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 אפרת וגוש עציון -תכנית נופשון לביא

 כ"ז באדר ב' ה'תשע"ט -כ"ד
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 חצי פנסיון, מלון לביא. בסיס אירוח:

  

 בכל יום יתקיים טיול סביב נושא )סדר שונה בכל קבוצה(:

 

 -סיור בשביל הסנהדרין שנחנך לאחרונה. בין האתרים -בעקבות הסנהדרין •

השבת", סוד ההיכל המפואר בבית שערים, "אבן 

בית הכנסת העתיק בשפרעם ששוקם ועומד על 

 תילו בלב האוכלוסיה הערבית.

בהדרכת הארכיאולוג יאיר עמיצור מרשות 

 העתיקות שמרכז את הפרוייקט.

 

 

בן הגליל התחתון   תחנות בחייו של יגאל אלון •

ומהמנהיגים הבולטים של דור המייסדים. בין 

"כך נראה הרחוב במסחה",  הצריף  -האתרים

 בבית קשת,  האלון של יגאל.

 בהדרכת עמירם אידלמן איש קבוצת כנרת.

 

 

 -נחלים זרימות )בעז"ה, אמן( ופריחות בין גליל לגולן •

בהתאם להתפתחויות בטבע ובתקווה שנחל סער 

 יסער.

  בהדרכת מורה הדרך אסף ארזי.
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אתרים מוכרים יותר ומוכרים  -סובב כנרת •

פחות סביב הכנרת. כפר נחום, החוף הצפוני, 

מסלול הליכה בין כינרת לבית הקברות, צמח, 

 אנדרטת הטייסים הטורקיים ועוד.

 בהדרכת חזקי בצלאל.

 

 

 

 חדשות בעתיקות -לילי לטבריהסיור 

 

 

 

 

 

 

 

. בסיפור ובצליל עם משהו בלתי רגיל -הגליל -מופע ערב

 , איש הגליל העליון וחוקר הזמר העברי.עופר גביש

 

 

 

 -ופשה מהנהח     

 צוות אהבת הארץ

 .לאחר מכירת כלל החדרים )המוקדם ביניהם( או 25/01/2019בההרשמה לנופשון תיסגר  

 ש"ח הנמוך ביניהם. 100או  %5יום לאחר ההרשמה ייגבו דמי ביטול לכל משתתף ע"ס  14-בתוך מ

 .%25ייגבו דמי ביטול ע"ס  01/03/2019החל מ

 ימי עסקים לפני מועד הנופש ייגבו דמי ביטול מלאים. 7בתוך 

 ל מלאים.גם ביטול הרשמה שנעשתה בתוך פרק זמן זה יחייב תשלום דמי ביטו

 ש"ח דמי טיפול. 25משתתף המביא מחליף בהרכב זהה במעמד הביטול פטור מדמי ביטול מלבד 

 לאדם בחדר זוגי₪  1,630

 לאדם בחדר טריפל )שלישיה(₪  1,530

 לאדם בודד בחדר₪  2,495
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