
 

 

 דינת ישראלמ
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 
 

 בחינוך לחיים במשפחה 11-הכנס השנתי ה

 המשפחה כצוק איתן

 

  באודיטוריום בית חינוך עיוורים, (42214212)זאת חנוכה , ה' טבת תשע"ב, רביעי יום
 , ירושלים2 8קרית משה, רח' דגל ראובן 

 

 תכנית הכנס

 , ארוחה קלה ותפילת מנחה התכנסות 03:31-01:01

 

 מינהל החינוך הדתי ראשהרב ד"ר אברהם ליפשיץ,  דברי פתיחה:   01:01-01:31

                  סגנית ראש מינהל החינוך הדתי , גב' מיכל דה האן                                           

  הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחמ"ד, גב' דבורה רוזנברג                                           

 ורב אולפנית תל אביב  ר"מ בישיבת מרכז הרב, יהושע מגנס הרב   01:31-01:01

 בסערת ימינו יציב המשפחה כעוגן                       

 סל התרופות בישראל ועדת מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק ויו"ר יונתן הלוי,  'פרופ   01:01-00:11

  י הרפואה המודרנית והתא המשפחת                      

 , סופרת ויוצרתןורדמגב' אורנה ב  00:11-00:11

  אמונה וחוסן אישי ומשפחתי במעגל החיים                     

 תיאטרון בובות אמנית, נועה אריאלגב'                      

 בין אב לבנו ישיח מיטב                     

 סדנאות במגוון נושאים   00:11-03:31

   :תמודדות וכלים יישומייםדרכי ה                      

 מתבגרים בצומת דרכים  -שלי"    - wazeה"                     
 התהליך  -"קדושה אני מבקש"                     

 שיח בין מורה לתלמיד אודות גירושין  -"לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו"                     
 המשפחה בראי הקולנוע -מהסרטים""משפחה                      
   כלים לשיח בתחום המיניות -"השאלות שאני מקווה שלא ישאלו אותי"                     
 חינוך לחיים במשפחהושאי נמגוון פתיחות לשיח ב -ותא""מילתא דבדיח                     

 
 דברי סיכום :  גב' דבורה רוזנברג 03:31-03:11

 /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Hemed:  אתר מינהל החמ"ד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Hemed/


 

  

 דינת ישראלמ
 משרד החינוך

 הדתימינהל החינוך 
 היחידה לחינוך לחיים במשפחה

 לכב'
 גב' דבורה רוזנברג
 מינהל החינוך הדתי

 שלום רב                                              

 ספח הרשמה

 הרשמה לכנס הארצי ב"חינוך לחיים במשפחה" ולסדנאות :הנדון
 בבית חינוך עיוורים, ירושלים (12.41.42שמיני של חנוכה ) ,יום רביעיב' בטבת תשע"ה, 

 ___________שם מנהל _______________ שם ביה"ס _______________ כתובת
 

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

 ברצוני להודיע על השתתפותי והשתתפות __________)מס'(מורים/יועצים/ מביה"ס בכנס .
 

 לסדנאות להלן החלוקה
 

 מס' נרשמים יעד אוכלוסיית השם הסדנ

 מתבגרים בצומת דרכים -שלי?"  waze-ה "מה -4
 הדס אהרוני, מדריכה מחוזית המחוז ההתיישבותי

 רחל טובי, מדריכה מחוזית מחוז דרום
 

  נשים

 התהליך -קדושה אני מבקש""-1
 הרב חגי כהן, מדריך מחוזי מחוז דרום

 מחוזי מחוז ירושלים הרב מרדכי שפייר, מדריך
 

  גברים

 -"לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו" -3
 שיח בין מורה לתלמיד אודות גירושין

 חמדה סיינה, מדריכה מחוזית מחוז מרכז
 ברכה עינת, מדריכה מחוזית מחוז חיפה

 

  נשים וגברים

 "משפחה מהסרטים " -2
 מדריך מחוזי מחוז צפון -רפא גרינוולד

 מדריך מחוזי המחוז ההתיישבותי –ודאי הרב שי יה
 

  נשים וגברים

 - השאלות שאני מקווה שלא ישאלו אותי  -5
 כלים לשיח בתחום המיניות

 מדריכה מחוזית המחוז ההתיישבותי -רמה גנזל
 מדריכת מחוזית המחוז ההתיישבותי -צביה שוורץ

 

  נשים

 -מילתא דבדיחותא  -6
וך לחיים במשפחה )חלמי"ש( מגוון פתיחות לשיח על נושאי חינ

 הרב אהוד נהיר, מדריך מחוזי מחוז מרכז
 

  גברים

 
 

 ( בהרשמה מקוונת בקישור :71.71.71) הנא לשלוח עד לתאריך כ"ה כסלו תשע"
https://docs.google.com/forms/d/14MJU_Cxoy1UduKjIFU9PbMqfPVLuVv7sXnnxwtBFSGY/viewform?c=0&w=1 

 
 , 21-5021725או לפקס:   Estheref@education.gov.il :מייל לכתובתבטופס הנמצא באתר מינהל החמ"ד או באו 

 , ירושלים11ישראל בטי מינהל החינוך הדתי, לידי דבורה רוזנברג, ש: או למשרדנו
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/14MJU_Cxoy1UduKjIFU9PbMqfPVLuVv7sXnnxwtBFSGY/viewform?c=0&w=1

