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 נופשוני המחזורים של משני באחד לבלות אתכם מזמין טבע''אלו צוות גם השנה ,יקרות משפחות

 .עבורכם במיוחד שתוכננוהקיץ 

 !ולילדכם לכם תוחווייתיו מהנות פעילויות מגוון תכניתב

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

 :הנופשונים תאריכי

 .18/8-ה שבת יום ועד 16/8-ה חמישי מיום :1 מחזור

 .25/8-ה שבת יום ועד 23/8-ה חמישי מיום :2 מחזור

 

יוחזר , המסגרת פתיחת מיום שבועיים עד יבוטל והרישום במידההתשלום יגבה בעת הרישום, 

 דמי רישום. ₪ 200הסכום בניכוי של 

במידה והרישום יבוטל בהתראה של יותר משבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו דמי הרישום 

 במלואם.  

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

  עלות הנופשונים:

 

 

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

 יחידות 3 סך על מקורי השמה טופס* יחידות 3 סך על מקורי השמה טופס* האוטיסטי הרצף על נופש

 ₪ 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 

 

 

 

, המהווה חלק לנופשון לקבל טופס השמה םזכאי -במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם *חניכים

 מהתשלום.

עבור  השמה טופס ולבקש ,המקומית ברשות הרווחה ללשכת לפנות יש ההשמה טופס את לקבל כדי

 :הבאים הפרטים לפי נופשון יחידות 3

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

  .נרשמתם אליו הנופשון תאריכי בציון
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 :לכתובתזילבר יחזקאל  אינהידי ל להעביר יש הטופס את

 .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

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

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

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

  !מס' המקומות מוגבל

 054-6603914: במס' דויד אנטיןלפרטים נוספים ניתן לפנות 

 אנו מאחלים לכם חופשת קיץ מהנה!

 

 

 

 

 

 

 

  מצפים לראותכם!

 דויד אנטין

 הנופשוןרכז 
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