 

 מרכז, ברכה עינת, מדריכה מחוזית

 מחוז חיפה

 נשים 
 

  

סדנת הורים  –שמחים"  "כשהנערים.4

  -בהנחיית המחנך

הרב מרדכי שפייר, מדריך מחוזי מחוז 

 ירושלים

   גברים

איך ללמד  –"כשתקטן תבין"  5

  -אמפתיה

 אהוד נהיר, מדריך מחוז מרכזהרב 

   גברים ונשים

 –."לא בא לי" על חינוך למחוייבות 6

 , מדריך מחוזי יהרב שי יהודא

 המחוז ההתיישבותי 

  גברים ונשים

החלטות קבלת  –זוג  בחירת בת .7

 בקרב בנים 

 רפא גרינוולד. מדריך מחוז צפון 

  גברים 

 
 בהרשמה מקוונת בקישור :(25.12.16כ"ה כסלו תשע"ז )נא לשלוח עד לתאריך 

https://goo.gl/forms/e7fV953nk6hEwcyb2 
 מינהל החמ"ד היחידה בתוך או בטופס הנמצא באתר 

 ,  02-5604105או לפקס:   Estheref@education.gov.ilאו במייל לכתובת 
 .             91911, ירושלים 27החינוך הדתי, לידי הגב' דבורה רוזנברג, שבטי ישראל  או למשרדנו לכתובת: מינהל

https://goo.gl/forms/e7fV953nk6hEwcyb2
https://goo.gl/forms/e7fV953nk6hEwcyb2

