אירועים ביטחוניים מכוננים מס' 4
תכנית מעודכנת
יועץ ומרכז:

מודי שניר

סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי 31 ,באוגוסט ( 2018כ' באלול תשע"ח)
 10:00- 09:00התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
מודי שניר ,יועץ ומרכז הסמינר
 11:15-10:15אריק נחמקין ,מ"פ בגדוד 89

גדוד  - 89הקומנדו הראשון בצה"ל וכיבוש 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 האוויר 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"
18:15-17:15

מר שלום מסורי  ,לוחם אצ"ל

18:29

הדלקת נרות (תפילה למתפללים)

כך החרמנו כסף ותחמושת מרכבות בריטיות

 21:00-19:30סעודת ליל שבת
ערב

חופשי

שבת 1 ,בספטמבר ( 2018כ"א באלול תשע"ח)
 09:55-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:00-10:00אלוף(מיל) עמוס חורב,סמג"ד הגדוד ה  6של הפלמ"

קרבות תש"ח בירושלים וסביבתה בהיבט אישי

12:00-11:00

הסופר 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

18:30
( 19:40י-ם)

הנפתי את הדגל בכותל המערבי
( מנחה למתפללים)
(צאת השבת)

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ח -תשע"ט 2019-2018 -
 31אוג' 1-בספטמבר  – 2018אירועים ביטחוניים מכוננים מס' 4
 20-19באוקטובר  - 2018לאה גולדברג – "בארץ אהבתה"
 24-23בנובמבר  – 2018יהדות ארה"ב – היסטוריה,
אמונה ,תרבות ,פוליטיקה
 22-21בדצמ'  – 2018ראשית הנצרות ,מכת יהודית
לדת חדשה
 26-25בינואר  - 2019חיים גורי – "לא תיתן את ליבנו
לשכוח" – שנה לפטירתו
 23-22בפבר'  - 2019העלייה השלישית והרביעית
עליות של ניגודים
 29-30במרץ  - 2019לא כך כתוב בתנ"ך –
המקרה של אברהם אבינו
 18-17במאי  - 2019מסורת יהודי אתיופיה – מבית שני
עד השיבה לירושלים
 15-14ביוני  - 2019אתיקה ,רפואה ,גנטיקה ומשפט

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור
מוקדם ככל האפשר

