ההרשמה במלון אורכידיאה – מצפה ירושלים

במעלה החמישה
להרשמה יש להשאיר הודעה במייל של רותי נבט,
כולל טלפון ושם והיא תענה לפי סדר כניסת ההודעות
rutin@hotel5.co.il

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל אל רותי נבט
 20-8331325 :ולהסדיר הרשמתו.
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושם ורותי תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 208331331
פתיחת ההרשמה רק :ביום א'51 ,במרץ 5151
פניות במייל לרותי לפני תאריך פתיחת ההרשמה –
לא

תענינה !

דמי השתתפות ₪ 1,093 :לחדר זוגי
 ₪ 728לאדם יחיד

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

נושא הסמינר:

אירועים ביטחוניים מכוננים
בין המלחמות

תוספת  ₪ 011לחדר באגפי שקד ופפרמן המחודשים

מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!

ביטול השתתפות :עד  13ימים לפני הסמינר.
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  03%מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי,לא יגבו דמי ביטול.
אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות
שבין ההרצאות (זמני התפילות לפי ירושלים)

יועץ ומרכז הסמינר :מודי שניר
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון מעלה החמישה
יום שישי ושבת
 2-1במאי2310
י"ב-י"ג באייר תשע"ה

יום שישי 1 ,במאי (י"ב באייר תשע"ה)
 13:33-39:33התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה
 13:10-13:33אורי נוה ,יו"ר העמותה
ומודי שניר ,מרכז הסמינר -דברי פתיחה
 11:10-13:10דוד בן עוזיאל (טרזן) ,מראשוני יחידה 131
הקמת יחידה  131ופעולות התגמול הראשונות
 12:10-11:10דר' אפרת זקבך ,חוקרת יחידה  131ומורשתה
מורשת יחידה  131ופעולת הנקם של הר-ציון
 12:03-12:10ה פ ס ק ה
 10:03-12:03מירי פירסטנברג ,הניצולה היחידה מהאוטובוס
סא"ל (מיל ).מודי שניר – רקע ואפילוג
ההתנקשות באוטובוס מעלה עקרבים
 10:50-10:03ארוחת צהריים ומנוחה
 11:33-10:50סא"ל (מיל ).דוד שטנר ,חבר משלחות
ישראל בשיחות השלום בתחומי גבולות ומים
הקרב על המים – המאבק על פרויקט
ההטיה של מקורות הירדן
 11:03-11:33הפסקת קפה ועוגה
 14:53-11:03תא"ל (מיל ).צורי שגיא ,יועץ צבאי
למולא מוסטפה ברזאני
הקשרים המיוחדים עם הכורדים
משנות ה 03-ואילך
הדלקת נרות
14:55
(תפילת מנחה וקבלת שבת למתפללים)
 21:33-19:50סעודת ליל שבת
ערב חופשי

שבת 2 ,במאי (י"ג באייר תשע"ה)
39:03-31:10

ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)

 11:10-13:33תא"ל (מיל ).הדר קמחי,מפקד מבצע הברחת
הספינות ומפקדהצוללות.

ספינות שרבורג והצוללת "דקר"
 12:10-11:10אל"מ מוקי בצר ,ממפקדיה הבכירים
של סיירת מטכ"ל
מבצע "אביב נעורים" – ההתנקשות
בראשי המחבלים בביירות
 12:03-12:10ה פ ס ק ה
 10:03-12:31ברוך( קיצ'י) ורותי גרוס ,מהחטופים ששוחררו
זיכרונות מאנטבה
 10:03סעודת צהריים ומנוחה
 10:03-10:33קפה ועוגה
 14:33-10:03אל"מ (מיל ).חגי כץ ,טייס בצוות התוקף

מבצע "אופרה" – תקיפת הכור בעיראק
19:04

יציאת השבת

מועדי הסמינרים לשנת תשע"ה 2310-2315 -
 42-42באוקטובר

- 4102

 44-40בנוב' - 4102

מיהו העם הנבחר

ספר שופטים:
"בימים ההם אין

מלך בישראל"
 42-42בדצמ' " - 4102שניים אוחזים בטלית" –
תרבות
המחלוקת בהיסטוריה
היהודית
 42-43בינואר  - 4102ספרות החכמה מתהילים עד
בן סירא
 42- 42בפבר' - 4102
איתן"
 42-42במרץ - 4102
הגיור

מ"עמוד ענן" עד "צוק

הפרובלמטיקה של סוגיית

אירועים ביטחוניים

 4-0במאי - 4102
מכוננים

בין
המלחמות
 41-01ביוני 4102
לפטירתה

-

נעמי שמר  -במלאת עשור

________________
שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות,

עקב אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל
האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 311-0091300
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/

