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להשתלמויות לב לדעת מקוונות תשע"ט

יום שלישי כ"ג שבט 29.1.19
15:30-19:30
היכל שלמה ,המלך ג'ורג'  ,58ירושלים
מה בתוכנית?
 15:30רישום  -קפה ועוגה
 15:40תפילת מנחה בבית הכנסת בקומת הכניסה
 15:50-16:50סדנאות סבב א' על פי רישום  -לחץ כאן:
למשתלמי לב לדעת :מפגש מנחים ומונחים לפי
קבוצות השתלמויות לב לדעת
לבוגרי לב לדעת :מקובל בלב הסערה ,מרחב
למידה בעקבות הרמח"ל

א .הדס מיטב ׀ הוראה יצירתית לחט"ב ותיכון
ב .נתנאל הרשקופ ׀ הפנמת סוגיה במסכת קידושין
בכלי דרמה (לגברים בלבד)
ג .מתן רבקין ׀ טכנולוגיה בשרות הפדגוגיה
ד .ליאור מזומן ׀ סדנת כתיבה "לנטוע שמים" סדנא
וכלים להעמקת שיח משמעותי בין מורים לתלמידים
ה .הרב יהודה טרופר ׀ "א-להי נשמה"  -מגוון לחנים
ומגוון משמעויות לתפילה
ו .ענת בזק ,ד"ר צחי כהן וד"ר מתניה מאלי ׀ מקובל
בלב הסערה ,מרחב למידה בעקבות הרמח"ל
ז .ד"ר נעמה שלם ׀ הקול בראש  -תיאטרון קריאה
לגיל הרך וכיתות א-ב (לנשים בלבד)

י .גדעון שרלו ׀ הזמנה לקשב  -כלים לפתיחת שיעור
" 18:00-18:45טעמו וראו" -ארוחת ערב חלבית
ושיח בקומת הכניסה
 18:45-19:30לב לדעת פנים לעתיד -
הרב אלי אטיה ,מנהל לב לדעת
הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ראש החמ"ד
 19:30רישום ,ערבית

צאתכם לשלום!
איך מגיעים?
לחץ כאן למפה
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.
מתחנה מרכזית להיכל שלמה – יציאה מתחנה ת .מרכזית י-ם/יפו.
לחץ כאן לקבלת מסלול תחבורה ציבורית מעודכן לשעת יציאתך
לבאים ברכב עדיף לחנות בחניון בגן הפעמון:
מגן הפעמון להיכל שלמה – יציאה מתחנה גן הפעמון/דרך בית לחם.
לחץ כאן לקבלת מסלול תחבורה הציבורית מעודכן לשעת יציאתך
יש מקומות חניה מעטים ברחובות הסמוכים בתשלום .ניתן לחנות
בתשלום מוזל בחניון גל ,רח' קרן היסוד פינת אחד העם (מגיעים
דרך רחוב סוקולוב) .עלות  15שח לכל היום ,מותנה בקבלת
מדבקה בעת הרישום בכניסה למפגש.

סטודיו עדי צור

 17:00-18:00סבב ב' :סדנאות שימוש בכלי לב לדעת
ללמידה משמעותית על פי רישום  -לחץ כאן:

ח .שלומית פישר ׀ "נטיעות שנוטעים ממך" שימוש בקלפים
ובמדרש לשם העמקת דיון בנושא פער בין דורי
ט .פזית אפשטיין ׀ סדנת קולנוע "אוצר מילים" על
כוחו של הדיבור בקולנוע

