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  סמינר הקיץ מגיע !!!!!!!                      שלום חברים!
  ההרשמה החלה

  

  יתקייםש  של העמותההקיץ להזמינכם להשתתף בסמינר  אנחנו שמחים

   בנצרת - גולדן קראון  במלון 

  .ט"תשע ' באלול ה - 'א, 2019 בספטמבר 5עד יום חמישי  ספטמברב 1מיום ראשון 

   קפה ועוגה.פעמים  4 -וההגעה ת צהרים ביום ת ארוחפבתוס לילות על בסיס חצי פנסיון הערוח הוא לארבהאי
  

   תאם לצרכינולאחר שאגף שלם במלון שופץ והוההחלטה על קיום הסמינר במלון זה התקבלה 

  ולאחר בדיקת מספר מלונות בירושלים שלא תאמו את צרכינו.

  יומי יחולק מידי יום. ןועית .וכספת קפה ערכה להכנת רר,מק ים:קיימקיימת מרפסת הצופה לנוף ובכל החדרים 

  בראיה עתידית": "פרקינסון הוא הנושא המרכזי בסמינר

  שךתכנית מלאה של ימי הסמינר תפורסם בהמ
  

  :האירוח הוא מחיר
       ₪  3,585 זוג בחדר 

  ₪  2,790   מחיר חדר ליחיד
 ₪   1,440  שלישי בחדר

 / סוג מרק , פסטה 1:  שתכלול האוכלבחדר  הארוחת צהרים קל קבלתלאפשרות  מלוןנו להסדר עם ההגע
  מזמינים. 50ארוחת זו מותנה בלפחות ש"ח לארוחה. הגשת  50ום של תמורת סכלט, סוגי ס 3פשטידה + 

   .חברים שמעונינים בארוחת צהרים זו יציינו זאת לפני סוכן הנסיעות בעת ההרשמה
  

. עותיהנסע"י סוכן למעונינים תאורגנה ת אוטובוסים או מיניבוסים, צעובאמ ראשיים ריםבצית  וכזורמהסעות 

 ,ומספר הנרשמים מכל אזור חר סיום ההרשמה, על סמך מקומות מגורי הנרשמיםנקודות האיסוף תיקבענה לא

  .דומבצידו השני של הע מפורטתעלות ההסעה  . להסעהנרשמים במקומות שיהיו נוחים לרוב ה

  מה לסמינר.וכן הנסיעות בזמן ההרשה ישירות לסם יעשהתשלו

  ההרשמה לסמינר ועד סיוםמהוא  מועד סיום ההרשמה להסעה

  

   שבקריית מוצקין  אוזחברת דיזנה, מלאכי בית הלוי,סוכן הנסיעותבאמצעות : הההרשמ
     04-8712390  /  04-6662902 :ניםטלפו

  ימי ו' סגור   ;08:30 – 0041: –ימי ד'   ;16:00 – 03:71,  03:08 – 0013: -ה'  ' ג  ' ב'ימים א :שעות העבודה

  . בי.טי.סי  וזאלפקודת דיזנה יס אשראי או המחאותכרטה תשלומים שווים באמצעות בערא: וםתנאי תשל

  לידי מלאכי.  - 2631318 מיקוד  ,, קרית מוצקין 61כתובת למשלוח המחאות: דיזנהאוז,  שדרות גושן 

 הבאיםחולה, מידת מוגבלותו ולציין את הפרטים מצב ה כמה שיותר פרטים על רוב למסועת ההרשמה חשב

  :   ד מיד שרהולהזמנת ציורים מתאימים במלון שיעזרו בשיבוץ לחד
חדר עם דלת מקשרת (להלנת המטפל), הלנת המטפל בחדר מטפלים, האם יש חשיבות בקרבה למעלית,  - סוג החדר

ר, וכסא נייד למקלחת, רולט רחצה לאמבטיה או כסא פלסטי, כסא גלגלים, : ספסלכמו האם דרושים אביזרים מיוחדים
   .]לשירותיםוהגבהות  ות הליכהלא ניתן להזמין מקל[ הליכון.

  מתבקשים להביאם מהבית והגבהות לשירותים אנשים שמשתמשים במקלות הליכה או הליכונים
  .הגבהות לשירותים, יד שרה אינה משאילה )הליכוניםיתכן ויחסרו ליד שרה (

  .מלוןת הלסאונקני המלון, כניסה חופשית חופשי במת שימוש :המחיר כולל
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מנומקת להנחה בקשה צבם הכלכלי, לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר, יכולים להגיש חברים המתקשים בשל מ
  . סמינרמה לרשכשבוע לאחר גמר הה ת ההנחותהבקשות תובאנה לדיון בוועד .גרשון קליימן העמותה גזברל

  ד לרשותנו ובמספר המבקשים הנחה.ההנחות והיקפן תלוי בסכום שיעמו מתן

  .במלון אין חלוקים   - לים בספא המלוןתינתן על טיפו %01הנחה בגובה 

  כל מתקני המלון, נגישים לכיסאות גלגלים. . שאינה מחוממתבמלון בריכת שחיה חיצונית 

   .מהמחיר הרשום בתפריט 10%בהנחה של קלות  ותמלון ניתן לקבל ארוחות חלביבלובי ה

  מתקני המלון. בבילוי פגש חברים ומת ועם זאת משאירה זמן פנוי לתוכנית הסמינר היא עשירה ומגוונ כרגיל
 

  משתתפים.הההסעות למספר ואנא הקדימו להירשם כדי שניתן יהיה להתאים את תוכנית הסמינר 

  .עם השלמת ההרשמה למספר החדרים שהוזמנוו א 98/201/81  א'  ביוםיסגר ההרשמה ת

 ד תחילת ההרשמהקרוב ככל האפשר למוע ולהירשם הסמינרים לעזור לנו להערך לקראת אנו מבקש

  .כדי  שנוכל לשריין את מספר החדרים הדרוש וכן להקפיד על תאריך סיום ההרשמה

  בברכה מזכירות העמותה
  

  לוך ושוב)מחיר ההסעות (ה
  

 וסעלנ₪  150  מירושלים     

 לנוסע₪  135  מהמרכז ותל אביב  

 לנוסע       ₪ 100  יבהמחיפה והסב 

 לנוסע₪  160        מבאר שבע 

  ם ניתן לפנות אל:לבירורים נוספי

  דוא"ל:  – 8728543-052 –נחמיה בייןnehemiab@bezeqint.net 

 לדוא – 3511907-205 –  דשיתמי ח"  :thadashi@yahoo.com 

שות זאת בהקדם מתבקשים לע 2019מיסי חבר לשנת  חברים שעדיין לא שילמו

  העמותה מר גרשון קליימן  רנט או ע"י פניה לגזברבאמצעות אתר האינט

 021.0-19.00   בשעות    ד,'  בימים א', ב',

   5743491-03    טלפון

  w5743491@bezeqint.netדוא"ל 

  

הקשיבו לתחזיות מזג האויר לקראת  אאנ, יםבעונה זו של השנה מזג האוויר יכול  להיות קר בערב

  .יידו בלבוש מתאיםהצטמועד הסמינר 

  


