
קורס הכשרת בלניות
zoomlive 14 מפגשים ב

שם המרצהנושאתאריך

קורס
זום לייב

הרבנית ליאת חשיןלהיות בלנית- מהות ומשמעות י"ד סיון | 13.6

נהלים

הידרופוביה והשלכותיה על טבילת נשים

הדר ארז

מלכי טורצקי

כ"ח סיון |27.6

דיני הפסק טהרה ושבעה נקיים

שו"ת הרחבה בנושא

הרב אמיר ממן

הרב זכריה בן שלמה שליט“א

ה' תמוז | 4.7

בלניות משתפות

מבנה המקוה

הרבנית נילי,  הדר ארז

הרב אמיר ממן

י"ב תמוז | 11.7

מפגש בלנית- טובלת

תמרורי אזהרה
הרבנית אהובה עשור

י"ח אב | 15.8

דיני טבילה
הרב אמיר ממן כ"ה אב | 22.8

ט' אלול | 5.9

ד"ר תהל בן צביכשאובססיה והלכה נפגשות י"ט תמוז | 18.7 

הרב אמיר ממןהכנות לטבילה כ"ו תמוז | 25.7

ההכנות לטבילה - היבט רוחני

זוגיות, טבילה והמפגש ביניהם
הרבנית הודיה דוידוביץ‘

ד' אב | 1.8

נגה  הכהןפגיעות מיניות ואלימות בהקשר לטבילה ב' אלול | 29.8

הדר ארזהטובלת במעגל החיים, סימולציות וסיכום

הדר ארזמבחן מסכם ט"ז אלול | 12.9

הרב זכריה בן שלמה שליט“אחשיבות שאלת חכם, דוגמאות לשאלות  י"א אב | 8.8

כיצד האישה נטמאת? 

דיני כתמים (סמוך לוסת ובמהלך שבעה נקיים)

הרב אמיר ממן כ"א סיון | 20.6
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טובלת במצבי החיים המשתנים
(מועדים, מנהגים, מקומות שונים)



zoomlive -14 מפגשים ב
עלות: 1,500 ₪

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

פרטי הקורס

הקורס מאפשר לנשים ללמוד על המפגש עם הטובלת, מפגש שראוי שיהיה מכבד 
ומטמיע חוויה נעימה, אשר תאפשר לכל אישה, באשר היא, להתחבר למצוות 

הטבילה.
בנקודה זו, עשויה הבלנית לפגוש סיטואציות שונות ומאתגרות בהן תצטרך להיעזר 

בידע מקצועי וביכולות בינאישיות, על מנת להבין כיצד לפעול נכון.

הנרשמות יעברו הכשרה המקיפה נושאים הלכתיים, מקצועיים, טכניים, רגשיים 
ובינאישיים.

ההכשרה תכין את קהל הלומדות להיות בלניות מקצועיות הנוכחות כמגדלור 
במקוואות השונים ברחבי הארץ ומפיצות באהבה ובמאור פנים את מצוות הטהרה.

** קבלת תעודת בלנית מותנה בביצוע קורס עזרה ראשונה בסיסי של מד"א/איחוד 
הצלה. 

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

קורס
זום לייב


