ההרשמה :במלון יערים –מעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור
המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5

ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמותיכם ,טלפון ,מייל ,אגף
מבוקש ,כרטיס אשראי ובקשות מיוחדות.
אישור אוטומטי יישלח למייל שלכם כאסמכתא.
אם לא נותרו חדרים פנו לנלי  :בקישור הזה (גם
לברורים) reservations@yearimhotel.co.il
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 :במוצ"ש (יום שבת בערב)
 26במאי  2018בשעה 22.00
פניות באתר לפני התאריך

סמינר אבות ומייסדים
ללימוד מורשת ישראל
מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

נושא הסמינר:

מי אתה ,חיים נחמן ביאליק?

ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לנלי ל02-5331308-
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושֵ ם והיא תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 02-5331325

דמי השתתפות ₪ 1,690 :לחדר זוגי
באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,218-לאדם בחדר ליחיד
מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות :עד  10ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  50%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי ,לא ייגבו דמי ביטול.
אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות
שבין ההרצאות (הדלקת נרות לפי ירושלים)

יועץ אקדמי:

פרופ' דן לאור
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,מעלה החמישה
יום שישי ושבת
 23-22ביוני 2018
ט'-י' בתמוז תשע"ח

יום שישי 22 ,ביוני ( 2018ט' בתמוז תשע"ח)
 10:00- 09:00התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
 10:15-10:00פתיחה והצגת התכנית  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
פרופ' דן לאור ,אוני' תל אביב-יועץ אקדמי
 11:30-10:15הסופר פרופ' חיים באר ,אוני' בן -גוריון בנגב

קוראים "ספיח"
 12:30-11:30פרופ' מיכאל וולפה ,האקדמיה למוזיקה
ולמחול ,ירושלים

ביאליק כמקור השראה למוזיקה
האמנותית בישראל (בליווי הדגמות)
 12:50-12:30הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
 :13:50-12:50בלהה בן אליהו ,מכון כרם,
מכללת דוד ילין ומכללת אפרתה
"אומרים אהבה יש בעולם" –
יחסי אם-בן ביצירת ביאליק
 17:00-13:50ארוחת צהריים ומנוחה
 17:30-17:00הפסקת קפה ועוגה
 18:45-17:30הבמאי יאיר קדר ,עורך סדרת "העברים"
הקרנת הסרט "מלך היהודים"
בלוויית דברי מבוא
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)
19:13
 21:30-20:00סעודת ליל שבת
ערב

חופשי

שבת 23 ,ביוני ( 2018י' בתמוז תשע"ח)
10:00-07:00
11:00-10:00
12:00-11:00
12:20-12:00
13:20-12:20

17:00-13:20
17:30-17:00
18:45-17:30

ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
ד"ר יאיר ליפשיץ  ,אוני' תל-אביב
ביאליק ו"הבימה"
פרופ' עמינדב דיקמן  ,האוניברסיטה העברית י-ם
תרגומו של ביאליק ל"דון קישוט",
"וילהלם טל" ויצירות נוספות
הפסקה
פרופ' נסים קלדרון  ,אוני' בן-גוריון בנגב
"אין דבר שלם יותר מלב שבור" –
שירת ביאליק והאדם היהודי
המודרני
סעודת שבת ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
פרופ' אביגדור שנאן ,האוניברסיטה העברית י-ם
בחזרה ל"ספר האגדה"

 19:15-18:45פרופ' דן לאור,
( 20:30י-ם)

נעילה
(צאת השבת)

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ז-תשע"ח 2018-2017 -
 2-1בספטמבר  70 – 2017שנה למלחמת הקוממיות -
מתכנית החלוקה לשביתת הנשק
 21-20באוקטובר  - 2017יהודה ואדומיאה –
הישרדות יהודית אחר החורבן
 100שנה לארגון ניל"י ולכניסת
 2-1בדצמ' – 2017
אלנבי לירושלים
 30-29בדצמ'  – 2017תנועת הבריחה וההעפלה
ומחנות העקורים
 27-26בינואר  - 2018שומרונים וקראים מול רבניים
 24-23בפבר' - 2018

ביקורת המקרא והביקורת עליה

 24-23במרץ  - 2018לא כך כתוב בתנ"ך –
המקרה של אליהו הנביא
(שבת הגדול)
 26-25במאי  120 - 2018שנה לקונגרס הציוני הראשון:
מחזון מדיני להגשמה לאומית
 23-22ביוני 2018

" -מי אתה ,חיים נחמן ביאליק?"

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 077-5591055
או לאורי נוה במייל Avot.meyasdim.ziv@gmail.com
משתתפים חדשים המעוניינים לקבל הודעות בדוא"ל
אודות הסמינרים מוזמנים להיכנס לאתר
ולמלא טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

מצ"ב אפליקציית כניסה לאתר

