


Monday • יום שני

11:30-12:00 Intro - פתיחה

Tuesday • יום שלישי

11:30-12:30 The Tahara process - כיצד האישה נטהרת

12:00-1:00
הקדמה להלכות נידה

Introduction to Hilchos Nida
הרצאה
Lecture

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

12:30-2:30
התנהלות כלכלית נבונה אחרי החתונה

Wise Financial Behaviors
סדנא

Workshop 

MR .  SHMUEL BRAND,  CPA  - ד  אל ברנ רו"ח שמו

5:45-6:45
התמודדות עם בעיות פוריות והלכה

How to deal with issues in tahara and fertility
סדנא

Workshop 

 RABBI  DOVID BARTFELD,  TAHAREINU  - ו  ד, טהרנ ד ברטל הרב דו

4:45-6:45
התייחסות נכונה ל"תכנון המשפחה"

Our Perspective on "Family Planning"
הרצאה
Lecture

RABBI  MENDEL DUBOV  - ל דובוב  ד הרב מענ

1:00-2:30
כיצד האישה נטמאת

What causes the Nida state

2:30-3:30 Break - הפסקה

3:30-5:45 The Laws of Harchakos - דיני הרחקות

2:30-3:30 Break - הפסקה

3:30-4:45 The Tahara process - כיצד האישה נטהרת



Wednesday • יום רביעי

11:30-2:30 Using a Tahara Calendar - שימוש בלוח טהרה

2:30-3:30 Break - הפסקה

3:30-4:30
הצצה לעולם בריאות הנפש

A Glimpse Into the World of Mental Health

Thursday • יום חמישי

11:30-1:00
הבסיס לשלום בין בני הזוג

The Foundation for Peace Between a Couple
סדנא

Workshop 

YESHAYA KRAUS,  SHALOM TASK F ORCE  - אוס  ישעיהו קר

4:30-6:00
קידושין ונישואין בהלכה ובמנהג

Kidushin and Nisu'in in Halacha and Minhag
הרצאה
Lecture

 RABBI  MORDECHAI  FARKASH  - קש  דכי פר הרב מר

6:00-6:45
כיצד לשאול שאלות בנושאי טהרה

How to Ask Shaalos on Topics of Tahara
הרצאה
Lecture

 RABBI  TUVIA KASIMOV  - ו  או הרב טוביה קאסימ

9:00
"יקר מכל יקר" - להגיע מוכן לרגע הגדול
Arrive Prepared for the Big Moment

התוועדות
Farbrengen

RABBI  MENDEL LEVIN  - ן  י לו ל  ד הרב מענ

1:00-2:30 The Way to "Peace in the Home" - הדרך לשלום בית

2:30-3:30 Break - הפסקה

3:30-6:00 Intimacy and Holiness - אינטימיות וקדושה

6:00-6:45
 מצוות שאחרי החתונה: טלית, חינוך וצניעות

The Mitzvos: Tallis, Chinuch & Tznius

Followed by: Private session before the chassuna, and follow up session 
scheduled after the chassuna, and ongoing support for life IYH.


