המחלקה לאזרחים ותיקים

הקתדרה
של חדרה

המקום לשוחרי דעת

חוויה של לימודים ,הרצאות ,קורסים ,סדנאות וסיורים

תשע״ט 2018/19
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תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

הקתדרה של חדרה רואה חשיבות רבה במתן פעילויות תרבות
עשירות ומגוונות ומציעה לכם חווית למידה מרתקת במגוון קורסים
וסיורים עם מיטב המרצים.
השנה פתחנו בית מדרש חדש ,שיפעל פעמיים בחודש וידון במגוון
רחב של נושאים .בנוסף ,עקב הביקוש הגדול ,נפתחה סדרת סיורים
חדשה ״טובה הארץ מאוד מאוד״.
אני מזמינה אתכם לחוות ולהתרגש עימנו בשנת הפעילות הבאה
ומברכת אתכם בברכת שנה טובה ,שנת חוויות אינטלקטואליות
מעשירות ומעניינות!
בואו בשמחה!

אנו שמחים לפתוח ,זו השנה הרביעית ,את שערי הקתדרה
לאוהבי דעת ,המיועדת לציבור הרחב.
בחוברת תמצאו מגוון רחב של פעילויות בתחומי עניין ודעת,
טיולים ,הרצאות ,מופעים וקורסים.
בטוחני כי כל אחד ואחת מכם ימצא בה נושא המעניין אותו/ה,
ותיהנו לאורך כל השנה מן הפעילויות.
מאחל לכם שנת הרחבת דעת ועניין!

שירלי שיטרית

אייל עפגין

מנהלת הקתדרה

מנכ״ל פנאי העיר חדרה
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המילה בזמר העברי
מרצה :יורם טהרלב

 7.11.18יום רביעי | בשעה 20:00
הרצאה מלאת הומור על המילים של השירים ,על ההבדל בין מה שרואה העין לבין מה
ששומעת האוזן ,על היוצרים המהפכניים של הטקסטים מאז עמנואל זמיר ועד מאיר אריאל,
מה לימדו אותנו אתלרמן ,חיים חפר ונעמי שמר ,איך מייצרים הומור באמצעות חריזה,
על השליחות של שירי האנחנו ושל הלהקות הצבאיות ,אילו מילים נחרטות בזיכרון ואילו
חולפות כאבק ברוח ,חידון-מבחן מול הצופים המגלה מה הם זוכרים באמת מכל המילים.

כניסה 30 :ש״ח
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"מה הסיפור שלך?"

סדרת הרצאות עם ג'קי לוי

 27.11.18מדרש ביתי – אחת הדרמות החביבות על הסיפור התלמודי
היא הרגע שבו מישהו זר ולא שייך פולש אל בית המדרש –
זירת ההתרחשות הביתית ביותר של עולם התלמוד .בסיפורים
אחרים דווקא בית המדרש פולש לתחום זר ולא מוכר .סיפורי
הפלישה הללו ,שמוטרדים בשאלה עד כמה הממסד הלמדני
אמור להתנשא מעל העם או להיפתח אליו ,הם כמעט מבוא
לסיפור התלמודי ,ולשאלה המסקרנת :איך אמורים לספר את
הסיפורים האלה?
 29.1.19יהודים יפים – לא תמיד יהודים חשבו שהם לא מספיק
יפים או לא מספיק גבריים .לא תמיד יהודים אדוקים האמינו
ששאלת המראה החיצוני היא לגמרי לא רלוונטית .יוסף אחד
מספר בראשית ,ורבי יוחנן אחד מן הספרות התלמודית הם
רק שתי דוגמאות לסיפורים אחרים ויפהפיים ,שרק משאירים
את השאלה הפתוחה – ממתי הכריזה היהדות על סכסוך עם
היופי“?
 26.2.19גוי של שבת – גוי אחד שאל את הרבי ....נוצרי ,מוסלמי,
גרוזיני ויהודי נכנסו למסעדה רומנית ...כמה עמוקה היא מסורת
המפגשים בין היהודי לגוי? האם תמיד היהודי מנצח בהם שוק
על ירך?! עד כמה אנחנו זקוקים לדמות הגוי כדי להגדיר את
עצמנו?

26.3.19

30.4.19
28.5.19

25.6.19

כל אנשי הנשיא – ר' יהודה הנשיא
הוא הדמות הבולטת בשושלת המלכות
היחידה שצמחה בעמ"י מאז החורבן ,מפעל חייו הוא הלב
הפועם של התלמוד כולו ,ובכל זאת הסיפורים עליו מאוד לא
מלכותיים ...על סדרת סיפורים תלמודיים שעוסקת במנהיגים
ומנהיגות ,בייחוס ויחסנות .בפתיחות ובאקסקלוסיביות.
הוי יפתח – המצביא שצמח מהשכונה .ניסיון לקרוא מחדש
את סיפורו של אחד השופטים המרתקים ביותר שהיו לנו,
ואחת הדמויות ה"ישראליות" ביותר בתנ"ך.
שני חברים יצאו לדרך – על לשון נקייה וגבולות סגנוניים
בסיפור היהודי ובתרבות העברית בכלל .האם תמיד התרבות
היהודית הייתה שמרנית או בורגנית? האם חכמי התלמוד
הכירו בגבולות כאלה וכיצד הם שרטטו אותם? מה מותר
להגיד ומה אסור ,ואיפה עדיף בכלל לשתוק?? בים בם בום.
מפגש סיום

צילום :אריק סולטן

הקורס יתקיים בימי ג׳ ( 7מפגשים) ,בשעות 10:30-12:00

ברישום מוקדם (עד ₪ 245 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 320 :
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קורסים
"נסתרות הנפש וסתרי תורה"

בהנחיית :ד"ר מיכה אנקורי
המיסטיקה היהודית החזירה לארון הספרים היהודי את מה שהחסיר התנ"ך :את העקרון הנשי ,את
ההתעניינות בנפש האדם ,במעמקיה ובמצוקותיה ,את מרחבי הנסתר והלא-נודע ,את אהבת הטבע ואת
הכרת טבע האדם.
הסידרה תעסוק ביסודות המיתולוגיים והפסיכולוגיים המצויים באגדות חז"ל ובספרות הסוד הקדומה.
הקורס יתקיים בימי ה׳ ( 8מפגשים) ,בשעות 9:00-10:30
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 1.11.18יהדות – מיתוס – פסיכולוגיה
 - 15.11.18מיתוס ופסיכולוגיה בתלמוד – אגדת "גוריא דנורא".
 - 29.11.18ראשיתה של מיסטיקה פסיכולוגית :הכל התחיל בטיול
חמורים של רבי יוחנן בן זכאי ואלעזר בן ערך.
" - 13.12.18בורא עולמות ומחריבן"  -המיתוס של הבריאה הנצחית
ומשמעותו הפסיכולוגית באגדות חז"ל ,במדרש ובמיסטיקה.

- 27.12.18
- 10.1.19
- 24.1.19
- 7.2.19

ארוס ותלמוד תורה.
הקו והמעגל ,הנשי והגברי בבריאת העולם.
מיסטיקה יהודית ואלכימיה.
מהמפץ הגדול ועד זוהר בראשית – האם ניבאו חכמי
הקבלה את גילויי הפיזיקה המודרנית?

ברישום מוקדם (עד ₪ 200 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 280 :
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משפטים

בהנחיית :עו"ד עידן אבוהב
הקורס יתקיים בימי ה׳ ( 5מפגשים) ,בשעה 10:00-11:30
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 8.11.18לשון הרע – האם אסור לקלל בישראל ?
 - 6.12.18צוואות וירושות – על חשיבות הצוואה ,על הכלה שאת לא
אוהבת ועל החברה החדשה של אבא
 - 3.1.19קול דמי אחי זועק אלי – על הסדרי הטיעון המקוממים ,על
התיקים הפליליים המתוקשרים בישראל ועל (היעדר) זכויות
קורבנות פשיעה בישראל
 - 14.2.19משחקי הכס בישראל חלק א' – על מאבקי הכח בין המערכת
הפוליטית למערכת המשפט – מבן גוריון ועד פסקת ההתגברות
 - 7.3.19משחקי הכס חלק ב'  -מי אתה אהרון ברק – ליברל נאור או
שופט שתלטן ששואף למשול? על אחד האנשים המרתקים
ביותר בהסטוריה של ישראל.

ברישום מוקדם (עד ₪ 125 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 200 :
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"נשים יהודיות
בפרספקטיבה היסטורית"

בהנחיית :סימה אסייג
הקורס יעסוק בנשים יהודיות עצמאיות משפיעות בעולם
היהודי.
נפגוש נשים אסרטיביות ,עצמאיות ,מלומדות ועשירות
שהשאירו חותמן בהיסטוריה.
נתחיל את המסע במקרא ונגיע עם המאה ה.18-
הקורס יתקיים בימי ד׳
בשעות 11:00-12:30

עלות חודשית₪ 140 :
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"השאלות הגדולות של החיים"

בהנחיית :ד"ר שמעון אזולאי
אנחנו שונים ,כל אחד והסיפור שלו ,אך מעבר לכל ההבדלים בינינו ,אנו ניצבים בפני
שאלות דומות .שאלות שהן התשתית האנושית כמו מהי הדרך אל האושר ומה מקומו של
הסבל בחיינו? כיצד יש לעמוד מול אימת המוות ושאלת השאלות :האם יש משמעות לחיינו?
הקורס יתקיים בימי א׳ ( 6מפגשים) ,בשעה 10:30-11:45
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 21.10.18של מי החיים האלה :שער כניסה לשאלות היסוד של החיים
 - 18.11.18החיים על פי הטבע – כלום לא יכול לגעת בי
 - 30.12.18החיים על פי השכל – מותר האדם מן הבהמה
 - 20.1.19החיים על פי עצמי – על חירות ואותנטיות
 - 17.2.19החיים כדיאלוג – היסטוריה ,חברה והצעת ההגשה של ד"ר אזולאי
 - 17.3.19אלוהים הוא התשובה – החיים על פי הדת

ברישום מוקדם (עד ₪ 150 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 210 :
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"אמונות ותרבות עממית בישראל"

בהנחיית :עינב קורן.
הקורס יאפשר ללומד לחוות את אשר ראה המספר ולהבין עד כמה תרבויות שונות
צומחות מתוך סביבה ,דת וחברה שונים והיחסים ביניהם .אורחות חייו של האדם.
הקורס יתקיים בימי א׳ ( 6מפגשים) ,בשעה .10:30-12:00
מועדי המפגשים ותכניהם:
" - 28.10.18בלי עין רעה"  -בין ברכה להיזק ,התמודדות עם כוח מלה ומחשב,
אופני התמודדות במסורות שונות.
 - 25.11.18מלאכים ושדים ,עולם של מעלה ועולם של מטה.
" - 23.12.18החיים שמעבר לחיים" – בין גוף לנשמה לאחר המוות ,גלגול נשמות,
מגיד ודיבוק והקשר עם העולם המקביל במסורות יהודיות.
" - 27.1.19חלום טוב חלום שלום" – חלומות ופירושם.
 - 24.2.19בין רב מקובל לאישה מרפאה – קמיעות וסגולות ,לחשים וטקסים
 - 24.3.19הזמנה לחתונה – זהותנו על פי ניתוח הזמנות חתונה ישראליות מקום
המדינה ועד היום .ברישום מוקדם (עד ₪ 150 :)30.8.18

עלות הקורס₪ 210 :
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"עמים ותרבותם"

בהנחיית :ד"ר יהושע רוטין
הקורס יתקיים בימי א׳ ( 8מפגשים),
בשעות 10:00-11:30
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 4.11.18אל מחוזות פועלו של דון קישוט
 - 2.12.18ואלה תולדות המלח...
 - 6.1.19ובליבה חומה ...נוסח אירלנד הצפונית
 - 3.2.19שכונת העוני והפשע שורדיץ' שהפכה למרכז בוהמי
בלונדון
 - 3.3.19החברה הדרום קוריאנית במעבר ממסורת למודרניזציה
 - 7.4.19איסלנד – החיים על אי קר ומבודד
 - 5.5.19מסע בעקבות אור המגדלור
 - 16.6.19ברצלונה של גאודי

ברישום מוקדם (עד ₪ 200 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 280 :

"נקודות ציון בתולדות האמנות"

בהנחיית :עינת רבינא
התפתחות האמנות המערבית.
הקורס יתקיים בימי ה׳ ( 8מפגשים)
בשעות11:00-12:30 :
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 18.10.18ציורי מערות –  15אלף לפני הספירה
 - 1.11.18האמנות המצרית  -מ 3000-לפנה"ס
 - 15.11.18אמנות יוון ,העולם הקלאסי –  700–1300לפנה"ס
 - 29.11.18אמנות יוון ,העולם הקלאסי –  700–1300לפנה"ס
 - 13.12.18אמנות יוון ,העולם הקלאסי –  700–1300לפנה"ס
 - 27.12.18אמנות רומי העתיקה  -המאה ה 10-לפנה"ס עד שנת  337לספירה
 - 10.1.19אמנות רומי העתיקה  -המאה ה 10-לפנה"ס עד שנת  337לספירה
 - 24.1.19אמנות ימה"ב  -המאה ה 3-לספירה עד שלהי המאה ה15-

ברישום מוקדם (עד ₪ 200 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 280 :

"שירה עברית מודרנית"

בהנחיית :קובי גרוסמן
הקורס יתקיים בימי א׳ ( 9מפגשים),
בשעות .10:00-11:30
מועדי המפגשים ותכניהם:
 - 14.10.18מבוא לשירה
 - 11.11.18חיים נחמן ביאליק – המשורר הלאומי?
 -16.12.18נתן אלתרמן – נדודים ואקטואליה
 - 13.1.19לאה גולדברג – בין שתי מולדות
 - 10.2.19יהודה עמיחי – שירה לאור המקרר
 - 10.3.19זלדה – קדושה יומיומית
 - 14.4.19יונה וולך  -האחרת
 - 12.5.19רוני סומק – מזרח ומערב
 - 23.6.19מגמות בשירה העברית העכשווית

ברישום מוקדם (עד ₪ 225 :)30.8.18
עלות הקורס₪ 315 :
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ארצנו
בשבילי
סדרת הסיורים לשנת 2018-2019

 9סיורים | ימי שלישי | עלות הסדרה 1,215 :ש״ח | עלות סיור בודד על בסיס מקום פנוי 190 :ש"ח
שעת יציאה ממרכז הפנאי בית אליעזר( 8:00 :אלא אם צויין אחרת)

ירושלים בתפארתה

 | 16.10.18בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

טבע ואדם במערב השומרון
 | 13.11.18בהדרכת אפרת נתן

בעקבות הממלוכים

 | 11.12.18בהדרכת יואב אבניאון

מחירבת דוראן לרחובות

 | 22.1.19בהדרכת יואב אבניאון

בעקבות מלחמת העצמאות בגליל העליון
 | 12.3.19בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

אשקלון ואשדוד

 | 9.4.19בהדרכת נועם פורת

באזור ובחולון כבר הייתם?
 | 14.5.19בהדרכת יואב אבניאון

פקיעין ואזור מעלות

 | 4.6.19בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

בארץ בנימין

 | 12.2.19בהדרכת אפרת נתן
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מאד מאד
הארץ
טובה
סדרת טיולים חדשה!
 8סיורים | ימי שלישי | עלות הסדרה 1,080 :ש״ח | עלות סיור בודד על בסיס מקום פנוי 190 :ש"ח
שעת יציאה ממרכז הפנאי בית אליעזר( 8:00 :אלא אם צויין אחרת)

23.10.18

ירושלים | בהדרכת יואב אבניאון
נצפה ממתחם האוניברסיטה על מדבר יהודה ונשחזר את טקס הפתיחה המרגש שנערך ממש כאן ב 1925-בהשתתפות בכירי ההנהגה הציונית,
נסקור את המדבר ואופן היווצרותו ונדגיש את המשמעות ההיסטורית והרוחנית של המדבר הנמצא בסמיכות לירושלים .נסייר בגן בוטני ונספר
על ההתקפה בה נותר מובלעת .נכיר אתר קבורה מוזר בו טמונים פינסקר ואוסישקין ,נחצה את שכונת א-טור על הר הזיתים ונגיע לתצפית
מרהיבה ,נמשיך לשכונת תלפיות ונבקר בבית עגנון המשמש מרכז הנצחה למורשתו.

20.11.18

ערד לדורותיה | בהדרכת יואב אבניאון
נתחיל בתל ערד המרתק בו שני מפלשים – עיר בת כחמשת אלפים שנה מתקופת הברונזה שהפסיקה להתקיים בנסיבות מסתוריות ומצודה
מהתקופה הישראלית בה התגלו ממצאים מרתקים .מכאן נמשיך לערד של היום ונסיים בפסלו של תומרקין במבט אל נופה הנצחי של מדבר
יהודה והרי מואב.

25.12.18

רמת הגולן  -קצרין ואזור גמלא | בהדרכת ד"ר חגי עמיצור
נפתח את היום סיור במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין ונראה את הממצאים השונים שנתגלו בגולן .נמשיך לכפר התלמודי ונבקר במיצג של החוויה
התלמודית ובבית הכנסת העתיק שנתגלה כאן במקום .נמשיך לביקור ביקבי הגולן ונטעם מהיין המשובח של הגולן  .מכאן ניסע לשכשך רגליים
בעינות עדן ואם יוותר זמן נסיים את היום בביקור בשמורת גמלא.
הקתדרה של חדרה רחוב השיזף  ,7חדרה | matnasbe@bezeqint.net | 04-6207540
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מאד מאד
הארץ
טובה
סדרת טיולים חדשה!
 8סיורים | ימי שלישי | עלות הסדרה 1,080 :ש״ח | עלות סיור בודד על בסיס מקום פנוי 190 :ש"ח
שעת יציאה ממרכז הפנאי בית אליעזר( 8:00 :אלא אם צויין אחרת)

15.1.19

חדשות ועתיקות בשפלת יהודה | בהדרכת אפרת נתן
ננסה לפצח את חידת האתר המרשים שנחפר בשנים האחרונות בחורבת קייפא ,נסייר בין הממצאים החדשים
והסיפורים הישנים בתל לכיש ,מעריה המפוארות של יהודה – אתרים ארכיאולוגיים מרתקים המספרים את סיפורי
המקרא בשפלת יהודה.

19.2.19

גליל עליון מזרחי | בהדרכת ד"ר חגי עמיצור
ביום זה נסייר בחבל ארץ פחות מוכר .נתחיל בסיפורם המופלא של  8לוחמי הפלמ"ח הדתי שעלו להתיישב בביריה.
נשמע את סיפור המאבק אל מול הבריטים והמבצע המיוחד ששילב  3,000בני נוער מכל תנועות הנוער ,נמשיך
לתצפית מרהיבה מראש הר דלתון אל מרחבי הגליל והגולן ונסיים במוזיאון המורשת בכפר הצ'רקסי ריחני .נסיים את
היום בביקור בעץ האלה הגדול ביותר בארץ הנמצא ליד נבי יושע.

19.3.19

הרועה משדה בוקר | בהדרכת יואב אבניאון
בעקבות ָ
נצא לנגב בעקבות סיפורה המרגש של ברברה פרופר – הרועה משדה בוקר אחת משלשה עשה מייסדי היישוב שקם
ב 1925-נתצפת ממצפה חגי ונספר על חגי אבריאל ,נגיע לערוץ ואדי בוקרא ונספר על אירועי התקופה והחלוצים.
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מאד מאד
הארץ
טובה
סדרת טיולים חדשה!
 8סיורים | ימי שלישי | עלות הסדרה 1,080 :ש״ח | עלות סיור בודד על בסיס מקום פנוי 190 :ש"ח
שעת יציאה ממרכז הפנאי בית אליעזר( 8:00 :אלא אם צויין אחרת)

21.5.19

אל ארץ המכבים | בהדרכת אפרת נתן
טיול רגלי בעמק איילון על שלל נופיו ואתריו ,תל גזר וההיסטוריה בת אלפי השנים החבויה בו ,כנסיות אמאוס
מראשית הנצרות עד ימינו ועוד אתרים של נוף פריחה והיסטוריה סביב מודיעין.

18.6.19

בעקבות חלוצי ההתיישבות הציונית באצבע הגליל | בהדרכת ניר קינן
סיור עומק בראש פינה ,ביקור ובחינה מעמיקה של פרשת תל חי ,ביקור בכפר גלעדי וסיפור פרשת התיישבות
אנשי השומר ואגירת הנשק בסליקים.

הקתדרה של חדרה רחוב השיזף  ,7חדרה | matnasbe@bezeqint.net | 04-6207540
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נהלי הקתדרה
סיורים

קורסים
•הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתוכנית הלימודים ,בסגל
ההוראה ,במועדי הקורסים ובמיקומם.
•פתיחת כל קורס מותנית במינימום נרשמים.
•הקורסים מתקיימים במרכז הפנאי בית אליעזר.
•במקרה של אי פתיחת קורס ,יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
•ביטול קורס  -הביטול ייעשה בכתב בלבד למזכירות המתנ"ס.
•עד שבוע לפני פתיחת הקורס הנרשם יזכה בהחזר שכר הלימוד ,בניכוי
דמי הרשמה וטיפול בסך .₪ 80
•משבוע לפני פתיחת הקורס ועד תאריך פתיחת הקורס – יוחזר שכר
הלימוד בניכוי  10%מעלות הקורס המלא  ₪ 80 +דמי הרשמה וטיפול.
•מתאריך פתיחת הקורס ועד שבוע לאחר מכן – ביטול יחייב בתשלום
 10%מעלות הקורס  +דמי הרשמה וטיפול בסך  + ₪ 80מחיר הרצאה.
•לאחר מכן לא יתאפשר ביטול.
•במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי יש לפנות מיידית
למזכירות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים .כל בקשה תיבדק לגופו של
עניין ,יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת
הלימודים.
•לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאה יחידה במסגרת סדרה.
14

•הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתוכנית הסיורים ,בסגל
המדריכים ובמועדי הסיורים .עלולים לחול שינויים עקב מזג אוויר ,מצב
ביטחוני וגורמים שאינם ניתנים לחיזוי.
•על המטיילים להצטייד בכובע ,בנעליים סגורות ,במזון ובמשקה למשך היום.
•לאתרי קודש – יש להצטייד בלבוש צנוע (כיסוי ראש ,מכנסיים ארוכים,
חולצה שמכסה כתפיים).
•עלות סיור כוללת :הדרכה ,אוטובוס וכניסות לאתרים.
•העלות איננה כוללת ארוחות ,טיפים ,תרומה לבתי כנסיות וכו'.
•ייתכנו הפסקות במקומות הסעדה שנמצאים במסלול.
•היציאה לסיורים בשעה  8:00ממרכז הפנאי בית אליעזר (אלא אם צויין
אחרת).
•לאחר רישום לסיור/סדרת הסיורים – לא יתאפשר ביטול .במידה והמטייל
לא יכול להגיע מכל סיבה שהיא ורוצה להעביר את הזכות לחבר/מכר –
עליו לעדכן את מרכז הפנאי על שינוי זה ולתת את פרטי האדם .בכל
מקרה לא יהיו החזרים כספיים ולא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה לסיור.
•מגבלות בריאותיות באחריות המטייל.

הקתדרה של חדרה רחוב השיזף  ,7חדרה | matnasbe@bezeqint.net | 04-6207540

נספח א'
שם פרטי_________________ שם משפחה___________________ ת"ז_________________ תאריך לידה___________
אזרח ותיק כן  /לא (נא לצרף צילום)
כתובת מגורים ___________________________ כתובת דואר אלקטוני (מייל)____________________________
טלפון_____________________ נייד____________________________

רישום לסדרת סיורים __________________ (סמן )V

רישום לקורס(___________________ :שם הקורס)

תשלום בכרטיס אשראי (לא אמריקן אקספרס ולא דיינרס!)
מספר כרטיס_________________________________ סוג כרטיס_________________ תוקף___________________
סה"כ לתשלום ________________ :מספר תשלומים______ :
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון הקתדרה ,הבנתי והסכמתי לכל האמור ובא על החתום:
__________________________________
שם פרטי ומשפחה

_____________________
תאריך

הקתדרה של חדרה רחוב השיזף  ,7חדרה | matnasbe@bezeqint.net | 04-6207540

_____________________
חתימה
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בית מדרש

בהנחיית ד"ר נדין שנקר

ימי חמישי | פעמיים בחודש (עד סוף יוני) | בשעות 17:00-19:00
מפגשים ראשונים בתאריכים:
20.12 • 6.12 • 22.11 • 8.11 • 25.10 • 11.10
עלות חודשית 100 :ש"ח

הקתדרה של חדרה מרכז הפנאי בית אליעזר ,רחוב השיזף  ,7חדרה | matnasbe@bezeqint.net | 04-6207540

תמונות :ויקיפדיה ,הארץ ,פיקיוויקיVTLV, JerusalemShot ,

לימוד טקסטים של ספר הזוהר ,הספר החשוב ביותר בקבלה.
הלימוד נערך בקבוצה קטנה ובמגוון נושאים:
ספירות ,אין-סוף ,סוד החגים ,התבוננות ,מעשה מרכבה,
שפע ,נפש ,רוח ,נשמה ,המשכן ,חיי אישות ועוד...

