
אירועי החודש

גא שוהדב
קורסים ואירועים במרכז לקבלה   אוקטובר 2016
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19:30 חכמת הקבלה
שיעור 5 - יעל אבנט

19:30 חכמת הקבלה
שיעור 6 - יעל אבנט

20:15 
ראש חודש חשוון

אוהלו

  19:30
קורס מכתבי המקובלים

שיעור 9 - משה מלין

19:00  קבלה 3 
שיעור 6 - קרית מוצקין 

דניאל אלדר

י"א תשרי / 13.10.16י' תשרי / 12.10.16 ט' תשרי / 11.10.16 י"ב תשרי / 14.10.16ח' תשרי / 10.10.16 י"ג תשרי / 15.10.16ז' תשרי / 9.10.16

פרשת האזינו

י"ז תשרי / 19.10.16 ט"ז תשרי / 18.10.16 ט"ו תשרי / 17.10.16 כ' תשרי / 22.10.16י"ט תשרי / 21.10.16י"ח תשרי / 20.10.16י"ד תשרי / 16.10.16

שבת חול המועד

כ"ד תשרי / 26.10.16 כ"ג תשרי / 25.10.16 כ"ב תשרי / 24.10.16 כ"א תשרי / 23.10.16

כ"ט תשרי / 31.10.16 כ"ח תשרי / 30.10.16

כ"ז תשרי / 29.10.16כ"ו תשרי / 28.10.16כ"ה תשרי / 27.10.16

20:30 שיעור שבועי
אור פשוט - אוהלו

 19:30 
 שיעור הזוהר השבועי

דניאל אלדר

ג' תשרי / 5.10.16 ב' תשרי / 4.10.16 א' תשרי / 3.10.16 ו' תשרי / 8.10.16ה' תשרי / 7.10.16ד' תשרי / 6.10.16כ"ט אלול / 2.10.16

ערב ראש השנה

ערב סוכות

ערב שמחת תורה

19:30 
ערב ראש חודש חשוון

ה' חול המועדד' חול המועדג' חול המועדב' חול המועדא' חול המועד

ערב יום כיפור

  20:30 
 קבלה למתקדמים

כפר רופין

 19:00 פתיחת קבלה 1
אוהלו

 19:00 פתיחת קבלה 2
קיבוץ שמיר

 20:30 פתיחת קבלה 5
קיבוץ שמיר

ערב הושענא רבה

הילולה של הרב

ב' ראש השנהא' ראש השנה

יום כיפור

א' סוכות

שמחת תורה

 19:00 קבלה 1 
ק. טבעון- שיעור 3 

19:00 קבלה 1 ק. טבעון
שיעור 4 

 19:00 קבלה 1 
קיבוץ שמיר- שיעור 6 

19:30 חכמת הקבלה 
שיעור 19 - דניאל אלדר

19:30 חכמת הקבלה 
שיעור 20 - דניאל אלדר

19:30 שיעור 6 - יעל אבנט
פסיכולוגיה בראי הקבלה

  19:30
קורס מכתבי המקובלים

שיעור 7 - משה מלין

  19:30
קורס מכתבי המקובלים

שיעור 8 - משה מלין

פרשת וילך

שבת בראשית

יום כיפור
11-12.10.16 יום שלישי-רביעי

23-24.10.16 יום ראשון-שני
שמחת תורה

16-22.16 יום ראשון -שבת
חג סוכות

31.10 יום שני ב- 19:00
פתיחת קבלה 1 באוהלו

ראש השנה
2-4.10.16 יום ראשון-שלישי

22.10.16 יום שבת
הושענא רבא

13.10.16 יום חמישי
הילולה של הרב

31.10.16 יום שני
ראש חודש חשוון

ראש חודש
חשוון


