
 
 

 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 

 2019 יוני

 2019נופשון משפחות בים המלח קיץ 

 הורים יקרים שלום,

 שבים המלח. ה"קלי בקיבוץ הקיץ נתארח בבית ההארחהגם 

 הפעלות, רכיבה על סוסים, בילוי בבריכה ועוד. תוכנית תשלח לנרשמים. :בתכנית

 לילות( 2) 28.8.2019-26 ד' בתאריכים-'ביתקיים בימים הנופשון 

 .לאתר המלון לחץ כאן -קישור לאתר המלון

חדרי אירוח בית ההארחה שבקיבוץ קליה הינו מתחם 

חופי ים המלח ובאזור ק"מ מ 7-הוא ממוקם כ צנועים.

חקלאי ולכן חשוף לזבובים, יתושים, ברחשים ושאר 

עושה ככל שבידו  בית ההארחהמזיקים. יחד עם זאת 

על מנת למנוע את נוכחותם בשטח. חלונות החדרים 

איר דלתות מצוידים ברשתות. נא להימנע מלהש

 פתוחות ולהצטייד בתכשיר דוחה יתושים.

 :כוללים שתי ארוחות בוקרו לילות שניעבור המלון  חירימ

 
 חדר "תמר"

 מותאם לשני נופשים

 מיני סוויטה
 "וורד המדבר"

 נופשים 4מותאם ל

 דירת "ירדן"
 נופשים 5מותאמת ל

 ש"ח 1160 ש"ח 1120 ₪ 980 זוג בחדר

 - - ₪ 820 יחיד בחדר

 ₪ 220 (2-13גיל ) ילד

 ₪ 280 14 גיל מעל אדם

 ₪ 25 )עד גיל שנתיים( תינוק

 לינה וארוחת בוקר כולל יחידות נופשון, 3עבור טופס השמה  ם אוטיזםע נופש

 .התשלום הינו ישירות למלון ביום ההגעה 

  להקדים. לא ולכן מומלץ, לפניהחדרים אינם מוכנים  .15:00קבלת חדרים החל מהשעה 

 10:00החדרים ביום רביעי עד השעה  פינוי. 

 מספק מגבות לבריכה ולחוף הים, יש להצטייד בהתאם. לא בית ההארחה 

 :ניתן להזמין מהמלון ארוחות צהריים/ערב בתוספת תשלום 

o 80  ₪למבוגר 

o 60  ₪לילדים ולחניכים עם אוטיזם בכל הגילאים 

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

 

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

 . עד שבוע לפני ההגעה ללא דמי ביטול 

  לחדר שלא יימכר ₪  200על פי דרישת המלון המשפחה תשלם  -לפני ההגעה ימים  7-4ביטול

 דמי רישום לאלו"ט.₪  100שנית + 

  עלות על פי דרישת המלון המשפחה תשלם מלוא הסכום של  -ימים לפני ההגעה  4-0ביטול

 הנופשון למלון.

 

 את המהווהלנופשון,  לקבל טופס השמה םזכאי - במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

לפי . יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס השמה החניך עבור התשלום

 ,201478סמל מסגרת:  ,ים המלח נופשון אלו"ט שם המסגרת: הפרטים הבאים:

 נופשון. יחידות 3, בציון תאריך הנופשון, 4609סמל תעריף: 

 .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו :לכתובתידי רחל מוטביינור ל להעביר יש טופסה את

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

  אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום.מקומכם במסגרת 

  המקומות מוגבלמספר. 

 באישור משרד הרווחה המותנהנופשון  קיום. 

תא הקולי הודעה ב השאירונתקלתם בבעיה במילוי הטופס, . במידה וכאן צולהתחלת ההרשמה לח

ההרשמה  .שעות להשלים את הרשמתכם 72וניצור עמכם קשר בתוך  03-6296670: בטלפון

 .הטלפון המצורף בלבדדרך האתר או תתבצע 

 

 .לנוסע₪  20ובעלות סמלית של  תאורגן הסעה אך ורק אם יהיו מספיק נרשמים*   

  

 מצפים לראותכם!

 אלישבע קרבצוב, רכזת הנופשון

054-9402332 

mailto:rishum@alut.org.il
https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php
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