
 
 

 
 . ם*התוכנית כפופה לשינויי

 החבילה  יאירועמ האישית. לא ניתן להחליף  הבאמצעות הכרטיסיי ם הכניסה לאירועי

 2021מאי פ"א, תש  סיוון

 

 נות יוקרה בגלילאירוח במלו 
 

 תי הייחודי בוטול חלק באירוע התרי שמחים להזמינכם ל 

 . העליון בגליל 2021" בשמים   לא"ת ישראלי-ת ידוחגיגת לימוד יה
 

 2021ביולי  20-22,  מנחם אב תשפ"א  י"ג  –י"א חמישי, – האירוע מתקיים בימים שלישי
 

 מיוחדים.  אירוח במחירים לרשותכם חבילת  

   נות פסטורל כפר בלום, הגושרים וכפר גלעדי האירוח במלו

 על בסיס חצי פנסיון )ארוחות ערב ובוקר(. לילות  2

 

 הנחה  50%בלבחירה    1ע ערב אירו כוללת   אירוחה חבילת
 

 ביקב יראון  –אביתר בנאי מארח את אמיר דדון  –מופע  •

 חצר תל חי  ב –יהודה פוליקר   –מופע  •

 במכללת תל חי   - "האישה מהסינמטק"    -  עם במאית  סרט ומפגש •

 במכללת תל חי   -  פגש עם הרב ורדי  ומ"חתונה הפוכה"  - סרט ומפגש   •
 

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

 tour.co.il-www.makom  החברה באתררטים פ
 

 makom@makom.info, ובמייל  5358500-02  ןבטלפוהרשמה 

 . נשמח לראותכם בין באי "לא בשמים" 

 
 , בברכת חן הארץ

 ערכים ויוזמות בע"מ  . מקום
 

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

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


 
 

 

 22-02//20217"לא בשמים"  - בלבד לאירוח טופס הרשמה
 

 

 ת"ז ___________________  שם ומשפחה:    _________________________  

מיקוד____________   כתובת: ______________________________

                  ___________________________:emailנייד:_______________________

 
                              ₪( 400)סבסוד   חבר בארגון המורים     

 
 מלון כפר גלעדי מלון כפר בלום      מלון הגושרים             - נא לסמן מלון מבוקש 

 
 

 
 הנחה  50%כולל השתתפות באירוע ערב אחד לבחירה ב 

 
 לפעילות ערב הינה לזוג ללילה אחד בלבד 50%הזכות להנחה של   – הערה 

 
 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%  - האירוחימים לפני  14דמי ביטול, עד  10% –ימי עבודה 21:  עד  דמי ביטול

 ________________ קומה נמוכה, אוכל דיאטטי וכד'________________________________ הערות:

 

 5358500-02טלפון לברורים:      makom@makom.info  או למייל:   6794417-02נא להחזיר לפקס:  

 

 אירוח בלבד 

לילות חצי   2
 פנסיון 

 
ללא תוכן  

   והסעה 
 

מס'  סוג ההזמנה 
 משתתפים

מחיר  
למשתתף  
 כולל מע"מ 

ארגון 
 המורים
לאחר  
 הנחה 

מחיר   
למשתתף  
 כולל מע"מ 

ארגון 
 המורים
לאחר  
 הנחה 

סה"כ 
 לתשלום

הגושרים / 
 עמית כפר גלעדי  עמית כפר בלום

  ₪   840 ₪  1,240 ₪   1,010 ₪  1,410  אדם בחדר זוגי 

  ₪   1,570 ₪  1,970 ₪   2,120 ₪  2,520  יחיד בחדר 

שלישי נוסף  
 בחדר

 1,190  ₪ 790   ₪ 930  ₪ 530   ₪  

 בחדר הורים  ילד 
 ( 12)עד גיל  

 730  ₪ - 620  ₪ -  

 )נא לסמן הבחירה( פעילות ערב  תאריך
מחיר לאחר  

 הנחה     50%
מס'  

 משתתפים 
סה"כ 

 לתשלום 

20/7/21 
   ₪  65 ביקב יראון  –אביתר בנאי מארח את אמיר דדון  –מופע 

   ₪  25 במכללת תל חי   -"האישה מהסינמטק"    -סרט ומפגש  

21/7/21 
   ₪  65 חצר תל חי   –יהודה פוליקר   –מופע 

   ₪  25 במכללת תל חי   -"חתונה הפוכה"  -סרט ומפגש  

   

 

mailto:makom@makom.info

