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פרטי הקורס

קורס
דיגיטלי

מי הוא "הגבר החדש"  ומה נדרש ממנו?
מהם האתגרים איתם הוא מתמודד?

ואיך משלבים את הכול יחד?
קודש וחול.

הרצון להיות מכיל ומנגד להיות דומיננטי.
להרגיש קרוב ולאפשר מרחק.

להיות רגיש אבל לא רכרוכי.
לתת מקום ל'רצון" שלך ובו בעת להצליח להניח אותו בצד.

איפה היא מתחילה ואיפה אתה נגמר?

לקחנו את כל המורכבות שבניין הבית מזמן בעת הזאת,
וריכזנו את כל הידע הרוחני, הרעיוני, הפרקטי והמקצועי 

הזה - עבורך.

בין הנושאים: 
הלכה ומחשבת ההלכה

אנטומיה 
אינטימיות ומיניות – בהיבט הפיזיולוגי, הרעיוני והרגשי

השפעת המדיה על המרחב הזוגי 
השפעה והתמודדות עם פגיעות מיניות

תקשורת מקרבת ותקשורת זוגית
דידקטיקה בהדרכת חתנים מהמגזרים השונים ועוד

בונוס: ליווי תקופתי בזום של רבני "פעימות" בחלק ההלכתי 
בלבד!

מטרת הקורס
מטרת הקורס הינה הכשרת מדריכי חתנים בארץ ובעולם 

בליווי מקצועי והלכתי של רבני מרכז "פעימות "בזום 
תקופתי.

בסיום ההכשרה, יוכל המדריך ללוות חתנים בדרך לחופה 
מאושרת או נשואים בדרך לחיי זוגיות טובים יותר!  

שליחות משנה חיים!

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. 

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד גם לגברים מרחבי הארץ והעולם המעוניינים 
להעמיק את הידע ההלכתי שלהם בכל הנוגע לדיני טהרת 

המשפחה ולחיי אישות, להעשיר את ארגז הכלים הזוגי 
והאישיותי שלהם , ללמוד, לצמוח  ולעשות לביתם! 

הרב זכריה בן שלמה שליט“א
הקורס בראשות הרב זכריה בן שלמה שליט"א פותח צוהר 

להלכות טהרת המשפחה על פי כלל השיטות הפסיקות 
והעדות השונות ומאפשר לימוד על הקשר הזוגי מזוויות 

שונות. 
השיעורים המקצועיים יעברו על ידי מרצים מגוונים אשר 
עובדים וחיים את השטח.  הם יעניקו ידע פרקטי ורעיוני 

מניסיונם האישי.

peimot.org.ilpeimot@orot.modiin.org058-664-3872

קורס עד הבית ובקצב שלך
32 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


