
 

 
 
 

 קיץ בבית שמואל סמסטרזמן לדעת /  

 בימי הקיץ החמים אנו מזמינים אתכם למשב קריר ורענן 

 של לימוד מהנה ומרחיב אופקים 

         2017פתיחה: יולי 

 לקבוצות ולוועדיםהנחות 

 

 עולם הקבלהחלון ל
 

 בהם היא עוסקת.מרכזיים ניכנס לאט ובזהירות לעולם הקבלה ונחשוף  תחומים ורעיונות בסדרה חדשה 

אשר השפיעו על תחומים רבים ומקוריות מעוררי השראה אלפי שנים והניבה טקסטים היהודית קיימת  הקבלהתורת 

יא איננה מיסטיקה, אלא דרך חשיבה השונה מהחשיבה הקבלה היא הפילוסופיה והסוד של התורה. בהגות היהודית. 

 בין דמיון לבין פנטזיה., ים המשלבים בין היגיון לבין מדרשהמערבית ופונה להיבט

 מרתק והנסתר של תורת הקבלה.בסדרה נפתח צוהר להיכרות עם העולם ה

 

ובחו"ל. ד"ר שנקר פרסמה ספרים  מרצה לקבלה ולפילוסופיה יהודית. מלמדת קבלה בארץ . מרצה: ד"ר נדין שנקר

בנושאי יהדות, קבלה ואמנות , ביניהם: 'אמנות יהודית וקבלה', 'רבי עקיבא' ועוד. רבים ומאמרים  

 

 ₪ 375,  מחיר: 12.7.2017מפגשים, מועד פתיחה: 5, 18:00-19:30 בימי רביעי בין השעות 

 2017.89.,  2.8.2017 , 26.7.2017 ,19.7.2017, 12.7.2017: תאריכי המפגשים

 אפשרות חנייה בתשלום בהיברו יוניון קולג', בהרשמה מראש

 

 נושאי המפגשים:

 דנה הקבלה. בהםהסבר והבהרה לנושאים מרכזיים  :מבוא לקבלה .1

אה,  עולם היצירה ועולם עשר הספירות וארבע העולמות )עולם האצילות, עולם הברי שפת הקבלה: .2

 מערכת המסבירה את האדם, את העולם והיחסים ביניהם. , העשייה(

השיעור יציג חשיבה מקורית ביותר על בריאת  - האטומים והמולקולות של הבריאה האותיות העבריות: .3

 העולם באמצעות ניתוח טקסט ופירושו.

הקשר המדהים בין כל החגים, תוך מתן הסבר לכל חג וחג  נלמד על החגים וסודם בספר הזוהר: .4

 ייחסות לחוויה החדשה החוזרת על עצמה מדי שנה בשנה. והת

 



 

 

ספר ע"פ ברוח הקבלה וננתחם  מהתורהטקסטים  שנינקרא  הצורה בה ספר הזוהר מפרש את התורה: .5

  הזוהר.

 

 

 תורת המשחקים והמשפט פלילי

וראש הממשלה זירת המשפט הפלילי תופסת מקום הולך וגדל בשיח הציבורי. משפטם של נבחרי ציבור כנשיא קצב 

אולמרט מחד, הרב פינטו ורומן זדורוב מאידך, צבעו את הכותרות ועוררו מחלוקות באשר לאופן התנהלות המערכת 

 והכרעות הדין.

מה משפיע על :  כגון נענה על השאלותכגון: תורת המשחקים, כלכלה ומשפט,  שונים בעזרת תובנות מתחומי דעת 

ת הדין? מה יוצר הטיות שיפוטיות? מה הקשר בין ההסתברות לאשמה החלטות השחקנים המשפטיים ועל הכרעו

כיצד תופעת עסקאות הטיעון משפיעה על כל אלה ומשנה את  והסיכוי להרשעה ובין רף ההוכחה וחזקת החפות?

 אופי המשפט הפלילי?

המשפט הפלילי  עלבהרצאות ישולבו הסברים על מחקריהם של חתני פרס נובל לכלכלה, המאירים היבטים 

 שהניתוח המשפטי המסורתי מחמיץ.

  אמיתיים. מסרטים דוקומנטריים וקטעי חקירהההרצאות ילוו בהקרנת קטעים נבחרים 

  .במשפטים או בכלכלה מוקדם ידע נדרש לא

לי .  דוקטורנט בהנחיית חתן פרס נובל לכלכלה, פרופ' ישראל אומן. חוקר ומרצה בתחום הניתוח הכלכמרצה: יוסף זהר

 .של המשפט הפלילי

 ₪ 350,  מחיר: 11.7.2017 מפגשים, מועד פתיחה: 5 , 17:30-19:00 בין השעות שלישי ימי  ב

 15.8.2017, 8.8.2017,  25.7.2017, 18.7.2017, 11.7.2017 תאריכי המפגשים:

 אפשרות חנייה בתשלום בהיברו יוניון קולג', בהרשמה מראש

 

 

 תכנית המפגשים

 עסקאות הטיעוןמשחק  - 1מפגש 

 הדוקומנטרי הסרטהקרנה של קטע מ "The Plea" 

 השיטה המדעית 

 ניתוח כלכלי של המשפט הפלילי 

 תופעת עסקאות הטיעון בישראל  

 

 הפלילית תורת המשחקים ואסטרטגיות החקירה - 2מפגש 

 תורת המשחקים ובעיית השיתופיות 



 

 ניתוח משחקי של אסטרטגיית התביעה 

  ההפללה של החשודים)"האסיר"( דילמת  

 הדוקומנטרי הסרטהקרנה של קטע מ "Snitch" 

 

 האם זכותו של אדם להודות במה שלא עשה? - 3מפגש 

  הקרנת קטע דוקומנטרי- High school football star cleared of rape 

 הצידוק המשפטי והכלכלי 

 תשובת תורת המשחקים 

  אפליה ופערי ענישה בעסקאות טיעון 

 

 רציונליות, הטיות שיפוטיות והרשעות שווא - 4מפגש 

 הדוקומנטרי הסרטהקרנה של קטע מ "What Jennifer Saw" 

  רציונאליות המשפט הפלילי 

 במשפט הפלילי הטיות שיפוטיות 

 הסיבות המרכזיות להרשעות שווא והאמצעים להימנע מהן 

 

 מלכת הראיות נגד רומן זדורוב - 5מפגש 

  מעמד ההודאה במשפט הפלילי בעולםסקירה משפטית היסטורית של 

  התפתחות מעמד ההודאה במשפט בישראל 

 עמדת השב"כ בהליך החקיקה 

 סרט דוקומנטריקטע מקטעי חקירות ות הקר "The Confessions" 

 

 

 הפילוסופיה של התרבות הקלאסית

 זרם הסטואה: סנקה ומרכוס אורליוס

בסדרת מפגשים זו נפתח רעיונות מרכזיים בזרם הסטואה, שראשית היווסדו ביוון העתיקה והמשכו באימפריה 

בתחומי הפילוסופיה, המדע, הפסיכולוגיה והמוסר השפיעו באופן ניכר על של זרם הסטואה הרומית. תובנותיו 

הדות. נקרא מכתבי סנקה ומרכוס התפתחות התרבות המערבית, מהדהדים על לימינו אנו, ומתכתבים עם חכמת הי

 פילוסוף( וב"מסכת אבות".-אורליוס )קיסר

 

מרצה ביחידה ללימודי  .ומוסר, הכרה, רגשות המטאפיסיקה, מרצה לפילוסופיה בתחומי טסלר: ד"ר  עליזה מרצה

 חוץ של האוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות ברחובות, בקתדרה ברמת השרון ועוד.

 

 ש"ח 450, מחיר: 10.7.2017מועד פתיחה: , מפגשים 6, 12:00 -10:30, שניימי 



 

 14.8.17, 7.8.17, 31.7.17, 24.7.17, 17.7.17, 10.7.17תאריכי המפגשים: 

 

 

 

 כנית המפגשים:ת

בתקופה ההלניסטית )זרמי הסטואה,  החיפוש אחר האושר: מפגש משווה בין הזרמים הפילוסופיים הבולטים .1

 לעלייתם על בימת ההיסטוריה. והאפיקוראיים( והרקעהספקנות 

 וגורל. מבנה הקוסמוס בזרם הסטואה: על החומר הראשוני, נפש העולם, דטרמיניזם .2

 אלוהים השכלית. תפיסת האלוהים בזרם הסטואה: הוכחות לקיום אלוהים, פנתיאיזם ואהבת .3

 מלחמת היצרים בשכל: על יצרים, רגשות ושליטה עצמית. .4

 לכיבוש האושר ולמימוש עצמי. בזרם הסטואה: על הסגולות הטובות, החכם הסטואי והדרך תורת המוסר .5

 מפגש משווה בין תורת המוסר של זרם הסטואה לדברי חז"ל ב"מסכת אבות". .6

 

 

 סיפורי האהבה הגדולים של המיתולוגיה היוונית
 

נספר חמישה סיפורי אהבה גדולים מהמיתולוגיה היוונית/רומית. במפגש הראשון, לאחר מבוא קצר,   לכבוד הקיץ

נכיר את אודיסיאוס, גיבור מלחמת טרויה, ואת פנלופה, שממתינה לו באיתקה, אורגת ופורמת תכריכים. שבוע לאחר 

ואת אהבתם הטראגית. לאחר מכן,  מכן, נעבור צד, מהמחנה האתונאי לטרויאני, ונכיר את הקטור ואת אנדרומכה,

נישאר בטרויה וגם בטרגדיה, עם דידו ואיניאס. המפגש הרביעי יוקדש לאורפיאוס ואאורידיקה, ואקורד הסיום יהיה 

 אופטימי, עם סיפור אהבה תמים וחכם על דפניס וכלואה. 

שגם כשהאהבה מנצחת וגם  במהלך הקורס נשלב קריאה של קטעים קצרים מתוך גרסאות שונות לסיפורים, וניזכר,

 כשלא, היא אוצרת בתוכה קשת שלמה של רגשות, ומשהו מתמציתו של האנושי.

 
 

באוניברסיטה  על הקשר בין ספרות עברית לספרות אירופית כותב דוקטורטמרצה לספרות.  .הר-אורן פרימרצה: 

  שפיגל״, מכללת ״שנקר״ ועוד. , בית הספר לקולנוע ״סם"מכון כרם"העברית, בה מלמד.מרצה לספרות ולכתיבה ב

 

 ₪ 350, מחיר: 9.7.2017עד פתיחה: , מו17:30-19:00בין השעות  ימי ראשוןב

 

 6.8.17, 30.7.17, 23.7.17, 16.7.17, 9.7.17 תאריכי המפגשים:

 אפשרות חנייה בתשלום בהיברו יוניון קולג', בהרשמה מראש

 

 



 

  משוררים ושירה

 קלוייםלשון האהבה ותה על שקדים 

 

יהודה עמיחי, נתן זך, רוני בסדרה קייצית  חדשה נתוודע ליצירתם של חמישה משוררים בולטים בשירה העברית: 

 סומק, חביבה פדיה ואגי משעול. 

קולם הלירי של חמשת המשוררים האלה הוא צלול, מלא וייחודי מאוד. הם זוכים להתייחסויות ביקורתיות רחבות 

 .וובולטים בשונותם זה מז ואוהדות כבר כמה עשורים

 . דרך עבודה זו תאפשר לנו להבין לכל היותרשלושה שיר אחד או נערוך הצגה קצרה של המשורר וננתח בכל מפגש 

 מהמשוררים.ואחת של כל אחד  ת הפואטיות השונותבבהירות את השפו

 חלומות ומיסטיקה.נעסוק בין השאר בנושאים: יחסי אהבה ומלחמה, אני אתה והם, עבריינות ושיגעון, 

 , מנחה סדנאות וקורסים בתחומי השירה והספרות, מחבר הרומן "לאף אחד לא קראתי אבא".מיכאל אדםמרצה: 

 

 ₪ 300,  מחיר: 13.7.2017מפגשים, מועד פתיחה:  5,  10:30-12:00 בין השעות חמישיימי  ב

 2017.810., 2017.83.,  2017.772., 2017.720., 2017.731. תאריכי המפגשים:

 

 

 רוח אחרת

   וחניות אלטרנטיבית, מאגיה וכישוףניו אייג', ר

 

 סדרת הרצאות מרתקות בהן נלמד על מגוון של תנועות רוחניות ודתות חדשות המרכיבות יחד כיום את סצנת

ישוף לאורך של מאגיה וכ על פרקטיקות נשמע. הניו אייג' והרוחניות האלטרנטיבית בישראל ובעולם המערבי 

השפעת התנועה הפמיניסטית על מעמד האישה ;  סתרים אזוטריות וניו אייג' יהודיעל אגודות ההיסטוריה ועד לימינו; 

עיירת הניו אייג' ופסטיבלי המוסיקה  –ואף נרחיק עד לגלסטונברי  ת החדשות והרוחניות האלטרנטיביתבשדה הדתו

 הקסומה של אנגליה. 

 

ות מתמחה בנושאי מגדר, דתות חדשופה המודרנית, החוקר דתות והיסטוריון של התק .ד"ר שי פררומרצה: 

שמש כמזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות, ולאחרונה יצא לאור ספר אקדמי מ ותרבות פופולרית ואלטרנטיבית.

 בעריכתו בנושא רוחניות אלטרנטיבית עכשווית בישראל. 

 ₪ 300,  מחיר: 10.7.17 גשים, מועד פתיחה:מפ 5,  18:00-19:30בין השעות שני, בימי 

 178.14., 178.7., 24.7.17, 17.7.17, 10.7.17 תאריכי המפגשים:

 אפשרות חנייה בתשלום בהיברו יוניון קולג', בהרשמה מראש

 

 נושאי המפגשים:



 

 לימינו . מאגיה וכישוף בתרבות המערב מהעת העתיקה ועד1

משחר האנושות פנו בני האדם לאמצעים כגון מאגיה וכישוף על מנת לעמוד בפני עוצמות הטבע והאלים, ואף כדי 

 לאורך ההיסטוריה ועדלרתום עוצמות אלו לטובתם. בהרצאה זו נלמד על השימוש בפרקטיקות של מאגיה וכישוף 

ועל פריחתן  קופת ציד המכשפות בימי הבינייםעל ת ,ימינו אנו. נדבר על מסדרים מאגיים ואגודות סתרים אזוטריותל

 כחלק מתנועת הניו אייג'. כישוף מודרניות כיום דתותשל 

 פגאניזם המערבי המודרני-. דתות הניאו2

ותנועות רוחניות אשר עוסקות בהחייאתן של מסורות חדשות דתות  בעשורים האחרונים צצו כפטריות אחר הגשם

 מדגישותאלה פוליתאיסטיות . דתות גאני שקדם לנצרותמן העולם האירופאי הפאתניות ומאגיות שונות, בדרך כלל 

על כתבי להסתמך עם האלוהות במקום  היחסים ישיר תמערכ מאמיניהן מבקשים ליצורמתן כבוד לאדמה ולטבע, ו

ומערכות  . בהרצאה זו נלמד על הדתות המרכזיות המרכיבות את הפגאניזם המערבי המודרניאו נבואות קודש

 מאמיניהן. , ועל פרקטיקות הכישוף והמאגיה בהם משתמשיםהאמונה שלהן

 20 -וה 19 -נשים כמנהיגות רוחניות בתנועות דתיות חדשות במאות ה. 3

לאורך ההיסטוריה הכתובה עמדו גברים בראש דתות וזרמים רוחניים במערב המונותאיסטי, והמחשבה כי אישה 

תעמוד בראש קהילה דתית ותנהיג אותה נתפסה כאבסורד במקרה הטוב, וככפירה שדינה מוות במקרה הרע. 

כאשר תנועות דתיות  ונותהשנים האחר 150-בעקבות התפתחות התנועה הפמיניסטית ב להשתנותהחלה מציאות זו 

כמעבדות חיות למנהיגות דתית  נשים ומשמשות עד היוםהוקמו והונהגו על ידי רבות חדשות וקבוצות איזוטריות 

 .נשית. בהרצאה זו נסקור את עולמן של אותן נשים מנהיגות ואת הדתות והתנועות הרוחניות שעזרו לייסד

 בריטניה של ’אייג הניו בעיירת ומוסיקה קסם, רוחניות – . גלסטונברי4

שרידי קתדרלות  הבושל בריטניה, ’ מרכז סצנת הניו אייגל שהפכהקטנה וקסומה אנגלית גלסטונברי היא עיירה 

כמטווחי אבן מחנויות ספרי כישוף ואביזרי מאגיה שמזכירות את סמטת דיאגון של עולם הארי פוטר  נוצריות נמצאות

חיים זה לצד זה דרואידים מודרניים,  –מקום מנוחתו של המלך ארתור  –ון הקסום. בגלסטונברי, הידועה גם כאבאל

המבוססת על מחקריי וביקוריי  –רגילים. בהרצאה זו ’ מוגלגים‘גם  -מתקשרים, מכשפות, מאמיני הרה קרישנה, וכן

דות אותם אציג בפניכם את מגוון האתרים המקודשים בגלסטונברי ואת הקהילות הרוחניות שפוק –הרבים בעיירה 

 .וקוראים למקום קסום זה בית



 

  בישראל ורוחניות אלטרנטיבית’ דתות חדשות, ניו אייג. 5

בעשורים האחרונים צומחת בישראל סצנה פורחת ומרתקת המורכבת ממגוון רחב של צורות רוחניות אלטרנטיביות 

מהעולם הרחב ומאומצות כלשונן ’ מיובאות‘יות, ונעה בין תופעות מקומיות ועד לתנועות דתיות חדשות אשר ’אייג-וניו

 הקבוצות והתנועותרצאה זו נלמד על מגוון יהודי. בה-או מותאמות בדרגות משתנות לחיך התרבותי הישראלי

קבלה, מעיסוק בבודהיזם ועד לפגאניזם מודרני, רוחניות האלה ויוגה -מהרה קרישנה ועד לניאו –הפועלות בישראל 

 .כיתתי-נשית. נלמד גם על תגובת מוסדות המדינה לקבוצות דתיות אלו ועל השיח האנטי

 

 

 קורס קיץ בערבית מדוברת 

יסודות  נכיר את: ואינטימית יסודות השפה הערבית המדוברת באווירה נעימהבקורס קיץ אינטנסיבי נלמד את 

המסורת, התרבות והמנהגים  כל זאת תוך הכרתשיחה יומיומית בנושאים אקטואליים; נתרגל ניהול הדקדוק; 

 ועוד. הערביים דרך לימוד משלים, שירים בערבית

 

לערבית , עיתונאי בכיר בטלוויזיה הישראלית בערבית ופרשן מדיני בכלי התקשורת בעולם , מורה אלי ניסןמרצה: 

 הערבי.

 

 19:00-20:30ת ביעי )פעמיים בשבוע ( בין השעובימי ראשון ור

 9.7.2017מפגשים, מועד פתיחה:  15

   )לא כולל ספר לימוד, במידה ויידרש( ₪ 975מחיר: 

 מס' המקומות מוגבל!

 , 30.7.17, 26.7.17, 23.7.17,  19.7.17,  16.7.17,  12.7.17, 9.7.17  :תאריכי המפגשים

2.8.17 ,6.8.17 ,9.8.17 ,13.8.17 ,16.8.17 ,20.8.17 ,23.8.17 ,27.8.17 

 

 

 

   פגש בין מים לצבעמ

 סדנה מעשית לציור באקוורל

קורס מעשי לציור בצבעי מים )אקוורל( במסגרתו  נלמד כיצד עובדים עם צבעי מים וכיצד יוצרים צבעים שונים. נכיר 

 דומם, נוף ועוד. של טבעאת שפת הציור : קו , צורה, אור וצל, פרספקטיבה, מרקם ועוד. נתנסה בציור חופשי 

 ולממשיכים.הקורס מיועד למתחילים 



 

 .ומורה לציור ולתולדות האמנות, בוגרת לימודי אמנות במוסקבה, ציירת  מילי צים מנחה: 

 מתמחה בציור נופים בצבעי מים. מנהלת סטודיו לציור ורישום.

 

 (  )לא כולל חומרים ש"ח  590, מחיר:   9.7.17מועד פתיחה: מפגשים,  7,  19:30-17:30בין השעות ראשון בימי 

 27.8.2017, 20.8.2017, 13.8.2017, 6.8.2017, 30.7.2017 ,16.7.17, 9.7.17תאריכי המפגשים: 

 מס' המקומות מוגבל!

 בהיברו יוניון קולג', בהרשמה מראאפשרות חנייה בתשלום 

 
 החומרים הנדרשים:

 
( A3   .1 או  גליון רבע – גודל) – אקוורל בלוק 

(Canson, Terschelling )  גר' 300 –עובי  הנייר  
צבעים בקוביות 12 סט של -.  צבעי מים 2  

“White Nights”  
St. Petersburg   :יצרן     

 או
“van Gogh” 

Netherlands  :יצרן 
(12, 3מסי  –מכחולים עגולים  2   ,16מס'  –וח טש -1) 3  –. מכחולים משיער סינטטי 3  

 HB או    B2- 4עפרונות רישום .   
. מחק5  
  50*40 בגודלאחר  דיקט או שעם לוח. 6

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2017 זלקורסי קיץ תשע"נהלי הרשמה 
 

 א. אופן ההרשמה:

 ירושלים. 6במשרדי מחלקת החינוך והתרבות בבית שמואל, רח' שמאע  .1

 .16:00-09:00, באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בין השעות  02-6203463בטלפון   .2

 .www.beitshmuel.co.ilבאמצעות אתר האינטרנט שלנו  .3

 פירוט של תכנית הקורס תישלח לכל דורש.
 

 ב. אופן תשלום:

 .תשלומים ללא ריבית 3ניתן לשלם עד  בכרטיס אשראי: .1

בהמחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה שבוע לפני תאריך  .2

וחר מחודש לפני סיום הקורס. את ההמחאות יש תחילת הקורס; תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מא

 לרשום לפקודת "בית שמואל".

 ג. הנחות:

 לאים, נכים, בהצגת תעודה מתאימהיינתנו לסטודנטים, חיילים ומשרתים בשירות לאומי, גמ 10%הנחות בגובה 

 תינתן לחברי קהילות התנועה ליהדות מתקדמת. 15%הנחה בגובה . 026203472בשליחה לפקס 

)על אחד מהקורסים, הזול מבין  10%לנרשם שני מאותה משפחה ולנרשם לשני קורסים ויותר תינתן הנחה בגובה 

 (.2016תינתן למשתתפים בקורסים בשנת הלימודים הקודמת ) 10%השניים(. הנחה בגובה 

 .29.5.2017לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 

 026203472הנחה לבעלי כרטיס ירושלמי בשליחה לפקס  5%

 לזכאים. 5%לקורסים ולסדנאות המוגבלים במס' המשתתפים תינתן הנחה מקסימאלית בגובה 

 אין כפל הנחות!
 

 ד. ביטול השתתפות: 

 המועד הקובע הוא מועד קבלת ההודעה. .בכתב בלבדהודעה על ביטול השתתפות תימסר 

 . ₪ 75עד פתיחת שנת הלימודים יחויב המבטל ב־

 של הקורס בלבד, החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול הראשוןהמפגש אחרי ניתן לבטל את ההרשמה עד 

 לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.  השניהמפגש לאחר השתתף הנרשם.  בוהיחסי של השיעור  ו( וחלק₪ 75)

אחת לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. במקרים מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית, 

עפ"י שיקול הנהלת בית שמואל, על בסיס מקום פנוי בהרצאות במסגרת קורס אחר המתקיים באותו  ,בלבד

ש על אי הגעה להרצאה בטלפון שעות לפחות מרא 24הסמסטר וזאת רק במקרים בהם תינתן הודעה מוקדמת של 

6203463 02. 
 

 ה. שינויים בלתי צפויים:

בית שמואל שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים  .1

 כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששילם.

ה כזה ייעשה מאמץ עליון ע"י בית עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים. במקר .2

שמואל להודיע לכל תלמידי הקורס על השינוי. הזכות לשינויים שמורה. בית שמואל שומר לעצמו את הזכות 

להכניס שינויים במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה ולאפשר השתתפות בקורס על בסיס חד 

http://www.beitshmuel.co.il/


 

 פעמי בהתאם לשיקול דעתו. 

 נות היהודית לא"י* התכנית בסיוע הסוכ

 

 

 

 


