המכללה לתרבות ולמסורת יהודית

טופס הרשמה לסמסטר א' 1027 - 1026

סמסטר א'  1027 – 1026בימי רביעי
בבית יד לבנים ברחוב המחתרת
תאריך

הרצאה ראשונה 20:21 - 00:00

0.22.26

הרב
ד"ר בני לאו

11.22.26

נועה רוט
במאית הסרט

7.21.26

ד"ר
הלל שמריהו

12.21.26

יעל גורי

22.2.27

הרב
ד"ר בני לאו

11.2.27

יעל גורי

המכללה לתרבות ולמסורת יהודית
בבית יד לבנים

הרצאה שניה 21:00 - 20::1

עמוס – הנביא החברתי
מיהודה ,שהיכה בשבט פיו את
תושבי ממלכת ישראל

ד"ר
יעל קציר

סרט דוק' – אור בקצה המגף

סרט דוק' – גירסא דינקותא
טלטלה גדולה בעולם החרדי

אבשלום
קאפח

הרמב"ם – מורה הלכה ביהדות

האומנם מכרו האחים את
יוסף ?

אורן נהרי

שם משפחה
שם פרטי
תעודת זהות
כתובת

הרצל – חוזה הציונות

טלפון

טלפון נייד

תאריך לידה :שנה
כאב שתי המולדות

בתיה דביר

ילדי טהרן

הושע – הנביא האוהב ,שצמח
בממלכת ישראל המדורדרת

בתיה דביר

עמדת הכנסיה הנוצרית נוכח
הנאציזם ושואת העם היהודי

חודש

יום

דוא"ל
שם בן/בת זוג אם נרשם בשם משפחה זהה
שם
טלפון

"אני כל כך רוצה לבלבל את
התנ"ך" (יהודה עמיחי)

ישראל בת שישים פלוס – איפה
היינו ומה עשינו?

אורן נהרי

תאריך לידה:שנה

חודש

יום

תעודת זהות
פרטי תשלום
7.1.27

הרב
ד"ר בני לאו

מיכה – הנביא שפעל לצד
ישעיהו ,ועורר את העם למיגור
ממלכת אשור

יאיר קידר

המעורר – סיפורו של יוסף חיים
ברנר ,הקדוש החילוני

במאי הסרט

מזומן __________ש"ח
שיק ___________ש"ח מס' שיק ____________

11.1.27

אבשלום
קאפח

פוליטיקה ומשטר במקרא

מזון כסאטירה – אפרים קישון
וחנוך לוין

יחיל צבן


שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

מס' חשבון ________ בנק וסניף____________
לשימוש המשרד
קבלה

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)

בית מלינוב
רח' ביאליק  12רמת-השרון :7106
טלפון 0331445
beyteno@012.net.il

המכללה לתרבות ולמסורת יהודית
בהנהלת רינה שפיר
תכנית הרצאות סמסטר א' 1027 - 1026
ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמת השרון

הרשמה
החל מתאריך  27.1.26עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
ב"ביתנו" בית מלינוב
בימים א' – ה'
בשעות 12:55 – 53:45


מחיר למשתתף ₪ 100
יש למלא את ספח ההרשמה בצרוף תשלום
במזומן או בשיק



לפקודת ביתנו לתאריך 1.22.26

*  ₪ 05דמי רישום יגבו על כל ביטול
* אין החזר כספי או פיצוי לאחר מחצית הקורס
* לא ינתן החזר /פיצוי בגין העדרות מהרצאות

