
 

לקחת חלק במסע אל סודה של השבת.  ן/נרגש להזמין אתכם UNPLUGGEDמיזם שבת 

המיזם מאמין שהשבת הישראלית הינה פתרון לשסעים החברתיים וכן עשויה לשמש 

כמזור למצוקותיו של הפרט, שהינן תוצאה, במידה רבה, של ההתפתחויות הטכנולוגיות 

 המרשימות של העשורים האחרונים.

כפי שהיא נחווית כיום הינה תוצר במידה רבה של העושר הרעיוני והסימלי שקשרו  השבת

ומות מקל :ע אל המאה השלוש עשרההצטרפו אלינו למס המקובלים ליום חגיגי ומיוחד זה.

-התחבר והופץ ספר הזוהר. נכיר את עולמם התרבותי הןבבהם פעלו ראשוני המקובלים ו

 יו לחם חוקם. הזדמנויות שההפוליטי ואת הלחצים ו

מפגשים אינטנסיביים העוסקים בשבת  הלארבעבירושלים תתכנס  ודחבורת הלימ

הקבלית, תוך מתן תשומת לב לתולדות הקבלה בספרד ומשמעויות קיומיות של הרעיונות 

 .הלימוד להלן(תכני הקבליים )פירוט 

 נבקר באתרים משמעותיים לתולדות הקבלה, יהיה מעין סמינר לימודי, בו לספרד המסע

 נשמע הרצאות אודות מקובלי המקום והזמן, וכמו כן נלמד פיוט ומנגינות, פירות התקופה

. הפריזמה דרכה נפגוש בחומרים אלו תהיה השבת, בתור פרי )פירוט המסלול להלן(

 ההילולים המשמעותי של התקופה וכן בהשפעתה לדורות.  

 UNPLUGGEDשבת , מנהל התוכן במיזם ד"ר רועי הורן הצד התוכנימן את המסע יוביל 

נשמע לאורך המסע שיעורים מפי החוקרים . כמו כן שלמה אפל גיאוגרפי-ובפן ההסטורי

 והמלומדים אשר יקחו חלק בקבוצה, וכן נפגוש חוקרי יהדות מקומיים.

 

 .הפךניתן להצטרף ללימוד בירושלים ולא למסע בספרד וכן ל

 .םהלמשתתפים בשני וענקעדיפות ת

 

 *   תכנית הלימוד והמסע לספרד שלפניכם פתוחים עוד לשינויים קלים*   

 

 לחץ כאןללימוד ו/או למסע ופס הרשמה למילוי ט             

    

https://docs.google.com/forms/d/1vnUbXfNwe1YPjf2AIwR1bPoFHnk_gtIMUUieiXg44yE/edit


 

  הלימוד רציונאל: חבורת רזא דשבת

מבקשת לבחון לעומק את שאלת מקומה ובשורתה של השבת  UNPLUGGEDשבת חבורת 'רזא דשבת' מבית 

בתוככי החיים המודרניים וההיפר טכנולוגיים שבהם אנו חיים. המרחב ממנו ננסה לדלות תשובות יהיה אוצר 

הסמלים והרעיונות שהביעו המקובלים על אודות השבת. רבים מן הרעיונות הם עמוקים למדיי וישנו צורך למצוא 

 םבין עולם המושגים והסמלים הקבליים לבין מציאות זמננו. מציאת השפה תעשה על ידי עולמשפה, אשר תגשר 

 מתחום הפסיכולוגיה והאנתרופולוגיה. רעיונותובאמצעות שימוש ב האישי של המשתתפים

' יהיה הפיוט "לכה דודי", שנכתב על ידי המקובל הצפתי הגדול, רבי שלמה ציר הלימוד של חבורת 'רזא דשבת

אלקבץ. שפתו דחוסה ביותר ומקפלת בתוכה מהלכים שלמים של תהליכים נפשיים שעל האדם לעבור אם 

 צפתית הבינה אותו. -ברצונו לחוות משהו מ'רז השבת' כפי שהקבלה הספרדית

ות הנפשית של חיבור ה"דוד והכלה" וננסה לעמוד על העיקרון במהלך הלימוד נבחן שאלות כגון מה משמע

פסיכולוגי החבוי בו; נשאל ונחקור על מקומה של "הֵאם הגדולה", היא "מקור הברכה", בחיינו, -רופולוגיתהאנ

האם היא ב"סוף" השבוע או שמא  –ומדוע היא תנאי לחיים מלאים וחיוניים; נבחן את מקומה של השבת בזמן 

כזו והיחס בין זמן ומקום )טריטוריה( בהגות הקבלית ובשיטות רוחניות נוספות; ונשאל על אודות דווקא במר

 אותם "מסכים" העוטפים את הנפש ואינם מאפשרים את התפתחותה.  –ה"שוסייך" )"והיה למשיסה שוסייך"( 

המחשבות. כמו כן,  יתלוו גם תרגילי כתיבה, שיסייעו בעיבוד -המשלב הרצאות וגם שיח משתף  –אל הלימוד 

", UNPLUGGEDתרגילים אלו אפשר ויניבו כתיבה הגותית חדשה אודות השבת, הגות שתסייע בחיבור בין ה"

  טכנולוגיים לבין ה"שבת", המסמלת את כל טוב הגנוז באנושי, באשר הוא.-המסמל את החיים ההיפר

 

  UNPLUGGEDשבת רועי הורן, מנהל תוכן במיזם  – מנחה הקבוצה

 נו בעל תואר דוקטור בפילוסופיה, לומד ומלמד קבלה וחסידות הי 

 ."מקור ראשון"מזה שנים רבות, עורך ספרים וכתב בעיתון 

 

 

 כאמור, ניתן להרשם לחבורת הלימוד בלבד )פרטי תשלום בהמשך(

 

   לחץ כאןללימוד ו/או למסע ופס הרשמה למילוי ט

 

https://docs.google.com/forms/d/1vnUbXfNwe1YPjf2AIwR1bPoFHnk_gtIMUUieiXg44yE/edit


 

 בירושלים מתווה הלימוד

 

עי הורן, וכן של מרצים מתחלפים, לימוד, בהנחייתו של ד"ר רו ערביחבורת 'רזא דשבת' תפגש לארבעה 

 .הקבלה מומחים בתחום

 

 14.3.19| ז' אדר ב' תשע"ט |   "כמשוש חתן על כלה"מפגש ראשון: 

קבלת שבת )על קבלה ועל שבת בקבלה( | רועי הורן 

 חוקרת קבלה –שבת זכרית ושבת נקבית בספר הזוהר | ד"ר מלילה אשד הלנר 

  28.3.19| כא' אדר ב' תשע"ט |  "כי היא מקור הברכה"מפגש שני:  

רעיון "האם הגדולה" בקבלה ופסיכולוגיה  | רועי הורן 

 משוררת וחוקרת קבלה –השבת כמרכז השבוע בקבלה | ד"ר רות קרא איוונוב קניאל 

  11.4.19|  ו ניסן תשע"ט |   "מקדש מלך עיר מלוכה"ישי: מפגש של

זמן שהוא מקום ומקום שהוא זמן בקבלה | רועי הורן 

הבית כמקדש בקבלת האר"י | יהושע מילר 

 )יום השואה(  2.5.19|  כז' ניסן תשע"ט |  "והיו למשיסה שוסיך"מפגש רביעי: 

 הורןעל המסכים המכסים את הנפש בקבלה ובחסידות | רועי 

 השבת" ומנחה סדנאות כתיבה משורר, מחבר "ספר –לימוד + סדנת כתיבה  | יונדב קפלון 

 מדמי ההשתתפות במסע לספרד יקוזז . הסכוםבהרשמה מראש, ₪ 300 – עלות

 18:30-15:00בין השעות  מפגשי הלימוד יתקיימו בימי חמישיארבעת 

 ירושלים קומת כניסה, ,54רחוב המלך ג'ורג' 

 חי )כניסה מרח' קק"ל( חינם בחניון בית אבי-חניה

 



 

 מסלול המסע לספרד

 2019למאי  14-19יד אייר תשע"ט | -ט

 מדריד  –אביב -(: תל14/5/19-13שלישי -)לילה שבין שני 1יום מס' 

 . בירת ספרד -מפגש הקבוצה בנמל התעופה בן גוריון וטיסת  למדריד 

 

 (: מדריד14/5/19)שלישי  2יום מס' 

פלאסה דה " עם הנחיתה, נערוך סיור היכרות פנוראמי בעיר: נראה את השדרות הרחבות, והכיכרות היפות

"פלאסה מיור" עפות כל דרכי ספרד, כקרני שמש, וממנה מסת –אספניה" , "פלאסה סיבלס",  "פוארטה דל סול" 

ן נצפה על ארמון מלכי בורבון בו עם הבניינים העתיקים, שביניהם בית העיריה היפה והמרשים ועוד. כמו כ  -

 נבקר בספרייה הלאומית של ספרד ונפגש בחוקרי יהדות מקומיים. ועידת מדריד.  1992נערכה בשנת 

  ינה במדריד.ל

 

 מדריד -אוילה  –טולדו  –(: מדריד 15/5/19)רביעי  3יום מס' 

ט על עמק נהר טחו, החוצה את הרמה . העיר בנויה על הר השולטולדויומנו  יוקדש לטיול מחוץ למדריד. ניסע  ל

הספרדית, זורם עד ליסבון שבפורטוגל ונשפך לאוקיינוס האטלנטי. טולדו היתה בירת מחוז קסטיליה, ובירת 

ספרד עד שהבכורה עברה למדריד. אופיו של הישוב היהודי וכח מנהיגיו הביאו לכך,  שבימי הביניים נקראה 

יהדות ספרד בתקופת "תור הזהב". נסייר בעיר ונבקר ברובע היהודי "ירושלים ד'ספרד" ושימשה כבירתה של 

שהפך לכנסיה, והיום משמש כמוזיאון. בדרכנו נעבור ברחובות בהם  –העתיק ובבית הכנסת: "אל טרנזיטו" 

הטביעו חותמם ר' אברהם אבן עזרא ור' יהודה הלוי, ונדבר על תרומתם המכרעת ללידתה של הקבלה ונשמע 

עיר ציורית עתיקה המוקפת חומת  - אווילהעיונית את יום השבת. בתום הביקור נמשיך וניסע אל על הבנתם הר

אווילה  שנה. 400-מגדלים עתיקה, שאבן לא חסרה בה, והאווירה בסמטאותיה נותרה כמעט כשהייתה לפני כ

אן נדבר על האופי המיוחד שספר זה העניק היא עירו של ר' משה דה ליאון, מחברו המרכזי של ספר הזוהר. כ

 -לקבלה בכלל ולשבת בפרט. נטייל בעיר היפה על סימטאותיה הצרות ובנייני הפאר שבה ונהלך ב"חודריה" 

 הרובע בו גרו יהודי העיר. נשוב ללינה במלוננו במדריד.

 

 ברצלונה  -חירונה  – ברצלונה )מעבר לברצלונה ברכבת או טיסה( –(: מדריד 16/5/19)חמישי  4יום מס' 

בירת קטלוניה, האזור הצפוני של ספרד, שתושביו מדגישים בכל דרך  –בשעת בוקר מוקדמת נעבור לברצלונה 

עירו של הרמב"ן, אחד ממרכזי היצירה היהודית מימי  -את עצמאותם התרבותית. בהגיענו נמשיך וניסע לחירונה 

ן הגיעה לראשונה הקבלה, לאחר הולדתה בפרובאנס הביניים, ומרכז הקבלה החשוב ביותר בספרד. לכא

)צרפת(. נטייל ברובע היהודי שבעיר העתיקה, ממנו נותרו היום רק שמות רחובות ואווירה המזכירה את היות 

הקבלה  זו שלחירונה השונה במהותה ממקובלי קבלה של השבת בהמקום ערש הקבלה, נדבר על 

 ת קבורה של יהודים. נשוב ללינה בברצלונה.נבקר במוזיאון בו מוצגות מצבו .הקסטיליאנית

 



 

 בעקבות שבת והקבלה מסלול המסע לספרד

 2019למאי  14-19יד אייר תשע"ט | -ט

 

 (: ברצלונה17/5/19)שישי  5יום מס' 

ניקים. נתחיל את הכרותנו עם העיר, בסיור ברובע הגותי העתיק. ברחוב יברצלונה היא עיר עתיקה עוד מימי הפ

נעמוד במקום, בו עמד הרמב"ן בעת הויכוח הגדול עם  "קאל", בו התגוררו היהודים בימי הביניים בטרם הגירוש.

הכמורה הנוצרית, ונלמד על שיעור קומתו האגדית של מקובל ענק זה. נדבר על תפיסתו את היהדות בכלל ועל 

האופן בו הבין את השבת בתוכה, בפרט. לברצלונה גם הגיע המקובל הגדול רבי אברהם אבולעפיה ושם החל 

נראה מבנה, שיש  .על רעיונותיו המקוריים אודות השבתבית; נשמע אודותיה ולפתח את שיטתו המדיטטי

המשערים, שהיה אחד מבתי הכנסת של הקהילה. נעמוד על מדרגות ארמון המלוכה, ששימש את המלכים 

האטרקטיבי שבשווקי הססגוני ו -הקתולים, ובו קיבלו את פניו של קולומבוס. נמשיך לשוק "לה בוקריה" המקורה 

טיילת מדהימה, שוקקת חיים של דוכני עיתונים, ציפורים, דגים, חיות  –ברצלונה. נטייל בשדרת הרמבלס הייחודית 

מחמד, פרחים ופסלים חיים של שחקנים ושחקניות צעירים. באם יוותר לנו זמן  נשלים את סיורנו בעיר וסביבותיה, 

"מונטז'ואיק", בו נמצאו שרידיו של בית הקברות היהודי. נראה את האיצטדיון האולימפי  –הר היהודים נעלה ל

 והמתקנים ששימשו את האולימפיאדה. נשוב למלוננו ונתכונן לשבת. 

 

 (: ברצלונה18/5/19)שבת  6יום מס' 

חב יותר בעיר. במהלך השבת שבת נצא לטיול רגלי באזור המלון. למעוניינים, זמן חופשי לשיטוט רהסעודת לאחר 

נלמד על אודות השפעתם המכרעת של מקובלי ספרד על כל התפתחות ההגות היהודית, ונעסוק בין השאר בר' 

 משה קורדובירו, האר"י הקדוש וכמה מהוגי החסידות. 

 

 אביב-תל –(: ברצלונה 19/5/19)ראשון  7יום מס' 

 .; העברה לשדה התעופה, וטיסה חזרה ארצהלונהברצ זורנבקר במקומות נוספים בא ככל שיותיר הזמן

 

 
 
 

 לחץ כאן ללימוד ו/או למסע ופס הרשמהלמילוי ט

https://docs.google.com/forms/d/1vnUbXfNwe1YPjf2AIwR1bPoFHnk_gtIMUUieiXg44yE/edit


 

 למסע לספרד עלויות ותנאי תשלום

 2019למאי  14-19יד אייר תשע"ט  | -ט

 .ש"ח 7600 –עלות המסע 

 

 מחיר הטיול כולל:

( (.17/12/18טיסות בינלאומיות עפ"י המסלול )מיסי נמל והיטלי דלק, כפי שידועים נכון להיום    

 לילות בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 5אכסון 

:חד  , מתוגברות במוצרים מהארץ ומוגשות בכליםכשריםארוחות בוקר מבוססות על מוצרים  5  כלכלה

 כל הארוחות כשרות. | חמותערב ארוחות  5 | אפשרות להכנת כריכים לצהריים| פעמיים 

.העברות וסיורים עפ"י המסלול 

.כניסות לאתרים לפי המסלול 

.)טיפים לנותני שרותים בחו"ל )למעט סבלות 

.אוטובוס תיירים לביצוע התוכנית 

 

 המחיר אינו כולל:

ביטוח אישי מכל סוג שהוא 

שתייה בארוחות 

 

 :תנאי תשלום

 כרטיס אשראי חיוב באמצעות העברה לחשבון בנק או ב לאדם ש"ח 2500 –בהרשמה 

  .תשלומים 3, עד אשראי .ניתן לשלם באמצעות העברה לחשבון בנק או בכ, 10.3.19לתאריך עד  -יתרת התשלום 

 .עמלת סליקה 2%אשראי ) ישראכרט/ויזה ( נתון לתוספת  .כל תשלום בכ

אשראי  .יש למלא את טופס ההרשמה הרצ"ב, לפי הפרטים הרשומים בדרכון, בתוספת צילום דרכון ופרטי כ

 .לביטחון

 

 תנאי ביטול:

 UNPLUGGEDמיזם שבת ו ימי עסקים ממועד שליחת טופס ההרשמה, 14נוסע רשאי לבטל את ההרשמה תוך   -

 .העסקה ששולם ע"י הנוסע במלואו חלקאת חזיר י

 ממחיר ההרשמה. 50% דמי ביטול: : 10.3לתאריך  ימי עסקים ממועד ההרשמה ועד 15ביטול   -

 .ה כולהממחיר העסק 100%  :דמי ביטול -ועד מועד הטיול  11.3מתאריך  ביטול  -

    roee@sheraim.com   דוא"ל באמצעות בכתב עמותההודעת הביטול בקבלת  רגע זמן הביטול יקבע על פי - 

 

 

 

 הרשמה לחצו כאןמילוי טופס ל

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vnUbXfNwe1YPjf2AIwR1bPoFHnk_gtIMUUieiXg44yE/edit

