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 8102הפסטיבל הארצי בישראל לאזרחים וותיקים 
 !בחסות הסתדרות הגמלאים הארצית

 

 ניםש 5חוגג " פסטיבל הזהב"
Golden 50+ festival dead – sea Israel 

 

 ....בשנהאחת מתקיים רק פעם ו ייחודי מסוגו בארץהפסטיבל הינו  .+51לאי ילגמיועד  הזהב פסטיבל
להדים ולשיתוף כה וזו, אפ הפקות'חברת גובניהולה האמנותי של  הביוזמת, שנים 4נוצר לפני הפסטיבל 

אשר קיבל את , זהו המיזם היחידי מסוגו בארץ .ר ארגונים וועדי גמלאים ברחבי הארץ"פעולה פורה בקרב יו
והוא אשר מעניק מדי שנה , העומד בראשה, חסות הסתדרות הגמלאים הארצית בברכת מר שמוליק מזרחי

 .לאזרחים וותיקים אשר עשו בחייהם למען האזרחים/לאומן יוצר ותיק" אות הזהב"את 
 

שירים ישנים וחדשים ברוח , קה ישראליתהפקות מקור זמר עברי ומוסיאומנותי על  הפסטיבל שם דגש
 ".מזרח ומערב"

עושים "ועם הפקת המקור , עם מיטב אומני הזמר הישראלי, תרבות ישראליתמאנו מזמינים אתכם ליהנות 
 .את להיטיהם שהפכו לנכס צאן ברזל, יחד ולחוד, בהשתתפות אמנים וותיקים אשר מבצעים" כבוד למנגינות

 !אשר דואג לחיזוק המודעות למעמד הגמלאים בחברה הישראלית של הפסטיבללקיומו זו השנה החמישית 
 

 :8102פסטיבל הזהב  מופעי
, חיוכים: חוה אלברשטיין עם מיטב הקלאסיקות שלה: את הפסטיבל תפתח הזמרת הלאומית של ישראל

 !חופים ועוד רבים וטובים, כמו צמח בר, רחוק רחוק, לונדון
 :ישיר ויארח את, יוצר יוני רועה שינחה תארח השנה את האומן " 8102עושים כבוד למנגינות "הפקת המקור 

  .איתן מסורי ושולי נתן, שולה חן
 .ר הסתדרות הגמלאים"במעמד יו" 8102" אות הזהב"טקס קבלת 
 . מכל הזמנים להיטיו הנוסטלגייםעם מיטב האמן איל גולן במופע נעילת הפסטיבל עם 

 

 : מועדי הפסטיבל
  8102פברואר ל 02-80/  8102פברואר ל 4-7

 

  מופעי תרבות ישראליתימים של  4לילות  3, 'ד-'ימים א
 "דיויד ריזורט וספא ים המלח"פינוקים ואירוח כיד דוד המלך במלון 

 

 !המקומות מוגבל' מס
 

 :מה בתפריט
 3  ב חצי פנסיון"אירוח ע, ימים בפסטיבל 4לילות 

 מהמלון לחוף הים" שאטלים"ו, הסעות מנקודות מרכזיות בארץ 
 כיבוד קל ושתייה בכל יום בשעות הצהריים 

 אמנים מהשורה הראשונה בהשתתפות יקהזתכנית אמנותית עשירה הכוללת מופעי מו 
  8102 זהבהאות "הענקת טקס" 
  התעמלות בוקר בהדרכה מקצועית 
  (חובש ורופא מלווה)ליווי רפואי 

  לכל משתתףתכנייה 
 לנשיםסטיילינג  צהריים של 

  הפקה ותפעול בשירות אישי ואדיבצוות 
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 :יום ראשון
 00:11החל מהשעה  ,קבלת חדרים – הגעה לבית המלון

 .כולל כיבוד קל ושתיה, קבלת פנים חגיגית בלובי המלון
 ארוחת ערב

 .חווה אלברשטיין - יוצרת הזמרת עםמרכזי האולם ב מופע ערב
 

 :יום שני
 ארוחת בוקר

 התעמלות בוקר
 .ומיוחדותהרצאות מגוונות  -פסטיבל הזהב ת יאקדמי

 .בר מרקים ושתייה ,שולחנות פרלמנט, מתחם סטיילינג מפנק לנשים -באטריוםצהריים 
 ארוחת ערב

 יוני רועהעם האומן יוצר  ,"8102 עושים כבוד למנגינות" -מרכזיה מופע ערב באולם

 .איתן מסורי, שולה חן , שולי נתן: אורחים. במופע הכי ישראלי

 "8102אות הזהב "כולל טקס חלוקת 
 

 :יום שלישי
 .ארוחת בוקר

 התעמלות בוקר

 אפרת רותםעם הזמרת  "פופ אופרה"צהריים של מופע 

  .יבוד קל ושתייהכולל כ, יריד דוכני מכירה באטריום -צהריים באטריום
 .ארוחת ערב

  אייל גולן  עם -מופע ערב באולם המרכזי 
 

 :יום רביעי
 .ארוחת בוקר

 .ק אאוט'פינוי חדרים וצ

 …על בריאות ומיניות  איריס בר און' דרהסקסולוגית  עםהרצאה 

 .01:11שעה החל מ, מאורגנותהסעות במדורגת עזיבה 
 

 : (חדרים ומעלה 85)לקבוצות וארגונים  עלויות
 .₪ 0,211 – בחדר זוגי יחיד

 .₪ 0,511 -אדם בחדר לשלושה
 .₪ 3,811 –יחיד בחדר סינגל 

 .את כל המפורט לעילהמחיר כולל 
 :הערות 
 .(אמריקן אקספרסמכבדים את כל כרטיסי האשראי למעט , תשלומים ללא ריבית 4עד )בכרטיסי אשראי : תשלום

 .דואר עד כשבועיים לאחר קבלת התשלום/קבלה ואישור הזמנה יישלחו במייל
 .לאדם₪  811תוספת  01.08.07 -הלאחר , בהרשמה מאוחרתלנרשמים 

 .חדר מלווה זוגי ללא עלות נתןיחדרים זוגיים י 84על כל  –קבוצות וארגונים 
  :ביטול תנאי

 .לאדם₪  51יהיה כרוך בעלות של , 0.08.07עד לתאריך ביטול שיבוצע 
 .לאדם₪  011יהיה כרוך בעלות של , 8107במהלך חודש דצמבר ביטול שיבוצע 

  .לאדם₪  511 –של  יהיה כרוך בעלות, 8102ביטול שיבוצע במהלך חודש ינואר 
 .לאחר מכן אין החזרת כספים

 .בלבד לאדם₪  011ב בעלות של יחוי, ר יהיה מלווה באישור רפואיביטול מסיבה רפואית אש
 

 !ספר המקומות מוגבלמ
 

    

 :לפרטים נוספים
 151-2776521: הילית הראל 

 151-7707167: מתי בר 
13-6447273/4/5 
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