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מה שבינהםבשביל הנשמההעצמה זוגיתחינוך ילדים

קבלה ורישום8:30-9:00

9:00-10:15

קשב וריכוז בבית- התמודדות משפחתית
הרב קובי ורחלי דביר

גידול ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז בשמחה ובסבלנות

מערכות יחסים בין בני הזוג לבין ההורים
הרב חגי לונדין 

כיווני חשיבה אמוניים ליצירת קשר וחיבור עם ההורים

טיפ טיפוח
אסתר בן אלבז

טיפוח העור ואיפור יום טבעי 

פתאום באמצע החיים
מיכל כהן, עו"ס

השפעות גיל המעבר

10:30-11:45

"הוא לא שם עלי"- האם אנחנו הורים סמרטוטים?
הרב יוני לביא

 האיזון הנכון בין לאהוב ולהכיל לבין הצבת גבולות

מסע אישי
 רות בנאי

החיפוש הזוגי והפנימי שהוביל לחיים משותפים לצד הזמר אביתר בנאי

סטיילינג בכיסוי ראש 
ד"ר מטפחת, חגית רז בן ישי 

איך להתאים לעצמך את הכיסוי המושלם

לשמח חתן עם הכלה
הרבנית עידית איצקוביץ

על אופיים של שמחות

12:00-14:15

תיאטרון לחישה "בנינו"- הצגה מצחיקה, שנונה ומרגשת על תקשורת זוגית, השונה והמשותף, החלומות, הפרשנויות, וכל מה שבינינו...

דברי ברכה, ראש העיר באר שבע מר רוביק דנילוביץ
הרב גדי מזוז - חבר מועצת העיר

שיעור מפי הרב שמעון כהן - ראש מוסדות בית מוריה
האתגרים החדשים שמעמידה המציאות הדיגיטלית בפני ההורים

הפסקה // ארוחת צהריים לנרשמות מראש14:15-15:00

15:15-16:30

אדוות הדחק 
 זיוית וורצמן, עו"ס

היבטים פסיכו-סוציאליים בהתמודדות עם קשיי פוריות

זוגיות, אהבה ונישואין
הרב חיים נבון 

על פי הרב סולוביציק

להוסיף שמחה וצבע לרענון המרחב הביתי
רות ונטורה 

התחדשות ורעיונות לעיצוב קליל וזמין,  במעגלי החיים

לב הטהרה
הרבנית שרה אליאסף

הכוונה והמעשה שבתוך טהרת המשפחה, העמקה במחשבת ההלכה

16:45-18:00

אהבה עצמית
ד"ר מיכאל אבולעפיה

איך לחבר את המתבגר לעצמו ולאהוב את מה שמצא שם

לשמר את האהבה 
יסכה שומר 

להחיות את האהבה בכל יום מחדש

לתקן את הקן
נדב ושרה רייכמן

על התמודדות ואמונה מתוך משבר

18:15-19:30
התוועדות עם אפרת ואהרן רזאל

הופעה אקוסטית משיריה של אפרת ומשיריו של אהרון

*יתכנו שינויים בתכנית, מידע מעודכן באתר בית מוריה


