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  .שהואhttp://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  15בספטמבר  2019בשעה  10:00למחרת סמינר
אירועים ביטחוניים (זה ההסדר החדש)
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:

"כמו שנות אלף בקיבוץ"

על המלחינים והמשוררים
חברי ויוצאי התנועה הקיבוצית

יום שישי ושבת
 26-25באוקטובר 2019
כ"ו-כ"ז בתשרי תש"פ
יום שישי 25 ,באוקטובר (( 2019כ"ו בתשרי תש"פ)

 10:00- 09:00התכנסות ,סימון מקומות ישיבה ,קפה ועוגה
 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
דר' טלילה אלירם ,יועצת אקדמית
הקדמה :השירה והלחן בהתיישבות העובדת
 11:15-10:15דר' מוטי זעירא ,מנהל המדרשה באורנים
"שיבולת בשדה" :מבוא לתולדות החג והמועד בקיבוץ
 12:15-11:15ד"ר טלילה אלירם ,אוניברסיטת בר-אילן
"שיר של יום חולין" – עיון בשיריה של
רחל שפירא ,בת קיבוץ שפיים

 12:35-12:15הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)

 13:45-12:35דפנה זהבי ובנה ערן זהבי ,חברי קיבוץ נען

מפגש עם שיריו היפים של דוד זהבי
"שירת חייו" – על חייו ומפעלו היצירתי
של דוד זהבי בסיפור ובשיר
 15:45-13:45ארוחת צהריים ומנוחה קצרה
 16:15-15:45קפה ועוגה.
 17:15-16:15יורם רותם ,עורך המוזיקה הראשי של גל"צ
"החיטה צומחת שוב" – פזמונאים
ומלחינים ילידי הקיבוץ :נעמי שמר,
שלום חנוך ,מתי כספי ויורם טהר-לב
 17:17כניסת שבת(י-ם) הדלקת נרות (תפילה למתפללים)
 20:00-18:30סעודת ליל שבת
 21:30-20:00נגה אשד ,זמרת-יוצרת ,מנחה שירת רבים,
שותפה במפעל זֶמֶ ֶרשֶ ת -ערב שירה בציבור

שבת 26 ,באוקטובר ( 2019כ"ז בתשרי ,תש"פ)

 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:00-10:00מוקי צור ,חבר קיבוץ עין גב
 12:00-11:00דר' נורית פיינשטיין ,אוניברסיטת חיפה
"שירת החליל" – על מפעל חייהם של
מתתיהו שלם ,מרדכי זעירא ,יהודה שרת ודוד זהבי
השירה והזמר בתולדות התנועה הקיבוצית
 12:20-12:00ה פ ס ק ה

 13:20-12:20פרופ' מיכאל וולפה ,האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

16:30-13:20
17:00-16:30
18:00-17:00

18:30-18:00

( 18:33י-ם)

"בין היוצר לקהילה" – על סיפור חייהם
ויצירתם של כמה מלחינים ומשוררים בקיבוץ
ארוחת צהריים ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
יפתח מזור ,זמר ההתיישבות העובדת
על אתר "שירה עובדת" ועל יצירתם של
נחום היימן ,מאיר אריאל ,חיים ברקני,
דב כרמל ועידית חכמוביץ'
פרופ' מיכאל וולפה ,יועץ אקדמי
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים
דברי סיכום "שירים על הארץ" –
האם אפשר להיות מלחין בקיבוץ?
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

