ההרשמה :במלון יערים –במעלה החמישה
להרשמה יש להתקשר אל נלי הרשמת במייל:
Rut.nevet@yearimhotel.co.il

ולהשאיר טלפון ושם-
אפשר להירשם גם דרך האתר:
/http://www.avot-meyasdim.co.il

סמינר אבות ומייסדים

במדור" :הרשמה לסמינרים".

ללימוד מורשת ישראל

הרשמת תחזור אליכם טלפונית לפי סדר כניסת ההודעות

מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

 71ליוני בשעה 00.22

נושא הסמינר:

ההרשמה נפתחת :במוצאי שבת (יום שבת בערב)
פניות במייל לפני התאריך
ושעת פתיחת ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה !

מי שאין לו מייל מוזמן לצלצל לרשמת ל20-8331325-
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון ושם והיא תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 20-8331331

דמי השתתפות ₪ 1,602 :לחדר זוגי
באגפי ערבה שקד ופפרמן
ו ₪ 1,015-לאדם בחדר ליחיד
מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות :עד  12ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  82%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי ,לא ייגבו דמי ביטול.
אולם ההרצאות עומד לרשות המתפללים בהפסקות
שבין ההרצאות (הדלקת נרות לפי ירושלים)

 02שנה למלחמת הקוממיות:
מתכנית החלוקה
לשביתת הנשק
יועץ ומרכז הסמינר:

מודי שניר
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 0-1בספטמבר 0210
י'-י"א באלול תשע"ז

יום שישי 1 ,בספטמבר ( 0210י' באלול תשע"ז)
 12:22-20:22התכנסות ,הרשמה ,קפה ועוגה
 12:18-12:22דברי פתיחה והקדמה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
ומודי שניר ,יועץ ומרכז הסמינר
 11:18-12:18תא"ל (מיל) ד"ר דני אשר ,היסטוריון צבאי
מכללות צה"ל
שלהי המנדט – הכוחות בא"י עד
פלישת צבאות ערב
 10:18-11:18יוחנן בן יעקב ,מחנך ,בן כפר עציון ,מדריך
ומרצה על מורשת גוש עציון
מקרב הל"ה ועד הקרב האחרון
בגוש עציון
 10:38-10:18ה פ ס ק ה (וחלוקת מפתחות לחדרים)
 13:32-10:38סא"ל (מיל) יהודה זיו ,חוקר א"י ולוחם בתש"ח
'הייתי "פורמן" – נהג משוריין-ליווי
בשיירות לירושלים'
 18:58-13:32ארוחת צהריים ומנוחה
 16:18-18:58הפסקת קפה ועוגה
 10:18-16:18ד"ר עמירם אזוב ,מכללת אורנים
המערכה על משמר העמק
 15:18-10:18מר שמוליק צבי ,חוקר זמר עברי ומנחה ערבי זמר
ערב שירי תש"ח
הדלקת נרות (תפילה למתפללים)
15:00
 02:32-10:02סעודת ליל שבת
 01:32-02:32גמליאל קיסר (ג'ימי) ,לוחם כרמלי בתש"ח
מארם צובא לבית הנג'אדה

מועדי הסמינרים לשנת
תשע"ז-תשע"ח 0215-0210 -
 2-1בספטמבר  21 – 2112שנה למלחמת הקוממיות -
מתכנית החלוקה לשביתת הנשק
 21-21באוקטובר  - 2112יהודה ואדומיאה –
הישרדות יהודית אחר החורבן
 111שנה לארגון ניל"י ולכניסת
 2-1בדצמ' – 2112
אלנבי לירושלים
 01-22בדצמ'  – 2112תנועת הבריחה ,ההעפלה
ומחנות העקורים
 22-22בינואר  - 2112שומרונים וקראים מול רבניים
 22-20בפבר'  - 2112ביקורת המקרא והביקורת עליה
 22-20במרץ  - 2112לא כך כתוב בתנ"ך –
המקרה של אליהו הנביא
(שבת הגדול)

שבת 0 ,בספטמבר ( 0210י"א באלול תשע"ז)

 22-22באפריל  - 2112לאה גולדברג – "אולי מבט אחר"

 11:18-12:22אלוף(מיל) עמוס חורב ,היה סמג"ד בתש"ח

 22-22במאי  - 2112בחזית המדע והטכנולוגיה
הישראלית (מס' )2

 12:22-20:22ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)

צמיחת הפלמ"ח והמערכה בדרך
לירושלים בהיבט אישי

 10:18-11:18עודד נגבי ,לוחם גבעתי בתש"ח
10:38-10:18
13:32-10:38

16:32-13:32
10:22-16:32
15:22-10:22
15:58-15:22
( 10:30י-ם)

זיכרונותיו של חבלן
הפסקה
סא"ל (מיל ).מודי שניר ,חוקר א"י
ומדריך טיולים
היוזמה עוברת לצה"ל –
מבצעים אחרונים בדרום ובצפון
סעודת שבת ומנוחה
הפסקת קפה ועוגה
פרופ' גדעון ביגר ,אוניברסיטת ת"א
המאבק על גבולות המדינה –
מתכנית החלוקה להסכמי שביתת הנשק
שולחן עגול בהשתתפות עמירם אזוב,
גמליאל קיסר ,עמוס חורב ,גדעון ביגר –
בהנחיית מודי שניר
(יציאת השבת)

 20-22ביוני 2112

" -מי אתה ,חיים נחמן ביאליק?"

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :שוש מרגלית 200-8801288
או לאורי נוה במייל Avot.meyasdim.ziv@gmail.com
משתתפים חדשים המעוניינים לקבל הודעות בדוא"ל
אודות הסמינרים מוזמנים להיכנס לאתר
ולמלא טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

