


Hilchos Tahara • הלכות טהרה

RABBI  PESACH SCHMERLING  - נג  לי הרב פסח שמר

DATE • תאריך TOPIC • נושא

י"ח אב
August 15

פגישת היכרות עם החתן - מבוא להדרכה
Getting acquainted with the chosson - 

Introduction to the classes

כ"ה אב
August 22

כיצד האשה נאסרת - א
How a woman enters the state of nidah - A

ב' אלול
August 29

כיצד האשה נאסרת - ב
How a woman enters the state of nidah - B

ט' אלול
September 5

  דיני הרחקות - א
The laws of Harchakos - A

ט"ז אלול
September 12

דיני הרחקות - ב
The laws of Harchakos - B

כ"ג אלול
September 19

תהליך טהרת האשה - א
The process of purification - A

ח' תשרי
October 3

תהליך טהרת האשה - ב
The process of purification - B

כ"ט תשרי
October 24

דיני וסתות - א
The laws of Vestos - A

ו' חשון
October 31

דיני וסתות - ב
The laws of Vestos - B

י"ג חשון
November 7

סדר הדרכה לחתן - א
Structuring the lessons for the chosson - A

כ' חשון
November 14

סדר הדרכה לחתן - ב
Structuring the lessons for the chosson - B

י"א אב
August 8

הדרכת חתנים בהלכה ובהשקפה
Chassanim Guidance  

In Halacha and Hashkafa

הרצאה
Lecture

RABBI  SHOLOM BER CHAIKIN  - ן  קי י הרב שלום בער חי



כ"ז חשון
November 21

כלים דידקטיים ופרקטיים ודרכי גישה - א
Practical tools and teaching methods - A

ד' כסלו
November 28

כלים דידקטיים ופרקטיים ודרכי גישה - ב
Practical tools and teaching methods - B

י"א כסלו
December 5

מבחן
Test

י"ח כסלו
November 12

טהרה - פרוצדורות ורפואה
Taharah, Procedures and Medicine

הרצאה
Lecture

RABBI  YITZCHOK MELBER  - צחק מלבר  י הרב 

ב' טבת
November 26

שאלות מצויות וסבוכות
Common Commplex Questions

הרצאה
Lecture

RABBI  GEDALIA OBERLANDER  - דר  לנ ליה אובר גד הרב 

Shalom Bayis • שלום בית

RABBI  AVROHOM HERSH LEVIN  - ן  י לו הרב אברהם הערש 

DATE • תאריך TOPIC • נושא

ט' טבת
January 2

הקדמה ללימוד על חיי הנישואין
Introduction to learning about marriage

ט"ז טבת
January 9

יסודות וגישה לחיי הנישואין
The fundamentals of marriage 

and a healthy mindset

כ"ג טבת
January 16

  מאפייני זוגיות בריאה
The characteristics of a healthy relationship

א' שבט
January 23

תקשורת טובה בחיי הנישואין - א 
Healthy communication within a marriage - A

ח' שבט
January 30

תקשורת טובה בחיי הנישואין - ב
Healthy communication within a marriage - B



ט"ו שבט
February 6

פתרון קונפליקטים - א
Conflict resolution - A

כ"ט שבט
February 20

פתרון קונפליקטים - ב
Conflict resolution - B

ו' אדר
February 27

התנהלות בשעת מריבה
Conduct during disagreements 

כ' אדר
March 13

סדר הדרכה לחתן
Structuring the lessons for the chosson

כ"ז אדר
March 20

מבחן
Test

ה' ניסן
March 27

חינוך המשפחה מתוך אהבה
Lovingly Educating a Family

הרצאה
Lecture

RABBI  NACHMAN TWERSKY  - יוסף טווערסקי  נחמן  הרב 

כ"ו ניסן
April 17

היסודות והציור של בית יהודי
Foundations & Tziyur of a Yiddishe Home

הרצאה
Lecture

RABBI  AARON DOVID GANCZ  - גנץ  ד  דו הרב אהרן 

Marital Intimacy • חיי אישות

RABBI  MENDEL LIPSKER  - ל ליפסקר  ד הרב מענ

DATE • תאריך TOPIC • נושא

ג' אייר
April 27

הקדמה - השקפה
Introduction - Hashkafa

י' אייר
May 1

ידע תיאורטי ופרקטי
Practical and theoretical knowledge

כ"ד אייר
May 15

חיי אישות בהמשך החיים
Marital intimacy throughout life

ב' סיון
May 22

 "ברצון שניהם ובשמחתם"
Coming from a place of will and joy



ט' סיון
May 29

נושאים הלכתיים וקדושתיים
Halachic topics and the holiness of the mitzvah

ט"ז סיון
June 5

הדרכה לליל החתונה
Guidance for the wedding night

כ"ג סיון
June 12

קשיים מצויים ופתרונם
Present difficulties and their solutions

ל' סיון
June 19

דיני טומאת בתולים - הלכתית ופרקטית
The laws of hymenal blood -  

halachic and practical perspective

ז' תמוז
June 26

מבחן
Test

ז' תמוז
June 26

הקמת בית בריא למרות בעיות העבר
Establishing a healthy home  

despite turbulent past

הרצאה
Lecture

DR .  GAVRIEL FAIGIN  - ן  יגי פי אל  גברי ד"ר 

Specialized Lessons • הדרכות מיוחדות

 RABBI  YISROEL FRIED  - ד  אל פרי ישר הרב 

DATE • תאריך TOPIC • נושא

י"ד תמוז
July 3

הדרכה לבעלי תשובה
Lessons for Ba’alei Teshuvah

כ"א תמוז
July 10

הכנת מקורבים לחתונה
Preparing Ba’alei Teshuvah for the wedding

כ"ח תמוז
July 17

זיהוי סימנים להתעללות ודרכים לעזרה
Identifying signs of abuse  

and methods to help

הרצאה
Lecture

DR .  MEIR ZIGLER  - יגלר  ז איר  ד"ר מ


