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"כי שם הייתי אני חיים דר" :ר' חיים ויטאל ועולמו

יום שני | כ"ה אלול | 14.09.20
מושב פתיחה.
ברכות ( )09:15-09:00יו"ר :פרופ' בועז הוס
פרופ' חיים קרייסל ,יו"ר המרכז הבינלאומי למחשבת
ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן ,אוניברסיטת בן־גוריון
בנגב
פרופ' עפרה תירוש-בקר ,ראשת מכון בן־צבי לחקר
קהילות ישראל במזרח
מושב מספר  :1דמות בראי דמות :עיצוב דמויות
מופת בצפת ( )10:45-09:15יו"ר :אליעזר
באומגרטן (אוניברסיטת בן־גוריון ואוניברסיטת חיפה)
אורי ספראי (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפה)
דמותו ומעמדו של ר' יוסף קארו בכתבי ר' חיים
ויטאל
תרצה קלמן (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
תפיסה עצמית במבט השוואתי -ספר החזיונות
לר' חיים ויטאל לאור מגיד מישרים לר' יוסף
קארו
אבי קלנבך (אוניברסיטת בר־אילן)
הבניית דמותו של ר' חיים ויטאל כמחבר בכתבי
ר' מנחם די־לונזאנו
מושב מספר  :2דרכיו של הידע :צמתים בעיצוב
הידע הקבלי ( )12:30-11:00יו"ר :תרצה קלמן
(אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
נעם לב-אל (האוניברסיטה העברית)
עיצוב הידע הקבלי המודרני :ר' חיים ויטאל ובני
זמנו
מעוז כהנא (אוניברסיטת תל־אביב)
שער הגלגולים בכתיבת החיד״א ובביבליוגרפיה
של הספר העברי
)Morris Faierstein (University of Maryland
The Popularization of the Dybbuk in the
]Seventeenth Century [EN
הפסקת צהריים ()14:00-12:30

מושב מספר  :3ר' חיים ויטאל – בין ר' משה
קורדובירו ור' יצחק לוריא :בחינה מחודשת
( )15:30-14:00יו"ר :ברכה זק (אוניברסיטת בן־גוריון
בנגב)

)Eugene D. Matanky (Tel Aviv University
Ḥayyim Vital as the Framer of
]Cordoverean Kabbalah [EN
יועד קדרי (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב והמכללה האקדמית
צפת)

מי גילה לרשב"י את סודות הזוהר :על סודות
הגלגול של רמ"ק ,רח"ו והאר"י
מנחם לורברבוים (אוניברסיטת תל־אביב) ואסף תמרי
(מכון ון־ליר)

מבט ברח"ו ובאר"י מעיני אלימה לרמ"ק
Session 4: Sefer ha-Hezyonot (Book of
Visions): From Ottoman Safed to Modern
Vienna (16:00-17:30) chair: Uri Safrai (BenGurion 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
מושב מיוחד:
"כי שם הייתי אני חיים דר" :צפת שבגליל
( )19:30-19:00יו"ר :יוסי חיות (אוניברסיטת חיפה)
אלחנן ריינר (המנהל האקדמי ,הספרייה הלאומית)
נוף ,מסורת ומסורת מתחדשת :קריאה במקום
קברות הצדיקים ,הקדמה ל"ז בשער הגלגולים
לרח״ו

"כי שם הייתי אני חיים דר" :ר' חיים ויטאל ועולמו

יום שלישי | כ"ו אלול | 15.09.20
מושב מספר  :5פעולות :פרקטיקה והקשריה
( )10:30-09:00יו"ר :עודד ישראלי (אוניברסיטת

מושב מספר  :7נשמות למשפחותם :גלגולי תורת
הנפש ( )15:30-14:00יו"ר :יהודית וייס (אוניברסיטת

בן גוריון בנגב)
)John MacMurphy (Universiteit van Amsterdam

בן־גוריון בנגב)

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
רון וקס (מכללת הרצוג)
ייחודים להשגה בתורתו של ר' חיים ויטאל
מושב מספר  :6צפת וירושלים שמחוץ לספר:
ריאליה ודמיון ( )12:00-11:00יו"ר :רונית מרוז
(אוניברסיטת תל אביב)
יוסי סטפנסקי (רשות העתיקות)

צפת של רבי חיים ויטאל :מה נותר בשטח?
איל דודסון (מכללת הרצוג ומכללת אורות־ישראל)
קפיצת הדרך של ר' חיים ויטאל מירושלים
לדמשק :ניתוח גאוגרפי והיסטורי של אגדת
המעיין הסודי בהר הבית
הפסקת צהריים ()14:00-12:00

ליאור זקס שמואלי

(האוניברסיטה

העברית

בירושלים

ואוניברסיטת בר־אילן)

המתח בין המשפחה הגרעינית למשפחה הגברית:
מקבלת ספרד לצפת ,ומצפת לפודוליה
ביטי רואי (מכון שכטר למדעי היהדות)
גלגולי אדם הראשון מראשית עד אחרית אצל ר'
חיים ויטאל
יונתן בן הראש (האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת הרווארד)
התיקון המשיחי בשם ב"ן :עיון בסוד בניהו בן יהוידע
בדרשות רח"ו ,מקורותיו ,הקשריו וגלגוליו
מושב מספר  :8ספק משיח ( )18:00-16:00יו"ר :שפרה
אסולין (האוניברסיטה העברית ,והמרכז האקדמי שלם)
מוטי בנמלך (מכללת הרצוג)
"ועדיין לבך פוסח על שני הסעיפים"  -לבטיו ופחדיו
של משיח בן יוסף
רות קרא איוונוב קניאל (אוניברסיטת חיפה)
סבלם של גואלים :דוד המלך ור' חיים ויטאל
)Gilad Elbom (Oregon State University
Reincarnation as Introspection: Cain as
]Promise, Vital as Fulfillment [EN
שולמית ויכנסקי וודוביץ (האוניברסיטה העברית)
ספר החזיונות – סנכרון תבניות תוכן ומבנה כמכשיר
לעיצוב מציאות
מושב מספר  :9שולחן עגול :ר' חיים ויטאל והקשריו
 פרספקטיבות חדשות  21:30-20:00יו"ר :אסף תמרי(מכון ון־ליר)
אמנון רז-קרקוצקין (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
רונית מרוז (אוניברסיטת תל־אביב)
יוסי חיות (אוניברסיטת חיפה)

"כי שם הייתי אני חיים דר" :ר' חיים ויטאל ועולמו

יום רביעי | כ"ז אלול | 16.09.20
מושב מספר  :10תרבות הספר של צפת :קריאה,
עריכה ופירוש ( )10:30-09:00יו"ר :אבישי בר-
אשר (האוניברסיטה העברית)
עמיאל ויק (אוניברסיטת בר־אילן)
ר׳ חיים ויטאל ,צפת ,וספר הזהר
יעקב צ' מאיר (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
התלמוד בצפת של המאה הט״ז
יוני שניצר (אוניברסיטת בר־אילן)
הספר האהוב לר' חיים ויטאל
מושב מספר  :11קבלת האר"י :ידע מתגבש
בתנועה ( )11:30-11:00יו"ר :יעקב צ' מאיר
(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
אבינעם סטילמן (האוניברסיטה החופשית של ברלין)

עצי חיים ונידודי מגפות :מ"עץ החיים" של רבי
חיים ויטאל ל"דרך עץ חיים" של רבי מאיר
פאפריש
גרולד נקר (אוניברסיטת מרטין־לותר של האלה־ויטנברג)
ואליעזר באומגרטן (אוניברסיטת בן־גוריון ואוניברסיטת
חיפה)

דור מקובלי אשכנז בעקבות ר' חיים ויטאל ור'
מנחם עזריה מפאנו
אלעד שלזינגר (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
"ולעניין תיקונים וסודות אנן ...לא צייתינן אלא
אשר נמצא כתוב ממהרח"ו זצ"ל" :מסורת רח"ו
ומיפוי הפרקטיקה הלוריאנית במפעלו של
החיד"א
הפסקת צהריים ()14:00-12:30

מושב מספר  :12מוילנא לירושלים :רח"ו בעת
החדשה ( )15:30-14:00יו"ר :יונתן מאיר
(אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
רפאל שוח"ט (אוניברסיטת בר-אילן)

האם חשב ר’ חיים ויטל שכתבי האר”י הם משל:
דיון בעמדתו של הגר”א מוילנא
ירוחם אביעד גולדמן (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
קונטרס 'קרבן ראשית' :ישוב קושיית ר' חיים
ויטאל על הזהר בראי מקובל ירושלמי בן המאה
העשרים
מתניה שטרנברג (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)
'הישן יתחדש' – עיבודים חדשים לשער הכוונות
של רח"ו ב'עולת ראי"ה' לראי"ה קוק
מושב מספר  :13רח"ו בשפה פילוסופית :תגובות
מודרניות להגות הצפתית ( )17:30-16:00יו"ר :חנן
חריף (מכון בן־צבי)
צחי סלייטר (אוניברסיטת חיפה)
נובלות חכמה וכלים מטונפים :דמות הקבלה
הלוריאנית בכתבי שמואל אלכסנדרוב
אורי ורדיגר (אוניברסיטת שיקאגו)
וריאציות קייניות :רבי חיים ויטאל ,יעקב גורדין,
וליאון אשכנזי (מניטו)
יוסף שרביט (אוניברסיטת בר־אילן)
פולמוס בין גורי האר"י ויישובו ,בבית מדרשו של
הרב י.ל .אשכנזי (מניטו)

מושב נעילה ()18:30-17:30
יו"ר :יועד קדרי (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב והמכללה
האקדמית צפת)
משה אידל (האוניברסיטה העברית)

עץ חיים לר' חיים ויטל

