
ההשתתפות בכנס כרוכה בהרשמה ובתשלום סמלי של 50 ₪ למשתתף.
ניתן יהיה לשאול שאלות באמצעות הצ'אט.

bslh@michlalah.edu | 02-6750723 \ 758 :לפרטים והרשמה

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

בואי לרכוש כלים להעצמה לעצמך ולאחרים,
 לשיפור מערכות יחסים, תקשורת בינאישית, ולהובלת שינויים

ם
מי

ש
נר

ר 
פ

ס
מ

 ב
ת

ני
ת

מו
ם 

סי
ור

ק
ה

ת 
ח

תי
פ

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

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים
שמחים להזמינכם לכנס הקיץ המקוון

מנהיגות
בצל השואה

ימים שלישי – רביעי
כ"ב- כ"ג בתמוז, 14-15 ביולי

ZOOM באמצעות

יום שלישי, כ”ב בתמוז, 14 ביולי
10:30 דברי פתיחה  -  הרבנית אסתר פרבשטין, ראש המרכז ללימודי השואה

10:40 מנהיגויות יהודיות ו”ראשויות יהודיות” בשואה: דיוקים מושגיים והיסטוריים

פרופ’ )אמריטוס( דן מכמן, יד ושם ואוניברסיטת בר אילן

11:30 הרב יוסף צבי קרליבך הי”ד – רבה האחרון של המבורג בתקופת השואה
ד”ר מאיר סיידלר, אוניברסיטת אריאל

12:15 מחנכים כמנהיגים בתקופת השואה

 שולמית אימבר, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם

13:00 הרב שמואל דוד אונגאר מסלובקיה  – מנהיג ומציל, הרב חיים צבי רוזנברג

יום רביעי, כ”ג בתמוז, 15 ביולי
10:30  “שבירת המציאות” כדרך חיים - צעירי גור וחבורותיהם בתקופת השואה

פרופ’ חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב ויד ושם

11:30 רופאים כמנהיגים - סוגיות של מנהיגות בשירות הרפואי בגטאות
           ד”ר מרים עופר, אקדמית גליל מערבי ואוניברסיטת תל אביב  

12:15 הנהגה רבנית ממזרח אירפה בצרפת בשנות ה 30-40
ד”ר חיים שלם, המרכז ללימודי השואה

13:00 שיח הלכתי חוצה גבולות: קשרים בינלאומיים בסוגיית עגונות השואה

אסתר פרבשטין, ראש המרכז ללימודי השואה


