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תכנית אירועים
    ינואר≠יולי ∞≥∞≥

התוכנית מתבססת על מסגרת תקציב הסניף לאירועים¨ שכולם מסובסדים ומיועדים 
 Æחברות צוות והאלמנות ובני בנות הזוג Øאך ורק לחברי

Æהתקציב מיועד לכם¨ אנא עשו בו שימוש¨ בואו נשתמש בו לטובת כלל החברים

סיור ב¢אחוזת ראשונים¢

   Æב¢אחוזת ראשונים¢ ראשל¢צ   ±≤Ø≤Ø≤∞≤∞  יתקיים ביום שלישי
מתכונת ∫

Æסיור וכיבוד קל � ∞π∫≥∞
Æדבר המנכ¢ל מר עודד מור � ±∞∫∞∞

Æרגעי קסם¢ מופע שירים מלהיב מכל הזמנים והשפות � לירן ספורטה¢ � ±±∫∞∞
Æארוחת צהריים עשירה � ±≤∫∞∞

                        שימו לב °   נופשון יוגרל בין המשתתפים
מספר המקומות מוגבל¨ כל הקודם זוכה

Æ¢הביקור הינו פרטי¨ ללא תשלום ועל חשבון ¢אחוזת ראשונים¢ ולא באחריות ¢צוות
ההגעה הינה עצמאית ¨ לא תהיה הסעה מרוכזת 

טיול לצפון

≤≤≠≤≥Ø≥Ø≤∞≤∞ ¨ יתקיים בימים ראשון≠שני

בתכנית∫
אסיינדה ביער מעלות¨ המלון בנוי כאחוזה ספרדית אותנטית וקסומה הפרושה על פני 

 Æשבעים דונם של חורש טבעי
חופשה נפלאה של התחדשות בחיק הטבע

בסיס אירוח∫ חצי פנסיון ´ קפה ועוגה



מסלול הטיול ליום הראשון
  ארוחת בוקר במלון ¢עדן אין¢ זיכרון יעקב 

  לאחר מכן נוסעים צפונה ביקור בחברת חשמל
  ביקור במוזיאון חומה ומגדל

  ביקור במערת קשת ©טיול בטבע® 
  ביקור בשולמן שוקולד � קיבוץ דפנה

  ארוחת צהריים באחד הקיבוצים≠ דןØדפנה או מסעדת מפל סער •
  הגעה  למלון וקבלת חדרים 

  ארוחת ערב בחדר האוכל של המלון 
  פעילות ערב לקבוצה 

יום שני
  ארוחת בוקר במלון

  תצפית מטולה � מצפה דדו¨ תצפית על לבנון ומטולה ¨אח¢כ טיול במטולה הישנה≠
   סיפורי בתים

  חצר תל חי �מוזיאון
  ראש פינה העתיקה¨ צהריים¨ יקב עמיעד וחזרה לרחובות

עלות למשתתף יחיד בחדר זוגי  � ∞∑∂ ש¢ח
µ∞ מינימום משתתפים

כל הקודם זוכה °
ההרשמה לאירועים במשרדי הסניף
                                                   

סיור במרכז רבין

±Ø¥Ø≤∞≤∞  יתקיים ביום רביעי
∞∞∫∏∞ � יציאה מתחנת האוטובוס ליד המשטרה לכיוון ת¢א

∞≤∫π∞ � קפה ומאפה
∞∞∫∞± ≠ סיור מודרך במוזיאון הישראלי 
∞∞∫≥± ≠  סיור מודרך בתצוגת ההתשה 

Æ בתום הסיור נתכנס לארוחת צהרים בגני המרכז

Æ ±∞∞ מקסימום משתתפים µ∞ מינימום משתתפים
המחיר למשתתף ∞∞± ש¢ח 

כל הקודם זוכה °
ההרשמה לאירועים במשרדי הסניף

התשלום בהמחאות בלבד



כינוס ¢פרלמנט¢ באולם ¢מופת¢ רחובות

יתקיים ביום שני  ה � ∞≥∞≥ØµØ¥ באולם ¢מופת¢ ברחובות
∞∞∫π∞ � התכנסות וכיבוד קל

∞∞∫∞± ≠ הרצאה בנושא ¢נשים אשר מתאהבות ואף נישאות לאסירי עולם¢¨
מרצה מיכל ענבר

µ±∫±± � הפסקה
∞≤∫±± � הרצאה בנושא צמחי מרפא סגולות ושימושים ¨ מרצה חברתנו נעמי כהן

∞≤∫≥± � סיום משוער

עלות למשתתף ∞∂ ₪

Æ ±∞∞ מקסימום משתתפים µ∞ מינימום משתתפים

כל הקודם זוכה °

ההרשמה לאירועים במשרדי הסניף

Æהתשלום בהמחאות בלבד

יום כיף בים המלח

יתקיים ביום רביעי ה ∞≥∞≥µØ∂Ø± במלון  ¢הוד¢   ים המלח

בתוכנית∫
Æיציאה מרחובות מול המשטרה לכיוון דרום ≠ ∞∑∫∞∞

Æארוחת בוקר במלון ≠ ∞∏∫≥∞
Æבילוי במתקני המלון כולל בריכות גופרית ¨בילוי בים ובמתקני הספא ≠ ∞π∫≥∞

Æ ארוחת צהריים במלון והמשך בילוי ≠ ±¥∫∞∞
Æקפה ועוגה ומילוי משובים ≠ ±∂∫≥∞

Æחזרה לרחובות ≠ ±∑∫∞∞
 Æ∞∂∫¥µ ההסעה תצא בדיוק בשעה הנקובה ¨ נא לא לאחר ממליץ להגיע

עלות למשתתף � ∞∏± ₪

Æ±∞∞ מקסימום משתתפים µ∞ מינימום משתתפים
כל הקודם זוכה °

ההרשמה לאירועים במשרדי הסניף
Æהתשלום בהמחאות בלבד



שלכם ובשבילכם 
חברי הנהלת הסניף

יום טיול  למדבר יהודה 

≤Ø∂Ø≤∞≤∞ � יתקיים ביום שלישי ה
∞∞∫∏∞ ≠ יציאה מרחובות מול המשטרה לכיוון דרום

∞∞∫π∞ ≠ תצפית פתיחה מהר הצופים לכיוון מדבר יהודה
∞≤∫π∞ ≠ ארוחת בוקר בקפית מעלה אדומים ©כשרות רגילה® בסגנון ¢בופה¢

∞≤∫∞± ≠ מנזר ¢אבטימיוס¢
µ¥∫±± ≠ מוזיאון השומרוני הטוב 

µ¥∫≥± � ¢קאסר אל יהוד¢
µ¥∫≤± ≠ מנזר ¢דיר חגßלה¢ 

µ¥∫¥± � ארוחת צהריים בקיבוץ ¢אלמוג¢
µ∫¥µ± � תצפית על ¢סנט גßורג¢

∞∞∫∑± � חזרה לרחובות ©משוער®

עלות למשתתף   ∞∏± ש¢ח    

מינימום משתתפים ∞µ מקסימום משתתפים ∞∞± 

כל הקודם זוכה °

ההרשמה לאירועים במשרדי הסניף

Æהתשלום בהמחאות בלבד


