ההרשמה במלון יערים –במעלה החמישה
להרשמה יש להתקשר למייל של רותי נבט,
Rut.nevet@yearimhotel.co.il

ולהשאיר טלפון ושם-

סמינר אבות ומייסדים

אפשר להרשם גם דרך האתר:

ללימוד מורשת ישראל

/http://www.avot-meyasdim.co.il

מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

במדור" :הרשמה לסמינרים".
הרשמת תחזור אלכם טלפונית לפי סדר כניסת ההודעות
פתיחת ההרשמה 02 :במרץ 0226
פניות במייל לפני תאריך פתיחת ההרשמה –
לא תענינה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לרשמת ל 20-8331325
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושם והיא תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 20-8331331

דמי השתתפות ₪ 1,402 :לחדר זוגי
 ₪ 788לאדם יחיד
לחדר באגפי שקד ,פפרמן וערבה המחודשים

נושא הסמינר:

התפתחות האיסלאם
ויחסו לנצרות וליהדות
יועץ אקדמי:

ד"ר מרדכי קידר
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה

(הסתיים השיפוץ של אגף ערבה)

מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!

ביטול השתתפות :עד  12ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  82%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 (זמני התפילות לפי ירושלים)

יום שישי ושבת
 01-02במאי 0212
י"ב-י"ג באייר תשע"ו

יום שישי 02 ,במאי ( 0212י"ב באייר תשע"ו)
12:22-20:22

התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה

 12:18-12:22דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
והקדמה של היועץ ה אקדמי

11:32-12:18
11:82-11:32
13:18-11:82
12:22-13:18
11:22-12:22
11:32-11:22

מ ר שלומי דסקל ,מכללת הרצוג
האיסלאם ויחסו ליהודים ולארץ ישראל
הפסקה להתרעננות
פרופ 'משה שרון ,האוני' העברית בירושלים
יחסו של מוחמד ליהודים והיחס לאמת
ולשקר בתרבות האיסלאם – גילויים חדשים
ארוחת צהריים ,קבלת חדרים ומנוחה
ד"ר יונתן יעקבס ,מכללת הרצוג ואוני' בר-אילן
השפעת הפולמוס היהודי מוסלמי על
הפרשנות של התנ"ך
קפה ועוגה

מועדי הסמינרים לשנת תשע"ו 0218-0212 -
 5-4בספטמבר  - 1025תקופת המלוכה משאול עד מלכים ג'
 20-9באוקטובר  - 1025מוזיקאים ומוזיקה יהודית
 24-21בנובמבר " - 1025נעלה בתמר” ,
היציאה מהחומות ,והעלייה הראשונה
 29-21בדצמ'  – 1025היישוב היהודי בגולן ובבשן
לאורך הדורות

 15:48-11:32ד"ר מרדכי קידר ,אונ' בר אילן
15:84

אנטישמיות איסלאמית מקורות ומטרות
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)

 01:32-02:22סעודת ליל שבת

ערב חופשי

שבת 01 ,במאי ( 0212י"ג באייר תשע"ו)
12:22-21:18
11:18-12:22
10:18-11:18
10:42-10:18
13:42-10:42

תפילה למתפללים וארוחת בוקר
פרופ' נחם אילן ,מכון לנדר
חיי היהודים בסביבת התרבות
המוסלמית הפורחת ,בימי הביניים
ד"ר נסים דנה ,אוני' בר-אילן
למי שייכת הארץ הזאת – על מעמד
היהודים בא"י על פי הקוראן
הפסקה להתרעננות
ד"ר שמעון גת ,אוני' בר-אילן ויד בן-צבי
מתי וכיצד נתקדשה ירושלים לאיסלאם?
סעודת צהריים ומנוחה
קפה ועוגה

12:32-13:42
11:22-12:32
 15:22-11:22ד"ר מרדכי קידר
האיסלאם והיהדות – מבט עכשווי

 15:48-15:22שולחן עגול עם המרצים המתארחים בשבת

משה שרון ,נחם אילן ,נסים דנה ושמעון גת
בהנחיית מרדכי קידר

15:82

(מנחה למתפללים)

( 02:14י-ם)

צאת השבת

 21-25בינואר ' – 1021המרת הדת' בהיסטוריה היהודית -
מגמות ודיוקנאות
 21-21בפבר'  – 1021ה ל ח " י  -מיאיר עד שמיר
 29-21במרץ  - 1021זרמים וכיתות בימי הבית השני
 21-25באפריל  - 1021מסעות ספר יונה בתרבות
ישראל והעולם

 12-10במאי  - 1021התפתחות האיסלאם ויחסו
לנצרות וליהדות
 21-21ביוני " - 1021לא שרתי לך ארצי" –
רחל המשוררת

________________

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 211-8801288
המעוניין לקבל הודעות בדוא"ל אודות הסמינרים מוזמן
לפנות אל אורי נוה בדוא"ל המצ"ב :או דרך האתר.
Avot.meyasdim.ziv@gmail.com

לצפייה בתוכניות עבר ועתיד אפשר להיכנס לאתר שפתחנו
ומתעדכן בהדרגה.
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

