
 

 בס"ד
  סיליבוס -קורס הכשרת מדריכות כלה 

 
 יחידה ראשונה תאריך

10:00-11:30 
 –יחידה שניה 

11:45-13:15 
 – פתיחה היכרות 31.10כב חשון  .1

  נורית רוקח 
  מאיפה מתחילים?

 נורית
 

 פיזיולוגיה של אישה 7.11כט חשון  .2
 דר פרידמן לב

 מתי נאסרים? 
 נורית/

 הרגשות 14.11ו כסלו  .3
 נורית

 כתמים
 נורית

 לם תאורי – מבוא לזוגיות 21.11יג כסלו  .4
שבעה  -מדין תורה ועד ימינו  28.11כ כסלו  .5

 נקיים
 נורית

 דימוי גוף ונפש אצל כלה 
 רבקי ישראלי

 חופשת חנוכה 5.12כז כסלו 
שבעה  -מדין תורה ועד ימינו  12.12ד טבת  .6

 נקיים
 נורית

 שבעה נקיים -מדין תורה ועד ימינו 
 נורית

 הבנת ההתמודדות במעבר בין רווקות לחיי הנישואין ודימוי גוף 19.12טבת יא  .7
 מאור קפלן

 הרחקות -התנהגות בזמן איסור  26.12יח טבת  .8
 נורית

 הרחקות -התנהגות בזמן איסור 
 נורית

 הכנות לטבילה חציצות 2.1כה טבת  .9
 נורית

  פתרון קונפליקטים כמינוף  -זוגיות 
 תמי סמט

 לטבילה חציצות הכנות 9.1ג שבט  .10
 נורית

 תפקיד הבלנית –הטבילה 
 נורית 

 חיי אישות 16.1י שבט  .11
  אקרמן ר בויאר"ד

 חיים בקדושה 23.1יז שבט  .12
 נורית 

        הבדלים בין נשים וגברים בנושא מיניות 
 רבקי ישראלי

 10:00-12:00 –נילי ארבל  30.1כד שבט  .13
 אתגרי פוריות בתחילת הדרך

 חיים בקדושה
 נורית

פגיעות מיניות והשפעה על חיי  6.2ר"ח  –א אדר א  .14
 10:00-12:00אישות 

 / שעתיים כנרת סמואל

 פרישה סמוך לוסת –וסתות 
 נורית

               החויה הרוחנית שבטהרה 13.2ח אדר א  .15
 בת שבע רוט

בת מפגש עם כלה שאינה שומרת מצוות 
  שבע

 
 יל כלולותלהכנה לכלים מעשיים ל 20.2טו אדר א  .16

 אורית לם
 נורית - וסתות

  תכנון משפחה הרב רימון  כיסוי ראש הרב רימון 27.2כב אדר א  .17
 חני פרנק 6.3כט אדר א  .18

 אמצעי מניעה
 נורית - דיני כלה

השלמות הלכתיות וחלוקת מבחן  13.3ו אדר ב  .19
 המסכם

 אורית לם כלים מעשיים להדרכת חיי אישות

 פורים שמח! –חופשה  27.3 –תענית אסתר  –יג אדר ב 
 בניית מערך הדרכה 27.3כ אדר ב  .20

 נורית
 –נורות אדומות בהדרכת כלה 

 תמי סמט 
 מועד אחרון להגשת מבחן מסכם ל ניסן

 מעגל מסכם, דברי ברכה וחלוקת תעודות י אייר .21
 

 הכל ילווה בהלכה למעשה:
 לכלה לימודאיך מנגישים את ה -ארגז כלים 

 
    ולהשכיל לשמוע ללמוד  וללמד...""תן בליבנו בינה להבין 


