
קורס הרחבה
למדריכות כלות

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

תוכנית קורס תשפ"ב

שם המרצהנושא

הרבנית הודיה דוידוביץאינטימיות בשינוי - על האתגרים ודרכי ההתמודדות במעגלי החיים 1

הרבנית מלכי צורזוגיות כדרך קבע- דרכים ליצירת אינטימיות לנשות צה"ל 2

יעל יפתסיפור אהבה המעבר מהתאהבות לאהבה בוגרת 3

עדנה נבוןפיל בחדר המיטות 4

ד"ר תהל בן צביכשאובססיה והלכה נפגשות - על זיהוי מצוקה נפשית אצל הכלה  5

הדר ארז השתלשלות ההלכה וחיבור הכלה להלכה של ימינו 6

גילי שפיגלדימוי גוף - מסע אל הגוף והשפעה זוגית וסביבתית 7

איטל כהןקושטא - התקשטות האישה בגוף ובמהות 8

ד"ר חגית דאוםתכנון משפחה - אמצעי מניעה לסוגיהם 9

מלכי טורצקיהידרופוביה והשלכותיה על טבילת נשים 10

קורס
דיגיטלי



אלעד חמיאלפגיעות מיניות והשפעתן על הקשר הזוגי 11

אמצעי מניעה טבעיים -
על הקשר בין חיזוק שרירי רצפת האגן ועונג בחיי אישות

בינת הופמן 12

בינת הופמןכאבית ביחסים

הרבנית נילי בן שלמהעוף גוזל - על פרידה וחיבורים

משה שרוןמה עושים כשהפכים?

ד"ר חגית דאום  בדיקות גנטיות לקראת חתונה / על התמודדות עם בעיות פריון

נעמה אנסבכרמאסטרים בקונפליקטים - איך לריב נכון?

ד"ר מולי גרוסמן  נטיות הפוכות

ד"ר מולי גרוסמןמיתוסים בעולם המיני

קשיים בתפקוד המיני

שיעורי בונוס מתוך הקורס הבסיסי

ד"ר מולי גרוסמן

הרב אמיר ממן דיני הרה ויולדת

מקבצי הש"ותים צהר לפסיקתו של הרב זכריה בן שלמה שליט"א

שם המרצהנושא

בונוס
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פרטי הקורס

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

קורס
דיגיטלי

כשמדריכות כלה סיימו את הקורס הבסיסי ואמרו:
"היה מרתק, בא לנו עוד…" 

ב"פעימות" הבינו שהגיע הזמן להתרחב!

בין הנושאים: 
ההיבט הרגשי במפגש בין המדריכה לכלה

להיות מאסטר בקונפליקטים
נשות קבע

כאבים ביחסים
התמודדויות נפשיות במרחב ההלכתי.

הידרופוביה
זוגיות בצל פגיעות מיניות

אמצעי מניעה
בעיות פריון

גנטיקה
ועוד

למי מיועד הקורס
הקורס מיועד למדריכות כלה, מטפלות, יועצות ומאמנות 

אשר רוצות להרחיב את ידיעותיהן במגוון נושאים הקשורים 
לחיי הנישואין בכלל ולשנים הראשונות בפרט.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למדריכות כלה, מטפלות, יועצות ומאמנות 

אשר רוצות להרחיב את ידיעותיהן במגוון נושאים הקשורים 
לחיי הנישואין בכלל ולשנים הראשונות בפרט.

מטרת הקורס
מטרת "קורס ההרחבה" היא להעלות ולקדם מדריכות כלה 

לקומה המקצועית הבאה שלהן, ולאפשר להן להעמיק 
בנושאים אקוטיים, מרתקים, פרקטים וחשובים - באופן 

מרוכז.
"פעימות" מביאים למדריכה את השטח על כל מורכבויותיו - 

והופכת אותה למאסטר בתחומה.

המפגש ההלכתי, בראשות הרב זכריה בן שלמה שליט"א, 
פותח צוהר להלכות טהרת המשפחה על פי כלל השיטות, 

הפסיקות והעדות השונות, כאשר בקורס זה יילמדו רק נושאי 
הליבה.

השיעורים המקצועיים יעסקו בנושאים מגוונים, אשר 
מדריכות הכלה לא תמיד מצליחות להעמיק בהם בקורס 

ההכשרה הבסיסי. 
הנושאים יועברו על ידי מרצים שונים העובדים וחיים את 

השטח. הם יעניקו ידע פרקטי ורעיוני מניסיונם האישי.

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
24 מפגשים | 1,200 ₪

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


