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Oktatási 
program 
a lativban

Ismerj meg 
minket!



kik vagyunk mi?
A Lativ kolel elsődleges célja egy autentikus, zsidó vallási értékekre épülő 
közösség kialakítása. Ennek keretét a hétről-hétre folyó oktatási program-
jaink adják és fontos elemei a Budapesten kívül eltöltött hosszú hétvégék, 
sábátonok, illetve évente egy vagy több külföldi út. Velünk együtt élheted át 
a zsidó hétköznapokat, tapasztalhatod meg ünnepeink különleges élményét, 
miközben magad is a folyamatosan gyarapodó közösség részévé válhatsz.

A lativ kapui mindenki előtt nyitva állnak!

idei programunk

i. hétfő - szerda, 18:00-18:45  Választható csoportos tanulás 

a. héber nyelv - Hetente 2x45 perces óráinkon sajátíthatod el a modern Izrael 
nyelvét. Idén is több szinten indítunk csoportokat. Célunk elérhetővé tenni a 
kurzuson résztvevők számára a sikeres nyelvvizsgát. 

b. hetiszakasz - Az aktuális hetiszakaszt kiscsoportokban egy-egy vezető 
tanár segítségével tanulmányozhatod át. Az eredeti tórai szöveget héberül 
olvassuk, fordítjuk majd értelmezzük. Célja, hogy a bővüljön a tanulók szö-
vegismerete, olvasási és szövegértési képessége.

c. imatanulás - Imatanulás kezdőknek és haladóknak. Kezdőknek közelebbi is-
merkedés az ima nagyobb egységeivel és finomabb részleteivel, haladóknak 
továbblépés a szövegismeret szintjéről a mélyebb érzelmek irányába. Ön-
segítő kör az önmagukkal szemben igényesek számára. Minden alkalommal 
rövid, alapismereti bevezető után az ima szövegének vagy valamilyen lelki 
aspektusának mély elemzése, közös átbeszélése, értelmezése.

ii. hétfő - szerda, 19:00-19:45  Tematikus képzés

Idén 7 témakört tartalmaz tematikus képzésünk, melyet hetente kétszer, hét-
fő és szerda esténként tartunk. Előadásaink 45 percesek. Tanáraink magasan 
kvalifikált, zsidó tanulmányokban elmélyedt oktatók.

Idei témáink a következők:
•	 Zsidó	filozófia	-	fejezetek	Rabbi	M.	Ch.	Luzzato	Derech	Hásem	c.	könyvéből
 (Keleti Dávid rabbi)
•	 Zsidó	ünnepek	-	ahogy	még	sohase	hallottad!	(Fináli	Gábor)
•	 Talmudi	ágádták	-	botrány	a	Talmudban;	Te	is	érted?	(dr.	Hegedűs	Pál)
•	 Alaptémák-	filozófia	és	gyakorlat	(Domán	Sije)
•	 Perspektívák	a	zsidóságra	(Fritz	Zsuzsa)
•	 A	Tóra	antropológiája	(dr.	Papp	Richárd)
•	 A	zsinagóga	tárgyai	(Toronyi	Zsuzsa)

iii. hétfő - szerda 20:00-20:45  Lativ	Plusz	Szeminárium

Idén új lehetőséget  biztosítunk azon tanulóink számára, akik fejlődni sze-
retnének, és lehetőségük van több időt fektetni a tanulásba. A személyes 
előrehaladás lehetősége akkor nyílik meg a tanuló számára, ha önállóan ké-
pessé válik eredeti tórai és talmudi szövegek olvasására és kidolgozására. A 
jesivákban egy-két évtizeden keresztül tanulják és fejlesztik magukat a tanu-
lók,	hogy	képessé	váljanak	egész	témakörök	önálló	feldolgozására,	kifejtésére;	
saját megoldási lehetőségek, gondolatok megfogalmazására. Ebbe az irányba 
szeretnénk	e	program	keretein	belül	segítséget	nyújtani	 tanulóinknak.	Re-
ményeink szerint a tanév végére jelentős fejlődés lesz tapasztalható ezen a 
téren	azoknál,	akik	a	Lativ	Plusz	Szeminárium	programunkban	részt	vesznek.

iV. hétfőtől péntekig 8.15 - 12.15  Kolel program

Immár harmadik éve indítjuk el intenzív tanulóprogramunkat fiatal fér-
fiak	számára.	Programunkban	tanulóink	elsősorban	a	talmud	értelmezé-
sét, elemzési módszereit sajátíthatják el. 

Ösztöndíj
Oktatási programunk célja, hogy lehetőséget biztosítsunk minden fiatal bu-
dapesti zsidó számára, hogy rálátása legyen az autentikus zsidóságra, kezébe 
helyezzünk több ezer éves örökségét. E célból ösztöndíjat biztosítunk szá-
mukra! Az ösztöndíjrendszer pontos részleteit megtalálod honlapunkon!

lativ.hu
Megújult weboldalunkon mindig megtalálod legfrissebb híreinket, az aktuális 
programokat, valamint több száz cikket tartalmazó könyvtárunkat, “Kérdezd 
a rabbit!” rovatunkat és sok más érdekességet. Keress minket a facebookon is!

Mit ígérünk?
Megalapozott tudást, rálátást a zsidó életre és gondolkodásmódra. Jó ala-
pot, amire a tanulók építhetik zsidó életüket és ami segíti őket a tovább-
tanulásban.


