ב"ה

18:30-20:00

המשך סדנאות:
 התערבויות פסיכו-פדגוגיות :טכניקה ונשמה – כיתות גן ,א-ב
תיאור קצר :הסדנה עוסקת בחיבור של טכניקה ,הבנה פסיכו-חינוכית והתכוונות בתהליכי
התערבות ועזרה לתלמיד המתמודד עם קשיי הסתגלות )התנהגותי ,רגשי ,חברתי( בבית
הספר .יוצגו עקרונות מרכזיים וכן דוגמאות כיצד ניתן ליישמם בהבניית תהליכי התערבות
תלמידים בבית הספר.
עם
מר אמיר כץ ,פסיכולוג קליני ופסיכולוג חינוכי
 אולם אורן

20:00-22:00
22:00

תפילת ערבית וארוחת ערב – דבר תורה

שתתקיים אי"ה בימים רביעי ,חמישי ושישי ,י'-י"ב מנחם-אב ה'תשע"ז
במלון "ניר עציון" שלמרגלות הר הכרמל.
נתאחד כולנו שלוחי הרבי בחינוך – באחדות חסידים ובאהבת אחים
ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

 אולם חדר האוכל

"תורת חיים – לחיות ולהחיות"
התוועדות חסידית לתוך הלילה
עם הרב זושא אלפרוביץ ,משפיע ראשי בישיבה גדולה 'תומכי תמימים' קרית גת

יום שישי ,י"ב מנחם אב



" ...לעליה אין קץ ,ולכן גם המורים המומחים ביותר ,כדאי
אשר ינצלו את ימי החופש להוסיף על ידיעותיהם בדברים
הנוגעים לעבודתם שהיא מלאכת הוי'" )אג"ק כ"ק אדמו"ר א' צ'(



7:00-7:30

קימה ומקוה

7:30-8:00

שיעור חסידות
הרב משה אריאל הכהן רוט ,רב קהילה ושליח הרבי בשכונת נאות-לון באר שבע

8:00-9:00

תפילת שחרית

9:00-10:00

ארוחת בוקר – דבר תורה

10:00-10:30

פינוי חדרים

10:30-11:30

לצאת עם כלים )ולא מהכלים(
ארגז כלים פרקטי וערכי לעידוד ותיגמול בונה משמעת ,למידה ואקלים מיטבי.
הצגת כרטיסי 'ילד חסידי' ודרך העבודה והשימוש בהם.
הרב יצחק שרביט ,מחנך ,מרצה ומנחה מלמדים

11:30-12:30

חינוך עם חיוך – מופע משעשע עם מסרים חינוכיים

12:30

לועידת המחנכים הכ"ט  שליחי הרבי בחינוך



 פינת שתייה חמה ועוגה
 בית הכנסת

 בית הכנסת ואולם יפה נוף

10:30
12:00-13:00

פותחין בדבר מלכות
תלמוד תורה חב"ד כנגד כולם
הייחודיות הנדרשת מתלמודי תורה חב"ד על פי ההוראות וההדרכות של הרבי
הרב נפתלי הכהן רוט ,יו"ר הועידה
הרב אליהו קריצ'בסקי ,מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק

13:00-14:00

ארוחת צהריים – עריכת סיום מסכת

14:00-16:00

מנוחת צהריים

16:00-17:15

הרצאה במליאה
יש טוב ויש יותר טוב .אם טוב הוא טוב ,יותר טוב לא יותר טוב?
מה הרבי דורש מאתנו?
הרב מנחם מינצברג ,איש חינוך נודע ומרצה בכיר מצליח בנושאים חסידיים

17:15-17:45

הפסקה ,תפילת מנחה

 אולם יפה נוף

כי בשמחה תצאון  ...צידה לדרך
עידכונים חשובים והוספות בדף "באים להצליח"

הגעה למלון ,התכנסות וכיבוד קל
 משרד קבלה – אולם 'בוסתן' ,קומה   2פינת שתייה ומאפה

 אולם חדר האוכל

 אולם יפה נוף

יום רביעי ,י' מנחם אב



 אולם 'יפה נוף'

 אולם חדר האוכל

 בריכה
 אולם 'יפה נוף'

 קפה ומאפה

