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תוכנית הטיול תוכנית הטיול - מסלול מעודכן: מסלול מעודכן:

טיול לגוש עציון והר חומהטיול לגוש עציון והר חומה
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∞∞∫∑  יציאה מלוד מקניון סנטר ליד בנק הפועלים

∞∞∫∑  יציאה מרמלה ליד משרדי חברת ההסעות זßק יולזßרי רחß הרצל מול תחנה מרכזית

∞∞∫∑  יציאה מנס ציונה קרית התרבות ©תחנת אוטובוס® 

Æ®ארוחת בוקר במלון ¢רמת רחל¢ ©כשר  ∏∫≥∞

Æנסיעה ל¢קבר רחל¢¨ תצפית ל¢הר חומה¢ לעבר ים המלח ≠   π∫≥∞

Æביקור ב¢קבר רחל¢ ≠ נסיעה דרך הישוב ¢הר חומה¢¨ ביקור במקום ≠

≠ ביקור בגן הלאומי ¢הורדיון¢ ≠ קבר ¢הורדוס¢

≠ נסיעה לגוש עציון

∞∞∫≥±  ≠ ביקור במוזיאון כפר עציון ≠ באתר חזיון אור קולי¨ סיפורו של הגוש במלחמת העצמאות

≠ ביקור בעץ הבודד ≠ נקודת הציון של הגוש במלחמת העצמאות

Æנסיעה לירושלים ≠

∞∞∫μ±  ארוחת צהריים עשירה במלון ¢קיסר פרמייר¢ בירושלים ≠ מזנונים

Æתצפית לכיוון מדבר יהודה וחומת עוטף ירושלים Æהר הצופים תצפית לירושלים העיר העתיקה והחדשה  ±∂∫≥∞

Æעליה לאוטובוסים ונסיעה חזרה  ±∑∫≥∞

Æהגעה משוערת  ±π∫∞∞

ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„

מחיר למשתתף∫ ∞¥± ₪ ליחיד¨ ∞∏≥ ₪ לזוג לאחר סבסוד ¢צוות¢ 
חשוב° את ההמחאות יש לרשום לפקודת צוות נס ציונה

המחיר כולל∫ אוטובוס מפואר צמוד ©∞μ מקומות®¨ מורה דרך מוסמך¨ ארוחת בוקר במלון ¢רמת רחל¢ תלפיות¨ ארוחת 
Æ¢חזיון אור קולי¨ גן לאומי ¢הרודיון¢ ≠ קבר ¢הורדוס Æצהריים במלון ¢קיסר¢ י≠ם¨ מוזיאון כפר עציון

Æ≤∑Æ≤Æ±≥ ≠ההרשמה תתבצע על גבי הספח עד ה

יתכנו שינויים במסלול הטיול
יש להצטייד בכובעים ושתייה

כל הקודם זוכה°°

4.3.20134.3.2013 יום שני, כ"ב באדר תשע"ג, יום שני, כ"ב באדר תשע"ג, 
במסגרת הפעילות התרבותית של הסניף¨ ייערך טיול לגוש עציון והר חומה
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ארגון גמלאי צה¢ל

מחוז יהודה

 סניף נס ציונה ≠ רמלה ≠ לוד ≠באר יעקב
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אל מאיר שוסטר
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בברכה,

אילן דולפין
הסניף הנהלת וחברי


