
70
 

לנרשמות עד
 כ״ה סיון 1.07.16

כ״ו סיון עד ד׳ תמוז

 ₪ 165
₪ 145

 ₪ 110
₪ 100

(2.7-10.7)
₪ 190₪ 130

08-6409760

8:30-15:00

₪ 220₪ 125

₪ 130 ₪ 240

14:00-19:00 9:00-13:00
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חכמת נשים
הכנס השנתי לנשים של בית מוריה

יום שלישי | ו׳ תמוז תשע״ו | 12.07.2016

ל׳ סיון

tchiyastem@gmail.com |  052-7204808

תשע״זתשע״ז

בכשרות הרבנות באר שבע
באישור הרב שמעון כהן



9:00-10:00

8:30-9:00

10:15-11:15

11:30-14:00

15:00-16:00

16:15-17:15

17:30-19:00

קבלה ורישום

הפסקה - כיבוד קל ושתייה

הפסקה - כיבוד קל ושתייה

הפסקה - כיבוד קל ושתייה

הפסקה - כיבוד קל ושתייה

הפסקה וארוחת צהריים

* יתכנו שינויים, מידע מעודכן באתר

מה שבינהםהעצמה זוגיתממני אליךחינוך ילדים

הגב׳ אסתי ארנד | מנחת הורים
לדבר על רגשות.

במפגש נברר איך ללמד אותם לדבר בפתיחות על מה שמתרחש ליבם, 
לכבד את רגשותיהם ולהמנע מחסימות.

ד"ר אדווה ביטון | אמה של אדל ביטון הי''ד, מייסדת עמותת אדל (אני 
דואג לאחר) המסע -לכל אדם ניתנת האופציה לבחור, בתוך החושך קיימת 

גם נקודה פנימית של אור. מתוך הכאב הגדול, צומחת תקווה חדשה 
ועשיה למען האחר.

אליעזר ושרה רוזנפלד | אליעזר בעל להקת ''הניגון שבלב'', שרה 
מנהלת מרכז טיפולי במטה בנימין.

''ניגון של אמונה''. סיפור חיים של בני הזוג על התמודדות מול אובדן של 
בנים ובני משפחה. מדוע וכיצד בוחרים בחיים.

הרבנית דינה ראפ | מלמדת ב''מדרשת הרובע'' -
כשהולכים יחד מגיעים רחוק. כשהולכים לבד, מגיעים מהר אבל נוצרת 

תחושת עצבות, לעומת זאת כעמליו ופועלים על ה''יחד'' מגיעים בשמחה 
אל השליחות האלוקית המוטלת על המשפחה. 

הרב יצחק לוי | ר״מ בישיבת קרני שומרון
כעס או אי כעס (איכס!) ?

האם ניתן להתגבר על מידת הכעס, וכיצד?
והאם כדאי בכלל או שמא יש להיות ״טבעי״?

הרב יהושע שפירא | ראש ישיבת רמת גן.
חינוך לעבודת ד'. 

כיצד בדור שלנו נוכל לחנך את ילדינו לדרך התורה?
על חינוך לַלַהט ְבִּלי ַלַחץ

ברוריה ברטלר | בוגרת שנקר ומנחת קבוצות מוסמכת מטעם בר אילן כותבת 
ומפיקה את מדור הסטיילינג "לראות את עצמך אחרת" במגזין פנימה  "כמו שאת 

- התאמת הבגד לפרופורציית הגוף". בהרצאה נשוחח ונעמוד ביחד על ההבדלים בין 
"היפה" לבין "המתאים " כאשר אני בוחרת להתלבש, נבין ביחד מאיזה מקום כל אחת 

ואחת בוחרת להתלבש, ונלמד איזה בגד משמח את מבנה גופי וכיצד באופן פשוט וקליל 
כיצד ניתן להאיר ולטשטש אזורים בגופנו באמצעות הבגדים.

דר' ציפי ריין-פסיכולוגית | מטפלת זוגית ומשפחתית, מרצה במכללת 
אורות, אוניברסיטת בר אילן ומכללת הרובע.

העצמה זוגית.
כלים להעשרה והתחדשות בזוגיות, כיצד בונים קומה לזוגיות בריאה.

הרב חגי לונדין | ר''מ בישיבת ההסדר שדרות.
צמיחה רוחנית בחיי השיגרה בימי השגרה אנו מוצאות לא פעם את 

עצמנו שחוקות, ועמוסות בטירדות והעולם הרוחני נראה מאי פעם. כיצד 
נוכל למצוא את עבודת ה' בימים הללו וכיצד מנחילים זאת למשפחה.

הרב גבריאל קרסקס | מרצה בכיר בתחום הזוגיות והמשפחה
החמצה. יש לנו תחושה שאנחנו אלה שעושים טובה לילד כשמגדלים 

אותו. אם הייתי יודעת שבני יהיה הרמטכ'ל הבא או הרב הראשי לישראל 
האם גם אז הייתיחשה כך? איך לא נחמיץ את גידולם של ילדנו.

הרבנית עידית אצקוביץ
מלמדת ב''מדרשת הרובע''

כוחות הנפש של האיש והאישה.
ההבדלים כחוזקה והשלמה לבניית האחד. 

דר' חנה קטן | מומחית ברפואת נשים. אינטימיות ונפש האישה במעגל 
החיים האשה צועדת במעברים שבחייה כשתהליכי גוף ונפש הולכים יד 

ביד- מגיל ההתבגרות ועד גיל המעבר. אתן מוזמנות להתחבר למסע הזה, 
ולצלול לרזי הקשר האינטימי והנפשי שבכל תקופת חיים.

הרב יהודה בן ישי
רב במכון אורה וקהילת ''אמונה שלימה'' בירושלים.

''מן המיצר אל המרחב''
תפקידם של היסורים במהלך הדורות ובגאולתם של ישראל.

הרבנית אסתר לבנון | יועצת זוגית ומשפחתית.
הכנת הבנות לגיל ההתבגרות. בנות המגיעות לגיל ההתבגרות, ניצבות 
בפני נעלם פיזיולוגי וריגשי. זכות וחובה היא לנו, האימהות, להכין את 

בנותינו למצב חדש. כיצד נעשה זאת בשיחה פתוחה ועניינית.

הרבנית חדוה דרשביץ
יועצת זוגית

חילוקי דעות בזוגיות - מפתח לצמיחה. איש ואשה עפ''י גדרי הבריאה 
נבראו הופכיים זה לזו. כיצד נעמוד באתגר אחדות ההפכים בזוגיות שלנו.

גב' יעל זלץ | יועצת אירגונית, מחברת הספר ''הבית - העסק הנבחר''.
האצלת סמכויות: אמהות רבות מרגישות שהכל מוטל על כתפיהן ויש מהן שאינן מנסות 

לקבל עזרה. איך להאציל סמכויות ולקבל עזרה בתשלום וגם מבני המשפחה? הכל 
בעזרת כלים מעשיים על פי "הפירמידה של האצלת הסמכויות". כולל כלים לניהול 

קונפליקטים ולהשגת שיתוף פעולה.

מרא דאתרא הרב יהודה דרעי - הרב הראשי וראב"ד באר שבע
מופע סיום-''אישה אחת ולתמיד''

מופע סטנדאפ צופיה לקס "אשה אחת ולתמיד" - עוסק בחייה של האשה מיום בואה לעולם עד צאתה ממנו.
לידה. התבגרות. זוגיות. שכנות. מקווה. סבתאות . חמאיות ועוד ועוד... מובטחת לכם חוויה רב פעמית. עין לא תשאר יבשה... גם לא כיסא.

״שיפתח בנו שער'' - להקת עלמא במופע מוזיקלי משובח הנע בין קצב ועצמה לצד רגעי תפילה עדינה ומרגשת. 
דברי ברכה רה"ע מר׳ רוביק דנילוביץ׳ - ראש עיריית באר שבע, הרב גדי מזוז - חבר מועצת העיר

שיעור מפי הרב שמעון כהן - ראש מוסדות בית מוריה


