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 מיסודו של עובדיה בן שלום האגודה לטיפוח חברה ותרבות
 

 "שירת תימן" – שבת עיון ותרבות בנושא
 

 שבת שירה –" בשלח" שבת
 

 אשקלון.-אין"-, מלון "הולידי(9-11/1/1/11ד )"י' בשבט ה'תשע-שבת, ח'-ימים חמישי

 

 (42/2/1/9) –' שבטחיום חמישי 

  קבלת חדרים //:10

 בית הכנסת )קומת כניסה( -מנחה תפילת  /13:6

 )קומת כניסה( חדר אוכל -  ארוחת ערב //:10

 ממיטב שירת תימן ערב אמנותי //:11

 איתן-אהרון עמרם, ציפורה עורקבי, אהרון ירימי והמשוררת רחל אברהםהמשורר בהשתתפות: 

 קלידים והגברה: איציק גיאת אחרק

 מנחה: מר שאול ליבי

 

 (/9/12/2/1) –' שבט טיום שישי 

 בית הכנסת )קומת כניסה(  -תפילת שחרית    /3:6

 חדר אוכל )קומת כניסה( –ארוחת בוקר  //:7-//:/1

 
 (1קומה  –)אולם דלילה    "שירת תימן"בנושא  אסדנ

 

 //:/1-/1:/1 ר יגאל בן שלום"ד פתיחה

 /1:/1-/1:/1 פרופ' יוסף טובי ייחודה של שירת רבי שלום שבזי.

יַואן   /1:/1-//:11 ר אורי מלמד"ד של יהודי תימן )כולל מצגת(ַהלֵּלֹות בלשון הערבית בדִּ

 //:11-/11:1 הרב יוסף עראקי מהי? -שירת קודש 

 /11:1-/11:1 אהרון עמרםהמשורר  הדגמה משירת תימן

 

 

 /11:1-//:11 הפסקה

 //:11-/11:1 ד"ר רחל אברהם איתן רצון הלוי ושירתו

 /11:1-/11:1 צביה טוביר "ד סוגיות בשירת נשות תוניסיה

 /11:1-//:16 ר שרונה תם עמוסי"ד בשירת נשות תימן" נפלאות התבונה"

  



 לק"י

 
    שבת שלום

 

                  הדלקת נרות בלובי המלון )אין להדליק נרות בחדרים( - כניסת שבת 1/:1/

  

 (/קומה  -שיר השירים )אולם דלילה  1:11/

 תפילת מנחה        

 ערבית של שבתתפילת         

  (1קומה  -ארוחת ליל שבת חגיגית )אולם שמשון  //:10

 דברי תורה, שירה והרצאות סביב שולחנות ערוכים )ג'עלה(. //:/1

  דברי פתיחה  -שלום -ר יגאל בן"ד

 מעניינא דיומא -הרב יוסף עראקי         

 יהודי תימן בזמן המשנה והתלמוד–פרופ' יוסף טובי         

 

 (/2/2/1//9' שבט )שבת, ייום 

 קפה ועוגה /3:6

 (1קומה  -תפילת שחרית )אולם דלילה   //:7

 גב' אהובה בן שלום – שיח נשים //:9

 (1קומה  -אולם שמשון )מלווה בדברי תורה ושירה  ארוחת שבת /6:/1

 (1קומה  –)אולם דלילה  "שירת תימן"בנושא  הרצאות    /11:6

 (Case Studyִמְקֶרה )-ה'ַקִציּד' כאשנב לתולדות יהודי תימן: ֵחֶקרשירת  –ר אורי מלמד "ד

 תימן כאדריכליות השירה ותנש -עמוסי -ר שרונה תם"ד

 (1קומה  - דלילהתפילת מנחה )אולם  //:16

 

 (1קומה  - שמשון)אולם  ת שבתסעוד   /10:6

                                                                                          דברי סיכום - שלום-ר יגאל בן"ד

                                                                       יציאת השבת 3:11/

 (1קומה  - דלילהתפילת ערבית )אולם 

  הבדלה

 

 : מר שאול ליבימנחה            : הרב יוסף עראקירב השבת             

 

 בברכת שבת שלום נעימה ומחכימה

 יו"ר האגודה –ד"ר יגאל בן שלום 


