
 
  

 אי רמת השרוןגמללמרכז בית מלינוב  –יתנו" "ב
 

 וטיולים    פש נו 
   מלון פסטורל בכפר בלום 

 
 ופרחים, המעוצבים המוקפים מדשאות  חד מהחדריםבאווירה פסטורלית רוגעת, הנכם מוזמנים ליהנות בא

 ולל: כספא יוקרתי ה
   דר כושר,רפלקסולוגיה, ח  כיורי , חמאם תורכי, סאונה פינית, מערת זרמים מפנקת

 . מלון(הנחה לאורחי ה  10%וטיפולים )בתשלום, 
  .טלוויזיה, מקרר, ערכת קפה ,אמבטיה מרווח מאובזרים בחדרממוזגים החדרים ה

 
 

 אמצ"ש מוסיקלי   –התפוח הגדול  
 

 ימים   3לילות  2שלישי , -ימים ראשון    01-03.01.23
 

ו אותה, חיו בה, סגדו , שרו אותה, צילמבות היהודיים שכבשו אותה בסערהתרה ניו יורק לא הייתה יכולה להיות מה שהיא, ללא גיבורי
רה המפוארת של גיבוריה, יחד, נצדיע למי שהשאירו ימהאתוס של בירת התרבות העולמית.  השד לה והפכו להיות חלק בלתי נפרד

 'ואל ועודבוב דילן, ברברה סטרייסנד, בילי ג הם: ליאונרד כהן, וודי אלן,יחותם לא רק על התפוח הגדול, אלא על העולם כולו, בינ
 

 
 

 23.01.01ראשון הם יוה
 

 הפסקת בוקר בקניון אור עקיבא  )ע"ח המטייל(. **                   התארגנות ויציאה צפונה.      7:30

ורוד וסגול,  בחודשי החורף פורחות בכל רחבי הארץ רקפות יפהפיות בלבן,    -  גבעת הרקפות בקיבוץ גלעד רמות מנשה **

הגבעה על  קי  אבל  גלעשליד  מבוץ  שברמות  מרשיד  פריחה  לכם  מחכה  כפי נשה,  תמצאו,  הגבעה  שעל  הקטנה  בשמורה  במיוחד.  מה 
ות! בין עצי האורן שמכסים את מדרונות הגבעה, יחכו לכם בתקופת שיא שמצוין בשלט העץ של קק"ל שבכניסה, יער שלם של רקפ

 ות. שלמים של רקפות יפהפי  פברואר( מרבדים-)ינואר הפריחה 
 רך כקילומטר אחד.אתכם בתוך ים הרקפות לאוסודר יוביל קצר וממסלול 

במשך שנים רבות זכתה הסנדלריה   - נתארח אצל מושיק בסנדלרייה באיילת השחר  **

להערכה רבה מצד חברי וילדי המשק וייצרה עבורם בכל שנה זוג נעלי עבודה וסנדלים לכל חבר/ה.  
 .  נדלים..נעליים והסואיתם גם ההלכו ונעלמו הסנדלרים  עם השנים

 )ע"ח המטייל(.  באגמון מרקטארוחת צהריים  **
 הגעה למלון, חלוקת חדרים והתארגנות . **

   הרצאה היהודים באים   17:00

גם לא לתנך, נבין איך הפך  –דרך תכנית הסאטירה 'היהודים באים' שלא עושה הנחות לאף אחד 
משך עד עצם היום הזה. בהרצאה הליך שהחל בתקופת בית שני ונלוני בתלעולם החי עשה עלייה'לנגיש יותר וכיצד הוא 'ספר הספרים 

 . מרתקת, נעמוד על היתרונות והחסרונות של התהליך ונראה כיצד הוא מתרחש, באמצעות דוגמאות מתוך הסידרה
 מרצה: שרון בנימין   

 

 ארוחת ערב במסעדת המלון. 19:00
 

 רים החיים והשי   –לאונרד כהן     : מופע    020:3

גשת קובי מידן ואיתי פרל , בו נפרש סיפור חייו של לאונרד כהן: היהדות, הבודהיזם, הנשים, הכתיבה, לאונרד כהן בהערב לזכרו של 
במבט מעשיר   מידן, תירגם לעברית את שיריו וספריו של כהן, מספר הסמים והאלכוהול, ההצלחות והכישלונות והפריחה המאוחרת.

 צע פרל את שיריו הגדולים. בשילוב בין הופעה, הרצאה,י של כהן, כשבין הסיפורים מבו הרגשתשיים ועולמת חייו האיומעמיק אודו
         הקרנה, סיפורים וקטעי קריאה, מידן ופרל מגישים ערב מרתק, מצחיק ומרגש לפרקים, שמשאיר טעם של עוד

 
 
 
 



 
 02.01.23 השניהיום  

 
  ארוחת בוקר במלון 010:0-8:30

 ת ולאורך השנים טיול לאורך הרחובו   -ה"תפוח הגדול"    : הרצאה   :0011
סיפורה של ניו יורק, העיר המתוירת ביותר וכנראה גם העיר המצולמת ביותר. מפגש עם האנשים שהביאו אותה לתודעה שלנו: וודי 

הרחובות ניו יורק, הדיינרז, הרכבת  ים .אודות מה שהופך את הנרי, איין ראנד ורבים נוספ-אלן, ברנרד מלמוד, דיימון רניון, או
 מרצה: טל רשףת העירוניים המוכרים ביותר שיש. למראוהתחתית וגורדי השחקים 

 הבית  לחם עם השף  מרק  13:00
 בפואייה.    ועוגה קפה   16:00

 על ההומור והזהות היהודית של וודי אלן   –וודי  -הולי :  הרצאה     17:00
ט בכל שנה ומציף כפעולת תגמול, הוא מביים סר 70-וארט קוניגסברג ומתחילת שנות האלן סטי –י וא נולד בשם המאוד יהודה

שאלות קיומיות על זהותו המתבוללת. במפגש מצחיק במיוחד נבחן את התייחסותו הקומית והנועזת לסוגיות רציניות כמו: 
ל אלה דרך מיטב סרטיו המופלאים. הרצאה ת כפירה באל והרצון להרגיש שייך, כהתבוללות, דור שני לשואה, היחס לישראל, שאלו

 תסריטאי, במאי סרטים ומרצה לא שגרתי  –מרצה: רפי שרגאי   חשבה. מצחיקה עם המון חומר למ

 

 ארוחת ערב במסעדת המלון. 19:00
 

   הקשר היהודי  THE NEW YORKERS:   מופע      20:30
 יורק: ליאונרד ברנשטיין, ג'ורג' ואיירה גרשווין,  ים הגדולים שנולדו, חיו ויצרו בניומחווה ליוצרים ומבצעים היהוד 
 ייל , רוג'רס והמרשטיין, סטיבן זונדהיים, ברברה סטרייסנד, בוב דילן, בט מידלר, קרול קינג, בילי ג'ואל, ועוד... ו  קורט    

השלושים    שדוכאה בשנות ת הגאונות והיצירתיות היהודי –רים זממאופרה למחזות זמר, מפולק לפופ, מלחינים, מפיקים, זמרות ו
  טה ומתבלטת עד היום.בלוהת 50וארבעים, קמה לתחייה בשנות ה 

 ניהול מוסיקלי, עיבודים, פסנתר  –שירה והנחייה , גבי ארגוב  –קרן הדר ועודד סנדטש 

 בלובי  -מסיבת ריקודים     22:30 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 23.01.03   השלישייום ה              
 ארוחת בוקר  7:00-9:30

 וס. פינוי חדרים, מזוודות באוטוב 10:30

שמיר  –  ""אצל שרה במרפסתנתארח    כפר סאלד  ל   נסיעה  ** המוכרת    שרה  תחומית  רב  אומנית 

כולל )  יב.רהבביתה המיוחד, שאין מקום בו המכחול לא נגע, במרפסת הצופה לנוף מכסטאנדפיסטית. נתארח  
 כיבוד קל(

ב    -  ללר בבית ה ד נ משק קורל  ** וליל-על  1951  -נוסד  לויצ'י  ובנם  ידי  בן  י קורלנדר  גיעו שה  3  -הטומי 

 . מרומניה אחרי מלחמת העולם השנייה למושב בית הלל שהיה עדיין בשלבי בנייה הראשונים 
ו מגוון  לנבחנות המשק ש ינות. תוכלו למצואגב המחלבה במשק קורלנדר הנה מחלבת בוטיק המתמחה בייצור 

 . וגבינת חלומי נהגבינות: גבינת אדם, קממבר, צפתית, גאודה, גבינת לאב
 

 . צהריים )ע"ח המטייל(קת הפס **
 התוכנית ניתנת לשינויים       נסיעה חזרה הביתה.  **

 
 

 ₪  1,950 מחיר לאדם בחדר זוגי 
 ₪  3,100                 מחיר ליחיד בחדר

 
 :טוליב יאנת

      .ל מקרה אדם לא יוחזרו בכל₪   100דמי רישום בסך של  -א  ש מכל סיבה שהיביטול הנופ .1

 . ₪ 500 -ביחוייב    - 14.12.22 ךירביטול עד תא .2

 מסכום התשלום. 50% -ייב ביחו   - 15.12.22ך ירמתא  ביטול  .3

   חוייב בתשלום מלא.י - טרם היציאה   ימי עסקים 3של   ביטול .4

 

 

  03-5493236/44  טל' , 21השרון שד' ביאליק -רמת לגמלאיהמרכז  -ביתנו""               

Beyteno@012.net.il 
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