
 
 

 
 .ם*התוכנית כפופה לשינויי

 החבילה יאירועמהאישית. לא ניתן להחליף  הבאמצעות הכרטיסיי םהכניסה לאירועי

 אירוח במלון הגושרים -תכנית קבוצה א'
 2018ביולי  24-26י"ד מנחם אב תשע"ח  –ישראלית י"ב  –חגיגת לימוד יהודית 

 

 2018ביולי  24יום שלישי 

 יציאה מירושלים, בנייני האומה, מפרץ מעל תחנות האוטובוסים לכיוון מרכז העיר – 09:00

 יציאה מתל אביב – 10:00

 םהפסקת בוקר בצומת אלוני - 11:15-11:45

 לרצח אלכסנדר זייד            מדריך: אודי סגל 80: "סיור על הדרך" - 11:45-14:30

 מכללת תל חי. הפסקת צהריים עצמאית. - 16:00

 פרופ' מנחם מאוטנר וד"ר אורי אהרונסון –הצלחה או כשלון'  –: 'המהפכה החוקתית מושב פתיחה – 16:30-18:00

 נסיעה למלון, קבלת חדרים וארוחת ערב – 18:00-20:15

 בחצר תל חי / במכללת תל חי –נסיעה לאירועי ערב  – 20:15

 :אירועי ערב לבחירה - 23:00 – 21:00

 בחצר תל חי                                                                דני סנדרסון וחברים (1

 במכללת תל חי     רלובפסרט ומפגש עם היוצרת יעל  –"בן גוריון, אפילוג"  (2
 

 2018ביולי  25יום רביעי, 

 יציאה למכללה לאחר ארוחת בוקר במלון – 08.15

 פרופ' חיים סעדון –שואת יהודי צפון אפריקה  – 09:00-10:15

 סרטה של דפני ליף ומיפגש עם היוצרת –'לפני שהרגליים נוגעות בקרקע'  – 11:00-12:15

 פרופ' זאב הרווי –שפינוזה: על העצמאות המדינית היהודית  – 13:00-14:15

 מיפגש ספרותי עם הסופרת נאוה מקמל, מחברת רכב המכר –'יד  אחות'  – 15:00-16:15

 נסיעה למלון וארוחת ערב – 16:30-20:15

 נסיעה לאירועי ערב – 20:15

 :אירועי ערב לבחירה  23:00– 21:00

 : גיל חובב                                            בחצר תל חימנחה –שירי אהבה לט"ו באב ערב  (1

 "לבהשתתפות רוני דלומי, חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז, להקת הסיקסטיז, חבורת אלו

 ורבקה לוביץ                במכללת תל חי ינון-סרט ומפגש עם נורית יעקובס –"הממזרים"  (2

 

 2018ביולי  26 –יום חמישי 

 עם הרב ד"ר יואל בן נון –: סיור בתל דן המקראית "בוקר על גלגלים" – 07:15-09:30

 ארוחת בוקר ופנוי חדרים – 09.30-11:00

 נסיעה למכללה – 11:30

 מיפגש כורסה: ליאור דיין בשיחה אישית עם רוני קובן – 12:30-13:45

 ד"ר יחיאל הררי –אמנות ההגבהה  – 14:30-15:45

 . בהשתתפות איה כורם, ליאורה ריבלין, מחווה לחיים גורי –"עשוי מאותיות"  –מושב סיום  – 16:30-18:00
 אחרים.איציק ויינגרטן,  רמי הראל ו                          

 
 הסעות למרכז וירושלים – 18.15



 
 

 

 26.07.2018-24"לא בשמים"  - טופס הרשמה
 

 ___________________ת"ז  שם ומשפחה:    _________________________ 

 מיקוד____________ ______________________________: כתובת

                  ___________________________:email___________נייד:____________

                              חבר בארגון המורים                       הגעה עצמית         
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .באתר הפסטיבל קיימת אפשרות לרכישת כרטיסים נוספים במקום ו/או במכירה מוקדמת
       

 תשלומים ללא ריבית 2עד  תשלום בכרטיס אשראי
 

 ת.ז:  שם בעל/ת הכרטיס: סוג כרטיס:

      כרטיסמס 

 תוקף:      /
 

 מס' תשלומים:

 דמי ביטול.  %50  -ימים לפני הכנס  7עד ללא דמי ביטול,  –ימי עבודה לפני הכנס 14:  עד  דמי ביטול

 דמי ביטול מסכום ההזמנה. 100% –משם והלאה 

 ________________קומה נמוכה, אוכל דיאטטי וכד'________________________________ הערות:

 6794412-02טלפון:  makom@makom.info או למייל:  6794417-02להחזיר לפקס: 

 xסמן  הסעה
 חניון "חנה וסע"  מת"א

 דרך נמירעל יד מסוף "אגד" ברח' 
 

  בנייני האומה  ירושלים
/ מחלף נתניה

 צומת פורדיס
  בלבד( ג')קבוצה 

   צומת אלונים

 סוג ההזמנה הפעילות
מס' 

 משתתפים

 ₪ב מחיר 

למשתתף 

 כולל מע"מ

 ארגון המורים

סה"כ  לאחר הנחה

 נילווה עמית לתשלום

 "לא בשמים"

 א/ב/גתוכנית: 
 

 )נא לסמן הבחירה(
 

  1590 1290 1630  אדם בחדר זוגי

  2200 1900 2240  יחיד בחדר

  1270 970 1310  שלישי נוסף בחדר

 )נא לסמן הבחירה(  פעילות ערב תאריך
מס' 

 משתתפים

24/7/18 
  דני סנדרסון וחברים בחצר תל חי -מופע

  רלובפסרט ומפגש עם היוצרת יעל  –"בן גוריון, אפילוג" 

25/7/18 
  בחצר תל חי – גיל חובב :מנחה –שירי אהבה לט"ו באב 

  ורבקה לוביץ ינון-סרט ומפגש עם נורית יעקובס –"הממזרים" 

 מלון כפר גלעדי מלון הגושרים )ללא הסעה( אירוח בלבד

 לילות חצי פנסיון  2

 ללא תוכן והסעה

 "לא בשמים"

 1090 1260 אדם בחדר זוגי

 1826 2140 יחיד בחדר

 948 1070 שלישי נוסף בחדר

 

mailto:makom@makom.info

