לחץ כאן

ההרשמה :במלון יערים – במעלה החמישה
שימו לב לגיבוי שהוספנו לנוהל ההרשמה הקודם ,בצורת קישור וטלפון יחודי
להתקשרות ל"קבלה" שנועד עבורנו ומופיע בסוף.
להרשמה יש לפתוח את הקישור
המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5
ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמות שני בני הזוג ,טלפון ,מייל ,אגף מבוקש ,כרטיס אשראי
ובקשות מיוחדות.
אישור אוטומטי יישלח למייל שלכם כאסמכתא.
הערה חשובה :להליך הרישום :אם תהיה שוב תקלה ברישום הממוחשב יקבל הפונה
הודעה לבצע את הרישום דרך אתר המלון  .שהוא http://bit.ly/2MHSA4k :ועל הצג יופיע
הסמינר עם האפשרויות לבחירת חדרים.
אם לא נותרו חדרים פנו לבר לפידות בקישור הזה
( reservations@yearimhotel.co.ilגם לברורים)
אם לא נותרו חדרים בקשו להצטרף לרשימת ההמתנה .לבקשתכם צרפו את שמכם  +טל' נייד
וציינו את תאריך הסמינר .בהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה :ביום ראשון ב  27באוקטובר  2019בשעה  10:00למחרת סמינר
משוררים ומלחינים בתנועה הקיבוצית
פניות באתר לפני התאריך
ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לבר ל02-5331351-
אם אין תשובה אי אפשר יהיה להשאיר הודעה קולית  -אך אפשר להשאיר לה הודעה דרך
הקבלה של המלון
 02-5331331וישובו אליכם
דמי השתתפות ₪ 1,690 :לחדר זוגי

באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,213-לאדם בחדר ליחיד
תוכנית הסמינר:

"ביתא ישראל –
מאתיופיה לירושלים"
יועץ אקדמי:

הרב ד"ר יואל בן -נון

סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 30-29בנובמבר 2019
א'-ב' בכסלו תש"פ
יום שישי 29 ,בנובמבר  ,2019א' בכסלו תש"פ

 10:00- 09:00התכנסות ,סימון מקומות ישיבה ,קפה ועוגה
 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
הקדמה :הרב ד"ר יואל בן -נון – יועץ אקדמי
 11:30-10:15אל"מ (בדימוס) דוד בן עוזיאל",טרזן"
לוחם ב  ,101איש המוסד באתיופיה ובדרום סודן
"מבצעי האחים" :המבצעים החשאיים לחילוץ יהודי
אתיופיה ממחנות הפליטים בסודן
 12:00-11:30הרב ד"ר יואל בן -נון ,חוקר ומפרש תנ"ך ממקימי
ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג
הקרנה וניתוח שני סרטונים של מקהלת
"שבא" ,בניצוחו של שלמה גרוניך ,המסע לארץ ישראל
ושיר החסידה מאתיופיה -מול אל הציפור של ביאליק
 12:20-12:00הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
 13:20-12:20הרב ד"ר שרון שלום ,רב קהילה ,מרצה וחוקר ,ראש
הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו
המסע האישי לירושלים והקליטה בארץ
 16:00-13:20ארוחת צהריים ומנוחה
הדלקת נרות י-ם (ותפילה למתפללים)
16:00
 17:30-17:00קפה ועוגה
 18:30-17:30ד"ר יוסי זיו ,חוקר מסורת העדה ומרצה
במכללות אורות ישראל ושאנן
מפעל ההקלטות ודוגמאות של
מסורת העדה ומסורת חז"ל
 19:30-18:30ד"ר הדס מצרי (מלדה) ,רופאה
(עלתה מאתיופיה כילדה)
סיפורי עלייה וקליטה מול קשיים
בחברה הישראלית-בעקבות מחאת העדה
 21:30-19:30סעודת ליל שבת

שבת 30 ,בנובמבר  2019ב' בכסלו ,תש"פ
 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)

 11:00-10:00הרב מנחם ולדמן ,מנהל תכניות היהדות
לעולי אתיופיה בסוכנות היהודית

המאבק על עליית "הפאלאשמורה" –
שארית יהודי אתיופיה
 12:00-11:00קס סמאי אליאס ,יו"ר ארגון הקסים בישראל
וקס בראשון לציון
שמירת המסורת :מחלוקות בתוך העדה,
ומאמצי גישור בעדה וגם מול הרבנות
 12:20-12:00ה פ ס ק ה
 13:30-12:20הרב ד"ר יואל בן -נון,
הלוח והחגים כמבחן למקור של מסורת העדה

 16:00-13:30ארוחת צהריים ומנוחה
 16:30-16:00הפסקת קפה ועוגה
 17:30-16:30הרב ד"ר שרון שלום
המפגש בין מסורת העדה לבין
עולם ההלכה :הפרדה או שילוב?
 17:45-17:30הרב ד"ר יואל בן -נון,
דברי סיכום
( 17:14י-ם)

יציאת השבת

בברכה
אורי נוה
יו"ר הנהלת אבות ומייסדים
0524770160
סמינר "אבות ומייסדים"
לדף הפייסבוק
לאתר
קליפ קצר של  5דקות אודות סמינר אבות:

https://youtu.be/1Bbd0cXZIGI

סמינר אבות ומייסדים | 0524770160 | Israel
הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

