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מרים פישבייןהרב חגי לונדיןחיים פלק מיכל וולשטיןשלמה שיבר

הפסקת צהריים

איך להתנהל נכון 
מיסטיקה וזוגיותמול שדכנים

סוד החוסן הנפשי: איך 
לשמור על הראש מעל 

פני המים בתקופת 
החיפוש?

האם אני בכיוון? 
כיצד אוכל לזהות מהו 
הקשר המיטבי עבורי?

זימון החצי השני לחיי

10:00-
11:00

14:00-14:45

19:00-
21:00

סדנה

הרבנית ימימה מזרחי 
וההצגה 

'ניסים ונישואים'
    האירוע המרכזי    <<

אוריאל ויינברג

4 חסמים לחתונה 
שאפשר לפתור 

באמצעות תת-המודע

מסלול מומלץ 
לרווקות מתקדמת

↓

משה שרוןאהובה צוקרמןגל כהן פנינה רייפמןמיכל וולשטין

לאמן את השרירים 
החברתיים בדרך לחתונה

פרדיגמות: על תבניות 
החשיבה והשפעתן על 

היכולת להתחתן

"התקשורת אשמה 
בהכל" המילים שתגידו 

בדייטיים והקשר - יכולים 
להוביל לחתונה או 

להרוס את הכל

בניית קשר 
באמצעות הבעת חולשה

מעגל היכרות-
גילאי 40 ומעלה

11:30-
12:30

רחלי הומינר

מסקנות ולקחים מזוגות 
שהתחתנו בגיל מתקדם

בהשתתפות אביגיל 
בס חרובי, שרון שריר 

ויעלי איבר

פאנל מפגש
שלמה פולמן

לבחור נכון-
6 השאלות הקריטיות 

לבחירה נכונה

קרתא השקעותהרב יהושע וידר אסי צובל פנינה רייפמןד"ר ציפי ריין

חיפוש הזוגיות כבניין 
אמוני- איך הקשר עם 
הבורא צומח גם מתוך 
תהליך שיש בו הרבה 

תסכול?

לעשות קופה עד החופה
סדנת סטורי-טלינג: 
איך להציג את עצמך 

בצורה מהפנטת?

3 כלים יחודיים 
למעבר מדייט בודד 

לקשר משמעותי
מעגל היכרות-
גילאי 20-27

16:00-
17:00

הרב מנחם מפגשסדנה
בורשטין

רווקות מבוגרת: 
איך יוצאים ממעגל 

הקסמים הזה? 

ד"ר חנה קטן

שימור פוריות: 
מורה נבוכים

 הזוג יוסי 
 הפסיכולוג יצחק מנדלבאוםורותי טורצקי

גדעון פיין

'ירושלים שלי' 
סיפור אישי על הדרך 

לחתונה מעדות שונות 
בדור הגאולה

ליקויי החלטה-
אבחון והתמודדות 

עם רמות שונות 
של ליקויי החלטה

"אל תפחד מהפחד"- 
על ספקות, פחדים 

וחרדות בבחירת האחד 

17:30-
18:30

אלומה לב

לשמוח שמחה של 
תקווה- נהפוך את התקווה 
לכלי פעיל, זמין ומאפשר 

התחדשות בכל רגע

ד"ר מיכאל 
אבולעפיה

 איך לגדל ילדים 
מתוך פירוד?

אהובה צוקרמןהרב יוני לביארונן רהב גולן פנינה רייפמןיהונתן קליין

עולם שפת הגוף בדייטים: 
הכלי שישנה לכם את 

חוקי המשחק

שו"ת דייטים- 
חמש הדילמות הנפוצות 

ביותר בפגישות

הקשר בין 
מערכת היחסים עם 

ההורים לקשר הזוגי שלי
איך לא לפספס 

את בן הזוג שלי? 
מעגל היכרות-

גילאי 27-33

13:00-
14:00

 שירת מלאך 
וטל אוחנה

תובנות מחתונה מאוחרת

פאנל מפגש

משה שרון

"התקשורת אשמה 
בהכל" המילים שתגידו 

בדייטיים והקשר - יכולים 
להוביל לחתונה או 

להרוס את הכל

סדנה סדנה

מרים קלייןפנינה פרייליך הרב שמואל חיה ממן
שירת מלאךמינקוב

"בנייה כלה"-
הסודות להחלטות 

ברוגע ובטחון, 
שיביאו אותך לאירוסין

3 הסודות הזוגיים 
שהופכים את המסע אל 

הזוגיות ממפרך לכיף

המפתחות 
ליצירת אינטימיות 
והתקדמות בקשרים

5 הכללים בהצבת מטרה 
NLPבזוגיות לפי ה

המראה קובע? על 
תמונות, מראה חיצוני, 

פנטזיות ומציאות 
בדייטים

14:45-
15:30

פנינה רייפמן

מעגל היכרות-
גילאי 34-40

מפגש
רחלי הומינר

"יש בי אהבה והיא 
 תנצח"

תובנות וכלים איך אפשר 
להתקדם במציאת בן זוג

סדנה

פנינה רייפמן

מעגל היכרות- 
פרק ב'

יום רביעי, י"ג אב )10.8(
בנייני האומה, ירושלים

מ- 10:00 
מסלול מומלץ ועד הלילה!

לפרק ב'
↓

הכנס 
מיועד 

לפנויים ופנויות 

 מגיל 20 ומעלה 
 )פרק א' 
ופרק ב'(

מפגש

כרטיסים באתר טיקצ'אק או חפשו בגוגל "כנס עת לאהוב"

השבוע 
זה קורה!
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ש! אפליקצייה ייחודית להיכרו
חד


