בס"ד

סופ"ש "הורות לנצח"
ימי לימוד ושיח להורים למבוגרים צעירים ()+20
מיום שישי ב 9:30-בבוקר ועד מוצ"ש
שבת 'וארא' ,כ"ט טבת  -א' שבט27-28.1.17 ,
יום שישי
עוף גוזל – מי מממן את הטיסה?

9:30-11:45

התנהלות כלכלית של הורים מול ילדיהם הבוגרים בתחנות החיים השונות (לימודים ,מימון שעות
פנאי ,הכנות לחתונה ,קשר עם מחותנים והזוג הצעיר)
מרצה :נחמן לידור – מומחה לכלכלת המשפחה
11:45

קפה ועוגה

12:00-13:30

מעגלי שיח מקבילים לבחירה:


גדיים נעשו תיישים – על הקשר שבין הורים לרווקים מתאחרים
מנחה :שירת מלאך – יועצת לרווקים ,יזמת חברתית ומנכ"לית ישפה לשעבר



חם חמות וחומות – גבולות הקשר בין הורים וזוגות צעירים נשואים
מנחה :נחמה קירשנבאום אבינר – פסיכולוגית קלינית ,שותפה בהובלת מיזם "הורות לנצח"



כאן גרים בכיף? – על הורים המגלים מבוגר נוסף החי בבית
מנחה :הרב משה ברלינר –  ,MSWראש מכון נתיבות

13:30

טעימת צהרים קלה בלובי

14:00

קבלת חדרים

ליל שבת
16:49

הדלקת נרות בלובי המלון

17:00

תפילת מנחה בבית הכנסת
קבלת שבת
דבר תורה – הרב אברהם וסרמן ,ראש הכולל בישיבת ההסדר רמת גן ורב קהילה בגבעתיים
תפילת ערבית

18:30

סעודת ליל שבת בחדר האוכל
דבר תורה – הרב פרופ' נריה גוטל ,נשיא מכללת אורות ישראל (לשעבר) ורב קהילה בירושלים
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20:00

"בני ברק פינת גבעת שמואל" – מודלים שונים למקומם של ההורים במציאת "החצי השני" של
ילדיהם הבוגרים
חלק א' :ד"ר נאוה וסרמן ,פסיכותרפיסטית ,מרצה באקדמיה ומנהלת 'גלימה' ,חוקרת חסידות גור
ומחברת הספר "מימי לא קראתי לאשתי – זוגיות בחסידות גור" ,בשיחה על שידוכים בחסידות גור
ובמגזר החרדי
חלק ב' :רב שיח בהשתתפות הרב משה ברלינר ,הרב פרופ' נריה גוטל ,שירת מלאך ,ונחמה
קירשנבאום אבינר
מנחה :הרבנית ענת נובוסלסקי ,פסיכולוגית ,מנהלת ומייסדת מיזם 'הורות לנצח' ,ראש 'שאלינא' –
בית הוראה ולימוד לנשים

שבת
7:30

קפה ועוגה

8:00

תפילת שחרית
דבר תורה – הרב פרופ' נריה גוטל

10:30

קידוש וארוחת בוקר

 13:00-11:30מעגלי שיח מקבילים לבחירה (כמו ביום שישי):


גדיים נעשו תיישים – על הקשר שבין הורים לרווקים מתאחרים
מנחה :שירת מלאך – יועצת לרווקים ,יזמת חברתית ומנכ"לית ישפה לשעבר



חם חמות וחומות – גבולות הקשר בין הורים וזוגות צעירים נשואים
מנחה :נחמה קירשנבאום אבינר – פסיכולוגית קלינית ,שותפה בהובלת מיזם "הורות לנצח"



כאן גרים בכיף? – על הורים המגלים מבוגר נוסף החי בבית
מנחה :הרב משה ברלינר –  ,MSWראש מכון נתיבות

13:10

תפילת מנחה

13:30

סעודת שבת בחדר האוכל
דבר תורה – הרב אברהם וסרמן
שינה בשבת תענוג
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16:00

קפה ועוגה

16:20

בין הורים וילדים בוגרים – גבולות גזרה הלכתיים
עיון במצוות כיבוד הורים; לא מה שחשבתם – הרבנית ענת נובוסלסקי
עיון במצוות "כיבוד" ילדינו הבוגרים – הרב פרופ' נריה גוטל

17:45

תפילת ערבית
הבדלה

18:10

בחירה חופשית – כשהצעיר הבוגר בוחר בדרך חיים אחרת
הקרנת קטעים מהסרט 'בת הרב'
דיון בהובלת הרב אברהם וסרמן וד"ר נאוה וסרמן

19:30

צאתכם לשלום

יתכנו שינויים בתכנית
ט.ל.ח.
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