המכללה להכשרה תורנית  -למען ילמדו
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למד בשקידה והתמדה את הלכות מדריך חתנים ונישואין כפי דרישות הרבנות הראשית

תוכנית להסמכת מדריכי חתנים ונישואין
מטרת הקורס

ההרחבה ודרכי ההוראה סביב תכנית זו.

להכשיר את המשתתפים לקבל את הכלים
להדריך חתנים לפני הנישואים הן בהדרכה
ההלכתית והן בהדרכה המקצועית.

ארגז הכלים למדריך

לתת בידי המדריך את הכלים המקצועיים
ודרכי ההדרכה לזוגות המתחילים את דרכם
המשותפת יחד ,תוך שימת דגש לאוכלוסיות
שונות :בוגרי ישיבות ,בעלי תשובה ,ובעלי
רקע משפחתי מורכב.

בידי כל מדריך יופקדו :מצגות מרהיבות על
כל ההלכות ,חוברות הדרכה ,דפי הרחבה,
איזור אישי באתר לתלמיד למילוי שאלות
ומטלות אחרי כל מפגש ,סילבוס מסודר,
דפי וסתות  -לוח שנה

הכשרה מקצועית

בזכות ההכשרה בקורס זה ,ההדרכה תעשה
במגמה של נתינת כלים לפתור את מירב
המכשולים המצויים בתחילת הקשר ,ולתת
בידי כל חתן את הכלים המקצועיים  -בדגש
על תורת החסידות  -לבנות בית יהודי על
יסודי התורה והמצוות ,כפי שהם מוארים
במאור שבתורה  -זוהי תורת החסידות.

ההדרכה תתבצע בידי מומחים בעלי שם
בתורת הנפש ובזוגיות .כאשר בידי כל
מדריך תהיה תורה מוסדרת בהדרכת חתנים
בראשית דרכו בחיי הנישואין ,תוך מתן
כלים מקצועיים לתקשורת זוגית בריאה,
ומתוך דגש על אוכלוסיות היעד.

מה מיוחד בקורס הזה?

הכשרה הלכתית

כל מדריך יקבל את ערכת הלימוד וחוברות
ההדרכה לחתנים בהם הוא עתיד להשתמש
כמדריך חתנים .בתכנים אלו הושקעו עמל
ויגיעה רבים ,וטובי המומחים כתבו ,ערכו
והגיהו את תכנם.

המדריכים יקבלו הכשרה בהלכות הטהרה
על מנת לתת בידים כלים ללמד את החתנים
את כל דיני טהרת המשפחה הנוגעים
למעשה מפי רבנים מובהקים בתחומם.

במהלך הקורס יקבל המדריך את הרקע,

פיקוח הלכתי
התכנים ההלכתים בקורס מפוקחים ע"י
הרב דב טברדוביץ שליט"א .מעבר לכך,
כל חתן שיעבור הכשרה דרך התכנית של
המכון יוכל להירשם לבחינה קודם החתונה
אצל רבני המכון בכדי לוודא את מוכנותו
וידיעותיו בהלכות אלו.

סגל ההוראה

הנושאים הנלמדים

הרה''ג הרב יצחק אייזיק לנדא

הכשרה הלכתית:

רב העיר בני ברק

מבוא כללי להלכות טהרה
כיצד האשה נטמאת

הרה''ג הרב דב טברדוביץ

הרחקות והנהגה בזמן טומאה

מורה צדק ופוסק

תהליך הטהרה
השתלמות ראשונית ב"מראות הדמים"

הרב חיים שלמה דיסקין

חישובי וסתות

רב העיר קרית אתא

המצווה וקדושתה

הרב חיים יוסף גינזבורג
שליח הרבי וראש ישיבת רמת אביב

הרב נתן נטע גלבשטיין
דיין בבית הוראה ברחובות ,יועץ נישואין
ומדריך חתנים וותיק

הכשרה מעשית:
תפקיד מדריך החתנים
דידקטיקה להדרכה נכונה
הזוגיות במעגל החיים
שנה ראשונה ,הורים מתחילים ,חינוך
שר הפנים ושר החוץ

הרב שד''ב יהושע ליפש

חלוקת תפקידים ואחריות

דיין ומו"צ ומרצה במכללת למען ילמדו

מריבות  -כמה ,מתי ואיך?
ביקורת בונה או ביקורת הורסת

הרב מנחם וולף

אינטליגנציה רגשית בשיטת אימגו

יועץ זוגי B.A ,בפסיכולוגיה

שיחה שכלית ושיחה רגשית
התמזגות ונפרדות

הרב ד''ר אבידן מילבסקי

ביחד ולבד  -נושאי ליבת הזוגיות

מחבר ספרים ומרצה לפסיכולוגיה יהודית

פערים וציפיות בחיי האישות

זאב קרומבי ()MSW

גבולות ,חיבורים ותקשורת מוכוונת
אינטימיות

פרופ' חנוך מיודובניק

השתלמות מיוחדת:

פסיכיאטר בכיר

 .1כלים להדרכת חתן בהלכות המצויות
בבית יהודי בנושאים רחבים.
 .2מבוא לניהול משק בית מבחינה
כלכלית והכרת המושגים.

