תוכנית לדוגמא
הכשרת יועצות ומדריכות להלכה ורפואה בחיי הזוג
שיעור 1
16:45-18:15

שיעור 2
18:30-20:00

שיעור 3
20:15-21:45

1

הרב מנחם בורשטין
פתיחה והכרות

גב' סימה חיימסון
אנטומיה ופיזיולוגיה

הרב דב פופר
הכרות עם תחומי הייעוץ של
מכון פוע"ה

היריון ולידה
2

הרבנית שרה אליסף
אימהות במהות

הרב מנחם בורשטין
הלכות היריון והנקה

הרב דב פופר
בדיקות סקר גנטיות

3

הרבנית קטי מנדלביץ
שלבים בחיי נישואין

הרב דב פופר
בדיקות בהריון

הרב דב פופר
בדיקות בהריון

4

גב' נחמה לרנר
חשיבות שרירי רצפת האגן
וחיזוקם במהלך החיים

גב' רחי היין
אובדן היריון

הרב דב פופר
הפלות חוזרות
והריון בסיכון

5

הרב מנחם בורשטין
יסודות הגנטיקה בתורה-
פרשת ויצא

גב' סימה חיימסון
מהלך הלידה

הרב דב פופר
מעמד העובר
וגבול החיים

6

להיפגש ,לחוות ,ללמוד
יצירת שיח משמעותי
במפגש עם נשים

הרב דב פופר
המשך :מעמד העובר
וגבול החיים

הרב דב פופר
הלכות לידה

7

גב' ענת דניאלי
דיכאון אחרי לידה

הרבנית נעמי בן נתן
ללמוד וללמד-
דגשים דידקטיים וחינוכיים
בבניית מערך שיעור לקבוצת
נשים

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכות

8

גב' חגית דיקשטיין
שיטת אביבה והשפעתה
בתחומים שונים

טהרת המשפחה ואישות
הרב אלחנן לואיס
סדר השתלשלות ההלכה בדיני
טהרת המשפחה

הרב אלחנן לואיס
הלכות הרגשות וכתמים

9

ד"ר שרון גלפר גרוסמן
דימומים לא סדירים,
פצעים ודלקות בנרתיק
והשפעתם על טהרת
האישה

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכות

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכות

10

סימה חיימסון
בודקת טהרה -תפקידה
ואפשרויות לשיתוף פעולה
עם דמויות נוספות בקהילה

הרב מנחם בורשטין
בעיות גינקולוגיות היוצרות
שאלות הלכתיות ופתרונן

הרב מנחם בורשטין
בעיות גינקולוגיות היוצרות
שאלות הלכתיות ופתרונן

11

הרב אלחנן לואיס
הלכות הפסק טהרה
ושבעה נקיים

הרב דב פופר
הלכות בדיקת רופא

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכות

12

הרב אלחנן לואיס
הלכות הרחקות

הרב אלחנן לואיס
הלכות חציצה וחציצות
רפואיות וקוסמטיות

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכות

13

הרב אליהו האיתן
הלכות וסתות

הרב אלחנן לואיס
הלכות חפיפה וטבילה

הצגת מערכי שיעור

14

הרב אלחנן לואיס
הלכות טבילה
טבילה בזמנים
ובמקומות מיוחדים

הרב אלחנן לואיס
חזרה למבחן הלכתי

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכה

15

הרב אודי רט
 OCDבתחומי טהרת
המשפחה
הבנה ,ליווי וסיוע

הרב אודי רט
הלכות חתן וכלה

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות ומחשבת ההלכה

16

מבחן
בנושא :הלכות טהרת
המשפחה והיריון ולידה

הרבנית קטי מנדלביץ
אישות

17

ד"ר מיכל לוריא
מעגל התגובה המינית

ד"ר מיכל לוריא
קשיים בתפקוד מיני נשים

ד"ר אנה רובל
אישות בתחילת חיי הנישואים

18

הרב גדעון ויצמן
תפיסת היהדות בנושא
אישות

הרבנית קטי מנדלביץ
אישות

ד"ר אושרית ברט
כאבים באישות

תכנון המשפחה ואמצעי מניעה
19

הצגת מערכי שיעור

הרב גדעון ויצמן
קשיים באישות ונטיות תוך
מגדריות

אופירה הכהן קרנר
התחדשות בקשר האישותי
במהלך החיים

20

הרב דב פופר
אמצעי מניעה

אופירה הכהן קרנר
השפעת פגיעות מיניות על חיי
האישות

אופירה הכהן קרנר
אלימות במשפחה

21

השלמות

הרב דב פופר
אמצעי מניעה

הרב דב פופר
כדורים לכלה

22

ד"ר שרון גלפר גרוסמן
רפואה מונעת בחיי האשה

הרב דב פופר
אמצעי מניעה  -תרגול

הרב דב פופר
כדורים לכלה תרגול

23

הרבנית קטי מנדלביץ
זוגיות והרחבת המשפחה

גב' אמונה בן גרא
שיטת המודעות לפוריות

הרב דב פופר
בירור פוריות אישה

פוריות
24

הצגת מערכי שיעור

הרב דב פופר
בירור פוריות גבר

הרב דב פופר
טיפולי פוריות

25

גברת זיווית וורצמן
התמודדות נפשית וזוגיות
בזמן טיפולי פוריות

גברת זיווית וורצמן
התמודדות נפשית וזוגיות
בזמן טיפולי פוריות

הרב דב פופר
pgd

26

גברת זיווית וורצמן
התמודדות נפשית אישית
וזוגית בזמן טיפולי פוריות

גברת זיווית וורצמן
התמודדות נפשית אישית
וזוגית בזמן טיפולי פוריות

הרב דב פופר
תרומת ביצית ופונדקאות

27

הרב ליאור שגב
שימור פוריות והקפאת
ביציות

הרב בורשטין
סיכום נושא פוריות

הרב דב פופר
תרומת זרע
וחזרה למבחן

28

מבחן
בנושא פוריות

הרב דב פופר
אימוץ

29

הרב אודי רט
סימולציות

הרב אודי רט
סימולציות

ד"ר אושרית ברט
גיל המעבר  -תופעות רפואיות
ופתרונות

30

הרב גדעון ויצמן
חיסיון רפואי בתהליך
שידוכים

השלמות

ארוחה וסיכום

רשימת מרצים:
הרב מנחם בורשטין  -ראש מכון פוע"ה
הרב אלחנן לואיס  -רב יועץ במכון פוע"ה
הרב דב פופר -רב יועץ במכון פוע"ה
הרב גדעון ויצמן – רב יועץ במכון פוע"ה
הרב אליהו האיתן – רב יועץ במכון פוע"ה
הרב אודי רט -רב יועץ במכון פוע"ה ,יועץ בתחום האישות
הרב ליאור שגב – רב יועץ במכון פוע"ה
הרבנית קטי מנדלביץ' –יועצת זוגית ומרצה בכירה בתחומי המשפחה
הרבנית נעמי בן נתן – יועצת חינוכית ,מדריכת כלות
ד"ר שרון גלפר גרוסמן -רופאה אונקולוגית ,חוקרת ומרצה בנושאי הלכה ורפואה
ד"ר מיכל לוריא – גניקולוגית ,מטפלת מינית מוסמכת ,מנהלת המרכז לבריאות מינית ,הדסה הר הצופים
יושבת הראש של החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני  -היל"ם
ד"ר אנה קיינסקי וולסקי רובל  -אחות מיילדת ,יועצת מינית ( ,)AASECTמרצה בכירה ביה"ס לסיעוד
ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה ,ירושלים
ד"ר אושרית ברט – גניקולוגית מומחית
גב' סימה חיימסון – מיילדת ,בודקת טהרה
גב' זיוית וורצמן -עו"ס מומחית בבריאות ,היחידה להפרייה חוץ גופית במרכז רפואי אוניברסיטאי
סורוקה ומרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון
גב' ענת דניאלי – עובדת סוציאלית קלינית  ,MSWפסיכותרפיסטית ,מדריכת מטפלים ומרצה בתחום
בריאות הנפש
גב' אופירה הכהן קרנר  M.A -ביבליותרפיסטית
גב' נחמה לרנר – פיזיותרפיסטית
גב' חגית דיקשטיין -מטפלת בשיטת אביבה
גב' רחי היין – ראש מרכז "פנים"
גב' אמונה בן גרא  -מנחה מוסמכת לשיטת מודעות לפוריות ,מורה ליוגה לנשים ,מורה לתנועה ולמחול

