
 
 , רמ"הש 21שד' ביאליק  רכז לגמלאי רמת השרוןמ– "יתנוב"

 עדי לגכפר מלון בנופש 
 ימים  3, לילות 2 -  ה' -ג' מיםי 2111.81-61.

 
 בו תוכלו  פרוסים על פני שטח רחב ידיים, מטופח וירוק ,מעוצבים ומרווחיםבמלון חדרים ה

 . ליזה המלטפת ומאוויר פסגות צלולהתפעם מנופים עוצרי נשימה, להתמסר לטבע הגלילי ולהתענג מהבר
     .הבריאותהנחיות משרד  הפועלים לפי ה מחוממת מקורהבריכה חיצונית ובריכ , שתי בריכות שחיהבמלון 

 

        במבנה המרכזי, בחדרי סוויטות ודלקס האירוח 
    

 שלישי  יום    16.11.2021
 של עירית רמת השרון.מרחבת החניה התארגנות ויציאה  07:30

 . (ע"ח המטייל) ניון אור עקיבאבק סקת בוקרפה **
  . חוויה -מלווה בצמד נגנים הביקור. ב"מערת הפלמ"ח" במשמר העמק ביקור**          

 פכה המערה לבסיס האימונים למחלקות המיוחדות של הפלמ"ח.  ט על הקמת הפלמ"ח, הכאשר הוחל  1941בשנת 
 ( סיקהומדק בלווי   30) ודישייט בכנרת בספינת הל **
 . התארגנות בחדריםו , קבלת פניםגעה למלוןה **

   .בסליק הקיבוץ ובשביל הלולים סיור   17:00

 .ערב בידור במלון -  20:30    . ארוחת ערב במלון    19:00
 

 

 רביעייום  021.11.217
   .ארוחת בוקר במלון: 07:30-09:30

   .הליכה קצרה עד המפל , אלבישר ההיא שמורת טבע באזור מטול שמורת נחל עיון-עיון נחל מפל  **

  נשמע את סיפור החיבור עם עם ישראל  "ל,דה לחיילי צנבקר באנדרט - איש צד"ל- ניאמפגש עם ה **
ומועצה מקומית   קק"לתצפית דדו הוקם על ידי   -  דדו פהמצ והשתלבות של בני המקום בצבא ובארץ.

 .רב אלוף דדו אלעזר מטולה לזכרו של 
 .מרקים ולחמים –ון במל הל ק יםפסקת צהרה ** 

 קפה ועוגה בלובי המלון.    17:00
 מופע בידור במלון   -  20:30        ארוחת ערב במלון.     19:00

 
 חמישי יום    18.11.2021

 ר במלוןארוחת בוק   07:00-09:00
 .ויציאה לטיול מודרך פינוי חדרים , מזוודות באוטובוס 10:00

ת ארגון שמירה  בתקופת העלייה השנייה בהקמ דרךרצי ו פויהאנשי “השומר”  -מוזיאון השומר **
 .תישראל, בעבודה עברית חקלאית ובהקמת התיישבודי בארץ והגנה על היישוב היהו

 .סיפורי משפחות וסיור רכובמתובל ב  יקסנ שיל  יר לק םעמפגש  ה - במטולה מפגש עם קלרי * *

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .  לכיבוד ק עם באיות להקות צשירי ישיר לנו מ אמן רב תחומי, בוגר להקה צבאית  - בנר לבב א   **

 ייםוהתוכנית ניתנת לשינ          .חזרהנסיעה  **
 

 

 

   ₪ 2,650     יר לאדם בודד בחדר מח            ₪  1,800      יזוגר לאדם בחדר מחי
 

   החברה במשרדי   כרטיס אשראיב , שווים   תשלומים   2 - לם ב ניתן לש

 



          אות משרד הבריאות.יתקיים בכפוף להורהנופשון  

 

 

 ם וניים עבור נופשזר כספ רישום והחיטול נוהל ב                                                       

 

 יוחזרו בכל מקרה. שם לא כל נר₪ דמי רישום ל 50 .א
 

 ן עצמו. לו המ תנאי הביטול שלפוף לבכ –ת בנופשון פו ביטול השתת .ב
 לטיפול בהתאם. ותועבר שתוגש בכתב ,ימים לפני המועד בשל "סיבה רצינית" 3ניתן לבטל 

 זר כספי. אין הח  -שון פמועד הנו  שעות לפני  24השתתפות ביטול  .ג

 

ו תו, את זכותאחר, באחריו עביר לאדם האפשרות להר מנהל הנופשון על ת אישו למזכירות הבית ולקבל איע הוד נרשם חייב ל .ד
 תף בנופשון.להשת

 

 של ענין. מקרים מיוחדים, שיוגשו בכתב, יבדקו לגופו  .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 רמת השרון  21רמה"ש ביאליק   מלאילג  "ביתנו" בית מלינוב המרכז

 03-5403988פקס.   03-5471330,  5493236   טל.

iltzila@beytenu.co.            
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