מדברות
על מגזר
זוגיות במשבר

שבת אחים

הפסיכותרפיסטית
נעמי וולפסון מציעה
טיפול זוגי מלא דרך
הרשת

כולנו יהודים
סדרה של סרטונים בהשתתפות ישראלים
מכל המגזרים הודפת באלגנטיות את הטענות בנוגע ל"הדתה"
!
הסופרת
יוכי ברנדס.
ממשתתפי
הסרטונים
של פרויקט
"דרכים"

הנה פתרון ייחודי לזוגות שיודעים
שהם זקוקים לעזרה בהכוונה
בזוגיות שלהם ,אבל חוששים
לפנות למטפל חיצוני :קורס
אינטרנטי ייחודי בשם "מסע זוגי
לפתיחת הלב בחמש פעימות".
נעמי וולפסון ,מטפלת זוגית
ואישית שעוסקת זה שנים
בהכוונה לזוגות נשואים ולרווקים,
מציעה באתר האינטרנט
שלה "פנים בפנים" קורס
חדש וייחודי" :אחרי שעבדתי
עם זוגות מכל המגזרים ובכל
המצבים ,וראיתי בהתרגשות
איך שוב ושוב הכעסים
והריחוק מתחלפים בחיבור
ובאהבה ,הבנתי שאני חייבת שזה
לא יישאר משהו שמתאפשר רק
לזוגות שמגיעים לקליניקה" ,היא
אומרת" .החלטתי להנגיש את
הכלים בצורה שתאפשר לכל
זוג ללמוד ולהטמיע את הכלים
ולחולל את השינוי בעצמם".
לדבריה ,הקורס מאפשר לבני
הזוג לעבור ביחד תהליך עומק
על הספה בבית ,מבלי לערב
מטפל חיצוני ,והוא עוזר לבני הזוג
לעבור מקונפליקט ,משבר וריחוק
לחיבור רגשי עמוק ולחידוש
הרומנטיקה .לאורך כל הקורס
הווירטואלי וולפסון מעניקה
ליווי אישי .כל שאלה במייל
מקבלת מענה .הקורס ,שמוצע
באתר ,www.panimbefanim.com
מלווה באיורים משעשעים של
המאייר אלחנן בן אורי .עלות
הקורס המלאה היא  1,458שקל,
אבל באתר יש מגוון מבצעים
והנחות .נוסף על כך ,ניתן לצפות
בחלק מתוכני הקורס בחינם,
להתרשמות .בהצלחה.

מדי פעם ארצנו גועשת ורועשת בזעקות
"הדתה" .מתווה הכותל עולה לכותרות
לפחות פעם בחצי שנה .ציטוטים
אומללים של רבנים ,שהוצאו או לא
הוצאו מהקשרם ,מתפרסמים השכם
וערב .ובל נשכח את ההסתערות של
הקהילות השונות על מצעדי הגאווה
משני צידי המתרס :ההכרח לקיים את
המצעדים לעומת התגובות שזה גורר.
בעקבות אירועים כאלה ונוכח
ההתבצרות של כל תת מחנה בעמדותיו
שלו ,קם פרויקט מיוחד בשם ”דרכים“,
שמטרתו לקדם סובלנות דתית ברשת.
מקימי הפרויקט ,סטודנטים בבית
המדרש לרבנים ע“ש שכטר בירושלים,
צילמו בשנה החולפת כ 20-סרטונים
שבהם נפרשת השקפת עולמם היהודית,
במטרה להראות שליהדות יש פנים

מקדימים תרופה
ביריד מיוחד שהתקיים באפרת נחשפו מגוון הסכמי קדם נישואין
שמטרתם למנוע סרבנות גט .המלצה שלנו :תחתמו
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רבות ,וכולן אהובות.
בין השאר ,יש שם סרטונים על חוויית
השבת ועל סוגיות ציבוריות כמו נישואי
להט"בים ,מתווה הכותל ותחבורה
בשבת .בסרטונים משתתפים בין היתר
ח"כ רחל עזריה ,ח"כ יהודה גליק,
הסופרת יוכי ברנדס והזמר שי צברי.
הסטודנטים מאמינים שהחשיפה למגוון
הדעות תביא לפתיחות ,לסובלנות,
לאהבה ולהכלה של מגוון הדעות .את
הסרטונים אפשר למצוא בדף הפייסבוק
"דרכים" ,וכן בערוץ היוטיוב "דרכים
רבות להיות יהודים" .הפרויקט ממומן
על ידי קרן ִל ְּיב ַה ֶּבר לזכר הרב מרק וד״ר
הניה ליבהבר ז״ל ,ומבקשת לעודד שיח
סובלני באמצעות פעילויות חברתיות
ושיח מעורב.

בבית הכנסת המרכזי של גבעת רימון
שבאפרת נערך יריד הסכמים למניעת
סרבנות גט .ביריד השתתפו הארגונים
"רבני צהר"" ,יד לאישה"" ,מרכז צדק
לנשים" וד"ר טו"ר רחל לב מור .נציגי
הארגונים הציגו את יתרונות ההסכם
של ארגונם .במהלך האירוע נשא
דברים הרב גיגי ,ראש ישיבת הר עציון,
שהסביר מדוע חשוב מבחינה הלכתית
לחתום על הסכם קדם נישואין .לדבריו,
חתימה על הסכם כזה תצמצם באופן
משמעותי את תופעת סרבנות הגט.
"חשיבות הערב הזה נעוצה בהירתמות

ובשיתוף הפעולה של כל הארגונים
לטובת הציבור" ,אומרת אלישבע
סטולמן ,חברת המועצה הדתית אפרת
וממארגנות הערב" .על פי חוק הסכמי
קדם נישואין משנת  ,2014רשם הנישואין
חייב להציג בפני הנרשמים לנישואין את
האפשרות לחתום על הסכם קדם נישואין.
כשזוג עומד להינשא זה זמן לחוץ מדי
מכדי לבחון את יתרונות ההסכמים
השונים .אנחנו מעודדים את הציבור
לבחון את הנושא בנחת וברצינות ,לאו
דווקא ערב החתונה".
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