
גרעין תורני "מבשר שלום"
הוקם בשנת תשנ"ט ע"י הרב אבידן חזני,

בעזרת קרן מורשת בנשיאות הרב מרדכי אליהו שליט"א.
פעילות הגרעין- עם הפנים לקהילה:

ישיבה ובית מדרש     חסד     קרוב לבבות
מכון למחשבת הבית היהודי     מדרשה

הגרעין קולט משפחות חדשות.
לפרטים:  04-8348887

מדרשת "מבשר שלום"
לבעלות תשובה, מתקרבות ומתחזקות בכרמל 

המפגשים מתקיימים מדי יום שלישי
ברח' חורב 64 חיפה- קומה אחרונה )משפ’ גוטמן(

18:30 - חסידות
19:45 -  הלכה

20:15 - שיעור מרכזי מתחלף מדי שבוע

לפרטים: צליל  077-5307757
tzlil .mevaser@gmail .com

ישיבת “מבשר שלום”
לתלמידי י”ב - 

במבשר שלום - ישיבה שהיא משפחה
אוהבים אותך כפי שאתה

ויחד מתוך שמחה ודיבוק חברים,
מתעלים בתורה ובעבודת ה’

לפרטים: 050-3613613

שלום לך,

בע”ה

אנו שמחות להזמינך ליום העיון השנתי של מכון “מבשר שלום”, 
המהווה את גולת הכותרת לפעילותו, וייתן בע”ה כוחות מחודשים, 

תובנות ושמחה לכל אחת מאיתנו.

תאריך: יום שני א' באב תש”ע )12 ביולי(.

מקום: גן הקונגרסים - רח' קדושי יאסי 2 חיפה )מול קניון חיפה(.

בדואר  או  בפקס  במייל,  ההרשמה  טופס  את  לשלוח  ניתן  הרשמה: 
בצרוף התשלום. תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע טלפונית. קבלות 

יינתנו ביום העיון.

עלות:
מסלול לנשים:

לנרשמות מראש עד כ’ בתמוז )2 ביולי( מחיר מוזל:  125 ₪
לאחר מכן ניתן להרשם רק במקום במחיר מלא:  175 ₪

₪ 50 מפגש סיום בלבד: 
₪ 40 שיעור בודד: 

מסלול לצעירות: 35 ₪ בלבד )כולל מפגש סיום(.
ארוחת צהרים: כריך עשיר ושתיה קלה    18 ₪

נ י ת ן  ל ש ל ם  ב - 2  ת ש ל ו מ י ם.

הנחות:
תמורת  הנחה  לקבל  ניתן  ישראכרט-  אשראי  בכרטיס  	•למשלמות 

נקודות. )פרטים- בטופס ההרשמה(.
כלות מכון “מבשר שלום” משנת תשס”ח ואילך משלמות: 65	• ₪ בלבד.
	•מדריכות פעילות של מכון “מבשר שלום” - הנחה אישית, בתאום.

אישיים+טופס  )טפסים  יחד 	• הנרשמות  ומעלה  נשים   10 של  קבוצות 
קבוצתי הממולא ע”י הרכזת( משלמות: 100 ₪ לאשה.

נשות גרעינים תורניים, סטודנטיות ונשות אברכים- 8 הנרשמות יחד	• 
משלמות: 90 ₪ לאשה.

אין כפל הנחות.
כל ההנחות בתוקף בהרשמה ותשלום עד כ’ בתמוז )2 ביולי(.

ביטול הרשמה: בכל מקרה ביטול ייגבו 30 ₪ דמי טיפול.
ביטול הרשמה לאחר כ”ד בתמוז )6 ביולי( מחייב במחצית התשלום.

כללי
	•כיבוד קל יוגש במהלך היום.

	•אין להכניס תינוקות לאולם ההרצאות. לרשותן של נשים מניקות יעמוד חדר 
מיוחד לשהיית תינוקות. כל אם אחראית להביא עימה שמרטפית.

בהפסקות. יפעלו  ומטפחות  כובעים  תמונות,  קלטות,  ספרים,  מכירת  	•דוכני 
ניתן להקדיש שיעורים לזכר יקיריכן. לפרטים: 04-8348887	•
•	mshalom1@neto.net.il   הרשמה וברורים - עדיף במייל

נשמח לראותך    
צוות מכון “מבשר שלום”     

יום שני א' באב תש”ע )12 ביולי(
גן הקונגרסים, רח’ קדושי יאסי 2 חיפה.

חדש השנה: מסלול מיוחד לצעירות

בסיוע:

מכון למחשבת הבית היהודי

מכון מבשר שלום-למחשבת הבית היהודי

קורסים לנשים
בנין הזוגיות והעצמת המשפחה

נשיות זוגיות והורות- מפעל חיים
תפילת נשים

סדנה בחינוך ילדים
חשיבה חיובית אמונית

עבודת הנפש בחינוך ילדינו
הזוגיות  לשיפור  ויכולות  תובנות  מקנים  הקורסים 
וחינוך הילדים, ובחלקם נוסף גם לימוד הלכות טהרת 

המשפחה מן המקורות בהעמקה ומזווית חדשה.
האישי  החוסן  את  ומחדשים  מעצימים  הקורסים 
של כל אשה, ויותר מכל- מרעננים ומחזקים את חיי 

המשפחה כולה.
אם את מעוניינת לארגן שיעור באזור מגוריך-

פני אלינו: 04-8348887

הזוגיות  לבנין  קורסים  ומקיים  תשס"א  משנת  פועל  המכון 
והעצמת המשפחה בכל רחבי הצפון. מאות רבות של נשים 

למדו בקורסים שהתקיימו בישובים:
רמת  חספין,  פרת,  נופי  חריש,  ברוכין,  שמואל,  קרית  חיפה, 
מגשימים, קצרין, לביא, קרית שמונה, צפת, טבריה, מורשת, 

חצור הגלילית, עכו, נהריה, שדה יעקב וזכרון יעקב.

מרכז להדרכת כלות בחיפה ובצפון
“תודה לך על לימוד אמיתי, פתוח וקשור כ"כ 

לחיים ולמקור החיים".
ע"י מדריכת מכון  כך כתבה כלה שהודרכה 

"מבשר שלום".
המכון מרכז מאות הדרכות לכלות דתיות וחילוניות 

ברחבי הצפון.
שעוברות  מנוסות  מדריכות  ע"י  ניתנת  ההדרכה 

ריענון והתחדשות בשיעורים ובסדנאות.
הלימוד עם הכלה לחתונה הינו אישי וחוויתי, באוירה 
פתוחה, קשובה ועניינית, ועוסק בסוגיות ההלכתיות 

ובנושאי זוגיות, תקשורת ומודעות עצמית.
04-8348887 אלינו-  פני  אישית  מדריכה  להתאמת 

מכון "מבשר שלום" אידר 25 חיפה 34752.
טל’ 04-8348887   פקס’: 153-4-8348887. 

www.m-shalom.co.il   mshalom1@neto.net.il
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תוכנית יום העיון
צעירותנשים

כינוס הרשמה וכיבוד קל8:45

9:15-11:00

פתיחה וברכות - הרב אבידן חזני - ראש מוסדות “מבשר שלום”
מר שי בלומנטל - חבר מועצת עיריית חיפה                    

“וידום אהרן”
אהרן- שושבינתא דמטרוניתא - שגרירה של הרעיה אל דודה

הרבנית טובה בזק

11:00
הרשמה וכיבוד

פתיחת יום העיון לצעירות

כוח הרגש הנשי11:30-13:00
הרבנית עידית איצקוביץ

ערכים בסבך החיים  
הרבנית גילה חזני

הפסקת צהרים13:00-13:45

13:45-15:15
“חיים שאל ממך”

לחיות ולהחיות
הרבנית דבורה בנימין

נשים - בדרך העולה
לבית המקדש

הרבנית טובה אליהו

 התחדשות בחיי הנישואין
הרבנית נעמי שפירא

הזמנה לשינוי
הרבנית רות בנימין

           “לעולם יהא אדם רך כקנה”                          “וזכנו לקבל שבתות”15:30-17:00
               הרבנית בת שבע רוט                                 הרבנית רות בנימין

“מתי יגיעו מעשי
למעשי אבותי?!”

נעמי רום

מפגש סיום לנשים ולצעירות: שכול ואמונה - התמודדות מתוך אמונה17:30-19:15
שולי מועלם-רפאלי

תקציר תוכן השיעורים

 דרכי הגעה
באוטובוס: 1. ממרכזית המפרץ: 123, 125 - לרדת בתחנה הסמוכה לגן הקונגרסים. משך 

הנסיעה כ- 45 דקות.
או - 103 למרכזית חוף הכרמל. משך הנסיעה כ-25 דקות.

לפני  )תחנה  2. למגיעות באוטובוס למרכזית חוף הכרמל- לרדת בתחנה שליד מת"מ, 
התחנה המרכזית( ומשם הליכה רגלית - כ- 7 דקות. 

3. ממרכזית חוף הכרמל - כל האוטובוסים לקניון חיפה. )מול גן הקונגרסים(. כ- 5 דקות נסיעה.      
ברכבת: למגיעות ברכבת מצפון או מדרום לחיפה יש לרדת בתחנת חיפה - חוף הכרמל.

הסעה מאורגנת חינם לגן הקונגרסים תמתין בשעה 8:50 בכביש המחבר
בין היציאה המזרחית מתחנת הרכבת לבין מרכזית “אגד” חוף הכרמל.

)יש לציין בטופס ההרשמה שאת מעוניינת לנסוע בהסעה זו(.

הסעות מאורגנות:
יש להרשם ולשלם להסעה מראש, בצרוף לתשלום עבור יום העיון. ההסעות מסובסדות- 

לרווחת הבאות לחיפה מרחוק.
1. רמת הגולן: קצרין- בשעה 6:15, צומת המפלים- 6:30, יונתן- 6:35, נטור- 6:45, רמג"ש- 

6:50, חספין- 6:50, נוב- 6:55, אבני איתן- 7:00,  צומת גולני- 7:50.
האיסוף בישובים- מהכביש הראשי.

רכזת: צפיה מזומן  054-3331371 עלות: 30 ₪ הלוך וחזור. 
2. קרית שמונה: )המשטרה(- בשעה 6:45, חצור- 7:10, צומת אליפלט- 7:20, כרמיאל- 

7:50, צומת אחיהוד- 7:55.
רכזת ק. שמונה: תהילה חקק  054-5956657 עלות: 30 ₪ הלוך וחזור. 

רכזת חצור: ראומה יוסף  052-5698758   
3. טבריה: )יד שטרית(- בשעה 7:30, צומת פוריה- 7:35.

רכזת: נעמה טרבלסי   050-4018003 עלות: 20 ₪ הלוך וחזור. 
4. בית שאן: )בנק הפועלים(- בשעה 7:00, עפולה )בחניון מעל התחנה המרכזית(- 7:30.      

רכזת: ציפי בן חמו  052-6481079 עלות: 20 ₪ הלוך וחזור. 
5. מעלות: )בית כנסת הרמב”ם(- בשעה 7:30, נהריה )טרמפיאדה(- 8:00, עכו )בית  כנסת 

“רועה”(- 8:10.
רכזת מעלות: מירב הורוביץ  050-8347321                                        עלות: 20 ₪ הלוך וחזור. 

רכזת נהריה: הדסה הולנדר  050-6738502    
רכזת עכו: יעל וידברג  054-4459876   

  ,8:10 )אור עקיבא(-  אורות  7:55, צומת  כרכור-  7:45, צומת  )מכולת(- בשעה  6. חריש: 
צומת בנימינה )ברניצקי(- 8:12.  

רכזת: חנה אלגביש  054-3098212 עלות: 30 ₪ הלוך וחזור. 
)הסעה זו מותנית במספר הנרשמות(. 

לכבוד: מכון "מבשר שלום", אידר 25 חיפה, 34752
mshalom1@neto.net.il    פקס: 153-4-8348887

טופס הרשמה - יום עיון קיץ- מכון "מבשר שלום"
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שם משפחה:                                      שם פרטי:                                     

מס' ת.ז.                                                              

דוא"ל:                                                      
אנו מבקשות את רשותך להשתמש בכתובת זו להעברת הודעות ועידכונים מ”מבשר שלום”.

טל' בבית:                                               נייד:                                                     .

כתובת:           ישוב:                        

מיקוד:                      עיסוק:                                                       

כיצד שמעת על יום העיון?                                  

אשתתף בשיעורים:
)שיעורים מקבילים 3-4-5   6-7(

הסעה: מעוניינת להצטרף להסעה מ                          
התשלום להסעה הינו עבור נסיעה הלוך וחזור גם אם את נוסעת רק כוון אחד.

אצטרף להסעה בחינם ממרכזית חוף הכרמל לגן הקונגרסים.
אביא עימי תינוק ושמרטפית

מצ"ב תשלום:
₪125 הרשמה במחיר מוזל: עד כ’ בתמוז )2 ביולי(  
₪ 65 כלה של “מבשר שלום” משנת )הקיפי(: תשס”ח  תשס”ט  תש”ע 

מדריכה פעילה במכון, צייני הסכום האישי            
₪ 100 הרשמה בקבוצה. רכזת קבוצה -                           
₪ 90 גרעין תורני/סטודנטית/אברכית- רכזת קבוצה-                     

₪ 175 הרשמה במחיר מלא 
₪ 40 שיעור בודד 

  ₪50 מפגש סיום בלבד 
₪ 18 ארוחת צהרים קלה  

 ₪ 30/₪ 20 הסעה - סמני העלות של הסעתך 
סה”כ לתשלום:    

אופן התשלום:
מזומן         ב           צ’קים. יש לציין על הצ’קים לפקודת “מבשר שלום”.

כרטיס אשראי: סוג הכרטיס                                 מספר תשלומים:                

מס’ כרטיס:                       /                      /                      /                      

תוקף:           /           פרטי בעל הכרטיס: שם:                                                   

ת.ז.                                                       טלפון:                                         
מעוניינת בהנחת כוכבים.

5. הרבנית נעמי שפירא
מלמדת במדרשות לבנות.

התחדשות בחיי הנישואין
לצמוח,  כלים  ונקבל  הזוגיות,  שבחיי  החוזק  נקודות  את  נזהה  בשיעור 

להעצים ולהנכיח זאת בחיינו.

6. הרבנית בת שבע רוט
ממייסדות מכון "מבשר שלום", מדריכת כלות, מלמדת במדרשות.

“לעולם יהא אדם רך כקנה”
לימוד מדרש בהתייחסות ליחסים בינאישיים, זוגיים ומשפחתיים.

7. הרבנית רות בנימין
מלמדת במדרשות ובמכון "מבשר שלום", מאמנת אישית וקבוצתית.

“וזכנו לקבל שבתות”
מהתבוננות  טובים.  ולימים  לשבתות  בהכנות  למעשה  מחשבה  לצרף 

במקורות אל מציאות חיינו.

8. הרבנית גילה חזני
רכזת הדרכת כלות ומלמדת במכון “מבשר שלום”, מדריכת כלות.

ערכים בסבך החיים
פעילות חווייתית לברור הערכים האישיים שלי, וכיצד איישם אותם בחיים.

1. הרבנית טובה בזק
ראש מדרשת "צפנת", מרצה במכון "מבשר שלום" ומנחת נישואין.

“וידום אהרן”   
ננסה לקבל תובנות מדמותו למערך  יום פטירת אהרן הכהן.  א’ אב הוא 

הזוגי שלנו.
2. הרבנית עידית איצקוביץ

מלמדת במדרשות.
כוח הרגש הנשי  

הברכה  את  נכיר  הרגש.  מכוח  הנובעות  האשה  תכונות  על  נלמד 
לניתובו  והאפשרויות  ואת הסכנות שבו,  בו מחד,  והעוצמה האצורות 

מאידך.
3. הרבנית דבורה בנימין

מלמדת במדרשות ובמכון "מבשר שלום", ומייעצת בתחום הזוגיות.
“חיים שאל ממך” - לחיות ולהחיות

ניפגש עם המושגים בורא, בריאה ובריאות. נקשיב לתנועה הפנימית 
שמתנגנת ביניהם, ונברר מה מבקש ההדהוד הזה מאיתנו.

4. הרבנית טובה אליהו
מלמדת במדרשת "צפנת" ובמכון “מבשר שלום”,

מפיקת סרטי ילדים "תהילות".
נשים - בדרך העולה לבית המקדש

מקומן של הנשים במקדש בעבר, ובע”ה בבית שלישי.

9. הרבנית רות בנימין
מלמדת במדרשות ובמכון “מבשר שלום”, מאמנת אישית וקבוצתית.

הזמנה לשינוי
הקשר שבין קשרי עם אנשים לבין עבודת ה’ שלי.

10. נעמי רום
מלמדת במדרשה.

“מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי?!”
הר - שדה - בית. שלבים בבניה האישית לאור דמויות האבות.

11. שולי מועלם-רפאלי 
שכול ואמונה- התמודדות מתוך אמונה

שלה,  האמונית  וההתמודדות  הבחירות  על  משולי  נשמע  במפגש 
בעקבות מות בעלה באסון המסוקים לפני 13 שנה, ועל ההתמודדות 

עם מחלת הסרטן, שפקדה אותה לפני שנה.

ידוע לי כי בכל מקרה של ביטול השתתפות אחוייב בדמי טיפול בסך 30 ₪,
ואם אבטל ההרשמה לאחר כ”ד בתמוז )6 ביולי( אחוייב במחצית התשלום.

חתימת הנרשמת:                  

בלעדי ללקוחות ישראכרט!
40 ש”ח הנחה לכרטיס יומי תמורת 170 כוכבים.

המבצע למשלמים בכרטיסי קבוצת ישראכרט בלבד.
כפוף לתקנון תכנית “הכוכבים של ישראכרט”. תוקף המבצע- יוני יולי.

ידוע לי כי אם אין ברשותי כמות הכוכבים הנדרשת, יחוייב חשבוני בתשלום מלא.


