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 'גשנה  הכשרת מנחות הורים על פי החסידותשם הקורס: 

 : חנה רות אברהםהנחשם המ

 4מס' ש"ש: 

 10:00-14:00ימי ראשון  דו שבועיים 12 מספר מפגשים:

 פ"אתששנה"ל: 

 

 מטרות הקורס:

 לבנות מודל תהליכי להנחית קבוצת הורים על פי עשר הספירות 

 התנסותה מול קבוצה בשטחעקבות באת עולמה הפנימי של המנחה  שקףל 

 השפעתה הישירה על עולמה הרגשי של המונחהיכולת את  חוותל 

 פיתוח מיומנות לניהול עולמה הרגשי של המונחה בעקבות המודעות הנ"ל 

 

 :מנושאי הקורס

 "אהבה כביטוי של ה"כתר 

 "עדינות כביטוי של ספירת ה"חכמה 

 "הבנה כביטוי של ספירת ה"בינה 

  ספירת ה"דעת"מאמץ כביטוי של 

 "מסירות כביטוי של ספירת ה"חסד 

 "סבלנות כביטוי של ספירת ה"גבורה 

 "טוב לב כביטוי של ספירת ה"תפארת 

 "ניקיון כביטוי של ספירת ה"נצח 

 "נינוחות כביטוי של ספירת ה"הוד 

 "הופעה מסודרת כביטוי של ספירת ה"יסוד 

  של רובד המחשבה בספירת ה"מלכות"מצב רוח שמח כביטוי 

 של רובד הדיבור בספירת ה"מלכות" בר פנים יפות כביטויס 

 של רובד המעשה בספירת ה"מלכות" הנהגה ידידותית כביטוי 

 

 דרישות הקורס:

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ 

 התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד 

 הגשת דו"חות על המפגשים שנערכו מחוץ לקבוצה 



 ב"ה

 

  ובות הקורס:ח

 מבחן 

 40 )שעות עבודה מעשית )מחולקות לשתי סדרות 

 

 ביבליוגרפיה: 

  ,קה"ת", ירושלים, תשנ"בספר התניארבי שניאור זלמן מליאדי" , 

  ,קה"ת", ברוקלין, ניו יורק, שיעורים בספר התניאהרב יוסף הלוי וינברג" ,

 תשמ"ט

  ,ירושלים, תשנ"ז, "מילתא", ביאור תניאהרב עדין אבן ישראל 

  ,ופרצת", כפר חב"ד, תשנ"דפניני התניאהרב חיים לוי יצחק גינזבורג" , 

  ,קה"ת, כפר חב"ד, תשנ"ב תורה אור,רבי שניאור זלמן מליאדי 

  ,קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשס"בליקוטי תורהרבי שניאור זלמן מליאדי , 

  ,גל עיני", כפר חב"ד, תשס"זהנפשהרב יצחק גינזבורג" , 

  ,כפר חב"ד, תשס"א, "תורה אור"אור הבית, זאב ריטרמן 

 ,קה"ת", כפר חב"ד, י"ג שבט ה'תש"י, -קונטרס י' רבי יוסף יצחק שניאורסון"

 תשנ"ט

 ,"קה"ת, ברוקלין, ניו דרך מצוותיך רבי מנחם מענדל שניאורסהון, ה"צמח צדק ,

 יורק, תשנ"ו

 

 

 


