
 

 1תוכנית הקורס -קורס מדריכי חתנים התשע"ו 
 

 : 1מפגש 
 פתיחה -חיים מלכה,  מנהל מרכז נריה למשפחה, רכז הקורס 

 הקמת בית בישראל -מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א 
 גדר איסור נידה -הרב ניר כהן 

 
 :2מפגש 

 תמי סמט:הפסיכולוגית 
 צא בחיי הזוג. מורכבויות מצויות,העמקת ההבנה במקום של משפחות המו -" הזוג והוריהם" א. 

 תפקיד מדריך החתנים.
 

 היכולת להכיל  מודלים שונים של זוגית, וכיצד הדבר משפיע על ההדרכהב. 
 

 :3מפגש 
המצויות אצל חתנים בתקופה זו והתמודדות  המורכבויותתקופת האירוסין.  -הרב דני אלינר 

 .איתן
 כללים בהלכות וסתות -הרב ניר כהן 

 
 :4מפגש 

מבט רוחני אמוני על התחום, והיכרות עם העולם הנפשי של מניעת הריון,  -הרב עוזי ביננפלד 
 הזוגות הנשואים בימינו בתחום זה

ההלכתית, והיכרות עם הפסיקה של גדולי לימוד יסודות הסוגיה מניעת הריון,  -הרב שמעון לפיד
  .בשאלות מצויות ישראל

 
 :5מפגש 

בשנות הנישואין  והמשפחההזוגיות התפתחות  שלבי -אברהם כץ, מטפל זוגי ומשפחתי
 הראשונות.

 כללים בהלכות כתמים -הרב ניר כהן

 
 :6מפגש 

 מטפל זוגי ומשפחתי -אילן יפרח 
 הבסיסיים של תקשורת זוגית מיטביתהיכרות עם הכללים  -חוקי הזוגיות 

 
 :7מפגש 

 חופה וקידושין, לימוד הלכתי והבניית הלימוד עם החתן -הרב שמואל רוזנפלד 
 דיני הרחקות, חלק א -הרב ניר כהן 

 
 :8מפגש 

 שבעת ימי המשתה -הרב נעם רימון 
 דיני הרחקות, חלק ב -הרב ניר כהן 

 
 :9מפגש 

, דגשים לתקשורת מיטבית בין בני הזוג בימי ה של הכלהעולמ -רבקה שרמן, יועצת נישואין
 הריחוק

 הפסק טהרה וז' נקיים -הרב ניר כהן 
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 :10מפגש 
 חומרות וקולות בטהרת המשפחה, שאלת חכם. -הרב אשר אבידן 

 כללים בהלכות טבילה -הרב ניר כהן 
 

 :11מפגש 
 הפסיכולוגית תמי סמט:

ם וכיצד נכון להתייחס המבדילים בין גברים לנשיקווי אופי כלליים  -א. עולמה של האשה 
 ו.להבדלים אל

 מה תפקיד המדריך -זיהוי נורות אדומות במהלך ההדרכה ב. 
 

 :12מפגש 
 הלכות צניעות -הרב אשר אבידן 

 דיני כלה -הרב ניר כהן 
 

 : 13מפגש 
 מקומם של חיי האישות בחיי זוג יהודי. -הרב עוזי ביננפלד 

 הדרכת חתן מהקהילה האתיופית -והרב אוריאל אלעזר  הרב קובי לוין
 

 :14מפגש 
 מכון פוע"ה: -הרב אודי רט 

 רקע אנטומי -א. רביה 
 חלק א -ב. חיי אישות 

 
 :15מפגש 

 מכון פוע"ה: -הרב אודי רט 
 חלק ב -א. חיי אישות
 חלק ג -ב. חיי אישות 

 
 :16מפגש 

 סדנה -א. מודעות רגשית 
 ן 'חילוני'.ב. עולמו הנפשי של חת

 
 :17מפגש 

 .בירור בקבוצות של דילמות מצויות בהדרכה, בהנחיית מדריכי חתנים ותיקים -פרקטיקום 
 

 :18מפגש 
 חיים מלכה, מנהל מרכז נריה למשפחה

 א. תבנית ההדרכה, דגשים מעשיים במבנה ההדרכה ותכניה.
 ב. הדרכת חתן 'חילוני'.

 
 :19מפגש 

 סיכום וחזרה למבחן -הרב ניר כהן 
 
 
 


