למכותבי סמינר אבות ומייסדים שלום ושנה טובה,
בתכנית הקודמת שנשלחה אליכם היו מספר טעויות בזמנים .להלן
התכנית המתוקנת והסופית.
ההרשמה לסמינר הבא

שכותרתו "אירועים ביטחוניים מכוננים מס "6
ההרשמה תפתח ביום ראשון

 12בספטמבר  , 2021בעשר בבוקר ()10:00

בקשה :ע"פ הנסיון צפוי ביקוש גדול לסמינר .מאחר וההרשמה נפתחת חודש לפני הסמינר
צפוי שיהיו גם ביטולים עד יום הסמינר.
הביטולים גורמים טרחה רבה לרשמת במלון ואנו רוצים להקל עליה.
לפיכך ,לפני שאתם נרשמים הנכם מתבקשים לבדוק היטב את תוכניותיכם לאוקטובר ורק
כשתוודאו כי השבת פנויה ואין לכם תוכניות אחרות  ,בצעו את ההרשמה.
הסמינר יתקיים במלון יערים במעלה החמישה.
ב יום שישי ושבת

 8-9באוקטובר  - 2021ב'-ג' חשוון תשפ"ב
נא פעלו בהתאם לנוהל הרישום המפורט להלן:
האתר יפתח לרישום סמוך לשעת פתיחת ההרשמה .כשסיימתם למלא את הפרטים ולחצתם על אישור
אל תשכחו ללחוץ על שלח שיופיע בצד שמאל למטה.

בני זוג מתבקשים להקליד בטופס הרישום במשבצת של השם הפרטי את שמות שני בני הזוג.
לדוגמא :יאיר ואביבה הלוי
בעצה אחת עם היועץ ומרכז הסמינר מודי שניר בחרנו מרצים מרתקים כל אחד וסיפורו הייחודי ,כפי
שתוכלו להתרשם מרשימת המרצים מצפה לנו הפעם סמינר מרתק.
לתשומת לבכם,
המלון לקח לנו את אגף פפרמן וחלק מאגף ערבה והעביר אותם לרשות סוכנות איסתא
לפיכך נותרו לנו  150חדרים בשקד ,ערבה ואלון בלבד.
לחדרי אלון קבלנו הנחה של  200ש"ח לזוג.

ההרשמה :במלון יערים – במעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5
ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמות שני בני הזוג ,טלפון ,מייל ,אגף מבוקש ,כרטיס אשראי ובקשות
מיוחדות.
אישור אוטומטי יישלח למייל שלכם כאסמכתא.
אם לא נותרו חדרים פנו לאחת הרשמיות בקישור הזה
(גם לברורים) reservations@yearimhotel.co.il
רשאי להירשם לסמינר רק מי שמחזיק בתו ירוק מעודכן
אם לא נותרו חדרים בקשו להצטרף לרשימת ההמתנה .לבקשתכם צרפו את שמכם  +טל' נייד וציינו את
תאריך הסמינר .בהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה :ביום ראשון  12בספט' בשעה  10.00בבוקר פניות באתר לפני
התאריך ולפני שעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה

אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון והרשמת תשוב אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 02-5331331
דמי השתתפות ₪ 1,690 :לחדר זוגי באגפי ערבה ושקד ו ₪ 1,213-לאדם בחדר ליחיד .
דמי השתתפות באגף אלון  ₪ 1490לחדר זוגי ו  ₪ 1.113לאדם בחדר ליחיד.

מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!

ביטול השתתפות :עד  10ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  50%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי ,לא ייגבו דמי ביטול.
(הדלקת נרות לפי ירושלים)
שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל
האפשר
לבירורים :דפנה גוטווין(שמחליפה את שוש מרגלית)0523311054 -
או לאורי נוה במייל Avot.meyasdim.ziv@gmail.com

משתתפים חדשים המעוניינים לקבל הודעות בדוא"ל על אודות הסמינרים מוזמנים להיכ
טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

יום שישי ושבת
 8-9באוקטובר 2021
ב'-ג' חשון תשפ"ב
תוכנית הסמינר

יום שישי  8באוקטובר  2021ב' חשון תשפ"ב
 10:00-09:00התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה.
 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה ומודי שניר ,יועץ ומרכז הסמינר
 11:45-10:15יצחק שגב ,תא"ל (מיל ).נספח צה"ל האחרון בטהרן
זיכרונות מימי השאה האחרונים בטהרן.
 12:10-11:45הפסקה וחלוקת מפתחות לחדרים
 13:10-12:10אריה עוז ,סא"ל (מיל ,).מפקד טייסת  120סטרטוקרוזרים
מבצעי ההצנחות הסודיים בתימן בשנות ה.60-
 16:00-13:10ארוחת צהריים ומנוחה
 16:20-16:00הפסקת קפה ועוגה
 17:30-16:20אברהם אור בן-זאב (זבו) ,אל"מ (מיל ,).איש מערך הצוללות בחיל הים
תעלומת טביעתה של הצוללת "דקר".
הדלקת נרות (ותפילה למתפללים)
17:35
 19:30-18:30מר יוסף רגב ,מחבר הספר "רצח ארלוזורוב עוד חי
אמת ושקר בפרשת רצח ארלוזורוב.
סעודת ליל שבת.
20:45 -19:30
ערב חופשי
שבת  9באוקטובר  ,2021ג' חשון תשפ"ב
 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)
 11:00-10:00ארנון לפידות (לבושין) ,אל"מ (מיל ,).טייס קרב מוביל בעל עיטור המופת
תקיפת המטכ"ל הסורי במלחמת יוה"כ.
 12:00-11:00ד"ר דב תמרי ,תא"ל מיל ,בעל עיטור העוז בפעולת קלקיליה
פעולת קלקיליה (מבצע "שומרון") העקובה מדם ,האחרונה לפני קדש.

ולמלא

 12:20-12:00הפסקה

 13:30-12:20מודי שניר ,סא"ל (מיל ,).מדריך ומרצה

17:00-13:30
17:30-17:00
18:45-17:30
19:15-18:45
יציאת שבת

הבריחה הנועזת של  20אנשי לח"י באמצעות מנהרה ממחנה לטרון.
סעודת צהריים ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
עמירם לוין ,אלוף (מיל ,).אלוף פיקוד הצפון וממפקדי סיירת מטכ"ל
מבצע "שיח אטד" – נסיון ההתנקשות בסדאם חוסיין.
סיכום הסמינר ,מודי שניר ואורי נוה
18:54

בברכת שנה טובה,
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

