סמינר "אבות ומייסדים"

למורשת ותרבות ישראל
מייסודו של אברהם צביון
וממשיכיו אברהם צביון ואורי נוה

תנועות משיחיות – עלייתן ושברן

יום שישי ושבת

 9-5באפריל ,2022

ז'-ח' בניסן תשפ"ב

יום שישי  5באפריל  , 2022ז' בניסן תשפ"ב
התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה
60:00-09:00
דברי פתיחה  -ראובן שדה ,יו"ר העמותה וד"ר מיכאל כץ ,יועץ אקדמי ומרכז הסמינר
60:68-60:00
ד"ר מוטי בנמלך ,המכללה האקדמית הרצוג
66:68-60:68
דוד הראובני ,שלמה מולכו והתמורות במשיחיות היהודית בראשית העת החדשה
ד"ר צבי סחייק ,מוזיאון "הבית של דונה גרציה" בטבריה
62:68-66:68
דונה גרציה ומורשת טבריה  -משיחיות מול מדיניות פרגמטית
הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
62:88-62:68
פרופ' יורם בילו ,האוניברסיטה העברית
68:88-62:88
"איתנו יותר מתמיד" -הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית
ארוחת צהריים ומנוחה
68:/8-68:88
קפה ועוגה
61:68-68:/8
גב' יסכה הרני ,חוקרת הנצרות הקדומה
61:68-61:68
"אנחנו מכריזים משיח צלוב!" פאולוס ,האגרת השניה אל הקורינתיים ,פרק ד'
פרופ' דב שוורץ ,אוניברסיטת בר-אילן
65:68-61:68
הרעיון המשיחי בהגות היהודית
הדלקת נרות ותפילה למתפללים
65:21
סעודת ליל שבת
26:80-69:80
שבת 9 ,באפריל  , 2022ח' בניסן תשפ"ב
ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
60:00-01:00
פרופ' דניאל שוורץ ,האוניברסיטה העברית
66:00-60:00
מלכים ,משיחים ובני בליעל  -בין ירושלים וקומראן בתקופה החשמונאית
ד"ר אריה מורגנשטרן ,המרכז האקדמי "שלם" ,ירושלים
62:00-66:00
דמותו המשיחית של הגר"א לאור ניסיונו לעלות לארץ ישראל ולחבר בה שולחן ערוך חדש
הפסקה
62:80-62:00
ד"ר דוד סורוצקין ,הקריה האקדמית אונו
68:80-62:80
משיחיות ואנרכיזם יהודי בשבתאות ובפרנקיזם
סעודת צהריים ומנוחה (מנחה)
61:00-68:80
קפה ועוגה
61:80-61:00
ד"ר מיכאל כץ ,אוניברסיטת חיפה
65:80-61:80
משיחיות ודיסוננס קוגנטיבי
מרצי הסמינר
69:20-65:80
פאנל – ציונות מול משיחיות
סיכום הסמינר :ד"ר מיכאל כץ וראובן שדה
69:/0-69:20
69:/0
יציאת שבת
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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 בהתאם לנוהלי הקורונה של מלון יערים.
בכל בקשה ציינו שם ,מספר טלפון ,תאריך הסמינר ובהערות רשמו העדפותיכם ובקשות
מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה:

ביום ראשון  01.4..1..בשעה  01.11בבוקר .

פניות באתר לפני התאריך ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א

ת ע נ י נ ה.

*** מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל ל ,1.-3330330-ואם אין תשובה  -ישאיר מספר טלפון
והרשמת תשוב אליו .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה הודעה דרך הקבלה של
המלון (טלפון) 1.-3330330:
דמי השתתפות בסמינר:

באגפי ערבה ושקד  ₪ 0,6,1 :לחדר זוגי
ו ₪ 0,.03-לאדם בחדר ליחיד .

מספר המקומות מוגבל ולכן כל הקודם זוכה!
למארגנים שמורה הזכות לדחית הסמינר במידת ותנאי התחלואה יחייבו זאת!
תנאים:

ביטול השתתפות :עד  01ימים לפני הסמינר ללא דמי ביטול.
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  31% -מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה ,או שהוצג אישור רפואי,
בגינו בוטלה ההשתתפות לא ייגבו דמי ביטול.

הערה :מועדי הדלקת נרות לפי זמני ירושלים.
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