
נופש יתומים בוגרים
25-27/11/2021

(ע"ר) 

 VERT מלון
אילת



אוקטובר, 2021

חברות וחברים יקרים,
 סוף-סוף לאחר תקופה ארוכה, אנחנו יכולים לחזור ולהיפגש, והפעם נשים פעמינו 

 לאילת לסופ"ש, בחודש נובמבר, בין התאריכים 25-27.11.2021 במלון VERT המצוין בעיר. 
כאשר ההגעה לאילת תעשה באופן עצמאי.

אנו צועדים לפי מילות השיר:
ּ ׁשֶמֶׁש, "...ׁשֶמֶׁש, הֵבִיאו

אִם ׁשֶּמִיְּיָ מְעֻנָּנִים.
עוֹצֶמֶת אֶת עֵינַי,

ֶמֶׁש הִיא בִּפְנִים..." אֲבָל הַּשׁ

כשהשמש היא בפנים פרושו, שאנו רשאים לבוא עם בני ובנות הזוג לחופשה מושלמת באילת. 
אנו נפגשים בשמחה וציפייה, בדילוג של שנה עקב מגפת הקורונה.

צוות הארגון הכין עבורכם תוכנית פעילות ומופעים המתאימים במיוחד לרוח הזמן, 
סוף שבוע בו תחדשו קשרים חברתיים, תעלו זיכרונות, תעוררו שיחות ותציעו פעילויות לעתיד.

העיר שנבחרה - אילת, והמלון שנבחר - VERT  המצוין והמרכזי, 
משלבים בין המקום והרוגע יחדיו, ויצמיחו פעילויות חברתיות 

וקשרים הדוקים בין החברים והחברות ויביאו למימוש הפוטנציאל 
הטמון בשעות הפנאי הזוגי להנאתכם ולתועלתכם במהלך סוף השבוע.

והחנויות הגדושות והמוזלות ממתינות לכם ....

הנכם מוזמנים להירשם בהקדם.

שלכם ועבורכם,
תמי שלח – יו"ר

ארגון אלמנות ויתומי 
צה"ל וכוחות הביטחון 



07:00-10:30

11:00-13:00

13:00-16:00

לוח זמנים נופש יתומים בוגרים באילת 2021

יום ה׳ יום שבתיום ו׳שעה

ארוחת בוקר

צעידת בוקר )07:00(
ארוחת בוקר

שייט בים האדום
)מתחת לגשר הגדול, 
טיילת החוף הצפוני( 

)10:30(

הרצגה בנושא - חשיבות 
ההומור לבריאות

קפה ועוגה במלון
)15:00(

ארוחת ערב וקידוש ארוחת ערב18:30-21:00
ביחד )18:30(

הופעת סטנד אפ 20:30-21:30
של נדב אבקסיס

ערב בוזיקי 
ושירה בציבור 

במלון
)21:00(

הגעה למלון וכיבוד קל 
החל מהשעה 13:00

 חלוקת חדרים 
החל מהשעה 15:00



תנאי הרשמה ומחירים
הנופש יתקיים במלון VERT באילת )לשעבר מלון קראון פלאזה(

נופש: 3 ימים, 2 לילות | אירוח על בסיס חצי פנסיון

• הרשמה לחברי ארגון ובני זוגם בלבד וללא מלווים. לא תתאפשר הרשמה למי שאינו חבר ארגון
 • שימו לב! מספר המקומות מוגבל, 

   מועד אחרון לרישום 2/11/2021 או בתום מכסת החדרים, המוקדם מביניהם
• ביטול הרשמה לאחר התאריך 02/11/21 יחויב בעלות מלאה

https://www.idfwo.org/go :הרשמה מתבצעת באתר הארגון •
• לא תתאפשר הרשמה באמצעות הטלפון

• ההגעה נעשית באופן עצמאי

• קבלת חדרים ב-25/11 החל מהשעה 15:00 
• צ'ק אאוט ב-27/11 בצאת השבת 

להלן המחירים:
• אדם בחדר זוגי )עם בן/בת זוג או בשיבוץ עם חבר ארגון אחר(  1,005 ₪ לשני לילות 

• אדם בחדר יחיד 1,940 ₪ לשני לילות 

• פעילויות המלון והארגון כלולות במחיר | ט.ל.ח | תוכנית הנופש נתונה לשינויים
• קיום הנופש בהתאם למגבלות הקורונה כפי שיקבעו ע"י הממשלה ומותנה בהצגת תו ירוק


