
מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם.
chavip@michlalah.edu | 02-6750992 :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
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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

המרכז ללימודי השואה ומחלקת לימודי גברים במכללה ירושלים
בשיתוף עם בית הספר לתיירות בישראל מציעים: 

קורס הכשרת מדריכים לפולין היהודית
מטרות הקורס:  ללמוד ולהכיר את העולם היהודי בפולין לפני השואה ובשואה

בדגש על עולם של תורה, חסידות וחיי קהילה עשירים 

 לפתח כישורי הדרכה להנחלת זיכרון השואה בהיבטים ייחודיים אלו  

תעודה ונקודות זכות לעומדים בחובות הקורס:  
2 ש"ש ללימודי התואר במחלקה ללימודי גברים

תעודה מטעם ביה"ס לתיירות בישראל 'מדריך קבוצות לפולין 
היהודית' )לא מטעם משרד החינוך(

קהל היעד:
רבנים,

מחנכים 
ומורים 

דרישות הקורס:

 למידה עצמית
 12 מפגשים בימי שני אחה"צ )סה"כ 60 שעות(

 מסע בן 8 ימים לפולין )סה"כ 60 שעות(

פתיחת הקורס:
יום שני, כ"ו בניסן תש"ף )20.4.2020(

המסע יתקיים בין התאריכים:
כ' בתמוז – כ"ז בתמוז תש"ף

)12 – 19 ביולי 2020(

תנאי קבלה: ראיון אישי | דמי רישום: 200 ₪ | מלגות לזכאים

ריכוז הקורס: מר אוריאל פיינרמן | הדרכת המסע לפולין: הרב ד"ר שחר רחמני


