ההרשמה :במלון יערים –במעלה החמישה
להרשמה יש להתקשר אל נלי הרשמת במייל:
Rut.nevet@yearimhotel.co.il

ולהשאיר טלפון ושם-

סמינר אבות ומייסדים

אפשר להירשם 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 אליכם טלפונית לפי סדר כניסת ההודעות
פתיחת ההרשמה 11 :בספטמבר 6112
פניות במייל לפני תאריך פתיחת ההרשמה –
לא תענינה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לרשמת ל20-8331325-
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 ₪ 1,802 :לחדר זוגי בערבה שקד
ופפרמן ו  ₪ 1113לאדם בחדר ליחיד
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)

נושא הסמינר:

תרבות הלדינו –
במלאת שנה לפטירתו של
יצחק נבון ז"ל
ייעוץ אקדמי וריכוז הסמינר:

ד"ר טלילה אלירם
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 8-4לנובמבר 0212
ג'-ד' בחשון תשע"ז

יום שישי 4 ,בנובמבר ( 0212ג' בחשון תשע"ז)
20:32-25:32

התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה

 20:48-20:32דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה

פתיחה והצגת התוכנית – ד"ר טלילה אלירם
 11:22-20:48ד"ר צביקה סחייק ,מייסד "הבית של

דונה גרציה" בטבריה.
בעקבות היהודים מספרד ופורטוגל
 10:22-11:22פרופ' אדוין סרוסי ,האוניברסיטה העברית
השיר בלדינו :עברו ועתידו
 10:02-10:22ה פ ס ק ה
 13:32-10:02פרופ' מיכאל וולפה,
האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים
הטיפול במסורת הרומנסרו הספרדי
בשירתה של ברכה צפירה והשפעת
שירים אלה על פאול בן חיים ואחרים
מבין המלחינים האמנותיים בארץ
 13:32ואילך ארוחת צהריים ומנוחה
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)
12:10
 17:32-17:22קפה ועוגה
 15:32-17:32ארז נבון ,בנו של י צ ח ק נ ב ו ן
בית אבי
 02:32-10:22סעודת ליל שבת
 00:22-02:32משה בן רובין,
מספר סיפורי פולקלור לדינאי
עומר בן רובי ,עורך ושדרן רדיו ,מנהל
מחלקת השידורים בגלי צה"ל
"פלורנטין פינת סלוניקי" –
משה בן רובין בסיפורי פולקלור ,ובנו
עומר בן רובי על החזרה המוזיקלית
של אמני רוק עכשויים אל השורשים
הספרדיים של משפחתם

שבת 8 ,בנובמבר ( 0212ד' בחשוון תשע"ז)
20:48-27:18
11:22-12:22
10:22-11:22
10:02-10:22
13:32-10:02
12:32-13:32
17:22-12:32
15:22-17:22
( 17:04י-ם)

(תפילה למתפללים) וארוחת בוקר
גילה הדר ,אוני' חיפה
מכרמי ספרד ל"בוסתן ספרדי" –
שפה ,לבוש ,מנהג ואמונה
ד"ר אליעזר פאפו ,אוני' בן-גוריון בנגב
מעם לועז :ספר הספרים של שפת הלאדינו
הפסקה
ד"ר גדעון גרייף ,מכון "שם עולם"
שואת יהודי הבלקן
סעודת צהריים ומנוחה
קפה ועוגה
קובי זרקו ,מרצה וזמר רומנסות בלדינו
השם זרקו – האם יהודי נוצרי או מוסלמי
צאת השבת

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ז 0217-0212 -
 01-9בספטמבר  – 6102שאול טשרניחובסקי –
"מעין דור לפסל אפולו"
 5-4בנובמבר  - 6102תרבות הלדינו – במלאת שנה
לפטירתו של יצחק נבון ז"ל
 01-9בדצמ'  – 6102העלייה השנייה – מנהיגיה והוגיה
 7-2בינואר  – 6107נפוליאון והיהודים –
ומסעו לארץ ישראל
 4-3בפבר'  – 6107מרידות אחרונות – ממרד התפוצות
עד מרד גלוס
 4-3במרץ  - 6107אתיקה ,דת ומדע – תרומות הדדיות
 30במרץ 0-באפריל  - 6107לא כך כתוב בתורה -
ממשה בן עמרם למשה רבנו
 2-5במאי  - 6107אירועים ביטחוניים מכוננים
וביטחון לאומי (מס' )3
 07-02ביוני  - 6107ששת הימים" -יובל  51למלחמה"

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 277-8801288
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/

