
 

 

 דבס"
 מיניות בריאההנחיית 

 זתשע"  רביעייום 
 

 ליווי אקדמי: ד"ר אנה רובל
 רכזת התכנית: מאור קפלן

 

 13:30-15:00 11:30-13:00 8:30-11:15 תאריך 

סדנת עיבוד  מיניות בקרב ילדים ומתבגרים –סימסטר א 
 קבוצתי /

תמי סמט ומאור 
 קפלן

 הנחיית קבוצות/
ד"ר גרסיאלה  

 ספקטור ביתן

 ד' אלול 1
7.9.16 

   אלישע אזר היסטוריה של המיניות

 י"א אלול 2
14.9.16 

   ד"ר אנה רובל מבוא למיניות

 י"ח אלול 3
21.9.16 

בירור  –מיניות ויהדות 
 מושגים

   שולמית בן שעיה

 כ"ה אלול 4
28.9.16 

מיניות בריאה בגיל 
 הרך

   שירלי בן שלמה

 ג' תשרי 5
5.10.16 

אנטומיה פיזיולוגיה של 
 הגבר

   אלישע אזר

    יום כיפורים  

    סוכות  

כ"ד תשרי  6
26.10.16 

הדרכת הורים למיניות 
 בריאה

 דבוד"ר יוכבד 
 

  

 א' חשוון 7
2.11.16 

אנטומיה פיזיולוגיה של 
האישה + מיניות 

 נורמלית

   מיכל לוריא

 ח'  חשוון 8
9.11.16 

התמודדויות במיניות 
 בקרב נוער דתי

   מאור קפלן

 ט"ו חשוון 9
16.11.16 

התמודדויות של 
 מתבגרים בנים

   ליאור לביא

 כ"ב חשוון 10
23.9.16 

בריאות וחיבור ביחס 
 לוסת

   שרמןמרב 

 כ"ט חשוון 11
30.11.16 

   ליאת שיק נווה שרירי רצפת אגן

 ז' כסלו 12
7.12.16 

   תמי סמט חינוך לצניעות

 י"ד כסלו 13
14.12.16 

מוריה תעסן  סדנת ריקודי בטן
 מיכאלי

  

   סוגיות במיניות –סימסטר ב'  

 כ"א כסלו 14
21.12.16 

מפגש  –אני ומיניות 
 ובחינת עמדות

   ד"ר אנה רובל

    חנוכה  

 ו' בטבת 15
4.1.17 

דימוי גוף והפרעות 
 אכילה

ד"ר תמירה 
 פיינסילבר

  

 י"ג טבת 16
11.1.17 

חוויית המחזוריות 
 הנשית

   דפנה פלר

 כ' טבת 17
18.1.17 

   אריאל כהן ארקין זהות מינית



 

 

 

 כ"ז טבת 18
25.1.17 

   נילי ארבל פוריות ומיניות

 ה' שבט 19
1.2.17 

   שירת מלאך רווקות ומיניות

 י"ב שבט 20
8.2.17 

הלכות נידה במבט 
 מעצים

   אחינעם בן גיגי

 י"ט שבט 21
15.2.17 

   ד"ר יניב אפרתי פורנוגרפיה

 כ"ו שבט 22
22.2.17 

נשים וגברים 
 באינטראקציה מינית

   ד"ר אנה רובל

 ג' אדר 23
1.3.17 

בניית סביבה בטוחה, 
זיהוי וטיפול בפגיעות 

 מיניות

   חפצי קיגל

 י' אדר 24
8.3.17 

פגיעות מיניות 
 והשפעתן על המיניות

   רות פולד

 י"ז אדר 25
15.3.17 

 עבודה עם הורים + 
 הנחיית עמיתות

   ד"ר יוכבד דבו

 כ"ד אדר 26
22.3.17 

 נשיות במבט מעצים + 
 הנחיית עמיתות

   אסתר גופר

   מיניות זוגית –סימסטר ג' 

 ב' ניסן 27
29.3.17 

מפגש  –אני ומיניות 
 ובחינת עמדות

   ד"ר אנה רובל

 ז' אייר 28
3.5.17 

מודלים במיניות + 
 מיניות גברית

   אלישע אזר

 י"ד אייר 29
10.5.17 

תהליכים ביחסים 
 אינטימיים

   דפנה פלר

 כ"א אייר 30
17.5.17 

   שולמית בן שעיה מפגש בין הלכה ומיניות

 כ"ח אייר 31
24.5.17 

הזוג הצעיר בתחילת 
 הדרך + בניית סדנא

   

    שבועות  

 י"ג סיון 32
7.6.17 

השפעת הריון ולידה על 
 המיניות

   ד"ר אנה רובל

 כ' סיון 33
14.6.17 

אמצעי מניעה 
 והשפעתם על המיניות

ד"ר דיאנה 
 פלטשר

  

 כ"ז סיוון 34
21.6.17 

   יסכה אופנהיים סדנת שיווק

 ד' תמוז 35
28.6.17 

    צעצועי מין

 י"א תמוז 36
5.7.17 

קשיים בתפקוד המיני + 
סוגי טיפולים  הכרות עם

 מיניים

   ד"ר מיכל לוריא

 י"ח תמוז 37
12.7.17 

מיניות בגיל המעבר 
 ובזקנה

   ד"ר אנה רובל

 כ"ה תמוז 38
19.7.17 

   יסכה אופנהיים סדנת שיווק

 ג' אב 39
26.7.17 

    סיכום

      


