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.
אם לא נותרו חדרים פנו לנלי :בקישור הזה (גם לברורים)
reservations@yearimhotel.co.il

אם לא נותרו חדרים בקשו להצטרף לרשימת ההמתנה.
לבקשתכם צרפו את שמכם  +טל' נייד וציינו את תאריך
הסמינר .בהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה :במוצ"ש (יום שבת בערב)
 1בספטמבר  2018בשעה 22.00
פניות באתר לפני התאריך
ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לנלי ל02-5331308-
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושֵ ם והיא תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 02-5331325

דמי השתתפות ₪ 1,733 :לחדר זוגי
באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,243-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.
אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות
שבין ההרצאות (הדלקת נרות לפי ירושלים)

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:

בארץ אהבתה:
לאה גולדברג
יועץ אקדמי:

ד"ר גדעון טיקוצקי
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 20-19באוקטובר 2018
י'-י"א בחשון תשע"ט

יום שישי 19 ,באוקטובר ( 2018י' בחשון תשע"ט)
 10:00- 09:00התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
 10:15-10:00פתיחה והצגת התכנית  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
ד"ר גדעון טיקוצקי ,יועץ אקדמי
 11:15-10:15ד"ר רוחמה אלבג ,מכללת לוינסקי לחינוך

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ח -תשע"ט 2018-2019 -

מסעות ותחנות – בעקבות לאה גולדברג
 12:15-11:15ד"ר ענת ויסמן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
לאה גולדברג :האומץ לחולין
 12:35-12:15הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
 13:45-12:35נאוה שפיצר ,מפיקה ומנחה מופעים מוסיקליים
מארחת את מולי שפירא (גל"צ) עם סיפורים
מהיכרותו האישית את לאה גולדברג +שירה בציבור
בהשתתפות החלילנית רוני שפיצר.
 17:00-13:45ארוחת צהריים ומנוחה
 17:30-17:00הפסקת קפה ועוגה
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)
17:27
 19:45-18:30פרופ' חיים באר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
"פתח לנו שער":
המקורות בשירת לאה גולדברג
 21:15-19:45סעודת ליל שבת

 31באוג' 1-בספט'  – 2018אירועים ביטחוניים מכוננים
מס' 4
 20-19באוקטובר  - 2018לאה גולדברג – "בארץ אהבתה"
 24-23בנובמבר  – 2018יהדות ארה"ב – היסטוריה ,אמונה,
תרבות ,פוליטיקה
 22-21בדצמבר  – 2018ראשית הנצרות – מכת יהודית
לדת חדשה
 חיים גורי" ,לא תיתן את 26-25בינואר 2019
ליבנו לשכוח" – שנה לפטירתו
 23-22בפברואר  - 2019העלייה השלישית והרביעית -
עליות של ניגודים
 30-29במרץ  - 2019לא כך כתוב בתנ"ך –
המקרה של אברהם אבינו
 מסורת יהודי אתיופיה – 18-17במאי 2019
מבית שני עד השיבה לירושלים
 אתיקה ,רפואה ,גנטיקה ומשפט 15-14ביוני 2019

12:00-11:00

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
ולמלא טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:

ערב

חופשי

שבת 20 ,באוקטובר ( 2018י"א בחשון תשע"ט)
 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:00-10:00פרופ' חמוטל בר-יוסף ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

12:20-12:00
13:30-12:20
16:30-13:30
17:00-16:30
18:30-17:00

( 18:38י-ם)

בין קוסמפוליטיּות לעבריּות:
דיוקנה של לאה גולדברג
פרופ' יעל דר ,אוניברסיטת תל-אביב
יצירתה של לאה גולדברג לילדים
הפסקה
ד"ר גדעון טיקוצקי  ,האוניברסיטה העברית
" ְלפָנים אהבתיך ,ברלין":
לאה גולדברג והתרבות הגרמנית
סעודת שבת ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
פרופ' אריאל הירשפלד ,האוניברסיטה העברית
על משמר הנאיביות :מקומה של
לאה גולדברג בספרות ובתרבות העברית
(צאת השבת)

http://www.avot-meyasdim.co.il/

