
זה מריח נופש אמיתי
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מוזמנים להריח
ולקבל טעימה המלון כולו

פיקוח על תכנים ואוירה בנופשים:
 הרב צבי אריה רוטנברג שליט"א. 

רב חסידי גור בית שמש. 

בסיעתא דשמיא
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בהזמנה אחת, עומדים לרשותכם מלון אירוח, 
כולל חדרים ברמה גבוהה, עם שפע עצום 
ומפנק של ארוחות ותוספות, בשילוב  תוכניות 
ופעילויות חדשניות וחווייתיות. לצד שירות 

ותפעול מהמקצוענים.  

חבילת נופש מקיפה

יצירתי   פעולה  שיתוף  מציגים  ושיפקה  ציפורי 
המשנים  חשובים  יתרונות  מספר  לכם  המבטיח 
וקבוצות: לארגונים  נופש  של  התפיסה  כל  את 

כשתוכן
ואירוח

נפגשים

לשירותכם רשימה ארוכה עם טווח רחב 
של תאריכים הפרוסים לאורך השנה, באופן 
המאפשר לכל משרד / ארגון למצוא את 

המועד הנכון לו ומתאים לצרכיו.

מבחר תאריכים

אתם  כוללת,  נופש  חבילת  של  בהזמנה 
מבטיחים לעצמכם חיסכון עצום בזמן ובכסף.

חיסכון משמעותי

כך, בקלות וללא מאמץ הענקתם
לצוות ולכם נופש שלא יישכח.
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מנהלים /ות נכבד/ות,

כינו  והיינו הראשונים ליזום ולפתח את נושא 
המלונאות החרדית בישראל. זה התחיל לפני 
כ- 15 שנה, בעת אשר ניהלנו את מלון ויזניץ' בבני 
ברק. היינו הראשונים להציע לציבור החרדי מלון 
המסוגל לענות על צרכיו הייחודיים של הנופש החרדי, 
ברמת הכשרות, ברמת הצביון ומתן מענה הולם 
באופן כללי לצרכיו הייחודיים. זאת מבלי להתפשר 
על שירות ברמה גבוהה כנהוג בכל המלונות בישראל. 

מאז הקמנו לתפארת את מלון 'צפורי בכפר' בקיבוץ 
חפץ חיים בהשקעה עצומה לצד חשיבה על הפרטים 
הקטנים ביותר. ב''ה הצגנו מלון שהציבור החרדי 
יכול להתגאות בו. מוסדות, גופים, חצרות חסידים, 
וארגונים רבים, לצד קבוצות מורות, סמינרים ועוד, 
יודעים כי הם מוצאים ב'צפורי בכפר' את המענה 
המושלם עבורם וברמה הגבוהה ביותר, עם חדרים 
משודרגים, מטבח גורמה עשיר, חותם הכשרות הגבוה 
ביותר שנמצא- בד"צ העדה החרדית ועוד. כעת, 
אנו מעתיקים את החזון והערכים שלנו גם אל מלון 
'צפורי בכנרת' בטבריה מתוך מטרה להעניק את 
אשר אנו מעניקים במלון 'צפורי בכפר' גם לציבור 

בברכההחרדי המבקש לנפוש בצפון הארץ. 
אליעזר צפורי

בעלי רשת מלונות ומרכזי אירועים - 'צפורי קלאס'
צפורי בכפר- בחפץ חיים | צפורי בכנרת - טבריה

עבורנו, נופשי וקייטנות הנשים היו לאורך השנים 
הרבה מעבר לעוד נופשים. השתדלנו לתת לקבוצות 
הנשים, פנינה קטנה של מרגוע ושלווה על כל עבודתן 
המסורה לאורך השנה. זכינו ובנופשים אותם ערכה 
חברת 'שיפקה' לאורך השנים במלון, שמנו דגש על 
חוויה מקיפה של מנוחה, מרגוע, ארוחות עשירות 
וכל מה שנדרש מנופש ראוי שמותיר רושם טוב. 
המשובים  המצוינים מצד הנשים המשתתפות, היוו 

עבורנו חותמת אישור להצלחה שלנו במשימה זו.

שיתוף הפעולה המתהווה עם חברת 'שיפקה', כפי 
שתוכלו להתרשם בעמודים הבאים, הינו צעד טבעי 
ומתבקש לנוכח הדרך הצלחה שצעדנו בה עד כה 
ביחד. השילוב בין הרמה הגבוהה של מלונות צפורי 
בטבריה ובחפץ חיים, לבין רמת התוכניות ויעילות 
הארגון של 'שיפקה', מצביעים על סטנדרטים חדשים 

בציבור החרדי. 
אני מאחל לכן נופש נעים עם טעם טוב לאורך זמן. 
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כל התחיל מנופש אחד שהפקתי בקיץ אחד 
לקבוצת נשים חרדיות מקריית גת. התגובות 
הנלהבות שהגיעו בעקבות הנופש ההוא, לצד הפניות 
והבקשות מצד נשים רבות מכל רחבי הארץ, הפתיעו 
אותי ולימדו אותי עד כמה רב הביקוש לאירועי נופש 
איכותיים, מוקפדים ומלאי תוכן ממשי המותאמים 
בלא  הנופשת החרדית,  הייחודיים של  לצרכים 
להתפשר על רמה גבוהה. הבנתי שציבור הנשים 
מחפש נופש עשיר עם משמעות, נופש עם מטעני 
כוחות וערך מוסף לנשמה. וכך החילותי את צעדיי 
בתחום הפקת נופשים איכותיים לנשים, תחת המותג 
'שיפקה' תוך סייעתא דשמיא גדולה וכשהקב''ה 

מלווה כל צעדינו  לתועלת ולרווחת נשות ישראל.
עם הזמן, העמקנו את הידע, הניסיון והמיומנויות 
יוצאות הדופן - הדרושים להפעלת פרויקטים מסוג 
זה. ב"ה זכינו ושמעם המצוין של נופשי 'שיפקה' יצא 
למרחוק. מיום  ליום אנו מקבלות יותר ויותר פניות 
מארגונים, וועדי עובדים ורשויות מקומיות לספק 
לעמיתותיהן את שירותי שיפקה, המותג שכבש 
את ליבותיהן של עשרות אלפי נשים יראות שמים 
שהכשרות והאווירה חשובה להן. העובדות פשוט 
מודיעות להנהלה: "נופש - רק עם שיפקה". והן 

צודקות.
עד היום השתתפו בנופשים של שיפקה אלפי נשים, 
אשר זכו בסייעתא דשמיא לנופש עוצמתי, חווייתי 
ומלא בתוכן עשיר כפי שמעולם לא חוו. הנופשים 

נערכו במלון 'צפורי בכפר' בחפץ חיים, המוביל 
נוחות מרבית  גבוהים של כשרות,  בסטנדרטים 
וארוחות עשירות, ונחשב לייחודי מסוגו. כעת אנו 
מוסיפים לסל ההצלחות גם את מלון 'צפורי בכנרת' 
בטבריה. בשני מלונות אלו, נמשיך להציג את הרמה 
הגבוהה והייחודית שלנו, בתוספת עוד ועוד הפתעות 

יוצאות דופן- שתקבלו רק עם שיפקה.  
שיתוף הפעולה עם רשת מלונות צפורי, כפי שבא לידי 
ביטוי בהמשך האלבום הנמצא בידכן, מעניק לכן את 
האפשרות לתכנן מראש את תאריך החופשה שלכן, 
לבחור את הנושאים האהובים עליכן, השזורים לאורך 
הנופש ופשוט לבוא כמו אורחות ולהנות מכל רגע. 
באופן אישי אני רואה בזה שליחות של ממש, ומה 
שנותן לי כוח )כן, גם אני צריכה מהמוצר הזה...(, 
אלו הנשים הרבות שניגשות אלי בסיומו של נופש 
רב רושם כשבפיהן מילות חמות של תודה והערכה, 
על הזכות שנפלה בחלקי למלא את נשות ישראל 
במטעני שמחה, אמונה וכוחות להמשך תפקידן 

היקר והמשמעותי בזה העולם.  
אנו תפילה לפני בורא עולם שכה ייתן לנו כוחות 
להמשיך בעשייתנו ושימשיך ללוותנו ולכוון צעדינו, 
שלא תצא תקלה תחת ידינו- ושנמשיך לראות 

סייעתא דשמיא בכל מעשינו. 

למענכן ולשירותכן
אסתר  סדובסקי

מנכ"לית - שיפקה אירועים ונופש
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אפשר לנשום עמוק, להתמכר לניחוח החופש... מלון 
צפורי מציע את השילוב המושלם והאידיאלי ביותר 
למשפחה החרדית - מלון  כפרי באווירה פסטורלית 
ומטופחת, איכות ורמה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, 
לצד הידור בכשרות. במלון צפורי בכפר בחפץ חיים, 
מבחר חדרים מפוארים, כולל בקתות עץ מפוארות, 
אשר עוצבו מתוך חשיבה וכוונה להעניק חופשה 
חלומית ששמה את פינוק האורחים במרכז ומבטיחה 

הנאה מושלמת. 

ר פ כ ב י  ר ו פ צ ן  ו ל מ

אירוח
עם

טעם
וריח

מלון צפורי בכפר, השוכן בקיבוץ חפץ חיים, הינו 
ה'  יראי  עבור קהל  והמועדף  האידיאלי  המקום 
המקפידים על קלה כבחמורה, המבקשים למצוא 

נופש ומרגוע במקום ראוי. 
מטבח המלון מציע מגוון תפריטים קולינריים עשירים 
וטעימים במיוחד, המציגים שילוב מושלם של גורמה 
עם כשרות למהדרין מן המהדרין. רשת מלונות ציפורי  
מתעטרת  בכתר הכשרות המהודר של בד"ץ העדה 

החרדית - ירושלים.
''כולי הערכה על יומיים 
גדושים מכל טוב מכל 
בתפילה  הבחינות!  
שיעזור לי ה' ואוכל שוב 

להצטרף''
שרי קוט
ביתר

"
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מלון 'צפורי בכנרת', הינו האח החדש של מלון 'צפורי 
בכפר – בחפץ חיים" הנחשב למלון המוביל והאיכותי 

ביותר במגזר החרדי.
המלון עבר שיפוץ ושדרוג נרחבים שהופכים אותו 

למלון ברמה גבוהה ביותר.
בין השאר שופצו ושודרגו חדרים, הוקם בתוך המלון 
מרכז ספא משוכלל ומפואר לרווחת הנופשים, נבנו 
והוספו אולמות אשר יציגו פרטפוליו רחב ומגוון- 
לכל צורך. שופץ הלובי ועוד הפתעות כמותן לא נראו 

במלונות המיועדים לציבור החרדי.
המלון יציג אירוח ונופש באווירה ביתית אך יוקרתית 

ת ר נ כ ב י  ר ו פ צ ן  ו ל מ

ריח
ים

וניחוח
כנרת

עם מטבח גורמה יהודי וחדשני, בכשרות המהודרת של 
הבד"צ העדה החרדית ירושלים. המהפך המפורסם 
שעבר מלון 'צפורי בכפר' בחפץ חיים – מבית הארחה 
קיבוצי מיושן לפאר מלונאי, עתיד להיות משוכפל כעת 
למלון 'צפורי בכנרת' שיעניק לאורח והנופש החרדי 

בטבריה- הרבה יותר.

מלון צפורי בכנרת, ממוקם בנקודה גבוהה מעל הכנרת 
וממרבית חדריו נשקפים הנופים המשכרים של הכנרת 

והרי הגולן.

''צוות ההפקה מאירות 
פנים. מרגישים שהם 
פה בשבילך, הן קשובות 
לכל אחת. אתן פשוט 

מקסימות!''
צביה וינברג
פתח תקוה

"
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שיפקה, מותג הנופש המוביל והנחשק בקרב נשות 
הציבור החרדי, הוקם מתוך מטרה לאפשר לנשים 
נופש יוקרתי, החלפת כוחות וטעינת הנפש באנרגיות 

מחודשות מבלי לוותר על כשרות וצביון.
חברת שיפקה נותנת כל מה שרק אפשר לתת בנופש, 
והכל בטעם מורגש, חזק ומלווה. הפקות שיפקה 
הינן שילוב מנצח של הקפדה על כשרות למהדרין 
מן המהדרין, הן בתחום האירוח והן בתחום התוכן 
והמסרים, בד בבד עם שמירה על סטנדרטים גבוהים 

של איכות, שירות ופינוק. 
ונופשים  כנסים  אירועים,  מפיקה  שיפקה 
קונספטואליים ומלאי תוכן עבור וועדי עובדים, רשויות 

מקומיות וארגונים עסקיים וולונטריים. 
באירועים שהופקו על ידי שיפקה השתתפו עשרות 

אלפי  נשים, אשר זכו לחזור לשגרת חייהן כשהן 
מלאות אנרגיה, שמחה וכלים מעשיים לשיפור איכות 

חייהן. את הטעם הן לא ישכחו.
שיפקה היא החברה הראשונה שדואגת למנהלי 
הארגונים והעסקים, נוטלת את העול המיותר ומעניקה 
תחושת בטחון ורוגע. וזאת בהרמוניה מופלאה של 
שירות, ניהול זמן והיצירתיות הפיקנטית של שיפקה.  

הפיקנטיות 
של

שיפקה 

אני  שנה   20 ''כבר 
לא  לנופשים.  יוצאת 
הייתי בכזה נופש מימיי! 
נתת לי כוח לעוד 20 

שנה...''
חיה רבינוביץ
ביתר

"
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מלון צפורי בכינרת מציע לכם חוויה ייחודית 
המגרה את כל החושים. בצפורי בכינרת תיהנו 
מחוויה נפלאה של ספא יוקרתי המשקיף על 
נופי הכנרת והרי הגולן, חוויה שתנתק אתכם 
מהשגרה ותעניק לכם זמן איכות המוקדש 
כולו עבורכם. בספא הנבנה בטכנולוגיית בניה 
ייחודית, תמצאו מגוון פינוקים משלימים 
ברמה הגבוהה ביותר . מגוון טיפולים קלאסיים 
ואלטרנטיביים; ג'קוזי, חדרי סאונה וחדר כושר. 

לפינוק 
יש

ניחוח 
אישי

שפע
של

ניחוחות

במהלך הנופשים מוגשות לאורחות 
ארוחות גורמה עשירות. לנופשות 
ממתין בר עצום עם תפריט מגוון, 
עשרות  סלטים, מנות ראשונות 
ומנות עיקריות המוגשות בשפע 
רב, כולל מבחר של מנות אחרונות. 
המטבח במלון צפורי הינו בכשרות 
למהדרין מן המהדרין של בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים. חבילת 
הכל כלול, כוללת גם ארוחות בשפע 
עצום וללא הגבלה, גם קפה ומאפה 
לאורך היום, וגם פינוקי הפתעה 
לאורך כל שעות היממה. לשיפקה 

יש טעם. ועוד איזה!
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צפורי,  במלון  והמפוארים  החדישים  החדרים 
מעוצבים בסגנון מודרני ואלגנטי ומצויידים בכל 
פריטי האבזור והנוחות המקובלים בטובי המלונות 
בארץ ובעולם. שילוב הפרטים הקטנים יחד משרה 

ניחוחות של שלווה ומנוחה.

אוירה של
נופש. 

ניחוח של
מנוחה.

הכל
כלול

''תודה על הכל. נתתן 
לי כח ושמחה להמשך 

החיים'' 
פריידי זילברברג
אשדוד

"
ה'הכל כלול' בנופשי 'ציפורי- שיפקה' כולל כל מה שלא 

חלמתם עליו, ומכיר לכם סטנדרט חדש של חוויה. 
בשיטת ה'הכל כלול' לא סופרים לכם מנות ולא ארוחות ואין 

אפילו דבר מאכל אחד לרכישה בתוספת תשלום.
הכל כלול לא כולל רק את הארוחות העשירות במנות ללא 
הגבלה, אלא גם את כל הפינוקים שמעבר: קפה ומאפה, פרות 
חתוכים ומיצי פרי, כריכים ליציאות, ארטיקים ופינוקי שוקולד, 

ברי שתייה חמה וקרה, ככה שממש אין צורך בתרמיל. 
מריח טוב, הא?

| הדמייה חדר ציפורי בכנרת |
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ומה עושים בנופש של שיפקה? נחים 
כמובן, אבל לא רק. נופש של שיפקה 
מציע אתגר לחושים כולם, ללב ולנשמה. 
בנופש של שיפקה, תוכלי למצות ביומיים 
את כל תוכניות הליגה החדשניות ביותר 
בציבור החרדי. כן, כן ביומיים של נופש 
תוכלי להשלים את כל הפערים שצברת 
בכל  ולהיות מעודכנת שוב  אז  מאי 
הפקות הבמה והתוכן הכי חדשניות 
ומרגשות. אומניות מן השורה הראשונה, 
מפיקות על ומרצות נחשבות יעבירו את 
התכנים הכי טובים. הצוות של שיפקה 
נחון בחוש טעם מפותח. לא כל תכנית 
תעלה על השולחן, רק כזאת שעברה 
את כל הביקורות הערכיות והמקצועיות. 
מתוכן,  שבעים  שיפקה  של  בנופש 

שבעים מחוויות.   

דיבורים 
עם

טעם 
וריח

"הכל היה מיוחד, בעיקר 
העמידה בלוח זמנים. 

יצאנו מוקסמות!" 
רבקה שושני
ברכפלד

"

כשמנהלי עסק או ארגון פונים לשיפקה, הם בהחלט מצפים 
להשיל מעליהם את ההתעסקות הטורדנית בפרטי הנופש. 
בשיפקה באמת עושים במקומם את העבודה. המנהלים 
יוכלו להרשות לעצמם לצאת לנופש עוד לפניו. יש מי שדואג 

במקומם לה-כל.

גם לכם 
מגיע לנשום 

עמוק

הפינוק הוא אחד המאפיינים הבולטים של נופשי שיפקה, 
עם ניחוח עז של יחס אישי ושימת לב לכל אחת ואחת. 
במהלך הנופש, האורחות נהנות ממתנות, הגרלות 
ופינוקים שעושים טוב על הלב ומותירים אצלן טעם של 
אכפתיות ויחס אישי. ככה, כי חברת שיפקה אוהבת לתת. 

מתנות עם
ניחוח אישי

2021



ליבת ההנאה של האורחות שלנו היא התוכן. 
שיפקה מביאה אליכן את מיטב האומניות, התכנים הכי 
חדשניים, יוקרתיים, מטעינים ומהנים-  לבחירתכן. 
בנופשים הקרובים תהנינה מהופעות בכורה ויצירות 
מעצימות ומפעימות, משולבות בהרמוניה מופלאה.  

הולך להיות שיא. יש הרבה למה לצפות. 

נופשים קלאסיים יערכו אי"ה במגוון תאריכים. פירוט 
מופיע בסוף האלבום. 

נופש 
קלאסי

''לא מצליחה להחליט 01
מהי התוכנית הטובה 
יותר  דבר  כל  ביותר. 
מיוחד מהשני. התכנייה 
ניכר  באומנות.  בנויה 
שבחרתם את התכנייה 
עם פינצטה- כל הכבוד!'

צירה שטינפלד 
ירושלים

"
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העובדות שלכם מלאות באנרגיות ומתחברות לעשייה? אנו 
מציעים לכן חבילת נופש מלאה בפעילויות אתגריות  ואטרקציות, 
בנוסף לכל פינוקי הבסיס ב'צפורי'. שיפקה מציעה לכם חבילת 
נופש עם מגוון עשיר של פעילויות אקסטרים, מסלולי הליכה 

בטבע, טיולי הרים, ג'יפים, קייאקים ועוד. 

נופש 
אנרגטי

נופש 02
בריא

נושא החיבור בין גוף לנפש יקר לליבכן? לרשותן חבילת נופש 
המתמקדת בבריאות, תזונה נכונה ואיזון בין גוף לנפש. תוך כדי 
חוויה ופינוק תתקיימנה פעילויות וסדנאות בנושאי בריאות, 
מתכוני בריאות, פעילות גופנית, רפואה משלימה ופינוקי בריאות 
דומים.וזאת בשילוב הפקות ואומניות מן השורה הראשונה. 

03
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סמינרים לנשים 
החברות בעמותה 

לקידום מקצועי, 
במסגרת שחר און.

לבחירתכן מחזורי סמינר 
עשירים ומפנקים: 

''תודה על סמינר נשים בכשרות 
העדה"ח  הבד"ץ  של  מהודרת 
בסבסוד העמותה לקידום מקצועי, 
לצאת  זכינו  און.  במסגרת שחר 
ציפורי  במלון  מקסים,  לסמינר 
ע''י  שאורגנו  הפעילויות  בכפר. 
חברת שיפקה העניקו לנו חוייה 
מפעימה וערכית במיוחד, סדר יום 
עמוס בתכנים ומסרים שהונגשו 
בצורה חוייתית ועוצמתית, לצד 
ארוחות מפנקות בשפע וגיוון של 
ציפורי בכפר . הדגש על כל הפרטים 
הקטנים של הגב' א.סדובסקי, העלו 
את הנופש לרמה איכותית גבוהה 
מהסטנדרטים המוכרים. החוויה 
המרוממת מילאה את המצברים 
שלנו ונתנה לנו כוחות מחודשים 
להמשיך בעבודת הקודש בחינוך 
ומעריכות  מוקירות  הבא.  הדור 

עובדות רשויות מקומיות.  

)מתוך מכתבים למערכת 
יתד נאמן. יום שלישי י"א מרחשון 
ע"ח 31/10/2017( 

"

14-16.8
ג' - ה' אלול ע"ח

שלישי - חמישי

ציפורי בכנרת2 לילות

9-11.7
כ"ו-כ"ח תמוז ע"ח

שני - רביעי

ציפורי בכפר2 לילות

ואמהות  חינוך  נשות  צוותות,  ארגונים,  למוסדות, 
המכירות במשמעותו של עולם הנפש אנו מציעים 
חבילת נופש בנגיעות של רגש, עם אווירה מעמיקה 
הכוללת סדנאות תרפיה, מופעים והרצאות בתחום 
הטיפול. ים של ידע מקצועי תוך חוויה רגשית ראשונה 
מסוגה שלא תשכח. וגם דיונים סוערים, סימפוזיונים 
ופאנלים מרתקים.  לצד כל החוויות המרגשות האחרות 

הממתינות לכן במלון צפורי.

צמיחה, 
מודעות 
והעצמה

05

04

חשיבות " רואה  אני   "
רבה להתאמת תכנים 

לציבור הנשים" 

הילה קניסטר בר דוד, 
סמנכ"ל 

הרשמה לעמיתות 
שחראון בטל:
073-2244126 
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לחברות ועסקים האפשרות לבחור בחבילת נופש המותאמת לארגונים בעלי 
אוריינטציה עסקית. במסגרת הנופש יופעלו תוכניות בתחום העסקי, כולל סדנאות 
בנושאי שיווק, מכירות, שירות, התייעלות, ניהול זמן ועוד, לצד הפקות מלאות 
חוויה והויי ממיטב האומניות.  זאת במקביל לפינוק המתמיד הניתן כשגרה 
במלון ציפורי. מהסמינר הזה תצא כל אורחת עם שינויי תפיסה ואסטרטגיה 

רחבה כשבידיה טקטיקות – שעובדות!

סמינר
העסקים 

העוצמתי 
והחוויתי 

בקונספט חדשני -בשיתוף תמך

06

26-28.11
י"ח-כ' כסלו ע"ט

שני - רביעי

ציפורי בכנרת2 לילות
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אחת החבילות הייחודיות אצלנו היא חבילת נופש 
בסימן מקומות קדושים. הנופש כולל סיורים מודרכים 
במקומות הקדושים בצפון הארץ ובאתרים היסטוריים, 
פרט לכל הפינוקים האחרים. זאת  הזדמנות לחוויה 

מושלמת שמרימה את הנשמה. 

07
נופש 

מרומם

נופש 
מוזיקלי

העובדות שלכם מתחברות לעולם 
הנגינה? אנו מציעים להן חבילת 
נופש בנגיעות מוזיקליות, עם 
אווירה אמנותית הכוללת סדנאות 
מוזיקה, הרצאות בתחום השירה 
והמוזיקה והפעלות עם דגש על 
מוזיקה, כל זאת בתור בונוס אחרי 
שלל הפינוקים והחוויות במלון 

צפורי.   

09
שלו

כל אחד והטעם 
ם:

עליכ
דף 

ע
מו

ה
די 

חו
ח יי

חו
ם ני

ע
ם, 

עבורכ
ם 

א
ת

מו
ה

ש 
פ

הנו
סגנון 

ת 
א

חור 
לב

תוכלו 

א יידישע 
דאצ'ה

במסגרת הפעילויות והפינוקים במלון 
צפורי, אנו מפעילים תוכנית נופש 
קלאסית הכוללת את מבחר התוכניות 
והפעילויות המוכרות כשהן מוגשות 
מותאם  הנופש  האידיש.  בשפת 
חינוך בשפת  ולמוסדות  לקבוצות 
הנופשים  לכך,  בהתאם  האידיש. 
עם  אידישאית  באווירה  יתנהלו 
ניחוחות מבית אבא. וזאל זיין גיזונט.

10 Vacation
 in English

אנחנו בטוחים שגם לדוברות האנגלית בינותינו מגיע נופש 
איכותי ב'ציפורי'. בדיוק בשבילן ייעדנו תוכנית נופש קלאסית 
הכוללת את מבחר תוכניות ופעילויות הליגה, כשהן מוגשות 
בשפה האנגלית. הנופש מותאם לקבוצות ולאוכלוסיות דוברות 

אנגלית. אין יור לנגוויטש. 

31 30
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חבילות הנופש 
המושלמות של 'שיפקה' 

ב'ציפורי' בשנת 2018 
כבר כוללות הכל.

מה שנשאר לכם הוא 
רק להרים שיחת טלפון, 
לתאם איתנו את המועד 

הרצוי, ו-להריח נופש.
 

אנחנו נעשה הכל כדי 
להתאים את עצמנו 

לצרכים הייחודים שלכם. 

בואו
לבחור

את
הנופש

המושלם.

חדרי לינה מפוארים | ארוחות גורמה עשירות | קפה ומאפה לאורך היום | תכניות סביב השעון  | דוכנים מפנקים
הגרלות ומתנות בשווי מאות שקלים חייגו: 08-8004044 

info@shifke.co.il .דוא"ל

כח. מה שאת  ''יישר 
עושה זה פשוט עצום. 
אני חוזרת הביתה עם 

מטענים וכוחות!
מציעה  הייתי  מה 
לייצר  פשוט  לשפר? 

יותר נופשים...''

לאה ליבוביץ 
בית שמש 

מחזורי הנופש  המפנקים, אי"ה: "

15-16.4
ל' ניסן-א' אייר ע"ח

ראשון - שני

לילה אחד

3-5.6
כ'-כ"ב בסיון ע"ח

ראשון - שלישי

חדרים 
אחרונים

 50%
תפוסה

און
חר

ש
דל

מג
און

חר
ש

17-19.6
ד'-ו' תמוז ע"ח

ראשון - שלישי

2-5.7
י"ט-כ"ב תמוז ע"ח

שני - חמישי

ציפורי בכפר

ציפורי בכפר

ציפורי בכנרת 2 לילות

2 לילות

3 לילות
9-11.7

כ"ו-כ"ח תמוז ע"ח
שני - רביעי

ציפורי בכפר 2 לילות

ור
מכ 21-23.8

י'-י"ב אלול ע"ח
שלישי - חמישי

ציפורי בכנרת2 לילות

קי
עס

מכור!

29-31.5
ט"ו-י"ז סיון ע"ח

שלישי - חמישי

12-14.6
כ"ט סיון-א' תמוז ע"ח

שלישי - חמישי

ציפורי בכפר

26-28.6
י"ג-ט"ו תמוז ע"ח

שלישי - חמישי

ציפורי בכנרת 2 לילות

2 לילות

ציפורי בכנרת2 לילות

12-14.8
א'-ג' אלול ע"ח

ראשון - שלישי

ציפורי בכנרת2 לילות

 35%
19-21.8תפוסה

ח'-י' אלול ע"ח
ראשון - שלישי

ציפורי בכנרת2 לילות

29-31.10
כ'-כ"ב חשוון ע"ט

שני - רביעי

ציפורי בכנרת2 לילות

24-26.12
ט"ז-י"ח טבת ע"ט

שני - רביעי

ציפורי בכנרת2 לילות
28-30.1.19
כ"ב-כ"ד שבט ע"ט

שני - רביעי

ציפורי בכנרת2 לילות

ציפורי בכנרת

14-16.8
ג'-ה' אלול ע"ח

שלישי - חמישי

ציפורי בכנרת2 לילות

26-28.11
י"ח-כ' כסלו ע"ט

שני - רביעי
ציפורי בכנרת2 לילות
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שמור
VIP

חבילת קצר קולע < תוכלו לקפוץ ליום שיא עמוס ניחוחות ומטעין בכוחות 

המלון כולו

הופעות בכורה יחודיות 
עם האומניות 

והשמות הגדולים. 
יש הרבה

למה לחכות.
 נסיעה ברכבי תיירים

 דיילת שירות צמודה לקבוצה
 חדרים בסטייל הגבוה ביותר

 מקומות שמורים בחדר האוכל 
     ובאולמות הכינוסים והסדנאות.

למבינות < מוזמנות לשדרג את הנופש שלכן )בתוספת תשלום(:

לקבלת האלבום במייל: 
info@shifke.co.il

"ז.בין לקוחותינו:
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מגיע לכן אקסטרה נופשיום שלישי
VIP שירות

בהזמנת חופשה
תקבלו את הסדנא המנצחת:

בה10%"צוות עם כח"-  מבית שיפקה.  
הט ב-

הזמנת חבילת
קיץ + חבילת חורף

חה5%מזכה אתכם:
הנ ב-

שי אישי מ'שיפקה'יש הטבות

16.4
א' אייר ע"ח

13.6
ל' סיון ע"ח

2.7

30.10
כ"א חשוון ע"ט

יום שני

יום שני 

יום שלישי

יום רביעי

י"ט תמוז ע"ח

ציפורי בכפר

ציפורי בכפר

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

30.5
ט"ז סיון ע"ח

18.6
ה' תמוז ע"ח

13.8
ב' אלול ע"ח

25.12
י"ז טבת ע"ט

יום רביעי

יום שני 

ציפורי בכפריום שני

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

4.6
כ"א סיון ע"ח

27.6
י"ד תמוז ע"ח

20.8
ט' אלול ע"ח

29.1
כ"ג שבט ע"ט

יום שני

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

ציפורי בכנרת

34



לכם נותר רק
לבחור תאריך.

כן.
רק זה,

וזהו.

המלון כולו

08-8004044
info@shifke.co.il

נשמח לאֵריחַ אתכם!

באי מסירה נא להחזיר אל 'שיפקה' 
ת.ד. 404 קרית גת
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