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 ד "בס
 !               תודה  -נא לתלות בחדר המורים

 ו"תשע –בחינוך לחיים במשפחה  21-הכנס השנתי ה            

 מסע משפחתי -בית ומשפחה
    לכבוד

 ס"ות  בתי הספר העי/מנהלי, אולפנות/ראשי ישיבות
 דשיםמשתלמינו הוותיקים והח

 ,שלום רב
                  

 " חינוך לחיים במשפחה"ב 12 -ה את הכנס הארצי השנתי ה"נקיים בע, כפי שכבר הודענו לכם
 באודיטוריום 10099 -0099בין השעות ( 11112115)נר שמיני של חנוכה , ו"בטבת תשע' בשני ביום 

  1ירושלים, 8דגל ראובן ' רח, קרית משה, שבבית חינוך עיוורים
 , ות בתי ספר על יסודיים/מנהלי, אולפנות/שיבותראשי י, ראשי מכללות, מפקחים, דים"לכנס מוזמנים מחמ

 1מובילים בית ספריים בחינוך לחיים במשפחה ורכזי חינוך חברתי, יועצים ויועצות, מחנכים ומחנכות, רבנים
 

 1 תןאי להוסיף אור וכוח לבניית בית יהודי שנבק, בהם אור מאיר מכל חלון, בימי החנוכה
כח את ק זחוללהגביר אור וכוח , "להיות שם"ושבי הבית ואנו נדרשים כל ילעיתים המציאות אינה מאירה פנים ל

 1 ההתמודדות עם הקשיים
ילדות , מתחים פנימיים בין בני הבית ובני הזוג0 המשפחה במהלך היום נעסוק באתגרים ומשברים העוברים על

  1לחיים במשפחה חינוך והכלת מתבגרים והכנתם, צמיחה מתוך שכול ואובדן ,בצל גירושיןוהתבגרות 
 

 ,הרבנית חנה הנקין, הרב אורי שרקי, ר אברהם ליפשיץ"תוכנית היום תכלול הרצאות בהשתתפות הרב ד
וות המדריכות והמדריכים י צ"ע סדנאות חווייתיות לבחירה, ר מיכל פכלר"ד, הרב אייל ורד, אריאל הרב יועזרהדיין 

 1"חינוך להתמודדות בעולם משתנה -שפחהבית ומ" מהתוכנית החדשה וחלוקת חומרים  המחוזיים
 1מופע חוויתי בהשתתפותו של אליעזר רוזנפלדבסוף היום יתקיים 

נבקשכם להירשם בהקדם האפשרי ( מספר המשתתפים מוגבל)מ להבטיח את מקומכם בכלל ובפרט בסדנאות "ע
1ותבסדנא לשיבוצכם נא מלאו אפשרות אחת 1ב"בקישור המצ(7.21.25) ו"ה כסלו תשע"כבהרשמה מקוונת עד    

https://docs.google.com/forms/d/1_9s8TYP_DtHmN2_5XVUlUmyrRroKviSlFeuwQUsmUtY/viewform 
      Estheref@education.gov.il לכתובת מיילד או ב"או בטופס הנמצא באתר מינהל החמ

 010111ירושלים , 22שבטי ישראל , מינהל החינוך הדתי0 או בדואר, 092-5091195 ב לפקס"או בטופס הרישום המצ
 1ו מועד זה בתוכנית הבית ספרית והפיצו את המידע במייל לאנשי הצוותנא שריינ -למנהלי בתי הספר

 בברכה ובאור                                                                                                        
                                                                                          

 דבורה רוזנברג                                                                                          
 הממונה על חינוך לחיים במשפחה                                                                                

 

 ד"ראש מינהל החמ, ר אברהם ליפשיץ"ד0  העתקים 
 ד "ראש מינהל החמ/ ס, אתי אורלב' גב                
 ד "ראש מינהל החמ/ ס, מיכל דה האן' גב                
 ס העל יסודיים            "א על ביה"מפ, מר רם זהבי                
 ד"בעלי תפקידים בחמ, הנהלה מורחבת                
 ע  "ר תלמוד תושב"מפמ, הודה זולדןהרב י                
 ד"ה בחמ"מרכזת הייעוץ ובמ, זהרה פלורסהיים' גב                
 יועצות בכירות                  
 מפקחים כוללים                

                                               צוות המדריכים המחוזיים                

https://docs.google.com/forms/d/1_9s8TYP_DtHmN2_5XVUlUmyrRroKviSlFeuwQUsmUtY/viewform
mailto:dir=
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 "אהבת המשפחה היא הברכה הגדולה בחיים"                                                                                                

 (עין איה, ה קוק"הראי)                                                                                                  

 הינוך לחיים במשפחחב 21-הכנס השנתי ה

 מסע משפחתי -בית ומשפחה
 בבית חינוך עיוורים (.2122122)נר שמיני של חנוכה , ו"טבת תשע' ב, שנייום 

  2ירושלים, 8דגל ראובן ' רח, קרית משה

 תכנית הכנס

 התכנסות וכיבוד קל       0099-00:9

 נוך הדתימינהל החי ראש, ר אברהם ליפשיץ"דהרב  :דברי פתיחה     04:9-09099

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

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

   ד"מונה על חינוך לחיים במשפחה בחממה,  דבורה רוזנברג 'גב                                              

 "ברית עולם"ר "מרצה במכון מאיר ויו, רב קהילה, אורי שרקיהרב      09099-090:9

 טיפול בבני נוער במשפחות עם מתחים פנימיים  –קשיים במשפחה                         

 ירושלים, ראש מדרשת נשמת, הרבנית חנה הנקין    090:9-00019 

 "זוגיות מטפחים"תשאל איך  ,אל תשאל למה זוגות מתגרשים                       

 זוויות מבט שונות על התערערות מסגרת המשפחה -שיחה בשניים  03019 -00019

 ובטבריה יין בבתי הדין הרבניים בצפת ד, הרב יועזר אריאל: עם                 

  רב במכון מאיר, פתח תקווה ברב קהילה , הרב אייל ורד                               

  0סדנאות במגוון נושאים     03019-010:9

 ,ןשיח מיטבי אודות גרושי, עבודת המידות בעקבות האבות והאמהות ,"שנינו ביחד וכל אחד לחוד"

 , !"?ם "מענה  לתופעת  הדתלשי –חינוך למיניות " ,"?למה חתונה"

 אילמות ושתיקות בתוך המשפחה ועוד , "ליאבל כל הזמן קשה , הרב אני מנסה" 

 (ב פירוט הסדנאות"רצ)דרכי התמודדות וכלים יישומיים   -

 ארוחה קלה , תפילת מנחה     014:9-0:419

 מרצה ומנהלת מכון רוטנברג , פסיכולוגית קלינית, ר מיכל פכלר"ד   09009- 0:019

  הפסיכולוגיה היהודית של פרופסור רוטנברגפ "ע" לא מושלם"התמודדות עם ה                         

 נגן ויוצר, אליעזר רוזנפלד  00099 -09009

 באומר ובצליל –שעת משבר שגרה ובב" ביחד"כוח ה                        

 דבורה רוזנברג ' גב0 דברי סיכום                     
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 'כבל

 דבורה רוזנברג' גב
                 מינהל החינוך הדתי             

  ספח הרשמהשלום רב                                              

 ולסדנאות " חינוך לחיים במשפחה"הרשמה לכנס הארצי ב:הנדון                    
  .ירושלים, בבית חינוך עיוורים (21.21.25)שמיני של חנוכה נר ,יום רביעי , ו"בטבת תשע' ב      

 _______________שם מנהל ___________כתובת_______________ ס "שם ביה
 

 _______________ל מנהל "דוא_________ נייד מנהל ______________ס "טל ביה
 

 שמות+ נרשמים' מס אוכלוסיית יעד שם הסדנה
העצמת  -"וכל אחד לחוד,שנינו ביחד."1

 .התא המשפחתי
מדריכה מחוזית המחוז , הדס אהרוני

 ותיההתיישב
 מדריכה מחוזית מחוז דרום, רחל טובי

   נשים

עבודת המידות בעקבות האבות  ".2
".והאמהות  

 מדריך מחוזי מחוז דרום, הרב חגי כהן

   גברים

"ענתת לעבדך לב שומ".3  
בין מורה  -שיח מיטבי אודות גרושין 

 לתלמיד
 מדריכה מחוזית מחוז מרכז, חמדה סיינה
  וז חיפהמדריכה מחוזית מח, ברכה עינת

   נשים וגברים

 " ?למה חתונה".4
כיצד לחנך בעידן של מבנה  משפחתיות 

 .שונה 
מדריך מחוזי המחוז  –הרב שי יהודאי 

 ההתיישבותי

   נשים וגברים

מענה  לתופעת   –חינוך למיניות " .5
 ! "?ם "הדתלשי
מדריכה מחוזית המחוז  -רמה גנזל

 ההתיישבותי
 י"מחוז מנחמדריכת מחוזית  -צביה שוורץ

   נשים

" אבל כל הזמן קשה לי, ני מנסההרב א"-6
 ..ס'תכל מה עושים/אז מה אומרים- 

מדריך מחוזי מחוז  -הרב מרדכי שפייר
              ירושלים

  גברים

עם  -אילמות ושתיקות בתוך המשפחה."7
 ?מי אנחנו לא מדברים

 מדריך מחוזי מחוז מרכז -הרב אהוד נהיר
  א"תמדריך מחוזי מחוז  -הרב ראובן עוז

  גבריםנשים ו

 0מקוונת בקישור  בהרשמה( 2112115) ו"ה כסלו תשע"נא לשלוח עד לתאריך כ
P_DtHmN2_5XVUlUmyrRroKviSlFeuwQUsmUtY/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/1_9s8TY 

 
 ד "בטופס הנמצא באתר מינהל החמ או

 ,  092-5091195 לפקסאו   Estheref@education.gov.ilאו במייל לכתובת 
 1              01011ירושלים , 22בטי ישראל ש, דבורה רוזנברג' הגבלידי , מינהל החינוך הדתי0 לכתובת למשרדנואו 

https://docs.google.com/forms/d/1_9s8TYP_DtHmN2_5XVUlUmyrRroKviSlFeuwQUsmUtY/viewform
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