חול מועד פסח באסנט צפת
 2021תשפ"א – טיוטה!
 29/3ט"ז ניסן  -יום שני
שעה שם המפגש
8:3010:30
10:00

ארוחת בוקר

מערה

לגלות את עצם הנשמה  /ארבל זכריה

היכל האור

13:00

סיור חוויתי בעמק התכלת*

נפגשים

16:30

ארוחה קלה

מערה

18:00

אימון אישי-קואצ'ינג ברוח היהדות /
נעם וולפין
ארוחת ערב
"מי אני? להכיר את העצמה שלי!" /
מפגש מלב אל לב ומוזיקה חיה /יוסף
אהרנרייך
אפטר פארטי

היכל האו

19:00
20:00
21:00
23:00

מערה
מערה
היכל העלייה
היכל העלייה

 30/3י"ז ניסן  -יום שלישי
שעה שם המפגש
8:3010:30
10:30

ארוחת בוקר

 31/3י"ח ניסן  -יום רביעי
שעה שם המפגש
8:3010:30
10:30
11:00
16:30
17:30
19:00
20:00
21:00
23:00

ארוחת בוקר

מערה

טיול בטבע הגלילי*
צידה לדרך מפירות העונה

נפגשים
בכניסה

לצאת מהמצרים וההגבלות /
ארוחה קלה
אימון אישי-קואצ'ינג ברוח היהדות /
נעם וולפין
ארוחת ערב
סוד הספירות בנפש האדם /
מפגש מלב אל לב ומוזיקה חיה
אפטר פארטי

היכל האור
מערה
היכל העלייה

 1/4י"ט ניסן  -יום חמישי
שעה שם המפגש
 8:30ארוחת בוקר10:30
 10:30טיול בטבע הגלילי*
צידה לדרך מפירות העונה

מערה

טיול בטבע הגלילי*
צידה לדרך מפירות העונה

11:00
16:30
17:30

מודעות עצמית מתוקנת /
ארוחה קלה
סדנת סטנדר /יעקב לייטר

היכל האור
מערה
היכל העלייה

19:00
20:00
21:00
23:00

ארוחת ערב
סוד ההצלחה במערכות יחסים
מפגש מלב אל לב ומוזיקה חיה/
אפטר פארטי

מערה
היכל העלייה
הבית בצפת
היכל העלייה

11:00
16:30
17:30
19:00
20:00
21:00
23:00

ללמוד להפגש באמת  /נעם וולפין
ארוחה קלה
סוד שם האדם /שי עזרן
ארוחת ערב
"חיים חדשים – להשתחרר ממיצרי
העבר" /
מפגש מלב אל לב ומוזיקה חיה/
יהונתן ארזוני
אפטר פארטי

 2/4כ' ניסן  -יום שישי
שעה שם המפגש
 8:30ארוחת בוקר10:30
" 10:30לעשות את הבלתי אפשרי – הכנה
14:00

לשביעי של פסח" /
ירידה למקווה האר"י (לגברים)
ביקור בבית העלמין העתיק (לנשים).

מערה
היכל העלייה
נפגשים
בכניסה

מערה
היכל העלייה
היכל העלייה
היכל העלייה

מערה
נפגשים
בכניסה
היכל האור
מערה
היכל האור
מערה
היכל העלייה
היכל העלייה

אסנט-צפת רח' האר"י  2צפת העתיקה
 | 077-360-1101ווטסאפ058- :
7701659
chavaya@ascent.co.il
www.ascent.co.il
עקבו אחרינו! פייסבוק :אסנט-צפת
אינסטגרםascent_tzfat :

*הטיול מותנה בהרשמה מראש | ,הטיולים דורשים מאמץ פיזי וירידה בירידות תלולות ,יש להגיע בנעלי הליכה סגורות ,שתיה מספקת וכובעים.
באחריות האורחים בלבד

השהות בטיולים

נקודה של אור – על להיות בן
חורין

חג הפסח מכונה בנוסח התפילה " -זמן חירותינו" התורה גם
מצווה אותנו לזכור תמיד את יציאתנו לחירות ,כלשון רבותינו
זכרונם לברכה" :בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים" כלומר ,שבכל זמן צריך יהודי 'לצאת לחירות'.
אולם לכאורה תמוה הוא כל מושג ה'חירות' שביציאת מצרים :הלא
ה' שיחררנו משיעבוד פרעה אך ורק כדי שנשתעבד אליו:
"בהוציאך את העם ממצרים  -תעבדון את האלוקים"! עד אז עבדנו
את מצרים ,ומאז יציאת מצרים הפכנו עבדים לה'! לכאורה מהוות
התורה ומצוותיה עול
כבד ,עבדות ("תעבדו"!)  -ולא חירות ושיחרור.
הדבר יובן תוך התעמקות במושג 'חירות' .חירות היא מושג יחסי.
מהי חירות לגבי צמח?
כאשר יש לו התנאים הדרושים לגדילתו  -אדמה טובה ,מים,
אוויר ,אור וכו' .אולם תנאים אלה עצמם הם ההיפך הגמור של
החירות כאשר מדובר בבעל-חיים .בעל-חיים אינו יכול להסתפק
במזון ובמים ,ולהיות רתוק למקום אחד .הוא זקוק לחופש תנועה.
חירות בעיניו היא  -כאשר הוא יכול לנוע כרצונו.
אך גם מצב זה רחוק מאוד ממושגי החירות בעיני בן-אדם .אם
יתנו לאדם את כל צרכיו הגשמיים .אך לא יאפשרו לו מזון רוחני -
דברי חכמה ושכל  -יראה האדם במצב זה שיעבוד נורא .כבעל
שכל ,חירות עבורו היא כשיש לו אפשרות ללמוד ולהחכים.
אולם גם החירות האנושית המושלמת ביותר ,עדיין אינה עונה כלל
על מושגי החירות של נשמה יהודית .נשמתו של כל יהודי היא
"חלק אלו-ה ממעל ממש" ,וגם כשהיא מלובשת בגוף גשמי היא
קשורה עם הקדוש ברוך הוא ,חירות לגביה היא  -כשיש
באפשרותה להוסיף ולהעמיק קשר זה על ידי התורה ומצוותיה.
לכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה" :אין לך בן חורין אלא מי שעוסק
בתלמוד תורה" .התורה לגבי היהודי היא כמו מים עבור הדג .אין
זה 'עול' אלא חיים ,כי רק במים יכול הדג לחיות ולהתפתח .וכך
יהודי  -רק כשיש בידו התורה ומצוותיה ,הוא חי חיים אמיתיים,
כיוון ש"התורה היא חיינו".
הקדוש ברוך הוא ברא כל יהודי בצורה כזאת ,שמצד מהותו
העצמית הוא פשוט חייב לקיים תורה ומצוות .אין זו 'כפייה' או
'עבדות' ,אלא להיפך :זוהי כל מציאותו " -אני נבראתי לשמש את
קוני".
חירות ,במשמעותה האמיתית ,פירושה  -מתן ביטוי מושלם
למאווייו של האדם .ואצל יהודי ,שמהותו האמיתית היא הנשמה
האלוקית ,החירות האמיתית היא כשהוא יכול לעבוד את ה'
ולדבוק בו יותר ויותר על ידי התורה ומצוותיה ,מה שבעיני אדם
אחר נתפס כעול ,הרי אצל היהודי זו מהות החיים וזו החירות
השלימה ביותר.

המפגשים הקרובים באסנט-
צפת
 29.4-1.5ל"ג בעומר – בסוד
הזוהר
נצלול אל תוך כתבי הזוהר הקדוש,
העמוקים והטמירים ,ונשאב משם
תובנות חדשות הנוגעות כל-כך
לקיומנו עלי אדמות.
נצא לחוות את הטבע הגלילי הקסום,
את הסמטאות העתיקות ,ונעלה להר
מירון למפגש תרבותי מסקרן -
פסטיבל מסוג אחר שקורה רק פעם
השנה!

קיץ  2021באסנט צפת
יולי-אוגוסט של מפגשים ,טיולים,
חברים חדשים ,העצמה ונשמה .בכל
יום מימי הקיץ תוכלו לקפוץ לפסק
זמן של שלווה והעצמה בבית אסנט.
האירוח כולל לינה ,ארוחת בוקר,
והשתתפות במגוון הסדנאות מבית
אסנט:
מדיטציה יהודיתסדנאות תנועה ויוגה יהודיתסדנת אומנות בצבעי אקריליקצמיחה רוחנית לאור הקבלה .ועוד הפתעות...

חול
המועד
פסח
באסנט
מגלים את עצם
הנשמה

