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  9201הזמנה לסמינר חורף 
  

   קיסר טבריה במלוןהשנה  יתקייםש  של העמותה החורףלהזמינכם להשתתף בסמינר  אנו שמחים

  .ט"עתש אדר א' 'ט -ה'  , 14/2/2019עד יום חמישי  10/2/2019מיום ראשון 

  . קפה ועוגה ארבע פעמיםו בתוספת ארוחת צהרים ביום ההגעה לילות על בסיס חצי פנסיון ההאירוח הוא לארבע

  מחמת גדר. טרמומינרליתמים "חמת קיסר" הכולל בריכת -במלון ספא מפואר 

  .עיתון יומי יחולק מידי יום   ., מקרר וכספתכל החדרים קיימת ערכה להכנת תה / קפהב

 )₪ 1,000 -כ( ההחלטה על קיום הסמינר במלון זה התקבלה לאור הפרש המחיר הגבוה בינו לבין ים המלח

  באזור. לקיים טיולים והתחשבות ברצון החברים 

  "פרקינסון בהיבט רב מערכתי" - הוא הנושא המרכזי בסמינר
  

משאירה וטיולים (בהנחה שמזג האוויר יאפשר זאת)  ותכלול הרצאות, סדנאות, תוכנית הסמינר היא עשירה ומגוונת

  להליכה מחוץ למלון ועל שפת הכנרת. בספא וביתר מתקני המלון, וזמן פנוי למפגש חברים ובילוי 
  

  :מחיר האירוח הוא

 ₪ 3,000 זוג בחדר 
  ₪ 2,640 יחיד בחדר זוגי  

    ₪ 1,210 שלישי בחדר

 

. באמצעות אוטובוסים או מיניבוסים, תאורגנה למעונינים ע"י סוכן הנסיעות ראשייםהסעות מרוכזות  בצירים 
 , על סמך מקומות מגורי הנרשמים ומספר הנרשמים מכל אזור,נקודות האיסוף תיקבענה לאחר סיום ההרשמה

  בצידו השני של העמוד. עלות ההסעה מפורטת .במקומות שיהיו נוחים לרוב הנרשמים להסעה
  התשלום יעשה ישירות לסוכן הנסיעות בזמן ההרשמה לסמינר.

  

  .ההרשמה לסמינרההרשמה להסעה הוא מועד סיום  מועד סיום
  

  ות מורכב ושינויים של הרגע האחרון אינם ניתנים לביצוע ללא הפסד כספי ניכר. לכן,תכנון מערך ההסע
  ו מראש את הצורך שלכם בהסעה.נאנא תכנ

  , קריית מוצקין -באמצעות סוכן הנסיעות, מלאכי בית הלוי,חברת דיזנהאוז: ההרשמה

     04-8712390/    04-6662902 :טלפונים

  ימי ו' סגורב   ;08:30 – 0041: –ימי ד'   ;16:00 – 3071:,  08:30 – 13:00 -' ימים א' ב'  ג'  ה :שעות העבודה

  . בי.טי.סי  לפקודת דיזנהאוז כרטיס אשראי או המחאותארבעה תשלומים שווים באמצעות : תנאי תשלום

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

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

חדר עם דלת מקשרת (להלנת המטפל), הלנת המטפל בחדר מטפלים, האם יש חשיבות בקרבה למעלית,  - סוג החדר

: ספסל רחצה לאמבטיה או כסא פלסטי, כסא גלגלים, כסא נייד למקלחת, כמו האם דרושים אביזרים מיוחדים

  . לא ניתן להזמין מקלות הליכה והגבהות לשירותים]רולטר, הליכון. [

   (יתכן ויחסרו ליד שרה הליכונים).אנשים שמשתמשים במקלות הליכה או הליכונים מתבקשים להביאם מהבית  

  : הכוללחמת קיסר  חופשי במתקני המלון, כניסה חופשית לספא שימוש כולל: המחיר

  , סאונה, ג'קוזי וחדר כושר.יםמחוממ חמת גדר בריכת מי 

חברים המתקשים בשל מצבם הכלכלי, לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר, יכולים להגיש בקשה מנומקת להנחה לגזבר 

  . כשבוע לאחר גמר ההרשמה לסמינרבוועדת ההנחות  הבקשות תובאנה לדיון .העמותה גרשון קליימן

  ההנחות והיקפן תלוי בסכום שיעמוד לרשותנו ובמספר המבקשים הנחה. מתן
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  .פיקדון תמורתחלוקים יינתנו  תינתן על טיפולים בספא המלון. 20%הנחה בגובה 

  .כל מתקני המלון, נגישים לכיסאות גלגלים
  

  .למלוןישירות  ₪ 75ם בחדר האוכל של המלון תמורת תשלום של המעוניינים יוכלו לאכול ארוחת צהרי
  

  .בהם ניתן לאכול או לרכוש פריטי מזון רביםמקומות בסמוך למלון בנוסף לכך קיימים 
  

  מהמחיר הרשום בתפריט. %10בלובי המלון ניתן לקבל ארוחות חלביות קלות בהנחה של 
 

  כנית הסמינר וההסעות למספר המשתתפים.אנא הקדימו להירשם כדי שניתן יהיה להתאים את תו

  .או עם השלמת ההרשמה למספר החדרים שהוזמנו 27/1/2019  א'   ההרשמה תיסגר ביום

   אנו מבקשים לעזור לנו להערך לקראת הסמינר ולהירשם קרוב ככל האפשר למועד תחילת ההרשמה

  .ם ההרשמהכדי  שנוכל לשריין את מספר החדרים הדרוש וכן להקפיד על תאריך סיו

  

  בברכה מזכירות העמותה

  
  מחיר ההסעות (הלוך ושוב)

  

 לנוסע ₪ 135  מירושלים     

 לנוסע ₪ 120  מהמרכז ותל אביב  

 לנוסע       ₪  100  מחיפה והסביבה 

 לנוסע ₪  160                                  מבאר שבע  
  

  

  

  
 bezeqint.netnehemiab@דוא"ל:  – 3872854-052 –נחמיה ביין  :לבירורים נוספים ניתן לפנות אל
 thadashi@yahoo.comדוא"ל:   – 052-3511907 –תמי חדשי                    

  

  

  

מתבקשים לעשות זאת בהקדם באמצעות  2018חברים שעדיין לא שילמו מיסי חבר לשנת 

  העמותה  אתר האינטרנט או ע"י פניה לגזבר

  w5743491@bezeqint.netא"ל דו  – 7391356-054מר גרשון קליימן טל. 

 


