סיפורה של יהדות תימן

יום שישי ושבת,
 7-8בינואר 2222
ה'-ו' בשבט תשפ"ב
יום שישי  7בינואר  , 2222ה' בשבט תשפ"ב
02:22-20:22
02:22-02:22
00:22-02:22
02:22-00:22
02:02-02:22
03:02-02:02
07:22-03:02
06:00
07:32-07:22
08:32-07:32
00:32-08:32
22:04-00:32

התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה.
דברי פתיחה – ראובן שדה ,יו"ר העמותה ופרופ' יוסף יובל טובי ,יועץ אקדמי ומרכז הסמינר
ברכות -ד"ר יגאל בן שלום ,יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות.
ד"ר גילה פלם ,הספריה הלאומית
הזמר של יהודי תימן בארץ ישראל ובמדינת ישראל.
ד"ר יעקב שריג ,אקדמיית אלקאסמי
יהודי תימן בראי הספרות החדשה בא"י ובמדינת ישראל.
הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
פרופ' זהר עמר ,אוניברסיטת בר-אילן
סממני הבושם והקטורת במסורת יהודי תימן.
ארוחת צהריים ומנוחה
הדלקת נרות ותפילה למתפללים.
קפה ועוגה
פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן ,האוניברסיטה הפתוחה
ההתיישבות של יהודי תימן בארץ ישראל.
השופט בדימוס משה דרורי ,סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בירושלים (בדימוס) ,האוניברסיטה העברית
פסיקות הדיין הרב יוסף קאפח בבתי הדין הרבניים.
סעודת ליל שבת

שבת  8בינואר  ,2222ו' בשבט תשפ"ב
 02:22-27:22ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 00:22-02:22פרופ' יוסף יובל טובי ,אוניברסיטת חיפה
יהודי תימן בצל שלטון האסלאם.

 02:22-00:22פרופ'

אליעזר שלוסברג ,אוניברסיטת בר-אילן

פרשנות המקרא של חכמי תימן.

 02:22-02:22הפסקה
 03:32-02:22פרופ' שאול רגב ,אוניברסיטת בר-אילן
הספרות הרבנית של יהודי תימן.

04:42-03:32
06:22-04:42
07:22-06:22
07:34-07:22
יציאת שבת

סעודת צהריים ומנוחה( מנחה)
קפה ועוגה
פרופ' יוסף יובל טובי ,אוניברסיטת חיפה
רבי שלום שבזי ושירת יהודי תימן.
סיכום הסמינר :פרופ' יוסף יובל טובי וראובן שדה
07:20

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  21.21.1012בשעה  20.00בבוקר .
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 .

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.

