
 
 

10/1/2023 
  שלום חברים!

 

 שמחים להזמינכם לסמינר החורף של העמותה"
 

 ״תעתועי תנועה של הגוף והנפש –פרקינסון ״
 

 הוד ים המלח –הרברט סמואל  הסמינר יערך במלון

 באדר תשפ"גט' -, ה'26/2-2/3/2023ה', -בימים א'
  

 תוכנית הסמינר: 

וכוללת : מעגלי היכרות,  מפגש רעים, הרצאות, סדנאות חוויתיות,                                  תוכנית הסמינר עשירה ומגוונת

פעילות גופנית ועוד. אנא הביאו בגדים נוחים ומתאימים לפעילות גופנית , שימוש במתקני המלון

 ולבריכה. 

 .תכנית מפורטת של ימי הפעילות בסמינר תפורסם בהמשך* 

  כולל:האירוח 

 ארבעה לילות על בסיס חצי פנסיון  •

 תוספת ארוחת צהרים ביום ההגעה ופעמיים מרק בצהרים. •

 שימוש חופשי במתקני המלון  •

 כניסה חופשית לספא המלון כולל חלוקים •

 ספא הנחה על טיפולי 10% •

 בכל החדרים קיימים: מקלחת, מקרר, כספת וערכה להכנת קפה/ תה  •

  לכיסאות גלגליםכל מתקני המלון, נגישים  •

 

 מחיר האירוח : 

 ש"ח 3,900 זוג בחדר 

 ש"ח 3,390 יחיד בחדר זוגי 

 ש"ח 1,770 מבוגר שלישי בחדר

מחיר לשני מטפלים בחדר 

 זוגי 

 ש"ח3,600

 ש"ח 5,520 מחיר לזוג + מטפל

 

  הרשמה:

 ענת, עמליה, רותי – 8493311-04 טלפון:. סוכן הנסיעות, חברת פרי טורסבאמצעות  •

 ,  ימי ו' סגור08:30 – 18:00 -ה'  -שעות העבודה: ימים א'  •

ארבעה תשלומים שווים בכרטיס אשראי או המחאות לפקודת פרי טורס  ניתן לשלם •

 בע"מ.

 3296023חיפה  32כתובת למשלוח המחאות: פרי טורס בע"מ, שדרות ההסתדרות  •

 

 



  :חשוב להדגיש

                    ולכן  15/2/2023המלון שומר לנו חדרים עד לתאריך  **           

  המוקדם מבינהם-חדרים זמנת או בגמר ה 15/2/2023ו' ההרשמה תיסגר ביום              

 מלאי החדרים מוגבל. כל הקודם זוכה!! **                        
  הסעות: 

 פרי טורס הנסיעותנות ע"י סוכבלבד מנקודת איסוף מרכזיות או בצירים ראשיים  •

  ההרשמה בהתאם למס' הנרשמים מכל אזור. נקודות האיסוף יקבעו לאחר סיום •

 למשתתף.₪  100עלות ההסעה הלוך וחזור הינה  •

 התשלום יעשה ישירות לסוכן הנסיעות בזמן ההרשמה לסמינר. •

 15/2/2כלומר  מועד סיום ההרשמה להסעה הוא מועד סיום ההרשמה לסמינר •

 

 
 חשוב ביותר:

 :בעת ההרשמה יש למסור את כל הפרטים הבאים .1

מצב החולה, מידת מוגבלותו ולציין את הפרטים הבאים שיעזרו בשיבוץ לחדרים מתאימים 

חדר עם דלת מקשרת )להלנת המטפל(, הלנת  -סוג החדר -במלון ולהזמנת ציוד מיד שרה 

המטפל בחדר מטפלים, האם יש חשיבות בקרבה למעלית, האם דרושים אביזרים מיוחדים 

לא ניתן להזמין מקלות )סא נייד למקלחת, רולטר, הליכון.  כמו: כסא פלסטי, כסא גלגלים, כ

 .(הליכה והגבהות לשירותים
 משתמשים בשעוונית למיטה מתבקשים להביאה וזאת ע"מ למנוע אי נעימות בנושא.ה .2

 משתמשים במקלות הליכה או הליכונים מתבקשים להביאם מהבית )יתכן ויחסר ליד שרה(. ה .3

 בסמינר מתבקשים לציין זאת בעת ההרשמה.חברים שזו השתתפותם הראשונה  .4

, יכולים להגיש , בשל מצבם הכלכליחברים המתקשים לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר .5

נא להתקשר  054-7391356בקשה מנומקת להנחה לגזבר העמותה מר גרשון קליימן טל. 

הבקשות תובאנה לדיון בוועדת ההנחות כשבוע לאחר גמר ההרשמה  אליו בשעות אחה"צ.

 ההנחות והיקפן תלוי בסכום שיעמוד לרשותנו ובמספר המבקשים הנחה. לסמינר. מתן

 

 :אחרון אחרון חביב

 שנערך בהתאם: בתכנים, הסעות ובמספר החדריםאנא הקדימו להירשם  כדי  •

 מומלץ לעקוב אחר תחזית מזג האויר ולהביא לבוש בהתאם •

מי שמוכן לכך  .ממקום מגוריהםדרושים מתנדבים המוכנים להיות אחראים על ההסעות  •

 מתבקש למסור זאת בעת ההרשמה.  

 :לבירורים נוספים ניתן לפנות אל •
 

 thadashi@yahoo.comדוא"ל:   – 052-3511907 –תמי חדשי     

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

 
 

 בברכה צוות הסמינרים והנהלת העמותה     

mailto:thadashi@yahoo.com

