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 סמינר הקיץ מגיע !!!!!!! -הידד 
 

 יתקייםש  של העמותההקיץ להזמינכם להשתתף בסמינר  אנחנו שמחיםחברים וחברות יקרים 

  בנצרת - גולדן קראון  במלון 

 .א"פתש באלול  ה"כ – א"כ, 2021 בספטמבר 2עד יום חמישי  גוסטובא 29מיום ראשון 

  .קפה ועוגה פעם אחתובתוספת ארוחת צהרים ביום ההגעה  ס חצי פנסיוןלילות על בסי ההאירוח הוא לארבע
 

 ההחלטה על קיום הסמינר במלון זה התקבלה לאחר שאגף שלם במלון שופץ והותאם לצרכינו 

 שנערך במלון זה.ולאור תגובות החברים בסמינר קודם 

חדרי טיפולים וחדר כושר, כמו כן שיפוץ יסודי, נבנה ספא חדש הכולל בריכה מחוממת, לאחרונה המלון עבר 
 הוחלף ריהוט בלובי ובחדר האוכל, הוחלפו שטיחים באולמות ועוד

 .וכספת קפה ערכה להכנת ים: מקרר,קיימקיימת מרפסת הצופה לנוף והחדרים  ברב

 "מקפצה או מדרון –בחיים שינויים " הנושא המרכזי בסמינר הוא:
 

 :האירוח הוא מחיר
   ₪  3,650 זוג בחדר 

  ₪  3,000   מחיר חדר ליחיד
 ₪    4950 בחדר השושל

 (למטפל₪  ₪1,600    )  3,200 חדר זוגי למטפלים
 .ישלמו כשלשה בחדרבחדר  םזוג שמגיע עם מטפל, והמטפל מתגורר אית

 למשתתף ליום. כניסה אחת לספא תהיה חלק ממחיר הסמינר₪  50עלות הכניסה לספא החדש: 

 העמותה.ע"י למעונינים תאורגנה באמצעות אוטובוסים או מיניבוסים,  ראשיים יםהסעות מרוכזות  בציר

 ,ומספר הנרשמים מכל אזור נקודות האיסוף תיקבענה לאחר סיום ההרשמה, על סמך מקומות מגורי הנרשמים 

 בצידו השני של העמוד. מפורטתעלות ההסעה  . להסעהנרשמים במקומות שיהיו נוחים לרוב ה
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 מדיניות ביטולים :  -שימו לב 

 סעיפי הביטול :

 פטור מתשלום דמי ביטול. - 21/8משתתף שיודיע על ביטול הרישום לסמינר עד ️▪

( שלא מסיבות רפואיות יחוייב בדמי 22/8)מ  29/8 -משתתף שיודיע על ביטול ההשתתפות בשבוע שלפני ה️▪

 ו דמי ביטול(לא יגב -מהתשלום )אם הביטול מסיבות רפואיות  10%ביטול בשיעור 

לא יגבו דמי ביטול כלשהם  -במקרה והסמינר יבוטל עקב הנחיות משרד הבריאות )קורונה או כל סיבה אחרת( ️▪

 והכסף יוחזר למשתתפים.

 בהמשךבאמצעות טופס מקוון  ראשונית תעשה הרשמה

 >>  קישור לטופס ההרשמה הראשוני  << 

  6807325-054טל  –תשלום יעשו בשיחה עם מר ג'ורג' סלאמה ההרשמה סופית ו

 שיצור עמכם קשר לאחר ההרשמה הראשונית.
 

 16:00 – 18:00,  9:30 – 13:00ה' בשעות  –ימים א'  -ג'ורג מר שעות העבודה של 

 כרטיס אשראיתשלומים שווים באמצעות  ארבעה: תנאי תשלום

 

 

 

 

 מינר מובטחת רק לאחר ביצוע התשלום בפועלההשתתפות  בס

 

http://www.irgun-jeckes.org/
http://www.irgun-jeckes.org/
https://jaffalandipages.amax.co.il/register/jaffareg/9D32763807B340AC8FDE1B2E632DF28D


 

 2 

חשוב למסור כמה שיותר פרטים על מצב החולה, מידת מוגבלותו ולציין את  ההרשמה על ידי מר ג'ורג'עת ב

 :   שיעזרו בשיבוץ לחדרים מתאימים במלון ולהזמנת ציוד מיד שרה הפרטים הבאים

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

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

  .[לשירותיםוהגבהות  לא ניתן להזמין מקלות הליכה] הליכון.

 

 לאור משבר הקורונה שעבר עלינו, יתכן ויחסר ציוד ביד שרה. כל מי שיכול שיביא אתו את הציד –שימו לב 

 מתבקשים להביאם מהבית והגבהות לשירותים אנשים שמשתמשים במקלות הליכה או הליכוניםהנדרש. כמו כן 

 

 גרשון קליימן  מר בקשה להנחה לגזבר העמותה יגישוחברים המתקשים לשאת בעלות ההשתתפות בסמינר, 

 ,19:00 – 21:00בימים א' ב' ד'  בשעות   03-5743491טל. 

 . כשבוע לאחר גמר ההרשמה לסמינר ת הבקשה תינתןתשובה על קבלת / דחי

 .אין חלוקים במלון   - תינתן על טיפולים בספא המלון 10%הנחה בגובה 

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

 להזמנה  ₪ 50כריך + פרי + שתיה  קלה בעלות  בלובי המלוןבצהרים ניתן יהיה לקבל 

 .בתפריטמהמחיר הרשום  10%בהנחה של ארוחות חלביות קלות   לקבליהיה יתן כמו כן נ

 מתקני המלון. בבילוי מפגש חברים וכרגיל תוכנית הסמינר היא עשירה ומגוונת ועם זאת משאירה זמן פנוי ל
 

 שתתפים.מהההסעות למספר ואנא הקדימו להירשם כדי שניתן יהיה להתאים את תוכנית הסמינר 

למספר החדרים  המוקדם מבינהם או עם השלמת ההרשמה 218/20/15  א'  ביוםההרשמה תיסגר 

 .שהוזמנו

 

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

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

 

 עמותהצוות סמינרים בה בברכ

 

 מחיר ההסעות )הלוך ושוב(

 

     לנוסע₪  150 מירושלים •

 לנוסע₪  135 מהמרכז ותל אביב •

 לנוסע       ₪ 100 מחיפה והסביבה •

 לנוסע₪  160    מבאר שבע •

 מתבקשים לעשות זאת בהקדם 2120חברים שעדיין לא שילמו מיסי חבר לשנת 

 גזבר העמותה מר גרשון קליימן באמצעות אתר האינטרנט או ע"י פניה ל

 zeqint.netw5743491@beדוא"ל   5743491-03טל. 

 19:00 – 210:00בימים א' ב' ד'  בשעות 

 >> אתר העמותה <<  

https://www.parkinson.org.il/
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לקראת הקשיבו לתחזיות מזג האויר  אנא, בעונה זו של השנה מזג האוויר יכול  להיות קר בערבים

 .הצטיידו בלבוש מתאיםמועד הסמינר 

 

 

 >> קישור לטופס ההרשמה הראשוני<<  

https://jaffalandipages.amax.co.il/register/jaffareg/9D32763807B340AC8FDE1B2E632DF28D

