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דצמבר, 2021
חברות וחברים יקרים,

לאחר הפסקה ארוכה של שנתיים עקב מגפת הקורונה, הפעם ניפגש ונגשים את מילות השיר 
של אהוד מנור כאילו נכתב עבורנו בשנה שחלפה:

"...בְּׁשָנָה הַבָּאָה נֵׁשֵב עַל הַּמִרְפֶּסֶת
וְנִסְפֹּר צִפּוִֹרים נוֹדְדוֹת, 

ּ ּתוֹפֶסֶת, ַׂחֲקו יְלָדִים בְּחֻפְׁשָה יְש
ָׂדוֹת. בֵּין הַבַּיִת וּבֵין הַּש

עוֹד ּתְִראֶה, עוֹד ּתְִראֶה,
כַּּמָה טוֹב יִהְיֶה,

ָנָה, בְּׁשָנָה הַבָּאָה..." בַּּשׁ

וכפי שכתוב בחוברת, סוף-סוף, אנו ניפגש ונחגוג השנה ביחד את הנופש הארגוני בעיר אילת 
בין התאריכים 12-16.12.2021 בשני בתי מלון באילת הסמוכים זה לזה: 

מלון המלך שלמה ומלון רויאל גארדן.  
להזכירכם!! הנופש מיועד אך ורק לחברי הארגון - אלמנות ואלמנים, יתומות ויתומים בוגרים. 

חברי הארגון שיש להם אישור רפואי למטפל צמוד רשאים להגיע עמו בתשלום.
בחירת בתי המלון, הפעילויות והמופעים נעשו בחשיבה ובהתאמה על ידי צוות עובדי הארגון 

 וחברי ועדת תרבות, אשר טרחו ועמלו רבות על מנת שנוכל להיפגש ולהנות יחדיו לאחר 
תקופת הבדידות שחווינו כולנו בשנת הקורונה, ליצור תחושה והרגשה של תחילת פרק חדש 

בחיינו בתקווה שהגענו לקיצו של הגל הרביעי.
 הכנו עבורכם ערכת מופעים ופעילויות שמטרתה לעורר שיג ושיח בין החברים, 

לחדש חברויות שנפסקו בתקופת הקורונה ולהקים ולבנות חברויות חדשות.
נעמוד לעזרתכם בכל דבר.

מקווה ומצפה לראותכם,

שלכם ועבורכם,
תמי שלח – יו"ר

ארגון אלמנות ויתומי 
צה"ל וכוחות הביטחון
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לוח זמנים נופש ארגוני באילת 2021
יום ה' 16/12יום ד' 15/12יום ג' 14/12יום ב' 13/12יום א' 12/12

צעידת בוקרצעידת בוקרצעידת בוקרצעידת בוקר

ארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקר

 13:00-16:00
הגעה 

וקבלת חדרים

הרצאה 
של העיתונאי 
עמרי אסנהיים

צום י׳ בטבת -
מפגש שיח 
וחיבור ליום

10:00 מגוון סנדאות
פיזור

קפה ועוגהקפה ועוגהקפה ועוגה

כיבוד לרגל 
סיום הצום

מופע:ארוחת ערבארוחת ערב
 WOW VEGAS

 SHOW
 wow אולם(
רויאל גארדן(

ארוחת ערב

ערב פתיחה 
עם נויה מנדל 

במופע 
סטנד אפ סוחף

 wow אולם(
רויאל גארדן(

מופע מוזיקלי:
אילן טל 

שר בשן חדש 
וגם ישן

ארוחת ערב 
)החל מ-19:30(

אירוע מרכזי:
מרגלית צנעני
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* מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בכל ערב בסיום המופעים, * מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בכל ערב בסיום המופעים, 
   בלובי הבידורי של המלונות   בלובי הבידורי של המלונות



מלון ישרוטל רויאל גארדן
מלון הסוויטות ישרוטל רויאל-גארדן הוא עולם ומלואו. 

ים עם  גן טרופי שופע, בריכה המעוצבת כחוף  במלון: 
חול לבן, בית קפה, מסעדות, סופרמרקט מצויד היטב, 

שדרת חנויות הדורה וממוזגת ומרכז ספא. 

יינתנו  הארגון  לחברי   ,₪  10 בעלות  לספא   הכניסה 
15% הנחה על טיפולי הספא.

החדר  בין  המפרידה  דלת  עם  שינה  חדר  כולל:  החדר 
וכורסת  נפתחת  ספה  סלון  נפרדות,  מיטות  ובו  לסלון 
בר,  מיני  קפה,  פינת  נפשות,  ל-4  אוכל  פינת  ישיבה, 

מקלחון ושירותים, כספת, טלוויזיה ומרפסת.  
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מלון ישרוטל המלך שלמה
הממוקם על שפת הלגונה שבחוף הצפוני, מושלם לאירוח 

ומספק שלל חוויות מהנות בכל רגע.

מרפסות  שלמה  המלך  ישרוטל  במלון  החדרים  לכל 
אינטרנט  וחיבור  אדום,  הרי  לנוף  או  לבריכה  הפונות 

אלחוטי חינם.

הטיילת השוקקת הצמודה למלון מזמינה אתכם ליהנות 
מבילויים, קניות ופעילות ימית מגוונת - 

במרחק הליכה מאזור התיירות המרכזי של העיר אילת, 
דוכני הטיילת, המסעדות והברים.

פינת  נפתחת,  יחיד  וספת  נפרדות  מיטות  כולל  החדר 
קפה  ערכת  בר  מיני  רחצה,  חדר  כסאות,   2 עם  ישיבה 

כספת, טלוויזיית LCD ומרפסת.
)ישנם חדרים עם מקלחון במקום אמבטיה(.  
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13:00-16:00     הגעה וקבלת חדרים
18:30-20:00     ארוחת ערב

20:30                סטנד אפ: נויה מנדל )אולם wow - רויאל גארדן(

יום א' 12/12

נויה מנדל
היא סטנדאפיסטית, שחקנית ובמאית במופע סטנד אפ חדש : פרנויה, העוסק 
במערכות יחסים, הורים וילדים ומצבים מהחיים אותם אנו חיים ועוברים מדי 
יום. כל אחד בקהל יימצא בו את עצמו ו... יצחק קצת על עצמו. מובטחת הנאה, 

צחוק ללא הפסק וניצוצות של שמחה בעיניים

מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בלובי הבידורי של המלונות, 
בסיום המופע

אילן טל שר יגאל בשן, חדש וגם ישן 
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יום ב' 13/12

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

הרצאה של העיתונאי עמרי אסנהיים )מלון המלך שלמה(     10:30-11:30
15:30-16:30     קפה ועוגה

18:30-20:00     ארוחת ערב
20:30                מופע מוזיקלי: "אילן טל שר יגאל בשן, חדש וגם ישן" 

מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בלובי הבידורי של המלונות, 
בסיום המופע



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

10:00-12:00       צום י׳ בטבת - מפגש שיח וחיבור ליום )מלון המלך שלמה(
15:30-16:30        קפה ועוגה

17:15-18:00         כיבוד לרגל סיום הצום
18:00-19:30        מופע WOW! VEGAS SHOW )אולם WOW - רויאל גארדן(

19:30-21:00        ארוחת ערב

13:00-16:00     הגעה וקבלת חדרים
18:30-20:00     ארוחת ערב

20:30                סטנד אפ: נויה מנדל )אולם wow - רויאל גארדן(

יום ג' 14/12

 WOW! VEGAS SHOW
מלא  עתידני  במסע  אתכם  ידהים   WOW TO THE FUTURE החדש  המופע 
בהפתעות: הולוגרמות ענק, אקרובטים מעופפים, רגליים שנוסעות לבדן על 

חד אופן, רקדנים מהלכים על קירות ומכונית אחת שתעיף אתכם אל העתיד!

WOW TO THE FUTURE מספר את סיפורו של אנטון - נער כישרוני ומצחיק, 
סקרן והרפתקן, שנקלע למעבדה של פרופסור פרנקה )FRANKE(, שם הוא 

מגלה את מכונת הזמן - ובטעות גם מפעיל אותה.
הבמה  על  יוצרים  אנטון,  של  הזמן  במסע  וההרפתקאות  המראות  את 
אקרובטים ומעופפים מהטובים בעולם, אשר ישתלבו בתוך במת האפקטים 
לד  מסכי  הולוגרמות,  הקרנות  בישראל.  המתקדמת  הטכנולוגיה  עם 
ואנימציית תלת ממד, מוזיקה סוחפת, תלבושות מרהיבות ואפקטים שטרם 

ראיתם כמותם.
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מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בלובי הבידורי של המלונות, 
בסיום המופע



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

10:30-13:00        מגוון סדנאות )מלון המלך שלמה(
15:30-16:30        קפה ועוגה

18:30-20:00        ארוחת ערב
20:30                   אירוע מרכזי: מרגול 

יום ד' 15/12

מרגלית צנעני 
הלוא היא מרגול - במופע מוזיקלי סוחף ומרגש של הזמרת המוכרת הכולל 

את להיטי זהב שלה מכל הזמנים.

יום ה' 16/12
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07:00-07:30      צעידת בוקר
ארוחת בוקר      07:30-10:30

10:00                    פיזור

מוזיקת ריקודים בליווי די.ג'יי להנאת האורחים תתקיים בלובי הבידורי של המלונות, 
בסיום המופע



דגשים למהלך הנופש:
 • בעת השתתפות בפעיליות, יש להישמע ולכבד את כללי ההתנהגות שיועברו על ידי מנהלי הפעילות,

   על מנת לשמור על רצף תקין ועל בטיחות המשתתפים
• ההרשמה לחברי ארגון בלבד

• רישום מלווים רק במקרים סיעודיים מוכרים ע"י משרד הביטחון
• מס' המקומות מוגבל, מועד אחרון לרישום 30.11.2021 או בתום מכסת החדרים, המוקדם מביניהם

• תותר הרשמה של עד 2 מבוגרים בחדר בלבד. חדרים על בסיס מיטות נפרדות
 • ביטול הרשמה לאחר 15.11.2021 יחויב בעלות 50% מהעסקה 

   ביטול הרשמה לאחר 20.11.2021 יחויב בעלות הנופש במלואה
• נופש: 5 ימים, 4 לילות, אירוח על בסיס חצי פנסיון )א. בוקר, א. ערב וקפה ועוגה( 

• פעילויות הארגון כלולות במחיר. כל הפעילויות מחייבות הרשמה מראש
• הרשמה באתר www.idfwo.org/nofesh ובטלפון 03-6918403

• תוכנית הנופש הארגוני נתונה לשינויים. טל"ח
• קיום הנופש יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהתאם למגבלות התו הירוק

• יש להציג את המסמכים הנדרשים )תו ירוק, בדיקת קורונה שלילית או אישור מחלים( 
   בעת הצ'ק אין במלון

 
מחירים

ישרוטל רויאל גארדןישרוטל המלך שלמהסוג החדר

1,850 1,600₪ ₪אדם בחדר זוגי

2,950 2,800₪ ₪אדם בחדר יחיד

420 ₪טיסה מנתב"ג )הלוך חזור(

150 ₪הסעה באוטובוס )הלוך חזור(
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(ע"ר) 

ל  א ו מ ש ת  ע ב ג  ,1 ם  י נ ר ו א ב  ו ח  ר
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