
 
 

 2019אייר תשע"ט, מאי 

 מכובדי,

 ה ז מ נ ה
 

 תי הייחודיבוטול חלק באירוע התרישמחים להזמינכם ל

 .העליון בגליל 2019" בשמים לא"ת ישראלי-תידוחגיגת לימוד יה

 2019ביולי  2-4א' תמוז תשע"ט,  –כ"ט סיון חמישי, –האירוע מתקיים בימים שלישי

 במכללה האקדמית תל חי, קמפוס מזרחי.

 לרשותכם חבילת תוכן משולבת אירוח במחירים מיוחדים. 

 על בסיס חצי פנסיון )ארוחות ערב ובוקר(.המשובח, האירוח במלון 'הגושרים' 

ומיטב  וןבמללילות  2 ,ממרכז הארץוליווי כוללת הסעה צמודה  אירוחהו התוכן חבילת

 12סה"כ  – בתל חימרהיבים ומופעי לילה  סיורים, רבי שיח, הרצאות מארועי הפסטיבל:

 . קום איסוףניתן להירשם לכל תוכנית מכל מ מופעים וסיורים.

 . ארועים שונים, בכל אחת נמצאים לבחירתכם שלוש תכניות חבילה

 .שרכשתם תכניתמתוך הלא ניתן לשנות את הארועים 

 ניתן לרכוש בנוסף, באתר הפסטיבל, כרטיסים לארועים שאינם כלולים בחבילה .   

 מספר המקומות מוגבל..   אפשרות להזמנת חדרי אירוח ללא תוכן

 הנחה מיוחדת לחברי ארגון המורים )ע"ח הזכאות השנתית(

 tour.co.il-www.makom  החברה באתר  פרטים

 02-5358500, 02-6794412  ניםבטלפוהרשמה 

 sara@makom.info ובמייל 

 ,בברכת חן הארץ

 ערכים ויוזמות בע"מ .מקום

 

 האישית.  הבאמצעות הכרטיסיי םהכניסה לאירועי .ם*התוכנית כפופה לשינויי

 

  bashamayim.org.il-www.Loלתכנית הפסטיבל המלאה: 
 

http://www.makom-tour.co.il/
mailto:sara@makom.info
http://www.lo-bashamayim.org.il/


 
 

 

 אירוח במלון הגושרים -א'תכנית קבוצה      
 2019ביולי  2-4א' תמוז תשע"ט  –כ"ט סיון  ,ישראלית –חגיגת לימוד יהודית 

 

 2019 ביולי 2יום שלישי 

 מעל תחנות האוטובוסים לכיוון מרכז העירמפרץ ביציאה מירושלים, בנייני האומה,  – 09:30

 יציאה מתל אביב תחנת רכבת מרכז , חניון חנה וסע ע"י תחנות האוטובוס ברח' דרך נמיר – 10:00

 צומת פוריידיס  – 10:50מחלף נתניה , – 10:25

 םאלוני קניוןהפסקת בוקר ב - 11:15-11:45

  ודי סגל.                             אבהדרכת עמק יזרעאל  -"העמק הוא חלום" – לעלייה השלישיתשנה  100 לכבוד סיור – 12:15-14:15

 . הפסקת צהריים עצמאית.קליטה במכללת תל חי – 15:30

 ושיריםזאב קיציס ולהקתו במסע מוסיקלי מקורי בסיפורי חסידים  –'לובלין בלוז'  :מושב פתיחה – 16:30-18:00

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

 במכללה/בחצר תל חינסיעה לאירועי ערב  – 20:15

  :אירועי ערב לבחירה - 20:30-23:00

 חוקר דתות וכתות. - הקרנת הסרט ומפגש עם יותם יזרעאלי – /אבי נשר"סיפור אחר".1    20.30-22.30

 בחצר תל חי –אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס  –החלונות הגבוהים"  שרים". 2    21.00-22.30

 נסיעה למלון  -00:23

 

 2019ביולי  3יום רביעי, 

 ארוחת בוקר 07:00-08:00

 נסיעה למכללה – 08:15

  על ספרם החדש ד"ר נעמי ופרופ' אסא כשר - "דרך ליבוביץ" – 09:00-10:15

 פרופ' דני גוטווין  –נעמי שמר כהמנוני הבורגנות הישראלית המתהווה  פיזמוני – 11:00-12:15

 נובוויא-ד"ר רות קרא –רשב"י מהתלמוד עד הזוהר  – 13:00-14:15

 נסיעה למלון, מנוחה  - 14:30

 במלון  מוקדמת ערבארוחת  - 17:30

 כללהנסיעה למ -18:30

 דשא המכללה          עופרן, נעם יעקובסון. הרב אילעאיעם ג'קי לוי,  -' טיש ישראלי' – 19:00-20:30

 :אירועי ערב לבחירה 21:00-23:00

 בחצר תל חי -בשירים מכל הזמנים  ברי סחרוף -מופע .1

  במכללה –"גאולה" עם היוצר יוסי מדמוני  -סרט ומפגש .2

 

 2019ביולי  4 –יום חמישי 

 אריק לובובסקיעם  -אחוזת דוברובין -סיור – 07:00-09:30

 והחזרת מפתחות במלוןארוחת בוקר  – 09:30-11:00

 נסיעה למכללה – 11:30

 עמיחי חסון –'סוד תורת הגעגועים' של אבות ישורון  – 12:30-13:45

 ד"ר צוריאל ראשי –אחריות, אשמה ואחריותיות מגן עדן לימינו  – 14:30-15:45

 מופע יחיד של נתן דטנר –דטנר על הגג  – 16:30-18:00

 הסעות למרכז וירושלים – 18:15



 
 

 הגושריםאירוח במלון  - ב'תכנית קבוצה                
 2019ביולי  2-4א' תמוז תשע"ט  –כ"ט סיון  ,ישראלית –חגיגת לימוד יהודית 

 

 2019ביולי  2יום שלישי 

 מפרץ מעל תחנות האוטובוסים לכיוון מרכז העירביציאה מירושלים, בנייני האומה,  – 09:30

 יציאה מתל אביב תחנת רכבת מרכז , חניון חנה וסע ע"י תחנות האוטובוס ברח' דרך נמיר – 10:00

 צומת פוריידיס  – 10:50מחלף נתניה , – 10:25

 םאלוני קניוןהפסקת בוקר ב - 11:15-11:45

 אריק לובובסקי –מצבות מספרות בגיא אוני  :לעליה השלישית 100 לכבוד סיור – 12:45-14:45

 . הפסקת צהריים עצמאית.חי-קליטה במכללת תל – 15:30

 התנגשות או הפריה הדדית?  ליאת רגב בשיחה עם הרב אילעאי עופרן –תורה ופסיכולוגיה  – 16:30-18:00

  וארוחת ערב בלת חדריםק –נסיעה למלון  – 18:15-20:15

 במכללה/ בחצר תל חינסיעה לאירועי ערב  – 20:15

 : לבחירהאירועי ערב  -20:30-23:00

 במכללה    חוקר דתות וכתות -הקרנת הסרט ומפגש עם יותם יזרעאלי  –."סיפור אחר"/אבי נשר 1     20.30-22.30

 בחצר תל חי –אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס  –. "שרים החלונות הגבוהים" 2     21.00-22.30

 נסיעה למלון  -23:00

 

 2019ביולי  3יום רביעי, 

 ארוחת בוקר 07:00-08:00

 יציאה למכללה – 08:15

 פרופ' דני גוטווין, ד"ר שוקי פרידמן, עלי מסלאלה, רב שיח בהשתתפות  – חוק הלאום - 09:00-10:15

 מנחה: אמנון לורד                                               , מאיר שטריתנבוןעמנואל                           

 ד"ר ביטי רואי –מסעות החיים מהזוהר לר' נחמן מברסלב  –נחש, מערה ואילן  - 11:00-12:15

 מסע מוסיקלי בעולם היצירה של ליאונרד כהן –'תפילה שבורה'  - 13:00-14:15

 נסיעה למלון, מנוחה  - 14:30

 במלון  ארוחת ערב מוקדמת - 17:30

 נסיעה למכללה -18:30

 דשא המכללה                 עם ג'קי לוי, הרב אילעאי עופרן, נעם יעקובסון -טיש ישראלי – 19:00-20:30

 :אירועי ערב לבחירה  21:00-23:00

 בחצר תל חי -שירים מכל הזמנים בברי סחרוף  -מופע (1

 במכללה –"גאולה" עם היוצר יוסי מדמוני  -סרט ומפגשהקרנת ה (2

 

 2019ביולי  4 –יום חמישי 

 עם שרית קוזיקרו –בקרית שמונה "פארק הזהב"  –סיור  – 07:00-09:30

 במלון ופנוי חדריםארוחת בוקר  – 09:30-11:00

 נסיעה למכללה – 11:30

 ד"ר מיכה גודמן –'חזרה בלי תשובה'  – 12:30-13:45

 טיקוצקי ועו"ד יאיר לנדאוגרוס במיפגש עם ד"ר גדעון -ציפי גון –הכתבים הגנוזים  –לאה גולדברג  – 14:30-15:45

 מופע היחיד של נתן דטנר –דטנר על הגג  – 16:30-18:00

 הסעות למרכז וירושלים – 18.15



 
 

            

 הגושריםרוח במלון יא – ג'תכנית קבוצה                     
 2019ביולי  2-4א' תמוז תשע"ט  –ישראלית, כ"ט סיון  –חגיגת לימוד יהודית 

 2019ביולי  2יום שלישי 

 מפרץ מעל תחנות האוטובוסים לכיוון מרכז העירביציאה מירושלים, בנייני האומה,  – 09:30

 תחנת רכבת מרכז , חניון חנה וסע ע"י תחנות האוטובוס ברח' דרך נמיריציאה מתל אביב  – 10:00

 פוריידיס צומת  – 10:50,  מחלף נתניה– 10:25

 םאלוני קניוןהפסקת בוקר ב - 11:15-11:45

 בהדרכת אלון גוטר כפר יהושעחלוציות ואידיאולוגיה ב –לעליה השלישית שנה  100 לכבוד סיור – 12:00-14:15

 . ארוחת צהריים עצמאית.חי-קליטה במכללת תל – 15:30

 הסופרת יוכי ברנדס  -הסיפור הלא יאומן  –אדל' ': מושב פתיחה – 16:30-18:00

 וארוחת ערב בלת חדריםק – נסיעה למלון – 18:15-20:00

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

 : אירועי ערב לבחירה - 20:30-23:00

 )במכללה( חוקר דתות וכתות -הקרנת הסרט ומפגש עם יותם יזרעאלי  –."סיפור אחר"/אבי נשר 1     20.30-22.30

 בחצר תל חי –אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס  –. "שרים החלונות הגבוהים" 2      21.00-22.30

 נסיעה למלון  -23:00

 2019ביולי  3יום רביעי, 

 ארוחת בוקר 07:00-08:00

 נסיעה למכללה – 08:15

 הראל -ד"ר שלומית קנדי   -ספרותי   -עיון היסטוריוגרפי –"מין המילה אל המגילה"  – 09:00-10:15

 הוקרה לרונה רמון. מושב "התשמע קולי?"  – 11:00-12:15

 רן ליבנה, אביבה בריינר, רני פאלק.            מנחה: ליאת רגבבהשתתפות                           

 האל הנעלם והיהדות הנוכחת ביצירת נלי זק"ש, פול צלאן, ז'אן אמרי –"מיתר המוות רועד"  – 13:00-14:15

 ד"ר דורית למברגר - ופרימו לוי                          

 נסיעה למלון, מנוחה  - 14:30

 במלון  מוקדמת ערבארוחת  - 17:30

 כללהנסיעה למ -18:30

 דשא המכללה                   עם ג'קי לוי, הרב אילעאי עופרן, נעם יעקובסון. - טיש ישראלי – 19:00-20:30

 :אירועי ערב לבחירה  23:00– 21:00

 בחצר תל חי בשירים מכל הזמנים                   ברי סחרוף  -מופע (1

 במכללה –"גאולה" עם היוצר יוסי מדמוני  -סרט ומפגשהקרנת ה (2

 2019ביולי  4 –יום חמישי 
 ארוחת בוקר ופנוי חדרים – 07:00-10:00

 נסיעה למכללה – 10:00

אריאל החיים והשירים בעולמו של מאיר -"יש אומץ לפעמים להתערבב"  – 11:45-10:30  

מספר: ד"ר מוטי זעירא. שירה: מיטל טרבלסי. קלידים: תומר קלינג                              

 הרב אילעאי עופרן –על שלושה נביאים שביקשו למות  –קנאות וקנאה, אמון ואמונה  – 12:30-13:45

 ד"ר יעקב שפירא –חופש העיתונות והאינטרנט אל מול כבוד האדם וחרותו  – 14:30-15:45

   חי עם בת ארז יוגב-מוזיאון חצר תל –סיור  – 16:00-18:00

 הסעות למרכז וירושלים – 18:15



 
 

 

 4/7/2019-2"לא בשמים"  -טופס הרשמה 
 

 ת"ז ___________________ שם ומשפחה:    _________________________ 

מיקוד____________  ______________________________כתובת: 

                  ___________________________:emailנייד:_______________________

                              חבר בארגון המורים                       הגעה עצמית         
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 תשלומים ללא ריבית 2תשלום בכרטיס אשראי עד 
 

 ת.ז:  שם בעל/ת הכרטיס: סוג כרטיס:

      מס כרטיס

 תוקף:      /
 

 מס' תשלומים:

 

 מסכום ההזמנה. %100 –דמי ביטול. משם והלאה  %50  -ימים לפני הכנס  7ללא דמי ביטול, עד  –ימי עבודה לפני הכנס 14:  עד  דמי ביטול

 ________________קומה נמוכה, אוכל דיאטטי וכד'________________________________ הערות:

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

 סמן  שעת יציאה לכל התוכניות  – הסעה

 חניון "חנה וסע" תחנת רכבת מרכז   – מת"א
  10:00 דרך נמירברח'  תחנות האוטובוס ליד

  09:30 במפרץ האוטובוסיםבנייני האומה ליד  ירושלים
  10:25 תחנת האוטובוס לכיוון צפון  מחלף נתניה

  10:50 תחנת האוטובוס לכיוון מזרח דיס ייצומת פור
  11:45 תכניותמפגש כל הקבוצות ופיצול לפי  אלוניםקניון 

 סוג ההזמנה הפעילות
מס' 

 משתתפים

 ₪מחיר ב 

למשתתף 

 כולל מע"מ

 ארגון המורים

סה"כ  לאחר הנחה

 נילווה עמית לתשלום

 "לא בשמים"

 א/ב/גתוכנית: 
 

 )נא לסמן הבחירה(
 

   ₪ 1,610  ₪ 1,300 ₪ 1,630  אדם בחדר זוגי

   ₪ 2,610  ₪ 2,300 ₪ 2,640  יחיד בחדר

   ₪ 1,400  ₪ 1,080 ₪ 1,410  שלישי נוסף בחדר

 )נא לסמן הבחירה( פעילות ערב  תאריך
מס' 

 משתתפים

2/7/19 
  חי-חצר תל -אסף אמדורסקי, שלומי שבן, ויעל קראוס –"שרים החלונות הגבוהים" 

  חי-מכללת תל -סרט ומפגש עם יותר יזרעאלי -"סיפור אחר"

3/7/19 
  חצר תל חי -ברי סחרוף -מופע

  מכללת תל חי -סרט ומפגש עם יותר יזרעאלי –"גאולה" 

 סה"כ לתשלום מס. משתתפים מלון הגושרים )ללא הסעה( אירוח בלבד

 לילות חצי פנסיון 2

 ללא תוכן והסעה

  ₪ 1,260 אדם בחדר זוגי

  ₪ 2,140 יחיד בחדר

  ₪ 1,070 שלישי נוסף בחדר

 

mailto:sara@makom.info

