
 : הכשרת מאמנים יקורסב תוסופרווייזרימנחה , אירית כסיףכותבים לסטודנטים 

כאילו קראת את כל הספרים בעולם ואת גם זוכרת אותם , הרגשתי שהידע שלך כל כך נרחב
, תמיד נתת הרגשה שאף פעם לא צריך להתבייש לשאול ! ללמוד ממך המון  אפשר . בעל פה

 ר'מיכל נחום אפנג/  .ל לגיטימי ואין שיפוטיותוהכ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

את מאד ,ממוקדת בהירה אינטליגנטית , את מעבירה את חומר הלימוד בצורה מאד מעניינת
שבא לידי ביטוי  ןוניסיובעלת ידע " סטודנט"מאד מפרגנת ומחזקת את ה. מכילה ומקבלת שונות

. ענוגה ורמה כאחד/את מאד אחראית ומנהלת את הקבוצה ביד עדינה .במיוחד בפרקטיקום
 זיוה דגן/ !מקסימה

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
דואגת ועקבית ומעבירה , מאד מאפשרת ומלאת אנרגיה חיובית, היה נעים ללמוד ממרצה כמוך

 ריאד אלעטאונה/  .את החומר מקרב לב
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

קידמתי את המטרה  ...פרצתי גבול . שברתי את מחסום הפחד האישי שלי .ברתי דרך משנת חייםע
. שלי עשיתי ממש צעדים גדולים לקראתה ובהחלט שהרבה היה בזכות העובדה שהיית כאן בשבילי

 מרסל סויסה/  נעימה ומשרה ביטחון, את מכילה ומקבלת  .התיאוריה לבין המעשההצלחת לחבר בין 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הכנות . את פשוט משהיא שהחזירה את החשק לחזור לספסל הלימודים  ...את אדם מאד מיוחד
כאילו הם יודעים , תמיד משדרים כאילו הכל מושלם" הבמה"אנשים שעומדים על ,שלך היא מעל ומעבר

 אפיק ארזואן/ . ישר כוח". האמת היא האור: "רבי נחמן. את אמיתית ... הכל
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הנחתי לעצמי לשים את הראש והלב  .אישה מיוחדת כמוך. זכות גדולה הייתה לי להכיר אותך
את . יש לך שפע של ידע ויכולות. מקרינה רוגע, סבלנית, את קשובה, האכפתיות שבך. אצלך

את מעבירה את . נראה שאת קראת את כל הספרים הקיימים בעולם. אנציקלופדיה  מהלכת
 רני'דרורה צ/ .הצלחת ליצור אוירה של שיתוף פעולה. החומר בצורה מעניינת

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
לאורך כל הדרך הרגשתי שאת שם לכל דבר שאצטרך במלוא . יחס אישי לכל משתתף בקבוצה

מקרינה המון מקצועיות . לסמוךתמיד הרגשתי שיש על מי . בטחון ומקצועיות. שומת הלב הנדרשתת
  מתי חוקין/ מאד ישירה בהנחיה ובפידבק. מאד חדה. יודעת מה היא אומרת. 
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