כאן בונים
את דור העתיד

הכשרת מדריכות כלה ונישואין
באישור הרבנות הראשית לישראל

בשיתוף בית ההוראה שלמות המשפחה
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ובשיתוף אגודת מדריכי חתנים וכלות

מבוא
לשנה הראשונה לחיי הנישואין ולראשית הקשר הזוגי חשיבות מכרעת ומשמעותית על
המשך הקשר הזוגי והמשפחתי לכל אורך החיים .לא אחת ,קשיים ובעיות בחיי הנישואין
והמשפחה מקורם בבסיס הקשר כתוצאה מהרגלים ומכשולים שלא טופלו ,והלכו והתעצמו
עם השנים .הגישה המניעתית הרווחת כיום בעולם ,שמה דגש על מודעות ,הדרכה ואיתור
קשיים ובעיות בשלבים מוקדמים על מנת לתת להם מענה ופתרונות לפני שהם יוצרים
תחושת כישלון וחווית אכזבה .הדרכה מיטיבה בראשית הקשר הזוגי תעניק יסודות איתנים
המושתתים על תקשורת מעצימה ומקרבת ,יכולת התמודדות עם מאורעות החיים ,והנהגת
התא המשפחתי ההולך ונבנה.

מטרת הקורס
הקורס יכשיר את משתתפותיו לתפקידי :הדרכת כלות והדרכת נישואין .הדרכת כלות היא
ההדרכה עם הכלה ,והיא כוללת תכנים הלכתיים .הדרכת נישואין כוללת הדרכה לראשית
הקשר הזוגי וכוללת תכנים מקצועיים בשילוב מיומנויות מעשיות שיאפשרו להדריך את
הכלה ואת בני הזוג לבניית קשר מיטבי.
התכנית תעניק יכולת התערבות בבעיות אופייניות לשנים הראשונות לחיי הנישואין ותכשיר
את המדריכים לתת מענה אפקטיבי ומקצועי.
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מבנה הקורס ותכנית הלימודים
הקורס יכלול  17מפגשים עיוניים בני  5שעות כל אחד.
בנוסף ,יידרשו התלמידות ללימוד עצמי של ההלכות מתוך הספר "אפיקי מים".

דרישות הקורס
• משתתפות הקורס יהיו בעלות השכלה תורנית ,נשואות או שהיו נשואות.
• לימוד עצמי של הספר "אפיקי מים".
• נוכחות של  80%לפחות משיעורי הקורס.
• בוגרות הקורס יעברו מבחן רחב היקף על התכנים ההלכתיים ומקצועיים שנלמדו באופן
עצמאי ושנלמדו בכיתת הלימוד .את הבחינה יש לעבור בציון  80לפחות.

סגל ההוראה
• גב' רות בן סימון ,יועצת נישואין ומשפחה ,פסיכותרפיסטית ,יועצת בחיי אישות -
מרכזת התכנית.
• הרבנית רבקה רובינשטיין  ,M.Aיועצת נישואין ומנחה בחיי אישות
• גב' מרב בקשי  ,MSWיועצת נישואין ומשפחה בכירה ,מנחה בחיי אישות
• דר' חנה קטן ,רופאת נשים.
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מבנה הלימודים
השיעורים יכללו השקפה ,הסבר ,דוגמאות והמחשות ,פראקטיקה ודידקטיקה להנגשת
הלימוד לכלה .כל מפגש יוקדש בחלקו להלכה ,כאשר המשתתפות ילמדו בלימוד עצמי
את ההלכות לפי הספר "אפיקי מים" של הרב משה פנירי .חלקו השני של המפגש יוקדש
לזוגיות ואישות.
סה"כ  17מפגשים:
• המאפיינים הייחודיים של קשר הנישואין בבית היהודי
• מצוות הבית היהודי וטהרת המשפחה :לימודי ההלכה בשילוב מטודות להעברה
• המעבר מחיי הבחרות לחיי הנישואין
• התחדשות ושמחה בקשר הזוגי
• מיומנויות התקשורת הבין אישית
• מחויבות ונאמנות בקשר הנישואין
• יום החופה ,קדושת הבית
• השקפה נכונה וגישה לקיום חיי נישואין יציבים ומועילים
• מודל בניה ופיתוח אינטימית רגשית
• הנחיה בחיי אישות
• אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האשה
• שימור וטיפוח קשר הנישואין
• זיהוי מוקשים ומורכבויות ודרכי פעולה
• פראקטיקה ודידקטיקה בהדרכה ,סדר ההדרכה ,הדרכה למגזרים שונים
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תעודות
למסיימות הקורס בהצלחה תוענק תעודה מאת מרכז י.נ.ר באישור הרבנות הראשית
לישראל ,בשיתוף ואגודת מדריכות כלות בישראל ובחסות בית ההוראה "שערי הלכה
ומשפט"
תעודה תנתן לאחר עמידה בכל מטלות התכנית ,נוכחות של לפחות  80%ותשלום שכר
לימוד מלא.

עלות הקורס
 ₪ 300 + ₪ 3200דמי רישום.
ניתן לפרוס לתשלומים  -בכרטיס אשראי :עד  8תשלומים .בשיקים :עד  5תשלומים.
ביטול לימודים בכפוף לתקנות מרכז י.נ.ר.
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לפרטים נוספים והרשמה:

avigail@ynrcollege.org | 02-6321603

מרכז י.נ.ר המרכז המוביל והמקצועי ללימודי ייעוץ והנחייה
בית הדפוס  ,30ירושלים ז'בוטינסקי , 100פתח תקווה
rishum@ynrcollege.org | YNRcollege.org | 02-6321602
6

