
  
  פרטים להרשמה
  ),תשע"טHICONלכנס הבינלאומי לחקר החסידות (

  'יבוז'ב ומז'אומן, ברדיצ
 

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

  על ידי "שי בר אילן".  האירוחארגון . + טופס הרשמה תוכנית הכנסמצ"ב למייל 
ממועד חודשים  6-ל בתוקף   נא למלא את הטופס ולצרף צילום דרכון (יש לוודא שהדרכון 

  היציאה).
  יורו לאדם בחדר זוגי . 729עלות השתתפות בכנס הינה 

  בל מאוד!)ג( מספר המקומות מו  יורו לאדם 655 חדר לשלושה הינהבעלות 
 .יורו לאדם 809 –ליחיד  חדרבעלות 

  
  המחיר כולל:

   .לילות) 1(  HOLINESS - 'לילות) ובמזיבוז 3מלון אורות (  - באומן :לילות בבתי מלון 4* 
   .) (כדתיא לונדון) * ארוחות בוקר + ערב ( כשרות למהדרין

   .לאדם ) 2* כריכים לצהריים ( 
חברת באמצעות  לשדה התעופה 'להעברות משדה התעופה לאומן, וממזיבוז* אוטובוס 
  . NEOTRANSההסעות 

  .ב למז'יבוז''לברדיצב, מברדיצלברסלב ו* אוטובוס מאומן 
  

פק קפה ותה רץ, ובשתי במהלך הכנס יסו, במהלך הנסיעות יחולקו מים מינרלים
  כיבוד קל. –הפסקות 

  
  : המחיר אינו כולל

  * טיסות 
  * ביטוח רפואי 

  
 'יבוז'שבת במז
ניתנת חמישי, שישי, שבת)  –לילות  3(שבת במז'יבוז' לאשר מעוניינים להישאר  משתתפים
( פנסיון מלא + ארוחת בוקר  יורו לאדם בחדר זוגי  190בתוספת עלות של לכך האפשרות 

     על גבי טופס ההרשמה. זאת נא לציין .  יורו 230. חדר ליחיד )'ביום א
  

  : לדעת כדאי 
 . ציוות החדרים הינו באחריות הנרשמים
  .אחוז 1תוספת של ישנה למשלמים בדיינרס ואמריקאן אקספרס 

  משתתפים אקסטרניים יתבקשו לשלם על הארוחה החגיגית, הכיבוד וההסעות.
שלוחה  –לבירור   ניתן להזמין כרטיסי טיסה דרך משרדינו ( נא לפנות לקרן מנהלת התעופה

. ישנה ניתן להזמין פוליסת ביטח נסיעות בריאות ומטען ( בסיסי) בתוספת מחיר ). 113
  חשיבות רבה בהסדרת הביטוח!

  
 03-9224410  -מ"שי בר אילן"  סיון לוייש לפנות ללענין ההרשמה בדבר פרטים נוספים 

  sivan@shaibarilan.com.106שלוחה 
  
 



 
בשיתוף:נעשה הכנס   

יצחק לוי בחסות  ב'ברדיצמיצחק לוי הקתדרה לחסידות על שם רבי  - אוניברסיטת בר אילן◆  
  .ויהודית רחמני

  .הקתדרה ללימודי יהדות –אוניברסיטת ברנדייס   ◆
  מרכז טאובה ללימודי יהדות. –אוניברסיטת סטנפורד    ◆
  .בית המדרש לרבנים –המכללה העברית, בוסטון   ◆

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

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

  
יוחנן  'ן שפרד, פרופ' ארתור גרין, פרופויו"ר, פרופ' אג –: פרופ' צבי מרק המארגנתהוועדה 

פרופ' סלבומיר זוריק, פרופ' נטליה צימבל, פרופ' אריאל אבן מעשה, ד"ר , שטרן– פטרובסקי

  זאב קיציס, ד"ר דינה פלדמן.

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

  סוכנות נסיעות "שי בר אילן" :ביצוע

ישראלי לחינוך, –המרכז האוקראיני -  אומן, אוניברסיטה הפדגוגית על שם פאבלו טיכניאהה :מארחת

  .מדע ותרבות

  

 


