
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשד

 שלישי בערב -רותם בערב לגברים שלישי -מעלה גלבוע



 

 

 

 

 אידרא

 לימוד עומק עיוני ויוצר בחבורה

 קריאה קיומית בזוהר ויצא -בצמתי עץ החיים

 ספירת תפארת, הבריח התיכון –הלימוד יתמקד בדמותו של יעקב 

 אברהם ויצחק –המחבר בין החסד לגבורה 

 ו,נעיין בתנועותיו בין עקוב למישור, במאבקו עם עשיו אחי

 בית ישראל. –ובבניית המשפחה  

 נכנס לאוהלן של רחל ולאה, אל סוד האמהות, אל רזי הבינה והמלכות.

 ונתבונן בתמונות ובסמלים הגדולים של הסולם, הבאר, האילן, הנחש, הלבנה ועוד.

       

  

תכנית שבועית המורכבת משלושה מפגשי לימוד עיוני וקיומי ומפגש רביעי סדנאי 

 ל חודש.ויוצר בכ

 מנחים:

 הדסה פרומןאבישר הר שפי, ד"ר שפרה אסולין, ד"ר 

 אחת לחודש מפגש יוצר ובו

 סיון הר שפיד"ר סדנת כתיבה עם 

 וסדנאות לבחירה:

 .אסף פרידמן -ייני אהרון | תיאטרון -תנועה

 .תכנית שנתית לגברים ונשים| מפגש שבועי בירושלים |  20:30 -16:00רביעי 

  ש"ח 3800 :לימודשכר 



 

 

 

 

 

 עלי באר

 התבוננות ברזי הגוף נפש הנשי

 לימוד מנביע בזוהר בכלים מגוונים

 סודות הגוף זוכים בזוהר למעמד גבוה ופנימי

 מתוך תודעה ש'בצלם אלהים ' נברא האדם, 

 .וכי תבנית הגוף כומסת בתוכה סודות גבוהים ועליונים

תמונות עומק ארכיטפיות  נפש הנשי, ואל-במסענו נמקד את המבט אל סודות הגוף

באמצעות  לימוד טקסטים מהזוהר ומספרות הקבלה, ועיבוד סדנאי  הקשורות בו

 בכלים שונים.

  

 :היום יתחלק לשלושה חלקים

 שפרה אסוליןד"ר  ד" ובחבורה עם תלימוד עיוני בחברותו

 רחל דסההטמעת הלימוד בתרגול, תנועה, נשימה והשקטה עם –תפילת הגוף 

 הדסה פרומןד בעבודה סדנאית בכלים שונים עם העמקת הלימו

 סיון הר שפיד"ר מפגשי כתיבה יוצרת עם  מספר בתכנית ישולבו גם

 14:30 – 8:15 יום חמישי|  בירושלים תכנית בוקר דו שבועית לנשים

 ש"ח 3800: שכר לימוד



 

 

 

 

 אחלמה""

  -מסטר אס

 ,החלמהומחלה על לימוד זוהר וכתיבה יוצרת 

 ת לקרובי חולים ולמלוויהם ולתומכי רפואה.סדנה המיועד

 מתן ביטוי לחכמת גוף ונפש בהתבוננות, התמודדות, 

 תמורות וצמיחה מתוך כאב.

 התייחסות לקומה הרוחנית בתוך תהליכי הריפוי.

 

 "עולמות"

  -מסטר בס

 על החיים ועל המוות: -עולמות 

וו בעברם חוויות של לימוד זוהר וכתיבה יוצרת המיועדים לאנשים העוברים או שח

 פרידה ואובדן.

 לימוד הזוהר מלווה אותנו במעברי החיים מטרם היות ועד כלות.

התבוננות בעולמות הרוח הנפש והגוף יאירו את חיינו במשמעות ויתנו כלים 

עת בחיים ולצמוח מתוך להתמודדות עם קושי, כאב, מחלה ומוות, בשאיפה לג

 האובדן

 

  

 ))כתיבה סיון הר שפיד"ר ו וד()לימהדסה פרומן מנחות: 

  בירושלים 12:30 -9:00שני תוכנית דו שבועית | 

 אפשרות למילגה במידת הצורךמפגשים( |  7) לסמסטר ש"ח 1300שכר לימוד: 

**הלימוד והסדנה מוכוונים לבניית הקומה הרוחנית שבתוך ההתמודדות ואינם 

 .קבוצה טיפולית או פסיכו דינאמית מהוים



 

 

 

 

 לותמתחול

 לימוד יוצר שהוא מפגש

 ,תסּופיבין התורות המיסטיות הגדולות, היהודית וה

 וחיבור בין גוף נפש ורוח

 דרך סדנת תנועה וקול )מנחה: ייני אהרן( וסדנת כתיבה יוצרת )מנחה: סיון הר שפי(

 

התוכנית מבקשת להעמיק במשותף לשתי המסורות, ללמוד להנכיח ולהחיות את 

המהווים מצע לקירוב הדתות והעמים(, ולהמשיך מהן עבודה רוחן ויסודותיהן )

 .פנימית יוצרת

 

הלימוד יכלול קריאת שירה מיסטית מבתי היוצר של שתי המסורות, והיכרות עם 

 .המושגים ואבני הבניין המרכזיות שלהן

העבודה היוצרת והחווייתית תאפשר את ההתחוללות שמתוך הלימוד ותשאף לחקר 

 .י תודעתי, לכינון הנתיב האישי ולמפגש בינאישי מנביעאישי בגוף, לגילו

  

 סיון הר שפיד"ר ו מנחות: ייני אהרן

 

 .ירושלים ,בית אליאנס|  12:15 -9:00חמישי בוקר |  שבועיים-מפגשים דו   12 

 ש"ח 2200שכר לימוד: 
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 השתא

 חסידותמספרות הזוהר ל

 ופיוט מפגש עיוני וחוויתי בלימוד, ניגון

 

עמוד על סוד קסמו של ספר הזוהר ספר הספרים של הקבלה, ונעניק הכרות נ

ללומדים עם מערכת הרעיונות המרכזית שלו, עם שפתו ועם אוצר הדימויים הגועש 

בו. כמו כן, ננסה לברר כיצד השפיע על החסידות וכיצד כמעט ולא ניתן לקרוא בה 

ידיים )חב"ד, ר' נחמן בלי להבין את המסד הזוהרי עליו מבוססים הכתבים החס

 מברסלב, קמרנא ועוד(.

חלק השני ע"י ד"ר זאב קיציס בלימוד היועבר ע"י ד"ר ביטי רואי ו  -המפגש העיוני

 בניגון ופיוט.

 .בין אקסטזה לבית ומשפחה: בספרות הזוהר והחסידות סמס' א:

ת. נתמקד במתח שבין ההתעלות לבין חיי היום יום, בין התגלות לבין הכביסה והבי

 ברצוא ושוב ובמתח התמידי ביניהם

 בספרות הזוהר והחסידות. מסע במעגלי החיים: סמס' ב:

נתמקד במסע של מעגלי החיים, מלידה ועד מוות ובאופן בו תחנות אלה נתפסות 

 כצירי יסוד, שבר, הזדמנות לתיקון ועוד

 

  

זאב קיציסד"ר ביטי רואי וד"ר  מנחים:  

 

התוכנית פתוחה לשומעים מבחוץ  |  , מכון שכטר, ירושלים20:00-17:00חמישי 

אקדמיות. ולתלמידי שכטר ומזכה בנקודות זכות  

. 



 

 

 

 

 מצרף

 ִמְזְכָרה ללימודי משנתו הנבואית של רבי אברהם אבולעפיה ע"ה

-שחקר את התודעה האנושית 13אבולעפיה היה מקובל ומהפכן דתי מהמאה ה 

והמציא שיטת מדיטציה ייחודית להשגת מצבי האלוהית והמיסטיקה של השפה, 

מטרת מצרף היא להנגיש את כתביו העיוניים והנבואיים של  תודעה נבואיים.

 .עבודה אישיתו אבולעפיה, יחד עם תרגול מעשי של קול, תנועה ונשימה

 מבנה יום הלימודים:

 ישיבה בשקט ו/או נגינה ותרגול קצר, לימוד טקסטואלי עם אברהם

 ת, לימוד ותרגול הזכרה וצירוףעבודה אישי

 בין הנושאים הנלמדים:

 משמעות המושג נבואה אצל רבי אברהם אבולעפיה )רא"א(.

כינויים, שמות עצם ושמות מיוחדים. מה הם, מה המשמעות שלהם,  -סוגי השמות האלוהיים 

 ואיך קוראים דרכם לאל.

 עשינו, דיבורנו, מחשבותינו.היכולת שלנו לכוון ולבחור מ –כוונה, רצון ובחירה  –כרו"ב 

 הדרכים השונות האפשריות לאדם בדרכו מהאנושי אל האלוהי. –צדיקים, חסידים נביאים 

ב'יטוי, כ'תיבה וח'שיבה הם שלשת המישורים בהם השפה באה לידי ביטוי. נבחן את -שפה בכ"ח

 מהם הממד האלוהי של השפה בכל אחדכולם ונתוודע לתרגילים של רא"א להשגת 

רא"א בישר שהוא משיח השם. מה משמעות המושג אצלו ואיך  –יח השם ותודעה משיחית מש

 הוא קשור אלינו היום? נלמד גם על יחסו המפתיע לדתות אחרות, בעיקר לנצרות.

רא"א כתב שירה נבואית. ננסה לפענח כמה קטעים, להתבונן בדימויים ולהבין  –שירה נבואית 

 אותה רא"א.דרכם את מהות הנבואה כפי שראה 

האלוהי -רא"א מתייחס לתנ"ך כטקסט דינאמי וחי, חומר ביד היוצר האנושי –פרשנות התורה 

 המתווך את הקשר בין האדם לבין התודעה הגבוהה. ניגע גם ביחס שלו אל המצוות.

  

 שלישי בערב בירושלים |  שני בערב בתל אביב

 



 אברהם לידר -מנחה

 

 

 

 רזא

 חבורה לומדת

לול אל סיפורי הזוהר ואל הדרשות המיסטיות ששזורות בהם. במהלך השנה נצ

 נקרא סיפור זוהרי על המפגש המופלא של רשב"י ותלמידיו 

 נלמד את דרכי המדבר,  -עם פרושי המדבר המסתוריים, ודרכו 

 את היחס בין העולם המיושב לבין המחוזות המבודדים מאדם, 

 .זוהרואת אופן ההתנהגות הנכון עם כוחות הרע לפי ה

נלמד בחבורה ובחברותות, ולצד העיון המעמיק נפגוש את עולמו של הזוהר 

 .בכתיבה, שיחה וסדנא

  

 

 ועמרי שאשא מלילה הלנר אשדד"ר מנחים: 

 מנחות אורחות: ד"ר שפרה אסולין והדסה פרומן

 ש"ח 1600|  ירושלים| שלישי  21:00 -18:00

 חוץ לירושלים מפגשים כולל מסע יומי קצר של למידה וסדנה מ 18

 אפשרות למילגה על פי צורך

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 טעמם של דברים נסתרים

 , לימוד עיוני וחוויתי.סּופי -מפגש עולמות קבלי

 

 הדרכים מרובות אך חפץ הלב אחד הוא

 , הלכות התלמידים(12-)ֻסְהַרַוְרִדי, המאה ה

 שתינבקש להתנסות בדרכיהן שלהתבוננות ושיחה,  באמצעות קריאות עומק,

המסורות המיסטיות הללו. נתחקה אחרי 'חוכמת הלב' של מבקשי הסוד וההולכים 

בדרך; נבקש להבין איך מעבר לזמן ולמקום הם משתפים בחוכמתם גם אותנו; 

בהשראתם נשלב בלימוד גם התנסות חווייתית ועבודה פנימית ונשתף בינינו את 

 תחושותינו ותובנותינו.

 :הנושא המרכזי השנה יהיה"דרכים"

חקירת הדרכים השונות שפיתחו המיסטיקנים בשתי המסורות לעבוד את האל 

ולהתקרב אליו: דרך הדבקות ודרך הפרישות, דרך שירּות ועזרה לאחים ודרך 

התבודדות והתרחקות מהבריות; דרך שירה ודרך שתיקה; דרך שברון לב ודרך 

 ועוד כהנה וכהנה,  –עוצמה והיפעמות 

 לכל מחפש ומחפשת. בהתאם למה שמתאים וראוי

 

 שרה סבירי.פרופ' מלילה הלנר אשד, ד"ר מנחות: 

 , ירושלים20:00 -17:00רביעי 

 ש"ח 2200שכר לימוד: 

 

 

 

 



 

 

 

 תוכניות ברחבי הארץ:

 מעלה גלבוע  -עמק בית שאן

 בוקרבשלישי  -קבוצת נשים

 אפרת ביגמן ורחל דסההדסה פרומן,  מנחות:

 

 שלישי בערב -קבוצת גברים

 : יינון צדוקמנחה

  

  שדות נגב -בית מדרש דרומי

 12:30 -9:00ראשון 

 שפרה אסוליןמנחה: 

  

 שדה יעקב ,עמק יזרעאל  -בית מדרש צפוני

 בוקרב ניש 

 הדסה פרומן ותהילה קארו מנחות:

  

 , בית מדרש לדוברי רוסית

 ירושליםיום ראשון בערב 

 אסתר יגלום  מנחה:

  

 בתי מדרש נוספים בתל אביב וחיפה

 הדס -zoharchai1@gmail.com  |0509764754 –רטים והרשמה לפ

mailto:zoharchai1@gmail.com%7C

