
Melamdim 
Training 
Course

Price: $2,000 - Special subsidized rate until Chof Sivan $770  ·  Skype viewing available for out of town

 For registration and more information, https://www.igudhamelamdim.org/upcoming-events,

email: Office@IgudHamelamdim.org  ·  # 347-709-5612

Course will communicate the fundamentals of 
teaching, coupled with practical examples from their 
own experiences. Special emphasis will be given to 
the Rebbe's approach in learning and discipline.

Includes follow up coaching.

Highlights
 » Chinuch Theory

 » Classroom Management

 » Teaching Effectively

 » Elements of Instruction

 » Classroom Culture

 » Reward and Punishment

 » Essential Needs

 » Teacher-Parent Relationship

 » And much more...

Course Dates 
י"ט תמוז- ג' מנחם אב

Rabbi Michoel 
Gourarie
Veteran mechanech, trainer 
and noted expert in the 
Rebbe's chinuch approach

A dynamic and practical course by two leading mechanchim, 

Rabbi Mechel 
Rottenberg
Renowned principal  
and trainer



 סדרת הכנה
למלמדים

אפשרות להשתתף דרך Skype ווידיאו           המחיר $2,000   ·   מחיר מסובסד עד כ' סיון $770 
https://www.igudhamelamdim.org/upcoming-events לרישום וליתר פרטים, להתקשר

 Office@IgudHamelamdim.org או בטלפון 347-709-5612

עיון והעמקה ביסודות החינוך, 
עצות ותחבולות מועילים 

להלכה ולמעשה, ע"י המחנכים 
המומחים הידועים לתהילה

הרב מיכאל שי' גואריה
מחנך ומנהל ותיק, מתמחה בשיטת הרבי בחינוך

הרב מיכל שי' ראטענבערג
  ,מדריך מלמדים למעלה מעשרים שנה

מפורסם בשיעוריו המופלאים

הקורס יעביר בלשון ברור וצח את היסודות 
של מלמדות, יחד עם דוגמאות מעשיות 

מהנסיון שלהם. דגש מיוחד יושם על גישתו 
של הרבי בלימוד ומשמעת.

השיעורים יתקיימו אי"ה במשך שבועיים, 
מי"ט תמוז עד ג' מנחם אב

כולל ששה חדשים של הדרכה אישית

ניהול הכיתה «

מסירת שיעור מוצלח «

הקניית כשרי לימוד «

קשר עם התלמידים «

דרגות הבנה «

סדר היום «

קשר עם ההורים «

דרך ארץ ומשמעת «

כל מה שתצטרך לדעת 
לפני כניסתך לכיתה:



For the 
first time 
in Crown 
Heights, 
Rabbi 
Michoel 
Gourarie 
of the Bina 
Institute, 
Sydney 
Australia

Rabbi Gourarie is what you call 
a veteran Mechanech. He was 
involved in Chinuch with all 
different ages as both a Melamed 
and a Menahel. Presently he 
trains teachers and offers courses 
on teaching and parenting.

He is familiar with all of the 
Rebbe’s Sichos and knows how 
to apply them practically in the 
classroom and beyond.

I would highly recommend him 
to anyone looking to further their 
Chinuch skills.

Rabbi Motti Hadar
Principal of the Boys Mesivta in 
Johannesburg South Africa

Rabbi Gourarie presented courses for our 
Teachers numerous times. His presentations 
were very informative, organized, practical, 
and engaging. His courses are a great 
investment for any Moisad Chinuch.

Rabbi Levi Milecki
Head of Limudei Kodesh elementary – 
Kesser Torah Sydney Australia




