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 14/2019סמינר 
 "מחשבה, דיבור ומעשה" :בנושא

 , מלון קלאב הוטל, אילת3-6/11/2019

  

 

 201911/03/יום ראשון  

   קפה ועוגהרישום וקבלת חדרים + 14:00-16:00

 אודיטוריום -רכזת הסמינר, שפר-ד"ר ציפי הר פתיחת הסמינר, 16:45-17:00

 אודיטוריום - הרב מאיר שוורץ 17:00-18:30
 (1הרצאה מס' )" העובד המובילה למעשה של מציאות מושלמת לייעול כישורי" מחשבה חיובית, 

 אודיטוריום -תוכנית בידור: להקת קינדלרלאך 20:30-22:00
 

 201911/04/ שני יום 

 אודיטוריום -הרב שניאור אשכנזי 10:00-11:30
 (2" )הרצאה מס'  כלים מעשיים לדיבור מעורר קשב ופתרון בעיות -ממחשבה לדיבור "

 (3+4סיור לימודי בגן הבוטני )הרצאות מס'  11:45-14:45

 קפה ועוגה 16:15-17:00

 ודיטוריוםא -הרב מיכאל לסרי 17:00-18:30
 (5" )הרצאה מס' שיפור יכולות העובד -"ממחשבה למעשה

 מגדלור -מופע מרכזי: אברהם פריד 20:30-22:00

 201911/05/יום שלישי 

 אודיטוריום -גב' אלכסנדרה ציבולבסקי יו"ר הסתדרות המח"ר 10:00-11:30
 (6)הרצאה מס'  המח"ר כבר כאן!""

 אודיטוריום הרצאת רשות לנשים בלבד! -מיכל לויטין במופע סטנד אפ 11:30-12:30
 

 אודיטוריום -הרב אבנר קוואס 14:00-15:30
 (7תקשורת נכונה לשיפור מערך יחסי עבודה" )הרצאה מס'  -"סוף מעשה במחשבה תחילה

 קפה ועוגה           16:15-17:00

 אודיטוריום -הרב חיים הורוביץ 17:00-18:30
 (8)הרצאה מס'  "כלים מעשיים לחיי עבודה פוריים -לעומת עבודה פרטנית "עבודת צוות

 מגדלור -סלע -מופע בידור: שי לפידות וחנן בר 20:30-22:00

 201911/06/רביעי יום 

 אודיטוריום -ברזיליאברהם הרב  9:30-11:00

    " עם המשפחה לפתרון הקונפליקט שבין פיתוח קריירה לזמן איכות -מדיבור להדרכה מעשית"
  ( 9הרצאה מס'  )

 אודיטוריום -הסמינר תרכזד"ר ציפי הר שפר, סיכום הסמינר,  11:00-11:15
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  להבהיר בזאת כי:לאור בדיקות מעמיקות שערכנו בנושא הכשרות, ברצוננו 

ץ העדה החרדית, הרב "בתקופת הסמינר: כל המוצרים כולל בשר ועופות יהיו בכשרויות בד

 לנדא והרב רובין בלבד.

  מוצרי חלב יהיו גם בכשרות של ועדת מהדרין של תנובה

 ופירות וירקות גם בכשרות של הרב אפרתי .

הרב רוטנברג האחראי אישית להכשרת המלון, להתאמתו לצרכינו ולהעמדת צוות השגחה  

 שישתמשו במלון רק בכשרויות אלו, בתקופת הסמינר."  יהיה אחראי -מיוחד 

 

 


