
הכשרת מדריכות כלה

פרקטיקה, לימוד ומפגש
לאור תורתו של הרה“ג זכריה בן שלמה שליט“א

תוכנית קורס תשפ"ב

שם המרצהנושא

הרה“ג זכריה בן שלמה דברי פתיחה / גברים ממאדים נשים מנגה
הרבנית הודיה דוידוביץ

1

הרב אמיר ממןמבוא לטהרת המשפחה 2

ד"ר חגית דאוםאנטומיה והיבטים פיזיולוגים של הגבר והאישה / סידור ווסת 3

ד"ר מולי גרוסמןקשיים בתפקוד המיני  4

הרב אמיר ממןבין דם לכתם 5

יעל יפתתיאום ציפיות בין המדריכה לכלה וכיצד ליצור תקשורת אפקטיבית 6

שירת מלאךזיהוי נורות אדומות ואתגרים בתקופת האירוסין 7

הרב אמיר ממןדיני הרחקה 8

יסכה שומרהתקרבות זוגית בימי הנדודים 9

אלעד חמיאלבין פנטזיה למציאות - השפעת החשיפה לתכנים ברשת 10

הרב אמיר ממןדיני טהרה (הפסק ושבעה נקיים) 11

הרבנית מלכי צורזוגיות כמרחב מרפא 12

קורס
דיגיטלי



הרב אמיר ממןדיני הכנה לטבילה 13

הרבנית הודיה דוידוביץהארת תהליך ההיטהרות - שבעה נקיים וטבילה 14

אפרת צורפערים בתשוקה ואיך לסרב מבלי לפגוע בבן הזוג

הרב אמיר ממןדיני פרישה וווסתות

הרב ארזתרגול קביעת עונות / סוד ימי הנדידה
הרבנית נילי בן שלמה

הרבנית הודיה דוידוביץ  מפגש ראשון עם הכלה

אלעד חמיאלפגיעות מיניות והשפעתן על הקשר הזוגי

עדנה נבוןאינטימיות בתנועה - חיבור בין גוף לנפש בחיי אישות

הרב אמיר ממןשאלת רב (התייחסות לבדיקות רפואיות)

חגית והרב אלון חזני המפגש עם החתן והכלה מהמגזר הכללי

הרב דודי פוטשמהות החופה והקידושין

הרב אמיר ממןדיני כלה (התייחסות לגלולות ואמצעי מניעה)

הרבנית הודיה דוידוביץליל כלולות, אישות ועונג

הרב אמיר ממןהדרכה לחיי אישות

הרב משה שרוןכוחם של הדיבור וההקשבה במרחב הזוגי

הרב אמיר ממןדיני הרה ויולדת

הרה“ג זכריה בן שלמה הרחבה - מקבץ ש"ותים

הרה“ג זכריה בן שלמה הרחבה - מקבץ ש"ותים

הרה“ג זכריה בן שלמה הרחבה - מקבץ ש"ותים

הדרכה למעשה - דידקטיקה
(4 מערכי שיעור לדוגמא)

הדר ארז, סלבי בן סעדון,
דפנה מורדוך, מיכל סט

הרה“ג זכריה בן שלמה דברי סיום

שם המרצהנושא
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פרטי הקורס

קורס
דיגיטלי

זוגיות היא סוד.
היא גועשת ושקטה.

מענגת ומרחיקה.
מאתגרת ומחברת.

היא רצוא ושוב.
ובעיקר אין בה אמת אחת. 

הזוגיות נוגעת בנימי הנפש ומשפיעה על איכות חייו של 
האדם.

מרכז "פעימות" תר אחר הלב הפועם,
אחר הסוד הזוגי שיאפשר לבית היהודי לחיות מתוך חיבור 

של אמת.

בין הנושאים: 
הלכה ומחשבת ההלכה

אנטומיה 
אינטימיות ומיניות - בהיבט הפיזיולוגי והרגשי

פערים בתשוקה
השפעת המדיה על המרחב הזוגי 

השפעה והתמודדות עם פגיעות מיניות
תקשורת מקרבת ותקשורת זוגית

דידקטיקה בהדרכת כלות מהמגזרים השונים
סימולציות 

ועוד 
בונוס: ליווי תקופתי בזום של רבני "פעימות" בחלק ההלכתי 
בלבד! (בתנאי שמתגבשת קבוצה. במידה ולא-יינתן מענה אישי)

מטרת הקורס
מטרת הקורס הינה להכשיר מדריכות כלה מקצועיות מרחבי 

הארץ והעולם.  
ולהוות מוקד לימוד לנשים אשר רוצות להרחיב את ידיעותיהן 

אודות הקשר הזוגי.
הרב הגאון, זכריה בן שלמה שליט"א, עומד בראש הקורס 

מבחינה הלכתית והגותית ובבקיאות רבה פותח צוהר להלכות 
טהרת המשפחה על פי כלל השיטות, הפסיקות והעדות 

השונות. הקורס ילווה במפגשי זום עם תלמיד חכם שיבהיר 
ויחדד נקודות הלכתיות מהותיות.

בהרצאות הרעיוניות תלמדי על האתגר וההזדמנות, על 
תשוקה והעדר תשוקה, על אינטימיות כבסיס למיניות 

מיטיבה ובעיקר תיחשפי לשיח פתוח ונרמול של סוד החוסן 
הזוגי.

השיעורים המקצועיים יועברו על ידי טובי המרצים, העובדים 
בשטח וחיים בו, הם יעניקו ללומדות ידע פרקטי ורעיוני 

מניסיונם האישי.

תנאי קבלה והרשמה: 
תעודה של המרכז תינתן למי שיעמוד בקריטריונים:

א. קיום אורח חיים תורני 
ב. הצלחה במילוי שאלוני ביניים

ג. הצלחה במבחן מסכם
ד. חמש שנות נישואין לפחות

ה. ראיון קבלה

מסלול ללא הסמכה פתוח לציבור הרחב ללא תנאי קבלה

שימו לב: ללומדים במסלול הסמכה, חובה לתאם ראיון קבלה 
לפני השלמת התשלום.

ביטול הרשמה: 
ניתן יהיה לבטל את ההרשמה עד שבועיים מיום הרכישה 

בסכום סמלי של 200 ש"ח.
ורק במידה ונצפו עד שני שיעורים בלבד. 

קורס עד הבית ובקצב שלך
36 מפגשים | 1,800 ₪

על פי פסיקת רב המרכז, הרב זכריה בן שלמה שליט"א, 
ניתן להשתמש בכספי המעשר כתשלום לקורס

המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות, 
במידת הצורך, מהאמור לעיל


