ההרשמה במלון יערים (אורכידיאה)
במעלה החמישה
להרשמה יש להתקשר למייל המצ"ב אל נלי הרשמת
rut.nevet@yearimhotel.co.il

ולצרף טלפון ושם
אפשר להרשם גם דרך האתר:
/http://www.avot-meyasdim.co.il
במדור" :הרשמה לסמינרים".
הרשמת תחזור אלכם טלפונית לפי סדר כניסת
ההודעות

פתיחת ההרשמה 71:באפריל 0271
פניות במייל לפני תאריך פתיחת ההרשמה –
לא תענינה !
מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לנלי לטל20-8337325 :
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושֵ ם והיא תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 20-8337337

סמינר אבות ומייסדים
ללימוד מורשת ישראל
מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

נושא הסמינר:
"לא שרתי לך ארצי" –
ר ח ל המשוררת
ייעוץ אקדמי

ד"ר טלילה אלירם

דמי השתתפות ₪ 7,402:לחדר זוגי
 ₪ 788לאדם יחיד
לחדר באגפי שקד ,פפרמן וערבה המחודשים

מספר המקומות מוגבלכל הקודם זוכה!

ביטול השתתפות :עד  72ימים לפני הסמינר.
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  82%מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי,לא יגבו דמי ביטול.
אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות
בין ההרצאות (זמני התפילות לפי ירושלים)

סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים
קיבוץ מעלה החמישה
 75-71ביוני 0271
י"א-י"ב בסיוון תשע"ו

יום שישי( 71.1.0271,י"א בסיוון תשע"ו)
 0:48-20:22התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה
 72:22-0:48אורי נוה ,יו"ר העמותה -דברי פתיחה
+יועצת אקדמית –הקדמה לסמינר
 77:22-72:22ד"ר טלילה אלירם ,אוני' בר-אילן
"שם הרי גולן" – נעמי ורחל על
גדות הכינרת (שירי רחל שהולחנו
ע"י נעמי שמר)
 70:32-77:22נאוה שפיצר מראיינת את
ד"ר אורי מילשטיין ,נכד אחותה של
ר ח ל – הופעה ושירה בציבור
משולבים בסיפורי הבית והמשפחה
של רחל
 70:82-70:32ה פ ס ק ה
 74:22-70:82פרופ' מיכאל וולפה,
האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים
"הן דמה בדמי זורם" – על המוזיקליות
המיוחדת של שירתה של המשוררת רחל
ועל התקבלותה כתמלילנית ללחנים
פופולאריים במהלך הדורות
 71:22-74:22ארוחת צהריים ומנוחה
 71:32-71:22הפסקת קפה ועוגה
 70:22-71:32תא"ל יאיר כהן ,מנכ"ל Peritech
(לשעבר מפקד ) 5022
רחל והספר הלבן
הדלקת נרות (ותפילה למתפללים)
70:70
 07:32-02:22סעודת ליל שבת
ערב חופשי

שבת( 75.1.0271 ,י"ב בסיוון תשע"ו)

( 20:48-21:78תפילה למתפללים) וארוחת בוקר
 77:22-72:22חמוטל בר-יוסף ,משוררת וחוקרת ספרות
ר ח ל  -האמנות שמעבר לפשטות
 70:22-77:22בלפור חקק ,בעבר יו"ר אגודת
הסופרים העבריים
המסע שלי אל רחל
 70:02-70:22הפסקה
 73:78-70:02ד"ר מרדכי נאור ,סופר ,חוקר ארץ-ישראל
והתקשורת הישראלית
ר ח ל ובית "דבר" – בחייה ולאחר מותה
 71:32-73:78סעודת שבת ומנוחה
 71:22-71:32הפסקת קפה ועוגה
 75:32-71:22יוסף אורן ,חוקר ומבקר ספרות
סוד האהבה הנמשכת לשירת רחל
(מנחה למתפללים)
75:48
יציאת השבת
02:32

מועדי הסמינרים לשנת תשע"ו0271-0278-
 5-4בספטמבר  - 1025תקופת המלוכה משאול עד מלכים ג'
 20-9באוקטובר  - 1025מוזיקאים ומוזיקה יהודית
 24-21בנובמבר " - 1025נעלה בתמר” ,
היציאה מהחומות ,והעלייה הראשונה
 29-21בדצמ'  – 1025היישוב היהודי בגולן ובבשן
לאורך הדורות
21-25בינואר ' – 1021המרת הדת' בהיסטוריה היהודית -
מגמות ודיוקנאות

 21-21בפבר'  – 1021ה ל ח " י  -מיאיר עד שמיר
 29-21במרץ  -1021זרמים וכתות בימי בית שני
 21-25באפריל -1021מסעות ספר יונה בתרבות
ישראל והעולם
12-10במאי -1021התפתחות האיסלם ויחסו
לנצרות וליהדות
21-21ביוני " - 1021לא שרתי לך ארצי" –
רחל המשוררת

___________________

שינוי בנושא הסמינר,במועדו או בתוכנית ההרצאות,
עקב אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל
האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 211-8807288
המעוניין לקבל הודעות בדוא"ל אודות הסמינרים מוזמן
לפנות אל אורי נוה בדוא"ל המצ"ב :או דרך האתר.
Avot.meyasdim.ziv@gmail.com

לצפייה בתוכניות עבר ועתיד אפשר להיכנס לאתר שפתחנו
ומתעדכן בהדרגה.
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

