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מלון ישרוטל "גנים" ים המלח
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חברות וחברים יקרים,
מאחר ובנופש אנו עוסקים ,אתחיל במילות השיר:
"כמו ציפור" מאת שייקה פייקוב
כ ְּמו ֹצִפּו ֹר נו ֹלְדָה ל ְחֹפ ֶׁש,
אֶפ ְר ֹ ׁש כ ְּנֵפ ַי ל ִי אֶל הַנֹּפ ֶׁש,
כ ִּי ִּתקְווֹתַי ב ִּי ׁשֶבּו ֹלְקַנ ֵּן.
א ֶׁשְכ ַּח יָמִים ל ְלֹא מַרְגּוֹע ַ,
אֶמְצ ָא מְנוּחָה ׁשַלְו ַת אֱלֹהַּ,
וְג ַם ׁשִירֵי ָחז ְרו ּלְהִתְנ ַג ֵּן
הצלחת ימי הנופש של היתומים הבוגרים בשנה שחלפה העלתה אותנו על דרך בניית מסורת
שבה היתומים הבוגרים חברי הארגון מוזמנים לשתף גם את בני/בנות הזוג בימי הנופש.
השנה קבענו את משכננו במלון "גנים" בים המלח ,בין התאריכים ,05-07/12/2019
על בסיס חצי פנסיון בתחום הקולינרי ופנסיון מלא-פלוס בפעילות תרבותית ובידורית
במהלך השהות במלון אשר מטרתן אחת :לגבש אותנו ובו בעת לשחרר אותנו מלחצי היום יום
המלווים אותנו במהלך כל ימות השנה.
הצוות המהימן והנאמן של עובדי הארגון היה אמון על תכנון מוקפד של הנופש
על כל היבטיו ועל כך תודתי נתונה לצוות.
אנו בארגון נמשיך להיות אוזן קשבת ליתומות וליתומים הבוגרים
וננצל את ימי החופש לשמוע ולהשמיע נושאים אשר יועלו
ע"י המשתתפים וזאת באמצעות נציג מעובדי הארגון וחברי ועדת יתומים בוגרים
שישהו במקום בימי הנופש.
ההרשמה בעיצומה ולהתראות בנופש,
שלכם ולמענכם,
תמי שלח  -יו"ר
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

דבר
יו״ר הארגון

נופש יתומים בוגרים בים המלח 2019
שעה

יום ה׳ 5/12

07:00-10:00
9:00-10:00
10:00-11:00

יום ו׳ 6/12

יום שבת 7/12

ארוחת בוקר

ארוחת בוקר

הגעה וקבלת חדרים
בין השעות 13:00-15:00
באולם המלון

סדנת יוגה
(באולם המלון)
סדנת יוגה
(באולם המלון)

18:00-21:00

ארוחת ערב

ארוחת ערב וקידוש

20:30-22:00

ארוע פתיחה -
אבי נוסבאום
במופע סטנד אפ סוחף
(באולם המלון)

מסיבה עברית
ושירה בציבור עם שירים
ישראלים אהובים
מכל התקופות ובכל הסגנונות
(באולם המלון)

*אולם המלון ממוקם בקומה  ,3מעל הלובי

תוכנית
הנופש

הנופש יתקיים במלון ישרוטל "גנים" ים המלח
נופש 3 :ימים 2 ,לילות .אירוח על בסיס חצי פנסיון
כניסה חופשית לספא של המלון (ג'קוזי ,סאונה ,בריכת מי ים המלח וחדר כושר)
הרשמה לחברי ארגון ובני זוגם בלבד וללא מלווים
לא תתאפשר הרשמה למי שאינו חבר ארגון
תחילת הרשמה 22/9/2019
שימו לב! מספר המקומות מוגבל,
מועד אחרון לרישום  19/11/2019או בתום מכסת החדרים ,המוקדם מביניהם
• ביטול הרשמה לאחר  5/11/2019יחויב בעלות מלאה
• הרשמה מתבצעת באתר הארגוןhttps://www.idfwo.org/go :
• לא תתאפשר הרשמה באמצעות הטלפון
• הגעה עצמאית
• קבלת חדרים בין השעות 13:00-15:00
• צ'ק אאוט בשעה 15:00

להלן המחירים:
• אדם בחדר זוגי ₪ 740
• אדם בחדר יחיד ₪ 1,360

• פעילויות המלון והארגון :כלולות במחיר
• ט.ל.ח | תוכנית הנופש נתונה לשינויים

תנאי הרשמה
ומחירים

