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 5 :בפברואר 7102
פניות במייל לפני תאריך פתיחת ההרשמה –
לא תיענינה !

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
באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,113-לאדם 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 ( הדלקת נרות לפי ירושלים)

נושא הסמינר:

לא כך כתוב בתורה –
ממשה בן עמרם למשה רבנו
יועצים אקדמיים:

פרופ' יאיר זקוביץ
פרופ' אביגדור שנאן
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 31במרץ 1-באפריל 0212
ד'-ה' בניסן תשע"ז

יום שישי 31 ,במרץ ( 0212ד' בניסן תשע"ז)
20:58-20:22

התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה

 12:22-20:58דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה

הקדמה לסמינר  -פרופ' יאיר זקוביץ

 11:22-12:22גב' יסכה הרני ,חוקרת עצמאית ,מרצה
בנושא נצרות

10:22-11:22
10:02-10:22
13:58-10:02

13:32-13:58
12:22-13:32
15:12-12:22

15:02

משה בתיבה ,ישוע באבוס :דמיון ושוני
בין הגיבור המקראי לגיבור הברית החדשה
ד"ר חנוך בן פזי ,אוניברסיטת בר-אילן
על בדידותו של האיש ברחבי המדבר
במחשבה היהודית המודרנית
ה פ ס ק ה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
גב' בלהה בן אליהו ,מכון כרם ,מכללת דוד ילין
ומכללת אפרתה
על דמותו של משה בספרות העברית
בת-זמננו
ארוחת צהריים ומנוחה
קפה ועוגה
פרופ' מיכאל וולפה ,האקדמיה למוזיקה
ולמחול בירושלים
האופרה "משה ואהרון" מאת
ארנולד שנברג
( הדלקת נרות ותפילה למתפללים)

 01:22-10:32סעודת ליל שבת

ערב חופשי

שבת 1 ,באפריל ( 0212ה' בניסן תשע"ז)

20:82-22:22
11:22-12:22
10:22-11:22
10:02-10:22
13:58-10:02

13:32-13:58
12:22-13:32
15:32-12:22

15:32

( 10:38י-ם)

ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
פרופ' יאיר זקוביץ ,האוני' העברית בירושלים
דמויות כמשה בספרות המקראית
פרופ' נחם אילן ,הקריה האקדמית אונו –
קמפוס ירושלים
משה רבנו כצּופי מושלם
הפסקה
פרופ' אביגדור שנאן ,האוני' העברית בירושלים
סיפור משה והריגת המצרי – מן המקרא
לספרות היהודית-הלניסטית
ולספרות האגדה
סעודת שבת ומנוחה
קפה ועוגה
פרופ' אוריאל סימון ,אוניברסיטת בר-אילן
משה האיש – איש האלוהים
(מנחה למתפללים)
(צאת השבת)

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ז 0212-0213 -
 01-9בספטמבר  – 6102שאול טשרניחובסקי –
"מעין דור לפסל אפולו"
 5-4בנובמבר  - 6102תרבות הלדינו – במלאת שנה
לפטירתו של יצחק נבון ז"ל
 01-9בדצמ' – 6102

העלייה השנייה – מנהיגיה והוגיה

 7-2בינואר – 6107

נפוליאון והיהודים –
ומסעו לארץ ישראל

 4-3בפבר' – 6107

מרידות היהודים ברומאים –
המרד הגדול ,מרד התפוצות,
מרד בר כוכבא ומרד גאלוס

 4-3במרץ  - 6107מדע ,אתיקה ודת – הילכו יחדיו
 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 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/

