
"ישמע וידע העולם"
ערוצי קשר לעולם החיצון בתקופת השואה

לנשות חינוך, לבעלות תפקיד בבית הספר,
למטפלות ולמתעניינות בתחום האימון

בואי לרכוש כלים להעצמה לעצמך ולאחרים,
 לשיפור מערכות יחסים, תקשורת בינאישית, ולהובלת שינויים
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לימודי אימון (קואצ'ינג)
בדגש תורני

להרשמה בטלפון: 02-6750723
ימים א-ה בין השעות: 8:00-15:30
bslh@michlalah.edu :דוא“ל

על התכנית?
למידה חווייתית ומקצועית בסביבה תורנית

קבוצה איכותית ומגוונת
מוכר למורים בשבתון 

לימודים בימי רביעי אחר הצהריים

מחיר אטרקטיבי במיוחד!

תכנית חדשה

 ייחודי 
תכנית חדשהמודל

 ייחודי 
מודל

למעוניינות אפשרות להמשך לימודים במסלול סטאז'

נמשכת ההרשמה לקורסים
I  (לשבתון) אבחון ציורי ילדים  I  (לשבתון) ביופידבק - קופ"ח
   I           (לשבתון) תקשורת מקרבת  I  קתדרה של זהב

     I הסיפור החסידי  I  יידיש- השטעטעל והעיר הגדולה
I           (סיוע בהשמה) ניהול תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני

I (לשבתון) תיאטרון פלייבק  I  (לשבתון) פוטותרפיה
 I הזמר העברי  I (לשבתון) יהודים כפליטים ומהגרים - שואה

   I  (תעודה בינלאומית) ד"ר ניצה קאליש-NLP

חדש!

חדש!

חדש!

הנחייה: ד“ר חוה גרינספלד, גב‘ יעל בן ארזה וצוות מקצועי של מאמנות
לפרטים ולהתייעצות עם מרכזת התכנית: 02-6750990 (משרד) , 050-4142443

hoshev-jer@michlalah.edu

הפתיחה אי"ה:

חשוון
תשע"ח

לפרטים ולהרשמה:
mls@michlalah.edu :טל: 02-6750992 | דוא"ל

zachor.michlalah.edu :באתר

"אנו רוצים שאחרי המלחמה
אף אחד לא יוכל לומר שלא ידע"

)מנהיגי המחתרת היהודית מגטו ורשה בשנת 1942(

קורס מקוון חדש במרכז ללימודי השואה

בקורס ננסה לבדוק אמירה זו בשאלות: 

 מה ידע העולם ומתי?  
 מה נעשה עם המידע שהגיע לעולם החופשי?

 מה היה חלקן של המחתרות בארצות הכבושות בהפצת המידע?                           
 כיצד פעלו גורמים נוספים, בהם רבנים, ביצירת קשר עם העולם החיצון?

בין המרצים:

ד”ר דוד זילברקלנג  הרבנית אסתר פרבשטין  ד”ר יעל נידם –אורבייטו
 ד”ר יעקב פלקוב  ד”ר ליאור אלפרוביץ  ד”ר חיים שלם

איתמר לוין  עמנואלה מוסקוביץ  איילת הילמן 

הקורס יתקיים ב-ZOOM  בימי שלישי בשעות 17:00 – 18:15

פתיחת הקורס: יום שלישי, א’ בכסלו תשפ”א, 17.11.20

ריכוז הקורס: שרה קפלן | עלות למשתתף: 350 ש"ח עבור 12 מפגשים

לפרטים והרשמה - בית הספר להשתלמויות:
bslh@michlalah.edu | 02-6750758/723

הרב מיכאל דוב וייסמנדל

צייר: יו ספיר, ארכיון בית טרזין


