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קורס מדריכי חתנים נועד במטרה לעזור לכם להיות מדריכים מהשורה הראשונה .אנו מלמדים בעיון רב את כל הלכות טהרת
המשפחה והאיסורים בתקופה האסורה .מתי לפנות לרב וכיצד לבדוק את הכתמים .אבל את הדגש הגדול אנו שמים בעיקר על
חיי משפחה טהורים ושמירת כבוד האישה .כדי שתזכו לזקוף לזכותכם בית יהודי כשר וטהור.

מבנה הקורס
הלימודים מתקיימים במשך  4חודשים כ  15מפגשים ,פעם בשבוע שיעור של  3שעות ,ובנוסף משימה שבועית
)שיעורי בית(.

השיעורים הנלמדים בקורס
במהלך הקורס אנו נתמקד על שני הנושאים:
הנושאים בפן העיוני )הלכתי(:
•
•
•
•
•

העקרונות בהדרכת חתנים.
אודות מחזור האישה.
הרחקות ותקופת האיסור.
כתמים ,וסת ,פרישה וכו'.
שבעה נקיים ,מקווה ותהליך הטהרה.

הנושאים בפן הרוחני )חיי משפחה(:
•
•
•
•
•
•
•

כיצד לנהוג בתקופת האירוסין.
ליל הכלולות.
חיי זוגיות מוצלחת.
טהרת המשפחה בבית יהודי.
היריון ולידה.
תקשורת חיובית בין בני זוג.
צרכי ליבה בנישואין.
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טקס סיום וחלוקת התעודות
תעודת מדריך מטעם הרבנות הראשית לישראל )ציון עובר  ,(65%בנוסף בסוף הקורס יקבלו התלמידים תעודה מפוארת מטעם
האקדמיה התורנית 'לומדים'.

מידע נוסף בנושא קורס הדרכת חתנים
הידעת! רוב הזוגות שמצליחים לשמור על זוגיות ארוכה הם אלו שקיבלו הדרכה טובה ושמרו על חיי משפחה טהורים.
למה כדאי לך לבחור באקדמיה התורנית 'לומדים'?
לומדים הינו המכון היחידי בארץ ובעולם שמקפיד על כך שהחומר הנלמד במהלך הקורס יהיה חומר תכל"ס.

עלות הקורס₪ 2,500 :

 -מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.

טלפון לבירורים נוספים והרשמה לקורס – 077-997-2740
לחצו על הקישור כדי לקבל פרטים נוספים – קורס מדריכי חתנים
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