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 הקדמה

 מבריאת היה לא שעוד חדש אלוקי אור של ירידה לקראת, חדשה שנה של בפתחה
 .הרחמים מידות ג"י מאירות שבו חודש, אלול חודש את במתנה' ה לנו נתן, העולם

 גדולה שמחה שמתעוררת ספק אין, שלנו היומיום תוך אל כזו בדרגה מתגלה ה"כשהקב
 . והרוחני הגשמי מצבנו לקראת ואופטימיות

 .ראויים כלים להכין הוא תפקידנו, השנה כל במשך אותנו ילווה כזה שגילוי כדי

 דבר מחדשת לא כביכול שאמנם ן"אית שיטת התגלתה האחרונות ובשנים' ה אותנו זיכה
 העיניים את פותחת ן"אית שיטת. ואפל חשוך היה שפעם דבר כל לראות מאפשרת אך

 .חיים אנו בה האלוקית המציאות את לראות אפשר ופתאום

 אנו שבה מסגרת באותה לחוות שתוכל כך הנפש את ומטהרת מזככת ן"אית שיטת
 .האלוקית הנוכחות את פועלים

 . הגילאים ולכל האוכלוסיה שכבות לכל השיטה את להנגיש מטרה לעצמו שם ן"אית מכון

 ההזדמנות את לך יתנו אשר מגוונות וסדנאות חדשים קורסים נפתחים ט"תשע בשנת
 .מאפשרת זו ששיטה הגאולתי המהפך את בתוכך לחולל

 ישנו אם ממך גם לשמוע נשמח ,חדשים רעיונות לפתח כדי המאמצים כל את עושים אנו
 .בו שנעסוק מעוניינת שאת לשיטה הקשור חדש נושא

                      

 בברכת הצלחה,                       
 חנה רות אברהם                         
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 קורסי הכשרה

 תלת שנתי -להורות קבוצות מנחות הכשרת קורס .1

 שבועית דו' סטאז ושנת שבועיים חד לימודים שנתיים -א"תשפ -ט"תשע: ל"שנה

 שהרבי כפי האלוקיים מהגילויים המשתלשל ורוחני גשמי לשפע חשוף, הגאולה דור, דורנו
 .לדורותיו ישראל עם ייחל שלהם גדולים ימים של בעיצומם חיים אנחנו ואכן ניבא

 המותאמת חדשנית חשיבה ההורים, מאתנו שנדרשת לדעת נוכחים אנו, נשימה באותה
 לילדים דרך ולהתוות לחנך התפקיד עלינו מוטל, מחד. הגאולה דור של לאפיונים

 חדשים בפנינו מציבים שהם והאתגרים ההפתעות, מאידך, בידינו הפקיד ה"שהקב
 שהעצות כך מסובך אפילו ולפעמים למורכב ההורות תפקיד את הופכים, לבקרים
 .רלוונטיים ללא הפכו היום, המצב את הצילו שפעם והטיפים

 ממקום המשפחה את לנהל להורה מאפשר, בדורנו קבוצות מנחת של הייחודי תפקידה
 יצירתיות ומפתחת פעולה חופש הנותנת מועצמת הורית תפיסה עם, ומתבונן מרומם

 .אמת בזמן המשפחה מבני אחד לכל המותאמת

 לתוכנית אותך מזמין ן"אית מכון, זה נעלה בתחום אימהות להנחות מעוניינת את באם
 תהליכים נעבור במהלכו אשר ן"אית בשיטת משפחה לניהול קבוצות מנחות הכשרת

 חסידות טהרת על גבוהה מקצועית ברמה זה לתפקיד אותך שיכשירו ורגשיים תודעתיים
 .ד"חב

 אברהם רות חנה: מנחה

 משתתפות 16 עד: משתתפות' מס

 4: ש"ש' מס

 14:00 -10:00 משעהמפגשים  28: מפגשים' מס
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 ראשון   : בשבוע יום

 28.10.18 חשוון ב"י: תחילת הקורס תאריך

 : ראיון והתחייבות לשלוש שנות לימודתנאי קבלה

 

 :הקורס מטרות

 הספירות עשר פי על הרגשי ברובד המנחה של הפנימי עולמה את להכיר

 המונחה של הרגשי עולמה על הישירה השפעתה את לראות

 ל"הנ המודעות בעקבות המונחה של הרגשי עולמה לניהול ומיומנות כלים פיתוח

 הספירות עשר פי על משפחה לניהול קבוצה להנחית תהליכי מודל לבנות

 :הקורס מנושאי

 וחודרת עמוקה, אינטרוברטית התבוננות יכולת פיתוח. 
 ואפיונם רגשות סוגי הכרת. 
 המשפחה על, ובעקבותיהן הנפש על והשפעתן הספירות של לעולמן הצצה 
 ובמשפחה בקבוצה ההתנהגות על הרגשות של השפעתם זיהוי 
 התנהגותי לשינוי שיגרום רגשי לשינוי שיוביל הכרתי שינוי ליצירת דרכים לימוד 
 ילדיהן על ומהן המונחות על המנחה אצל השינוי של ההשפעה ראיית 
 הקבוצה מתוך יזום תרגול -פנימיות דילמות המעוררות סיטואציות הצפת 

 :הקורס דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 
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 ביבליוגרפית משימה 

 :הקורס חובות

 תיאורטי מבחן 
 מעשי מבחן 
 סטאז שנת'  

 .בסיום הקורס תקבלי תעודת הסמכה המאשרת להנחות קבוצות בשיטת אית"ן

 :עלות
 ש"ח דמי הרשמה 400ש"ח +  4400עלות שנה ראשונה 

 ש"ח דמי הרשמה 400ש"ח +  4400  עלות שנה שנייה
  ש"ח דמי הרשמה 400 + ש"ח 3000  עלות שנת סטאז'

 :תנאי תשלום
 תשלומים 10 עד

 אלול ב"כע"י ביצוע העברה בנקאית. )עד לתאריך ₪  4400: העלות למשלמת במזומן
 ₪  2990במזומן לשנת הסטאז'  העלות למשלמת( 2.9.18
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  2. קורס הכשרה מקצועית לטיפול פרטני– תלת שנתי

 חינוכי יעוץ, סוציאלית עבודה, פסיכולוגיה:  הטיפולי בתחום מקצוע לנשות המיועד קורס
 ד."חב חסידות פי על המקצועיים והכלים הידע את לחדד המעוניינות קבוצות והנחיית

 אברהם רות חנה: המנחה שם

 14:00 -10:00 משעה 28: מפגשים מספר

 שני: בשבוע יום

 15.10.18 חשוון' ו: תחילת הקורס תאריך

 שבועית דו' סטאז ושנת שבועיים חד לימודים שנתיים – א"תשפ -ט"תשע: ל"שנה

 והתחייבות לשלוש שנות לימודים חוזה חתימת, להתאמה ראיון: הרשמה תהליך

 :הקורס מטרות

 פי על מעמיקהו עיונית בצורה הטיפולית ברמה השיטה עקרונות את להכיר 
 .לשיטה הרלוונטיים חסידות מאמרי

 בשטח. לעבודה יציאה לקראת הדרגתית בצורה העקרונות יישום את לתרגל 

 :הקורס מנושאי

 וחודרת עמוקה, אינטרוברטית התבוננות יכולת פיתוח. 
 חסידות פי על ואפיונם רגשות סוגי הכרת 
 חסידות מאמרי מתוך טיפוליים תהליכים על לימוד 
 התניא ספר פי על רפואית ראייה פיתוח 
 מעשי ותרגול חוויה -ן"אית שיטת של ייחודיים טיפוליים כלים 
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 :הקורס דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 
 ביבליוגרפית משימה 

 

 :הקורס חובות

 בכתב מבחנים 
 פרקטיקום 

ולטפל באופן פרטני  קבוצות להנחות המאשרת  הסמכה תעודת תקבלי הקורס בסיום
 בשיטת אית"ן.

 :עלות

 הרשמה דמי ח"ש 400+  ח"ש 6590 ראשונה שנה עלות

 הרשמה דמי ח"ש 400+  ח"ש 6590 שנייה שנה עלות

 הרשמה דמי ח"ש 400+  ח"ש 3800' סטאז שנת עלות

 :תשלום תנאי

 תשלומים 10 עד

 אלול ז"י לתאריך עד. )בנקאית העברה ביצוע י"ע ₪ 6590:  במזומן למשלמת העלות
 (28.8.18 ח"תשע

 ח"ש 3800' הסטאז לשנת במזומן למשלמת העלות
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קורסים חד 
 שנתיים
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 שבנפש ן"האית גילוי .1

 ההתנהלות את לייעל תלמדי בקורס. ן"אית בשיטת הנפש עוצמות לגילוי מודעות קורס
  בריאה. לצמיחה תשתית שתהווה חדשה מודעות ולבנות שלך

 ידע לך ומקנה אותך מעצים, איתן שיטת את ורחבה מעמיקה בצורה מלמדקורס זה, 
 חוויה עם במיוחד מקצועית רמה משלבבחיים,  אתגר ובכל תחום בכל ליישומה ודרכים

 .ןבחייה משמעותי שינוי לחוות המעוניינות לנשים מותאם הקורס .מרוממת לימודית

 מיכאלשוילי רחל: מנחה

 3: ש"ש' מס

 24: מפגשים' מס

 15עד משתתפות: ' מס

 14:00 עד 11:00 משעה  רביעי : ימייום

 24.10.18 חשוון ו"ט: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה

 

 :הקורס מטרות

 השונים החיים בתחומי שלך ההתנהלות את לייעל 
 מפתיעות בסיטואציות שלך התגובות את לשכלל 
 שלך הכלים ארגז את להעשיר 
 ומרעננת בריאה לצמיחה תשתית שתהווה חדשה מודעות לבנות 
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 :הקורס מנושאי

 פעולתם ודרך מאפיינים -רגשות סוגי 
 והשליליים החיוביים: הרגשות סוגי שני בין כוחות מלחמת 
 הנפש בתוך רבדים 
 ובהמית אלוקית: הנפשות שתי בין גומלין יחסי 
 שינוי בהם לפעול והדרך ומעשה דיבור, מחשבה: הנפש לבושי 
 בנפש העמוקים לרבדים המודעות מתוך בינאישית לתקשורת כלים 
 קונפליקטים פתרון המאפשרת חדשה תפיסה 

 :הקורס דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 

 מבחן: הקורס חובות

 הרשמה דמי ח"ש 400+  ח"ש 3200: עלות

 אשראי בכרטיס תשלומים 10 עד
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 קורס חד שנתי –להיות אמא  .2

 עם במיוחד מקצועית רמה משלב הקורס.  ן"אית בשיטת מודעת לאימהות כלים ארגז
 .מכירה שאת השיטות מכל השונה בשיטה מרוממת לימודית חוויה

 מיכאלשוילי רחל: המנחה שם

 וחצי שעה: ש"ש' מס

 24: מפגשים' מס

 9:00-10:30 רביעי : ימייום

 24.10.18 חשוון ו"ט: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה

 

 :הקורס מטרות

 חסידות פילוסופיית פי על הרגשי ברובד ההורה של הפנימי עולמו את להכיר 
 ד"חב

 הילד של הרגשי עולמו על הישירה השפעתו את לראות 
 ל."הנ המודעות בעקבות ההורה של הרגשי עולמו לניהול מיומנות פיתוח 

 :הקורס מנושאי

 כלים מעשיים בהורות על פי עשר הספירות 
 האחר במקום" -מקום החלפת" = דוכתייהו אחליפו"ל יכולת פיתוח" 
 ירף'הג שפת" ותרגול לימוד" 
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 :הקורס דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 

 מסכמת עבודה: הקורס חובות

 ₪ 2990: עלות

 תשלומים 10 עד :תשלום תנאי
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 לימודי
 העשרה

 סדנאות
 בוקר



 

13 

 
 טראומתי מצב של השלכותיו עם התמודדות סדנת .1

 אברהם רות חנה: מנחה

 לנקודת אותה ולהפוך הטראומתית החוויה את לרפא המעוניינות אמיצות נשים :יעד קהל
 .מצמיחה מפנה

 23.10.18 חשוון ד"י: תאריך

 11:30 עד 10:00 : ימי שלישי משעהיום

 ט"תשע: ל"שנה

 שבועיים דו 12: מפגשים מספר

  וחצי שעה: ש"ש מספר

 

 :הקורס מטרות

 התניא ספר פי על הנפש מבנה הכרת 
 לחוויה בזיקה התניא עקרונות פי על רגשיים נפשיים מצבים ניתוח יכולת הקניית 

 טראומתית
 את לצלוח המאפשרים מודעת להתנהגות" איתן" בשיטת מעשיים כלים תרגול 

 והחברתי המשפחתי, האישי החיים במעגל המופיעים החיים אתגרי

 :הקורס מנושאי

 שביניהם ומה רגשות,  עובדות 
 מחיקה או עוצמה -ביטול? 
 תוצאה או סיבה -בחיינו הכאב? 
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 כאב עם התמודדות 
 מנוצחים או מנצחים: ודיכאון ייאוש? 
 סוף האין אל שלנו החיבור, האלוקית הנפש 
 האלוקי בשפע חסמים 
 מנוחה מתוך עבודה 
 שבעבודה התענוג 
 שלך בידיים זה -גאולה! 

 :הקורס חובות

 פעילה השתתפות. 
 הפרטיים לחיים וחיבורו הנלמד בחומר התבוננות. 

 

 10% הנחה  2.9.18 אלול ב"כ עד לנרשמות  ח"ש 1750: עלות

 תשלומים 6 עד :תנאי תשלום
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 כלה סדנה לקראת .2

, לך הנכונה לתפיסה הספירות עשר של תרומתן את נחווה זו שבועית דו בסדנא
 .לנישואין עד הקשר של ובריא תקין וניהול שלך בבחירה בהירות המאפשרת

 אברהם רות חנה: מנחה

 בישראל נאמן בית לבנות המתכוננות ונשים בנות: יעד קהל

 משתתפות 18 עד: משתתפות' מס

 וחצי שעה: ש"ש' מס

 10:30 -9:00 משעה שבועיים דו  12: מפגשים' מס

 חמישי: בשבוע יום

 25.10.18 חשוון ז"ט: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה

 

 :הסדנא מטרות

 ן"אית שיטת פי על ממדית תלת לראיה חשיפה 
 התניא ספר פי עלן הפועלות הנפשות בין האינטראקציה עם הכרות 
 דעות וחילוקי שוני למרת בונה תקשורת המאפשרים מעשיים וכלים ידע רכישת. 
 הנישואין בחיי קונפליקטים לפתרון מיומנויות פיתוח 
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 :סדנאה מנושאי

 מחפשת אני ומה אני מי 
 שוני עם התמודדות דרכי 
 נישואין בחיי הרגש של מקומו 
 המשותף הקשר עבור שלי רגשות ניהול 
 ן"אית שיטת פי על רגשי ניקיון 
 בפרט ובזוגיות בכלל בחיים משמעותיות החלטות לקבלת מודע תהליך 
 נשוי כזוג ייחודי תקשורת סגנון פיתוח 
 אחד להיות -בעצם לגעת 

 :הסדנא חובות

 פעילה השתתפות. 
 הפרטיים לחיים וחיבורו הנלמד בחומר התבוננות. 

 10% הנחה  2.9.18 אלול ב"כ עד לנרשמות  ₪ 1650:  עלות

 תשלומים 6 עד :תנאי תשלום
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 איתנה בריאות .1

 פנימה נתבונן", איתן" ושיטת המשלימה הרפואה בתחומי נרחב ידע המשלבת סדנא
 עשר מבנה את בתוכה תארוג איתנה. הסדנא לבריאות להגיע מאתנו מונע מה ונגלה

 והן הרגשי ברובד הן ,ספירה בכל נתמקד. מחוזקת בנפשנכון  מבנה היוצר הספירות
. התיאורטי לידע שונות התנסויות בין ומשלבת חווייתית הינה הסדנא, הגוף במערכות

 .במשפחה לשימוש עצמיוכן ליישום פרקטיים טיפוליים כלים יינתנו מהמפגשים בחלק

 שבת בן נירה: מנחה

 22:00 עד 20:30 משעה שבוע מידי ראשון: ום בשבועי

 שעה וחצי: ש"ש' מס

 12: מפגשים' מס

 25.10.18 חשוון ב"י: תאריך

 משתתפות  15 עד: משתתפות' מס

 

 : הסדנא מטרת

 איזון לצורך הפיזי ברובד והן הרגשי ברובד הן מעשיים כלים למשתתפות להקנות 
 .ואחת אחת כל של המיוחד האישי הגופנפש

 :הסדנא מנושאי

 בבריאות לגעת – מודע בתת לגעת  – החיים וכוח הנשימה מערכת  – כתר 
 .איתנה

 הרגשות שדה: הדגש – שלי המציאות של המימדים שלושת –  העצם מח – חכמה 
 .שלי הפעולה שדה הוא
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 האופייניים דם חוסר של מצבים השפעת – הנפש הוא הדם  –  הדם  – בינה 
 .לנשים

 הרפו) וידיעה הרפיה מול  ומאמץ חיבור של כוחם – העצבים מערכת – דעת 
 .(ודעו

 למפרקים רגשות בין הקשר  –  שלדית מערכת   – חסד ! 
 יישומי טיפ. רעלים ניקוי לתהליכי חשיבות – המחזורית המערכת – גבורה :

 מרעלים הגוף לניקוי עצמית בהכנה מרקחת
 כאב לוויסות דרכים – השרירים מערכת – תפארת 
 בגוף החומרים חילוף בראי ההורמונלית המערכת – ההורמונלית המערכת – נצח 
 מחוסנת להיות רוצה אני מי/ מה מפני – החיסון מערכת – הוד ? 
 הזמן ובמעגלי במעברים האישה – הרבייה מערכת – יסוד   
 מעבדת לא כשאני מאבדת אני האם – העיכול מערכת – מלכות? 

 :הסדנא דרישות

 פ"ובע בכתב במפגשים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 

 ₪ 1650:  עלות

 תשלומים 6 עד :תנאי תשלום
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 באומנות מהותיא .2

, אחרת בפרספקטיבה השנה מעגל את נחווה. ילדינו עם לעבוד כיצד האומנות דרך נלמד
 ".דעהו דרכך שבכל" אמונה מתוך יצירתית בעשיה

 טויסטר תפארת: מנחה

 משתתפות 18 עד: משתתפות' מס

 שעה וחצי: ש"ש' מס

 12: מפגשים' מס

 22:00 -20:30 מ בערב שני : ימייום

 22.10.18 חשוון ג"י: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה

 שמעוניינת שהיא וכל הילדים עם פעילותן את להעשיר המעוניינת מהותיא יעד: קהל
 שלה והחוזקות הפנימיות וגילוי דיון לצורך שונים בחומרים ליצור

 

 :הסדנא מטרות

 שלך והחוזקות הפנימיות לגלות אתו וןלד 
 ייתיתוחו בדרך  לרגשות מודעות פיתוח תוך מנותיתוהא היכולת את לשכלל. 
 של   תכניםמתוך  והנמשל המשל – ההמחשה ואמצעי הכלים ארגז את להעשיר

 . ן"אית שיטת
 ( .וסיפור דרמה שירה) האמנויות בין וחיבור תורניים מקורות שילוב 
 "היומיומיים. והחיים אמונה ,מנותוא בין חיבור" דעהו דרכך בכל 
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 עם עבודהעבור  מהתהליךהמאפשרת הנאה  יצירתית חינוכית גישה הקניית 
 .בקשר את איתם ילדים

 :הסדנא מנושאי

 באמנות לתרפיה אמנות שיעור בין ההבדל. 
 פסיכודרמה בשילוב טיפולית בובה הכנת. 
 אדם נשמת' ה נר" :כמשל הנר -משעווה -נירות הכנת" 
 "החסידית גישהב ליצירה ,לצורה ,לחומר האדם בין היחס" היוצר ביד כחומר. 
 שבלב וירושלים החומה :הרגשי המצור. 
 ובמידות בציור המינים שבעת. 
 הניגודים מיזוגו התכללות, ניגודים. והרגשות הצבע עולם -הספירות. 
 והצגה סיפור יצירה: לילדים פעילויות. 
 "ורגשות משקפים מסכות" ונהפוך. 
 ושקיפות הסתרה -הנעלם החיבור המקשר החוט. 
 פרוכת של דגם הכנת – מסורתית אמנות -ודאיקהי. 

 :הסדנא דרישות

 בסדנא ועבודה בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות. 
 היצירה עולם אל הקשר וחיפוש היומיום בחיי התבוננות. 

 :הסדנא חובות

 לאמונה האמנות בין שתשלב עצמית עבודה ויצירת. עבודות תיק הכנת. 

 תשלומים 6 עד ₪  1450: עלות
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 הזוגיות להעשרת סדנה -"לקשר הגשר" .3

 תוך אל מבטנו את להפנות לנו קורא זה פסוק", ישראל משכנותיך יעקב אוהליך טובו מה"
 מודעות מתוך הקשר את לנהל במטרה מעמיק באופן רבדיו את להכיר, הזוגי התא

 .ובריאה בהירה חסידית

 עם להתמודד יכולת תפתחי, הספירות עשר פי על זוגית תקשורת ותחווי תתנסי זו בסדנה
 .מהקשר ליהנות ותצליחי שוני

 הזוגי בתחום החסידות בתורת הטמון העצום הידע תוך אל לצלול אותך מזמין ן"אית מכון
 הזוגי הקשר את למנף כרעייה יכולותייך את ומעשירה מהנה לימודית בחוויה ולהתנסות

 .במעונך

 אופנר שפרה: מנחה

 משתתפות 15 עד: משתתפות' מס

 שעה וחצי :ש"ש' מס

 22:00 -20:30 משעה 12: מפגשים' מס

 שלישי: בשבוע יום

 23.10.18 חשוון ד"י: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה

 

 :הסדנא מטרות

 הזוג מבני אחד כל של הפנימי עולמו את להכיר 
 בזוגיות התנהגותה על הרעיה של הרגשי עולמה על הישירה השפעתה את לראות 
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 ל"הנ המודעות בעקבות הרעיה של הרגשי עולמה לניהול מיומנות פיתוח 
 היחסים מערכת ושדרוג לשיפור זוגה בן על הרעיה של ההשפעה יכולת העצמת 

 והמעשי הרגשי, השכלי ברובד ביניהם

 :הסדנא מנושאי

 הזוגי בהקשר הספירות עשר עם הכרות 
 לגדלות" עיבור"מ הזוגי הקשר התפתחות" 

 :הסדנא דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות. 

 ₪ 1650:  עלות

 תשלומים 6עד :תנאי תשלום
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 פסיכודרמהסדנת  .4

 ?פסיכודרמה זה מה

 .פעולה –" דרמה, "נפש ביוונית –" פסיכו"

, פעולה לכדי להביאם, הדברים את לעשות המציעה טיפול שיטת היא פסיכודרמה
 הפסיכודרמה בעזרת .הקלאסית בפסיכותרפיה שנהוג כפי, עליהם לדבר רק במקום
 של שונות טכניקות ובעזרת והעתיד הווה, מהעבר סיטואציות ולהמחיז לשחזר אפשר

 אישיים תהליכים לקדם יכולות אשר וספונטניות חדשות דרמות ליצור הפסיכודרמה
 .חלומות להגשים ולהתחיל מהתקיעות לצאת

 שיטת עם בשילוב בפסיכודרמה טיפולי תהליך לעבור המעוניינות לנשים מיועדת סדנאה
 קונפליקטים עם התמודדות, יחסים למערכות הקשורים בנושאים נעסוק בקבוצה. ן"אית

 . רגשי וניהול

 זהב משי אסתר: מנחה

 משתתפות 15 עד: משתתפות' מס

 שעה וצי: ש"ש' מס

 22:00 -20:30 משעה 12: מפגשים' מס

 רביעי: בשבוע יום

 ט"תשע חשוון  ו"ט: תאריך

 .ן"אית שיטת בשילוב בפסיכודרמה טיפולי תהליך לעבור שמעוניינות נשיםקהל יעד: 

   ₪ 1800:  עלות

 תשלומים 6 עד:  תשלום תנאי
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 סדנא לאימהות -"לבית אור" .5

 נקבל. המשפחתי ואילה בהתאמה הספירות עשר על נלמד זו בסדנה ...לעבוד מתחילים
 .המיוחל השינוי את למשפחתך שיביאו חדשות תובנות עם הביתה ונחזור השראה מהן

 ואשרינו עצומה ברכה זו, מחד. התחומים בכל נדיר לשפע נחשף העולם, הגאולה בעידן
 .שלפנינו לדורות דומים אינם, בפנינו הניצבים החינוכיים האתגרים, מאידך! שזכינו

, עכשווית בצורה' ה בעבודת דרכם את למצוא לילדינו ולסייע להדריך המעוניינים כהורים
 בלבוש החסידיים הערכים כל את בתוכה הכוללת לנו ייחודית יצירתיות מאתנו נדרשת

 .הגאולה תקופת תוך אל ישירות שנולדו ילדים על המתקבל

 זמן לעצמך לפנות לך המסייעת זה חשוב לאתגר המותאמת סדנא פיתח ן"אית מכון
 .זו מורכבת למשימה שלך האינסופי המאגר את ולמצוא פנימה להיכנס איכות

 גידולים ראו: "בשמחה ולומר המשיח מלך מול לעמוד נזכה ממש שבקרוב תקווה כולנו
 "!שגידלנו

 ההורי תפקידן את להעצים המעוניינות אימהות: יעד קהל

 אברהמי אורלי: המנחה שם

 12: מפגשים מספר

 וחצי שעה: ש"ש מספר

 שני: בשבוע יום

 יעודכן: תאריך

 ט"תשע: ל"שנה
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 :הקורס מטרות

 הספירות עשר פי על הרגשי ברובד הפנימי עולמך את להכיר 
 משפחתך על הרגשי עולמך על הישירה השפעתה את לראות 
 שנרכשה המודעות בעקבות הרגשי עולמך לניהול ומיומנות כלים פיתוח 

 

 :הקורס מנושאי

 המשפחה לחיי בזיקה הספירות עשר על תיאורטי לימוד 
 הפנימי לעולמך צוהר הפותחת חווייתית התנסות 
 שלך המשפחתית לדינמיקה מעמיקה התבוננות יכולת פיתוח 
 ואפיונם רגשות סוגי הכרת. 
 במשפחה ההתנהגות על הרגשות של השפעתם זיהוי 
 בחינוך משמעותי שיפור לחולל לך המאפשרת בקרבך איתנה לבניה חשיפה 

 ילדייך
 

 :הקורס דרישות

 פ"ובע בכתב בשיעורים פעילה והשתתפות נוכחות 
 הנלמד החומר אל הקשר וחיפוש היומיומית בזרימה התבוננות 

  ח"ש 1450: עלות

 תשלומים 6 עד :תנאי תשלום

 


