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הנופש השנתי של
ארגון אלמנות

ויתומי צה"ל
וכוחות הביטחון! 
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חברות וחברי ארגון יקרים,

אנו נרגשים לפתוח את הרישום לנופש השנתי של הארגון.
הנופש השנתי הוא הזדמנות ייחודית להיפגש מכל קצוות הארץ,

להתנתק מהשגרה,
לפגוש חברות ולהכיר אנשים חדשים,

לצחוק, ליצור, להשתחרר, לרקוד!
האירועים האלו מחזקים את הקהילה שלנו, מחזקים את תחושת הביחד 

ונותנים לי באופן אישי המון כוח להמשך השנה.
תכנית הנופש נבנתה לאחר מחשבה מרובה ובמטרה לקיים חוויה מיטבית 

ומיוחדת עבורכם.
אני מזמינה אתכם להירשם- יתומים ואלמנות, אלו שזה הנופש הראשון 

שלהם וגם אלה שיגיעו בפעם החמישית!
מקווה ומצפה לראותכם שם!

עבורכם ולמענכם,

תמי שלח – יו”ר

ארגון אלמנות ויתומי צה”ל

 כמיטב המסורת, אנחנו נרגשים ומלאי צפייה לקראת הנופש
 השנתי שיתקיים הפעם בים המלח. בבחירת המיקום השנה
ייתן, מי  והתפתחות.  צמיחה  על  החשיבה  אותנו   ליוותה 
שתמיד התקווה  את  עבורנו  יסמל  בעולם  הנמוך   והמקום 

יהיה לנו לאן לשאוף ולגדול
הכולל  הנופש,  בתכנון  הושקעה  רבה  מחשבה  כן,   כמו 
ועדת המדבר’.  ו’הוד  גנים’  ‘ישרוטל  במלונות   שהייה 
ומופעים פעילויות  והכינו  טרחו  המארגן  והצוות   התרבות 
עם יחד  מאיתנו.  ואחד  אחת  לכל  להתאים  שיוכלו   מגוונים 
 החברים ב-        עשינו מאמצים רבים בכדי לאפשר מחיר
ובטוחני שיחד עם ונופש,  נופשת  לכל   מסובסד ככל הניתן 

מגוון הפעילויות המתוכננות נחווה כולנו רגעים נפלאים
 מלבד חווית החופש והאפשרות להתנתק מעט משגרת היום 
 יום, מהווה הנופש מקום מפגש לחברים ולחברות שהפכו עם
 השנים למעין משפחה שנייה. אמנם הקשר בינינו נוצר סביב
גורמים אליו  התווספו  הזמן  עם  אבל  ומאחד,  משותף   גורל 
והוסיפו והתרחבו,  הלכו  החברויות  מעגלי  אחרים,   רבים 

לחיינו טעמים נוספים
2019. מספר  01-05 בדצמבר  יתקיים בתאריכים   הנופש 
להירשם מזומנים  בהקדם.  הירשמו  מוגבל-   המקומות 

ישירות באתר האינטרנט של ארגון אלמנות ויתומי צה”ל

מקווה ומצפה לראותכם שם!

עבורכם ולמענכם,
 

תמי שלח – יו”ר
ארגון אלמנות ויתומי צה”ל

חברות וחברים יקרים,
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לוח זמנים נופש ארגוני 2022

יום א׳
11.12

יום ב׳
12.12

יום ג׳
13.12

יום ד׳
14.12

יום ה׳ 
15.12

7:00  
הסעות/טיסות

שטלים,
סדרנים,

אחראי הסעה,
אוכל ושתיה

הליכת בוקרהליכת בוקרהליכת בוקרהליכת בוקר

ארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקר10:00 - 7:00

9:00 - 13:00
נועם חורב

הרצאה

סתלבט
על המים

בינגו
בבריכה

צ׳ק אאוט
צ׳ק אין15:00 - 13:00

במלונות
כיבוד

מתנת וולקאם
בחדרים

סדנאות

טיול
לפי בחירה

ביי ביי

קפה עוגה, משחקיה בלובי16:00 - 15:00

אירוע מרכזי18:30 - 16:00
הופעה
שמעון

בוסקילה
ארוחת ערבארוחת ערבארוחת ערבארוחת ערב21:00 - 18:30

סטנד אפ 20:00
רותם אבוהב

שירה בציבור
עם

עינת שרוף

שימי אטיאס
אמן על חושי

מסיבת סיום
ערב טברנה

ריקודים 23:00 - 21:00
במלך שלמה

ריקודים 
במלך שלמה

ריקודים 
במלך שלמה

ריקודים 
במלך שלמה



מלון המלך שלמה 
אילת 

מלון חמישה כוכבים, הממוקם על חופי לגונת החוף הצפוני 
האידילית של אילת, נועד לספק את החופשה המושלמת 

מכל הבחינות, לאורך כל היום.
כל 415 הסוויטות והחדרים של המלך שלמה כוללים גישה 
חופשית לאינטרנט אלחוטי, כמו גם מרפסות עם נוף נפלא 

של הבריכה או של הרי אדום.
למרגלות המלון, רציף המלך ההומה קורא לאורחים 

ולמבקרים ליהנות מעולם שלם של פעילויות פנאי, 
קניות וספורט ימי – הכל במרחק הליכה מהאטרקציות 

התיירותיות המובילות של אילת, דוכנים צבעוניים, 
מסעדות וברים.



מלון רויאל גרדן
אילת 

כמו אי קסום מלא הפתעות, חופשה במלון הסוויטות
רויאל גארדן שמה עולם של הנאות ממש בהישג ידך

אי טרופי אידילי, בריכות שחייה עם מגלשות פארק מים, בריכה 
מעוצבת כדי להיראות כמו חוף אמיתי, שדרה מפוארת של חנויות 

מעצבים יוקרתיות.
התענגו על מיטב מאכלי הגריל הים תיכוניים במסעדה הישראלית 

של המלון, או היכנסו למבחר הרחב של I CAFÉ של כריכים, 
פסטות, סלטים ואפשרויות קפה יוקרתיות.

המינימרקט שלנו גם נוח מאוד לכל צרכי הקניות היומיומיים שלך.



הגעה וקבלת חדרים   14:30-16:30

ארוחת ערב   18:00-20:00

סטנדאפ רותם אבוהב  20:30
באולם WOW רויאל גארדן   

יום א' 11.12



צעידת בוקר   07:00-08:00
ארוחת בוקר   07:30-10:30

הרצאה נועם חורב,  09:30
 WOW אולם  

יום סדנאות- אולם המלך שלמה  12:00-16:00
הפסקת קפה ועוגה   15:00-16:00

ארוחת ערב   18:30-20:30
שירה בציבור עם עינת שרוף,  20:30

אולם המלך שלמה   
הרקדה באולם המלך שלמה   21:00-23:00

יום ב' 12.12 



יום ג' 13.12
צעידת בוקר   07:00-08:00

ארוחת בוקר   07:30-10:30

התכנסות בלובי המלונות   09:30
ועלייה לאוטובוסים    

יום כיף סתלבט על המים  10:00-15:00
ריף הדולפינים   

הפסקת קפה ועוגה   15:00-16:00

ארוחת ערב   18:30-20:30

מופע סטנדאפ על חושי  20:30
עם שימי אטיאס – אולם המלך שלמה   

הרקדה באולם המלך שלמה   21:00-23:00



יום ד' 14.12 
צעידת בוקר   07:00-08:00
ארוחת בוקר   07:30-10:30

טיול לפי בחירה    11:00-15:00
הפסקת קפה ועוגה   14:00-15:00

אירוע מרכזי בהשתתפות הרמטכ"ל,  16:00-18:30
מופע מרכזי - שמעון בוסקילה   

ארוחת ערב   18:30-20:30
מסיבת סיום  20:30

באולם המלך שלמה- טברנה יוונית   
הרקדה באולם המלך שלמה   21:00-23:00



יום ה' 15.12 
צעידת בוקר   07:00-08:00
ארוחת בוקר   07:30-10:30

פיזורים  11:00



דגשים למהלך הנופש 
• הרישום לנופש פתוח לחברות וחברי ארגון בלבד.

• ניתן להירשם עם מלווים סיעודיים המוכרים על ידי משרד הביטחון
ובצירוף אישור רפואי.  

• מועד אחרון לרישום 13.11.2022 או בתום מכסת החדרים, המוקדם מביניהם.
• תנאי הביטול: ביטול לאחר ה 10.11 יחויב בעלות 50% מהעסקה.

ביטול הרשמה לאחר ה 20.11 יחויב בעלות הנופש במלואה.  
• בסיס האירוח: 5 ימים, 4 לילות במיטות נפרדות, אירוח על בסיס חצי פנסיון

הכולל ארוחת בוקר, ארוחת ערב וקפה ועוגה.  
•  ניתן לשלם עד 6 תשלומים

• כל תכנית הנופש כלולה במחיר.
• תכנית הנופש הארגוני נתונה לשינויים.

מחירים:

1750 ₪המלך שלמה זוגי

2950 ₪המלך שלמה יחיד

1850 ₪רויאל זוגי

3100 ₪רויאל יחיד

150 ₪הסעה באוטובוס

480 ₪ טיסה מנתב"ג
*מלווה רפואי מוכר על ידי משרד הביטחון משלם מחיר מלא
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