
גרחיזו עורון החדור: עורכתתרבות מגזין

ישראל מדינת1 פסיכולוגיה טאווט, העממית''אופק": בקתדרה קורסים
 קורסים ייפתחו החודש 3שונים דעת מתחומי מרתקים קורסים מגוון מציעה מבוגרים להשכלת במרכז "אופק" העממית הקתדרה

ישראל בארץ היהודים מדינת של לכינונה שהביאו התהליכים על מיוחד וקורס טארוט בקלפי קריאה פסיכולוגיה, בנושאי

 מכריזים "אנחנו הקורס ייפתח ,9.11 חמישי, ביום
 של בהנחייתו ישראל", מדינת הקמת על בזאת

 בתהליכים יעסקו הקורס מפגשי זיו. גלעד ד׳׳ד

 כינונה את שיאפשרו והיהודיים הציונים העולמיים

 מדינת היא ישראל, בארד היהודית המדינה של

 באירופה, הלאומיות צמיהת הקירס: מנושאי ישראל.

 הציונית, התנועה הרצל היהודית, הלאומיות צמיחת

 הראשונה- העולם מלחמת הראשון; הקונגרס

 בלפור הצהרת הצדדים, בשני נלחמים היהודים

 הצהרת ברוח א״י על הבריטי המנדט הלאומים, חבר

 היישוב התבססות בא״י; וההתיישבות העלייה בלפור,

 כנסת נבחי־ת, יהודית פוליטית מערכת בניית - בא״י

 את ממנהיגה הציונית, התנועה שבשילוב ישראל

 הנסיגה .1921,1929,1936־1939 מאורעות הישוב;
 ,193° של הלבן הספר המנדט. מכתב הבריטים של

 רכישת עצירת העלייה. עצירת לערבים. ישראל ארד

 - השנייה העולם מלחמת סתום; מבר אדמות.

 בעיית אירופה, יהודי שואת מדינה, דורשים הציונים
 חלוקת לגאלית; הבלתי העלייה באירופה. העקורים

 לאו״מ המעבירה לונדון ועידת וערבים, יהודים בין א״י

 חלוקה. המציעה א.נ.ס.ק.ו.פ ועדת א״י. בעיית את

 בא״י מדינות שתי על מחליטה הכללית העצרת

 מכריז גוריון בן השחרור, מלחמת וערבית; יהודית

 מפגשים 6 כולל הקורס ישראל. מדינת הקמת על

 450 הקורס: עלית .10:00 11:30 השעות בין ה; בימי

שקלים.

 עמית עם פסיכולוגיה קורס ייפתח ,15.11 רביעי, ביום

 נושאי האדם. ומוח נפש אל מרתק מסע שיציע אבחן,

 חיות על כמוך", לרעך והזולת"ואהבת האדם הקורס:

 החיים, לאורך שינויים זקנה ועד מינקות ואנשים,

 גלוי המוח: הנפש, עיצוב הראשונות- חיינו שנות

של כוחה וחשיבה, קשב זיכרון המחשבה: כוח ונסתר,

 השעות בין ד׳ בימי מפגשים, 7 כולל הקורס המוזיקה.
 שקלים. 700 הקורס: .עלות 11.00 12:30

 טאריט בקלפי קריאה קורס ייפתח ,22.11 רביעי. ביום

 הספרים"הריקוד מחברת אייזק סיגלית המרצה עם

 נושאי התדרים" בשיטת נומרולוגיה”! האינסופי"

 בקלפי השימוש ומקורו, לטאריט מבוא הקורס:

 חיזוי, מודעות, פסיכוליגיה, שונים בחסמים הטאהט

 אל הלומדים יחשפו בקורס ועוד. צמיחה התפתחות,

שבקלפים החזק המסר בעלי הגבוהה, הארקנה קלפי

 השאלה פייסת ואת השונות הסדרות את ׳למדי

 ופריסת המניפה פריסת שונים: לצרכים אופנים בשני
 השעות בין רביעי בימי יתקיים הקורס הקלפים. 5

 פתיחה: תאריך מפגשים. 10 ויכלול 18:00 19:30

 לרכוש הלומדים ועל ש״ח1000 הקורס: עלות .22.11

שקלים). 100 בקורס להשתתפות טאריט קלפי

 מבוגרים, להשכלת המרכז אופק, והרשמה: לפרטים
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