
בס”ד 

סניף גליל עליון חברות וחברים שלום
במכתבנו זה אנו מפרסמים את שתי הפעילויות הקרובות בסניף.

הראשונה תחול ביום שני ט"ו באב 7.8.17 והשנייה בעשרת ימי תשובה.
המועדים קרובים ולכן הראשונים שירשמו )תשלום( יבטיחו את השתתפותם.
אני אפרט קודם את השנייה  מאחר ואנו צריכים לשריין מקומות בבית המלון.

הכוונה לצאת, ע"פ בקשת החברים, לנופשון בירושלים. 

אנו נצא ביום ראשון ד' בתשרי )צום גדליה נדחה( 24.9.17  עד יום שלישי 26.9.17.
האתרים בהם נבקר יפורטו למשתתפים. עלות הנופשון הכולל 2 לילות במלון פרימה פארק  

על בסיס חצי פנסיון, הדרכה לשלושה ימים ואוטובוס צמוד לשלושת הימים  =  822 ₪  
ליחיד בחדר זוגי. התשלום בנפרד  לנופש 677 ₪ לטיול 145 ₪ 

)המחיר לבודד בחדר זוגי הוא אחר ולכן כדאי לצאת בזוגות(. אורח ישלם 970 ₪. לא יתקבלו צ'קים. התשלום יעשה חלקית 
באשראי )ניתן תשלומים( וחלקית במזומן. ניתן הכל במזומן. יודגש שמספר החדרים מוגבל ולכן הנרשמים הראשונים יבטיחו 

את השתתפותם.

הטיול בט"ו באב הוא טיול ערב גלילי. )7.8.17(
נעזוב את ראש פנה בשעה 14.00. נקודות איסוף יימסרו למשתתפים.

הטיול יתחיל במקום קרוב ולא ידוע. חוות ההכשרה בפוריה. בישוב הוילות פוריה מסתתר סיפור מתולדות ההתיישבות 
הציונית. נבקר בשרידי החוה עם נוף נפלא לכנרת ולדרום הגולן ונשמע על מפגש מרגש בין חלוצים לרבנים. 

נסע דרך המושבה יבניאל לכפר תבור. נבקר במוזיאון המרצפן. נתרשם מעבודות האמנות במרצפן ונצפה בסרט על 
גידול שקדים באיזור, נסייר ברחוב המייסדים ונכיר את הסיפור האמיתי ממנו צמח השיר הרחוב במסחה.

נמשיך לקיבוץ בית קשת ונתרשם ממצג פיסולי עם סיפור מיוחד.
עם האור האחרון נבקר במושבה הותיקה סגרה. המושבה שבסמוך אליה נבנתה חוות ההכשרה לפועלים שהיו 

חולמים ומגשימים של רעיונות רבים. לאחר הסיור באתרי המושבה נתארח בחצר משפחת שמואלי.  
משפחה שבני הדור הרביעי שיפצו בחן ומספרים בהומור ובידע את קורות המשפחה שהייתה ממשפחת

הסובוטניקים. שם נעשה פריסה של ארוחה קלה ובסיומה נצפין לגליל העליון. חזרה משוערת  22.30.
 עלות הטיול  70 ₪  לחבר צוות ובת/בן זוג. אורח ישלם  100 ₪. התשלום במזומן.
גם כאן יצא אוטובוס אחד בלבד אז הנרשמים הראשונים יבטיחו את השתתפותם.

הודעות נוספות:
חגי ישראל בפתח. ביקורי החולים והמבוגרים שנהגנו לקיים לא יצאו לפועל כפי שלא נעשו לפני פסח.

הסיבה היא חילוקי דעות עם המחוז שלא מאפשר לנו לבצע במתכונת שהתבצעו בעבר, במהלך 2 עשורים.

חברים שמצבם הכלכלי בכי רע ומתקשים להכין את החגים כראוי מתבקשים הם או חבריהם
ליידע חברי הנהלה או אותי כדי שנבצע ביקורי בית ונוכל במעט לעזור ולהמליץ לקבלת מענק חג.

מיד לאחר כל החגים בתאריך 15.10.17 יצא טיול שלא במסגרת צוות לשבועיים ל:
הונג קונג, מקאו, ותאילנד - האיים. המעוניינים להשתתף שיפנו לח"מ.

ב ב ק ש ה להפוך את הדף ולעיין בהודעה חשובה:
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תמוז התשע”ז



המשך הודעות

יריד "חבר" לקראת  החגים:

כדי לאפשר לחברים בחירה במועדי יציאה ליריד "חבר" החלטנו להוציא אוטובוסים בשני מועדים וכך לאפשר למי 
שחוזר למסגרות בית ספר וגנים לצאת באוגוסט ואלו שרוצים לטייל ביריד יותר רגוע לצאת בספטמבר.

לנרשמים הראשונים )המשלמים הראשונים( תתאפשר בחירה בין המועדים.
האחרונים ישובצו בהתאם לשיקול דעת המארגנים.  

תאריך ראשון ליציאת האוטובוס הוא:  יום רביעי  ח' באלול התשע"ז 30.8.17.
התאריך השני ליציאת האוטובוס הוא: יום שני י"ג באלול התשע"ז 4.9.17.                                                                                            

במידה ויימצא אתר מתאים לביקור נודיע מאוחר יותר ליוצאים. 
עלות השתתפות הכוללת ארוחת צהריים תהיה: 45 ₪. התשלום במזומן.

בברכה

יעל דקל, יו"ר
וחברי הנהלת הסניף

 

להלן טלפונים של חברי הנהלת הסניף:

דקל יעל - יו"ר הסניף    052-6645756 

053-2200863 אבוטבול משה – גזבר הסניף                 052-3907260 חוסרבי שלמה – ס. יו"ר הסניף   

054-4672736 אזרזר יוסף, קצרין                 054-4935945 בן חיים דוד – מזכיר הסניף 

052-8208097 תשובה עמוס, דלתון                 050-6479794 בן מויאל יצחק, קצרין 

052-2475775 זפרני מרדכי, קרית שמונה                 050-2597383 ביטון חיים, צפת 
 


