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              דברי פתיחה

למעלה מ -22 שנים מקיים מרכז י.נ.ר תכניות להכשרת אנשי מקצוע בתחומי 
ההנחיה, הייעוץ והטיפול בקרב הציבור הדתי והחרדי על כל גווניו. זאת מתוך 
מטרה להכשיר יועצים ומטפלים מתוך הקהילות השונות, למתן מענה הולם 

ומקצועי לכלל האוכלוסייה בישראל .
מאז ועד היום, מקיים המרכז תכניות הכשרה מגוונות הן כמרכז מוביל בלימודי 
תעודה, והן כמוסד מלמד של האוני' הפתוחה, בו מתקיימים לימודים לתואר 

ראשון במגוון מסלולים ותכניות. 
היהודיים,  והמשפחה  הנישואין  תחום  את  לחזק  דגלו,  על  חרט  י.נ.ר  מרכז 
תקין  ותפקוד  יציבות  על  המבוססת  משפחה  במערכת  שרק  ידיעה  מתוך 
והולם, מצויים המרכיבים הדרושים לצמיחה אישית ולמזור חברתי. משפחה 
ילדיה,  של  ורגשיים  פיזיים  צרכים  על  העונה  תומכת,  אווירה  המאפשרת 
המבנה  התערערות   – וההפך  ומאוזנת,  בריאה  התפתחות  להם  תאפשר 
המשפחתי והעדר אווירת בטחון ותמיכה משמשים תרבית להצמחת תחלואה 

אישית וחברתית.
המרכז מאפשר לבעלי כישורים ויכולות ללמוד ולקבל הכשרה מקצועית, תוך 
הבנת הצרכים של האוכלוסייה הדתית והחרדית במטרה ליצור מגוון רחב של 
יועצים ומטפלים שיעניקו את שירותיהם בקהילות השונות, הן על ידי עבודה 
פרטנית והן על ידי השתלבות במוסדות ובגופים רלוונטים לתחומי הכשרתם.

ותרומה  שליחות  תחושת  לצד  פרנסה  המשלבים  בבוגריו  גאה  י.נ.ר  מרכז 
לקהילה, המשתלבים בעשיה ורואים ברכה

בעמלם, ומזמינים את המעוניינים והמתאימים להצטרף למשפחת מרכז י.נ.ר.

הרב מאיר שמעון עשור,
מנכ"ל מרכז י.נ.ר 



              דבר ברכה

בפתח דברי אבקש לברך אתכם לקראת תחילת לימודיכם במרכז י.נ.ר. יה"ר 
אותו  התחום  לטובת  מקצועיים  וכלים  דעת  לרכוש  יצלח  בידכם  ה'  שחפץ 
בחרתם ללמוד, מתוך נחת רוח ולב מבין, שכל טוב ויראת אלוקים. מרכז י.נ.ר 
שם לו למטרה להכשיר אנשי מקצוע מקרב אוכלוסיות יראי ה' ולספק בכך את 
צרכי קהילות שומרי התורה והמצוות . מרכז י.נ.ר מודע לתפקידו רב המשקל 
בקרב הקהילות התורניות כמרכז ההכשרתי המרכזי אשר זכה לאמונם של 
גדולי הרבנים מכל הקשת הרבנית ונושא אותו בחרדת קודש.  בהתאם לכך 
המרכז שם דגש על מצויינות והישגיות בכל ההיבטים המקצועיים בכל תחום 
ומקיף  רחב  ידע  הקניית  על  מתפשר  ואינו  הנלמדים  המקצועות  מתחומי 
תוך מתן כלים פרקטיים להכשרת התלמידים ברמה הטובה ביותר, במטרה 
להעמידם כמטפלים ראויים באופן שאינו נופל ממוסדות אקדמיים זרים, יחד 
עם שימת הדגש על מסגרת תורנית ואוירה של יראת שמים המתאימה לאנשי 
תורה ברוח ההשקפה התורנית ומסורת ישראל. עד כה זכה המרכז להכשיר 
ולתרום  טובי המטפלים  רבים העומדים בשורה הראשונה של  אנשי מקצוע 
להביא  הנני  בישראל.  בתים  אלפי  של  והתפתחותם  שלוותם  לבניינם,  בכך 
לידיעתכם כי במקביל לביקורת המקצועית והאקדמית הקפדנית המבוצעת 
על כל התכנים המועברים במרכז כידוע, מקיים המרכז מערך בקרה איכותי 
גוף רבני שהועמד לשם כך  והרוחניים, כאשר  על מכלול ההיבטים הערכיים 
בודק את התכנים הנלמדים בקפידה כשלו חופש פעולה לבקר ולהנחות, על 
לחברה  ומותאמים  ישראל  גדולי  בקרב  המקובלים  תורניים,  מידה  אמות  פי 
התורנית. כרב המרכז ברצוני לשתף אתכם כי הנהלת המרכז פתוחה וקשובה 
לכל בקשה, הארה, הערה והנחייה, תוך נכונות ורצון ליישם את הנדרש ברוח 

טובה ובנפש חפצה על הצד הטוב ביותר.
לאמור  הקשור  עניין  בכל  השם  בעזרת  לשירותכם  אעמוד  תפקידי,  מתוקף 
לעיל, ואני פונה אליכם ומזמין אתכם בזאת לפנות אלי בכל דבר ועניין, שאלה 
או ספק, הערה או ביקורת וכל הדרוש בעיניכם לחיזוק בדקי המרכז בהיבטים 

האמורים.
בעזרת השם אהיה קשוב לכל אחד ואחת בלב פתוח, בכבוד ובאחריות.

יתן ה' שתראו ברכה בעמלכם ושעם סיום חוק לימודיכם תהא מצודתכם פרוסה 
לתרום בכוחכם לטובת הבריות מתוך הצלחה וסיפוק יחד עם הרווחת פרנסת 
ביתכם. ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו, שתשרה שכינה במעשי ידינו.

הרה"ג חגי שושן שליט"א
רב מרכז י.נ.ר
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 CBT -טיפול ב

• באישור איט"ה – אגודה ישראלית לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

 )CBT- Cognitive Behavioral Therapy( מבוא: טיפול קוגניטיבי התנהגותי
והטיפול  ההתנהגותי  מהטיפול  רעיונות  של  שילוב  על  המבוסס  טיפול  הוא 

הקוגנטיבי.
השיטה משלבת רעיון לפיו יש צורך ליצור שינוי בהתנהגות המטופל, למידה 

ותרגול של התנהגויות חדשות כפי שמקובל בטיפול התנהגותי.
הטיפול המשולב הוכח כיעיל בהפרעות חרדה שונות, בדיכאון, בהתמכרויות 
ובהפרעות אכילה, יתרון הטיפול הוא בכך שהוא קצר מועד ומאפשר שינוי 

בזמן קצר יחסית.

מטרת התכנית: התכנית תכשיר את משתתפיה לטפול קוגניטיבי התנהגותי 
והעשרת  פרקטיקה  בתרגול,  שילווה  ועדכני  היקף  רחב  עיוני  ידע  ותעניק 

מיומנויות.

טיפול  חינוכי,  ייעוץ  קרימינולוגיה,  בפסיכולוגיה,  שני  תואר  בעלי  יעד:  קהל 
באומנות.

בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג / משרד 
החינוך בתחומי הטיפול והחינוך: יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, הפרעות בתקשורת, 

ריפוי בעיסוק, סיעוד, עו"ס.

הדרכות  כוללת  התכנית  לשבוע.  אחת  לימודים  שנתיים,  הלימודים:  משך 
קבוצתיות ופרטניות. סה"כ 540 שעות לימוד.

תעודה: למסיימי התכנית בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י. נ. ר באישור 
אי"טה
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ייעוץ נישואין ומשפחה

• בחסות האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ.
• בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

מבוא: החברה הישראלית מתמודדת עם בעיות חברתיות קשות המאיימות 
הזוגות  בשיעור  מתמשכת  מדאיגה  ובעליה  וחוסנה,  הפנימית  יציבותה  על 
תפקידים  יסוד,  במושגי  שחלו  ותמורות  לשינויים  בנוסף  זאת  המתגרשים. 

ופונקציות של המשפחה בת זמנינו המשפיעים על יחסי גומלין במשפחה. 
במקרים  מוצאות  לא  והחרדי  הדתי  בציבור  והמשפחה  נישואין  בחיי  בעיות 
רבים פתרון מקצועי וזאת בעיקר בגין הימנעות מפנייה לקבלת ייעוץ וטיפול 
במסגרות קיימות. הקמת מרכז י. נ. ר נועדה לצמצם פערים אלה עי" פיתוחה 

והפעלתה של תכנית להכשרה מקצועית לייעוץ נישואין ומשפחה.

מטרת התכנית: מטרת התכנית להכשיר גברים ונשים לתפקידי יעוץ, הדרכה, 
לימודים  כוללת  התכנית  והמשפחה.  הנישואין  חיי  בתחום  והנחיה  הכוונה 

עיוניים ועבודה מעשית מודרכת

קהל יעד: בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחומים רלבנטיים: חינוך, 
חברה, עו”ס. הקבלה מותנית בריאיון אישי.

משך הלימודים: שנתים, לימודים אחת לשבוע סה"כ 620 שעות לימוד.

תעודה: למסיימי מסלול הלימודים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר
בחסות האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ ובשיתוף אגודת היועצים

והמטפלים במשפחה בישראל.
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מנחי הורים חינוכיים

• ייעוץ פרטני והנחיה קבוצתית בגישה חינוכית מערכתית 
• בחסות האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ.

• בשיתוף אגודה ישראלית מנחי הורים 

והורים,  משפחות  של  ובתפקיד  במעמד  חברתיים  ומעברים  שינויים  מבוא: 
ריבוי תפקידי ההורות וקשיים ומתחים תוך וחוץ משפחתיים מחייבים התאמה 

למציאות המאתגרת ומיומנויות התמודדות בקרב הורים ואנשי חינוך.

עם  חינוכית  הנחייה  לעבודת  מוסמכים  מנחים  להכשיר  התכנית:  מטרת 
הורים, מורים ומחנכים לשם פיתוח ושיפור כישורים ומיומנויות להורות בונה 
המתמודדת ביעילות עם שינויים ותמורות משפחתיים וחברתיים - קהילתיים. 

התכנית תעניק ידע ומיומנויות להנחיית הורים בכל שלבי החיים והגלאים. 

קהל היעד: אנשי חינוך והוראה, בעלי תואר ראשון בתחומי החינוך והחברה, 
עוסי"ם, יועצים חינוכיים. הקבלה מותנית בריאיון אישי.

לימוד.  שעות   620 סה"כ  לשבוע.  אחת  לימודים  שנתיים,  הלימודים:  משך 
התכנית כוללת לימודים עיוניים ועבודה מעשית מודרכת.

תוענק  הקבלה  בדרישות  ולעומדים  בהצלחה  המסלול  למסיימי  תעודות: 
תעודת מנחה הורים - ייעוץ פרטני והנחיה קבוצתית בגישה חינוכית מערכתית 
מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ, ובשיתוף אגודה 

ישראלית למנחי הורים
בנוסף, תוענק תעודה נפרדת על לימודי הנחיית קבוצות מטעם מרכז י.נ.ר.
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הנחיית קבוצות

המנחה.  של  השפעה  ויכולות  רבה  מיומנות  דורשת  קבוצה  הנחיית  מבוא: 
להקניית  וחווייתית  מעשית  ופרקטיקה  עיוני  תאורטי,  ידע  משלבת  התכנית 

כלים להנחיית קבוצה.

מטרת הקורס: הקורס יכשיר את משתתפיו לתפקידי ופעולות הנחייה
רלבנטיים  נושאים  במגוון  ידע  יקנה  הקורס  של  העיוני  חלקו  קבוצתית. 
הקבוצה,  בפעילות  דינאמיים  תהליכים  הקבוצה,  בהתפתחות  ותהליכים 
סגנונות שונים להנחיה ופיתוח גישה אינטגרטיבית. חלקו המעשי יקנה תהליך 

חווייתי שיפתח כישורים ומיומנויות בהנחיה. 

קהל היעד: הקורס מיועד ליועצים ומנחים בכל התחומים ולכל המעוניין לשלב 
הנחייה קבוצתית בעיסוקו המקצועי.

משך הלימודים: 12 מפגשים בני 5 שעות כל אחד. סה"כ 60 שעות לימוד.

תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י. נ. ר.
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מדריך לנוער בסיכון

תכנית הכשרה בגישה חינוכית – טיפולית
• בחסות האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ

נוער  בני  וגוברת של  הולכת  בישראל מתמודדת עם תופעה  מבוא: החברה 
הנפלטים ממסגרות החינוך הפורמאליות. זאת כתוצאה מאובדן ערכים, קשיים 
ומעברים  משפחתיים היוצרים  ולימודיים, מצוקות רגשיות, קשיים  חינוכיים 
קריאות תגר כנגד דמויות סמכות. במסגרות הדתיות והחרדיות, קיבלה תופעה 
זו ממדים רחבים והיא מהווה מכנה משותף לכל גווני המגזרים בציבור זה. נוכח 
תופעת הנשירה הגלויה והסמויה ההולכת וגדלה, יש צורך בהגברת המענים 

הניתנים בקהילה, הן כדי למנוע נשירה והן כדי להתמודד עמה. 

בסיכון,  נוער  למדריכי  משתתפיה  את  תכשיר  התכנית  התכנית:  מטרות 
התכנית תרחיב את ההבנה אודות אתגרי הנעורים השונים ותקנה מיומנויות 
מעשיות להתמודדות זו תוך היכרות מעמיקה עם מושג ההתבגרות בהיבטים 

פיזיים, נפשיים וחברתיים.
גורמי  את  לזהות  במטרה  שונים,  סיכון  במצבי  נוער  אודות  תרחיב  התכנית 
ומוקדי הסיכון ולהעריך את רמתם, תוך התייחסות לסוגיות משמעותיות כגון 
אינטרנט  וגבולות, אלימות,  נשירה, בעיות התנהגות, סמכות  הפרעות קשב, 
והתנהגות מינית. דגש מיוחד יינתן על מאפיינים ייחודיים לבני נוער מקהילות 

דתיות וחרדיות בישראל.

המעוניינים  ולכל  וטיפול,  ייעוץ  חינוך,  לאנשי  מיועדת  התכנית  היעד:  קהל 
להיות דמות משמעותית ומובילת תהליכי שינוי בקרב בני נוער וצעירים.

משך הלימודים: 24 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל אחד + 40 שעות עבודה 
מעשית. סה"כ 160 שעות לימוד.

בסיכון מטעם  לנוער  מדריך/כה  תוענק תעודת  למסיימים בהצלחה  תעודה: 
מרכז י.נ.ר בחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ 
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אבחון, הערכה וייעוץ בהפרעות בתפקוד הזוגי

• בחסות האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ
• בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

מבוא: זהו קורס הכשרה המיועד לאנשי מקצוע העוסקים בתחום הטיפול, 
בתחום  לייעוץ  ומיומנויות  ידע  המקנה  ומשפחה  בנישואין  והייעוץ  ההדרכה 

אישות ומשפחה.

מטרות התכנית: הקניית ידע בסיסי, רחב היקף, רב תחומי ועדכני בנושאים 
הקשורים באבחון והערכה של הפרעות בתפקוד ועקרונות ותהליכים בסיסיים 
בתהליך הטיפול בהם. הקורס יעסוק הן בהיבטים החברתיים והפסיכולוגיים 

והן בהיבטים האנטומיים – פיזיולוגיים.
הכנת התכנית וקביעת הנושאים והמודולות התבססה על עקרונות ותכנים של 

האגודה אגודות מקצועיות בארץ ובעולם.

ייעוץ וטיפל בעלי תואר ראשון לפחות ובעלי רקע  אנשי חינוך,  קהל היעד: 
ייעוצי / טיפולי. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי

משך הלימודים: 30 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות סה"כ 180 שעות

תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוני' 
הפתוחה, מערך לימודי החוץ, בשיתוף אגודת היועצים

והמטפלים במשפחה בישראל.
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  Mi-CBT לימודי

עקרונות הטיפול בCBT   בשילוב הגישה המוטיבציונית
• בחסות האוני' הפתוחה –מערך לימודי החוץ

• בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

מבוא: טיפול  MICBT  הינו נגזרת של טיפול  CBT  בשילוב הגישה המוטיבציונית, 
המיועד למגוון ספציפי של קשיים נפשיים ורגשיים. הטיפול מתמקד בשינוי 
דפוסי חשיבה ובפיתוח מודעות של המטופל לאופן בו מחשבותיו משפיעות 
על מצב רוחו ועל התנהגותו, וכן בהקניית דרכי התמודדות יעילות. הטיפול 
התקפי  ספציפיות,  פוביות   , החרדות  סוגי  מכל  הסובלים  לאנשים  מתאים 
בדימוי  ובעיות  דחיינות,  והתפרצויות,  כעסים  קל-בינוני,  דיכאון  פאניקה, 

העצמי.

Mi-CBT מטרות הקורס: הקניית ידע רחב ומעמיק בטיפול ב
הכרות עם הפרעות מצב רוח, דכאון וחרדה והפרעות נפש שכיחות.

הכרות עם כלים, טכניקות ופרוטוקולים יעילים לאבחון וטיפול מבוססי מחקר.
יישום הידע והטכניקות כתרגול עצמי ועל מטופלים במסגרת הפרקטיקום.

קהל היעד: בעלי תואר ראשון בתחומי החינוך והחברה. אחים/ יות עובדים 
הייעוץ  מוכרים בתחומי ההנחיה,  בוגרי תכניות הכשרה במוסדות  סוציאלים 

והטיפול כל המועמדים יעברו ראיון אישי עם רכז התכנית.

משך הלימודים: לימודים עיוניים: 30 מפגשים בני 5 שעות כל אחד.
שעות  שעות   100 ופרטנית,  קבוצתית  הדרכה  שעות    50 מעשיים:  לימודים 

התנסות מעשית. סה"כ 300 שעות לימוד.

תעודות: למסיימי הלימודים העיוניים תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות 
האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ.

למסיימי הלימודים המעשיים תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף אגודת 
  Mi - CBT מטפל   התעודה:  נוסח  בישראל  במשפחה  והמטפלים  היועצים 

עקרונות הטיפול בCBT  בשילוב הגישה המוטיבציונית
לימודים עיוניים, עבודה מעשית והדרכות בהיקף של 300 שעות לימוד.
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CBT  ו NLP בדגש COACHING -  אימון אישי

• באישור לשכת המאמנים

מבוא: אימון coaching הוא אחת הדרכים הממוקדות והאפקטיביות ביותר 
לקידום איכות החיים והמימוש העצמי.

שאיפותינו  שאנחנו,  למי  פנימה  ובמבט  עצמי  בבירור  עוסק  האימון  תהליך 
ומטרותינו, תוך כדי שינוי הרגלים וניהול עצמי מודע.

אישיים.  למאמנים  משתתפיה  את  תכשיר  התכנית  התוכנית:  מטרת 
הייחודיים.  ומושגיהם   NLP ה  האישי,  האימון  תחום  את  יכירו  המשתתפים 
התכנית משלב ידע עיוני רחב היקף בשילוב מיומנויות מעשיות, פראקטיקום 

אישי וקבוצתי והדרכה.

קהל היעד: אנשי חינוך והוראה ,יועצים ומטפלים עדיפות תינתן לבעלי תואר 
ראשון בתחומים רלבנטיים. הקבלה מותנית בריאיון אישי.

משך לימודים: 30 מפגשים בני 6 שעות כל אחד. סך הכל 180 שעות לימוד.

על  המעידה  תעודה  תוענק  בהצלחה  הקורס  בדרישות  לעומדים  תעודה: 
סיום שלב הלימודים העיוניים מטעם מרכז י.נ.ר ועל כשירותו של בוגר הקורס 
להמשיך למסלול ההסמכה )פרקטיקום וסופרוויז'ין( בהתאם לדרישות לשכת 

המאמנים בישראל.
תעודת מאמן מוסמך המוכרת על ידי לשכת המאמנים בישראל תוענק לבוגרי 
תוכנית ההסמכה אשר סיימו בהצלחה 100 שעות אימון ומפגשי הדרכה אישיים 

וקבוצתיים )24 מפגשי הדרכה בסך הכל( ועמדו במבחן המעשי.
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NLP practitioner  ודמיון מודרך  NLP

• באישור לשכת ה NLP ישראלית

מבוא: כיום ישנה מודעות הולכת וגוברת לכוח האדיר הטמון בכל אחד מאתנו 
– כוחו של המוח האנושי. שיטת ה NLP מלמדת כיצד לרתום את כוח המוח 

לשיפור חיי היומיום.
במטרה  והמיומנויות  הגישות  הידע,  את  התלמידים  לרשות  מעמיד  הקורס 
בעבודתם  ולשילובו  הלומדים  של  האישיים  בחיים  ושימוש  לביטוי  להביאם 

המקצועית והטיפולית.
.HNLP  בישראל וחותם הבינלאומי NLP התכנית תואמת את דרישות לשכת ה

תעודת  לצורך  הנדרשות  המיומנויות  את  יקנה  הקורס  התכנית:  מטרת 
ותהליך  והטכניקות  הגישות  הכרת  תוך  חווייתי  לימוד  ההסמכה,באמצעות 

התנסות.

קהל היעד: אנשי חינוך, טיפול, ייעוץ והדרכה המעוניינים לשלב את השיטה 
בעבודתם

המקצועית ולכל המעוניינים ליישם את השיטה בחייהם האישיים.

משך לימודים: 26 מפגשים בני 6 שעות כל אחד. סה"כ 156 שעת לימוד.

תעודה: מסיימי הקורס בהצלחה יקבלו תעודת NLP PRACTITIONER מטעם 
 .NLP ובאישור לשכת ה HNLP מרכז י.נ.ר, עם חותם
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ייעוץ רגשי בשילוב אמנויות

• בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

למרכז  ייחודית  מקצועית,  תכנית  היא  אומנויות  בשילוב  רגשי  ייעוץ  מבוא: 
י.נ.ר המעניקה הכשרה לייעוץ רגשי בשילוב כלים שלקוחים מעולם הטיפול 
באומנות. הייעוץ הרגשי מאפשר התמודדות יעילה של רגשות המנהלים את 
ומודעות  הבנה  השלכה,  מאפשרים  האומנותיים  הכלים  של  השילוב  חיינו, 

לתהליכים רגשיים.

לייעוץ  ומיומנויות  כלים  ידע,  להעניק  היא  התכנית  מטרת  התכנית:  מטרת 
רגשי בשילוב אומנויות. 

התכנית תשלב ידע תאורטי, תרגול מיומנויות ועבודה מעשית מודרכת בשילוב 
הנחיה קבוצתית וחוויה אישית של כל משתתפת. 

קהל היעד: הקבלה לקורס מותנית בעמידה באחת מהדרישות הבאות:
-בעלי תואר ראשון. עדיפות תינתן לבעלות תואר בתחומי החינוך והחברה.

-בעלי תעודת הוראה עם ותק וניסיון של 3 שנים לפחות
-בוגרי לימודי תעודה בתחומי ההנחיה והייעוץ ממוסדות מוכרים: לימודי חוץ, 

לימודי המשך, מוסדות מוכרים ע"י משרד החינוך ו/או אגודות מקצועיות.
הקבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

שעות   5 למשך  לשבוע  אחת  מפגשים,   36 כוללת  התכנית  הלימודים:  משך 
 220 סה"כ  מטלות.  וביצוע  מודרכת  קריאה  התנסות,  שעות   40  + אקדמיות 

שעות לימוד.

תעודה: למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף 
אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
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טוענות בית דין

• באישור בית הדין הרבני הגדול בירושלים

מבוא: מסלול הלימודים להכשרת טוענות בית דין ויישוב סכסוכים נבנה על 
נשים  להכשרת  הצורך  מתוך  הגדול  הרבני  הדין  בית  התבחינים שפרסם  פי 
ראויות ומתאימות שיעניקו מענה הגנתי לנשים בתחומים כגון גירושים, מזונות, 
הסדרי ראיה, תביעות ממוניות, צוואות, ירושות וכדומה. התכנית כוללת לימודי 

בוררות כהלכה, גישור והתמחות בדיני משפחה.

מטרת התכנית: להכשיר נשים לייצוג בבתי הדין הרבניים ולהכנתן לבחינות 
בהלכה  ידע  תעניק  הרבניים. התכנית  הדין  בתי  הנהלת  המתקיימות מטעם 
היהודית ובחומר הרלוונטי בהתאם לדרישות ההסמכה. הקניית החומר תיעשה 
בשילוב לימודי השקפה תורנית ופרקטית לצורך ייצוג הולם בבית הדין הרבני.

ומעלה,   20 בנות  ומצוות  תורה  שומרות  לנשים  מיועדת  התכנית  יעד:  קהל 
בעלות רקע לימודי בתחום היהדות, או מדרשה תורנית.

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו בהיקף של 35 שעות שבועיות המתפרסים 
על 5 ימי לימוד בשבוע. הלימודים כוללים לימודי חברותות, מבואות והעשרה.

תעודה: למסיימות המסלול בהצלחה תוענק תעודה המעידה על סיום לימודי 
טוענות מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט". כמו כן 

יוענקו תעודות בוררות כהלכה, גישור והתמחות בדיני משפחה.
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גישור כללי ומשפחתי

• על פי תכנית שאושרה ע"י הוועדה המייעצת לגישור )וועדת גדות/קמא)
• בחסות האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ

• בשיתוף מרכז "בשיח" לגישור ויישוב סכסוכים

מבוא: בשנים האחרונות משמש הליך גישור ככלי אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים
או  לסכסוך  הצדדים  שני  שבו  רצוני  הליך  הוא  הגישור  בחברה.  ומחלוקות 
למשא ומתן נפגשים עם צד שלישי אובייקטיבי וניטרלי, המגשר ומסייע בידם 

ליישב את המחלוקות בדרך של הסכמה.
הקורס מבוסס על תכנית לימודים שאושרה על ידי הועדה המייעצת לעניין 

גישור
שליד הנהלת בתי המשפט.

מטרת הקורס: התכנית תכשיר מגשרים מקצועיים לתפקידי ופעולות גישור 
כללי ומשפחתי

קהל יעד: התכנית מיועדת עבור אנשים המשמשים כדמויות מרכזיות בקהילה 
ורשויות  עיריות  עובדי  יועצים, מטפלים, מנהלים,  וקהילה,  חינוך  כגון: אנשי 

מקומיות ותפקידים שיש בהם ניהול ואחריות.

משך לימודים: 22 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל מפגש. התכנית כוללת 
סימולציות

וכתיבת דוחות גישור. סה"כ 130 שעות לימוד.

י.נ.ר בחסות  יוענקו שתי תעודות מטעם מרכז  תעודה: למסיימים בהצלחה 
האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ ובשיתוף מרכז "בשיח": 

תעודת מגשר כללי.
תעודת מגשר לענייני גירושים.
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ייעוץ תורני- כלים טיפוליים בפסיכולוגיה יהודית

• בחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ 

מבוא: חז"ל מתארים שכל החוכמות ניתנו למשה רבנו עם קבלת התורה, כולל 
(רמב"ן, הקדמה לתורה) הפסיכולוגיה מהווה בסיס התנהגותי  חכמת הנפש 

וטיפולי כחלק
עקרונות  כוללת  חיים,  מתורת  כחלק  היהדות,  האנושיים.  החיים  מצרכי 

תאורטיים
הנפש.  בתורת  גם  ובוודאי  והאדם  העולם  מבורא  הנפש  בתורת  ומעשיים 

עקרונות אלו מונחים הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה.

מטרת התכנית: עיקר מטרתו של קורס זה היא ללמוד ולהכיר את מקורות 
היהדות ולהעתיק ידע ומיומנויות מעשיות בפסיכולוגיה יהודית. הקורס יעניק 
ידע מקצועי וכלים טיפוליים תוך הקבלה לתהליכי הטיפול הקיימים שיוכלו 

להשתלב בעבודתם המקצועית של המשתתפים.

לשלב  המעוניינים  וכל  מאמנים  חינוך,  אנשי  ומטפלים,  יועצים  היעד:  קהל 
פסיכולוגיה יהודית בעבודתם המקצועית.

משך הלימודים: 20 מפגשים בני 5 שעות כל אחד, תרגול והצגת מקרים סך 
הכל 130 שעות לימוד.

בחסות  י.נ.ר  מרכז  מטעם  תעודה  תוענק  בהצלחה  למסיימים  תעודה: 
האוניברסיטה הפתוחה – מערך לימודי החוץ.
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הדרכת כלות / חתנים ונישואין

• באישור הרבנות הראשית לישראל
כלות   / חתנים  מדריכי  ואיגוד  המשפחה"  "שלמות  ההוראה  בית  בשיתוף   •

בישראל

מבוא: לשנה הראשונה לחיי הנישואין ולראשית הקשר הזוגי חשיבות מכרעת
ומשמעותית על המשך הקשר הזוגי והמשפחתי לכל אורך החיים. לא אחת, 
כתוצאה  הקשר  בבסיס  מקורם  והמשפחה  הנישואין  בחיי  ובעיות  קשיים 
מהרגלים ומכשולים שלא טופלו, והלכו והתעצמו עם השנים. הגישה המניעתית 
ובעיות  ואיתור קשיים  מודעות, הדרכה  על  דגש  בעולם, שמה  כיום  הרווחת 
יוצרים  שהם  לפני  ופתרונות  מענה  להם  לתת  מנת  על  מוקדמים  בשלבים 
תחושת כישלון וחווית אכזבה. הדרכה מיטיבה בראשית הקשר הזוגי תעניק 
יסודות איתנים המושתתים על תקשורת מעצימה ומקרבת, יכולת התמודדות 

עם מאורעות החיים, והנהגת התא המשפחתי ההולך ונבנה.

חתנים  הדרכת  לתפקידי:  משתתפיו  את  יכשיר  הקורס  התכנית:  מטרת 
וכלות. התכנית כוללת תכנים הלכתיים, הדרכה לראשית הקשר הזוגי בשילוב 
לשנים  אופייניות  בבעיות  התערבות  יכולת  שיעניקו  מעשיות  מיומנויות 

הראשונות לחיי הנישואין ומתן מענה אפקטיבי ומקצועי.

קהל יעד: אנשי חינוך וייעוץ וכל מי שמעוניין לרכוש הכשרה מעשית המהווה 
שליחות חשובה בבניית הדור הבא

משך לימודים: 18 מפגשים בני 5 שעות כל אחד. סך הכל 90 שעות לימוד.

תעודה: למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודת מדריך חתנים ונישואין מאת 
ואיגוד מדריכי חתנים  י.נ.ר בשיתוף בית ההוראה "שלמות המשפחה"  מרכז 

וכלות.
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קורס עקרונות בייעוץ זוגי ומשפחתי 

• בחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ 

היהודי. אנשי  ומתמיד עמדו אנשי הציבור בחזית המחנה בעם  מבוא: מאז 
הקהילה  עיני  נשואות  אליהם  מרכזיות  כדמויות  משמשים  הקהילות  ורבני 
ותחתיהם מתרכזים מרבית תחומי החיים של הקהילה היהודית: רווחה, חינוך, 
תרבות, יישוב סכסוכים ועוד. משפחות רבות בקהילה מתמודדות עם קשיים 
שונים ובניהם קשיים אישיים וזוגיים.  במצבים אלה, במקרים רבים, הן פונות 

לרב או לדמות מרכזית בקהילה ושוטחים בפניו את בעיותיהם. 
הבעיות שהזוג מציג מגיעות ממגוון רחל של נושאים המעלות שאלות שונות: 
כיצד  מקצועי,  ליעוץ  להפנות  ומתי  בעצמו  לענות  הקהילה  איש  על  מתי 
ניתן לזהות את הבעיות המרכזיות העומדות מאחורי השאלות, מהו תפקידו 
ואחריותו של איש הקהילה כלפי הפונים אליהם וכיצד ניתן להרחיב את סל 
הכלים כך שהוא יוכל להעניק סיוע ראשוני וליווי להמשך תהליכים מקצועיים 

בעת הצורך. 

מטרות הקורס: הקורס יעניק ידע מקצועי ומיומנויות מעשיות לאנשי ורבני 
הקהילה, על מנת שיוכלו לתת מענה מיטבי בתחום הנישואין והמשפחה.  

הקורס יתמקד ב 3 תחומים מרכזיים: 
1. הענקת ידע ומיומנויות לאיתור, זיהוי ואבחון מצבי מצוקה ומשבר. 

2. הענקת ידע ומיומנויות להתערבות וסיוע ראשוני בשעת משבר
3. הענקת ידע על אפשרויות המשך ליווי וטיפול מקצועי עם גורמים רלבנטיים 

בעת הצורך.

קהל יעד: אנשי חינוך וקהילה, רבני קהילות וארגונים 

משך לימודים: 8 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות. סה"כ 32 שעות לימוד. 

תעודה: למסיימים תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוני' הפתוחה, 
מערך לימודי החוץ  

עי
צו

מק



קורס העשרה למנהיגות בקהילה

• בחסות האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ

כלים  וקבלת  הידע  בהעשרת  והצורך  המודעות  וגוברת  הולכת  כיום  מבוא: 
מעשיים להתמודדות מיטיבה יותר בתקשורת בין אישי, חינוכית, והתמודדות 

עם מצבי משבר
מקצועיים  בתכנים  העשרה  למשתתפיו  יעניק  הקורס  התכנית:  מטרת 
המשולבים בפראקטיקה מעשית למנהיגות קהילתית בתחומים הנוגעים לחיי 

היומיום של הציבור ברובד האישי והמשפחתי

נושאי הלימוד:
• עקרונות ותהליכים במנהיגות קהילתית

• מיומנויות אימון NLP לתקשורת בין אישית
• מיומנויות חינוכיות לתקשורת מתבגרים

• מיומנויות CBT לאיתור וזיהוי קשיים רגשיים ודרכי התמודדות

וקהילה,  חינוך  לאנשי  מיועד  בקהילה  למנהיגות  העשרה  קורס  היעד:  קהל 
המעוניין  ולכל  האברכים  לציבור  הציבור,  בצרכי  העוסקים  תפקידים  בעלי 

לקבל העשרה ומיומנויות
מעשיות בתחום הייעוץ הרגשי.

תעודה:
עמידה בכל חובות הקורס מקנה תעודת סיום מטעם מרכז י.נ.ר והאוני’

הפתוחה- מערך לימודי החוץ.
בחסות האוניברסיטה הפתוחה,

מערך לימודי החוץ.

עי
צו

מק



ים
שב

וק
מת

ם 
די

מו
לי

ים
שב

וק
מת

ם 
די

מו
לי



לימודים מתוקשבים

לאפשר  מנת  על  פותחה  י.נ.ר  מרכז  של  המתוקשבים  הלימודים  מערכת 
לימודים לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום.

ההכשרה מתבצעת באתר י.נ.ר ע"י צפיה בשיעורים מוסרטים וחומרי לימוד.
הלימודים מחולקים ליחידות לימוד של כשעה וחצי )שעתיים אקדמיות(

וכוללים חומרי לימוד, פורום שאלות ותשובות עם המרצה ומטלה בסיום כל 
יחידת לימוד.

גם תחום בזמן, בהתאם לאופי  קצב ההתקדמות הוא אישי לכל תלמיד אך 
לסיים את  לתלמידים  מנת לאפשר  על  וזאת  רכז התכנית.  ודרישות  הקורס 
הקורס בהצלחה ולקבל ליווי מרכז התכנית במהלך הלימודים. בסיום הלימודים 
ולאחר עמידה במטלות הקורס תוענק לתלמידים תעודת סיום מטעם מרכז 

י.נ.ר.
ynrcollege.org  מידע נוסף אודות כל קורס ניתן למצוא באתר י.נ.ר

עזרה ראשונה נפשית:
השיעורים  משפחה.  איש  לכל  מאוד  ומומלץ  קהילה,  איש  לכל  חובה  קורס 

בקורס
כלים  מגוון  ומעניקים  משבר,  שעת  של  הייחודית  לדינמיקה  מתייחסים  זה 

ומיומנויות לעבודה במצבים שונים ומורכבים.

פסיכולוגיה התפתחותית:
הקורס סוקר את תחום הידע של הפסיכולוגיה ההתפתחותית תוך התייחסות 
ההתבגרות,  גיל  הילדות,  הרך,  הגיל  דרך  בינקות,  החל  השונות,  לתקופות 

הבגרות הצעירה, הבגרות האמצעית והבגרות המאוחרת.

פסיכולוגיה יישומית חינוכית:
הקורס יקנה ידע ומיומנויות הקשורים ליישום רעיונות פסיכולוגיים במערכת 
ויעילים לניהול כיתה, התמודדות עם סוגיות  ויכלול כלים מעשיים  החינוכית 

משמעת, וחידד דינמיקות מורה-הורה, מורה- מנהל, וכדומה.

יועץ כהלכה:
השתלמות מקצועית ליועצים ומטפלים הכוללת ליבון וחידוד דילמות הלכתיות

והשקפתיות העולים תוך כדי ובמהלך העשייה הטיפולית.
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האוניברסיטה הפתוחה

מבוא: מרכז י.נ .ר הינו מוסד מלמד של האוניברסיטה הפתוחה ובו מתקיימות 
השכלה  לרכוש  למעוניינים  מוצעת  התכנית  ראשון.  לתואר  תכניות  מגוון  
אקדמית במסגרת המרכז המאפשר לימודים המותאמים למגזר הדתי והחרדי 

בתכנית לימודים מובנית ובליווי אקדמי מקצועי עד לסיום התואר.

מסלולים מוצעים:
• תואר ראשון B.A בפסיכולוגיה

• תואר ראשון B.A במדעי החברה והרוח
• תואר ראשון B.A בניהול וכלכלה

במדעים  לימוד  מסלולי  ומציעה  סמינר  לבוגרות  מיועדת  רבבה  תכנית   •
תורנית  מעטפת  כוללת  התכנית  וכלכלה.  וניהול  המחשב  מדעי  הדגשת   –

וחברתית, ושילוב לימודי יהדות.  

במרכז  לשבוע  אחת  מתקיימים  הפתוחה  באוני'  הלימודים  הלימודים:  זמני 
מותאמים  הם  ולכן  עצמית,  למידה  של  נוספות  לימוד  שעות  וכוללים  י.נ.ר, 
לאנשים עובדים, לומדים ובעלי משפחות המעוניינים לשלב את לימודי התואר 

עם שאר עיסוקיהם. הלימודים מתקיימים במרכז י.נ.ר בירושלים.

הקבלה ללימודים באוני' הפתוחה הינה ללא דרישות קדם ועל כן מיועדים לכל 
המעוניין.

כמקובל בלימודים אקדמיים, ניתן לקבל מלגות.
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השתלמויות מקצועיות:

ביחידה להשתלמויות מוצעים לימודים קצרים, מעשיים וממוקדים המיועדים 
המיומנויות  הידע  את  ולהעמיק  להעשיר  להרחיב,  במטרה  מקצוע  לאנשי 

המקצועיות.
חוץ  השתלמויות  במסגרת  וארגונים  למוסדות  גם  מוצעות  ההשתלמויות 
ויכולות  מגוונות  המוצעות  התכניות  י.נ.ר  של  המומחים  צוות  ע”י  ומועברות 

להתקיים כמפגש בודד או כהשתלמות בת מספר מפגשים.

טיפוליים  כלים  ומתן  האכילה  הפרעות  סוגי  עם  היכרות  אכילה:  הפרעות 
להתמודדות.

אלימות במשפחה: למידה אודות תופעת האלימות במשפחה, תוך התמקדות 
באלימות זוגית, בהקשר האישי, המשפחתי, והקהילתי .

התמכרויות: הענקת ידע מקצועי, עדכני ופרקטי, תוך הבנת פעילות המוח 
האנושי, הנוירולוגיה והפסיכולוגיה העומדת מאחורי ההתמכרות והטיפול בה.

מניעת אבדנות: תיאוריות וגישות למניעת אבדנות וסיוע ראשוני

תרגולים  תוך  הנרטיבית  הגישה  של  העבודה  ודרכי  רעיונות  נרטיבי:  טיפול 
חווייתיים, וסימולציות .

קשב וריכוז: ידע ומיומנויות לסייע בטיפול בילדים ונוער עם הפרעת קשב, 
נקודת  את  לחוות  ויכולת  רגישות  פיתוח  ואמפטיה,  הבנה  העמקת  בעזרת 

המבט של בעלי ההפרעה.

והמשפחה  הנישואין  בתחום  מקצוע  אנשי  העשרת  זוגי:  בטיפול  סוגיות 
לסוגיות מתקדמות העוסקות במצבי משבר וצמיחה בנישואין ומשפחה.
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מדרשת רבבה

זוגית  אישית,  והעצמה  להתפתחות  העולמית  הדיגיטלית  המדרשה 
ומשפחתית

מדרשת רבבה הוקמה ע"י מרכז י.נ.ר הפועל מזה 22 שנים לחיזוק תא הנישואין 
והבית היהודי. במדרשה מתקיימים שיעורים אחת לשבוע, המועברים בזום, 
לנשים ונערות בנושאי הכנה לנישואין, זוגיות, הבית היהודי, חינוך, תקשורת, 

בניה אישית ועוד.
התוכן  מעולמות  ומעשיים  מקצועיים  וכלים  ידע  במתן  מאופיינים  השיעורים 
הטיפולי ולעיתים כוללים התבוננות אישית, תובנות וסיפורי חיים מעצימים. 
מקצוע  נשות  שהן  מרצות  ע"י  היהדות  ובהשקפת  ברוח  מועברים  הנושאים 

ורבני בית ההוראה "שלמות המשפחה".  

ימי שלישי בין השעות 20.00-21.30
וחצי, ומאפשר בסופו שיח, שיתוף ושאלות פתוחות עם  כל מפגש בן שעה 

צוות המדרשה.

ההשתתפות במדרשה בעלות סמלית של 300 ₪ לשנה המקנים לך:
• זיכוי כספי מלא - להשתתפות בפעילות מרכז י.נ.ר – קורסים / סדנאות / 

ימי עיון בסך של 300 ₪ 
• כרטיס סטודנט 

• תעודת השתתפות – ניתנת בסוף השנה למי שנכחה ב 80% מהמפגשים 
• אפשרות לצפיה חוזרת בשיעורים המוקלטים של המדרשה דרך אתר י.נ.ר 

חדש – קו ייעוץ בנושאי שידוכים ע"י יועצי שידוכים מומחים – לבנות, להורים, 
בטלפון:   20.00-22.00 השעות  בין  ראשון  ימי  המעוניין:  ולכל  חינוך  לאנשי 

073-3383808

הפעילות במדרשה לעילוי נשמת הרב אביחי נחמיה בן אילנה.
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המכון לחקר המשפחה

י.נ.ר,  מרכז  ובוגרי  מרצים  חוקרים,  צוות  ע"י  הוקם  המשפחה,  לחקר  המכון 
במטרה לקיים מחקר בנושאי יעוץ וטיפול בתחומי הפרט הנישואין והמשפחה. 
ולכתוב  לחקור  ההכשרה  תכניות  ותלמידי  לבוגרי  ומאפשר  מעודד  המכון 
לאנשי  מחקר  ומבוסס  רלבנטי  עדכני,  ידע  לפרסם  מנת  על  אלו  בנושאים 
מקצוע ולכלל האוכלוסיה בישראל. במרכז קיימת ספרייה ייחודית המיועדת 
לתלמידים, בוגרים ולקהל הרחב. הספרייה כוללת מאגר של ספרות אקדמית 
הזוגי  החינוכי,  האישי,  בתחום  וההנחיה  הטיפול  הייעוץ,  בתחומי  ומקצועית 
והמשפחתי. בספרייה קיים מאגר של עבודות סמינריוניות ומחקרים ועמדות 

מחשב עבור תלמידים הזקוקים לכך.
הספרייה פתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 09.00-18.00

התכנית הלאומית לשלום המשפחה

המשפחה  לחקר  המכון  ע"י  הוקמה  המשפחה  לשלום  הלאומית  התכנית 
והמשפחה  הנישואין  תחום  לחיזוק  פועלת  התכנית  י.נ.ר.  במרכז  ומופעלת 
והעלאת  לנישואין,  הראשונות  בשנים  ובעיות  קשיים  מניעת  ע"י  בישראל 
המודעות לתהליכי ייעוץ וטיפול בקרב זוגות ומשפחות הזקוקים לכך. התכנית 
פועלת על מנת ליצור חוסן אישי, זוגי ומשפחתי שייצור חברה מתוקנת ובריאה 
בישראל, מתוך הבנה שכינון חיי משפחה יציבים יביאו לחיזוק החוסן הלאומי 
ולתועלת כלכלית, חינוכית, בריאותית, רווחתית, משפטית וביטחונית. התכנית 
כוללת סדנאות להכשרת מאבחנים זוגיים בקהילה שיסייעו בהפניית הזקוקים 

לכך לקבלת שירותי ייעוץ וטיפול.
התכנית מתקיימת בשיתוף אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
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מגזין כלים שלובים

מרכז י.נ.ר מוציא לאור את הביטאון "כלים שלובים" – כתב עת לענייני חינוך, 
שנכתבים  אקטואליים  ומאמרים  כתבות  מכיל  העת  כתב  ומשפחה.  נישואין 
על ידי אנשי מקצוע ואנשי ציבור. כתב העת מודפס בכ 20,000 עותקים אחת 
כנסיות,  בתי  כגון  ומוסדות  למנויים  אלקטרונית  בתפוצה  גם  ומופץ  לרבעון, 
היא  ועוד. מטרת הביטאון  רבניים  דין  דתיות, בתי  מקוואות טהרה, מועצות 
העלאת המודעות לתחומי החינוך, הנישואין והמשפחה והנגשת מידע אקטואלי 

ומעשי לציבור הרחב.

סדנאות, השתלמויות וימי עיון
העשרה  סדנאות  תכופות  לעיתים  ומקיים  מקצועי  בית  מהווה  י.נ.ר  מרכז 
וימי עיון. זאת במטרה לקבל ידע בתחומים חדשים,  מקצועית, השתלמויות 
מתפתחים, והעשרת ארגז הכלים הטיפולי.  הפעילות מתקיימת במרכז י.נ.ר 

ובמוסדות וארגונים חיצוניים בהתאם לדרישות המפעיל וקהל היעד. 
בנוסף, מפעיל מרכז י.נ.ר סדנאות להנחיית הורים בבתי ספר ברחבי הארץ. 
הורים  למנחי  ההכשרה  תכנית  ובוגרי  תלמידי  ידי  על  מועברות  הסדנאות 
ללא עלות. במסגרת הסדנא מקבלים ההורים כלים להתמודדות חינוכית תוך 

העצמת ההורים ופיתוח סמכותם.
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בית הוראה "שלמות המשפחה"

בית ההוראה שלמות המשפחה הינו בית הוראה הפועל במסגרת בית ההוראה 
"שערי הלכה ומשפט" בראשות הרה"ג חגי שושן שליט"א. בית ההוראה נותן 
מענה בתחומי אישות ומשפחה ע"י רבנים משיבים שעברו הכשרות מקצועיות 
ע"י  גם לקבל מענה לנשים  ניתן  ומקצועי. בבית ההוראה  רגיש  למתן מענה 
מדריכות הלכתיות. תשובות ניתנות בטלפון ובקבוצות ווצאפ. לפניות לבית 

ההוראה: *2873 .   

איגוד מדריכי חתנים וכלות

איגוד מדריכי חתנים וכלות הוקם במטרה להוות קורת גג מקצועית למדריכי 
חתנים ומדריכות כלות שומרי תורה ומצוות. האיגוד מעניק למדריכים גיבוש 
ותיקים,  מדריכים  של  מקצועי  וליווי  להדרכות  אפשרות  שייכות,  ותחושת 
וסיוע  בקבלת  , המשך העשרה מקצועית  ותכנים מקצועיים  שיתוף במידע 

מודרכים. לאיגוד מתקבלים בוגרי תכניות הכשרה מוכרות. 
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מחלקת השמה

נכון לשנת תשפ"ב )2022( למרכז י.נ.ר למעלה מ 10,000 בוגרים, גברים ונשים.
בוגרי המרכז עוסקים בתחומי הכשרתם הן באופן פרטני והן ע"י השתלבות 
לסייע  מנת  על  השמה  מחלקת  מפעיל  המרכז  רלוונטים.  ובמוסדות  בגופים 
לתלמידים ובוגרים בהשתלבות בעשיה - הן התנדבותית לצורך פראקטיקה 
והן בתשלום לצורך השמה. המרכז בודק מהי מידת השתלבות הבוגר בעשיה 
ניתן לשלבו במרכזים השונים ע"י שתופי פעולה שונים. סקר בוגרים  וכיצד 
ובפיקוח  באור-יהודה  אקדמיים  ללימודים  המרכז  עם  בשיתוף  שנעשה 
מתודולוגי וניתוח סטטיסטי של דר' אלישבע בן ארצי מאוניברסיטת בר-אילן, 
הבוגרים  רשימת  מתוך  אקראי  באופן  שנבחרו  משתתפים,  מאות  כלל  אשר 
והבוגרות מאז תחילת הפעילות במרכז י.נ.רהעיד על כך ש 86% מבוגרי תכניות 
בו  בתחום  ומובהק  ישיר  באופן  עוסקים  י.נ.ר  במרכז  המקצועית  ההכשרה 

הוכשרו.

ות
ספ

 נו
ות

לוי
עי

פ



הרה"ג סעדיה אריבי
זצוק"ל אשדוד

הרה"ג רבי אברהם שהרבני
רב העדה הספרדית, רחובות זצוק"ל זיע"א

הרה"ג משה אהרון רוזנטל
זצוק"ל זיע"א

מרן הראשל"צ רבנו

מרדכי אליהו זצוק"ל זיע"א

מרן הגרח“פ שיינברג
ראש ישיבת תורה אור

ומורה הוראה
דקרית מטרסדורף זצוק“ל זיע“א

מרן נשיא מועצת חכמי התורה
הראשל“צ

רבנו עובדיה יוסף זצוק“ל זיע“א

הרה"ג אהרון יהודה לייב

שטיינמן זצוק"ל זיע"א
הרה"ג מיכאל יהודה

לפקוביץ זצוק"ל זיע"א

הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א
רב דישיבת חב"ד לוד

הרה"ג ראב"ד ת"א יפו הרב

ניסים בן שמעון

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרב נתנאל זכריהו
רב ק"ק עדן ב"ב

הרה"ג עמנואל זרביב
אב"ד אשדוד

הרה"ג מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א
רב אב"ד, כפר חב"ד

הרה"ג אברהם יפה שלזינגר שליט"א
רב ואב"ד גענף

הרב אליהו אבירז‘ל
ראש אבות בתי הדין הרבניים ירושלים
מחבר שו“ת ”דברות אליהו“ ט‘ חלקים

הרה"ג אליהו שלזינגר
רב שכונת גילה, ירושלים

הרה“ג רבי משה פנירי
ראש כולל ובית הוראה ”נחלת אברהם“

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ
אב"ד רבני אזורי, ירושלים

הרה"ג מאיר הכהן מ"ס שבת כהלכתה
ראש כולל הריב"ז  אשדוד

הרב חיים זאיד
ר"מ בישיבת נחלת שלמה

רב מקומי פרדס כץ קרית הרצוג
הרב חיים שלמה דיסקין

רב העיר קרית אתא

כ"ק האדמו"ר משאץ

רבי יעקב מאסקאוויטש שליט"א
כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג

הרה"ג מרדכי ישכר בער לייפער שליט"א

הרה"ג יקותיאל כהן
אב"ד אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטאלנא
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ כ"ק האדמו"ר ממליץ
אשדוד

הרה“ג רבי שמואל דוד הכהן גרוס
רב דחסידי גור אשדוד

מרן הראשל"צ הרב הראשי לישראל

הרה"ג משה שלמה עאמר שליט"א
הרה"ג רבי ראובן אלבז שליט"א

ראש ישיבת אור החיים

הרה"ג יוסף חיים שניידר שליט"א
האדמו“ר מסתרי חיים

הרה"ג ישראל גנס שליט"א
מראשי ישיבת קול תורה, ירושלים

הרה"ג חיים פסח הורוביץ
חבר בד"ץ ק"ק בעלזא אשדוד

הרה"ג מאיר מאזוז
ראש ישיבת ”כסא רחמים“

מרכז י.נ.ר נתמך מיום הקמתו ובמשך 20 שנות פעולתו
ע"י גדולי ישראל מכל החוגים והעדות,

אדמורי"ם וראשי ישיבות מהדור הקודם ומדורנו אנו, כדלהלן:

בס“ד

הרב משה ארמוני שליט"א
מחבר ספרים ”כגבר יאזור חלציו“ ”באתי לארמוני“

”פרי עץ ארמוני“ ארמון על מכונו“
גנזי ארמוני“ ארמון דוד“ ”גלי עמיקתא“

הרב דוד דניאל הכהן שליט"א
ראש כולל וישיבה

”שערי קדושה ותפילה“

הרב מרדכי עטיה שליט"א
ראש ישיבת המקובלים

”עטרת מרדכי“

הרה"ג מנחם כהן שליט"א
אב"ד פאריס

הרה"ג דוד לבנון
דיין אשקלון

הרה"ג אילון תדהר אזולאי שליט"א
ראש ישיבת ”שמן ששון“

הרה"ג שר שלום נחמני שליט"א
רב ק“ק ”עבודת הלוי“ תל ציון

הרב יצחק בצרי שליט"א
בנו של הרב דוד בצרי שליט“א

ראש ישיבת המקובלים ”השלום“
מחבר סדרת הספרים ”פרדס יצחק“ בקבלה

”שיח יצחק” על הש“ס

הרה"ג דוד בצרי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים ”השלום“

הרה"ג אביגדור נבנצאל שליט"א
תלמידו המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבאך

שימש כרב הרובע היהודי

הרה"ג משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת פורת יוסף גאולה

הרב דוד יוסף שליט"א
ראש בית המדרש

”יחוה דעת“
וחבר מועצת חכמי התורה

מרכז י.נ.ר נתמך ע"י גדולי ישראל בשנת תשע"ט 

ראש מועצת חכמי התורה

חכם שלום כהן שליט“א

הרה"ג סעדיה אריבי
זצוק"ל אשדוד

הרה"ג רבי אברהם שהרבני
רב העדה הספרדית, רחובות זצוק"ל זיע"א

הרה"ג משה אהרון רוזנטל
זצוק"ל זיע"א

מרן הראשל"צ רבנו

מרדכי אליהו זצוק"ל זיע"א

מרן הגרח“פ שיינברג
ראש ישיבת תורה אור

ומורה הוראה
דקרית מטרסדורף זצוק“ל זיע“א

מרן נשיא מועצת חכמי התורה
הראשל“צ

רבנו עובדיה יוסף זצוק“ל זיע“א

הרה"ג אהרון יהודה לייב

שטיינמן זצוק"ל זיע"א
הרה"ג מיכאל יהודה

לפקוביץ זצוק"ל זיע"א

הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א
רב דישיבת חב"ד לוד

הרה"ג ראב"ד ת"א יפו הרב

ניסים בן שמעון

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרב נתנאל זכריהו
רב ק"ק עדן ב"ב

הרה"ג עמנואל זרביב
אב"ד אשדוד

הרה"ג מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א
רב אב"ד, כפר חב"ד

הרה"ג אברהם יפה שלזינגר שליט"א
רב ואב"ד גענף

הרב אליהו אבירז‘ל
ראש אבות בתי הדין הרבניים ירושלים
מחבר שו“ת ”דברות אליהו“ ט‘ חלקים

הרה"ג אליהו שלזינגר
רב שכונת גילה, ירושלים

הרה“ג רבי משה פנירי
ראש כולל ובית הוראה ”נחלת אברהם“

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ
אב"ד רבני אזורי, ירושלים

הרה"ג מאיר הכהן מ"ס שבת כהלכתה
ראש כולל הריב"ז  אשדוד

הרב חיים זאיד
ר"מ בישיבת נחלת שלמה

רב מקומי פרדס כץ קרית הרצוג
הרב חיים שלמה דיסקין

רב העיר קרית אתא

כ"ק האדמו"ר משאץ

רבי יעקב מאסקאוויטש שליט"א
כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג

הרה"ג מרדכי ישכר בער לייפער שליט"א

הרה"ג יקותיאל כהן
אב"ד אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטאלנא
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ כ"ק האדמו"ר ממליץ
אשדוד

הרה“ג רבי שמואל דוד הכהן גרוס
רב דחסידי גור אשדוד

מרן הראשל"צ הרב הראשי לישראל

הרה"ג משה שלמה עאמר שליט"א
הרה"ג רבי ראובן אלבז שליט"א

ראש ישיבת אור החיים

הרה"ג יוסף חיים שניידר שליט"א
האדמו“ר מסתרי חיים

הרה"ג ישראל גנס שליט"א
מראשי ישיבת קול תורה, ירושלים

הרה"ג חיים פסח הורוביץ
חבר בד"ץ ק"ק בעלזא אשדוד

הרה"ג מאיר מאזוז
ראש ישיבת ”כסא רחמים“

מרכז י.נ.ר נתמך מיום הקמתו ובמשך 20 שנות פעולתו
ע"י גדולי ישראל מכל החוגים והעדות,

אדמורי"ם וראשי ישיבות מהדור הקודם ומדורנו אנו, כדלהלן:

בס“ד

הרב משה ארמוני שליט"א
מחבר ספרים ”כגבר יאזור חלציו“ ”באתי לארמוני“

”פרי עץ ארמוני“ ארמון על מכונו“
גנזי ארמוני“ ארמון דוד“ ”גלי עמיקתא“

הרב דוד דניאל הכהן שליט"א
ראש כולל וישיבה

”שערי קדושה ותפילה“

הרב מרדכי עטיה שליט"א
ראש ישיבת המקובלים

”עטרת מרדכי“

הרה"ג מנחם כהן שליט"א
אב"ד פאריס

הרה"ג דוד לבנון
דיין אשקלון

הרה"ג אילון תדהר אזולאי שליט"א
ראש ישיבת ”שמן ששון“

הרה"ג שר שלום נחמני שליט"א
רב ק“ק ”עבודת הלוי“ תל ציון

הרב יצחק בצרי שליט"א
בנו של הרב דוד בצרי שליט“א

ראש ישיבת המקובלים ”השלום“
מחבר סדרת הספרים ”פרדס יצחק“ בקבלה

”שיח יצחק” על הש“ס

הרה"ג דוד בצרי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים ”השלום“

הרה"ג אביגדור נבנצאל שליט"א
תלמידו המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבאך

שימש כרב הרובע היהודי

הרה"ג משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת פורת יוסף גאולה

הרב דוד יוסף שליט"א
ראש בית המדרש

”יחוה דעת“
וחבר מועצת חכמי התורה

מרכז י.נ.ר נתמך ע"י גדולי ישראל בשנת תשע"ט 

ראש מועצת חכמי התורה

חכם שלום כהן שליט“א

הרה"ג סעדיה אריבי
זצוק"ל אשדוד

הרה"ג רבי אברהם שהרבני
רב העדה הספרדית, רחובות זצוק"ל זיע"א

הרה"ג משה אהרון רוזנטל
זצוק"ל זיע"א

מרן הראשל"צ רבנו

מרדכי אליהו זצוק"ל זיע"א

מרן הגרח“פ שיינברג
ראש ישיבת תורה אור

ומורה הוראה
דקרית מטרסדורף זצוק“ל זיע“א

מרן נשיא מועצת חכמי התורה
הראשל“צ

רבנו עובדיה יוסף זצוק“ל זיע“א

הרה"ג אהרון יהודה לייב

שטיינמן זצוק"ל זיע"א
הרה"ג מיכאל יהודה

לפקוביץ זצוק"ל זיע"א

הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א
רב דישיבת חב"ד לוד

הרה"ג ראב"ד ת"א יפו הרב

ניסים בן שמעון

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרב נתנאל זכריהו
רב ק"ק עדן ב"ב

הרה"ג עמנואל זרביב
אב"ד אשדוד

הרה"ג מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א
רב אב"ד, כפר חב"ד

הרה"ג אברהם יפה שלזינגר שליט"א
רב ואב"ד גענף

הרב אליהו אבירז‘ל
ראש אבות בתי הדין הרבניים ירושלים
מחבר שו“ת ”דברות אליהו“ ט‘ חלקים

הרה"ג אליהו שלזינגר
רב שכונת גילה, ירושלים

הרה“ג רבי משה פנירי
ראש כולל ובית הוראה ”נחלת אברהם“

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א,
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרה"ל

הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ
אב"ד רבני אזורי, ירושלים

הרה"ג מאיר הכהן מ"ס שבת כהלכתה
ראש כולל הריב"ז  אשדוד

הרב חיים זאיד
ר"מ בישיבת נחלת שלמה

רב מקומי פרדס כץ קרית הרצוג
הרב חיים שלמה דיסקין

רב העיר קרית אתא

כ"ק האדמו"ר משאץ

רבי יעקב מאסקאוויטש שליט"א
כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג

הרה"ג מרדכי ישכר בער לייפער שליט"א

הרה"ג יקותיאל כהן
אב"ד אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטאלנא
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל
אשדוד

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ כ"ק האדמו"ר ממליץ
אשדוד

הרה“ג רבי שמואל דוד הכהן גרוס
רב דחסידי גור אשדוד

מרן הראשל"צ הרב הראשי לישראל

הרה"ג משה שלמה עאמר שליט"א
הרה"ג רבי ראובן אלבז שליט"א

ראש ישיבת אור החיים

הרה"ג יוסף חיים שניידר שליט"א
האדמו“ר מסתרי חיים

הרה"ג ישראל גנס שליט"א
מראשי ישיבת קול תורה, ירושלים

הרה"ג חיים פסח הורוביץ
חבר בד"ץ ק"ק בעלזא אשדוד

הרה"ג מאיר מאזוז
ראש ישיבת ”כסא רחמים“
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