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סדרת הרצאות בחסות הרקטור
בימי רביעי ,בין השעות  14:00-12:30באודיטוריום בר־שירה

סיפורי הבעל שם טוב
דמותו העלומה של מחדש דתי
פרופ' מנחם לורברבוים

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
ר' ישראל בעל שם טוב ,הבעש"ט הוא מהדמויות הפלאיות בהיסטוריה היהודית.
בהשראת אישיותו ותפיסתו את הדבקות והעבודה הדתית נוסדה החסידות
שכבשה את יהדות מזרח אירופה ושממשיכה עד היום להיות תופעה בעלת
חיוניות דתית .אך דמותו של הבעש"ט היא עלומה .במהלך ההרצאות נבקש
לעמוד על דמותו מתוך הסיפורים אותם הוא סיפר ומתוך השמועות ,התורות
המובאות בשמו ומאת תלמידיו שהכירוהו אישית.
 25.10.17קולו הייחודי של הבעש״ט – עליות נשמה ופריצת שבילים
רעננים לעבודת ה׳
 01.11.17כוחם של בדחנים – שמחה גואלת
 08.11.17מלכים וארמונות – עולם ושכינה ,מציאות ודמיון
 15.11.17שודדים ביערות – על הבעש״ט וגיסו ר׳ גרשון מקוטוב
 22.11.17המרגלית הפגומה – נפתולי ההסתרה של השכינה בגלותה
 29.11.17בן המלך האובד – עבודה בגשמיות
 06.12.17תפילתו של הבעש״ט – מוחין ואקסטאזה ,מחשבות זרות
והעלאתן
 13.12.17חילוץ מגיהנום – על ירידת הצדיק לעולם ולגיהנום
 20.12.17המורה ותלמידיו – ר׳ יעקב יוסף מפולנאה ותפילתו
 27.12.17המורה ותלמידיו – המגיד ר׳ דב בער ממזריטש ותלמודו
 03.01.18שום תענוג אינו תמידי – העלייה והירידה בחיפוש הדבקות
 10.01.18חסידים ומתנגדים – הביקורת ההלכתית והמיסטית של
החסידות
להרשמה ולפרטים נוספים :ראו מעבר לדף

בעקבות הלא נודע
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טופס הרשמה
)2

שם)1 :

מס':

כתובת :רחוב:
ישוב:
טלפון:

מיקוד:
טלפון נייד:

		
דוא"ל:

דמי השתתפות בסדרה
¨ מחיר מנוי רגיל לסדרה 600 :ש"ח
¨ אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה 300 :ש"ח
¨ ידידי האוניברסיטה₪ 450 :
¨ סטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב :הכניסה חינם ,על בסיס מקום פנוי

למעוניינים :הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב
¨ חבר יחיד ( ₪ 300לשנה) | ¨ זוג ( ₪ 500לשנה) | ¨ שוחר ( ₪ 600לשנה)
¨ שוחר זוגי ( ₪ 1,000לשנה)
¨ בחיוב כרטיס אשראי מסוג:
מס'

בתוקף עד:

ת.ז:.
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:

¨ תשלום אחד | ¨  2תשלומים

¨ בהמחאה לפקודת :אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב ,ת"ד  39655תל־אביב 6139601

חנייה:
ניתן לחנות ,בהנחה של  ,50%בחניון שבאודיטוריום סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז.
נא להזין מספר מכונית:
להרשמה ולפרטים נוספים:
טלפון | 03-6406947 / 03-6407186 :פקס | 03-6407294 :דוא״לAgoda.tau@gmail.com :
טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף
לאירועים נוספיםevents.tau.ac.il :
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