
                            

 

  6/12/2019    שלום חברים! 

  יע מג   סמינר החורף 
  

  יתקיים ש  של העמותה חורףהלהזמינכם להשתתף בסמינר שמחים  אנחנו

  ים המלח,בהממוקם בחוף עין בוקק,  -  דיויד במלון

  תש"פ. -בשבט יח' –  יד', 2020 רוארב בפ 13עד יום חמישי  בפברואר   9מיום ראשון 

  .יות בכל יוםקפה ועוגוההגעה בתוספת ארוחת צהרים ביום   פנסיון יילות על בסיס חצל ההאירוח הוא לארבע
  בתשלום ישיר למלון.  ₪ 99.50למעונינים, ניתן לאכול ארוחת צהרים במלון תמורת תשלום של 

  .עיתון יומי יחולק מידי יום .וכספת  קפה ערכה להכנת מקרר,  :יםקיימוהצופה לנוף מת מרפסת יקיבכל החדרים 

    . " ההנאה שבתנועה "   ינר יהיה: הנושא המרכזי בסמ 
  .טיוליםבוקר של מתוכנן גם מלבד הפעילויות וההרצאות 

והפרש המחיר הגדול בינו  ,מקום קיום הסמינראת  מלון זה בין השאר לבקשת חברים רבים שרצו לשנותנו בחר

  ואחר שבדקנו את התאמתו לקיום הסמינר. בים המלח לבין מלון נוסף 

  )₪ 501,6(אדם בחדר זוגי                ₪  030,3                      ג בחדרוז      :הוא האירוחמחיר 

     ₪ 2,625            דר זוגייחיד בח

     ₪ 1,925     מבוגר שלישי בחדר
שנוכל להבטיח    די וכ   , קיימת מקלחת ואמבטיה   ם , בכול חדרים   620- כ   במלון   !!!! ו לב שימ 

אנא הרשמו סמוך , רי ההפעלה הנדרש ד וכן את מספר ח  את החדרים המתאימים לנו 
  . המרוחקים מהמעליתיתכן ואלו שירשמו מאוחר, יקבלו חדרים   .לקבלת החוזר

  

  . ע"י סוכן הנסיעותלמעונינים תאורגנה באמצעות אוטובוסים או מיניבוסים,  בצירים ראשיים  הסעות מרוכזות

 ,מים מכל אזורומספר הנרש י הנרשמיםרנקודות האיסוף תיקבענה לאחר סיום ההרשמה, על סמך מקומות מגו

  בצידו השני של העמוד. רטתסעה מפועלות הה. נרשמים להסעהבמקומות שיהיו נוחים לרוב ה

  ות בזמן ההרשמה לסמינר.רות לסוכן הנסיעהתשלום יעשה ישי

  ההרשמה לסמינר מועד סיום ההרשמה להסעה הוא מועד סיום

    שבקריית מוצקין  זאוחברת דיזנה הלוי,   ת, מלאכי ביסוכן הנסיעותבאמצעות :  ההרשמה

     04-8712390  /  04-6662902 : ניםטלפו

  ימי ו' סגור   ;08:30 – 0031: –ימי ד'   ;16:00 – 00:18,  03:08 – 13:00 -ה'  ' ג  ' ב'ימים א :ההעבודשעות 

  . בי.טי.סי  זואלפקודת דיזנה  כרטיס אשראי או המחאות ארבעה תשלומים שווים באמצעות : תנאי תשלום

  .לאכילידי מ – , קרית מוצקין61דיזנהאוז,  שדרות גושן : למשלוח המחאות כתובת

שיעזרו  הבאים מצב החולה, מידת מוגבלותו ולציין את הפרטיםבעת ההרשמה חשוב למסור כמה שיותר פרטים על 

 טפל),קשרת (להלנת הממחדר עם דלת  -סוג החדר - ולהזמנת ציוד מיד שרה בשיבוץ לחדרים מתאימים במלון 

: כסא פלסטי, כסא כמו מיוחדים האם דרושים אביזריםהלנת המטפל בחדר מטפלים, האם יש חשיבות בקרבה למעלית, 

  .]והגבהות לשירותים לא ניתן להזמין מקלות הליכה[  נייד למקלחת, רולטר, הליכון. כסא גלגלים,

  .ימות בנושאאי נע ועוזאת ע"מ למנמשתמשים בשעוונית למיטה מתבקשים להביאה מי ש

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

  .מתבקשים אף הם לציין זאת בעת ההרשמה השתתפותם הראשונה בסמינרים שזו חבר

  המלון.לספא כניסה חופשית וחופשי במתקני המלון  שימוש :המחיר כולל
  



 

 

 בקשה מנומקת להנחה בשל מצבם הכלכלי, לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר, יכולים להגישחברים המתקשים 

  .בשעות אחה"צ. נא להתקשר אליו 7391356-405מר גרשון קליימן טל.  העמותהגזבר ל

וי בסכום ההנחות והיקפן תל מתן. סמינרל כשבוע לאחר גמר ההרשמה ת ההנחותהבקשות תובאנה לדיון בוועד

  .תנו ובמספר המבקשים הנחהשיעמוד לרשו

  
  פה.₪ לכל התקו 50של  פיקדוןספא המלון. חלוקים יינתנו תמורת תינתן על טיפולים ב 10%הנחה בגובה 

   כל מתקני המלון, נגישים לכיסאות גלגלים. 

  .שימו לב, במלון לא מחלקים כפכפים לספא
  

  .מתקני המלוןבבילוי מפגש חברים ועם זאת משאירה זמן פנוי לכרגיל תוכנית הסמינר היא עשירה ומגוונת ו

  ם פעילויות גופניות שונות. אנא הביאו אתכם ביגוד המתאים לפעילויות אלה. הפעילויות תהיינה ג בין

  .או עם השלמת ההרשמה למספר החדרים שהוזמנו 81/201/02   'ו  ביוםתיסגר ההרשמה 

 כדי  ו משתתפיםהההסעות למספר ולהתאים את תוכנית הסמינר כדי שניתן יהיה   אנא הקדימו להירשם

  . ים הדרושלשריין את מספר החדרשנוכל 

  

  ) (הלוך ושוב לנוסע מחיר ההסעות
  

 160                          מחיפה ₪ 
  140     והסביבהמתל אביב ₪ 
 140    והסביבה רושליםמי ₪  

 
  ת מהבי סבמיניבו ניתן להזמין הסעה ודרומה) רמת גן  ,פתח תקוה( רבתי ביבא -  לנוסעים מאזור תלהערה

עמותת  תכם נחמיה מבעת ההזמנה יש לציין שהפנה א. לנוסע לכיוון ₪ 90תמורת , חברת ערןב ישירות
 2001000-077/  2001000-050 –ערן  הטל של   .)₪ 001(המחיר הרגיל הוא  פרקינסון

 
  

  וריהם  ת ממקום מגדרושים מתנדבים המוכנים להיות אחראים על ההסעו
     .מי שמוכן לכך מתבקש למסור זאת בעת ההרשמה

  
 

  פים ניתן לפנות אל:ירורים נוסלב
  

 nehemiab@bezeqint.netדוא"ל:  – 052-8728543 –נחמיה ביין    
  thadashi@yahoo.com  דוא"ל: – 052-3511907 –  תמי חדשי

  
  מזג האויר ולהביא לבוש בהתאם.תחזית  ץ להקשיב למומל

  
  
  

  מותה בברכה מזכירות הע 
  

  


