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 2018נופשון משפחות בים המלח קיץ 

 הורים יקרים שלום,

ים המלח.  על יד "קליה"שבקיבוץ  בבית הארחה, הורים וילדים, לנופשון משפחתי השנה נצא יחדגם 

 לילות(, בבריכה או בחוף ים המלח. 3ימים ) 4 נבלה

  26.8.2018-29.8.2018 ד' בתאריכים-יתקיים בימים א'הנופשון 

  

 

 

 

 

 

 

ק"מ  7-. הוא ממוקם כולא מלון חדרי אירוח פשוטיםבית ההארחה שבקיבוץ קליה הינו מתחם 

חופי ים המלח ובאזור חקלאי ולכן חשוף לזבובים, יתושים, ברחשים ושאר מזיקים. יחד עם זאת מ

עושה ככל שבידו על מנת למנוע את נוכחותם בשטח. חלונות החדרים מצוידים  בית ההארחה

 ברשתות. נא להימנע מלהשאיר דלתות פתוחות ולהצטייד בתכשיר דוחה יתושים.

 שימו לב:

 נופשים. 5 -ל", חדרים המותאמים דירות ירדן" -חדריםסוגי  שלושהבמלון 

 -, "תמר", חדרים זוגיים המתאימים לנופשים 4 -", חדרים המותאמים לרד המדברו "מיני סוויטה

 נופשים.  2

 .מטה החדרים כפי שמפורט בטבלה המצורפת יישנם הבדלים במחיר 

 .לאתר המלון לחץ כאן -קישור לאתר המלון

 . שעות היום ברבהילדים ייהנו מפעילות פנאי מגוונת לאורך הנופשון ובליווי של מדריך צמוד 

 

 .קפה ועוגה בכל יום אחה"צ 

 .15:00-16:00עם הפסקה בין  07:00-19:00בכל יום בשעות בקיבוץ ישנה חנות מכולת הפתוחה 

http://www.kaliahotel.com/?gclid=COa39IvHt9QCFecy0wodLfACHg


 
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
   580064335,אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות  580064335עמותה רשומה מס' 

 139903, חשבון מס'  500בנק הפועלים בע"מ ת"א , סניף 

  :נופשים בחדר 5-המותאם ל ,"דירת ירדן"לחדר  לילות 3 -ל ותלהלן פירוט העלוי

 המחיר לפנסיון מלא המחיר לחצי פנסיון המחיר לא. בוקר בני המשפחה 

 2,540 2,220 1,740 זוג מבוגרים בחדר

 660 540 360 (2-13)גיל  תוספת לילד

 820 660 420 תוספת למבוגר

 יחידות נופשון כולל לינה וא. בוקר 4טופס השמה עבור  על הרצף האוטיסטי נופש

 .למעט המקדמה שמשולמת לאלו"ט * המחיר כולל מע"מ, התשלום יבוצע ישירות למלון

 נופשים בחדר: 4-המותאם ל ,ורד המדבר"" מיני סוויטהלילות ב 3-להלן פירוט העלויות ל

 המחיר לפנסיון מלא המחיר לחצי פנסיון המחיר לא. בוקר בני המשפחה 

 2,480 2,160 1,680 זוג מבוגרים בחדר

 660 540 360 (2-13תוספת לילד )גיל 

 820 660 420 תוספת למבוגר

 יחידות נופשון כולל לינה וא. בוקר 4טופס השמה עבור  על הרצף האוטיסטי נופש

 * המחיר כולל מע"מ, התשלום יבוצע ישירות למלון למעט המקדמה שמשולמת לאלו"ט.

 נופשים בחדר: 2-", המותאם לתמרלחדר "לילות  3-להלן פירוט העלויות ל

 המחיר לפנסיון מלא המחיר לחצי פנסיון המחיר לא. בוקר בני המשפחה

 1630 1,470 1,230 יחיד בחדר

 2270 1,950 1,470 זוג מבוגרים בחדר

 יחידות נופשון כולל לינה וא. בוקר 4טופס השמה עבור  האוטיסטי הרצף על נופש

 * המחיר כולל מע"מ, התשלום יבוצע ישירות למלון למעט המקדמה שמשולמת לאלו"ט.

 

סכום זה מהווה דמי רישום וחלק ₪.  100על מנת להבטיח מקום בנופשון יש לשלם בזמן הרישום 

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

 במלואם.

 

 תנאי ביטול:
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  מעלות הנופש 50%-יום לפני הנופשון יחויב ב 3-7ביטול בהתראה של. 

  תשלום מלאלפני הנופשון יחויב ב או פחות ימים 3בהתראה של ביטול. 

  לא מספק מגבות לבריכה ולחוף הים, יש להצטייד בהתאם. קליהכפר הנופש 

  11:00, פינוי חדרים משעה 15:00קבלת חדרים החל משעה. 

 

לנופשון, המהווה חלק זכאים לקבל טופס השמה  -המוכרים במשרד הרווחהעם אוטיזם  חניכים

כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס מהתשלום. 

 יחידות נופשון לפי הפרטים הבאים: 4השמה עבור 

 יחידות נופשון,  4 ,4609סמל תעריף:  201478סמל מסגרת:  נופשון ים המלח שם המסגרת: 

 . 29/8/18-26 בציון תאריכי הנופשון

 :את הטופס יש להעביר לידי אינה זילבר יחזקאל לכתובת

 .5358301 , גבעתיים1אלו''ט, רח' כורזין 

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

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

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

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

 שלום דמי הרישום.מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת טופס ההשמה ות

 תאורגן הסעה אך ורק אם יהיו מספיק נרשמים.*   

 *    נופשים הזקוקים לאוכל מיוחד יודיעו על כך בזמן ההרשמה.

 מס' המקומות מוגבל 

 

 

 מצפים לראותכם!

 אלישבע קרבצוב, רכזת הנופשון

054-9402332 

 

mailto:rishum@alut.org.il
https://docs.google.com/forms/d/1aL3FtrPpeKccFALsRs-IiYjMWV1wJ2lwzn4ySBdBzA4/edit

