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.פתיחהמושב

הוסבועז'פרופ:ר"יו(09:15-09:00)ברכות

למחשבתהבינלאומיהמרכזר"יו,קרייסלחיים'פרופ
בן־גוריוןאוניברסיטת,גורן-גולדשטייןש"עישראל

בנגב

לחקרבן־צבימכוןראשת,בקר-תירושעפרה'פרופ
במזרחישראלקהילות

דמויותעיצוב:דמותבראידמות:1מספרמושב
אליעזר:ר"יו(10:45-09:15)בצפתמופת

(חיפהואוניברסיטתבן־גוריוןאוניברסיטת)באומגרטן

(חיפהואוניברסיטתבנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)ספראיאורי

חיים'רבכתביקארויוסף'רשלומעמדודמותו
ויטאל

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)קלמןתרצה

החזיונותספר-השוואתיבמבטעצמיתתפיסה
יוסף'לרמישריםמגידלאורויטאלחיים'לר

קארו

(בר־אילןאוניברסיטת)קלנבךאבי

בכתביכמחברויטאלחיים'רשלדמותוהבניית
די־לונזאנומנחם'ר

בעיצובצמתים:הידעשלדרכיו:2מספרמושב
קלמןתרצה:ר"יו(12:30-11:00)הקבליהידע

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)

(העבריתהאוניברסיטה)אל-לבנעם

ובניויטאלחיים'ר:המודרניהקבליהידעעיצוב
זמנו

(תל־אביבאוניברסיטת)כהנאמעוז

ובביבליוגרפיההחיד״אבכתיבתהגלגוליםשער
העבריהספרשל

Morris Faierstein (University of Maryland)

The Popularization of the Dybbuk in the
Seventeenth Century [EN]

(14:00-12:30)צהרייםהפסקת

14.09.20| ה אלול "כ| יום שני 

משה'רבין–ויטאלחיים'ר:3מספרמושב
מחודשתבחינה:לוריאיצחק'ורקורדובירו

בן־גוריוןאוניברסיטת)זקברכה:ר"יו(15:30-14:00)

(בנגב

Eugene D. Matanky (Tel Aviv University)

Ḥayyim Vital as the Framer of
Cordoverean Kabbalah [EN]

האקדמיתוהמכללהבנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)קדרייועד

(צפת

סודותעל:הזוהרסודותאתי"לרשבגילהמי
י"והארו"רח,ק"רמשלהגלגול

תמריואסף(תל־אביבאוניברסיטת)לורברבויםמנחם
(ון־לירמכון)

ק"לרמאלימהעינימי"ובארו"ברחמבט

Session 4: Sefer ha-Hezyonot (Book of
Visions): From Ottoman Safed to Modern
Vienna (16:00-17:30) chair: Uri Safrai (Ben-

Gurion University of the Negev and Haifa
University)

Roni Weinstein (The Hebrew University)

The Mystical Diary of Vital: The Sufi-
Ottoman Settings [EN]

Natan Ophir (Emuna Academic College)

R. Hayyim Vital’s Dreams & 16th Century
Sufi Dream Diaries [EN]

Boaz Huss (Ben-Gurion University of the Negev)

Between Safed and Vienna: Chayim
Bloch`s 1927 German Translation of Sefer
ha-Hezyonot [EN]

:מיוחדמושב

צפת שבגליל  ": כי שם הייתי אני חיים דר"
(  אוניברסיטת חיפה)יוסי חיות : ר"יו( 19:30-19:00)

(הלאומיתהספרייה,האקדמיהמנהל)ריינראלחנן

במקוםקריאה:מתחדשתומסורתמסורת,נוף
הגלגוליםבשערז"להקדמה,הצדיקיםקברות
לרח״ו
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חיים ויטאל ועולמו' ר": כי שם הייתי אני חיים דר"

15.09.20| ו אלול "כ| יום שלישי 

והקשריהפרקטיקה:פעולות:5מספרמושב
אוניברסיטת)ישראליעודד:ר"יו(10:30-09:00)

(בנגבגוריוןבן

John MacMurphy (Universiteit van Amsterdam)

Between chymia and Alchemy: Chayim
Vital’s Intimate Relationship with
Western Occult Praxis [EN]

Andrea Gondos (Freie Universität Berlin)

Chaining Lilith and Easing Childbirth:
Magic and the Dichotomous Feminine in
Hayyim Vital‘s Sefer ha-Peulot [EN]

(הרצוגמכללת)וקסרון

ויטאלחיים'רשלבתורתולהשגהייחודים

:לספרשמחוץוירושליםצפת:6מספרמושב
מרוזרונית:ר"יו(12:00-11:00)ודמיוןריאליה

(אביבתלאוניברסיטת)

(העתיקותרשות)סטפנסקייוסי

?בשטחנותרמה:ויטאלחייםרבישלצפת

(אורות־ישראלומכללתהרצוגמכללת)דודסוןאיל

מירושליםויטאלחיים'רשלהדרךקפיצת
אגדתשלוהיסטוריגאוגרפיניתוח:לדמשק
הביתבהרהסודיהמעיין

(14:00-12:00)צהרייםהפסקת

תורתגלגולי:למשפחותםנשמות:7מספרמושב
אוניברסיטת)וייסיהודית:ר"יו(15:30-14:00)הנפש

(בנגבבן־גוריון

בירושליםהעבריתהאוניברסיטה)שמואליזקסליאור

(בר־אילןואוניברסיטת

:הגבריתלמשפחההגרעיניתהמשפחהביןהמתח
לפודוליהומצפת,לצפתספרדמקבלת

(היהדותלמדעישכטרמכון)רואיביטי

'ראצלאחריתעדמראשיתהראשוןאדםגלגולי
ויטאלחיים

(הרווארדואוניברסיטתהעבריתהאוניברסיטה)הראשבןיונתן

יהוידעבןבניהובסודעיון:ן"בבשםהמשיחיהתיקון
וגלגוליוהקשריו,מקורותיו,ו"רחבדרשות

שפרה:ר"יו(18:00-16:00)משיחספק:8מספרמושב
(שלםהאקדמיוהמרכז,העבריתהאוניברסיטה)אסולין

(הרצוגמכללת)בנמלךמוטי

ופחדיולבטיו-"הסעיפיםשניעלפוסחלבךועדיין"
יוסףבןמשיחשל

(חיפהאוניברסיטת)קניאלאיוונובקרארות

ויטאלחיים'ורהמלךדוד:גואליםשלסבלם

Gilad Elbom (Oregon State University)

Reincarnation as Introspection: Cain as
Promise, Vital as Fulfillment [EN]

(העבריתהאוניברסיטה)וודוביץויכנסקישולמית

כמכשירומבנהתוכןתבניותסנכרון–החזיונותספר
מציאותלעיצוב

והקשריוויטאלחיים'ר:עגולשולחן:9מספרמושב
תמריאסף:ר"יו21:30-20:00חדשותפרספקטיבות-
(ון־לירמכון)

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)קרקוצקין-רזאמנון

(תל־אביבאוניברסיטת)מרוזרונית

(חיפהאוניברסיטת)חיותיוסי
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16.09.20| ז אלול "כ| יום רביעי 

,קריאה:צפתשלהספרתרבות:10מספרמושב
-בראבישי:ר"יו(10:30-09:00)ופירושעריכה

(העבריתהאוניברסיטה)אשר

(בר־אילןאוניברסיטת)ויקעמיאל

הזהרוספר,צפת,ויטאלחייםר׳

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)מאיר'ציעקב

הט״זהמאהשלבצפתהתלמוד

(בר־אילןאוניברסיטת)שניצריוני

ויטאלחיים'לרהאהובהספר

מתגבשידע:י"הארקבלת:11מספרמושב
מאיר'ציעקב:ר"יו(11:30-11:00)בתנועה

(בנגבגוריוןבןאוניברסיטת)

(ברליןשלהחופשיתהאוניברסיטה)סטילמןאבינעם

רבישל"החייםעץ"מ:מגפותונידודיחייםעצי
מאיררבישל"חייםעץדרך"לויטאלחיים

פאפריש

(האלה־ויטנברגשלמרטין־לותראוניברסיטת)נקרגרולד

ואוניברסיטתבן־גוריוןאוניברסיטת)באומגרטןואליעזר

(חיפה

'ורויטאלחיים'רבעקבותאשכנזמקובלידור
מפאנועזריהמנחם

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)שלזינגראלעד

אלאצייתינןלא...אנןוסודותתיקוניםולעניין"
ו"רחמסורת:"ל"זצו"ממהרחכתובנמצאאשר

שלבמפעלוהלוריאניתהפרקטיקהומיפוי
א"החיד

(14:00-12:30)צהרייםהפסקת

בעתו"רח:לירושליםמוילנא:12מספרמושב
מאיריונתן:ר"יו(15:30-14:00)החדשה

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)

(אילן-בראוניברסיטת)ט"שוחרפאל

:משלהםי”הארשכתביויטלחיים’רחשבהאם
מוילנאא”הגרשלבעמדתודיון

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)גולדמןאביעדירוחם

חיים'רקושייתישוב:'ראשיתקרבן'קונטרס
המאהבןירושלמימקובלבראיהזהרעלויטאל

העשרים

(בנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)שטרנברגמתניה

הכוונותלשערחדשיםעיבודים–'יתחדשהישן'
קוקה"לראי'ה"ראיעולת'בו"רחשל

תגובות:פילוסופיתבשפהו"רח:13מספרמושב
חנן:ר"יו(17:30-16:00)הצפתיתלהגותמודרניות

(בן־צבימכון)חריף

(חיפהאוניברסיטת)סלייטרצחי

הקבלהדמות:מטונפיםוכליםחכמהנובלות
אלכסנדרובשמואלבכתביהלוריאנית

(שיקאגואוניברסיטת)ורדיגראורי

,גורדיןיעקב,ויטאלחייםרבי:קייניותוריאציות
(מניטו)אשכנזיוליאון

(בר־אילןאוניברסיטת)שרביטיוסף

שלמדרשובבית,ויישובוי"הארגוריביןפולמוס
(מניטו)אשכנזי.ל.יהרב

(18:30-17:30)נעילהמושב

והמכללהבנגבבן־גוריוןאוניברסיטת)קדרייועד:ר"יו

(צפתהאקדמית

(העבריתהאוניברסיטה)אידלמשה

ויטלחיים'לרחייםעץ


