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  2019ביולי  7-14 –נס החסידות הבינלאומי הראשון כ

  'יבוז'ב ומז'אומן, ברדיצ
 

' ; 2019ביולי  14 -7 י"א תמוז התשע"ט – ד  

  

  לוח זמנים והרצאות

  ד' בתמוז התשע"ט –ליולי  7ה –יום א 

  התכנסות באומן  16:45

  19:00עד  17:00
הציון של רבי נחמן מברסלב, בתי כנסת  – סיור לימודי באומן

  יהודיים בעיר, החיידר ואתרים יהודיים נוספים. 

  וניגון ארוחת ערב  19:15

  התארגנות בחדרים  20:15

  לינה באומן  

  ה' בתמוז – 8.7 –יום ב 

  ארוחת בוקר  10:00עד  9:00

    פתיחת הכנס וברכות  10:00

הרצאת   11:00עד  10:30

  פתיחה 

 -'המקום שלי רק ארץ ישראל'     –צבי מרק 

'אומן ראש השנה': על ארץ ישראל בהגות 

  הברסלבית
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   –הרצאות   12:45עד  11:15

  מושב ראשון

חווית העושר והעוני   -ירון זילברשטיין   .1

 במשנתו של רבי נחמן מברסלב: עיון ראשוני

 Challenges in Translating -צימבל נטליה  .2

Rabbi Nachman Tales into Ukrainian  

אמצעים  –לגעת באינסוף   -אילת נאה  .3

להנכחת חוויית האינסוף בסיפורי ר' נחמן 

  מברסלב

ארוחת   13:00

  צהריים

  

   –הרצאות   15:30עד  14:00

  מושב שני

תרומתו הייחודית של אלי   - יוסף שרביט .1

בין שואה לתקומה,  –ויזל לסיפור החסידי 

  .בין למדנות יהודית ל'נשמה יתירה'

תפיסת חבלי משיח בדור  -דב שוורץ  .2

  הראשון של חב"ד

מיסטיקה חסידית ותפילה מאגית  -צבי לשם  .3

   רבי אליעזר צבי ספרין מקאמרנאכיום: 

 –הרצאות   17:15עד  15:45

  מושב שלישי

"מברית תתאה לברית עילאה":   -קליימן יצחק  .1

  תמורות ומגמות –שמירת הברית בכתבי ר"ן 

צדיק ולמדן: ר' נחמן כלמדן  –פישר יעקב אורן  .2

  וכאיש הלכה.

 - Nahman Goldstein of Tcherin - דוד מעיין  .3

The Development of the Autonomous 

Bratslaver Hasid  

    הפסקה     18:30עד  17:30

בסיפורי חסידים משותפת קריאה  -ארוחת ערב חגיגית וניגון   18:30

  . בנושא הניגון

"דו שיח" בין שירים חסידיים ואוקראיניים  –מוזיקלי ערב   20:00

  (הקורנסרבטוריון של אוניברסיטת אומן)

  באומןלינה   

  ו' בתמוז – 9.7 –יום ג 

  ארוחת בוקר  9:00
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  11:00עד  10:00

  

   –ת הרצאו

  מושב ראשון

–'אמא, אבא, טאטע'  -דניאל ניקריטין  .1

על תפקידים הוריים בהגות החסידית, 

  והשתקפותם בחיי המשפחה ובעבודת ה'

הסיפר המשפחתי   -דינה פלדמן  .2

  והסיפור החסידי

   –הרצאות   12:15עד  11:15

  מושב שני

 The Evolution of -יהודה צירקינד  .1

Braslav Melodies - From Contemplative 

Niggunim to Contemporary Trance 

Music 

 :Madness and Mysticism -אבי בליץ  .2

Diverse Attitudes to Voice Hearing in 

Hasidic Communities in Modern Israel  

    ארוחת צהריים  12:45

גן סופיה, אגם התשליך, הקלויז הישן  – סיור לימודי באומן  18:30עד  14:00

   ומקומות נוספים. 

   ארוחת ערב  19:00

 –אמנות באומן    20:00

 מפגש עם אמנים

היוצרים  מצרפת

בהשראת ר' 

  נחמן

 Serving Rabbi Nahman  - סנדרה זמור

with My Artwork  

"החוויה החסידית  - בת שבע אידה 

  רבי נחמן מברסלב ואמנות" –החזותית 

  לינה באומן  

  ז' בתמוז – 10.7 –יום ד 

  אריזת ארוחת בוקר לדרך והתארגנות   7:00

  נסיעה לברסלב    7:45

תחנת הקמח והמפעל של , נתןרבי ציון : ביקור בברסלב  10:00

  ומקומות נוספים. הדרומי הבוג סוליטרמן, תצפית על יעקב

  בטשנסיעה לברדי   11:30

  קמפוס "קדושת לוי"  – בטשארוחת צהריים בברדי  14:00
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(ב"אלטע הרצאות   15:30עד  14:45

  שול")

  

  יוחנן פטרובסקי שטרן –יו"ר 

מגמות  -אמונתו של צדיק  -ארתור גרין 

שמרניות ורדיקליות בתורתו של ר׳ לוי 

  ב. טשיצחק מברדי

  .יצחק לוי רביניגון מניגוני  -"קדיש" ל"ברוגז"  בין

: בית הקברות היהודי, בתי הכנסת שבעיר, בטשסיור בברדי   15:30

  הגטו היהודי. 

  יציאה למז'יבוז'   17:00

  וארוחת ערבמז'יבוז'  לאהגעה   20:30

  ביקור ראשון אצל הבעש"ט  21:00

  התארגנות בחדרים  21:30

  לינה במז'יבוז'  

  ח' בתמוז – 11.7 –יום ה 

  ארוחת בוקר  7:30

  הליכה אל בית המדרש של הבעש"ט   8:15

הרצאת פתיחה   8:30

בבית המדרש 

  של הבעש"ט 

הסיפור והפעולה על  -חביבה פדיה 

הציר הבין דורי מהבעשט לר' נחמן 

  . מברסלב

  המבצר של מז'יבוז' –הליכה אל ה"שלאס"    9:15

   –הרצאות   10:45עד  9:30

  מושב ראשון

 The Besht as - מנחם לרוברבוים  .1

Storyteller  

 –בין מז'יבוז' לאומן  -ציפי קויפמן  .2

  קרבה וריחוק

"האדם רואה בעיניו  - דוד לסטר .3

היינו מראות  –תמיד דברים גדולים 

על ההבטה של  –וחזיונות" 

המיסטיקן והיוצר אל תוך פנימיות 

  העולם

  ברכת הפרידה לנוסעים  11:15עד  10:45
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ארוחת צהריים ארוזה  –יציאה לשדה התעופה לשבים לביתם    12:30

  לדרך

  

  

  -------------   סיום חלקו הראשון של הכנס  --------------- 

  

  לנשארים במז'יבוז':   

   –הרצאות   13:00עד  11:30

  מושב שני

 Religious Life and -אריאל אבן מעשה  .1

Search of the Hidden God  

התיאולוגיה של הסיפור  -זאב קיציס  .2

פנטסיה מהוססת וגאולה  -החסידי 

  קטנה. 

החוויה האקסטטית  - שלומי מועלם  .3

החסידית: מאפייניה וביטויה בדמותו 

  הספרותית של הבעש"ט

  ארוחת צהריים ומנוחה  13:00

הרובע היהודי, בית הקברות וציון הבעש"ט,  – סיור במז'יבוז'   15:30

  ומקומות נוספים. , מעיין הבעש"ט הב"חבית הכנסת של 

  ארוחת ערב  18:00

האקדמיה והנוכחות  -אדמו"רים או פרופסורים   –דיון   19:30

  החסידית בתרבות היהודית. 

  לינה במז'יבוז'  

  

  ט' בתמוז – 12.7 –יום ו 

  ארוחת בוקר    8:30

   –הרצאות    10:30עד  9:30

  מושב ראשון

החסידי  הסיפור -שמואל ווינשטיין  .1

)  כח המדמה reverieותודעת הרברי  (

  הסמוך למודע

 The Healing Power of -לוי ווינשטיין   .2

Law: Towards a Hassidic Legal Theory  
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  שטרן על יהדות באוקראינה כיום. -שיחה עם יוחנן פטרובסקי  11:45עד  11:00

הרצאה    12:45עד  12:00

  מוזיקלית 

משואה לתקומה  - לאה ושירי הימלפרב 

  בניגוני מודז'יץ

  ארוחת צהריים   13:00

    היערכות לשבת  15:15עד  14:00

"לקראת שבת לכו ונלכה" בניגון  –התכנסות   18:00

  ובקריאת סיפורי חסידים לערב שבת. 

  

    (מוקדמת)תפילה   

    (כניסת השבת)  20:30

   סעודת ליל שבת  

  אל תוך הלילההתוועדות חברים   

  י' בתמוז – 13.7 –שבת 

  תפילת שחרית בבית המדרש של הבעש"ט  9:00

11:30  
קידוש ו"תורה חסידית" בבית המדרש של האוהב ישראל 

  מאפטא
       

  סעודת שבת   12:30

  מנוחה  14:00

  סיור במז'יבוז'  17:30

  סעודה שלישית עם קריאה בסיפורי חסידים לצאת השבת.    19:00

  צאת השבת  22:01

  "חסידים לא נפרדים" –סיכום ופרידה   

  

  יא' בתמוז – 14.7 –יום א 

  הסעה לשדה התעופה   

  

 יתכנו שינויים בתוכנית
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מתבצעת באמצעות חברת הנסיעות "שי בר כנס להרשמה 
, כמפורט (ההרשמה כוללת הסעות, לינה ואוכל כשר אילן

-03). לפרטים: סיוון לוי מ"שי בר אילן". טלפון: בדף המידע
  sivan@shaibarilan.com, אימייל:  9224410

ניתן להזמין בנפרד מ"שי בר אילן" או  טיסות וביטוח רפואי
  עצמאית.

  

  

  

  בשיתוף:מתבצע הכנס 

 ב'ברדיצמ יצחקלוי הקתדרה לחסידות על שם רבי  -  אוניברסיטת בר אילן◆  
  .יצחק ויהודית רחמנילוי בחסות 

  .הקתדרה ללימודי יהדות –אוניברסיטת ברנדייס   ◆

  .בית המדרש לרבנים –המכללה העברית, בוסטון  ◆  

המרכז  - אומן, אוניברסיטה הפדגוגית על שם פאבלו טיכניאהה ◆
  .ישראלי לחינוך, מדע ותרבות–האוקראיני

המרכז  -, לובלין II-ון פול ה'אוניברסיטה הקתולית על שם גה ◆
הבינלאומי לחקר המסורת ההיסטורית והתרבותית של יהדות מרכז ומזרח 

  .אירופה

  

: פרופ' צבי מרק, פרופ' אגון שפרד, פרופ' ארתור גרין, פרופ' הוועדה המארגנת

מעשה, ד"ר זאב סלבומיר זוריק, פרופ' נטליה צימבל, פרופ' אריאל אבן 

  קיציס, ד"ר דינה פלדמן.

  : ד"ר זאב קיציס, ד"ר דינה פלדמן.  מארגני הכנס

  חברת נסיעות "שי בר אילן". :ביצוע

המרכז  - אומן, אוניברסיטה הפדגוגית על שם פאבלו טיכניאההמארחת: 

  .ישראלי לחינוך, מדע ותרבות–האוקראיני

 

 


