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מדריך הנופש הדיגיטלי לשומרי התורה והמצוות

< קטלוג זה בתוקף עד 30.05.2023  < מומלץ להוריד מהמייל קטלוג מעודכן בכל שבוע
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https://568.co.il/dachagroup


אינדקס צימרים
c@5683.co.il :ניתן לקבל כל קובץ בצורה אוטומטית על ידי שליחת מייל עם שם הקובץ )בצורה מדויקת( לכתובת

אזורטלפוןמס’ נפשותמס’ חדרים סגוריםיחידותשם הצימרישוב

35054-962-2216 + 6 לולים114אחוזה השוויצריתצפת

640054-974-5733 סוויטות + וילה 3 חדרים7אצולת נתנאלצפת

738052-641-8007 חדרים סגורים + סלונים5פנינת האריצפת

10+055-278-3395 ו- 2 מזרונים14יוקרה בעתיקהצפת

6055-2752-085 + עריסה2 חדרים + סלון1פסגה משפחתית בעתיקהצפת

4055-277-5338 + עריסה2  + דירה גדולה לבין הזמנים1אצולת האריצפת

1055054-308-6310 לזוגות )6.5 חד’ נוספים(1בית ארזצפת

1512055-6755-043וילה צפתיתצפת

1311055-675-4942פעמונים בסמטהצפת

1515055-674-1961פנינת אורניםצפת

11420054-306-8690אחוזת רימוןצפת

123054-641-7103פינה בגןצפת

3522054-3071-459צמרת צפתצפת

1614055-6755-073ארמון בפינת העתיקהצפת

124054-307-4922סוויטת נוף בעתיקאצפת

137054-7616-927הבית באר”יצפת

125055-679-4146חויה בקריהצפת

114054-974-7745פינה צפתיתצפת

11150055-679-4139אחוזת פנורמהצפת

055-674-1966זוג + 2 ילדים קטנים22צימר מרגועצפת

125055-674-1950פינה בעתיקהצפת

112055-679-4128טורקיז בצפתצפת

112055-675-4975צימר עץ הזיתצפת

16100054-8870-365אחוזת קורדוברוצפת

125055-670-9519צימר צפתיצפת

1518052-714-3933הטרקלין בעתיקהצפת,

1827055-679-4150נופי מירוןמירון

2330054-883-4317נקודה טובה בגלילמירון

112054-642-1707בשפרשפר

3315054-476-3446צל ברושיםגליל עליון

2313055-674-1964בית פרץאור הגנוז

249052-702-9003אחוזת נוף הרשב”יאור הגנוז

730054-975-2366וילת בוטיק מהדריןאור הגנוז

1412+054-893-6200נעם אור הגנוזאור הגנוז

 2414052-685-1001הצימרים של שרהאור הגנוז

6055-278-1287חדר סגור וחדר פתוח לילדים1בקתת הכרםאור הגנוז

1414055-6755-038וילת אשרובאור הגנוז

1414054-8835-328וילת הרוח הטובהאור הגנוז

1930054-491-4983אחוזה כפריתאור הגנוז

41150052-642-7006סויטות כיד המלךחצור

117055-6755-049חצר הרימוןחצור

31245055-679-4147שלו בגלילחצור

1412+055-6755-039קסם בגלילחצור

2210054-883-4631סוויטות הבוסתן הגליליחצור

516055-679-4145 + 4 ביחידה1סוויטת פסגותחצור

1415053-417-0722אחוזת יונתןחצור

1825055-679-4149בית מול הכרמלרכסים

27055-276-8834 + מזרונים19וילת נופש רכסיםרכסים

1514-20055-674-1949פנטהאוז ברכסרכסים
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אזורטלפוןמס’ נפשותמס’ חדרים סגוריםיחידותשם הצימרישוב

אינדקס צימרים
c@5683.co.il :ניתן לקבל כל קובץ בצורה אוטומטית על ידי שליחת מייל עם שם הקובץ )בצורה מדויקת( לכתובת

25055-276-1306דירות נופש בטבריהטבריה

1620-25052-264-4001וילת נופש בקו הכנרתטבריה

1515052-709-6008מצפור טבריהטבריה

1411054-634-5162נופש כנרתטבריה

1515055-679-4151הבית בטבריהטבריה

1312054-9622-242המקום הקסוםטבריה

1717+055-6755-072סוויטת פסטורלטבריה

1310055-675-4974סוויטת נוף כינרתטבריה

1310054-307-5602צימר נוף כנרתטבריה

137054-883-4902עץ הדקלטבריה

61240055-674-1951מצפה כינרתטבריה

1513055-674-1960נופש חלומי בטבריהטבריה

1518054-634-2372בית חלומותייטבריה

124055-6766-069נופש עיליתטבריה

31028055-6766-074הוילה בטבריהטבריה

1624054-6343-502אחוזת ונציהטבריה

138054-7607-103נוף דקליםאשדוד ניצן

 2+055-6755-046 11צימר התמרביתר עילית

 112054-962-1666נוף חלומיביתר עילית

122054-634-3106נוף ברמהמצפה יריחו

17055-674-1965                     66 מיטות.  15 מזרונים. 10 עריסות1שירת העמקמודיעין עילית

128055-674-1948פינת מרגועירושלים

122054-974-2278חמד יהלוםמצפה יריחו

1622055-6755-037נוף שדותבית חלקיה

112055-6755-074על הפארקבית שמש

054-893-6210 וילה 35, צימר 5.וילה)5 חד'( + צימר)2 חד’(2אתנחתאקוממיות

1830054-311-5226מנוחה ושמחהיד בנימין

11241053-4171-130אופק חדשאופקים

31245054-893-6183שהםערד

126054-7634-256גל רילקסערד

1830055-679-4152קסם בבוסתןערד

17-825054-893-6192נופיםערד

3730+0556741963פסגת הנופשערד

1930054-893-6155אחוזה בהרערד

1825055-6755-036נופש באירוסיםערד

1721+053-417-1178קמינר מלון מדבריערד

1730055-675-4971ארמון הנגבערד

1630055-675-4973קיינס - נופשים פסגותערד

1826052-714-8498פנורמוערד

 1715+055-6755-042נופשים על הגלערד
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הקטלוג שלפניכם מכיל מידע מלא על כל צימר המופיע בו

<< איך מגיעים למידע המלא ולכל התמונות? בכל צימר יש קישור לפרוספקט ייחודי עבור הצימר.
<< אין לכם גישה לקישורים? פיתחנו עבורכם רובוט ייחודי שישלח לכם למייל כל קובץ שתרצו ללא צורך בגישה לדפדפן וקישורים.

<< איך מפעילים את הרובוט?
שולחים הודעה לכתובת c@5683.co.il בנושא ההודעה כותבים את שם הקובץ שאתם רוצים, בתוך מספר שניות מקבלים את הקובץ 

במייל. << קיבלתם הודעת שגיאה?
בדקו האם כתבתם נכון את שם הקובץ, אם אתם רואים ששם הקובץ נכון ובכל זאת לא קיבלתם, כנראה הקטלוג שלכם לא עדכני. 

שלחו מייל עם המילה קטלוג והתעדכנו בקטלוג עדכני



צפת \\ עמ' 6-12

מירון \\ עמ' 12-13

אור הגנוז \\ עמ'  13-15

חצור \\ עמ' 15-17

רכסים \\ עמ' 21 

טבריה \\ עמ' 18-20

יד בנימין \\ עמ' 24

בית חלקיה \\ עמ' 24

קוממיות \\ עמ' 23

ערד \\ עמ' 25-27

מודיעין \\ עמ' 22

ביתר עילית \\ עמ' 22

אשדוד ניצן \\ עמ' 23

ירושלים \\ עמ'  22

מצפה יריחו \\ עמ' 24

אופקים // עמ' 23

גליל עליון

גליל תחתון

דרום

מרכז

 צימרים
ודירות 

נופש
מפתח היישובים:



צפת - הר כנען

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 222

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 58

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזה שוויצרית

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אצולת נתנאל

40 נופשים       16 חדרים       054-962-2216

40 נופשים       9 חדרים        054-974-5733

אירוח בסגנון שוויצרי יוקרתי ומלכותי , ב4 חד' 
אפשרות למיטה שלישית וניתן להוסיף עד 6 לולים

6 סוויטות + וילה בת 3 חדרים מפוארים. ג’קוזי 
וספא, בריכה, מתקני סנוקר ועוד.

החל מ- ₪8000

החל מ- ₪400

אחוזה שוויצרית

אצולת נתנאל

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

למשפחה גדולה

לזוגות ומשפחות

השכרת בריכה וספאאפשרות לימי כיף לזוגות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 199

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: יוקרה בעתיקה

12 נופשים       4 חדרים        055-278-3395

דירת נופש יוקרתית מעוצבת ברמה גבוהה, 
ג'קוזי, פינת קפה, חצר מאובזרת, נדנדה, ובריכה 

לקטנים.

החל מ- ₪1000

יוקרה בעתיקה

כנסו
להכיר

משפחות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 301

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת קורדוברו

100 נופשים        6 חדרים      054-8870-365

משפחות, קבוצות, שבת חתן, גיבוש , ישיבות עד 
100 איש

אחוזת קורדוברו

כנסו
להכיר

למשפחות מורחבות \ קבוצות
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https://568.co.il/%D7%94%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://568.co.il/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%9C.pdf
https://568.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf
https://568.co.il/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95.pdf


צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 114

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פינה צפתית

4 נופשים         חדר אחד         054-974-7745 

זוג + 2 חצר רחבת ידיים עם דשא ועצי פרי, פינת 
ישיבה פסטורלית. כולל מצעים מגבות וערכת רחצה. 

החל מ- ₪450

פינה צפתית

כנסו
להכיר

לזוגות ומשפחות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 269

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: חוויה בקריה

5  נופשים           2 חדרים            055-679-4146

מוט פינוק למקלחת
בחגים: יין ושוקולד לחג. 

החל מ- ₪150 למיטה

חוויה בקריה

כנסו
להכיר

לזוג + 3

כנסו
להכיר

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 276

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת פנורמה

50 נופשים          11 חדרים        055-679-4139

נופש קסום בצפת העתיקה! למול נוף פנורמי, וילת 
נופש ייחודית מסוגה באזור! אירוח ברמה מלונאית 

ותנאים מעולים שילוב נדיר של מקום מפואר 
 ופרקטי. לנפוש ביחד בוילה אחת גדולה.

בדיוק מה שחיפשתם!

אחוזת פנורמה

כנסו
להכיר

משפחות \קבוצות עד 50 איש

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 264

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: ארמון בפינת העתיקה

14 נופשים        6 חדרים        055-6755-073

צימר משפחתי מפואר ומרווח ברמה גבוהה, ובמיקום 
הטוב בצפת. בגודל 150 מ"ר, ריהוט חדש. במקום 

סלון ענק לסעודות שבת, 2 מרפסות – העליונה עם 
ערסל ומשקיפה לכינרת + ג'קוזי מפנק

החל מ- ₪2500

ארמון בפינת העתיקה

כנסו
להכיר

 משפחות / קבוצות
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https://568.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
https://568.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%94.pdf
https://568.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94.pdf
https://568.co.il/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94.pdf
https://568.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf


צפת - גליל עליון צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 87 לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 29

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אצולת הארי לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פסגה משפחתית בעתיקה

5 נופשים         2  חדרים       055-2768-965 6 נופשים         3 חדרים             055-275-2085

סוויטה מפנקת )4 מיטות+עריסה( מרפסת נוף פרטית, 
כלי מיטה ומגבות, ערכת רחצה, פינת קפה, צלוחית 

שוקולדים.
דירה לבין הזמנים · 2 יחידות

בסוויטה: חדר פתוח וחדר סגור < לזוג + 2 + עריסה
בדירה הגדולה: חדר 1 פתוח, 4 חד' סגורים

< 10 מיטות + 2 מזרנים + 2 לולים

דירה בעיצוב מודרני ויוקרתי, בלב העתיקה, נוף מרהיב 
להרי מירון ורחובות צפת, ג'קוזי מפנק יש 6 מיטות + 

מיטת תינוק+ מזרן+ ספה דו מושבית 

החל מ- ₪450 החל מ₪500- לאמצ"ש

אצולת הארי פסגה משפחתית בעתיקה

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

לזוג + 2עד 6 +  עריסה

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 247

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הבית באר"י

7 נופשים         3  חדרים        054-7616-927

החל מ- ₪900

הבית באר"י

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

צימר משפחתי המכיל שני חדרים סגורים לזוגות 
לצד מקום ייעודי ונוח ללינת ילדים. במקום פינת אוכל 

ומטבח וגם מרפסת קטנה ושקטה אל מול הנוף הגלילי 
עוצר הנשימה. 

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 323

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צימר צפתי

5 נופשים         2 חדרים           055-670-9519

בשכונת משכנות לביא הצפתית, ממתין לכם צימר 
ייחודי מעץ המתאים לזוג + 2-3 ילדים. הצימר כולל 

חלל אחד גדול ומאובזר בכל הנדרש.

החל מ- ₪400 אמצ"ש

צימר צפתי

כנסו
להכיר

משפחות / זוגות
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צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 283

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פינה בעתיקה

5 נופשים          2 חדרים       055-674-1950

החל מ- ₪650

פינה בעתיקה

כנסו
להכיר

זוגות + 3

הפנינה של הבית היא פינת הישיבה הסלונית ומרווחת, 
שתתן לכם רגע של שלווה במקום נעים וממוזג.  

המטבח מאובזר עד לפרטים הקטנים המקום מאוד 
מרכזי אבל מנגד מאוד פינתי ושקט.

צפת - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 257

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת רימון

20 נופשים       14 חדרים        

אחוזת רימון

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות / קבוצות 

054-3068-690

פינוק מיוחד: ג'קוזי

גליל עליון - צפת

צימר מרגוע

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 296

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צימר מרגוע

זוג + 2 ילדים קטנים       2 חדרים       0556741966

פינוקים: ג'קוזי, בריכה

         650-1200 ש"ח

כנסו
להכיר

לזוגות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 175

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פנינת הארי

38 נופשים       7  חדרים       052-641-8007

7 חדר'+סלונים מחולק ליחידות זוגיות ומשפחות.
נוף מרהיב, מרפסת 70 מ"ר, נדנדות לגדולים וקטנים 
טרמפולינה, ערסלים, ג'קוזי מפנק, פינת קפה, ועוד...

פנינת הארי

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות\ קבוצות גדולות
ם
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צפת 

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 289

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פנינת אורנים

15 נופשים        5 חדרים        055-674-1961

הבית משתרע על 300 מטרים כאשר חצי ממנו 
חצר וחצי בנוי. לצד הבית נמצאת בריכה מקורה 

ומחוממת, לצידה  ג'קוזי ענק מקורה גם הוא 
לחוויה מושלמת לכל המשפחה.

5000 ש"ח 

פנינת אורנים

כנסו
להכיר

משפחות/קבוצות

כנסו
להכיר

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 302

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צימר עץ הזית

2 נופשים+       חדר אחד       055-675-4975

בשכונה שקטה המשקיפה אל הכינרת נמצא "עץ 
הזית" - הצימר הזוגי החדש והמפנק בצפת. בכניסה 

גינה גדולה מלאת אוויר ואווירה, בצל ובחסות עץ 
הזית הקסום והערסל שלצידו. 

צימר עץ הזית
זוג + תינוק

350-600

כנסו
להכיר

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 231

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פעמונים בסמטה

11 נופשים       3 חדרים        055-675-4942

החל מ- ₪600 לזוג באמצ"ש

פעמונים בסמטה

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

מיקום אסטרטגי, ג'קוזי, נוף מדהים

בכשרות
מהודרת
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מיטה זוגית+מיטה וחצי+סלון שנפתח לשני מיטות
מקום ענק וחדש עם נוף מדהים

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 217

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: בית ארז

55 נופשים        16 חדרים       054-3086-310

 10 חד' לזוגות )אפשר 12.5( + 4 חד' נוספים
בריכה וטרמפולינה בקיץ, שולחן פינג פונג וסנוקר, 

גינת שעשועים, יחידה זוגית עם ג'קוזי 2*2

בית ארז אירוח יהודי בצפת

כנסו
להכיר

למשפחות מורחבות \ קבוצות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 263

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צמרת צפת

22 נופשים        5 חדרי ם        054-3071-459

מקום מרחיב דעת ומעורר שלווה. עם נוף מדהים 
ומרהיב בפנורמה לכנרת, לגליל ולגולן. במקום 

סביב גן מטופח וחצר רחבה,דק עם פינות ישיבה 
מיוחדות ונוחות, דשא, נדנדות

החל מ- ₪800

צמרת צפת

כנסו
להכיר

לזוגות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 307

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פינה בגן

3 נופשים        2 חדרים          054-641-7103

דירה נוחה ומחולקת לחדר גדול וקטן עם דלת 
הפרדה. הצימר פתוח ליציאה לגינה פרטית קסומה 

עטופה בצמחייה עם עצים צבעוניים ומיוחדים 
 המשרים אווירה

של טיול מיוחד בצפון הארץ

החל מ- ₪500

פינה בגן

כנסו
להכיר

לזוגות

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 253

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: וילה צפתית

12 נופשים        5 חדרים           055-6755-043

בפסגת הר כנען, במתחם מפואר ורחב ידיים, 
בסביבה ירוקה משתרע לו בית הנופש "וילה 

צפתית". בסגנון עכשווי ומודרני סובבת בחצר ירוקה 
ופורחת. נדנדה טרמפולינה ועוד

החל מ- ₪2000

וילה צפתית

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות
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צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 299

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: טורקיז בצפת

2 נופשים         חדר                 055-679-4128

צימר זוגי מפנק באווירה נעימה, באזור שופע צמחיה 
עם נוף פסטורלי להרי מירון. צימר נקי, מטופח ומאובזר 

לחוויית נופש מושלמת. ג'קוזי זוגי משודרג. שובר זיכוי 
במסעדה בשרית וחלבית

החל מ- ₪500

טורקיז בצפת

כנסו
להכיר

זוגות

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 272

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: סוויטת נוף בעתיקא

4 נופשים          2 חדרים         054-307-4922

החל מ- ₪790

סוויטת נוף בעתיקא

כנסו
להכיר

זוגות בלבד

צפת - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 321

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הטרקלין בעתיקה

18 נופשים       5 חדרים        052-714-3993

הטרקלין בעתיקה הוא בית נופש מרווח וחדש עם 
ריהוט מושקע, המקום מתאים למשפחות וקבוצות 

עד 18 נופשים. במקום 4 חדרים סגורים המותאמים 
לזוגות וחדר נוסף המתאים לילדים.

הטרקלין בעתיקה

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות\ קבוצות
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גליל/מירון - כפר שמאי

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 293

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נקודה טובה בגליל

30 נופשים        3 חדרים        054-883-4317

פינוקים: במשק ישנה פינת חי עשירה הכוללת 
סוסי פוני, עיזים ננסיות, כבשים, ברווזים, אפרוחים 

וטווסים. בכל סוויטה יש ג'קוזי ובריכה צמודה.

בין 700 לזוג עד 1,200 למשפחה באמצ"ש

נקודה טובה בגליל

כנסו
להכיר

לזוגות ומשפחות

בין צפת למירון-גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 219

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: לב טוב

40 נופשים       7 חדרים        

 ג''קוזי מוצנע, רהיטי גן, שולחן סנוקר וטניס

לב טוב

כנסו
להכיר

לזוגות \ משפחות\ קבוצות

054-3122-691 

מירון - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 273

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופי מירון

27 נופשים       8 חדרים        

נופי מירון

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות\ קבוצות

055-679-4150 

שפר - צפון  ליד מירוןהחל מ- ₪400

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 318

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: בשפר

2  נופשים        חדר אחד       

במושב שפר על יד היישוב מירון נמצאת סוויטת 
היוקרה בשפר. הסוויטה מאובזרת ברמה גבוהה 
ומצוידת בכל מה שנדרש לצד בריכה מחוממת 

ומקורה לחופשה מפנקת. 

בשפר

כנסו
להכיר

לזוגות בלבד

054-642-1707 

החל מ- ₪800 אמצש
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אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 215

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נעם אור הגנוז

12 נופשים        4 חדרים       054-893-6200

צימר מרווח ומושקע לצד מרפסת נוף מרהיבה, עם 
חצר ענקית 130 מ"ר דשא, פינות ישיבה, נדנדות 

וערסלים, טרמפולינה, מתקני ילדים וצמחיה עשירה.

נעם אור הגנוז

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 239

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: וילת אשרוב

14 נופשים        4 חדרים         055-6755-038

מתחם סגור של בריכה וג'קוזי ריהוט חצר,
ומתקנים לילדים

וילת אשרוב

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות

החל מ- ₪2500 לילה

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 288

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזה כפרית

30 נופשים        9 חדרים         054-491-4983

ווילה ענקית, חדר אוכל ענק, בריכה חפורה, חצרות 
עם עצי פרי  וצמחייה מושלמת. מרפסות נוף נפלאות. 

מתקנים וטרמפולינות, פינות ישיבה לפיקניק ומנגל 
להשלמת חווית האירוח

אחוזה כפרית

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות

החל מ- ₪4000

ם
רי

מ
צי

ש
פ

ת נו
רו

די
ו

ם
חי

מ
ג

ר
ש

כ
ל 

כ
או

ה
כ

ל
ה

כ
ש 

פ
נו

13

http://568.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%96.pdf
https://568.co.il/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%91.pdf
https://568.co.il/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf


אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 48

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הצימרים של שרה

14 נופשים         4 חדרים           052-685-1001

2 יח' עם 2 חדרים בכל יחידה לזוג + 5, צימרים 
מפנקים מול נוף בראשיתי עוצר נשימה, מרפסות 

נוף מדהימות, עם נדנדה, פינת ישיבה,
ג'קוזי גדול ומרשים במיוחד!

הצימרים של שרה

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 52

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת נוף הרשב"י

9 נופשים          4 חדרים          052-702-9003

2 צימרים מפנקים 2 חד' בכל צימר. אוירה קסומה, 
מרפסת נוף מפנקת עם פינת ישיבה, חצר עם 

מדשאה, נדנדות וטרמפולינה + מצעים,
מגבות ערכת רחצה, ופינת קפה.

אחוזת נוף הרשב"י

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות עד 9 איש

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 66

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: בקתת הכרם

6 נופשים        2 חדרים        

חדר סגור לזוג וחדר פתוח לילדים + לול
בקתת עץ מטופחת, מרפסת נוף מדהימה,

חצר מאובזרת בפינות ישיבה.

בקתת הכרם

כנסו
להכיר

לזוגות \ משפחות - עד 6 

055-278-1287

אור הגנוז - גליל           055-674-1964

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 292

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: בית פרץ

13 נופשים           3 חדרים   

יחידות אירוח מאובזרות ונוחות . נוף מדהים ואויר 
פסגות גלילי. נקיות , ממוזגות ומתאימות לציבור 

החרדי.  יש פלטות ומיחם לשבת. מצעים מגבות 
ופינת קפה.

בית פרץ

כנסו
להכיר

למשפחות
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חצור הגלילית - צפון הגליל העליון - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 156 לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 115

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: קסם בגליל לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: כיד המלך

12 נופשים+       4 חדרים           055-6755039 50 נופשים         11 חדרים        

2 וילות ו2 סוויטות, מרפסות נוף, בריכה מקורה, ג'קוזי, 
סאונה רטובה ויבשה, מערכת שמע וערכת קריוקי, 

מקווה פרטי! מצעים, מגבות, ניתן להזמין קיטרינג 
בד"ץ.

סוויטת הגן "קסם בגליל" הנמצאת בפאתי חצור 
הגלילית מארחת משפחות רבות. הבית מאובזר 

מטופח ומפואר ומארחיו עם תודעת שירות מפותחת 
ורגישה.

קסם בגליל סוויטות כיד המלך

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות זוגת \ משפחות\ קבוצות גדולות

052-642-7006

החל מ- ₪1000 לילה

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 34

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: וילת בוטיק מהדרין

30 נופשים       7 חדרים        

ג'קוזי, בריכה מחוממת ומקורה, חצר ענק עם דשא 
סנטטי, ערסלים ונדנדות, פינות ישיבה. נוף מדהים 

להר מירון. 

וילת בוטיק מהדרין

כנסו
להכיר

משפחות גדולות

054-975-2366

אור הגנוז - גליל עליון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 304

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: וילת הרוח הטובה

14 נופשים        4 חדרים         054-8835-328

וילת הרוח הטובה

כנסו
להכיר

זוגות \ משפחות
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חצור הגלילית - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 268

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: סוויטת פסגות

16 נופשים         5 חדרים           055-679-4145

פינת קפה, ערכת רחצה, ג'קוזי
4 חד' + יחידה.

סוויטת פסגות

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

חצור הגלילית - צפוןהחל מ- ₪150 למיטה

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 287

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: סוויטות הבוסתן הגלילי

10 נופשים         2 חדרים           054-883-4631

פינוקים: בריכה, ג'קוזי, סאונה.

סוויטות הבוסתן הגלילי

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

החל מ- ₪650

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

מיקום אסטרטגי, ג'קוזי, נוף מדהים

חצור הגלילית - צפון          054-4763-446

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 291

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צל ברושים

12 נופשים         3 חדרים         

מתחם גדול עם מדשאות ומשחקיה לילדים. 
כניסה נפרדת לכל צימר.

אמצע שבוע-500 ₪ זוג סופ"ש 600 ₪

צל ברושים

כנסו
להכיר

משפחות עם ילדים
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חצור הגלילית - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 270

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: שלו בגליל

45 נופשים         12 חדרים         055-679-4147 

 וילת נופש ענקית ומפוארת. 3 מפלסים ומחולקת
בצורה נוחה, עם שלווה ורוגע שכמוהו רק הגליל יודע 

לספק. בריכה מקורה, חדר כושר, סנוקר, שולחן טניס, 
טרמפולינה ועוד.

שלו בגליל

כנסו
להכיר

קבוצות / משפחות

החל מ- ₪1500

חצור הגלילית - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 305

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת יונתן

15 נופשים         4 חדרים           053-417-0722

 "אחוזת יונתן" היא דירת גן מפנקת ומפוארת לצידה 
נמצאת גינה ירוקה ופסטורלית עם הצללה ופינות

ישיבה, מתקני משחק, נדנדות, ערסלים ובריכה 
לקטנטנים.

אחוזת יונתן

כנסו
להכיר

קבוצות / משפחות

מקום זההחל מ- ₪900
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

חצור הגלילית - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 249

7 נופשים           חדר +סלון         055-6755-049

2 מיטת להורים, ספה שנפתחת למיטה זוגית,
מיטה מתקפלת

פינוקים: מכונת קפה, בריכה מפנקת, חצר גדולה

חצר הרימון

כנסו
להכיר

משפחות

החל מ- ₪600 לילה
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טבריה - גליל תחתון טבריה - גליל תחתון

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 165 לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 306

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 278

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: מצפור טבריה לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא:בית חלומותיי

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: עץ הדקל

15 נופשים          5 חדרים           052-709-6008 18 נופשים          5 חדרים           054-634-2372

7 נופשים             3 חדרים          054-883-4902

מיועד ל2 זוגות, 11 ילדים + 2 עריסות
מרפסת נוף מדהימה! כלי מיטה ריחניים, מגבות, 

ערכת רחצה וטיפוח, פינת קפה ועוגה, ועוד 
פינוקים...

בית נופש חלומי, למשפחה מורחבת בכל שכבות 
הגיל. חדרי שינה מאובזרים, מדשאת חצר עם 

בריכת ילדים ונדנדות חצר ייחודיות לנופש שקט 
ורגוע אל מול הנוף המושלם.

מצפור טבריה בית חלומותיי

עץ הדקל

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות זוגות / משפחות

זוגות / משפחות

טבריה - צפון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 238

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: המקום הקסום

12 נופשים+        3 חדרים           054-9622-242

7 מיטות + 5 מזרנים + עריסה.
במקום: בריכה, מתקני חצר ועוד

המקום הקסום

כנסו
להכיר

משפחות

החל מ- ₪2800

החל מ- ₪2000

 ₪1200 ללילה

בחצר נדנדה מיטות שיזוף פינת ישיבה ובריכה 

ם
רי

מ
צי

ש
פ

ת נו
רו

די
ו

ם
חי

מ
ג

ר
ש

כ
ל 

כ
או

ה
כ

ל
ה

כ
ש 

פ
נו

18

https://568.co.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A8.pdf
https://568.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99.pdf
https://568.co.il/%D7%A2%D7%A5-%D7%93%D7%A7%D7%9C.pdf
https://568.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf


טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 315

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזת ונציה

24 נופשים          6 חדרים          054-6343-502

אחוזת ונציה

כנסו
להכיר

משפחות / זוגות

וילה חדשה המאובזרת ברמה גבוהה למטיילים 
שאוהבים סטייל, המתחם בנוי בשתי קומות וכולל 

ששה חדרים סגורים - 24 מיטות - בכל חדר 2 
מיטות למבוגרים ו2 לנערים

טבריה עילית - צאנז

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 313

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופש עילית

4 נופשים            2 חדרים          055-6755-069

נופש עילית

כנסו
להכיר

משפחות / זוגות

החל מ- ₪320 אמצ"ש

דירת נופש בטבריה עילית לזוגות עם אפשרות ל2 
ילדים, הדירה מטופחת ומתוכננת היטב עם חצר 

לנוף הכנרת.

טבריה -גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 170

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא וילת נופש בקו הכנרת

30 נופשים         6 חדרים        

וילה 4 קומות מפוארת ומפנקת, מול נוף עוצר נשימה 
בקו ראשון לכנרת! מרפסת נוף מדהימה פינות 

ישיבה, ערסלים, נדנדה, חצר עם טרמפולינה וספות 
ישיבה. 

וילת נופש בקו הכנרת

כנסו
להכיר

משפחות\ קבוצות עד 25 איש

052-264-4001

החל מ- ₪4000

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 320

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופש כנרת

11 נופשים          4 חדרים           054-634-5162

מיני פנטהאוז הכולל 4 חדרי שינה ומתאים ל-11 
נופשים. המרפסת המעלפת והענקית של נופש 

כנרת משקיפה לכינרת הסמוכה וצובעת את הנופש 
בנוף שטרם ראיתם. 

נופש כנרת

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות
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טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 286

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופש חלומי בטבריה

13 נופשים          5 חדרים          055-674-1960

נופש חלומי בטבריה

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות

על צלע ההר בעיר טבריה עומדת דירה בסטייל 
אמריקאי מיוחד ומפנק, נוף פנורמי, במרחב של 

למעלה מ-200 מטרים. הדירה בגודל 130 מ'. חצר 
 ומרפסת רחבות ידיים. הדירה

 "נופש חלומי" וזה בעצם מה שהיא
חותרת לספק עד תום לאורחיה.

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 266

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: סוויטת פסטורל

17 נופשים+        7 חדרים          055-6755-072

סוויטת פסטורל

כנסו
להכיר

זוגות / קבוצות

החל מ- ₪400

סוויטה חדשה נקייה ומטופחת, מרוהטת ברמה 
גבוהה, ומאובזרת עד הפרטים הקטנים. כיווני אויר 
מעולים, ורוחות בריזה נעימות כפי שטבריה יודעת 

להציע. הווילה משקיפה אל הכנרת,
ובראות טובה גם את החרמון המושלג.

אצלנו תרגישו בתוך גלוית נוף...

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 314

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הוילה בטבריה

28 נופשים          10 חדרים          055-6755-047

הוילה בטבריה

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות / זוגות

החל מ- ₪400 באמצש

וילה חדשה בטבריה המחולקת לשלושה יחידות עם 
אפשרות להשכרה יחד או בנפרד. במקום 10 חדרי 

שינה מתוכם 7 מתאימים לזוגות המקום מותאם 
לעד 28 נופשים בסה"כ.

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954
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טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 277

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צימר נוף כנרת

10 נופשים          3 חדרים          054-307-5602

צימר נוף כנרת

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

 ₪750 ללילה

בלב עיר התיירות והנופש טבריה, נמצאת דירת 
הקייט היוקרתית "נוף כינרת". נוף מהמם ועוצר 
נשימה אל ימת הכנרת והרי הגולן המתנוססים 

מעליה. 

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 85

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: דירות נופש בטבריה

זוגות וילדים          6 חדרים           055-276-1306

2 יחידות צמודות, אחת של 4 חד', ואחת של 2 חד'. 
ניתן להשכיר בנפרד או ביחד, הדירות ממוקמות בקו 

ראשון לים, עם נוף מדהים לכנרת ולהרי הגליל. פינות 
ישיבה שולחן טניס ושולחן מנגל. 

דירות נופש בטבריה

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 274

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הבית בטבריה

15 נופשים          5 חדרים          055-679-4151

הבית בטבריה

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות

החל מ- ₪1500

הבית בטבריה בנוי כפנטהאוז ומשתרע על כ-120 
מ"ר של בנייה וגימור ברמה גבוהה. הבית מתוכנן 

בצורה מוקפדת ומאובזר עד הפרט האחרון, לרווחת 
המשפחה הנופשת.

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 228

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: סוויטת נוף כנרת

10 נופשים          3 חדרים          055-675-4974

ג'קוזי, נדנדה, פינת קפה, קיט רחצה

החל מ- ₪500 לאמצ"ש לזוג

סוויטת נוף כנרת

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות
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רכסים בנה ביתך

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 59

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: וילת נופש רכסים

27 נופשים+         9 חדרים       

וילה ענקית מרווחת ומושקעת, מרפסת נוף ענקית, 
חצר גדולה מאובזרת בדשא סינטטי פינות ישיבה 

ומתקנים לילדים, בריכה גדולה בעונת הקיץ. 

וילת נופש רכסים

כנסו
להכיר

משפחות גדולות עד 27 נופשים

055-276-8834

רכסים - אזור הכרמל

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-5683* שלוחה 160

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: בית מול הכרמל

25 נופשים+         8 חדרים        

בואו לחוות נופש מפנק עם שלווה ייחודית לחופשה 
בלתי נשכחת. הבית מול הכרמל, משתרע על שטח 
של כ-250 מ"ר, שני מפלסים, מרפסות נוף וגג ענק, 

עם בריכות למבוגרים וילדים.

בית מול הכרמל

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות

055-679-4149

טבריה - גליל תחתון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 284
לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא:מצפה כינרת

40 נופשים          12 חדרים          0556741951

מצפה כינרת

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות גדולות / זוגות

החל מ- ₪500 באמצש

וילה חדישה בטבריה במבנה בן ארבעה קומות, 
מפוצל ליחידות נפרדות וכולל 12 חדרי שינה. 

מתאים להשכרה לזוגות בנפרד או קבוצות גדולות 
עד 40 איש + מזרונים ולולים.

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954
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בית שמש

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 317

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: על הפארק

2 נופשים           חדר וסלון          055-6755-074

על הפארק

כנסו
להכיר

זוגות 

אמצ"ש 400 סופ"ש 600

צימר מאובזר ומפואר בניחוח חדיש לזוגות בבית 
שמש. הצימר ממוקם אל מול פארק מרהיב ומאובזר 

בכל מה שנדרש לנופש זוגי מהנה.

רכסים 

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 282

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פנטהאוז ברכס

20-14 נופשים        5 חדרים       

פנטהאוז ברכס

כנסו
להכיר

055-674-1949

החל מ- ₪500 לזוג

משפחות 

אל מול נוף עוצר נשימה של הרי הכרמל, תהנו 
מפנטהאוז מרווח, נעים ומפנק! ובו מרפסת שמש 

ענקית, מאובזרת בבריכת ילדים, נדנדה, פינת ישיבה 
ומנגל. נשאר לכם רק להגיע, להשתחרר ולהנות! לא 

תרצו ללכת...

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

 גבעת זאב - ירושלים

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 311

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: שוויצריה בגבעה

13 נופשים          5 חדרים           054-634-2210

שוויצריה בגבעה

כנסו
להכיר

 משפחות

 ₪3500 סופ"ש 

דירת נופש המתאימה ל-13 נפשות + תינוקים, 
במקום ששה חדרי שינה מתוכם חמשה  מותאמים 

לזוגות, חצר ענקית עם בריכה מוצנעת טרמפולינות 
ועוד.
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ביתר- ירושלים

 ירושלים

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 250

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 281

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: צימר התמר

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פינת מרגוע

2 נופשים+         חדר אחד          055-6755-046

8 נופשים           חדר וסלון          055-674-1948

2 מיטות + אפשרות למזרון ועריסה או 2 מזרונים
ג'קוזי ענק עם תאורה מחליף צבעים מרגיע ושקט

צימר התמר

פינת מרגוע

כנסו
להכיר

כנסו
להכיר

זוג + 2

זוגות / משפחות

 ₪400 לילה מבצעי סופ"ש

 ₪490 לילה / ₪300 3 שעות

הצימר חדש ומאובזר ברמת גימור מודרנית במיוחד. 
ג'קוזי ענק בפרטיות גמורה. אבזור אורטופדי 
למנוחה מושלמת. פינת מרגוע בעיר הקודש. 

להרגיש בצפון ולנפוש בירושלים.

מחירי היכרות
< אפשרות להשכרה למספר שעות

ביתר-עילית

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 234

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נוף חלומי

2 נופשים            חדר אחד         054-962-1666

ג'קוזי - חלוקי מגבת - ערכת סבונים,
מרפסת פתוחה לנוף של הרי יהודה, קפה ועוגה

נוף חלומי

כנסו
להכיר

זוגות בלבד

אמצ"ש החל מ- ₪450

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954
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קוממיות - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 99

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אתנחתא

40 נופשים         7 חדרים           054-893-6210

וילה+צימר:וילה 5 חד')35 מיטות( צימר 2 חד')5 מיטות(
חצר מקורה ומאובזרת בפינות ישיבה, ערסלים, נדנדה. 

האירוח כולל מצעים מגבות ערכת קפה

אתנחתא
זוגות / משפחות

כנסו
להכיר

ניצן - אשדוד אשקלון

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 256

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נוף דקלים

8 נופשים            3 חדרים        

נוף דקלים

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות 

0547607103

אפשרות להזמנת ארוחת בוקר בתוספת תשלום

אופקים - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 309

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אופק חדש

41 נופשים         12 חדרים          0534171130

וילה גדולה עם צימר לצידה, מתאימה לאירוח 
משפחות וקבוצות עד 41 נופשים. במקום 12 חדרי 

שינה מתוכם 10 מתאימים לזוגות.

אופק חדש

כנסו
להכיר

 משפחות גדולות / קבוצות

מרכז - מודיעין עילית          055-674-1965

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 294

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: שירת העמק

66 מיטות  15 מזרונים 10 עריסות 
19 חדרים

אמצ"ש רק בבין הזמנים 

שבת 8000 ₪ אמצ"ש 4000 ₪ 

שירת העמק

כנסו
להכיר

לשבתות חתן ושבתות גיבוש 
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יד בנימין

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 216

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא:  מנוחה ושמחה

30 נופשים         8 חדרים            054-311-5226 

)6 חד' לזוגות( וילה מפוארת ויוקרתחית, 3 מרפסות 
נוף, חצר גדולה ומאובזרת, פינת ישיבה עם 

לפרגולה מול נוף קסום ומרגיע, מקווה פרטי במתחם.

מנוחה ושמחה

כנסו
להכיר

 משפחות גדולות / קבוצות

בית חלקיה - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 233

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נוף שדות

22 נופשים          6 חדרים        

נוף שדות
משפחות / קבוצות

055-6755-037

ניתן גם לערוך במקום כנסים ואירועים.
חצר גדולה, טרמפולינה, נדנדה, ערסלים ועוד.

כנסו
להכיר

מצפה יריחו

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 205

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: חמד יהלום

2 נופשים              חדר אחד        

צימר חדש בסגנון יוקרתי פונה אל נוף מדברי עוצר 
נשימה, כולל חצר גדולה ומרווחת עם פינת ישיבה 

מפנקת. עיסוי לנשים בלבד בתיאום מראש

חמד יהלום

כנסו
להכיר

זוגות

054-974-2278
054-8936-220

מצפה יריחו

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 308

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נוף ברמה

2 נופשים         2 חדרים           054-634-3106

החל מ- ₪600

נוף ברמה

כנסו
להכיר

זוגות
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ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 214

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: שהם

45 נופשים         12 חדרים              0548-936-183

וילה ענקית כ -300 מ"ר מחולק ל-3 מפלסים.
בריכה 8*4, ג'קוזי, פינג פונג, בימבות, משחקי קופסה, 

נדנדות וערסלים, אוירה של מרחב ושחרור.

שהם
משפחות גדולות עד 45 נופשים

כנסו
להכיר

חדש !!! צימר יוקרתי ומפנק 
לזוגות או קבוצות קטנות

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 209

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופים

25 נופשים          8 חדרים          054-893-6192 

ווילה יפיפייה, מרפסות נוף אישיות לחדרים, חצר 
ענקית ואטרקטיבית, טרמפולינה, ברכה, נדנדות, 

מרחבי דשא ופינות ישיבה מוצלות.

נופים

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות עד 25 נופשים

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 316

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: קיינס נופשים פסגות

30 נופשים         6  חדרים        

קיינ'ס נופשים פסגות

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות 

055-675-4973

דירת הנופש קיינ'ס מספקת מענה לשלושים 
נופשים, במקום 6 חדרי שינה מותאמים לזוגות וחדר 
נוסף שקוף המתאים לילדים. )אופציה ל9 חד עד 38 

איש(

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 248

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: גל רילקס

6  נופשים             2 חדרים       

הכל חדש מפואר ומפנק

גל רילקס

כנסו
להכיר

0547634256

זוגות / משפחות

החל מ ₪600 לילה
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ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 219

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא:  פנורמו

26 נופשים            8 חדרים       

בעיריית הנופש ערד נמצאת וילת הנופש פנורמו, 
הווילה כוללת שמונה חדרים לזוגות הבנויים בשני 

קומות נפרדות עם סלון ומטבח בכל קומה בנפרד. 
המקום חדש ומאובזר ברמה גבוהה.

פנורמו

כנסו
להכיר

052-714-8498

קבוצות / משפחות

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 241

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופשים על הגל

15 נופשים+        7 חדרים          055-6755-042

וילה ענקית ומפוארת לצד חצרות ענק מושקעות 
ומאובזרות, מדשאות, טרמפולינה ענקית, משחקי 

ילדים, 2 בריכות גדולות, טרמפולינות, פינות ישיבה, 
ערסלים.

נופשים על הגל

כנסו
להכיר

זוגות ומשפחות

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 312

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא:  ארמון הנגב

30 נופשים           7 חדרים       

וילה מדהימה ומפנקת לאירוח משפחות וקבוצות. 
במקום 8 חדרי שינה ממוזגים חצר ענקית מאובזרת 

בכל טוב, ומתחם בריכה וג'קוזי ספא, עד 30 נפש.

ארמון הנגב

כנסו
להכיר

055-675-4971

זוגות / משפחות

ערד - דרום

פסגת הנופש

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 290

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל ל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: פסגת הנופש

25 נופשים          7 חדרים        055-674-1963

וילת בוטיק חדשה, ייעודית לנופש, רחבת ידיים. 
יחידות הורים, טרמפולינה, פינג-פונג, בריכה, נדנדות, 

ערסלים, בימבות, פינות ישיבה. 
אווירה פסטורלית מיוחדת. 

כנסו
להכיר

משפחות / קבוצות
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ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 303

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: נופש באירוסים

25 נופשים         8 חדרים        

נופש באירוסים

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות / קבוצות

055-6755-036

נופש באירוסים היא וילה חדשה, יוקרתית ומפוארת 
המשתרעת על 270 מטרים, אירוח ברמה מלונאית 

ותנאים מעולים,שילוב של מקום מפואר ונקי במיוחד. 
לחופשה משפחתית מפנקת

החל מ ₪3000

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 37

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: אחוזה בהר

55 נופשים          9 חדרים         

ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה, מכונת קפה ומיני בר 
בכל יחידה. מרפת נוף מדהימה.

אחוזה בהר

כנסו
להכיר

זוגות / משפחות / קבוצות

054-893-6155

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 310

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא : קמינר מלון מדברי

20-30 נופשים        7 חדרים       

וילה מפוארת בעלת מפלסים שונים לאירוח משפחות 
גדולות. פינוקים: ערכה אישית של מגבת רחצה, 

סבונים ופינת קפה

קמינר - מלון מדברי
זוגות / משפחות / קבוצות

כנסו
להכיר

053-417-1178

3500 ₪ - 6500 ₪ תלוי עונה

ערד - דרום

לקבלת הפרוספקט למייל דרך הטלפון חייגו ל-02-8020-555 שלוחה 275

לקבלת הפרוספקט במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: קסם בבוסתן

30 נופשים           8 חדרים       

קסם בבוסתן בנוי  כ-200 מטר, עם חצר של יותר 
מחצי דונם. בחלקו העליון יש יחידת דיור של חמישה 

חדרים סגורים לזוגות וחדר אוכל גדול. לצד הבית 
יחידת דיור של שלושה חדרי שינה.

קסם בבוסתן

כנסו
להכיר

055-679-4152

זוגות / משפחות
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 לקבלת קובץ למייל
עם רשימת המסעדות 

הכשרות ברחבי הארץ שלחו 
c@5683.co.il הודעה לכתובת

וכתבו בנושא מסעדות.

לצפיה בקובץ
לחצו כאן

מקום זה
יכול להיות 

שלך

כוכב הנופש,
מדריך הנופש הדיגיטלי 

של הציבור החרדי

לחבילות פרסום משתלמות

 : ו עכשי ו  יג חי

02-5686954

055-6755-041
בכשרות
מהודרת
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ג"מחים



טלפוןמחיר ופירוטשכונהעיר

גמח וויז <<<
0533181709מחיר 15 ₪ ליום כולל אביזריםשכונת הדרחיפה

50583251015 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(שפע חייםטבריה

5 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(עמוס הנביאבית שמש
0583251856 / 0583251856

0504117286

50583214346 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נחל תמנעבית שמש

0527605613 / 50504184142 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(יונה בן אמיתיבית שמש

0527681377  / 50527681378 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(הרב צדקהבית שמש

0504157579  / 50527639370 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(קרן היסודבית שמש

5029923384 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נחל הקישוןבית שמש

50534159227 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(לב שמחהבית שמש

5029998655 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(בן קיסמאבית שמש

0548478220  / 50527680393 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(חפץ חייםבית שמש

50504172162 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(דבורה הנביאהבית שמש

50527183701 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(בן איש חיבית שמש

100548443662 ₪ ליום )+שיק פיקדון(בית שמש

50548482303 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(פנחס מילרהר יונה

50504170474 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(משך חכמהמודיעין עילית

5089760879 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(יהודה הנשיאמודיעין עילית

50527171509 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(שדרות יחזקאלמודיעין עילית

50527138264 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(רשב"ימודיעין עילית

50527676750 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נתיבות שלוםמודיעין עילית

50527633848 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נתיבות המשפטמודיעין עילית

50527687065 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(עיון התלמודמודיעין עילית

5089741842 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום( משך חכמהמודיעין עילית

089741420 / 50527635421 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(שאגת אריהמודיעין עילית

50527102978 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(הריטב"אמודיעין עילית

5089297874 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נתיבות המשפטמודיעין עילית

70527694286 ₪ ליוםברכפלדמודיעין עילית
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100527607893 ₪ ליום כולל אביזריםמודיעין עילית

150527139905 ₪ ליום +אביזרים מיום שלישי 10 ₪מודיעין עילית

80504116415 ₪ ליוםברכפלדמודיעין עילית

50527175554 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(רמותירושלים

0527133921 / 50527693924 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(צבי הרץירושלים

0583292046 / 50527660790 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נווה יעקבירושלים

100527183810 ₪ ליוםנווה יעקבירושלים

100504113189 ₪ ליום )צק פיקדון(מת שלמהירושלים

025710059 / 50527670951 ₪ ליום )+שיק פיקדון(רמת שלמהירושלים

50527151677 ₪ ליוםנווה יעקבירושלים

0504131385 / 100533107656 ₪ ליוםנווה יעקבירושלים

0527692080רמותירושלים

100527677832 ₪ ליוםנווה יעקבירושלים

100548414962 ₪ ליוםרמת שלמהירושלים

0527190033בית ישראלירושלים

0548436223 / 0548437248חינםגבעה Aביתר עילית

100527655807 ₪ ליוםגבעה Bביתר עילית

100548408396 ₪ ליוםביתר עילית

 0527679141 / 50527679140 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(ישמח ישראלביתר

50583202811 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(קדושת לויביתר

025800275 / 50548491276 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(המגיד ממעזריטשביתר

50548468927 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(החוזה מלובליןביתר

50527647011 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(יונה הנביאבני ברק

0774312397 / 50527145229 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(רח' ירושליםבני ברק

039088756 / 50527655785 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(ברטנוראאלעד

50527640114 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(רשב"יאלעד

100548430975 ₪ ליום )בין הזמנים 15 ₪ ליום(אלעד

50527632886 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(ק. צאנזנתניה

0527632886 / 50548446128 ₪ ליום )בין הזמנים 10 ₪ ליום(נתניה

100527604563 ₪ ליוםאופקים

50527165880 ₪ ליוםאופקים
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100527154308 ₪ ליוםנתיבות

100583221284 ₪ ליוםדמשק אליעזראחיסמך

50527155955 ₪ ליוםרבי עקיבאבני ברק

0548457834 / 100548457945 ₪ ליום, כל יום נוסף 5 ₪ + אביזריםבני ברק

100548477054 ₪ ליום כולל אביזרים, שיק פקדוןבני ברק

0527693567חינם, שיק פקדוןעוזיאלבני ברק

גמ"ח צימיגג <<<
10052-7699260 ₪ ליום גודל בינונימודיעין עילית

450527151677 ₪ ליומייםנווה יעקבירושלים

מערבבני ברק
שיק פקדון, לא לאוכל, ולא למשאות 

כבדים.
0533177373

גמ"ח אביזרים לטיולים <<<
מפות לטיולים וספרי טיולים בארץ ביאליקבני ברק

ובחו"ל )שק פיקדון(
0504122103

0548475703אטלס מפות כבישיםנורדאובני ברק

 מזוודות תרמילים, ציוד למחנאות:חזון אישבני ברק
 אוהלים, שקי שינה, מזרנים מתנפחים
תאורה, פנסי ראש, גביע לקפה ועוד

0504167651 / 036195122

10 ₪ ליום  - חבלים עד 31 מטר דב הוזבני ברק
מתאים לטיפוס הרים

0527161014 / 0504117884

 מנשא טיולים לתינוק עם גגון שמששיכון ה'בני ברק
ומגן יתושים

0547636047

0533181670מפות סימון שביליםמעלות דפנהירושלים

גמ"ח ציוד לטיולים <<<
0533181670מפות סימון שביליםמעלות דפנהירושלים

טבריה עילית

אהלים, מנשא לתינוק עד 10 קילו, 
2 פנסי ראש, מפות לכל הארץ- 

מסלולים וכבישים, מזרנים, צידניות, 
מיכל מים גדול, ערסל, כיסאות 

מתקפלים, אמגזית לשטח, שקי שינה.

0548407858 / 046343435

0527128362תאורות חירום ומים לשבתזכרון יעקב

0527658392שק פיקדון - גמרות שוטנשטייןצפת
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נופש
כהלכה

לקבלת הספר במייל שלחו מייל C@5683.CO.IL ורשמו בנושא: הלכות

לצפיה 
בספר

הלכות המצויות בנופש
דברי פתיחה

היציאה מהשגרה להחלפת כוח טומנת בחוּבה שאלות רבות 
בהלכה, שאלות שלא נפגשים בהן במהלך השנה.

ברוב השאלות כאשר משקיעים מחשבה מראש,נמנעים 
מבעיות הלכתיות ומהרבה מכשולים.

 יודגש, כי ספר זה נועד לעורר את לב המעיין
ואינו תחליף למורה הוראה.

 הנכתב בספר זה נאמר בשיעור
 ע"י הרה"ג רבי דוד שרייבר שליט"א, רב ומו"צ בבני ברק,

ונכתב ע"י אחד השומעים.

 לשאלות בהלכות המובאות בספר
ניתן לפנות לטלפון 050-4122202

https://568.co.il/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf

