
 
 

            
 

 

 2022אייר תשפ"ב, מאי 

 

 מכובדי, 

 הזמנה  -'לא בשמים' בגליל העליון 
 

 תי הייחודי בוטול חלק באירוע התרי שמחים להזמינכם ל 

 . העליון בגליל 2022" בשמים   לא"ת ישראלי-ת ידוחגיגת לימוד יה
 

 2022ביולי  12-14ט"ו תמוז תשפ"ב ,  –י"ג חמישי,  –האירוע מתקיים בימים שלישי

 במכללה האקדמית תל חי, קמפוס מזרחי. 

 

 לרשותכם חבילות תוכן משולבות אירוח במחירים מיוחדים, וכן 

 אפשרות להזמנת חדרי אירוח בלבד.  

 האירוח במלונות פסטורל כפר בלום, הגושרים וכפר גלעדי   

 חצי פנסיון )ארוחות ערב ובוקר(.   על בסיס

לילות   2ת"א, ירושלים, צפון, מוליווי כוללת הסעה צמודה  אירוחהו התוכן   חבילת

 מרהיבים  ומופעי לילה   סיורים , רבי שיח, הרצאות  במלון ומיטב מאירועי הפסטיבל:

 מופעים וסיורים.  12סה"כ 
 

 מזו במיגוון הארועים. לבחירתכם שלוש תכניות חבילה תוכן+אירוח שונות זו 

 לא ניתן לשנות את האירועים מתוך התוכנית שרכשתם. 

 

 makom@makom.info, ובמייל  5358500-02  ןבטלפוהרשמה 

 

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

 

 
 , בברכת חן הארץ

 
 ערכים ויוזמות בע"מ  . מקום

 
 

 

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


 
 

 פסטורל כפר בלוםאירוח במלון  -א'תכנית קבוצה   
 12-14/7/22,  ט"ו בתמוז -י"ג  ,ישראלית –חגיגת לימוד יהודית  

              

   10.00מת"א , בנייני האומה,  09:30מירושלים אפשרות יציאה  –לכל הקבוצות             
 איסוף נתניה וצומת פורדיסרכבת מרכז,  מול הכניסה לתחנת             

 

 2202  ביולי  12יום שלישי  

 , מעבר לאוטובוס הקבוצה עפ"י התכנית שנרכשה םאלוני קניון בה  הפסק –  11:15-11:45

 בית הקברות של קבוצת כנרת  –  'הפנתיאון הלאומי'  –סיור על הדרך   - 13:00-14:30

 מכללת תל חי הפסקה עצמאית ב  –  16:00

 פרופ' ישעיהו גפני   -אגדת החורבן פרק א': פרספקטיבה היסטורית  – 16:30-17:45

 וארוחת ערב   נסיעה למלון, קבלת חדרים  –  18.00

 בחצר תל חי נסיעה לאירוע ערב   –  20:15

 שנה לגבעטרון מצדיעים ליוצרים הישראלים  75 - 21:00-23:00

 נסיעה למלון   - 23:00
 

 2202ביולי  31יום רביעי, 

 קבלית בצפת   שחרית -  06:30-09:00

 נסיעה למכללת תל חי ,  ארוחת בוקר במלון –  09:00-10:15

 ים עם קול הנשמה כלייזמר –  10.45-11.00

 גלגולי כתר ארם צובה וחלקיו החסרים    פרופ' יוסף עופר       –  11:15-12:30

          80- מחווה לשנות המופע   –שוב האייטיז כאן   –  13:15-14:30

 אמון הציבור במערכות המדינה                       - רב שיח: מדד הדמוקרטיה הישראלי  - 15:15-16:30

 נסיעה למלון   –  16.30

 ארוחת ערב   - 18:30

 נסיעה לחצר תל חי/מכללה לארועי הערב  – 20.15

   הבמכלל    'טיש' עם הרב עילאי עופרן וג'קי לוי ארוע ערב:   21.00-22.30  

 2202ביולי  14 – יום חמישי 

 ונסיעה למכללה  במלון  פנוי חדרים , ארוחת בוקר –  08:30-10:30

- רבל ותמונה בעולם היהודי  פרופ' אלישבע " טקסטמאגדה לתמונה וחזרה :שיח שקט" –  11.00-12:15

                                     הרנ

 ש טד"ר חיותה דוי –אשת הרב והבישוף  -סיפורה של יואנה הלוי   – 13:00-14:15
 

 ד"ר יוסף פריאל , שירת התנ"ך של יורם טהרלב –  15:00-16:15

 'כלייזמר חובק עולם' מושב סיום –נסיעה לבית העם בכפר בלום   –  16.30-18:30

 הסעות למרכז וירושלים   –  18:45

 



 
 

 הגושרים אירוח במלון  - ב' תכנית קבוצה        
 12-14/7/22ט"ו בתמוז , -י"ג , ישראלית – חגיגת לימוד יהודית           

   10.00מת"א  , בנייני האומה, 09:30מירושלים אפשרות יציאה   –לכל הקבוצות                    
 איסוף נתניה וצומת פורדיס מול הכניסה לתחנת רכבת מרכז,                      

 2022ביולי   12יום שלישי  

 עפ"י התכנית שנרכשה , מעבר לאוטובוס הקבוצה הפסקה בקניון אלונים –  11:15-11:45

 שביל הפסגה במירון וקבר הרשב"י  –סיור על הדרך   - 13:15-15:00

 הפסקה עצמאית במכללת תל חי   –  16:00

ִבים ַלִשְבִעים   ג'קי לוי, עירן צנחני  70-מחווה לשנות ה –'בול בפוני'  –  18.00-16:30  שָׁ

 וארוחת ערב   נסיעה למלון, קבלת חדרים  –  18.00

 בחצר תל חי נסיעה לאירוע ערב   –  20:15

 שנה לגבעטרון מצדיעים ליוצרים הישראלים  75 -21:00-23:00

 נסיעה למלון   - 23:00
 2022ביולי  31יום רביעי, 

 ארוחת בוקר במלון  –  07:00-08.30

 נסיעה למכללת תל חי   –  08.30

 איך צריך ללמוד תורה?    הרב עילאי עופרן  -"הצרעת של פרעה"    - 09.15-10.30

 עדות אישית         פרופ' אריה נאור בשיחה ישי שנרב –בגין   –  11:15-12:30

 סופיות לעומת המשכיות          ד"ר קובי שפירא   -הפריית זרעו של נפטר  –  13:15-14:30

 מרגליות  מופע הספוקן של צביה  –'שפת אם'  - 15:15-16:30

 נסיעה למלון   –  16.30

 ארוחת ערב   - 18:30

 נסיעה לחצר תל חי/מכללה לארועי הערב   –20.15

   'טיש' עם הרב עילאי עופרן וג'קי לוי     במכללהארוע ערב:   –  21.00-22.30  

 

 2022ביולי  14 – יום חמישי 

 ארוחת בוקר, פנוי חדרים במלון ונסיעה למכללה  –  08:30-10:30

ִציִתי" "  –  11.00-12:15 ֶלֶכת רָׁ  רחלי עופר מכשפה רעה או תרפיסטית נדיבה?  -ְלַבֲעַלת אֹוב לָׁ

 

 פרופ' יוסף טובי 'אהבת הדסה על לבבי': יהדות תימן בשירת משורריה      –  13:00-14:15

 אל -מה רוצה ש"י עגנון מהתיאטרון     ד"ר מיכל שיר  –'תיאטרון קרטון'  –  15:00-16:15

 'כלייזמר חובק עולם' מושב סיום –נסיעה לבית העם בכפר בלום   –  16.30-18:30

 הסעות למרכז וירושלים   –  18:45

 



 
 

 כפר גלעדירוח במלון יא –תכנית קבוצה ג'          
 12-14/7/22ט"ו בתמוז ,  -י"ג  , ישראלית  –חגיגת לימוד יהודית               

   10.00מת"א , בנייני האומה, 09:30מירושלים  אפשרות יציאה   –לכל הקבוצות                          
 איסוף נתניה וצומת פורדיסמול הכניסה לתחנת רכבת מרכז,                          

 

 2022ביולי   12יום שלישי  

 הפסקה בקניון אלונים, מעבר לאוטובוס הקבוצה עפ"י התכנית שנרכשה  –  11:15-11:45

 ראש פינה  –'אבן מאסו הבונים'   –סיור על הדרך   - 13:30-15:30

 הפסקה עצמאית במכללת תל חי   –  16:00

 מבט לספר היצירה       הרב עודד דוד  –  16:30-17:45
 

 נסיעה למלון, קבלת חדרים וארוחת ערב   –  18.00

 בחצר תל חי נסיעה לאירוע ערב   –  20:15

 מצדיעים ליוצרים הישראלים  - שנה לגבעטרון 75 -21:00-23:00

 נסיעה למלון   - 23:00
 

 2022ביולי 13יום רביעי, 

 ארוחת בוקר במלון  –  07:00-08.30
 

 נסיעה למכללת תל חי   –  08.30

 רב שיח             מהותה של היהדות בעיני הדור – עיין ערך: יהודים - 09.15-10.30

 והרב קוק         אלחנן ניר  חופש אמנותי בחברה אידיאולוגית: ברגסון, אז"ר –  11:15-12:30
 

 פרופ' ישעיהו גפני בפרספקטיבה היסטורית   –אגדת החורבן פרק ב'  –  13:15-14:30

   שמואל רוזנרמהפכה תרבותית            -יהדות ישראלית  - 15:15-16:30

 נסיעה למלון   –  16.30
 

 ארוחת ערב   - 18:30
 

 נסיעה לחצר תל חי/מכללה לארועי הערב   –20.15

   'טיש' עם הרב עילאי עופרן וג'קי לוי     במכללהארוע ערב:   21.00-22.30  

 2022ביולי    14 – ום חמישי י

 ארוחת בוקר, פנוי חדרים במלון ונסיעה למכללה  –  08:30-10:30

 הרב אורי שרקי  -להולדתו   100מניטו ודורנו    –  11.00-12:15

 אשכול נבו  -'גבר נכנס  לפרדס'  – 13:00-14:15
 

 ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי    "אהובתי שלי לבנת צוואר" חייו ויצירתו של יעקב שבתאי –  15:00-16:15
 

 'כלייזמר חובק עולם' מושב סיום –נסיעה לבית העם בכפר בלום   –  16.30-18:30

 ושלים הסעות למרכז ויר  –  18:45

 



 
 

 20227/0/14-12"לא בשמים"  -לאירוח טופס הרשמה 
 

 
 

 
 
 

  ת.ז.   שם ומשפחה 

  מיקוד   כתובת

  מייל   נייד 
 

 
 
 
 

 
 

 תשלומים ללא ריבית 2תשלום בכרטיס אשראי עד 
 

 

 סוג כרטיס:

 

 ת.ז:  שם בעל/ת הכרטיס: 

      : מס כרטיס

 תוקף:      / 
 

 2/  1 מס' תשלומים:

CVV  

 

 

  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:  6794417-02פקס:  נא להחזיר ל

 

 
 

 לילות חצי פנסיון 2אירוח 

מס'  סוג ההזמנה 
 משתתפים

מחיר  
 למשתתף  

מחיר   
 למשתתף  

מחיר   
 למשתתף  

 
 סה"כ לתשלום

 

  גלעדי כפר  הגושרים כפר בלום

  ₪  1370 ₪  1490 ₪  1520  אדם בחדר זוגי 

  ₪  2450 ₪  2650 ₪  2780  יחיד בחדר 

  ₪  1120 ₪  1230 ₪  1315  שלישי בחדר 

 ילד בחדר הורים  
 ( 12)עד גיל  

 890  ₪ 860  ₪ 790  ₪  

  לתשלוםסה"כ 

mailto:makom@makom.info


 
 

 14/07/2022-12"לא בשמים"  -הרשמה לחבילות אירוח ותוכן טופס 
 

 

 

  ת.ז.   שם ומשפחה 

  מיקוד   כתובת

  מייל   נייד 
 

 כפר גלעדי   –הגושרים/ ג  -כפר בלום / ב   –א  – חבילה מבוקשת  לסמןנא 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 תשלומים ללא ריבית 2תשלום בכרטיס אשראי עד 
 

 סוג כרטיס:

 

 ת.ז:  שם בעל/ת הכרטיס: 

      : מס כרטיס

 תוקף:      / 
 

 2/  1 מס' תשלומים:

CVV  

 

  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:  6794417-02פקס:  נא להחזיר ל

 

 אירועים 12לילות חצי פנסיון +הסעה + חבילת  2ותוכן אירוח 

 מס' משתתפים סוג ההזמנה 
מחיר    מחיר  למשתתף   מחיר למשתתף  

 למשתתף  

 
 סה"כ לתשלום

 

  גלעדי כפר  הגושרים כפר בלום

אדם בחדר  
 זוגי 

 2040  ₪ 1990  ₪ 1876  ₪  

  ₪  3160 ₪  3360 ₪  3510  יחיד בחדר 

  ₪  1530 ₪  1720 ₪  1760  שלישי בחדר 

  סה"כ לתשלום

 ☐ הגעה עצמית 
 ☐ יש לבחור נקודת איסוף   –הסעה 

מול הכניסה לתחנת הרכבת לחיפה   מסוף אל על בארלוזורוב   – מת"א
 ☐ דרך נמיר על יד מסוף "אגד" ברח' 

 ☐ בנייני האומה   ירושלים 
 ☐  מחלף נתניה/ צומת פורדיס 

 ☐  צומת אלונים 

mailto:makom@makom.info

