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טיול משפחות אתגרי
יום רביעי ,י"ג באב17/8/16 ,
שעת יציאה 08:00 :מבנייני האומה
שעת חזרה22:00 :

חובה לדייק
בזמנים,
הספק הטיול
תלוי בכם!

במסלול:

 פארק נהריים  -הליכה חוויתית לאורך הירמוך ,תצפיות מרתקות,
ועצירה לארוחת בוקר באנדרטת גבעת הפרחים.
 הארבל  -מסלול הליכה יבש הנשקף אל הכנרת ,ירידה בצוק אדיר בעזרת סולמות.
אחת החוויות הבלתי נשכחות!
 עין נון  -מעין צלול ליד הכנרת ,משכשכים רגלים ונהנים מהמים!
 שייט קסום בסירות קאנו אינדיאניות לאורכו של הירדן הדרומי.
 תפילה בקברו של ר' מאיר בעל הנס

₪

בעלות של  ₪ 80למשתתף
יש להצטייד ב:
 3ארוחות ,שתיה מרובה ,כובע שמש ,בגדי החלפה ,נעליים נוחות להליכה.

יום כיף בפארק נחשונית
יום שני י"ח באב22/8/16 ,
שעת יציאה 10:30 :מבנייני האומה
שעת חזרה19:30 :

בפארק:
 קרוסלת מטוסים וסוסים
 מתנפחים לכל גיל
 בלרינת כסאות מעופפים

₪

בעלות של ₪ 60

פארק מים חוויתי )מלווים לבנים(
שעות שחיה נפרדות לבנים ובנות
 מגלשות ומזרקות מיוחדות
 מגלשות אקסטרים לנוער
 מגלשת ספירלה לילדים

יש להצטייד ב:
ציוד לרחצה 2 ,ארוחות ,שתיה מרובה ,כובע שמש.

טיול אופניים לבנים בוגרים
מסע אתגרי לבנים בוגרים בגילאי  13ומעלה

יום שלישי כ"ו באב 30/8/16

מקבלים במקום
אופניים וכובע
מותאמים.

שעת יציאה 08:30 :מבנייני האומה
שעת חזרה16:00 :
 מסלול אופניים חוויתי בנחל שורק
 מעבר בתוך מים רדודים
 ארוחת ערב בשרית על האש
הטיול מלווה במדריך רכיבה ורכב לווי

₪

בעלות של ₪ 50
יש להצטייד ב:
כובע שמש ,ארוחת בוקר ,שתיה מרובה ,רב קו טעון לנסיעה חזור מבית שמש.

טיול משפחתי חוויתי
יום רביעי ,כ"ז באב31/8/16 ,
שעת יציאה 08:30 :מבנייני האומה
שעת חזרה22:00 :

במסלול:
 פארק אלונה  -הליכה נעימה בתוך נקבת מים )בעומק חצי מ' לאורך  300מ'(
חובה להביא פנס ובגדים להחלפה!
 רמת הנדיב  -צפיה בסרט על הברון רוטשילד ,טיול בגנים ,צמחים ופרחים מרהיבים.
 הטיילת בקיסרייה  -חוויה מדהימה מהגלים ומהמים!

₪

בעלות של ₪ 60
יש להצטייד ב:
 3ארוחות ,שתיה מרובה ,נעלי הליכה ,כובע שמש ,פנס ובגדים להחלפה.
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לרב ל הכנס הבן
לרג תורה ומצוות.
לעול

רב נחת!

!
מזל טוב
בשטיין
מי גל

לפרו ל הכנס הבן
לרג תורה ומצוות.
לעול

רב נחת!

כוס תנחומים
משפחת אם הבנים
משתתפת באבלה
של העובדת המסורה
שרה תחי'
בפטירת בנה הפעוט
דוד רפאל ז"ל

שלא נדע עוד צער

