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היכונו לסמינר החורף
א ח ו שמחים להזמי כם להשתתף בסמי ר החורף של העמותה שיתקיים
במלון קראון פלאזה  -הממוקם בחוף עין בוקק ,על שפת ים המלח,

מיום ראשון  11בפברואר עד יום חמישי  15בפברואר  ,2018כו'  -ל' בשבט -תשע"ח.
האירוח הוא לארבעה לילות על בסיס חצי פ סיון בתוספת ארוחת צהרים ביום ההגעה ופעמיים קפה ועוגה.
בכל החדרים קיימת מרפסת הצופה ל וף וקיימים :מקרר ,ערכה להכ ת קפה וכספת .עיתון יומי יחולק מידי יום.
ה ושא המרכזי בסמי ר יהיה" :בריאות זה כל הסיפור" – תכ ית מלאה תתפרסם בהמשך
מחיר האירוח הוא :זוג בחדר
) ₪ 3,520אדם בחדר זוגי (₪ 1,760
₪ 2,950
יחיד בחדר זוגי
₪ 4,610
חדר לשלשה
הסעות מרוכזות בצירים ראשיים באמצעות אוטובוסים או מיניבוסים ,תאורגנה למעונינים ע"י סוכן הנסיעות.
נקודות האיסוף תיקבענה לאחר סיום ההרשמה ,על סמך מקומות מגורי הנרשמים ומספר הנרשמים מכל אזור,

במקומות שיהיו נוחים לרוב הנרשמים להסעה .עלות ההסעה מפורטת בצידו הש י של העמוד.
התשלום יעשה ישירות לסוכן הנסיעות בזמן ההרשמה לסמינר.
מועד סיום ההרשמה להסעה הוא מועד סיום ההרשמה לסמינר

ההרשמה :באמצעות סוכן הנסיעות ,מלאכי בית הלוי ,חברת דיזנהאוז שבקריית מוצקין
טלפונים04-8712390 / 04-6662902 :
שעות העבודה :ימים א' ב' ג' ה'  ;16:00 – 18:00 ,08:30 – 13:00 -ימי ד' –  ;08:30 – 13:00ימי ו' סגור

ת אי תשלום :ארבעה תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או המחאות לפקודת דיז האוז בי.טי.סי.
כתובת למשלוח המחאות :דיז האוז ,שדרות גושן  ,61קרית מוצקין – לידי מלאכי.
בעת ההרשמה חשוב למסור כמה שיותר פרטים על מצב החולה ,מידת מוגבלותו ולציין את הפרטים הבאים שיעזרו
בשיבוץ לחדרים מתאימים במלון ולהזמנת ציוד מיד שרה  -סוג החדר -חדר עם דלת מקשרת )להלנת המטפל(,
הלנת המטפל בחדר מטפלים ,האם יש חשיבות בקרבה למעלית ,האם דרושים אביזרים מיוחדים כמו :כסא פלסטי ,כסא
גלגלים ,כסא נייד למקלחת ,רולטר ,הליכון] .לא ניתן להזמין מקלות הליכה והגבהות לשירותים[.
מי שמשתמשים בשעוונית למיטה מתבקשים להביאה וזאת ע"מ למנוע אי נעימות בנושא.
אנשים שמשתמשים במקלות הליכה או הליכונים מתבקשים להביאם מהבית )יתכן ויחסרו ליד שרה הליכונים(.
חברים שזו השתתפותם הראשונה בסמינר מתבקשים אף הם לציין זאת בעת ההרשמה.
המחיר כולל :שימוש חופשי במתקני המלון וכניסה חופשית לספא המלון.
חברים המתקשים בשל מצבם הכלכלי ,לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר ,יכולים להגיש בקשה מנומקת להנחה
לגזבר העמותה מר גרשון קליימן טל .054-7391356 .נא להתקשר אליו בשעות אחה"צ.
הבקשות תובאנה לדיון בוועדת ההנחות כשבוע לאחר גמר ההרשמה לסמינר .מתן ההנחות והיקפן תלוי בסכום

שיעמוד לרשותנו ובמספר המבקשים הנחה.

הנחה בגובה  15%תינתן על טיפולים בספא המלון .חלוקים יינתנו תמורת תשלום של  ₪ 15לכל התקופה.
כל מתקני המלון ,נגישים לכיסאות גלגלים.
כרגיל תוכ ית הסמי ר היא עשירה ומגוו ת ועם זאת משאירה זמן פ וי למפגש חברים ובילוי במתק י המלון.
בין הפעילויות תהיי ה גם פעילויות גופ יות שו ות .א א הביאו אתכם ביגוד המתאים לפעילויות אלה.
ההרשמה תיסגר ביום ו'  26/1/2018או עם השלמת ההרשמה למספר החדרים שהוזמ ו.
א א הקדימו להירשם כדי ש יתן יהיה להתאים את תוכ ית הסמי ר וההסעות למספר המשתתפים וכדי
ש וכל לשריין את מספר החדרים הדרוש.

מחיר ההסעות )הלוך ושוב(
₪ 160
 מחיפה  ,תל אביב
 מאשקלון והסביבה ₪ 140
 מירושלים והסביבה ₪ 135
דרושים מת דבים המוכ ים להיות אחראים על ההסעות ממקום מגוריהם
מי שמוכן לכך מתבקש למסור זאת בעת ההרשמה.
לבירורים וספים יתן לפ ות אל:
חמיה ביין –  – 052-8728543דוא"לnehemiab@bezeqint.net :
תמי חדשי –  – 052-3511907דוא"לthadashi@yahoo.com :
הערה :חברים שיש להם תרופות שאי ם משתמשים בהן ולא פג תוקפן ,יכולים להביאן לסמי ר ולתת אותן למי
שמעו יין לקבלן.
מומלץ להקשיב לתחזית מזג האויר ולהביא לבוש בהתאם.
בברכה מזכירות העמותה

