
נדודי שינה
ונדודי שכינה

חלומות ומיסטיקה של הלילה בצפת

סופ"ש בצפת העתיקה
עם ד"ר רועי הורן והמוזיקאי יגל הרוש

ז'-ט' תמוז תשפ"א, 17-19.6.2021
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11:30-14:00
בדרך לצפת - סיור קצר בטבריה: בעקבות שהותו של ר' נחמן מברסלב בעיר

נראה את בתי הכנסת העתיקים של אבולעפיה ושל רמ"מ מויטבסק ונשמע על האופן בו 

הסתדרו הקהילות זו עם זו. אחר כך נפסע בעקבות ר' נחמן מברסלב בטבריה – היכן גר? מה 

עשה כאן? כיצד הצליח להימלט מן העיר בעיצומה של מחלת הדבר וכשנפוליאון אוטוטו 

מגיע? ולבסוף –כוונות הלילה של האר"י והשפעתן על ר' נחמן והמסע לארץ.

14:00-17:00
נסיעה מטבריה לצפת )על בסיס רכבים אישיים(:

קבלת חדרים במלון רות-דן, מקלחת ומנוחה.

17:00
מלון רות דן לצפייה לחצו   היכרות | התנערי מעפר קומי! המהפכה הצפתית

19:00
ארוחת ערב ערב במלון רות

20:00
סיור בצפת: בעקבות החולם הגדול וספר חזיונותיו, רבי חיים ויטאל 

צפת וחלומות הולכים טוב ביחד, במיוחד כשר' חיים ויטאל מתאר במדויק היכן התרחשו 

חלומותיו: היכן ראה את אדם הראשון מוטל חולה, היכן רחל האשכנזית בישרה לו על עתידו 

־ומהיכן ראה את המשיח מגיע. נאתר את המקומות וננסה להבין טוב יותר את פשרם ובשור

תם.

22:00
המקובלים בוכים בלילה: מתיקות הלילה אצל רבי אלעזר אזכרי

ור' ישראל נאז'רה
 

8:00
א. בוקר במלון רות

8:45-10:30
סיור בבית הקברות העתיק של צפת  - למיטיבי לכת

קברי החכמים הידועים תגליות חדשות וטריות של חכמי וחכמות )!( צפת אחרים ואחרות. 

מה חיפש ר' נחמן מברסלב במערת ה"ינוקא" והאם יתכן שדונה גרציה גם כן קבורה כאן?!

10:30
ביקור בגלריה של האמן דוד פרידמן: ציורים על פי הקבלה

לימוד: על פי שורש נשמתו: אתגר האינדיבידאוליות שהציב האר"י 

12:00-17:00
זמן חופשי בגלריות האומנים, התארגנות לשבת

17:00
"אזמר בשבחין" – עליית הנשמה בשבת על פי האר"י

קבלת שבת מוזיקאלית

19:00
הדלקת נרות; תפילת ערבית 

20:30
סעודת ליל שבת במלון רות

אור החיים הקדוש – לימוד ופיוט

8:00-10:30
א. בוקר במלון | תפילת שחרית | קידוש 

11:30-13:00
החולמים אחר השמש: חלומות ופתרונות אצל מקובלי צפת ואצלנו

13:00-14:00
סעודת שבת במלון 

17:00-18:30
זמן רעוא דרעוין

לשורר עם גרון סדוק  – סיכום הסופ"ש מתוך סיפורו של ר' נחמן

 
עלויות:

עבור לימוד וסיור עם יגל הרוש ורועי הורן + 2 לילות במלון רות דן עם ארוחות כמפורט:
· אדם בחדר יחיד: 3,080 ₪

· אדם בחדר זוגי: 2,140 ₪
· אדם בחדר של שלושה: 1,860 ₪ במידה וימצאו 3 אנשים המעוניינים בכך

תנאים:
יתכנו שינויים קלים בלו"ז

כלול במחיר:
שני לילות במלון רות, בחדר זוגי )אלא אם שולם לחדר יחיד(; עזיבת המלון עם צאת השבת.

ארוחות במלון רות בלבד, כמפורט בלו"ז.
שיעורים וסיורים המפורטים בלו"ז.

למחירים לתוספת ילד בחדר- יש לפנות אלינו. 
האירוח במלון למחוסנים ומחלימים בלבד בכפוף להצגת תעודת מתחסן או מחלים. 

הבאת ילדים למלון- בכפוף להצגת בדיקת קורונה PCR שלילית,
בתוקף 48 שעות קודם ההגעה. 

מה אינו כלול:
הסעות )הנסיעות על בסיס רכבים אישיים, אנו נסייע במציאת טרמפים למעוניינים בכך(

כל מה שאינו כתוב ב"כלול במחיר"

תנאי ביטול:
ביטול לאחר ה23.5 עשוי לחייב מחיר אירוח רגיל במלון על בסיס B&B )במידה ולא נצליח 

למצוא מחליף(
במקרה של ח"ו קורונה: ביטול ללא עלות, עם הצגת אישורים מתאימים.

מועד אחרון לתשלום: 20.6.21   

להרשמה לחצו
קבוצה קטנה, מהרו להרשם

לפרטים נוספים: 050-6440888 רועי

https://tickchak.co.il/17499
https://www.danhotels.co.il/NorthHotels/RuthZefatHotel

