
 
 

 
 .ם*התוכנית כפופה לשינויי

 החבילה יאירועמהאישית. לא ניתן להחליף  הבאמצעות הכרטיסיי םהכניסה לאירועי

 הגושריםארוח במלון  – ג'תכנית קבוצה 
 2018ביולי  24-26, י"ד מנחם אב  –ישראלית י"ב  –חגיגת לימוד יהודית 

 

 2018ביולי  24יום שלישי 

 איסוף מחלף נתניה וצומת פורדיס –מת"א יציאה  – 09:00

 םהפסקת בוקר בצומת אלוני - 11:00 -11:30

 תחנת הרכבת צמח  –ומיפגש: "ללכת לאורך המסילה ולהביט בהיסטוריה"  סיור – 12:45-14:45

 מכללת תל חי. ארוחת צהריים עצמאית. – 16.00

 מוסיקלי על חייה ויצירתה של נעמי שמר.-ספרותימופע  -על הדבש ועל העוקץ'': מושב פתיחה – 16:30-18:00

 שירה: מיטל טרבלסי. עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא                         

 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

 סנדרסון וחברים                                                                בחצר תל חי דני .1

 סרט ומפגש עם היוצרת יעל פרלוב     במכללת תל חי –"בן גוריון, אפילוג"  .2

 2018ביולי  25יום רביעי, 

 יציאה למכללה לאחר ארוחת בוקר במלון – 08.15

 הרב ד"ר יואל בן נון –עשר הלאווים -עשרת הדיברות ושניים – 09:00-10:15

 רב שיח. מנחה: ניצן חן –שנות עיתונות ארצישראלית  70 -"החיים והמוות ביד הלשון"   – 11:00-12:15
  שוורץ, –שופטת בדימוס דליה דורנר, ד"ר אפרים לפיד, ד"ר תהילה אלטשולר הבהשתתפות                           
 העיתונאית טל שניידר                          

 

 אלירן מלכא,  שיח יוצרים בהשתתפות ד"ר מרלין וניג, יעל פרלוב, –בין 'שאבבניקים' ל'פאודה'  – 13:00-14:15

 אודי ליאון, עדי ארבל                          

 רביצקי-רננה פילזר –'דיברה תורה כלשון בני אדם'  – 15:00-16:15

 נסיעה למלון וארוחת ערב – 16:30-20:15

 נסיעה לאירועי ערב – 20:15

 :אירועי ערב לבחירה  23:00– 21:00

 מנחה: גיל חובב                                            בחצר תל חי –ערב שירי אהבה לט"ו באב  .1

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

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

 2018ביולי  26 –יום חמישי 

 ארוחת בוקר ופנוי חדרים - 07:00-10:00

 נסיעה למכללה – 10:00
 

 . מנחה: ליאת רגב ז"ל מחווה לנאוה סמל –'לעוף מכאן'  – 10:30-11:45
 בהשתתפות: פרופ' דינה פורת, נעם סמל, עודד קוטלר, לבנה פינקלשטיין, יהלי ברגמן

 

 פרופ' בועז הוס –חשיפה ויצירה: פרשנות התורה לספר הזוהר  – 12:30-13:45

 ד"ר אלון גן –עמוס עוז כנביא תוכחה  –"ארץ מולדת"  – 14:30-15:45
סיור מרתק על הגנת גבול הצפון מתש"ח עד היום  –"הגודרים בצפון"  – 16:00-18:00



 
 

 

 26.07.2018-24"לא בשמים"  - טופס הרשמה
 

 ת"ז ___________________ שם ומשפחה:    _________________________ 

 מיקוד____________ ______________________________: כתובת

                  ___________________________:email___________נייד:____________

                              בארגון המוריםחבר                        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:

      מס כרטיס

 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 

 מע"מכולל 

 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" 

 גלעדימלון כפר  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

