ההרשמה :במלון יערים – במעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור
המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5

ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמות שני בני הזוג ,טלפון,
מייל ,אגף מבוקש ,כרטיס אשראי ובקשות מיוחדות.
אישור אוטומטי יישלח למייל שלכם כאסמכתא.
הערה חשובה להליך הרישום :אם תהיה שוב תקלה
ברישום הממוחשב יקבל הפונה הודעה לבצע את הרישום
דרך אתר המלון  ,שהואhttp://bit.ly/2MHSA4k :
ועל הצג יופיע הסמינר עם האפשרויות לבחירת חדרים.
אם לא נותרו חדרים פנו לבר לפידות בקישור הזה:
( reservations@yearimhotel.co.ilגם לברורים).
ובקשו להצטרף לרשימת ההמתנה.
לבקשתכם צרפו את שמכם  +טל' נייד וציינו את תאריך
הסמינר .בהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה:
ביום ראשון ,ה 5-בינואר  2020בשעה ,10:00
למחרת סמינר עמוס עוז – שנה לפטירתו
פניות באתר לפני התאריך
ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לבר ל02-5331351-
אם אין תשובה אי-אפשר יהיה להשאיר הודעה קולית -
אך אפשר להשאיר לה הודעה דרך הקבלה של המלון
 02-5331331וישובו אליכם.

דמי השתתפות ₪ 1,690 :לזוג בחדר זוגי
באגפי ערבה ,שקד ופפרמן
ו ₪ 1,213-לאדם בחדר ליחיד
מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות :עד  10ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  50%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי ,לא ייגבו דמי ביטול.

סמינר אבות ומייסדים
למורשת ותרבות ישראל –
מהתנ"ך עד הפלמ"ח
מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

נושא הסמינר:

זרמים אמוניים ביהדות
ויחסי הגומלין ביניהם
ייעוץ אקדמי וריכוז

פרופ' דב שוורץ
ד"ר מוטי פרידמן
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 8-7בפברואר 2020
י"ב-י"ג בשבט תש"פ

יום שישי 7 ,בפברואר ( 2020י"ב בשבט תש"פ)
 10:00- 09:00התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה

 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה

פרופ' דב שוורץ ,יועץ אקדמי

 11:15-10:15הרב ד"ר עידו פכטר ,רב קהילת ישראל הצעיר,
רמת פולג

האורתודוקסיה באמריקה
והתנועה הקונסרבטיבית

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ט -תש"פ – 2020-2019
 14-13בספט' 2019

 -אירועים ביטחוניים מכוננים מס'5

 26-25באוקטובר  - 2019מלחינים ומשוררים חברי ויוצאי

 12:15-11:15פרופ' אבינועם רוזנק,
האוניברסיטה העברית בירושלים
12:40-12:15
13:50-12:40
16:00-13:50
16:30-16:00
16:38
18:30-17:30

היהדות הרפורמית:
על זהות יהודית ,הומניזם והלכה
הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
פרופ' דב שוורץ ,אוניברסיטת בר-אילן
מהסתר לגילוי :מחב"דניק לחרד"לניק
ובחזרה
ארוחת צהריים ומנוחה
קפה ועוגה
הדלקת נרות-י-ם(ותפילה למתפללים)
ד"ר גילי זיוון ,מרכז הרצוג
ובי"ס מנדל למנהיגות חינוכית
על מודרניזם ופוסט מודרניזם
בתוככי הציונות הדתית

 19:30-18:30ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי,

האוניברסיטה הפתוחה

החברה החרדית לדורותיה
 21:30-19:30סעודת ליל שבת
ערב חופשי

התנועה הקיבוצית
 30-29בנובמבר 2019

– "ביתא ישראל –
מאתיופיה לירושלים

 4-3בינואר 2020

 -עמוס עוז – שנה לפטירתו

 8-7בפברואר 2020

 זרמים אמוניים ביהדותויחסי הגומלין ביניהם

 7-6במרץ 2020

-

העלייה החמישית  -היקים

 4-3באפריל 2020

-

שיר השירים

 9-8במאי 2020

 -תנועות משיחיות

 13-12ביוני 2020

 -מדינת ישראל כחלוצת הייטק

שבת 8 ,בפברואר ( 2020י"ג בשבט תש"פ)

 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)

 11:00-10:00פרופ' שמואל פיינר ,אוניברסיטת בר-אילן
ומכון הרטמן

12:00-11:00
12:20-12:00
13:20-12:20

16:00-13:20
16:30-16:00
17:30-16:30
17:45-17:30
( 17:56י-ם)

משבר החילון ואסטרטגיות
התגובה על סף המאה
פרופ' אבי שגיא ,אוניברסיטת בר-אילן
התגוונות הזהויות –
זהויות רב-תרבותיות
הפסקה
פרופ' רוחמה ויס ,היברו יוניון קולג'
מעמד האשה במערבולת הזרמים:
האורתודוקסיה ,הרפורמה
והתנועה הקונסרבטיבית
ארוחת צהריים ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
הרב ד"ר צבי הרשקוביץ ,אוניברסיטת בר-אילן
מגמות משיחיות בציונות הדתית
סיכום :פרופ' דב שוורץ ואורי נוה
יציאת השבת

אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות שבין ההרצאות
(הדלקת נרות לפי ירושלים)

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב אילוץ
חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 077-5591055
או לאורי נוה במייל Avot.meyasdim.ziv@gmail.com
משתתפים חדשים המעוניינים לקבל הודעות בדוא"ל
על אודות הסמינרים מוזמנים להיכנס לאתר העמותה
ולמלא טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

