אירועי החודש

קורסים ואירועים במרכז לקבלה אפריל 2017

א
טיול צדיקים לצפון
הכנה לפסח
 6.4.17יום חמישי

סמינר פסח חלק ב'

ב

ג

ד

ו' ניסן 2.4.17 /

ז' ניסן 3.4.17 /

ח' ניסן 4.4.17 /

ט' ניסן 5.4.17 /

20:00
קורס בדרכי צדיקים
שמואל הר סיני
שיעור 4

19:00
השיעור השבועי
מכתבי המקובלים
והזוהר

8:30
תלמוד עשר הספירות
אבנר מדר

 3.4.17יום שני

השגחת

האור
פסח תשע"ז

י"ד ניסן 10.4.17 /

י"ג ניסן 9.4.17 /
בדיקת חמץ

ט"ז ניסן 12.4.17 /

חג פסח

"עולים למגרש"
עם אריה מליניאק

ערב ראש חודש אייר
וחיבור לל"ג בעומר

כ' ניסן 16.4.17 /

5

לעומר

חול המועד פסח

חול המועד פסח

חול המועד פסח

שבת חול המועד
פסח

20:00
מצוות ראייה
הר הצופים  -ירושלים

כ"א ניסן 17.4.17 /

6

לעומר

כ"ז ניסן 23.4.17 /

כ"ב ניסן 18.4.17 /

שביעי של פסח

12

לעומר

כ"ח ניסן 24.4.17 /

 25.4.17יום שלישי

13

לעומר

כ"ט ניסן 25.4.17 /

19:00
ערב ראש חודש אייר
וחיבור לל"ג בעומר

חדש! השבת לפי הקבלה

כ"ד ניסן 20.4.17 /

כ"ה ניסן 21.4.17 /

19:30
"עולים למגרש"
עם אריה מליניאק

14

לעומר

8:30
תלמוד עשר הספירות
אבנר מדר
19:00
סודות חכמת הקבלה
אבנר מדר
שיעור 16

כ"ג ניסן 19.4.17 /

8

לעומר

9

לעומר

10

לעומר

כ"ו ניסן 22.4.17 /

11

לעומר

17:30
בית הספר למנהיגות
פרקטיקום  -מחזור ב'
שיעור 18

19:00
סודות חכמת הקבלה
אבנר מדר
שיעור 15
20:30
קורס תלמוד
עשר הספירות
אבנר מדר
שיעור 8

יום הזכרון
לשואה ולגבורה

ד' אייר 30.4.17 /

7

לעומר

8:30
תלמוד עשר הספירות
אבנר מדר

ערב שביעי של פסח

 26.4.17יום רביעי

י"ז ניסן 13.4.17 /

י"ח ניסן 14.4.17 /

י"ט ניסן 15.4.17 /

ל' ניסן 26.4.17 /

פרשת שמיני

15

לעומר

א' אייר 27.4.17 /

16

לעומר

ב' אייר 28.4.17 /

17

לעומר

17:30
בית הספר למנהיגות
שיעור 18
17:30
בית הספר למנהיגות
פרקטיקום  -מחזור ב'
שיעור 19
19:00
פיתוח אינטואיציה
בדרך הקבלה
שרה ארגש  -שיעור 1

ג' אייר 29.4.17 /
פרשת תזריע מצורע

19

לעומר

20:00
קורס השבת לפי הקבלה
יוסף שניאור
שיעור 1

 30.4.17יום ראשון

 www.kabbalah.co.ilעקבו אחרינו

18

לעומר

* למרכז לקבלה שמורה הזכות לשנות מחירים ו/או להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תכני האירוע בכל עת ,ללא הודעה מראש .ט.ל.ח

 9-17.4.17יום ראשון  -שני

חדש! פיתוח אינטואיציה
בדרך הקבלה

1

לעומר

2

לעומר

3

לעומר

4

לעומר

מצוות ראייה
 12.4.17יום רביעי

 19.4.17יום רביעי

פרשת צו  -שבת הגדול

 8:30בבוקר
טיול צדיקים לצפון
הכנה לפסח

חול המועד פסח

ליל הסדר

חג פסח

י"א ניסן 7.4.17 /

י"ב ניסן 8.4.17 /

19:30
הרצאות קבלה לצעירים
איך יוצאים מהסרט?
הכניסה חופשית

ט"ו ניסן 11.4.17 /

שריפת חמץ

י' ניסן 6.4.17 /

17:30
בית הספר למנהיגות
שיעור 16
17:30
בית הספר למנהיגות
פרקטיקום  -מחזור ב'
שיעור 17

19:00
סודות חכמת הקבלה
אבנר מדר
שיעור 14
20:30
קורס תלמוד
עשר הספירות
אבנר מדר
שיעור 6

סמינר פסח חלק ב'

ה

ו

ש

