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כנס בנין שלם
תשע“ט

הכנס הארצי ללימודי משפחה

משהו

כלים

לנשמה

מעשיים

תובנות
לשינוי

מופעים

חוברת השיעורים לגברים ולנשים
כנס נשים :י"ב  -י"ד תמוז ) 15-17ליולי(
כנס גברים :י"ג  -י"ד תמוז ) 16-17ליולי(

בנייני האומה ,ירושלים

www.binyanshalem.org.il | 02-6271525

נהלי הרשמה

שלושה ימים
של לימודי משפחה

אפשרויות הרשמה

באינטרנט:

איך להפיק את המירב מהכנס?

בטלפון:

www.binyanshalem.org.il

ביקשנו ממרצי המכון כמה טיפים

02-6271525

האפשרות המועדפת!

בימים א’-ה’ בין השעות9:00-14:00 :
צידה לדרך | הרב ליאור אנגלמן

פירוט התשלומים*
השתתפות
בשלושה ימים

השתתפות
בשיעור בודד

כ’ סיון ()23.6

₪ 170

 ₪ 150ליום

 ₪ 130ליום

כ”א סיון (– )24.6
י”א תמוז ()14.7

₪ 50

₪ 190

 ₪ 170ליום

 ₪ 150ליום

בימי הכנס

₪ 220

 ₪ 190ליום

 ₪ 160ליום

עד לתאריך

השתתפות ביום אחד

(בכנס הנשים ובכנס הגברים)

השתתפות בשני ימים

(בכנס הנשים ובכנס הגברים)

זמן השהות בכנס
לנרשמים לשיעור
בודד הוא כשעה
לפני השיעור
ושעה אחריו.

* העלות כוללת דמי הרשמה .על פי פסיקת רב המכון ,הרב אליקים לבנון ,ניתן להשתמש בכספי מעשר כתשלום ליום העיון.

אפשרויות התשלום
באשראי או בהמחאות .אין לשלוח מזומן בדואר.

הנחות מיוחדות
לנרשמים עד לתאריך י”א תמוז ()14.7

(בהרשמה לימים מלאים .לא תקף לרוכשי הקופונים אין כפל מבצעים)
כרטיס משפחתי מחירים מיוחדים להשתתפות של כמה בני משפחה:

לבעל שאשתו משתתפת בכנס הנשים:
עלות ליום ₪ 160 :בלבד!
עלות ליומיים ₪ 250 :בלבד!
לאם ובִתה  /כלתה (לא תקף לכנס נערות) ₪ 10 :הנחה לכל אחת.

שיעורים בתוספת תשלום
השתתפות במופעים ושיעורים מיוחדים כרוכה
בתוספת תשלום של ₪ 15
בכנס הנשים :שיעורים ,83 ,62 ,61 ,54 ,40 ,20 ,18 ,14
126 ,123 ,102
בכנס הגברים :שיעור 34

שמרטפייה

ילְך לנשים*
יריד ִּב ְׁש ִב ֵ
ביריד הנמצא בסמוך למתחם הכנס תוכלי למצוא בגדי
מעצבות ,כיסויי ראש ,תכשיטים ,חפצי נוי לבית ,מוזיקה,
ספרים ,צעצועים ,יודאיקה ומוצרי טיפוח.
היריד מתקיים בשלושת ימי הכנס ,בין השעות .9:00-22:00
הכניסה במחיר סמלי של .₪ 15
הכניסה חופשית למשתתפות כנס בנין שלם!

* הכניסה ליריד לנשים בלבד

אישור הרשמה

אישור ההרשמה ומערכת השעות האישית שלכם ישלחו
אליכם במייל לאחר הרשמתכם.
יש להדפיס אישור זה ולהביאו ביום הכנס.
שימו לב! אישור ההרשמה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

אין אפשרות לשני אנשים (או יותר) להתחלק במחיר של כרטיס אחד.

שינויים בהרשמה

נא הקדישו זמן ותשומת לב בעת בחירתכם את השיעורים.
לצערנו אין אפשרות לערוך שינויים בהרשמה לאחר שליחת
טופס ההרשמה.

לתשומת לבכם :אין אפשרות להכניס תינוקות לשיעורים,
ואף לא לכל בנייני האומה ,למעט מתחם השמרטפייה .עליכם
לדאוג לשמרטפית.
תתאפשר כניסה עם תינוקות לשיעורים  57 ,48בלבד.
יש להירשם לשמרטפייה מראש בטלפון .02-6271525
מספר המקומות מוגבל.

ביטול הרשמה

ארוחות (יש לבחור לכל יום בנפרד)

פירוט מלא של תוכן השיעורים והנהלים
מופיע באתר בנין שלם:
www.binyanshalem.org.il

ארוחת צהריים קלה בלבד!
• כריך פרווה  /חלבי = ₪ 20
• סלט גדול  +לחמניית מזונות = ₪ 30

כשרות הארוחות והכיבוד בכנס – באישור הרב אליקים לבנון

ביטול הרשמה יתקבל למשרדי המכון במייל
 mbshalem@gmail.comעד לתאריך א' תמוז (,)4.7
מההחזר ינוכו  ₪ 50דמי טיפול והרשמה.
לאחר תאריך זה לא יהיו החזרי כספים.

בסיום כל שיעור ,כתבו לעצמכם דבר אחד בלבד שהייתם
רוצים לקחת מהשיעור וליישם בבית .זוהי הצידה שלכם לדרך.
כיוון שאי אפשר לזכור הכל ,להתמקד בדבר אחד זהו צעד
ראשון ,יעיל ומשמעותי.

כשהשיעור המקביל "ירוק יותר"
הרבנית דנה תירוש

כדאי להגיע משוחררים ופתוחים לקבל ,לשמוע ולפגוש אמירות
אחרות .לפעמים נדמה שהשיעור המקביל – "ירוק יותר" ,ומעניין
יותר ,אבל כדאי לנסות לקבל מהשיעור בו נמצאים כרגע .נחת
ופתיחות יאפשרו לנו לדלות מכל מקום שבו נהיה את המתנות
היקרות שנמצאות בו .הכנס נותן לכולנו רוח גבית לשינוי בבית,
וזה לא ממש משנה מאיפה יבוא הפתח ,אם ממשפט אחד
שדלינו משיעור ,שהיה נראה שנכנסנו אליו בטעות ,משורה
מרגשת ופותחת בשיר שנשמע במופע ,מתובנה מעמיקה
בסיפור אישי ,ואפילו משיחת-חברים קטנה וקצרה בהפסקה.
ומבחינה טכנית :נסו לא להגיע עייפים מדי ,ועם מעט אוכל
טעים ומחזק שעוזר להישאר חיוניים לשעות ארוכות (בנוסף
לכיבוד העשיר והמפנק בכנס ,)...ולא לשכוח איזה בגד נוסף
למקרה שיהיה קר באולם.

להגיע בנפש חפצה | הרב יונה גודמן

כדי להפיק את המירב מהכנס ,אני מציע להשקיע בשלושה
דברים חיוניים:
א .פניוּת.
יש אפשרות לנצל כל רגע בכנס בשביל ...התכתבויות בטלפון.
אך אם מתאמצים כדי לפנות ימים לכנס ,משלמים ,נוסעים
ומגיעים – עדיף להגיע גם עם נפש חפצה ,לסלק את כל
המפריעים הטכניים ,ולהיפתח כדי לשמוע ,ללמוד ולצמוח.
ב .לסכם.
בכמה שעות מרוכזות אנו הולכים בעזרת ה' לקבל שפע עצום
של רעיונות גדולים ופרקטיקות מעשיות .אני ממליץ בחום על
שלושה דברים :לסכם ,לסכם ,לסכם.
ג .להטמיע.
מכיוון שבכנס מקבלים כל כך הרבה טוב בזמן קצר כל כך ,כדאי
לשריין מראש זמן פרטי לאחר הכנס ,למחרת או אחרי יומיים,
כדי לשבת עם עצמך ועם סיכומיך .זאת כדי להעמיק ולדלות
טוב מכל השפע שלמדת ,ולבחור מה ליישם באופן מעשי.

להכין כלי | תמר ניזרי

בואו ממוקדים .נכון שיש המון תחומים שבהם היינו רוצים שיקרה
שינוי ,ויש לנו תכניות פעולה עם כל ילד וילד ,אבל אם הולכים על
הכל ביחד – עלול להיות פיזור ,והתקדמות דורשת התמקדות.
לכן ,בחרו נושא אחד ששם הייתם רוצים לאפשר לשינוי
להתחולל בחייכם ,ולקראת הכנס כתבו לעצמכם את כל
השאלות שעולות לכם באותו נושא ,את ההתמודדויות,
הסתירות הפנימיות ,חוסר ההבנה והמניעות .זה נקרא :להכין כלי.
אני זוכרת את ההבדל בין שני כנסים מקצועיים שהלכתי
אליהם ,בהפרש של שבוע .לאחד הלכתי סתם .הנושא לא דיבר
אליי ,ובאמת כמעט שלא נתרמתי .לעומת זאת ,לכנס השני
הגעתי עם סוגיה פנימית לא פתורה ,עם שאלות וקושיות .וואו!
מכל שיעור יצאתי בעננים ,כל סדנה תרמה לי כלי זה או אחר.
השאלה הפנימית יוצרת בתוכנו כלי לתשובה אמיתית .אז לפני
הכנס – צרו לכם כלים ,כדי לקבל את האור.

לשלב בין הרוח לחומר | הרבנית אסתר לבנון

א .תובנות והנאה .בשלב סידור המערכת ,חשבו על הרוח
והחומר ,והיכן תוכלו להשיג התקדמות אישיותית .שלבו בין
שיעורים ותובנות שכליות – לבין הנאה ,ומפגש חברי.
ב .לתפוס מקום טוב .אם אתם אוהבים להאזין לשיעורים
בישיבה קרוב למרצה ,נצלו את ההפסקה שבין שיעור לשיעור
ובמקום להתמהמה בחוץ הגיעו בהקדם לאולם בו תתקיים
ההרצאה הבאה.
ג .דרכים שונות לסכם .ישנם שיעורים שטוב לסכמם מילה
במילה מפי המרצה ,ישנם שיעורים שמספיק לסכם כמה מילות
קוד כדי להיזכר בכל הרעיון ,וישנם שיעורים שבהם טוב לשבת
ורק להתבונן ולהקשיב ,מבלי לכתוב כלל .היו מודעים להעדפה
שלכם בכל שיעור ושיעור.
ד .פירוט השיעורים באתר .אל תירשמו לשיעור רק לפי
הכותרת שלו .קראו היטב את פירוט השיעור המופיע באתר,
כדי להיות בטוחים שאכן רצונכם ותכנית המרצה – שווים.

ים איפה את נמצאת כיום?
לנש
הרבנית זיוה מאיר

כל אישה נמצאת בכל שנה במצב אחר ,באווירה נפשית
אחרת ובצרכים אחרים .ללא קשר לגיל ולמצב המשפחתי ,זהו
מצב פנימי שמשתנה בתוכנו משנה לשנה .יש שנים שבהן
אנחנו צריכות ללמוד דברים יותר מעשיים ,ויש שנים שבהן
אנחנו צריכות יותר את הפן הרוחני .לפעמים אנחנו צריכות רק
להתאוורר ולצפות במופעים שמכניסים בנו קלילות ושמחה,
ולפעמים אנחנו רוצות ללמוד בהעמקה וברצינות .כיוון שהכנס
ברוך ה' כל כך מאורגן ומגוון ,תוכלי למצוא בקלות מה מדבר
אלייך השנה .בדקי עם עצמך איפה את נמצאת כיום ול ְמה
בדיוק את זקוקה בשלב הזה .גם אם החברה שאיתה תגיעי
מתכוונת להיכנס לשיעורים אחרים ,היי נאמנה לפנימיות שלך
ולמקום בו את נמצאת.

מחכים לכם

 8:30פתיחת דלתות ,התכנסות ורישום

1

3

5

9:30 - 10:50

אנסבמל פעימה

הרב אוהד תירוש

רותי שפירא

הרב משה ברלינר

הרבנית אסתר לבנון

הרב צדוק בן ארצי

אפרת ברזל

יפו פעמייך
מזמורי תפילה ופיוט נשי

עיקר וטפל
בבית ובחיים

כוחה של תפילה
מן המדרש
ועד לחיינו

מפגש צומח
בין הרצוי למצוי
בזוגיות

אימא ,חמות וסבתא
תפקיד ללא הפסקה

שיתוף הילדים
בבית -
משימה חינוכית

תן לי את הכוח
להגיע אל עומק לבי

מופע מוזיקלי

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

8
11:30 - 12:50

הרב דוד מתוקי
מרים הנביאה -
מצפן אמוני
בתקופה של חושך
שיעור בתנ"ך

16

10

9
גילה ששר

הרב יונה גודמן

תפקידנו ההורי
בניית
כשילדינו מחפשים
תקשורת טובה
את דרכם
מההתחלה
הרוחנית-דתית
לנשואות צעירות
הפסקת צהריים

17

תוכנית צהריים

13:50 - 15:10

שרה יעל ברויאר ציפי חוטובלי-אלון

12

11
אהוד שפירא

הרבנית קתי מנדלביץ‘

אימון מוחי-קוגניטיבי
לשיפור הזיכרון
והקשב

קדושה ושמחה
בקשר הזוגי

שיעור מעשי

לנשואות

18

19

20

13

14

רויטל שנור

מיכל וייצמן

הרבנית דנה תירוש

כוחו של איזון

שיח חי על צניעות
עם עצמי ועם בנותי

יוצרים חוויה
משפחתית
בחופש הגדול
סדנה בתנועה
וכל השנה
הפסקת צהריים

21

הניה שוחט

רות ונטורה

תיאטרון לחישה

דיכאון אחרי לידה
התמודדות ומניעה

עד החתונה זה יעבור
סיפור אישי

דברים שעיבדתי
בדרך

בשילוב סיפור אישי

לרווקות

מופע סטנדאפ

החופש ליצור
רעיונות לפעילויות
אמנותיות
עם הילדים בחופש

אופק
סיפורן של נערות
בסיכוי

התמודדות הורית
עם מגוון ”נפילות“
של ילדינו

הצגה לנשות חינוך וטיפול

24
הרבנית אהובה
צוקרמן
האם בחרנו נכון?
שיעור בזוגיות

25

הרב בנימין וצורית הרב ליאור אנגלמן
סופר
התמודדות
שיח משמעותי
ופתוח
עם המתבגרים

משפחתית עם
מצבי משבר
שונים

32
17:50 - 19:00

כלים מעשיים

33

הרב חגי לונדין

רחל ארבוס

תחרותיות בין ילדים
במשפחה

ואם בעלך
"פחות" ממך?
ענווה בזוגיות

תובנות לשינוי

40

הרב יוסף צבי
רימון
רגע לפני ההתפרצות
מבט מעמיק וכלים
להתמודדות עם הכעס

15

23

הרב מנחם בורשטין הרבנית שרה אליסף

והרבנית אסתר לבנון
בית של תורה וחסד

סיפורם של הורינו,
הרב שלמה
והרבנית שושנה בורשטין

התמודדות
עם ציפיה להיריון
)גם בעקרות משנית(

200
12:00-13:00

עלמנש סנבטה
המסע אל ארצי,
אל עמי ואל עצמי
סיפור עליה מאתיופיה

201
13:30-14:30
הרב בנימין וצורית סופר
לשמוח במי שאני
איך לצעוד
בשביל המיוחד לנו
בשמחה ,באמון ובאהבה

27

28

202

29

30

31

חיה מאיר

הרב עמוס נתנאל

שילה הלוי

רחל ארבוס

להישאר זוג צעיר
גם אחרי  40שנה

חינוך למוּגנוּת

איש ,אישה
ומה שבנפשה

הוֹרוּת שמחה

הרב רביד
וגאולה ניסים

הרבנית דנה תירוש

שפת המרחב הזוגי

המראה החיצוני
והשדר הפנימי

לנשואות צעירות

15:00-16:00

לרווקות )עד גיל (26

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

35

36

38

37

39

אורנית פיג'ו

הרב ליאור אנגלמן

יעל זלץ

הרב עמוס נתנאל

הרב אוהד תירוש

הכוח לבחור

למה זה מגיע לנו?
ציפיות ואכזבות
בבית

אירועים משפחתיים,
חגים ושמחות -
ניהול ,תכנון והפקה

עולם הרגש
בגיל הרך

גשר על מים סוערים
איך משרטטים
קו מחבר בזוגיות

לרווקות

הפסקת ערב

לאימהות צעירות

הפסקת ערב

תוכנית ערב

אודהליה ברלין
מופע מוזיקלי

20:00 - 21:15

מופעים

34

)מגיל  16ומעלה(

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

משהו לנשמה

22

הרב יונה גודמן

26

סיפור אישי
על חזרה בתשובה

כנס
לצעירות

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

15:50 - 17:10

יום שני | י"ב בתמוז | 15.7

2

4

6

7
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203
16:30-17:30

הרב חגי לונדין
מערכת היחסים
עם הורינו
חיבור ,אהבה ועצמאות

9:30 - 10:50

אריאלה קלטר

44

43+52

הרבנית אחינעם הרב אלי שיינפלד הרב אליקים לבנון
ברקו
תקשורת נכונה
חינוך לאהבת

לגעת באור

"בהכל
אני לא מספיק"
לאימהות

מופע מוזיקלי

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

50

עם המתבגרים

ההלכה
ולאמונת חכמים

חלק א‘

עקרונות חינוכיים
וכלים מעשיים

51

11:30 - 12:50

הרב אוהד תירוש
איך האיש שלך
חושב?

אפשר לתקן
טעויות חינוכיות?

59

תקשורת נכונה
עם המתבגרים

תמר ניזרי

חלק ב‘
לחוות שמחה בשבת
כיצד נדבר עם הבן
גם במצבים
על התבגרותו
מורכבים
הפיזיולוגית

בנות הרב הדרי

הרב חננאל אתרוג

הרבנית אסתר ליאור

אודליה גור אריה

הרב עמוס נתנאל

עוז והדר
רב-שיח משפחתי
לדמותו של
הרב ישעיהו הדרי זצ"ל

עבודת ה' של אימא
תובנות משרה אמנו

אלמנוּת ,תקווה
ומה שביניהם

להמשיך את חופשת
הלידה אל החיים

איך לחזק קשרים
בין ילדים במשפחה

61

13:50 - 15:10

אסתי ארנד וגילה ששר

אלישבע רוזנטל

תובנות מחדר הייעוץ
בניית כלים מעשיים
לקשרים טובים בבית

מה הילדים שלנו
הביאו איתם לעולם?

שירת החיים

לאימהות לבעלי צרכים מיוחדים

מופע מוזיקלי

54

הצגה

69

תיאטרון קהילתי
עטרת

הרבנית אחינעם
ברקו

שובי נפשי
הקול הפנימי בתוך
התמודדויות החיים

להוסיף שמחה וכוח
בתקופת הרווקות

הצגה

4
64

65

66

מרדכי שדה

ד"ר חנה קטן

בעז קשי

"בוא נראה
איך עושים זאת יחד"
דיבור טוב עם הילדים

זוגיות טובה
גם בהיריון ובהנקה

מסע מילדות מרדנית
אל עולם החינוך

לנשואות צעירות

סיפור אישי

לרווקות

72
4

71

73

74

נטע לביא

הרבנית קתי מנדלביץ'

אסתי ארנד

ניצה ורצברגר

הרב אסף נאומבורג

תמר ניזרי

"כלביא יקום"
סיפור חייו וגבורתו
של הרב נחמיה לביא
הי"ד

קדושה ושמחה
בקשר הזוגי

מתי הילד שלי
ישמע בקולי?

לפתוח צוהר לתקווה
סדנת פסיכודרמה

חינוך לאהבת תורה
ויראת שמיים

מותר לי
להגיד "לא"?

איך רבים "נכון"?
כללים לניהול
מריבה זוגית

לגרושות

לנשואות

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

77

76

17:50 - 19:00

אביטל רזניק

הרב אייל ורד

האם התכוננת
לנס שיקרה לך היום?
סיפור אישי

אהבה עדינה ומתוקנת
לימוד ממקורות חז"ל

לרווקות )מעל גיל (26

הרבנית דנה תירוש
והפסיכולוגית מלכה וגנר
"רק אצלי זה לא הולך"
שיח בשתיים
על מורכבויות בחיי הנישואין

78

תוכנית ערב

פעמי תבל

79

4
80

81

הרבנית זיוה מאיר

הרבנית חיה וישליצקי

צביקה מור

חינוך ללא עונשים

שעשני כרצונו
לימוד מבנות צלפחד

גידול ילדים
עם הפרעות קשב
וריכוז

מכוחו ולע"נ של הרב
אלישע וישליצקי זצ"ל

בהנחיית אפרת שטרן

הפסקת ערב

20:00 - 21:15

מופעים

63

70

עלמנש סנבטה

82
הרב אלישע אבינר

הילד שלנו
המסע אל ארצי,
לא הולך בדרך שבה
אל עמי ואל עצמי
חינכנו אותו
סיפור עליה מאתיופיה
לקבל כוחות מול האתגר

הפסקת ערב

83
משהו לנשמה

להיות תורנית
בעולם מודרני

להיות גם אימא
וגם אבא

ליווי התפתחותי
ויוגה בייבי
דרכים ליצירת רוגע
אצל האם והתינוק

למה לא אמרו לנו
את זה קודם?
שאלות זוגיות
בנושא טהרת המשפחה

הרב ראובן פיירמן

75

תובנות לשינוי

הרב ערן טמיר

מרים שפירא

אביגיל נחם

הרב מנחם בורשטין

*בהרשמה מראש בלבד

58

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

68

לרווקות

56

57

שלמה
ֵ

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

כלים מעשיים

55

רויטל בן מנחם
ועינת דבי

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

מתמודדים ומתעודדים
כיוונים נפשיים ,אמוניים
ומעשיים לתקופת הרווקות

שיעור בתנ“ך

62

הרכב בין הצלילים

הרב אוהד
והרבנית דנה תירוש

*בהרשמה מראש בלבד

הפסקת צהריים

60

67

48

49

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

53

הרבנית
אהובה צוקרמן

45

47
4

46

הפסקת צהריים

תוכנית צהריים

ביום זה מתקיים כנס הגברים במקביל לכנס הנשים

42

41

15:50 - 17:10

יום שלישי | י"ג בתמוז | 16.7

 8:30פתיחת דלתות ,התכנסות ורישום

בוקר לאלמנות

בוקר עם תינוקות*

המסלול המשותף
לבעל ולאישה*

84

שירה וריקוד
בניחוח אתני
ייחודי

פירוט מלא של תוכן השיעורים מופיע באתר בנין שלםwww.binyanshalem.org.il :

85
אלידע בר שאול

"ארבעה מתרפ"ט"
זוכרים גם אחרי  90שנה
*לגברים ולנשים

הרב אוהד תירוש
מעבר מנתק רגשי לקשר נפשי
מצבים ופתרונות
בשלבים שונים בזוגיות
*לגברים ולנשים

*הישיבה נפרדת

 8:30פתיחת דלתות ,התכנסות ורישום

9:30 - 10:50

הרבנית דנה תירוש
תקשורת זוגית
חלק א‘

88

87

90

89

הרב יהושע שפירא

ד"ר מיכאל אבולעפיה

הרבנית דנה סליי

כיבוד הורים

המסכים מנתקים אותנו
מהטוב שבנו
 10כלים
להתמודדות בבית

יציבה ,נינוחה
ושמחה -
להיות אימא

שירת הדממה
שירי אמונה של אימא
לילדה מיוחדת

לע"נ
הרב משה שפירא זצ"ל

97

הרבנית גילה שרים

הרבנית נעמי שפירא

אפרת ג'קסון

אורנית פיג'ו

קשר פתוח עם ילדינו
בתקופת הפגישות

נפילות באינטרנט
היבטים שונים
להתמודדות זוגית

כיסופים
תמונות מחייה של אם
למשפחה ברוכת ילדים

פערים בין
משפחות המוצא
והשפעתם על
הקשר הזוגי

96

11:30 - 12:50

מופע

תוכנית צהריים

נשות הירח
מחולולם
מופע מחול וריקוד משותף

103

105

104

הרב יהודה בן ישי

הרבנית טל רחמני

התמודדות עם אובדן
לאורם של
הרב אהוד ורות פוגל
הי"ד

גבורת היומיום

הרבנית נעמי
שפירא
לשמור נגיעה
ולקדם את הקשר

לגרושות

111

הרב עופר גיסין
התגברות על קשיים
ומחלוקות
בחיי הנישואין

ראיונות קצרים בסגנון "טד"
בהשתתפות :שירת מלאך,
הרבנית אפרת טויל ,מירב רוגוז'ינסקי
מנחה :אלומה לב
דברי ברכה :הרב שמואל אליהו

118
17:50 - 19:00

כלים מעשיים

תובנות לשינוי

הרב אייל
והרבנית מיכל ורד
שפת הזוגיות
סיפורים מהחיים
ותובנות לצמיחה

126

שיעור בתנ“ך

100

99
הרבנית אהובה
צוקרמן
להפחית כעסים

הרב מישאל רובין
"מאמינים בך ,ילד"
בניית מסוגלות,
כוחות ומוטיבציה
אצל ילדים

101
הרב יהושע שפירא
זוגיות פעילה
עבודה זוגית
מתחדשת

לרווקות

107

106
הרבנית זיוה שילר
והרבנית ענבל מלמד
”צניעות –
זה לא מתחבר לי"
שיח בשתיים
על חינוך הבנות

108

לאה אפרת מויאל

הרבנית אפרת טויל

לחיות אמונה
ניגונים ,שירה
וסיפור אישי
על חיים ללא ראייה

בית של תורה
הבנת חלקה של האישה
בלימוד של הבעל
לאברכיות

מופע

109
חינוך הורי כמפתח
למניעת התמכרויות
רב-שיח בהשתתפות:
הרב אייל ורד
הרב יעקב דודי
מר משה רובכה

הרבנית ברוריה
ביננפלד
איך להגיע
לכל ילד מילדיי

113

115

114

הרבנית ענבל מלמד

הרב ברוך סליי

"שמחת הבית"
מצוות עונה להעמקת
הקשר וחידוש הזוגיות

הקשר המשפחתי
המיוחד בין אבות
ואימהות האומה

לנשואות

שיעור בתנ“ך

116

הרב אוהד תירוש הרבנית טובה אליהו
שחררי,
לא הכל בידיים שלך

איסורי הרחקה
כבסיס לאהבה

117
הרב ליאור אנגלמן
הבן  /הבת שלנו
בוחרים בדרך חיים
אחרת

לנשואות צעירות

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

121

120

עמיר דנה

ת .כהן

"מה הוא חושב לעצמו?"
איך נראה הקשר
בעיני הבחור

כלים להתמודדות
עם כאב פיזי

לרווקות

סדנה

הפסקת ערב

תוכנית ערב

20:00 - 21:15

התעוררות הלב
פירוט מלא של תוכן השיעורים מופיע באתר בנין שלםwww.binyanshalem.org.il :

122

הרב שמואל אליהו הרב אליעזר קשתיאל
חינוך בית אבא
שמחה ונועם
בקיום המצוות

תפילת חנה –
תפילה בעת מצוקה

123

124

125

הניה שוחט

הרב עוזי ביננפלד

הרב אוהד תירוש

דברים שעיבדתי
בדרך

הסמכה להורות
איך ומתי מפעילים
סמכות הורית

קודים
לנאמנות זוגית

מופע סטנדאפ

הפסקת ערב
צילום נאור כרמי :אוהד רומנו

מופעים

119

אין טעות
בזוגיות שלנו

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

112

כלים לתקופת הרווקות

כוחו של הרגל
והדרך לשנות אותו

הרב מיכי יוספי

הפסקת צהריים

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

110

אמצע החיים
שינויים בתפיסת
הזוגיות וההורות

לנשואות צעירות

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

משהו לנשמה

הרבנית נעמי שפירא הרב דני סטיסקין

הפסקת צהריים

אורלי דיין
ולהקת 'אתגליא'

92

מופע מוזיקלי

98

102

93

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

95
תקשורת זוגית
חלק ב‘

91

טובה גדות

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

13:50 - 15:10

ביום זה מתקיים כנס הגברים במקביל לכנס הנשים

86+94

15:50 - 17:10

יום רביעי | י"ד בתמוז | 17.7

המסלול המשותף
לבעל ולאישה*

עם הרב שמואל אליהו ,נאור כרמי,
חיליק פרנק ולהקת הלב והמעיין
*הישיבה נפרדת

9:30 - 10:50

הרב דוד ג'יאמי

הרב שמחה כהן

הרב עמוס נתנאל

קדושה ושמחה
בקשר הזוגי

"נעים להכיר"
הבדלים
נפשיים ואישיותיים
בין האיש והאישה

איך לחזק קשרים
בין ילדים במשפחה

לנשואים

)במקביל לכנס הנשים(

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

4

6

5

11:30 - 12:50

שיתוף הילדים בבית -
משימה חינוכית

בין כעס לסבלנות
בזוגיות

למה לא אמרו לנו
את זה קודם?
שאלות זוגיות
בנושא טהרת המשפחה

הפסקת צהריים

22

ד"ר מיכאל אבולעפיה

הרב דני סטיסקין

המסכים מנתקים אותנו
מהטוב שבנו
 10כלים מעשיים
להתמודדות בבית

כוחו של הרגל
והדרך לשנות אותו

הרב יהושע שפירא
זוגיות פעילה
עבודה זוגית
מתחדשת

שיעור בתנ“ך

24

25

13:50 - 15:10

תוכנית צהריים

תוכנית צהריים

הרב ליאור אנגלמן

הרב יהושע שפירא

מה עובר עליך,
ילד?

נזקי האינטרנט
היבטים שונים
להתמודדות
משפחתית וזוגית

סיפור אישי

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

10

23

הפסקת צהריים

26
חינוך הורי כמפתח
למניעת התמכרויות
רב-שיח בהשתתפות:
הרב אייל ורד
הרב יעקב דודי
מר משה רובכה

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

11

27

12

15:50 - 17:10

הרב אלי שיינפלד

מרדכי שדה

הרב ראובן פיירמן

עשה ולא תעשה
בחינוך מתבגרים

כישורי שיחה
עם האישה

איך רבים "נכון"?
כללים לניהול
מריבה זוגית

28

29

הרב עוזי ביננפלד

הרב בן ציון אלגאזי

הרב ליאור אנגלמן

מחויבות
ללא תנאים
בזוגיות

שימוש נכון
בעונשים בחינוך

הבן  /הבת שלנו
בוחרים בדרך חיים
אחרת

שיעור ותרגול

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

13

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

14

15

17:50 - 19:00

חינוך לאהבת תורה
ויראת שמיים

אבא כל-יכול?
אתגר האבהות
בדורנו

הילד שלנו
לא הולך בדרך שבה
חינכנו אותו
לקבל כוחות מול האתגר

16
תוכנית ערב

20:00 - 21:15

"ארבעה מתרפ"ט"
זוכרים גם אחרי  90שנה

הרב עופר גיסין

הרב זאב הראל

הרב אוהד תירוש

התגברות על קשיים
ומחלוקות
בחיי הנישואין

אדריכל של נשמות
הרב דן שמואל מרצבך
זצ"ל

קודים
לנאמנות זוגית

33

17
הרב אוהד תירוש
מעבר מנתק רגשי לקשר נפשי
מצבים ופתרונות
בשלבים שונים בזוגיות
*הישיבה נפרדת

31

32

סרט ושיחה

תוכנית ערב

אלידע בר שאול

17:50 - 19:00

הרב אסף נאומבורג

עמיר דנה

הרב אלישע אבינר

הפסקת ערב

30

20:00 - 21:15

להתראות בכנס הגברים,
הרב אוהד תירוש
מראשי מכון בנין שלם

לנוכח אשתו
הפיכת הפער
למקור לצמיחה

להיות תורני
בעולם מודרני

מסע מילדות מרדנית
אל עולם החינוך

כלים לבניית
שיח רגשי
עם הילדים

קדושה ושמחה
בקשר הזוגי

אין טעות
בזוגיות שלנו

הפסקת ערב

התעוררות הלב

צילום נאור כרמי :אוהד רומנו

האחריות למשפחה שלנו
לא נמצאת רק בידיה האישה,
האחריות למשפחה שלנו היא בידינו
והיא משימת החיים שלנו בדור הזה,
עם כל תהפוכותיו.
אני מזמין אות ,באופן אישי,
לעצור את משא היומיום,
ולתת לבית שלך,
לאשתך ,לילדיך ולעצמך
יום של למידה ,של עוצמה,
ושל הצבת יעדים אישיים
למשימה החשובה כל כך – הבית!

הרב אייל ורד

הרב ערן טמיר

בעז קשי

הרב יחזקאל כהן

הרב אוהד תירוש

הרב מיכי יוספי

21

15:50 - 17:10

ברוך ה',
כנס הגברים הולך וגדל
ומשתבח משנה לשנה,
ובשנה הזו נזכה
ליומיים מלאים של לימוד
בעקבות הצורך והרצון הכביר
שעלה מן השטח.

7

8

19

הפסקה | כיבוד קל ושתיה

13:50 - 15:10

זאת האחריות האישית שלנו!

9

20

לנשואים

11:30 - 12:50

הרב צדוק בן ארצי

הרב יהונתן נמדר

הרב מנחם בורשטין

יום שלישי | י"ג בתמוז | 16.7

2

18
9:30 - 10:50

הכנס הארצי
המרכזי לגברים
תשע"ט

1

3

יום רביעי | י"ד בתמוז | 17.7

 8:30פתיחת דלתות ,התכנסות ורישום

המסלול המשותף
לבעל ולאישה*

 8:30פתיחת דלתות ,התכנסות ורישום

המסלול המשותף
לבעל ולאישה*

עם הרב שמואל אליהו ,נאור כרמי,
חיליק פרנק ולהקת הלב והמעיין

פירוט מלא של תוכן השיעורים מופיע באתר בנין שלםwww.binyanshalem.org.il :

*הישיבה נפרדת

"כל עם ישראל צריך
את בנין שלם! נפלא
לראות את כמות
המשתתפים עולה
משנה לשנה ,ואיך
הכנס הולך ומשתבח"

"רק לומר
'בנין שלם' –
ואני כבר באווירה
נהדרת וממלאת"

"כשאני יוצאת
מהשיעורים ,אני
נזכרת בדברים
החשובים באמת,
הכנס מחזיר אותי
למציאות הנכונה,
מתוך לימוד
ברוחב-לב
ובהרגשה טובה"

ראש השנה
ללימודי משפחה
שנה שלמה וטובה בבית
מתחילה בשלושה ימי לימוד עשירים
של מאות שיעורים,
סדנאות ומופעים
שכל משפחה יכולה לצמוח מהם,
ולהיות ניזונה מהם
במשך שנה שלמה.
לימודי משפחה
הם חובה בסיסית
לכל מי שהבית שלו חשוב לו.
לפניכם מערכת השיעורים,
בחרו לכם את הנתיבים
שבהם אתם רוצים
להוליך את ביתכם
ומשפחתכם בשנה הקרובה.
מחכים לכם בכנס!
מכון בנין שלם

"הגעתי לכנס הראשון כלומדת צעירה ,והיום
אני כבר באה כאימא לנשואים .הגעתי עם
בתי ומצאנו כל אחת את השיעורים שאהבה
נפשה"

"חזרתי הביתה
באורות! אני מאחל
לעצמי להגיע לכנס
גם בשנה הבאה"

עריכה :אלומה לב

"השיעורים הם שאיבת
חמצן עבורי ,הכנס
מחזק אותי נפשית
ורוחנית עוד ימים רבים
אחרי סיומו"

"שמחתי שהרבנים והרבניות השקיעו
מזמנם ללמד ,לחזק ולאפשר בנייה
נכונה של האישיות ,הזוגיות ובנין
הבית שלנו"

"הגענו יחד ,וכבר
בו-ביום הרגשנו כמה זה
מוסיף לנו לזוגיות .כמו
אוויר לנשימה
והתחדשות שמעבר
למילים"

"הכנס מעניק לי
משמעות לאימהוּת.
השנה הבנתי לעומק
שאימא יש רק אחת,
מבחינת אהבה,
הקשבה ,הכלה,
אחריות ,יצירתיות,
חיבוק ודיבור .מכל
התפקידים שיהיו לי
בחיים ,זה התפקיד
שאני הכי רוצה
להשקיע בו .תודה
שנתתם לי מטרה
למימוש ,וזה המסר
שאני הולכת להפיץ
הלאה בעולם"

