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 2017 פברואר

 7201 פסחנופשון צובה 

 ,הורים יקרים שלום

 .ונקיים נופשון משפחות בקיבוץ צובה הקרובה נמשיך את המסורת הפסחת גם בחופש

 .צובה מלוןיתקיים בוזמנים להגיע עם כל המשפחה לנופשון אשר אתם מ

 .ועוד בילוי בקיפצובה הפעלות, טיולים,, מים פעילויותבתכנית: 

 הפעילויות מלוות במדריכים ומתנדבים עבור הילדים על הרצף האוטיסטי.מ חלק

 ההסעה לנופשון בשני המחזורים הינה באחריות ההורים.

 הנופשון ייערך בשני מחזורים:

  12-14/4/2017 ' בתאריכיםועד יום  'דמיום המחזור הראשון. 

  14-16/4/2017'  בתאריכים  א' עד יום ומיום  –המחזור השני. 

 תכנית הנופשון לנרשמים.בהמשך תשלח 

 

 

 

 

 

 טבלת מחירי המלון:

 כוללים שתי ארוחות בוקר.ו חירים בטבלה הינם עבור שני לילותהמ

 על הרצף האוטיסטי נופש
  יחידות נופשון, 3עבור השמה טופס 

 לינה וארוחת בוקר כולל    

 ₪ 1,800 זוג בחדר

  ₪ 1,450 יחיד בחדר

 ₪ 450 ( בסוויטה זוגית2-12גיל תוספת ילד )

 ₪ 720 ההורים חדרב 12אדם נוסף מעל 
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  .התשלום הינו ישירות למלון ביום ההגעה 

   נפשות בחדר. 5עד 

  ולכן מומלץבדר"כ החדרים אינם מוכנים מוקדם יותר,  –15:00קבלת חדרים החל מהשעה 

 להקדים. לא

   9.00במחזור הראשון פינוי החדרים הינו ביום ו' עד השעה. 

   '11:00 השעה עדבמחזור השני פינוי החדרים הינו ביום א. 

   התשלום עבור לינה וארוחת בוקר לילד המאובחן על הרצף האוטיסטי, ישולם באמצעות

 טופס ההשמה.טופס ההשמה של משרד הרווחה או לחילופין תשלום בגובה 

  : ניתן להזמין מהמלון ארוחות נוספות בתשלום 

  :חניך חבר אלו"ט. ול 12עד  2מגיל  לילד₪  44-למבוגר ו₪  88ארוחת ערב 

  :ט"אלו חבר ולחניך 12 עד 2 מגיל לילד₪  36-למבוגר ו₪  72ארוחת צהריים. 

 בתיאום מלא עם המלון. הינם זמני הארוחות      

   בתשלום ישיר של ההורים למלון. –שירותים נוספים מהמלון 

  .במלון יש אינטרנט אלחוטי חופשי 

  ."המחירים כוללים כניסה חופשית לאתר "קיפצובה 

 

סכום זה מהווה דמי ₪.  100על מנת להבטיח מקום במסגרת יש לשלם בזמן הרישום לנופשון 

שבועיים מיום פתיחת המסגרת,  עד . במידה והרישום יבוטללוןרישום וחלק מהתשלום למ

 יוחזרו דמי הרישום במלואם.

 

המוכרים על ידי היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם זכאים להשתתפות במימון  חניכים

 הנופשון על ידי הרווחה.

 הרישום מחייב הגשת טופס השמה או תשלום בגובה טופס ההשמה.

לרווחה ברשות המקומית ולהוציא טופס ע"מ לקבל את מימון הרווחה בפעילות, יש לגשת 

 השמה. יש לציין בפני העובדת הסוציאלית:

, בציון 4609סמל תעריף:  ,201478סמל מסגרת: , בצובה אלו"טנופשון  שם המסגרת:

 נופשון. יחידות 3תאריך הנופשון, 

 . 5358301גבעתיים  ,1לכתובת: אלו"ט, רח' כורזין  יחזקאלאינה ידי את הטופס יש להעביר ל

 יחזקאל לידי אינה 5718194-03העתק ניתן לשלוח לפקס  

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

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

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

 ת טופס ההשמה ותשלום דמי הרישום.מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדר

 . http://www.tzubahotel.co.il לינק לאתר מלון צובה

 

 מצפים לראותכם!

 הנופשון  ת, רכזקרבצוב יוכי

058-7799080 

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

