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שעות       
 ימים

09:00– 11:00 11:00- 
13:00 

13:00- 14:00 14:00- 
16:00 

16:00- 
18:00 

מושגי יסוד   –א 
 בקבלה 

 ד"ר אלי וינוקור

מושגי 
יסוד 

 בקבלה 
ד"ר אלי 

 וינוקור

דמויות מפתח  הפסקה
 בקבלה

 ד"ר יוסף חיות*

פתח דמויות מ
 בקבלה

 ד"ר יוסף חיות*

 ספר הזוהר  –ב 
 ד"ר נטע סובול

ספר 
 הזוהר

ד"ר נטע 
 סובול

 קבלת צפת הפסקה
 ד"ר אסף תורג'מן

הסתעפויות 
של הקבלה 

 המודרנית
 ד"ר אסף תורג'מן

  –סיור   –ג 
פקיעין, מירון 
 והאדרא רבא

 נסתת הכביקור בבי ,סיור בסמטאות הכפר, רשב"יהמערת , תצפית כפר פקיעין
מערת האדרא רבא , ב היהודישוהעתיק ומפגש ייחודי עם מרגלית זינאתי ומוזיאון הי

, ביקור בקבר הרשב"י במירון ובבית הכנסת העתיק, מקום כתיבתו של ספר הזוהר –
הסיור יונחה על ידי מורי הדרך דור . ארוחה ותצפית –סיום בחמדת ימים 

עמיק את נטע סובול ותר ד"ר צטרף לסיותמצוינים/אביהו וצלר. במהלך היום 
 .הידע האקדמי סביב האתרים שנבקר

טבריה  –סיור   –ד 
ועיר המקובלים 

 צפת

סיור  -צפת . נסיעה לתצפית על העיר, קבר הרמח"ל -קבר רבי עקיבא -טבריה 
, בית סמטת משיח, בית כנסת אבואב, מערת המגיד, בית כנסת אלשייך -בסמטאות 

ביקור בבית  .ועודפגש עם האמן הקבלי דויד פרידמן המדרש של ר' יוסף קארו, מ
וקריאה ביחד באגדה קסומה על האר"י, מפגש עם זיו בר אמן  ספרדיכנסת האר"י ה

 גיטרה המשלב ניגוני מקובלים וסיפור אישי, סיור בבית הקברות העתיק בצפת.
 הסיור יונחה על ידי מורי הדרך דור מצוינים/אביהו וצלר. במהלך היום יצטרף

 לסיור ד"ר אסף תורג'מן ויעמיק את הידע האקדמי סביב האתרים שנבקר.
ירושלים  –סיור   –ה 

 בראי הקבלה

ביקור במרכז דוידסון (עתיקות הכותל , ירושלים בראי הקבלה - תצפית מהר הזיתים
הפסקת צהרים ברובע , בית המקדש וחורבן הבית בפנימיות האדם –הדרומי) 

 –ביקור בגבעת שאול , ביקור בבית הרב קוק, בת בית אלבית האר"י, ישי, היהודי
על סיפור  ,סמיון וינוקורזוכה פרס האוסקר הישראלי מפגש עם הבמאי ותסריטאי 

הסיור יונחה על ידי מורי הדרך דור . חייו של בעל הסולם המופיע בספרו "המקובל"
ע עמיק את הידמצוינים/אביהו וצלר. במהלך היום יצטרף לסיור ד"ר אלי וינוקור וי

 האקדמי סביב האתרים שנבקר.
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עד פריחתה המחודשת במאה ו מראשיתה ימים המתארת את ההיסטוריה הקבלית חמישההשתלמות בת 
שורים הק היסטוריים להדרכת עומק באתריםה הכשרוהפיכתה למוקד עניין המושך המונים.  20-ה

 , הכרת מושגי היסוד והקניית כלים מעשיים להדרכה חווייתית ומגוונת.לחכמת הקבלה
 

 (שלוחת תל אביב)תאורטית בהדרכת חוקרים ומומחים בתחום   השתלמות

o  שעות אקדמיות) 5( מושגי יסוד -הקבלה  תורתמבוא ל יום א  

o  שעות אקדמיות) 5( ועד היום 16-המאה המ הקבלה תורת יום ב  

 ,  מורי דרך מוסמכיםדור מצויניםי סיור בהדרכת אבי וצלר וימ

o פקיעין מירון ואדרא רבא –יום סיור   יום ג   

o  טבריה ועיר המקובלים צפת –יום סיור  יום ד   
o   ירושלים בראי הקבלה –יום סיור יום ה  

 

בקרב  הולך וגוברהקבלה, תורת הסוד היהודית, מעוררת בשנים האחרונות עניין  - רציונלה
 אחד כ דתיים, מסורתיים וחילוניים, יהודיים ולא יהודים –בארץ ובעולם. תיירים רבים  ציבור רחב

ם פונים ללמוד במרכזי קבלה ואף עולים לרגל לאתרי מורשת היסטוריים, ארכיאולוגים ומסורתיי
ת שבו אפופה תורכמיהה לגעת, ולו לרגע, במסתורין הקבלה. כל זאת, מתוך תורת הקשורים ב

 הסוד היהודית.  
תעמיק את היכרותם עשיר את הרקע התיאורטי של מורה הדרך בתחום הקבלה ות השתלמותה

מרכז שיתמקד ב מסע היסטורי וחווייתיהסיור יהוו . שלושת ימי תרי המורשת הקשורים בהאעם 
שאלות מקורות הקבלה, ב. בין לבין, נבקש להתעמק ב16-קבלה השוקק של צפת בת המאה הה

  .ל כך בימינוהיסוד שבהן עוסקת הקבלה ובסיבות לכך שהיא מושכת אל פתחה אנשים רבים כ
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 פירוט המפגשים

 התאורטית בהדרכת חוקרים ומומחים בתחום  ההשתלמות
 

 שעות אקדמיות) 8( מושגי יסוד -מבוא לחכמת הקבלה יום א  

 
 יחידת לימוד ראשונה: מבט ממעוף הציפור על הקבלה ●

 גי יסוד בקבלה: מהי קבלה, מיהו מקובל, על הכתוב בספרי הקבלה ועודמוש ○
 בכלל סרגל זמנים ומאורעות היסטוריים בהתפתחות הקבלה ○
 דמויות מפתח בהתפתחות הקבלה בצפת בימי הביניים  ○

 
 יחידת לימוד שנייה: ספר הזוהר, ספר הספרים של הקבלה  ●

 מהותו, תכנו וקסמו של ספר הזוהר ○
 הזווית אקדמית והזווית מסורתית –הות מחברי הזוהר הפולמוס סביב ז ○
 קריאה של קטעים מהזוהר ופירושם ○

 

  שעות אקדמיות) 8( ועד היום 16-המאה המ כמת הקבלהחיום ב   

 
 האר"יבדגש על קבלת הרמ"ק ו יחידת לימוד שלישית: קבלת צפת ●

 16-על מרכז הקבלה השוקק בצפת של המאה ה ○
 ה החשוב ביותר בצפת עד לפטירתוסיפורו של הרמ"ק, מורה הקבל ○
 סיפורו של האר"י הקדוש וסוד המהפכה הלוריאנית בקבלה ○
 הלוריאניתת הרמ"ק ובקבלה מושגי יסוד בקבל ○

 
 והקבלה בימינו 20-יחידת לימוד רביעית: ירושלים בקבלה, קבלת המאה ה  ●

 המשמעות הקבלית של ירושלים בכתבי המקובלים לאורך הדורות ○
 , הראי"ה קוק והרי"ל אשלג 20-דולי מקובלי המאה הזרקור על שנים מג ○
 על הסיבות לעניין בקבלה בימינו ○

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   פקיעין מירון ואדרא רבא –יום סיור   יום ג
 

העתיק ומפגש  ת הכנסתביקור בבי ,סיור בסמטאות הכפר, רשב"יהמערת , תצפית כפר פקיעין
 מקום כתיבתו של ספר –האדרא רבא  מערת, ב היהודישוי עם מרגלית זינאתי ומוזיאון היייחוד

 .ארוחה ותצפית –סיום בחמדת ימים , ביקור בקבר הרשב"י במירון ובבית הכנסת העתיק, הזוהר
 .במהלך היום תצטרף לסיור ד"ר נטע סובול ותעמיק את הידע האקדמי סביב האתרים שנבקר

 

   טבריה ועיר המקובלים צפת –יום סיור יום ד  
 

 -סיור בסמטאות  -צפת . נסיעה לתצפית על העיר, קבר הרמח"ל -קיבאקבר רבי ע -טבריה 
, בית המדרש של ר' יוסף סמטת משיח, בית כנסת אבואב, מערת המגיד, בית כנסת אלשייך

 וקריאה ביחד ספרדיביקור בבית כנסת האר"י ה .ועודקארו, מפגש עם האמן הקבלי דויד פרידמן 
יור בר אמן גיטרה המשלב ניגוני מקובלים וסיפור אישי, סבאגדה קסומה על האר"י, מפגש עם זיו 

במהלך היום יצטרף לסיור ד"ר אסף תורג'מן ויעמיק את הידע  בבית הקברות העתיק בצפת.
 .האקדמי סביב האתרים שנבקר

 

  ירושלים בראי הקבלה –יום סיור יום ה   
 

 –(עתיקות הכותל הדרומי) ביקור במרכז דוידסון , ירושלים בראי הקבלה - מהר הזיתיםתצפית 
, ישיבת בית האר"י, הפסקת צהרים ברובע היהודי, בית המקדש וחורבן הבית בפנימיות האדם

זוכה פרס מפגש עם הבמאי ותסריטאי  –ביקור בגבעת שאול , ביקור בבית הרב קוק, בית אל
. קובל"על סיפור חייו של בעל הסולם המופיע בספרו "המ ,סמיון וינוקורהאוסקר הישראלי 

 .במהלך היום יצטרף לסיור ד"ר אלי וינוקור ויעמיק את הידע האקדמי סביב האתרים שנבקר
 

 ( אופציה לתשלומים) 1,200₪–שכר לימוד 

   -(אופציונלי)מנחי ההשתלמות 

 10052 –דרך רישיון  ה: מורדור מצויינים
 11085 –דרך רישיון  האבי וצלר: מור

 ראל, אוניברסיטת חיפה)ד"ר יוסף חיות (החוג לתולדות יש
 אביב)-ד"ר נטע סובול (החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל

 תחומיים והחוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה)-ד"ר אסף תורג'מן (החוג ללימודים רב
 תחומיים,-קהילתי, מכללת גורדון, החוג ללימודים רב-ראש החוג לחינוך חברתיוינוקור ( אליד"ר 
 ) ברסיטת חיפהאוני



 
 
 
 
 
 

 בית הספר לתיירות בתל אביב –להרשמה 
03-6055108 

isot2@013net.net 


