למכותבי סמינר אבות ומייסדים שלום,
שנת הפעילות תשע"ח מסתימת השבוע ופנינו אל הסמינר הראשון לשנה הבאה
שיתקיים ב יום שישי ושבת  31אוג'  1-ספט'  2018כ'-כ"א אלול תשע"ח.

וכותרתו

" אירועים ביטחוניים מכוננים מס "4

פתחו את התוכניה ופעלו בהתאם לנוהל הרישום המפורט בראש התוכניה.
האתר יפתח לרישום סמוך שעת פתיחת ההרשמה

ההרשמה :במלון יערים –במעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור
המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5

ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמות ,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
ובקשו להצטרף לרשימת ההמתנה.
לבקשתכם צרפו את שמותיכם +טל נייד וציינו את תאריך הסמינר.
האתר ייפתח להרשמה :במוצאי שבת
(יום שבת בערב)
 23ב יוני  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 ₪ 1733 :לחדר זוגי

באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,243-לאדם בחדר ליחיד
בני זוג מתבקשים להקליד בטופס הרישום את שמות שניהם.
התשלום למלון עלה בסכום שולי של  43ש"ח לזוג בחדר זוגי ו  25ש"ח ליחיד בחדר יחיד
זו השנה האחרונה בה עולה התשלום על פי ההסכם הרב שנתי עם המלון ומכאן ואילך
לפחות  3שנים לא תהיינה עליות נוספות.
בעצה אחת עם היועץ ומרכז הסמינר מודי שניר בחרנו את המרצים המרתקים כל אחד וסיפורו
היחודי בעזרתם יוצג הנושא על ממדיו השונים.
כמו בשנים הקודמות בחר מודי דמויות מופת שסיפורם הוא סיפור תקומתה של המדינה
והלחימה על ביצורה ושיגשוגה.
כפי שתוכלו להתרשם מרשימת המשתתפים מצפה לנו גם השנה סמינר מרתק.

פרטים מדוייקים על הסמינר תמצאו בתוכניה המצורפת

כנספח ,אך לנוחיותכם מוצגת תוכנית

ההרצאות גם בדף הפתיחה של המייל.
לפתיחת התוכניה המופיעה כנספח יש ללחוץ על המלבן ובו כתוב לחץ כאן

יום שישי 31 ,באוגוסט ( 2018כ' באלול תשע"ח)
 10:00- 09:00התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
 10:00- 10:15דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
מודי שניר ,יועץ ומרכז הסמינר
 11:15-10:15אריק נחמקין ,מ"פ בגדוד 89
הקומנדו הראשון בצה"ל גדוד  89וכיבוש לוד
 12:15-11:15מר ברוך (בורקה) שוב ,יו"ר ארגון הפרטיזנים
ממלחמה בנאצים כפרטיזן להקמת חיל האויר

 12:35-12:15הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
 13:35-12:35מר שלמה הלל ,מארגן המבצע
מבצע "מייקלברג" – העפלה בדרך האויר מעירק

 15:45-13:35ארוחת צהריים ומנוחה
 16:15-15:45הפסקת קפה ועוגה
 17:15-16:15ירון בכר ,איש המוסד
מבצע "אשגר" – ההתנקשות בהרברטס צוקורס – "הקצב מריגה"
 18:15-17:15סא"ל (מיל ).מודי שניר ,חוקר ארץ ישראל
מבגידה להתאבדות – מבגידת "ינאי להתאבדות פיינשטיין ובראזני

18:29

הדלקת נרות למעונינות

 21:00-19:30סעודת ליל שבת
ערב

חופשי

שבת 1 ,בספטמבר ( 2018כ"א באלול תשע"ח)
 09:55-07:00ארוחת בוקר
 11:00-10:00מר שלום מסורי  ,לוחם אצ"ל

כך החרמנו כסף ותחמושת מרכבות בריטיות
 12:00-11:00הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) – לוחם פלמ"ח

"אני פחדן אני" – זיכרונותיו של פלמ"חניק
 12:20-12:00ה פ ס ק ה

 13:30-12:20אלוף (מיל ).עוזי דיין
קרבות רמת יוחנן ונפילת אבי זוריק דיין
 16:30-13:30סעודת שבת ומנוחה
 17:00-16:30הפסקת קפה ועוגה
 18:20-17:00סא"ל (מיל ).יורם זמוש ,מ"פ בגד' 71

הנפתי את הדגל בכותל המערבי
( 19:40י-ם)

(צאת השבת)

בברכה,

אורי נוה
יו"ר הנהלת אבות ומייסדים
0524770160
סמינר "אבות ומייסדים"
לדף הפייסבוק
לאתר
קליפ קצר של  5דקות אודות סמינר אבות:

https://youtu.be/1Bbd0cXZIGI

