
 בס"ד 

 התשע"ו  -גב ההר קורס הדרכת כלות 
 בהובלת שולמית בן שעיה

 
; 19:15 – 20:45 21:00 – 22:30 

 מפגש פתיחה והכרות                                                               - 15.11 –ג' כסלו 

 

 שולמית – פתיחה הלכתית 29.11 –יז כסלו  .1

 

 אלישבע חי –תפקיד המדריכה 

יום  – 15.12ג' טבת  .2
 שלישי

 - כתמים - הרגשות –כיצד אשה נאסרת 
 שולמית

 

הרב שמעון   -בונים משפחה בישראל 

  בן שעיה

 - חכם שאלת –צבעים  -כתמים    לביאה פז – 1מבוא לזוגיות  20.12ח טבת  .3
 שולמית

 

 לביאה פז – 2מבוא לזוגיות  27.12טו טבת  .4

 

 שולמית סדנא –גוף וקדושת הגוף 

 

 הזוגיות בימינו אתגרי –הרבנית מלמד 3.11כב טבת  .5

 
 שולמית - הרחקות

 

 לביאה פז – 3מבוא לזוגיות  שולמית - הפסק טהרה ושבעה נקיים 10.1כט טבת  .6

 

  ד"ר מרים בויאר – וקשיים בחיי אישות סידור ווסת, אנטומיה נשית וגברית 17.1ז שבט  .7
 

יום  26.1 –שבט  טז .8
 שלישי

 שולמית - הכנות לטבילה

 

  -חווית הטבילה  -המקווה עבורי 
  שולמית

 

  אחינעם בן גיגי  –מבט רוחני על הלכות טהרה   31.1כא שבט  .9
 

 פתיחה לאישות –מותר לדבר על זה   שולמית – טבילה 7.2כח שבט  .10
-  

 שולמית
  14.2ה אדר א  .11

  מכון פועה -הרב לואיס  –מניעת הריון ואתגרי הפוריות 

 

 שולמית -פרישה סמוך לווסת + ווסתות  21.2יב אדר א  .12

 

  הרבנית מלמד

 היבטים רעיוניים ורוחניים –אישות 
 

 יצר הרע או יצר החיים? –מיניות  28.2יט אדר א  .13
 

 שולמית – קודם כל ידע! –אישות  

 

 - דגשים בהדרכה לקראת ליל כלולות 6.3כו אדר א  .14
 שולמית

  שולמית - האתגר –אישות 

 

  13.3ג אדר ב  .15
במבטה של בלנית  טבילה במקווה

 נחמה שולמן -  מיוחדת
 

 
 ?שולמית – סדנא – העונג והשמחה

  שולמית –דיני כלה  שולמית  זוגיות האתגר! 20.3י אדר ב  .16

 התמודדות מול  משפחות המוצא 27.3יז אדר ב  .17

 הרב לירון כהן
הקשר עם הכלה וזיהוי נורות אדומות 

 תמי סמט –



 בס"ד 

 התשע"ו  -גב ההר קורס הדרכת כלות 
 בהובלת שולמית בן שעיה

 
 אלישבע חי –כלות מכלות שונות  3.4כד אדר ב  .18

 
פגיעות מיניות והשפעתן לקראת חיי 

 אחינועם בן גיגי הנישואין  

 
 חופשת פסח 

 הדרכת חתנים  1.5כג ניסן  .19
 

 המפגש המשותף
 

 אתגרי הכלה אשת הקבע
 שיח נשות צבא –

 שולמית - לימינומדין תורה  ל' ניסן .20

 

 - הדרכת כלה שאינה שומרת מצוות
 שולמית

 
 שו"ת הלכתי מסכם  מפגש לחלוקת תעודות

 

  מעגל סיכום

 


