ההרשמה :במלון יערים –במעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור לרישום הממוחשב:
https://goo.gl/cynRVw

ולמלא הזמנה מפורטת כולל שם ,טלפון ,מייל ,אגף
מבוקש ,כרטיס אשראי .ובקשות מיוחדות.
אישור אוטומטי ישלח למייל שלכם כאסמכתא.
אם לא נותרו חדרים תקבלו אישור שאתם בהמתנה.

סמינר אבות ומייסדים
ללימוד מורשת ישראל

גם מדור" :הרשמה לסמינרים" שבאתר יעודכן בהתאם.

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

ההרשמה נפתחת :במוצאי שבת (יום שבת בערב)

נושא הסמינר:

לברורים פנו לנלי reservations@yearimhotel.co.il

 2בספטמבר  2102בשעה 22.11
פניות באתר לפני התאריך ולפני
שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !
מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לנלי ל 20-8331325

יהודה ואדומיאה
הישרדות יהודית לאחר החורבן

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

פרופ' אסתי אשל

דמי השתתפות ₪ 1,602 :לחדר זוגי
באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,015-לאדם בחדר ליחיד

סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה

יועצת אקדמית:

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 (הדלקת נרות לפי ירושלים)

יום שישי ושבת
 01-02באוקטובר 0212
ל' תשרי-א' חשון תשע"ח

יום שישי 02 ,באוקטובר ( 0212ל' בתשרי תשע"ח)
12:22-20:22
12:18-12:22
11:32-12:18
10:12-11:32
10:32-10:12
13:32-10:32

18:88-13:32
16:08-18:88
12:08-16:08
12:06

התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
דברי פתיחה והקדמה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
פרופ' אסתי אשל ,יועצת אקדמית
פרופ' בעז זיסו ,אוני' בר אילן
היישוב הכפרי ביהודה ובאדומיאה
לאחר חורבן הבית השני
פרופ' חיים בן דוד ,מכללת כנרת
מתי נעלם היישוב היהודי בעבר הירדן?
ה פ ס ק ה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
מר יובל ריבלין ,מכללת דוד ילין
ומכון "כרם" בירושלים
'קול תפילה מבית ריק' :גלות ישראל
כמציאות היסטורית וכסמל על-זמני
בקולנוע העכשווי
ארוחת צהריים ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
ד"ר גיא שטיבל ,אוני' תל-אביב
"צריך שניים לטנגו" – איליה קפיטולינה
ונקודת המבט הרומית
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)

 02:22-15:32סעודת ליל שבת
 01:18-02:22ד"ר מאיר בן שחר ,מכללת שאנן

'במהרה בימינו' :התפילה למען
המקדש והמינּות הנוצרית

שבת 01 ,באוקטובר ( 0212א' בחשון תשע"ח)

20:82-22:22
11:22-12:22

10:22-11:22
10:02-10:22
13:32-10:02
16:32-13:32
12:22-16:32
15:18-12:22

ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
ד"ר דורון שר אבי ,המכללה האקדמית הרצוג
על פליטים ,מפקדים ומשתמטים בין
הר חברון לחוף ים המלח בסופו של
מרד בר כוכבא
פרופ' אסתי אשל ,אוני' בר אילן
'שנת ארבע לחורבן בית ישראל' –
שטר יהודי ייחודי ממדבר יהודה
הפסקה
פרופ' חננאל מאק ,אוני' בר-אילן
בר כוכבא :המרד ,הגזירות והתוצאות –
התרנגולת ,הביצה והאפרוח
סעודת שבת ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
פרופ' אביגדור שנאן ,האוני' העברית בי-ם
החורבן בראי הספרות:
אשמה ,קינה ונחמה

( 15:32י-ם) (צאת השבת)

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ז-תשע"ח 0215-0212 -
 2-1בספטמבר  21 – 2112שנה למלחמת הקוממיות -
מתכנית החלוקה לשביתת הנשק
 21-21באוקטובר  - 2112יהודה ואדומיאה –
הישרדות יהודית אחר החורבן
 111שנה לארגון ניל"י ולכניסת
 2-1בדצמ' – 2112
אלנבי לירושלים
 01-22בדצמ'  – 2112תנועת הבריחה ,ההעפלה
ומחנות העקורים
 22-22בינואר  - 2112שומרונים וקראים מול רבניים
 22-20בפבר'  - 2112ביקורת המקרא והביקורת עליה
 22-20במרץ  - 2112לא כך כתוב בתנ"ך –
המקרה של אליהו הנביא
(שבת הגדול)
 22-22באפריל  - 2112לאה גולדברג – "אולי מבט אחר"
 22-22במאי  - 2112בחזית המדע והטכנולוגיה
הישראלית (מס' )2
 20-22ביוני 2112

" -מי אתה ,חיים נחמן ביאליק?"

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 222-8801288
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/

