
        התעוררות הנפש התעוררות הנפש התעוררות הנפש התעוררות הנפש 
  דרמת מסתורין הרביעית מאת רודולף שטיינר

  

        שעת חצות ליל העולםשעת חצות ליל העולםשעת חצות ליל העולםשעת חצות ליל העולם        ––––כנס מחזות המסתורין כנס מחזות המסתורין כנס מחזות המסתורין כנס מחזות המסתורין 

  2017חורף 

        

        הצגות:הצגות:הצגות:הצגות:

         17:0017:0017:0017:00    - - - -     30.1130.1130.1130.11חמישי חמישי חמישי חמישי 

 17:0017:0017:0017:00    - - - -     1.121.121.121.12שישי שישי שישי שישי 
        11:0011:0011:0011:00    - - - -     2.122.122.122.12    בתבתבתבתשששש

  

        מבנה הכנס :מבנה הכנס :מבנה הכנס :מבנה הכנס :

        יום ה'יום ה'יום ה'יום ה'

  שיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנן 15:30

  התעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפש    ––––הצגה הצגה הצגה הצגה  17:00

        כנס בוקרכנס בוקרכנס בוקרכנס בוקר    ––––    יום ו'יום ו'יום ו'יום ו'

  יעקב ארנןיעקב ארנןיעקב ארנןיעקב ארנן    ––––פתיחה חגיגית עם קטע מוסיקה ודברי פתיחה פתיחה חגיגית עם קטע מוסיקה ודברי פתיחה פתיחה חגיגית עם קטע מוסיקה ודברי פתיחה פתיחה חגיגית עם קטע מוסיקה ודברי פתיחה  9:00-9:30

        הדרמה המודרנית של הנפש.הדרמה המודרנית של הנפש.הדרמה המודרנית של הנפש.הדרמה המודרנית של הנפש.    ––––מרים ארנן מרים ארנן מרים ארנן מרים ארנן  9:30-1015

 הפסקה 10:15-11:00

  קבוצות עבודהקבוצות עבודהקבוצות עבודהקבוצות עבודה 11:00-12:00

  שעת חצות ליל העולם.שעת חצות ליל העולם.שעת חצות ליל העולם.שעת חצות ליל העולם.    ––––יפתח בן אהרון יפתח בן אהרון יפתח בן אהרון יפתח בן אהרון  12:15-13:30

***  

  ארנןארנןארנןארנןשיחת הכנה עם מרים שיחת הכנה עם מרים שיחת הכנה עם מרים שיחת הכנה עם מרים  15:30

  התעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפש –הצגה הצגה הצגה הצגה  17:00

        יום שבתיום שבתיום שבתיום שבת

  שיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנןשיחת הכנה עם מרים ארנן 9:30

  התעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפשהתעוררות הנפש    ––––הצגה הצגה הצגה הצגה  11:00

        

        ••    הינו חינם לסמינריסטיםהינו חינם לסמינריסטיםהינו חינם לסמינריסטיםהינו חינם לסמינריסטים    הבוקרהבוקרהבוקרהבוקר    כנסכנסכנסכנס ••

        ₪₪₪₪    85858585                ::::)24.11.17(עד לתאריך כרטיס לסמינריסט בהזמנה מוקדמת כרטיס לסמינריסט בהזמנה מוקדמת כרטיס לסמינריסט בהזמנה מוקדמת כרטיס לסמינריסט בהזמנה מוקדמת 

            ₪₪₪₪    100100100100                ::::25.1125.1125.1125.11כרטיס סמינריסט למזמינים אחרי ה כרטיס סמינריסט למזמינים אחרי ה כרטיס סמינריסט למזמינים אחרי ה כרטיס סמינריסט למזמינים אחרי ה 

        

        מחיר כרטיס רגיל:מחיר כרטיס רגיל:מחיר כרטיס רגיל:מחיר כרטיס רגיל:

        + כנס בוקר + כנס בוקר + כנס בוקר + כנס בוקר הצגה הצגה הצגה הצגה     150150150150 / להצגהלהצגהלהצגהלהצגה    120120120120

        24.11.1724.11.1724.11.1724.11.17הנחה למזמינים עד הנחה למזמינים עד הנחה למזמינים עד הנחה למזמינים עד     10101010%%%%


