יום שישי ושבת,
 18-17ביוני 2022
יח' – יט' בסיוון' תשפ"ב

"כסנה הבוער בדמו"-
אורי צבי גרינברג בין פואטיקה לאידאולוגיה
יום שישי  17ביוני  , 2022יח' בסיוון תשפ"ב
 10:00-09:00התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה.
 10:15-10:00דברי פתיחה – ראובן שדה ,יו"ר העמותה ופרופ' תמר וולף-מונזון ,יועצת אקדמית ומרכזת הסמינר
 11:15-10:15פרופ' אריה נאור
מושפלת ,דגולה ומעוטרת  -ירושלים של אצ"ג
 12:15-11:15ד"ר יהושבע סמט-שיינברג
ב(מ)כתב המכווה – שירה ,כתבי יד ומכתבים – ביקור וירטואלי בארכיון אצ"ג
 12:40-12:15הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
 13:40-12:40דוד יהונתן גרינברג וד"ר יואל רפל
'שם ליד הנחל' – בעקבות אצ"ג במחוזות ילדותו
 16:30-13:40ארוחת צהריים ומנוחה
 17:00-16:30קפה ועוגה
 18:00-17:00פרופ' דן מירון
אחרי הקינה לכל בית ישראל  -איך ניהל אצ"ג את יציאתו מספירת האבל
 19:00- 18:00פרופ' חמוטל בר-יוסף
ארץ ישראל בשירו של אצ"ג "הזדהות"
הדלקת נרות ותפילה למתפללים
19:11
 21:00-19:30סעודת ליל שבת
שבת  18ביוני  ,2022יט' בסיוון תשפ"ב
 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:00-10:00פרופ' אריה אלדד
'באזני ילד אספר'  -שירה מגייסת
 12:00-11:00ד"ר נטע דן
תרועת אימים שאינה פוסקת :עיצוב הסגנון בשירת אצ"ג

 12:20-12:00הפסקה
 13:20-12:20פרופ' דן לאור
אורי צבי גרינברג בכנסת הראשונה

 17:20-13:20סעודת צהריים ומנוחה (מנחה)
 17:50-17:20קפה ועוגה
 18:50-17:50פרופ' תמר וולף-מונזון
על צפנים פואטיים ומשמעותם בשירתו המוקדמת של אצ"ג – עיון בשיר 'רעֵ ב בארץ ישראל'

 20:20-18:50סיכום הסמינר :פרופ' תמר וולף-מונזון וראובן שדה
יציאת שבת
20.29

ההרשמה לסמינר
תבוצע ישירות במלון יערים – במעלה החמישה.

להרשמה יש לפתוח את הקישור המעודכן לרישום הממוחשב:

https://goo.gl/1HKtZ5
יש למלא הזמנה מפורטת כולל שמות שני בני הזוג ,טלפון ,מייל ,אגף מבוקש ,כרטיס אשראי ובקשות
מיוחדות.
אישור  /אסמכתא להרשמה ישלח אוטומטית למייל שלכם.
אם לא נותרו חדרים פנו בקישור הזה ,לבירורים או להצטרף לרשימת ההמתנה:

reservations@yearimhotel.co.il
רשאים להירשם לסמינר רק בעלי תו ירוק !
בכל בקשה ציינו שם ,מספר טלפון ,תאריך הסמינר ובהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה:
ביום ראשון  8.5.2022בשעה  10.00בבוקר .
פניות באתר לפני התאריך ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א

תענינה.

*** מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל ל ,02-5331351-ואם אין תשובה  -ישאיר מספר טלפון והרשמת תשוב
אליו .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה הודעה דרך הקבלה של המלון (טלפון) 02-5331331:
דמי השתתפות בסמינר:
באגפי ערבה ושקד  ₪ 1,690 :לחדר זוגי
ו ₪ 1,213-לאדם בחדר ליחיד .

מספר המקומות מוגבל ולכן כל הקודם זוכה !
תנאים :ביטול השתתפות :עד  10ימים לפני הסמינר ללא דמי ביטול.
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  50%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה ,או שהוצג אישור רפואי,
בגינו בוטלה ההשתתפפות לא ייגבו דמי ביטול.
הערה :מועדי הדלקת נרות לפי זמני ירושלים.

