
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בואו לנפוש בגליל הירוק

 "מלון פנינת העמק"במלון המשפחתי 

 כל מי שנוסע בימים אלה בגליל 

אינו יכול שלא להתרשם מחגיגת 
 , הצבעים שנשקפת לנגד עיניו

 .משל מולו תמונת נוף צבעונית

אחת האפשרויות לנפוש באזור היא 
 במלון הבוטיק המשפחתי 

 ".פנינת העמק"

 .למלון כשרות מהודרת

  חדרים במלון אשר שודרגו 56

 LCDמסכי , עם חיבורי לערוצי לויין
 .אינטרנט אלחוטי ומקרר

 במלון בית כנסת מרווח 

 .ובו ארבעה ספרי תורה
 "מלון פנינת העמק"

  כפר תבור72. ד.ת, צומת גזית

 04-6620124/5: טלפון

052-8921498 

 04-6772899: פקס

 aharonz1950@walla.com: מייל



 ז"חג פסח תשע

 "מעין עולם הבא"
 אנו מקדמים את אורחינו בברכה

 !ומאחלים לכם חג שמח ושהייה נעימה
 עשינו ככל שלאל ידינו על מנת להנעים את ימי החג על ידי בחירת

 תכניות מעשירות ומהנות וטיולים חווייתיים
 . לכל הטיולים יש להירשם
 ההרשמה תתבצע בלובי

  70₪ילד /לזוג בודד ₪ 120מחיר הטיולים באוטובוס מפואר כולל הדרכה 
 .המחירים לא כולל כניסה לאתרים

 .הטיולים חינם ) לילות7(המזמינים את כל החג 
 גלאט מהדרין בשר הכשר רובין: כשרות

 לא שרויה ללא חשש קטניות

 משגיח צמוד
 .קפיטריה במשך כל חג הפסח במחירים עממים

 ₪ 20כל בוקר לאחר ארוחת הבוקר תהיה עמדה של חמגשית לטיול במחיר של 
 .חמגשית חינם ) לילות7(למתארחים כל החג . לאדם

  25₪יש אפשרות לארוחת צהרים קלה במחיר של 
 10:00חייבים להודיע כל יום בעמדת הקבלה עד לשעה , לארוחה הקלה

שירות החדרים עושה ריענון כל יום אנו מבקשים מכם כי : אורחים נכבדים
לא תשאירו בחדרים חפצים על המיטות או מזוודות פתוחות כי עובדות 

 .הניקיון לא ירעננו חדר שלא יהיה אפשר לרענן אותו

 

 

 

 

 :המלצות

 ורעייתו ולכל צוות העובדים המסור" פנינת העמק"ל מלון "לאהרון זיסר מנכ 
נתתם לנו הרבה חום , תודה רבה מקרב לב על השבת בר מצווה שארגנתם לנו

, האוכל כמובן היה מושקע וטעים מאוד ובשפע! תודה על הכל, והרגשת בית
וכמובן המשחקים שמשכו את הנוער , החדרים מקסימים נקיים והמיטות נוחות

 .המבוגרים והילדים
 .כל בקשה שהייתה לנו מיד נענתה לשביעות רצוננו

 .ממליצים בחום וניפגש בשמחות! תודה רבה
 יגאל ודורית רוזנברג

 ד"ג חשוון תשע"'י

 
 השלום והברכה, אהרון הנכבד' מר. 

קבלת עול לרגל בפרשת חיי שרה לפני כחודש ימים ערכתי אצלך שבת חתן וכלה 
כאדם ולאור , כמשפחה. ז במלון"מצוות לילדיי ובו חגגנו שמחת שבת חתן וכלה בו

במקומות תי חראעברתי וערכתי אירועים ואף התבעברי אשר בוודאי ניסיוני 
אשר תחת אצלך בבית המלון אני בחרתי לחגוג את שמחתי האישית שלי . אירועיםו

וההקפדה על , היחס, תהמקצועיו, השירות . בכפר תבור"קמפנינת הע"ניהולך 
ברוח העם היהודי ובהתאם למסורת וכל את הכול הקפדת גדולים ום כדברים קטני

כל המענה משלב התכנון ועד  .הדדיות ומתוך רצון טוב ובאהבה, חיבהלצד זאת 
 רבה ולאין שיעור ולראייה מבחן התוצאה העידה על כך תבמקצועיולמימוש נעשה 

בחו ופרגנו אשר קצרה היריעה מלהביע את ימהמילים החמות אשר כל האורחים ש
שר הרגשתי צורך אפעלת בנחישות וברצינות ,  לאורך כל הדרך.הדברים על הכתב

, לכך, בנוסף. מילות הערכה אלו' מס להעלות את הדברים על הכתב ב וכנהאמיתי
ללמוד כהלכה " :מ להביע ולהמחיש ככול הניתן את הדברים"מילים ע' כתבתי מס

מהר מאוד הפכת חלום למציאות  ,זו היא דרכך ותקוותך" ולהשקיע את כל מרצך
אני  .מצדךשהפכה להצלחה אשר בוודאי מצריכה עבודה קשה  המענה והישרות

באופן אישי רוצים להוקיר ולהודות לך את מלוא הערכה אשר והאורחים ומשפחתי 
על , בעיקר על ההירתמות וההשקעה האין סופית.לה אתה ראוי בזכות ולא בחסד

והחשוב , על מהירות התגובה,  והסובלנות,על ההקשבה והסבלנות,הטיפול המלבב
 תודה לך . לאין שיעורידע ומקצועיות וכל זאת בשיתוף המכול על ההיענות בשמחה

אשמח להמליץ עלייך ועל המענה .  הערכה רבה!עשית את זה בגדול-על הכל 
 ! כה לחי.תמיד, מצדךהראוי לציון בחיוב רב 

 זאב אהרנפלד
10.12.16 
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 10/4/17ד ניסן "יום שני י
 התארגנות בחדרים , הגעה- 13:00

  )נא לדייק(ארוחת צהרים קלה - 13:00-15:30
 !!מופע לכל המשפחה- 16:00
 קבלת חג מוזיקאלית בלובי- 17:30
 הדלקת נרות בלובי המלון - 18:25

 תפילת מנחה ותפילת ערבית חגיגית
 )מקומות קבועים(סעודת ליל סדר - 20:00
 חלוקת מתנות אפיקומן- 23:00

 11/4/17ו ניסן "יום שלישי ט

 קפה ומאפה  - 7:30
 תפילת שחרית קריאת התורה תפילת טל ותפילת מוסף - 8:45

 מקומות קבועיםסעודת חג בחדר האוכל - 11:30
 משחקיה ומתנפחים לילדים- 13:00

למבוגרים הרצאה 
 מנוחת צהריים- 14:00
 קפה ומאפה- 17:00
 תפילת מנחה- 17:30
 מקומות קבועיםסעודה שלישית חלבית בחדר האוכל - 18:00
 תפילת ערבית הבדלה מוזיקאלית בבית הכנסת- 19:30
 !הזדמנות חד פעמית!  לכל המשפחה!מדהים- 20:30

......... עם מגוון כלי הקשה" טיול מסביב לעולם"מעגל מתופפים 
מהנה , מופע שיא בהשתתפות הקהל! מתרבויות ומקצבים שונים...

 .והומוריסטי בכלי הקשה.............
 .תה ושירה לתוך הלילה, טעימה עם קפה- 22:30

 

 

 



 12/4/17ז ניסן "יום רביעי ט

 הלל בנוסח קרליבך עם כלי נגינה בבית הכנסת, תפילת שחרית -  8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -  9:30

 משחקיה ומתנפחים לילדים - 11:00
לכל משתתף  ₪ 10סיור מודרך להר תבור ברכבים פרטים  - 11:00

 הרשמה בלובי...............
 קפה ומאפה - 17:00
 משחקיה ומתנפחים לילדים - 17:30

 למבוגרים הרצאה 
 תפילת מנחה ולאחריה תפילת ערבית בבית הכנסת - 19:00
 ארוחת ערב ברביקיו חגיגית - 19:45
 מזיכרון יעקב" דבש" ערב שמח עם להקת הכליזמרים – 21:00

 13/4/17ז ניסן "יום חמישי י
 תפילת שחרית בבית הכנסת -  8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -  9:30

יציאה באוטובוסים מפוארים לסיור סמטאות צפת עם מדריך      -  10:30
 הרשמה בלובי. כלי נגינה7כליזמר עם ................

 משחקיה ופעילות לילדים - 11:00
 קפה ומאפה-  17:00
 משחקיה ופעילות לילדים - 17:30

 למבוגרים הרצאה 
 תפילת מנחה ולאחריה תפילת ערבית בבית הכנסת - 19:30
 בחדר האוכלארוחת ערב  - 19:45
רקדן ירושלמי במופע מדהים של פעלולים וריקודים בשיתוף עם  - 21:00

 הילדים...............
 שירה בציבור-  23:00

 

 



 16/4/17ניסן ' יום ראשון כ
 הלל בנוסך קרליבך עם כלי נגינה, תפילת שחרית  -  8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -  9:30

  ₪ 100יפים בנופים בראשית עוצר נשימה המחיר לאדם 'טיול ג - 11:00
 הרשמה בלובי

 קפה ומאפה  - 17:00
  משחקיה ופעילות לילדיםלמבוגרים קבלת חג מוזיקאלית– 17:30
 תפילת ערבית , תפילת מנחה,  הדלקת נרות– 18:30
 סעודת חג בחדר האוכל - 20:00
 שירת הים- טיש חסידי– 21:30

 17/4/17א ניסן "יום שני כ
 קפה ומאפה -   7:30
 תפילת שחרית וקריאת התורה -   8:30

 .תפילת מוסף, תפילת יזכור  -  10:00
 סעודת חג  -  11:00
 משחקיה ומתנפחים לילדים -  13:00

 למבוגרים הרצאה
תפילת מנחה  -  14:00

 סיור רגלי לכפר תבור- למעוניינים
 קפה ומאפה -  17:00
  סעודת חג– 18:30
 תפילת ערבית והבדלה מוזיקאלית בבית הכנסת - 20:00

 "כי בשמחה תצאון"

 2-13ילד *
 +13מבוגר **

  ₪ 2500סדר פסח פרטי בתוספת של 

 10-17.4.17פסח  
 10-

17.4.17 
10-

12.4.17 
12-14.4.17 

 המחיר ללילה אחד
14-15.4.17 15-16.4.17 16-

17.4.17 
14-

17.4.17 
 BB+FB BB+FB RO BB HB FB BB FB BB+FB 

  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪ בודד
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪ זוג
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪  ילדים בחדר נפרד3
  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪  ילדים בחדר נפרד2
  950₪  500₪  200₪  450₪  250₪  200₪  150₪  850₪  2400₪ ילד בחדר הורים*

  1400₪  700₪  300₪  650₪  350₪  300₪  200₪  1300₪  3700₪ מבוגר נוסף** 

 14/4/17ח ניסן "יום שישי  י

 תפילת שחרית -   8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -   9:00

טיול מזמר בעמק יזרעאל      , טיול מזמר מבית אלפא עד נהלל-  10:30
דרך הסיפורים והשירים -ךוההיסטוריה"בעקבות גיבורי התנ...............
 .הנקשרים בהם...............

 משחקיה ופעילות לילדים -  11:00
 קבלת שבת מוזיקאלית -  17:30
 הדלקת נרות בלובי המלון -  18:45

 תפילת מנחה קבלת שבת וערבית
 סעודת שבת בחדר האוכל  -  20:00
 טיש חסידי  - 21:30

 15/4/17ט בניסן "יום שבת  י
 )כולל עוגת גבינה(קפה ומאפה   - 7:30
 .תפילת שחרית קריאת התורה ומוסף  - 8:30

  סעודת חג– 11:30
  משחקיה ופעילות לילדים– 13:00

            למבוגרים הרצאה
  קפה ועוגה– 17:00
 תפילת מנחה - 18:00
  סעודה שלישית חלבית– 18:30
 . תפילת ערבית והבדלה מוזיקאלית– 19:50
!!! לכל המשפחה!!!  מדהים– 21:00

 "תעמדו פעורי פה"מופע פעלולים קרקס יחיד במיטבו 
 .תה ושירה לתוך הלילה,  טעימה עם קפה– 24:30

 

 

 

 



 16/4/17ניסן ' יום ראשון כ
 הלל בנוסך קרליבך עם כלי נגינה, תפילת שחרית  -  8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -  9:30

  ₪ 100יפים בנופים בראשית עוצר נשימה המחיר לאדם 'טיול ג - 11:00
 הרשמה בלובי

 קפה ומאפה  - 17:00
  משחקיה ופעילות לילדיםלמבוגרים קבלת חג מוזיקאלית– 17:30
 תפילת ערבית , תפילת מנחה,  הדלקת נרות– 18:30
 סעודת חג בחדר האוכל - 20:00
 שירת הים- טיש חסידי– 21:30

 17/4/17א ניסן "יום שני כ
 קפה ומאפה -   7:30
 תפילת שחרית וקריאת התורה -   8:30

 .תפילת מוסף, תפילת יזכור  -  10:00
 סעודת חג  -  11:00
 משחקיה ומתנפחים לילדים -  13:00

 למבוגרים הרצאה
תפילת מנחה  -  14:00

 סיור רגלי לכפר תבור- למעוניינים
 קפה ומאפה -  17:00
  סעודת חג– 18:30
 תפילת ערבית והבדלה מוזיקאלית בבית הכנסת - 20:00

 "כי בשמחה תצאון"

 2-13ילד *
 +13מבוגר **

  ₪ 2500סדר פסח פרטי בתוספת של 

 10-17.4.17פסח  
 10-

17.4.17 
10-

12.4.17 
12-14.4.17 

 המחיר ללילה אחד
14-15.4.17 15-16.4.17 16-

17.4.17 
14-

17.4.17 
 BB+FB BB+FB RO BB HB FB BB FB BB+FB 

  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪ בודד
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪ זוג
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪  ילדים בחדר נפרד3
  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪  ילדים בחדר נפרד2
  950₪  500₪  200₪  450₪  250₪  200₪  150₪  850₪  2400₪ ילד בחדר הורים*

  1400₪  700₪  300₪  650₪  350₪  300₪  200₪  1300₪  3700₪ מבוגר נוסף** 

 16/4/17ניסן ' יום ראשון כ
 הלל בנוסך קרליבך עם כלי נגינה, תפילת שחרית  -  8:00
 ארוחת בוקר בחדר האוכל -  9:30

  ₪ 100יפים בנופים בראשית עוצר נשימה המחיר לאדם 'טיול ג - 11:00
 הרשמה בלובי

 קפה ומאפה  - 17:00
  משחקיה ופעילות לילדיםלמבוגרים קבלת חג מוזיקאלית– 17:30
 תפילת ערבית , תפילת מנחה,  הדלקת נרות– 18:30
 סעודת חג בחדר האוכל - 20:00
 שירת הים- טיש חסידי– 21:30

 17/4/17א ניסן "יום שני כ
 קפה ומאפה -   7:30
 תפילת שחרית וקריאת התורה -   8:30

 .תפילת מוסף, תפילת יזכור  -  10:00
 סעודת חג  -  11:00
 משחקיה ומתנפחים לילדים -  13:00

 למבוגרים הרצאה
תפילת מנחה  -  14:00

 סיור רגלי לכפר תבור- למעוניינים
 קפה ומאפה -  17:00
  סעודת חג– 18:30
 תפילת ערבית והבדלה מוזיקאלית בבית הכנסת - 20:00

 "כי בשמחה תצאון"

 2-13ילד *
 +13מבוגר **

  ₪ 2500סדר פסח פרטי בתוספת של 

 10-17.4.17פסח  
 10-

17.4.17 
10-

12.4.17 
12-14.4.17 

 המחיר ללילה אחד
14-15.4.17 15-16.4.17 16-

17.4.17 
14-

17.4.17 
 BB+FB BB+FB RO BB HB FB BB FB BB+FB 

  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪ בודד
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪ זוג
  3700₪  1800₪  750₪  1650₪  950₪  750₪  600₪  3250₪  9450₪  ילדים בחדר נפרד3
  2900₪  1400₪  600₪  1300₪  800₪  600₪  450₪  2600₪  7500₪  ילדים בחדר נפרד2
  950₪  500₪  200₪  450₪  250₪  200₪  150₪  850₪  2400₪ ילד בחדר הורים*

  1400₪  700₪  300₪  650₪  350₪  300₪  200₪  1300₪  3700₪ מבוגר נוסף** 



 :המלצות

  בשמי ובשם אשתי דבורה אנו מודים לכם על ,"פנינת העמק"להנהלת מלון
התארחנו במלון זה בהנהלה הקודמת לפני כמה .האירוח בחול המועד פסח

, הופתענו מאוד לטובה מכל הבחינות, לשמחתנו, הפעם הזאת. שנים ולא נהנינו
החדרים היו נוחים , האוכל היה טעים ומגוון.מהשינויים הרבים שהוכנסו למלון

ניתן להגדיר את האווירה . ונעימים והשירות של כל עובדי המלון היה יעיל וחם
 .במיוחד בשבת כאווירה משפחתית

טרח ודאג , כל הזמן. כל הכבוד למנהל המלון ששהה אתנו עם אשתו החמודה
 .שהכל יהיה בסדר ולשביעות רצוננו

 .האירועים וההרצאות היו מענגים מאוד וברמה גבוהה, התפילות היו יפות
צבי וינקרנץ לטיולים - במיוחד יש לציין את תרומתי של האקורדיוניסט דויד

באישיותו החמה ובנגינתו המצוינת והמרנינה וגם , ולאווירה הטובה במלון
 .אחותו הוסיפה לחוויה בליוויה המקצועי מאוד

 בתודה רבה
 איחולי הצלחה ושגשוג

 אהרון ודבורה מלמד
24.4.14 

 

 
 

 

 תודה לכם על האירוח הנפלא במלונכם !
נכדנו יובל פורת חגג את בר המצווה שלו כאילו שורר שלום , בזכותכם

 .בדיוק כפי שהוא ואנחנו התכוננו בחודשים האחרונים, במחוזותינו
קבלת , הצלחתם להעניק לנו הרגשה משפחתית במובן הכי רחב של המילה

האוכל הטעים , וחלוקתם לפי הצרכים השונים, החדרים, השרות, הפנים
 . היחס הבלתי מתפשר של מר אהרון זיסר ורעייתו, והשפע כמובן

 .ללא כחל ושרק, אין דברים כאלה
 בכבוד רב

 .חיה ורוברט לוי
27.7.14 

 
 
 



 :המלצות

 ברצוני לציין שמאוד נהנינו במלון פנינת העמק בראש השנה. 
 .כולל הלובי, גם האולמות, כמו כן, החדרים היו מסודרים ונקיים להפליא

 .היה נעים מאוד לשהות במלון בראש השנה
הן מבחינת טיב וטעם המזון והן , עלי לציין שמחלקת המזון שלכם יצאה מגרדה

 .מבחינת כמויות המזון שהוגשו בצורה יפה ונקייה מאוד
בחגים ובכל הזדמנות אחרת ואף לבדוק , אשמח להתארח במלונכם שוב

 אפשרות שבת לצוות החינוכי של המדרשה
 בברכה 

 שמואל בר לב
 .ל מדרשת נעם"מנכ

29.9.2013 
 
 

 

 אהרון היקר! 
שבת - ברצוננו להביע את מלוא הערכתי לשבת חתן המוצלחת שהייתה לנו

" שמיני"בר מצווה פרשת 
וכמו כל אירוע , רועי- בשבילנו זה היה האירוע הראשון שחגגנו לבננו בכורנו

 .ראשון היינו עם חששות ודאגות שהכל יעבור בטוב ושלא תהיה שום תקלה
 !חייבים להודות שהפתעת אותנו ובגדול
האוכל הטעים של הטבחית ליליאן היה , האווירה בשבת הייתה נינוחה ושמחה

וקבלת , הסיור שהעברת לכפר תבוא היה מעניין ומרתק, מעולה ואסתטי
השבת וההבדלה שאשתך שולי ליוותה עם שירה ואקורדיון הייתה מרגשת 

 .ומיוחדת
הליווי שלך אהרון . הרגשנו ממש שהמלון משרה אווירה משפחתית וחמה
 .לאורך כל השבת היה חשוב משמעותי ותרם להצלחה

 .בני המשפחה נהנו מאוד ולא הפסיקו לשבח את המקום
מאחלים לך הרבה הצלחה במעשה ידייך ושתמשיך לארח בשמחה וברוחב לב 

 כפר תבור" פנינת העמק"במלון 
 בהוקרה רבה

 מאיה ושחר מדיזדה
6.4.16 

 



 סיוון'  ב27.5.17יום שבת 
 "אז יבקע כשחר אורך"

 קפה ומאפה 7:30
 "עת רצון' ואני תפילתי לך ה"

 מוסף עם הזמר חזן שמואל קרישר, קריאת התורה, תפילת שחרית 8:00
 "מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפוטמים"

 סעודת שבת 11:00
 למעוניינים סיור רגלי לכפר תבור בעקבות מלחמת סיסרא ומסע הרבנים 13:00

 ענוגתשבתבינהש
 קפה ומאפה 17:30
 תפילת מנחה 18:00
 שיחה 18:30

 "תפנוקי מעדנים בכל שלוש פעמים"
 סעודה שלישית 19:15

 "המבדיל בין קודש לחול"
 .הבדלה מוזיקאלית ותפילת ערבית 20:30

 

 "כי בשמחה תצאון"
 :מחירון

 

 

 שישי-חמישי 
25-26.5.17 

 שבת-שישי
26-27.5.17 

 הנחה על כל החבילה
25-27.5.17 

  2000₪  1260₪  890₪ זוג
  1800₪  1060₪  840₪ בודד בחדר

  2000₪  1260₪  890₪  ילדים בחדר3
  600₪  390₪  280₪ 2-12ילד בחדר הורים 

  800₪  490₪  380₪ +12מבוגר נוסף בחדר 
  ₪ 80  40₪  40₪ 0-2תינוק 

 

שבת ניגונים ויום ירושלים                                                                                                                     
פרשת במדבר                                                                                                                             

 25-27.5.17ז "סיוון תשע' ב-ט אייר"כ

 25.5.17יום חמישי 
 "ברוך אתה בבואך"

 הגעה והתארגנות 15:00
 "על האש"ארוחת ערב  18:00
 תפילת מנחה וערבית 19:00
 .יציאה באוטובוס לכפר תבור למופע לכבודה של ירושלים 19:45

צבי וינקרנץ תלווה את -תזמורת הכלייזמרים של זכרון יעקב בליווי המלחין והמוזיקאי דויד
 .ט צנחנים ממשחררי העיר העתיקה וסגן שר החינוך"מח, אלוף משנה משה פלד

 "צמד רעים"המופע המרכזי והמיוחד עם 
 חזרה למלון וטעימות לילה עם ניגונים לתוך הלילה 23:30

 ראש חודש סיוון'  א26.5.17יום שישי 
 תפילת שחרית  8:00

 תפילת הלל חגיגית בליווי כלי נגינה
 סעודת בוקר 9:30

 "קום והתהלך בארץ"
 יפ לנופי בראשית' אנשים בג7יפים בקבוצות של 'סיור ג 11:00

 "טועמיה חיים זכו"
 טעימה ממטעמי השבת עם קבלת שבת מוזיקאלית 14:00

 "להדליק נר בברכה"
 הדלקת נרות ותפילת מנחה 19:30

 "לקראת שבת לכו ונלכה"
 קבלת שבת וערבית עם הזמר החזן שמואל קרישר 

 "מערב מזמינים כל מיני טעמים"
 סעודת שבת 21:00

 "וקראת לשבת עונג"
 טיש חסידי 22:30

 
 
 
 
 



 סיוון'  ב27.5.17יום שבת 
 "אז יבקע כשחר אורך"

 קפה ומאפה 7:30
 "עת רצון' ואני תפילתי לך ה"
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 "המבדיל בין קודש לחול"
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 :מחירון
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25-26.5.17 

 שבת-שישי
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  2000₪  1260₪  890₪  ילדים בחדר3
  600₪  390₪  280₪ 2-12ילד בחדר הורים 

  800₪  490₪  380₪ +12מבוגר נוסף בחדר 
  ₪ 80  40₪  40₪ 0-2תינוק 
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  ₪ 80  40₪  40₪ 0-2תינוק 

 



 :המלצות

 אהרון ושולי היקרים 
אשרינו , י "בפרשת נשא זכינו לחגוג במלונכם שבת בר מצווה לבנינו נתאי נ

, אנחנו ובני משפחתנו המורחבת, שזכינו להכירכם ולשמוח במחיצתכם
, האווירה הנעימה והחמימה שלה זכינו, משפחת ליברמן וגליס הרגשנו בבית

האוכל , האוזן הקשבת והפתיחות שלכם לבקשות והרעיונות שאיתם הגענו
, אולם בית הכנסת ששירת אותנו נאמנה בתפילה, הנפלא שמאוד טעם לנו

בעליה לתורה ובשירה וזימרה וכן בקבלת הפנים שלא היינו צריכים לדאוג 
לכל דבר יש ,כל מה שחלמנו עליו חיכה לנו וגם אם תקלה קלה הייתה , לדבר

ההבדלה , הטיול המעניין בהדרכתו של אהרון, פתרון בדמות עובדים המסורים
בקיצור לא יכולנו להתפלל ולחלום על אירוע , המרגשת בליווי נגינתה של שולי

 .יותר מרגש מזה לבנינו המיוחד במינו
 .שתזכו לארח שמחות רבות במלונכם, תודה רבה לכם

 בהערכה ובידידות
 .עקי ואפרת ליברמן

 ה"סיוון תשע
 

 

 ושולי, אהרון . 
 ".פנינת העמק"רב תודות על שבת נפלאה שזכינו במלונכם 

החדרים , האוכל הטוב, היחס החם והפתוח! כל המשפחה נהנתה מאוד מאוד
הנגינה שלך שולי , התפילות במיוחד תפילותיך אהרון בקול הנעים, הנעימים

 .באקורדיון הוסיפה שמחה לכולנו
 ".שבת אחים גם יחד"אשרינו שזכינו ל

אנו מעבירים לחברים את המלצתנו על המלון ששמו ילך לפניו ובעזרת השם 
 .תעשו ותצליחו

 .להתראות בשמחות הבאות
 שוש שילה

14.7.14 

 

 

 

 



 :המלצות

  פנינת העמק"אהרון זיסר מנהל מלון  "
בשמי ובשם רעייתי אנו מבקשים להודות לך ולאשתך ולכל אנשי צוות המלון 

 .עמכם במלון" כי תשא"בשבת , שבראשותך על השבת הנפלאה שבה שהינו
היחס האישי ותשומת הלב לכל פרט הייתה מעל לסטנדרט המקובלת ועל כך 

 .תודותינו
אהרון שלמה ' התפילה עם החזן המצוין ר, החוויה הרוחנית של דברי התורה

 .השרו עלינו עונג רב, ויסמן
הסעודות המרוממות עם הטעם המצוין של המאכלים שהשלימו את התענוג 

" וקראת לשבת עונג"
 .מסור את תודותינו הלבבית לכל אנשי הצוות שלך

 בברכה
 .צבי וזהבה שינובר

 

  לרגל שבת החתן " פנינת העמק"התארחנו במלון " ניצבים וילך "בשבת פרשת
 .לבנינו אריאל גוטמן ורעייתו מוריה

. ברצוננו לציין כי כל מתקני המלון שעמדו לרשותנו פעלו ותפקדו ללא דופי 
בית הכנסת נוהל ביד רמה על ידי דוד . חדרי הלינה היו מסודרים ונקיים

שהפתיע אותנו בקבלת שבת ובהבדלה מוזיקאליים שתרמו מאוד לאווירה 
חדר האוכל אורגן בצורה יפה ונעימה והסעודות שהוגשו בו היו , השמחה

 .טעימות ומגוונות
באופן מיוחד אנו רוצים לציין את המנהלים האחראים ששהו באותה שבת 

ואת צוות העובדים שטרח ללא לאות , המלון ונענו לכל שאלותינו ומשאלותינו
אחד העובדים . ועשה מאמצים גדולים כדי שהשבת תעבור בשמחה ובנעימים

 .אך טרח באופן מיוחד וצייד אותנו בסוכריות ששכחנו להביא איתנו
תהיה הכתובת הראשונה לכל אירוע שאנו " פנינת העמק"אין לי ספק שמלון 

 ומשפחתנו נקיים
 בברכה

 אוסי ודודי גוטמן
2.9.2013 

 

 



תוכניה חג השבועות                                                                                                
 כפר תבור, במלון פנינת העמק

 

 "כי בשמחה תצאון"
 

 :מחירון

 30.5.17סיוון ' שלישי היום 
 קבלת חדרים 14:00
 קפה ומאפה+ קבלת שבת מוזיקלית              17:30
 הדלקת נרות חג ונרות נשמה בחדר האוכל              19:01
 –ת נחלים "דבר תורה מפי הרב צבי שינובר מכון מופ, קבלת חג, תפילת מנחה              19:10

 דגל מחנה דן
 "שבע שבתות תמימות תהיינה"

 תפילת ערבית של חג  20:15
 הדלקת נרות ברכת שהחיינו 

 )חלבית משודרגת(סעודת ליל חג שבועות  20:45
 :תיקון ליל שבועות 22:30

 "אהבת חינם בסיור המושבות-"מר שבתאי גלאון איש כפר תבור
 "לא בשמים היא" בנושא –הרב צבי שינובר 
 ך ומשמעותו"בנושא החלום בתנ- הרצאתו של מר אהרון זיסר 
 טיש חסידי ושירי נשמה אל תוך הלילה 

 31.5.17 סיוון 'יום רביעי זחג השבועות 
 קפה ומאפה בלובי 7:30
 תפילת שחרית  8:30

 תפילת יזכור ומוסף 10:00
 סעודת חג בשרית 11:00

 סיור רגלי מודרך לנחל תבור בעקבות מלחמת סיסרא 12:30-13:30
 משחקיה ופעילויות לילדים 13:30-14:30

 קפה ומאפה בלובי 17:30
 תפילת מנחה 18:00
 ארוחת חג חלבית 19:00

 ."במשוך היובל המה יעלו בהר"
 .צידה לדרך, הרב צבי שינובר דברי סיכום

 הבדלה מוזיקאלית, תפילת ערבית,צאת החג 20:20

  ₪ 1,650 זוג
  ₪ 1,300 בודד

  ₪ 1,650 2-12 ילדים בחדר נפרד 3
  ₪ 1,300 2-12 ילדים בחדר נפרד 2

  ₪ 450 2-12ילד בחדר הורים 
  ₪ 650 +12מבוגר נוסף בחדר 

  ₪ 30 תינוק



 :המלצות

  מר אהרון זיסר וכל צוות המלון " פנינת העמק"ברצוננו להודות למנהל מלון
 .בפרט למנהלת הקבלה הגברת דורית

נסענו לראות לא מעט מלונות , חיפשנו מלון לערוך בו שבת חתן לבנינו היקר
 .וברובם יצאנו מאוכזבים אם מהמקום ואם מהיחס והשירות

סמוך לכפר תבור מרחק דקות " פנינת העמק"המלון האחרון שנכנסו אליו מלון 
נסיעה מביתנו ומיד כשנכנסנו נפלה ההחלטה שבמלון זה נערוך את שבת 

החדרים הנעימים החשיבה על , היחס החם הלבבי ומאיר העיניים. החתן
 .הפרטים הקטנים הם אלו שגרמו לנו לבסוף לקבל את ההחלטה

במהלך ימים רבים התנהלנו מול אהרון אשר עמד לרשותנו בכל שעה ושעה 
ובסופו של דבר מספר האורחים אשר ביקשו להתארח במלון על מספר 
החדרים שהוזמנו ולא היה ניתן לקיים את השבת ולמרות זאת אהרון לא 

 .השאיר אותנו להתמודד לבד
אהרון בטוב ליבו מתוך רצון אמיתי לעזור לנו החל לבדוק עבורנו מקומות 
חלופיים וזאת במטרה להקל עלנו ואף נסע למספר מלונות בצפון על מנת 

לבדק מקרוב אם המלון  יתאים  לצרכינו וכל זאת מתוך רצון וטוב וללא כל 
ועל כל זאת אנו מבקשים להודות מעומק הלב לאהרון זיסר ועל זה . תמורה

 ..נאמר אנשים טובים באמצע הדרך
" פנינת העמק"שוב תודה וברכת הצלחה לאהרון ולמלון 

 ברגשי כבוד והערכה רבה
 .משפחת וזאן רעיה ויהודה

 
 מר זיסר הנכבד , 

חייב אני לומר לך תודה מכל הלב על כל מה , בשמי ובשם כל משפחתי
כשהתארחנו אצלכם בסוף השבוע , מעל ומעבר למה שציפינו, שעשית עבורנו

 ".ראה"פרשת 
והיוזמה שלך להנעים את שהותנו תחת חסותך , האכפתיות, היחס החם שלך

! לטובה, הייתה יוצאת דופן, ובפקודתך
התארחנו הרבה פעמים בשבתות בבתי אירוח ובבתי מלון וכולנו הרגשנו 

 .עלתה על כולם" פנינת העמק"ש
 .ש לא נשכח"את ארוחות השבת והנסיעה לצפת במוצ

 כל התודות
 ,שלך

 אברהם פומרנץ

תוכניה חג השבועות                                                                                                
 כפר תבור, במלון פנינת העמק

 

 "כי בשמחה תצאון"
 

 :מחירון

 30.5.17סיוון ' שלישי היום 
 קבלת חדרים 14:00
 קפה ומאפה+ קבלת שבת מוזיקלית              17:30
 הדלקת נרות חג ונרות נשמה בחדר האוכל              19:01
 –ת נחלים "דבר תורה מפי הרב צבי שינובר מכון מופ, קבלת חג, תפילת מנחה              19:10

 דגל מחנה דן
 "שבע שבתות תמימות תהיינה"

 תפילת ערבית של חג  20:15
 הדלקת נרות ברכת שהחיינו 

 )חלבית משודרגת(סעודת ליל חג שבועות  20:45
 :תיקון ליל שבועות 22:30

 "אהבת חינם בסיור המושבות-"מר שבתאי גלאון איש כפר תבור
 "לא בשמים היא" בנושא –הרב צבי שינובר 
 ך ומשמעותו"בנושא החלום בתנ- הרצאתו של מר אהרון זיסר 
 טיש חסידי ושירי נשמה אל תוך הלילה 

 31.5.17 סיוון 'יום רביעי זחג השבועות 
 קפה ומאפה בלובי 7:30
 תפילת שחרית  8:30

 תפילת יזכור ומוסף 10:00
 סעודת חג בשרית 11:00

 סיור רגלי מודרך לנחל תבור בעקבות מלחמת סיסרא 12:30-13:30
 משחקיה ופעילויות לילדים 13:30-14:30

 קפה ומאפה בלובי 17:30
 תפילת מנחה 18:00
 ארוחת חג חלבית 19:00

 ."במשוך היובל המה יעלו בהר"
 .צידה לדרך, הרב צבי שינובר דברי סיכום

 הבדלה מוזיקאלית, תפילת ערבית,צאת החג 20:20

  ₪ 1,650 זוג
  ₪ 1,300 בודד

  ₪ 1,650 2-12 ילדים בחדר נפרד 3
  ₪ 1,300 2-12 ילדים בחדר נפרד 2

  ₪ 450 2-12ילד בחדר הורים 
  ₪ 650 +12מבוגר נוסף בחדר 

  ₪ 30 תינוק



שבת ניגונים פרשת קרח                                                                                                                             
 22-24.6.17ז "ל סיוון תשע-כח

 22.6.17יום חמישי 
 "ברוך אתה בבואך"

 הגעה והתארגנות 15:00
 "על האש"ארוחת ערב  18:00
 תפילת מנחה וערבית 19:00

 "קום והתהלך בארץ"
תזמורת הכליזמרים של זיכרון בליווי . יציאה באוטובוס למופע קיץ חם 21:00

 צבי וינקרנץ-המלחין והמוזיקאי דויד
 המופע המרכזי והמיוחד עם דודו פישר

 חזרה למלון עם טעימות וניגונים לתוך הלילה 23:30
 23.6.17יום שישי 

 תפילת שחרית תפילת הלל בליווי כלי נגינה 8:05
 סעודת בוקר 9:30
 סיור מזמר מבית אלפא עד נהלל 11:00

 "טועמיה חיים זכו"
 טעימה ממטעמי השבת עם קבלת שבת מוזיקאלית 14:00

 "להדליק נר בברכה"
 הדלקת נרות ותפילת מנחה 19:15

 "לקראת שבת לכו ונלכה"
 קבלת שבת ותפילת ערבית עם הזמר החזן יצחק מילר 19:30

 "מערב מזמינים כל מיני טעמים"
 סעודת שבת 21:00

 "וקראת לשבת עונג"
 טיש חסידי 22:30

 
 



 24.6.17יום שבת 
 "אז יבקע כשחר אורך"

 קפה ומאפה 7:30
 "עת רצון' ואני תפילתי לך ה"

 מוסף עם הזמר החזן יצחק מילר, קריאת התורה, תפילת שחרית 8:00
 "מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפוטמים"

 סעודת שבת 11:00
למעוניינים סיור רגלי לכפר תבור בעקבות מלחמת סיסרא ומסע  13:00

 הרבנים

 ענוגתשבתבינהש
 קפה ומאפה 17:30
 תפילת מנחה 18:00
 שיחה 18:30

 "תפנוקי מעדנים בכל שלוש פעמים"
 סעודה שלישית 19:15

 "המבדיל בין קודש לחול"
 הבדלה מוזיקאלית ותפילת ערבית  20:40

 "כי בשמחה תצאון"
 :מחירון

 שישי-חמישי 
22-23.6.17 

שבת -שישי
23-24.6.17 

הנחה על 
 כל החבילה
22-24.6.17 

  2100₪  1260₪  990₪ זוג
  1900₪  1060₪  940₪ בודד בחדר

  2100₪  1260₪  990₪  ילדים בחדר3
  680₪  390₪  340₪ 2-12ילד בחדר הורים 

  880₪  490₪  440₪ +12מבוגר נוסף בחדר 
  80₪  40₪  40₪ 0-2תינוק 



 :המלצות

  חיי שרה"ברכת תודה על האירוח בשבת בר המצווה של בנינו היקרים בשבת ."
עממי ומכובד , נעים, במהלך החודשיים האחרונים חיפשנו רבות אחר מקום טוב

שיתאים עבורנו לאירוח שבת בר מצווה של שני ילדינו האהובים אלחי ויהודה אהרון 
ובכל מקום מצאנו , יצאנו למסע ארוך מטבריה שבצפון ועד בית אל שביהודה. י"לוי נ

לפני חודשיים בלבד כאשר כבר התייאשנו מלמצוא . את הסיבה למה לא מתאים לנו
שמע אחי הרב אברהם לוי רב קהילות משכנות נריה , והחלטנו לוותר על הרעיון

א על פנינה קטנה וחמודה שמסתתרת לה למרגלות הר התבור "בעיר אלעד תובב
והחלטנו לנסות כניסיון אחרון לנסוע מירושלים ואלעד כדי לבדוק , שבגליל התחתון

. מהרגע הראשון בו נכנסנו אל המקום הרגשנו אווירה של רוגע ונעימות. את המקום
מהפגישה הראשונה שנפגשנו עם בעל המלון אהרון זיסרהבנו שמצאנו את מה 

. מצאנו מלון ברמה מכובדת וטובה שמנוהלת באווירה וביחס של משפחה. שחלמנו
ולפני הכל מצאנו איש יקר ונפלא שאינו מתנשא אלא מדבר בנועם ובחביבות ומסביר 

דורית שהראתה לנו את ' כשנפגשנו עם מנהלת האירועים הנעימה הגב. פנים טובות
המקום והכניסה אותנו לעינינים התחושה רק התחזקה בתוכנו שמשהו טוב יותר לא 

וכך יצאנו אל הדרך חזרה לביתנו בהרגשה שלמרות . ולא נחפש, לא נמצא, נרצה
המרחק הפיזי הגדול שנלקח בכל עת בחשבון על ידינו הגענו למקום קרוב ללב 

ואכן היום . ולנשמה וכבר בדרך הודיע הרב אבי לאשתו מצאנו את המקום שחיפשנו
' אנו יודעים לומר בפה מלא שה, לאחר השבת הנפלאה והמרוממת שחווינו במלונכם

אהבנו את יחסם של בעלי המלון , אהבנו מאוד, זימן אותנו אל המקום שחיפשנו
שבמהלך השבת התחבבה על נשותינו ומשפחתנו , אהרון זיסר ואשתו שלומית

אהבנו את הפשטות והנעימות אהבנו מעל הכל את תחושת . והייתה לנו לעזר
אהבנו איך אפשר , הביתיות והעממיות שהעניק לנו בעל המלון ביחסו הנעים והאדיב

נעימים ועממים ולתת שרות ברמה של מלונאות שלא נופלת מכל , להיות אדיבים
מהחדרים והנקיים ומכך שהמקום , אורחינו נהנו מאוד מהאוכל הטעים. המלונאים

. ולרעייתך,על כל זאת אנחנו אסירי תודה אלייך אהרון. עמד לרשותנו בכל המובנים
, בכל הדרך על האירוע שעמדתם אתנו בקשר רציף וסייעתם לנו להגיע שמחים

ז לאורך ימים "ורגועים לשבת מיוחדת ומרשימה שטעמה ילווה אותנו בע, בטוחים
אנחנו מאחלים לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם ושתמיד תצליחו . ושנים טובות

כך תזכו להיות בעלי מלון , עם אווירה ויחסים נעימים, לשמור על מקום מכובד ואדיב
תודה רבה על הכל שניפגש רק בשמחות . מרוויחים וגם מכנסי אורחים מוצלחים

 .וגיל
משפחת אברהם ואורלי לוי 
. משפחת אליהו ואלישבע לוי

 ה"ו חשוון התשע'כ

 



 :המלצות

 אהרון ושולי היקרים. 
!! לכם ולכל הצוות הנפלא שאירח אותנו בראש השנה תודה רבה

ובעיקר , הטעם המגוון, האוכל המשובח, התפילות, נהנינו מאוד מהאווירה
היה כיף לחגוג את החג , מהחברה שכל אנשיה היו מקסימים וחברותיים

 .בחברתם
, לגבאים, ליקי, לדויד המוזיקאי המקסים, תודה מיוחדת לרב נשר ורעייתו

 .לבעלי התפילה המוכשרים ולכל האנשים היקרים שהנעימו לנו את החג
 .ה בשנה הבאה לחגוג יחד באותו פורמט"מקווים בעז

 .הצלחה והרבה שמחות, נחת, אושר, בריאות, שתהיה לכולנו שנה נהדרת
 .גמר חתימה טובה

 דוד ואטי משי
2.10.2014 

 
 

  ברצוננו להודות לך על שבת חתן קסומה שהייתה לנו בסוף השבוע פרשת
כל החדרים היו מוכנים במועד , קבלת החדרים התנהלה בסדר מופתי". לך-לך"

האוכל היה מגוון וטעים בעיקר ניתן . תוך התחשבות בצורכי האורחים, שסוכם
ככלל המלון משרה . ברוחב יד והיה ניכר שהושקעה מחשבה ואכפתיות

האורחים הדגישו , החדרים מרווחים ונעימים. תחושה של משפחתיות אינטימית
בפנינו שאף רובם באו מאזור המרכז והשפלה דרך ארוכה ללא ספק המאמץ 

אין לנו ספק שמעורבותך האישית . היה כדאי כי האווירה הייתה מיוחדת
והרצון הכן שלך ושל שולי להיות שם עבורנו בכל דבר ועניין לרבות שהייתכם 

! במלון אתנו במשך כל השבת תרמו להצלחה ועל כך תודה
בה הנעימה לנו שולי בנגינתה היה ברור לנו כי אתם , כבר בקבלת השבת

תחושב זו רק התחזקה כשבתפילת שחרית היית . רוצים באמת לסייע לנו
והושלמה בטיול שערכת לאורחינו לכפר , שליח ציבור להנאת כל האורחים

 .המסלול וההסברים היו מהנים ומחכימים. תבור
שמענו מכמה אורחים שלנו שלאור החוויה המוצלחת שהייתה להם במלון 

 .בסוף השבוע בכוונתן לשוב ולהתארח בו ולהמליץ לחבריהם
אין ספק שמאתנו תזכו להמלצה חמה לכל מי שיברר על מקום שרצוי 

 .להתארח בו וכדאי לערוך בו אירועים
! על הכל המון תודה

 רונית ואברהם זיסרמן
2.11.14 



 ,תכלה שנה וקיללותיה
 תחל שנה וברכותיה

 ח"ערב ראש השנה תשע- 20.9.17ט אלול "יום רביעי כ
 קבלת חדרים  14:00
 קבלת חג מוזיקאלית 16:45
 שהחיינו להדליק נר של יום טוב והדלקת נרות החג מברכין 18:00
 תפילת מנחה 18:10

 "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעידים"שיחה לכניסת החג מאת הרב צבי שינובר 
 תפילת ערבית של חג 

 בתפוח בדבשנוהגים להרבות בסימנים ופותחים . סעודת חג 20:00
 לאחר הסעודה טיש חסידי למעוניינים 

 21.9.17דראש השנה '  א–תשרי ' יום חמישי א
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 7:45

 קריאת התורה 
 קידוש  10:15
 תקיעת שופר ותפילת מוסף מלכויות זיכרונות ושופרות 10:45
 סעודת חג  13:00
 קפה ומאפה 16:30
 תפילת מנחה 17:00
 תפילת תשליך  17:15
 סוד השופר- שיחה מאת הרב צבי שינובר 18:00
 )מאחרים את תפילת ערבית על מנת להבחין בין קדושה לקדושה(תפילת ערבית של חג  19:00
  להדליק נר של יום טוב והחיינוהדלקת נרות יום טוב שני של חג על גבי נרות שהוכנו מראש 19:30
 מברכין על פרי חדש שיוצאים בו ידי ברכת שהחיינו אותו אומרים בקידושסעודת חג חלבית  20:00

 לאחר הסעודה טיש חסידי למעוניינים  

  22.9.17דראש השנה  ' תשרי ב' יום שישי ב
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 7:45

 קריאת התורה 
 קידוש 10:15
 תקיעת שופר ותפילת מוסף מלכויות זיכרונות ושופרות 10:45
 סעודת חג  13:00
 קפה ומאפה 16:00
 תפילת מנחה 16:30
 שיעור מאת הרב צבי שינובר על נושא תיקון מסלול מחדש 17:00
 סעודת חג חלבית 18:45
 תפילת ערבית 19:00

 הבדלה מוזיקאלית 

 
  

 
 
 

 "תקע בשופר גדול לחרותינו"

.                                                                                                                    ברוך בואכם בצל קורתנו
                                                                                            6-10.8.17ח אב 'י- ד' מחזור ראשון י !!!EXCLUSIVEבין הזמנים 

                                                                                                                       13-17.8.17ה אב 'כ- א'מחזור שני כ
 10:30 ויציאה מהמלון 15:30בכל מחזור כניסה למלון בשעה 

 :סדר יום כללי

 בנות נשים שעה בנים גברים שעה
 יציאה לבריכה 7:45 דף יומי למעונינים 7:30
 סעודת בוקר 10:30 תפילת שחרית 8:15
 עבודות יצירה טיפולים קוסמטיים 11:30 סעודת בוקר 9:30

 משחקים  עבודות יצירה שיעורים והרצאות 11:00
  משחקים 

  יציאה לבריכה 13:30
 קפה ומאפה 16:00
 יפים למשפחה'סיור ג#  16:15

 כרכרות סוסים בנחל תבור# 
 הרצאות לנשים# 

 הרצאות לגברים# 
 סרטים לילדים# 

 תפילת מנחה 18:30
 סעודת ערב 18:45
 תפילת ערבית 20:30
 :הופעות 20:45

הרקדן הירושלמי במופע מדהים של פעלולים # 
 וריקודים בשיתוף עם הילדים

 תזמורת כליזמרים# 

 
 שחקן מדבר מהבטן, הומור זה עניין רציני# 
 מופע להטוטים קרקס במיטבו# 
 מישל והחיות בהופעה מדהימה לכל המשפחה# 

 ריקודי עם ושירה בציבור קומזיץ מוזיקאלי עם קיגל ירושלמי 22:00
 סרטים

 .גברים ונשים לחוד. בכל מחזור ביום שלישי בשעות הבוקר יציאה לסיור מזמר מבית אלפא עד נהלל
 . כלי נגינה7וביום רביעי בערב יציאה האוטובוסים מפוארים לסיור סמטאות צפת עם המדריך כליזמר עם 

  :הצופרים שלנו
 כרכרת סוסים המטיילת עם הילדים בנחל תבור#  תמונות למזכרת במהלך החופש# 
 מתנפחים#  קרטיבים לילדים כל יום# 
 טיפולים קוסמטיים#  תחנת שידור מקומית# 
 ים'מסאג#  ) לילות3חינם למזמינים (יפים למשפחה 'סיורי ג# 
 )בתשלום מינימאלי(שמרטפיות #  תחרויות ספורט# 
 ריקודי עם לנשים#  קומזיצים מוזיקאלים עם קיגל ירושלמי# 
  .התעמלות בוקר לנשים# 

 "כי בשמחה תצאון"

 :מחירון יומי

  ימים4 ימים4 
 HB+ קפה ועוגהHB 13-17.8.17+ קפה ועוגה6-10.8.17 הרכב החדר

  ₪ 940  ₪ 980 זוג
  ₪ 940  ₪ 980  ילדים3

  ₪ 260  ₪ 290 2-12ילד בחדר הורים 
  ₪ 360  ₪ 380 +12מבוגר נוסף בחדר 
  ₪ 780  ₪ 800 בודד בחדר

  ₪ 30  ₪ 30 0-2תינוק 



 ,תכלה שנה וקיללותיה
 תחל שנה וברכותיה

 ח"ערב ראש השנה תשע- 20.9.17ט אלול "יום רביעי כ
 קבלת חדרים  14:00
 קבלת חג מוזיקאלית 16:45
 שהחיינו להדליק נר של יום טוב והדלקת נרות החג מברכין 18:00
 תפילת מנחה 18:10

 "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעידים"שיחה לכניסת החג מאת הרב צבי שינובר 
 תפילת ערבית של חג 

 בתפוח בדבשנוהגים להרבות בסימנים ופותחים . סעודת חג 20:00
 לאחר הסעודה טיש חסידי למעוניינים 

 21.9.17דראש השנה '  א–תשרי ' יום חמישי א
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 7:45

 קריאת התורה 
 קידוש  10:15
 תקיעת שופר ותפילת מוסף מלכויות זיכרונות ושופרות 10:45
 סעודת חג  13:00
 קפה ומאפה 16:30
 תפילת מנחה 17:00
 תפילת תשליך  17:15
 סוד השופר- שיחה מאת הרב צבי שינובר 18:00
 )מאחרים את תפילת ערבית על מנת להבחין בין קדושה לקדושה(תפילת ערבית של חג  19:00
  להדליק נר של יום טוב והחיינוהדלקת נרות יום טוב שני של חג על גבי נרות שהוכנו מראש 19:30
 מברכין על פרי חדש שיוצאים בו ידי ברכת שהחיינו אותו אומרים בקידושסעודת חג חלבית  20:00

 לאחר הסעודה טיש חסידי למעוניינים  

  22.9.17דראש השנה  ' תשרי ב' יום שישי ב
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 7:45

 קריאת התורה 
 קידוש 10:15
 תקיעת שופר ותפילת מוסף מלכויות זיכרונות ושופרות 10:45
 סעודת חג  13:00
 קפה ומאפה 16:00
 תפילת מנחה 16:30
 שיעור מאת הרב צבי שינובר על נושא תיקון מסלול מחדש 17:00
 סעודת חג חלבית 18:45
 תפילת ערבית 19:00

 הבדלה מוזיקאלית 

 
  

 
 
 

 "תקע בשופר גדול לחרותינו"



 23.9.16תשרי ' יום שבת  ג
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 8:30

 קריאת התורה 
 תפילת מוסף 

 סעודת שבת 11:00
 הרצאה למבוגרים 13:00

 מתנפחים לילדים 
 ענוג תשבת בינהש 

 קפה ומאפה 16:00
 תפילת מנחה 16:15
 הרצאה למבוגרים 16:30

 מתנפים לילדים 
 סעודה שלישית חלבית 17:30
 תפילת ערבית 19:00

 הבדלה מוזיקאלית 

 "כי בשמחה תצאון"
 

  מחירון
  ₪ 3700 זוג

  ₪ 2750 בודד
  ₪ 3700  ילדים בחדר נפרד3

  ₪ 900 2-12ילד בחדר הורים 
  ₪ 1350 +12מבוגר נוסף בחדר 

  ₪ 100 תינוק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הצעת מחיר לאירוח 

 .גיבוש/משפחתית/בר מצווה/ שבת חתן: עבור
 ,שלום רב

 ".פנינת העמק"ב הצעת מחיר לאירוח במלון "מצ
 . בטבלת המחירים מופיע פירוט על פי בסיס אירוח

  קפה ועוגה בבוקר שבת לפני               FB     למתארחים על בסיס 
      התפילה

 50% 8 חינם וסעיף 3- ו2 חדרים סעיף 40    מעל 
  הוא BB   תוספת יום חמישי המחיר של לילה על בסיס 

 RO    כמו 
  ₪ 60למבוגר  ₪ 70    תוספת ארוחת ערב ביום חמישי 

     לילד

 ירקות , מחפוד/כשרות מהדרין בשרים עטרה
משגיח צמוד ניתן , ץ"כל המוצרי מזון בד, חסלט

 . לשדרג כשרויות בתוספת תשלום
 מסלול טיולים משפחתי סלול היוצא  מחצר המלון במקביל , חניה גדולה, מדשאה, אינטרנט אלחוטי: לרשות הלקוחות

 .בין השדות והמטעים ומתחבר לשביל ישראל, לתוואי נחל תבור
 מקלחת\אמבטיה, מיזוג, טלוויזיה בכבלים: בחדרים. 
 ללא לינה בתיאום מראש" ארוחות בדרך", חדר אוכל המספק ארוחות על פי סוג האירוח וכן. 
 שפע הנחות לאטרקציות באזור. 
 מקדמה ויתרת התשלום בעת קבלת החדרים30%: תנאי תשלום . 
  100%מתחת לשבוע ; 50% –בין שבועיים לשבוע ; 10% בין חודש לשבועיים ; עד חודש מראש ללא דמי ביטול–ביטול; 
 בעת הסגירה יש להשאיר כרטיס אשראי לביטחון. 
. 

 04-6772899  פקס  052-8921498: טלפון72. ד.צומת גזית ת,  כפר תבור"פנינת העמק"מלון 

PninatHemek Hotel – Kfar Tabor P.O.B 72  Email:ahronz1950@walla.com 

 מחירון תוספות 

קבלת שבת הכוללת קיגל " טועמיה חיים זכו" 1
 ירושלמי עוגות בורקסים שתייה חמה וקרה

לאדם מינימום  ₪ 25
  אנשים40

 חדר אוכל נפרד לארוחה 2
 חדר אוכל נפרד לכל השבת

400 ₪  
1000 ₪  

  ₪ 800 אולם תפילה נפרד לכל השבת 3

אולם התכנסות לקבוצה עם מפות אל בד  4
 פ"וכלים חד

לאדם מינימום  ₪ 15
  אנשים50

לנחל /סיור רגלי מודרך בשבת לכפר תבור 5
 )כשעתיים(תבור 

500 ₪  

 מתנפח אחד לכל השבת  6
  מתנפחים לכל השבת3

400 ₪ 400 ₪ 500 ₪ 
1100  ₪  

טיול סובב כינרת באוטובוס עם מדריך  7
 כריכים ושתייה

 ₪ 190לאדם  ₪ 100
 40לזוג מינימום 

 אנשים

  ₪ 900 קבלת שבת והבדלה מוזיקאלית עם אקורדיון 8

 לסידור ₪ 50  אנשים10סידורי פרחים לשולחן של  9

חד (מפיות מיוחדות ומקלות לחלות , ראנרים 10
  אנשים10שולחן של  )פעמי

 לשולחן ₪ 60

 מ"מחיר כולל מע 

 RO BB HB FB פנסיון

 900 720 560 460 בודד בחדר

 1140 900 700 580 זוג

 900 720 560 460  ילדים בחדר נפרד2

 1140 900 700 580 נפרד. ילדים ח3

 330 260 200 160 2-12ילד בחדר הורים 

 430 360 280 230 +13מבוגר נוסף בחדר 

 50 50 50 50 )ביטוח( 0-2תינוק 

 23.9.16תשרי ' יום שבת  ג
 קפה ומאפה 7:00
 תפילת שחרית 8:30

 קריאת התורה 
 תפילת מוסף 

 סעודת שבת 11:00
 הרצאה למבוגרים 13:00

 מתנפחים לילדים 
 ענוג תשבת בינהש 

 קפה ומאפה 16:00
 תפילת מנחה 16:15
 הרצאה למבוגרים 16:30

 מתנפים לילדים 
 סעודה שלישית חלבית 17:30
 תפילת ערבית 19:00

 הבדלה מוזיקאלית 

 "כי בשמחה תצאון"
 

  מחירון
  ₪ 3700 זוג

  ₪ 2750 בודד
  ₪ 3700  ילדים בחדר נפרד3

  ₪ 900 2-12ילד בחדר הורים 
  ₪ 1350 +12מבוגר נוסף בחדר 

  ₪ 100 תינוק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




