ב"ה

שם הקורס :קורס ניהול ופיתוח קהילה בשיטת אית"ן
שם המנחה :חנה רות אברהם
קהל יעד :שליחות של הרבי בארץ הקודש ובעולם
היקף הקורס :דו שנתי
ימים :ימי ראשון מידי שבוע
מס' ש"ש 5 :שעות אקדמאיות (בין השעות )14:00 -10:00
מס' מפגשים 28 :כל שנה
שנה"ל :תשע"ח ,תשע"ט
מיקום :שלוחת המכון במכללת בית רבקה
מטרות הקורס:





להכיר את עולמה הפנימי של השליחה ברובד הרגשי על פי אגרת התשובה ועשר
הספירות.
לראות את השפעתה הישירה על עולמן הרגשי של המושפעות.
פיתוח מיומנות לניהול קהילה בשלבים שונים בהתפתחותה.
רכישת ידע לפתרון קונפליקטים ויישוב סכסוכים פנימיים וחיצוניים ,במידה וישנם,
על פי שיטת אית"ן.

מנושאי הקורס:
 בניית חזון רלוונטי למצבה הנוכחי של הקהילה
 פגישה ומציאת דרכי התמודדות מול סיטואציות מפתיעות
 זיהוי רגשות העולים לשליחה במצבים המאיימים על מקומה
 חשיפת הקבוצה לקונפליקטים פנימיים מול התנהגויות של מונחות
 בירור המניעים הפנימיים לקונפליקטים
 הכרות עם הרבדים השונים בקשר משפיע – מקבל
 התנסות במפגש בין הציפיות לבין המציאות בקבוצה
 הצפת סיטואציות המעוררות דילמות פנימיות -תרגול יזום מתוך הקבוצה
 ניתוח דילמות ערכיות הצפות מתוך אינטראקציה בקבוצה
 העלאת מקרים של התנהגויות מפריעות בקבוצה ומציאת דרכים ומשאבים
להתמודדות
 פיתוח יכולת ההכלה של השליחה מול תגובות שונות של מושפעות
 יצירת גמישות רגשית אצל השליחות
 בדיקת הנחות היסוד של השליחה המפריעים לגמישות והיצירתיות הנדרשת בקהילה

 התנסות בהעברת מפגש מאתגר
שיטת הלימוד:
הקורס מועבר דרך סדנאות חווייתיות בשיטה ייחודית ופרקטית המבוססת על שיטת
אית"ן ,הלמידה נגזרת מדוגמאות בשטח ,דיונים קבוצתיים ,התנסויות וניתוחי אירועים
בשילוב עם חומר תיאורטי מהמקורות החסידיים המעמיקים.
דרישות הקורס:
 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ
 התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד
חובות הקורס :מבחן
הקורס מוכר  60שעות לגמול השתלמות*
נבדקת אפשרות להכרה לאופק
* בכפוף לתקנון משרד החינוך
תעודה:
לבוגרות שיעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מכון אית"ן.
עלות שנה א'10 X ₪ 480 :

סה"כ ₪ 4800

עלות שנה ב'10 X ₪ 420 :

סה"כ ₪ 4200

לשליחות מחו"ל :
הכיתה מתוקשבת וניתן להשתתף ולהשתלב בלימוד אינטרנטי .השיעור מועבר בשידור חי.
תוכלי לשאול שאלות ,לתרגל ולהשתתף בדיון .עלייך להגיע לארץ בחודש תמוז למבחן סיכום.
עלות שנה א'$1500 :
עלות שנה ב' $1200
אם חברת האשראי שלך מאפשרת תשלומים ניתן לשלם עד  10תשלומים

ביבליוגרפיה:










רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא" ,קה"ת" ,ירושלים ,תשנ"ב
הרב יוסף הלוי וינברג ,שיעורים בספר התניא" ,קה"ת" ,ברוקלין ,ניו יורק ,תשמ"ט
הרב עדין אבן ישראל ,ביאור תניא" ,מילתא" ,ירושלים ,תשנ"ז
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ,פניני התניא" ,ופרצת" ,כפר חב"ד ,תשנ"ד
רבי שניאור זלמן מליאדי ,תורה אור ,קה"ת ,כפר חב"ד ,תשנ"ב
רבי שניאור זלמן מליאדי ,ליקוטי תורה ,קה"ת ,ברוקלין ,ניו יורק ,תשס"ב
הרב יצחק גינזבורג ,הנפש" ,גל עיני" ,כפר חב"ד ,תשס"ז
זאב ריטרמן ,אור הבית" ,תורה אור" ,כפר חב"ד ,תשס"א
רבי מנחם מענדל שניאורסהון ,ה"צמח צדק" ,דרך מצוותיך ,קה"ת ,ברוקלין ,ניו יורק,
תשנ"ו

