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תוכנית סמינר  -ח ס י ד ו ת ה ב ע ש " ט
יום שישי ושבת 11-11 ,דצמבר 0101
ו'-ז' טבת תשפ"ב

יום שישי  11בדצמבר  , 0101ו' טבת תשפ"ב
 11:11-10:11התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה.
 11:11-11:11דברי פתיחה – ראובן שדה ,יו"ר העמותה וד"ר יואל רפל ,יועץ אקדמי ומרכז הסמינר
 11:11-11:11פרופ' עמנואל אטקס ,האוניברסיטה העברית
החסידות כמהפכה רוחנית ותרבותית.
 10:11-11:11פרופ' בנימין בראון ,האוניברסיטה העברית
במפנה הדורות – התמסדות החסידות.
 10:21-10:11הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
 14:21-10:21ד"ר יואל רפל ,אוניברסיטת בר אילן
לטייל עם הבעש"ט :כפרי הקרפטים -מז'יבוז'-טלוסט-מזריץ'-בעלז-ברדיצ'ב-אומן.
 11:11-14:21ארוחת צהריים ומנוחה
הדלקת נרות ברוח החסידות עם ד"ר זאב קיציס ותפילה למתפללים.
11:11
 11:11-14:21קפה ועוגה
 11:11-11:11ד"ר גדי שגיב ,האוניברסיטה הפתוחה
של מי אתה ילד? על האדמו"רים –ילדים בתנועת החסידות.
 10:01-11:01סעודת ליל שבת
 01:11-10:41ד"ר זאב קיציס ,אוניברסיטת בר-אילן
ב"טיש" חסידי שר ומספר על הבעש"ט.
שבת  11בדצמבר  ,0101ז' טבת תשפ"ב
 11:11-11:11ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:11-11:11יוכי ברנדייס ,סופרת

פתאום קם אדם -החידה שילדה את הספר "אדל".

 10:11-11:11פרופ' דב שוורץ,

אוניברסיטת בר אילן

חב"ד – בין משיחיות לציונות.

10:01-10:11
14:41-10:01
11:21-14:41
14:11-11:21
11:11-14:11
11:41-11:11
יציאת שבת

הפסקה
ד"ר רועי הורן ,חוקר חסידות ומרצה
מהבעש"ט לר' נחמן – סיפורה של שושלת חסידית.
מנחה ,סעודת צהריים ומנוחה
קפה ועוגה
פרופ' דן לאור ,אוניברסיטת תל-אביב
עגנון ,בובר וה'קורפוס חסידיקום' -בין 'אור הגנוז של בובר' ל'-סיפורי הבעש"ט' של עגנון'.
סיכום הסמינר :ד"ר יואל רפל וראובן שדה
11:14

עמותה מס' 85085461/45
דוא"לAvot.meyasdim.ziv@gmail.com :
אתר הביתhttp://www.avot-meyasdim.co.il/ :

סמינר אבות ומייסדים
ללימוד מורשת ישראל
מיסודו של אברהם צביון
אורי נוה – נשיא של כבוד

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  6/16614046בשעה  60100בבוקר .
פניות באתר לפני התאריך ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א

ת ע נ י נ ה.

*** מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל ל ,20-3335335-ואם אין תשובה  -ישאיר מספר טלפון והרשמת תשוב
אליו .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה הודעה דרך הקבלה של המלון (טלפון) 20-3335335:
דמי השתתפות בסמינר:
באגפי ערבה ושקד  ₪ 5,6,2 :לחדר זוגי
ו ₪ 5,053-לאדם בחדר ליחיד .
 ₪ 5,4,2לחדר זוגי
באגף אלון
ו  ₪ 5,553לאדם בחדר ליחיד.

מספר המקומות מוגבל ולכן כל הקודם זוכה!
תנאים :ביטול השתתפות :עד  01ימים לפני הסמינר ללא דמי ביטול.
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  01%-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.
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