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כפר סבא

 

בונוס! 

מורים מכל העולם המלמדים בשיטת  

"פשוט סיפור פשוט" וחולקים תובנות  

מתוך ההקשר התרבותי שלהם 

ישוע סיפר  

 סיפורים 

סיפורים שחודרים  

ללב ומשנים אותו 

... מעוניין

להחיות את סיפורי    ◄

 ?הכתובים

התרגשות   להוסיף  ◄

למפגשי הלימוד והתפילה 

 ? במסגרת המשפחתית

להעיד בטבעיות במקום    ◄

 ?העבודה

לזכור פסוקים מהר    ◄

 ?ובדיוק

צעים  מלהעצים את הא ◄  

לשרת בקהילה, בבתי אבות,  

עם הנוער, בבתי הכלא ובין  

 ?השכנים

ן אלינו ...הצטרפו בי ות הכשרה  צו מי - הסדנה בהדרכת  לאו  

מהאנשים   80%-יותר מ

יכולים )או  בעולם אינם 

אינם רוצים( ללמוד  

קריאה. הם לומדים בעל  

 פה באמצעות סיפורים. 

וממה שאלוהים סיפר בדבר 75%מעניין ... 

 . כתוב כסיפור

למד כיצד לספר סיפורים מרתקים ומדויקים  

ולהנחות דיונים אינטראקטיביים על קטעים  

מהכתובים. כך מבינים המאזינים את 

 עקרונות האמת ומעבירים אותם הלאה! 

לתואר ראשון כדי  "למדתי ארבע שנים  
אחרי  לקבל   ועכשיו  שלי.  בכפר  כבוד 

ארבעה ימי לימוד למדתי משהו שיעזור  
". לי להגיע לליבם של אנשי הכפר שלי

אפריקהללימודי הכתובים, סטודנט 

Simply The Story 
" והיענות"הקשבה   

 – STS)שיטת "פשוט סיפור פשוט" 
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 ולתלמד ,באמצעות דיון אינטראקטיבי כדי לבשר, ללמד הכתוביםאת להכין ולשתף  למד

 ." שיטה מאריכת ימים להכיר את אלוהים "
 משתתף בסדנה 

 

השיטה של 'פשוט סיפור פשוט' מסמנת עידן חדש  "
 !" בהכרזת הבשורה בהודו

 מנהיג קהילה, הודו 

 

רואים היענות גדולה יותר  בוגרי הסדנאות שלנו "
   ."מתמיד לבשורה

 ביותר בהודו  ה, הגדולGrace Bible Collegeהמכללה למקרא 

 

 

  מעמיקההכשרה  STSסדנת 

   ומלאה

 17-12פברואר 

בסדנה זאת תקבל הכשרה יסודית בשיטת "פשוט  

סיפור פשוט" ותלמד איך להקנות את המיומנויות  

שעות    37שלך לאנשים אחרים. הסדנה כוללת 

לימוד שבהן המשתתפים לומדים את השיטה  

לעומק ומסגלים לעצמם את המיומנויות החדשות  

שרכשו כמו למשל להתנהל בעל פה כאסטרטג  

 . )תכנון ויעדים(

 ₪**  600עלות: 

המחיר כולל הרשמה, כיבוד קל, אימון אישי  

 * וחוברת הדרכה של "פשוט סיפור פשוט."

 : לוח זמנים

 09:00 -  08:30 יום א' הרשמה 
 17:00 –  09:00 ה'  –יום א' 

 13:00 –  09:00  יום ו' 

 הכשרה בסיסית STSסדנת 

 . 17-15פברואר 

סדנה בסיסית שבה תלמד איך לזכור בקלות את סיפורי  

הכתובים, לספר אותם וללמד אותם באמצעות דיון.  

בסדנה תלמד לשאול שאלות מעוררות עניין שיעזרו לבני  

המשפחה, לחברים ולקבוצות אנשים לגלות את האוצרות  

הרוחניים והמשמעות האישית של קטעים שונים  

שעות לימוד,    19בכתובים. בסדנה מעשית זו, הכוללת 

תלמד ותתרגל את שיטת "פשוט סיפור פשוט" ותיהנה 

 מאימון אישי שיעזור לך לצאת לדרך כמספר סיפורים. 

 ₪**  450עלות: 

המחיר כולל הרשמה, כיבוד קל וחוברת הדרכה של  

 פשוט."* "פשוט סיפור 

 : לוח זמנים

 09:00 -  08:30 יום ד' הרשמה 
 17:00 –  09:00 ה'  –יום ד' 
 13:00 –  09:00  יום ו' 

 קשר / הרשמה צור 
ר קשר  ו מידע נוסף על הסדנה, צללהרשמה ו

 ( Jean Smithג'ין סמית' )  עם
 1-951-658-1619+טל. 

info@SimplyTheStory.org 
 

לשאלות לגבי הנחיות או בעיות לוגיסטיות  
במייל:  דוא"ל לג'ון   שלחואחרות,  

vjrelf@gmail.com 
 

 הסדנה   מיקום
 קהילת המעיין 

 8התוכנה רחוב 
 כפר סבא 

 
 לינה 

המשתתף אחראי למצוא מקום לינה משלו  
 . סבא או תל אביבבאזור כפר  

הסדנה תתקיים באנגלית עם תרגום  
   לעברית.

 
המחיר כולל הרשמה וכיבוד קל. ארוחות  **

. אפשר להצטרף  צוהריים יש להביא מהבית
 . ממסעדות באזור  מראש להזמנה מרוכזת 

 
זמינה חינם   STS חוברת ההדרכה של *

  Resourcesבסעיף   PDFלהורדה בקובץ 
 www.SimplyTheStory.orgבאתר 

   (Resources ) 
 

"נהניתי מאוד ללמוד לספר סיפורים ונהיתי עוד יותר מהשעות שבילינו יחד בלימוד הכתובים!"  
 )משתתף בסדנה( 

 ► הזדמנות להצטרף למסע בשטח לשימוש במיומנויות ולקשור את כל הקצוות יחד! יש לך  ◄ 
 ►  13:00 -  10:00שישי: יום ◄

 


