
Közösség és tanulás

A Lativ lehetőséget biztosít minden zsidó fiatalnak, hogy kellemes, 
barátságos környezetben ismerkedhessen meg saját örökségével: egy 
inspiráló és izgalmas, ősi, mégis folyamatosan frissülő, intellektuális, 
egyben mélyen spirituális világgal. Egy új perspektívával, amely más 
megvilágításba helyezheti életünk fontos területeit. 
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egy inspiráló hely

 

 A kérdéseid fontosak
 nekünk

 Ösztöndíj lehetőséget
 kínálunk

helyszín  1054 Bank u. 6. II. 6.   

 
 Bármilyen szintű előismerettel,   
 egész évben csatlakozhatsz

 Minden alkalommal finom, 
 kóser vacsorát tálalunk 

tanévKezdés  2018. nov. 12.

Bővebb információ: 06 70 932 8275

Kövess minket a facebookon és a honlapunkon!

facebook.com/lativkolel  •  info@lativ.hu  •  www.lativ.hu



Meszilát Jesárim 
- a teljes ember 10 lépésben

Rabbi Moshe Chajim Luzzato Meszilát Jesárim c. könyve a zsidó 
filozófia, etika és misztika egyik alapműve. Az emberi tulajdonságok 
fejlesztésének egymásra épülő lépcsőit írja le. Az útmutatásait 
követve a mű elkötelezett befogadója megfelelő belső munkával 
egészen az emberi létezés legmagasabb fokáig juthat el. 

Idei 
előadássorozataink:

A Tóratanulás vezet az 
óvatossághoz

Az igyekvés vezet
a tisztasághoz

A rossztól való 
eltávolodás vezet 

a megtisztultsághoz

A jámborság vezet 
a szerénységhez

A megtisztutság vezet 
a jámborsághoz

Az óvatosság vezet 
az igyekvéshez

A tisztaság vezet a rossz-
tól való eltávolodáshoz

XXI. századi kérdések 
a 3500 éves zsidó bölcsesség 
tükrében 

Hogyan találjuk meg a modern kor kérdéseire az autentikus ősi 
forrásokban a válaszokat? A tőzsde, a modern orvosi etika, a digitális 
világ, az űrutazás stb. mind olyan dilemmákkal szembesítenek 
bennünket, amelyekben a felkészült rabbik naprakész útmutatással 
szolgálnak.

Vásárlás a XXI. században

Tőzsde

Kamat- és 
bankrendszer

Orvosi etika

Digitális világ -
valós világ?

Kóser élelmiszer- 
gyártás a XXI. században

Sábesz az űrben 
(utazás szombaton)

Szervátültetés és 
klónozás

Keleti Dávid Rabbi 
A Lativ Kolel alapítója és rabbija. 

Debrecenben született, vallási tanulmányait 
a jeruzsálemi Mir jesivában végezte, majd 
dáján (vallási döntéshozó) végzettséget is 
szerzett. Fiatal korában fizikusnak készült 

és zongorázott. Több mint egy évtizede 
érkezett Magyarországra, hogy az itteni zsidó 

újjáéledést aktívan segítse. 

A szerénység vezet 
a vétlenséghez

A vétlenség vezet 
a szentséghez



Domán Sije Zeneakadémiai tanulmányait 
követően Jeruzsálembe költö ‑

zött, ahol különböző jesivákban és kolelok ‑
ban sajátitotta el a Talmud tanulás 

hagyományos módszereit, illetve 
ismerkedett meg a zsidó filozófia és etika 

mélységeivel. 2009‑ben feleségével és 
gyermekeivel visszaköltözött Budapestre, 

hogy megszerzett tudásával segítse 
a magyarországi zsidó oktatást és közösségépítést. Azóta a Lativ 

Alapítvány oktatási programját szervezi és tanít ugyanitt.

alaptémák

Az órák során a zsidóságban leggyakrabban használt fogalmakat 
határozzuk meg, mélyedünk el bennünk, miközben megpróbáljuk 
megtalálni azt a közös pontot, ami köré ezek a fogalmak rendeződnek.

Miről szól a zsidóság?

Tóra 

Ima 

Micvák - a megvalósitás 
művészete

Zsidó család 
- kis Szentély

Sábesz

Ünnepek 
- az idő szentsége

Erec Jiszráél 
- a hely szentsége

 Domán Chana Bölcsészdiplomája 
megszerzése után kulturális területen 

dolgozott, majd a jeruzsálemi 
Neve Yerushalayim szemináriumban 

tanult. A „pay it forward” jegyében szeretné 
továbbadni, amit kapott. A Lativ Ros Chodes 

női klubot szervezi és tanul az érdeklődő 
hölgyekkel. 

lehetőség vagy probléma?

Életünk során sok-sok kihívással kerülünk szembe. Rebecen Tziporah 
Heller Let’s Face It! című könyve alapján megvizsgáljuk, hogy hogyan 
használhatjuk fel ezeket a helyzeteket fejlődésre - hiszen pontosan
e célből kaptuk.

A szenvedés kihívása

A harag kihívása

Az önnevelés kihívása

A halál kihívása

A gyereknevelés 
kihívása

A kapcsolatok kihívása

Az ima kihívása

A boldogság kihívása



Morális kérdések - 
tánáchi válaszok

Bonyolult világunk számos nehezen definiálható morális kérdést 
állít elénk, melyekre sokszor nehezen találunk megoldást. A kurzus 
folyamán kilenc erkölcsi kérdést illetve problémát tekintünk át. 
A kérdések megválaszolásához a zsidóság alapdokumentumát, 
a Tánáchot (a Biblia 24 könyvét) fogjuk segítségül hívni.

Goldman Elior Nyelvtanár, hitoktató. 
Izraelben vallási, Magyarországon, Izraelben 

és Angliában szekuláris tanulmányokat 
folytatott. Nemrég költözött vissza 

Jeruzsálemből családjával, azóta tanárként 
dolgozik, jelenleg a Lativ Kolel oktatója. 
Interaktív óráinak célja az önismeret, a 

strukturált kreatív gondolkodás és 
a problémamegoldóképesség fejlesztése, 

a boldog és kiegyensúlyozott zsidó élethez 
szükséges képességek átadása.

„Köteles az ember 
mindig örömben lenni”. 

Tényleg? Mindig? 

A háború és béke etikája 
Eszter könyvében

Mindannyian meg tudjuk 
ítélni, mi morálisan 

helyes és mi nem. 
Honnan jön ez a tudás? 

Siker és elégedettség 
- mindannyiunk 
mozgatórugói a Tánách 
szemszögéből

Hogyan definiálnád
a jóságot? 
És a gonoszságot?

Réti Jochanan Nemzetközi tanulmányok, illet‑
ve kommunikáció szakokon szerzett diplomát. 

2013 óta tanul a Lativ Kolelben, 2017‑ben 
a jeruzsálemi Ohr Somayach jesiva hallgatója is 

volt. Jelenleg publicistaként dolgozik, ezért, és 
ettől függetlenül is sokat foglalkozik 

filozófiai problémákkal. Mindezek a zsidó 
hagyomány szemszögéből vizsgálva nyernek 

valódi értelmet számára. Örülne, ha az ismeretei alapján legalább néhány 
jelenséget új megvilágításba tudna helyezni az előadásai során.

Adler Tamás A kommunikáció‑szociológia 
szakon megszerzett diplomáját követően több 

helyen kipróbálta magát, jelenleg egy 
kommunikációs cég tanácsadójaként dolgozik. 

2011‑ben kezdett el tanulni a Lativ Kolelben, 
2013‑től 2015‑ig az egész napos tanulási 

program résztvevőjeként 
Misnát, Gemarát és Halachát tanult. 

Réti Eszter Több főiskola elvégzése közben 
kezdte el saját zsidóságának felfedezését,
s talált vissza hozzá, mint a tudás kiapadhatat‑
lan forrásához. Az utóbbi években huzamosabb 
időt töltött Jeruzsálemben, a Neve Yerusalayim 
szeminárium hallgatója volt. Jelenleg mint 
tánctanár, koreográfus és gyógypedagógus tanít 
és alkot, amellyel folyton gyarapodik. Szeretné a 

számára inspiráló gondolatokat a generációja tagjaival megosztani. 

Modern témák

A 21. századra az eddig egyértelműnek tartott elképzelések is meg kér-
dő  jeleződtek. A zsidóság számára is fontos, hogy új szempontok sze rint 
keresse a választ különféle (társadalmi, szellemi) kérdésekre, mi közben 
ragaszkodik hagyományaihoz. E sorozat célja, hogy inspirálja a fiatalokat 
arra, hogy zsidó értékeiket megtartsák, miközben a jelenben él nek.

Nemi szerepek. 
Minek is?

A szabadság zsidó 
koncepciója

Hogyan használjam 
helyesen a közösségi 
médiát?



Neves külföldi 
és hazai előadók

Programok, amelyekre egész évben számíthatsz

Bővebb információ: 06 70 932 8275
info@lativ.hu  •  www.lativ.hu

•	Héber 
 nyelvtanfolyam •	18:00: Héber nyelvtanfolyam/  

 Párásá (hetiszakasz)

várunK 
MInden hétfőn és szerdán:

KIeMelt prograMJaInK:

•	Neves külföldi és hazai előadók
•	20:10: Lativ Plusz Szeminárium  
 - interaktiv szövegelemzés

•	Külföldi utazások

•	Közösségi programok
•	19:00: Előadás

•	Közösen eltöltött ünnepek

•	Kültéri programok 
 pl.: kirándulás, zsidó   
 szakrális helyszínek látogatása

Bővebb információ: 06 70 932 8275

Kövess minket a facebookon és a honlapunkon!

facebook.com/lativkolel  •  info@lativ.hu  •  www.lativ.hu


