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חול המועד  נופשוני המחזורים של משני באחד לבלות אתכם מזמין טבע''אלו צוות, יקרות משפחות

 .עבורכם במיוחד שתוכננו הפסח

 !ולילדכם לכם תוחווייתיו מהנות פעילויות מגוון תכניתב

 .הנופשוןכל  לאורך שיתקיימו פעילויות ,ערב ארוחות +בוקר ארוחות, במתחם לינה :כולל הנופשון

 :הנופשונים תאריכי

 16/4-ה א' יום ועד 14/4-ה ו' מיום :2 מחזור 14/4-ה ו' יום ועד 12/4-ה ד' מיום :1 מחזור

 דמי מהווה זה סכום. שקלים 100 נופשוןל רישוםה בזמן לשלם יש, במסגרת מקום להבטיח מנת על

 . למסגרת מהתשלום וחלק רישום

 .  במלואם הרישום דמי יוחזרו, המסגרת פתיחת מיום שבועיים עד יבוטל והרישום במידה

 נפשות )אפשרות לאדם נוסף בחדר על מיטה נפתחת(. 4 -החדרים מיועדים ל

 עלות הנופשונים:

 שאינו חבר אלו"ט מחיר למי מחיר לחברי אלו"ט 

 יחידות 3 סך על מקורי השמה טופס יחידות 3 סך על מקורי השמה טופס האוטיסטי הרצף על נופשים

 ₪ 1,690 ₪  1,570 מחיר לזוג

  ₪ 1,300  ₪  1,150 מחיר ליחיד בחדר

 ₪ 380 ₪  300  15עד  3אח/ות נוסף/ת מגיל 

 ₪ 2,130 ₪  1,930  15זוג+ בוגר נוסף מגיל 

 

 השמה טופס לקבל זכאים הרווחה במשרד אוטיזם עם באדם לטיפול ביחידה המוכרים חניכים

 ברשות הרווחה ללשכת לפנות יש השמה טופס לקבלת. החניך עבור התשלום את המהווה, לנופשון

 :הבאים הפרטים לפי השמה טופס ולבקש המקומית

 בציון נופשון יחידות 3 ,4609 :תעריף סמל ,201478: מסגרת סמל ,טבע''אלו נופשון: מסגרת שם

  .נרשמתם אליו הנופשון תאריכי

 , 5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו: לכתובתיחזקאל  אינהידי ל להעביר יש הטופס את

 (.03-5718194 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק)

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 הודעה ולהשאיר להתקשר ניתן, הטופס במילוי בבעיה שנתקלתם או למחשב נגישות ואין במידה

 rishum@alut.org.il  לכתובת ל"דוא לשלוח או 6296670-03: שמספרו בטלפון

 .הרישום דמי ותשלום ההשמה טופס להסדרת עד מובטח אינו במסגרת מקומכם! לב שימו

 !מס' המקומות מוגבל

 מצפים לראותכם!

 050-5836507 ת הנופשון, רכזשלו-טלי גאראי

על מנת להבטיח מקום במסגרת, יש לשלם בזמן רישום 

שקלים. סכום זה מהווה דמי רישום וחלק  100הנופשון 

המסגרת, יוחזרו דמי הרישום מהתשלום למסגרת. 

 במלואם.  

https://docs.google.com/forms/d/1KGtnsxixAhCuqe10ijV1Ofu0u21O3fQF5P54pjyJHSU/edit
mailto:rishum@alut.org.il

