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 במלון נוף גינוסר אירוח  -כנרת בנופשון מטייל 
 
 

  
 
 

 של טיולים ,תוכנית עשירה ואוכל טוב חוויה 
 לגימלאי דרום השרון  על שפת הכנרת

 לבעלי יכולת התניידות עצמאית 
 22/9/22עד  20/9/22חמישי  –ימים שלישי 

 
על שפת הכנרת למרגלות הארבל ואל מול הרי גולן, שוכנת לה פינת חמד קסומה, טובלת בירק  

ושלווה, מקום מושלם להתפנק ולהירגע. בתיירות נוף גינוסר, שפע של אפשרויות אירוח ונופש . מלון  
נוף גינוסר מזמין אתכם ליהנות מחופשה בלתי נשכחת עם כל הריגושים והתענוגות  צמח בר ו
 למלון בריכת שחיה פרטית וחוף ים נפלא.  בכל חדר מקלחונים, מרפסת וערכת קפה/תה.  .ושתבקש

 
 20/9/22יום שלישי 

 יציאה מהמועצה האזורית דרום השרון  08.00
 הפסקה לארוחת בוקר עצמית . 

אשה פורצת דרך ומובילת דעת קהל שתספר לנו על   –נסיעה לישוב הבדואי זרזיר ומפגש עם ג'לילה 
המפגש   מעמדן של הנשים הבדואיות מקום המדינה ועד היום ועל השינויים שחלו בחברה הבדואית.

 כולל ארוחה קלה. 
 חדרים.  חלוקתקבלת פנים ו 15:00הגעה למלון 

 וקינוח מפתיע.  סיידר הפסקת "תפוח וקינמון" הכוללת שתיה חמה,
 בריכת שחיה ,חוף הכנרת ועוד.  –בילוי במתקני המלון 

אמן אורח/מופע סטנד אפ/   - פעילות ערבולאחריה ממיטב מאכלי השף במסעדת המלון  ארוחת ערב
 סדנת צחוק.

 
 21/9/22יום רביעי 

 עשירה ארוחת בוקר  
 בוץ. טיול באוטובוס הצהוב : נסיעה אל מטעי הבננות, הרפת והקיבוץ עם הסברים של חבר הקי

 ביקור בבית יגאל אלון וסיפור מציאת "הסירה של ישו "  
 ארוחת צהרים קלה  
 בריכת שחיה ,חוף הכנרת ועוד.  –בילוי במתקני המלון 

אמן אורח/מופע סטנד אפ/   - פעילות ערבולאחריה ממיטב מאכלי השף במסעדת המלון  ארוחת ערב
 סדנת צחוק.

 
 22/9/22יום חמישי 

 ארוחת בוקר עשירה 
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 פינוי חדרים ויציאה מהמלון   11.00
הוקם ברוח האנתרופוסופיה וכולל שלל יוזמות  ש קיבוץב ביקור  –לת נחל ציפורי ולהרדוף ינסיעה לטי

 .מתקדמתמעניינות, מחינוך אנתרופוסופי, דרך קהילה שיקומית ועד לחקלאות 
 .  17.00ארוחת צהריים עצמאית  וחזרה למועצה בשעה 

 

 ₪   1680לחברי קהילה תומכת מחיר למשתתף בחדר זוגי 

 . משתתפים 40 -מותנה ב  -₪  1880מחיר למשתתף בחדר זוגי 

המחיר כולל הסעה, הדרכה, נציג של צמח בר טיולים, כניסות לאתרים, מגיש עזרה ראשונה לשני ימי 

 הטיול, אירוח על בסיס חצי פנסיון, מע"מ. 

 

 מצ"ב טופס הרשמה. 

 אור-והרשמה אצל אסתי לבפרטים 

 0504748807טלפון 

 esti@lev-or.co.ilמייל 

 בברכה 
 אור דבורה יונאי  -אסתי לב

 צמח בר טיולים
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