
 
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

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

 2019 יוני

 2019 קיץנופשון צובה 

 הורים יקרים שלום,

 .בקיבוץ צובהנתארח  השנה גם קיץכמו בכל חופשת 

 , בילוי באי הילדים: הפעלות, בילוי בקיפצובהבתכנית

 תוכנית תישלח לנרשמים. .ועוד

 הנופשון:להלן תאריכי 

  20-22/8/2019 ה'-ימים ג' –ראשון מחזור. 

   22-24/8/2019  ש'-ימים ה' -מחזור השני. 

 

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

 :עבור שני לילותהמלון  חירימ

 

 ינה וארוחת בוקרל
 
 
 

 חצי פנסיון
 

לא תתקיים ארוחת  – שימו לב
 ערב נפרדת ביקב.

 ם אוטיזםע נופש
 עבורטופס השמה 

 יחידות נופשון, 3
 לינה וארוחת בוקר כולל

 בתשלום₪  80תוספת 
 ישירות למלון

 ₪ 2006 ₪ 1,686 זוג בחדר

 ₪ 1540 ₪ 1,380 יחיד בחדר

 ₪ 500 ₪ 420 (2-12גיל תוספת ילד )

 ₪ 820 ₪ 660 12 גיל אדם נוסף מעל

   רם תחילת הנופשון.התשלום הינו ישירות למלון ט 

   נפשות בחדר. 5עד  

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

  15:00וביום ש' עד השעה  11:00עד השעה ביום ה'  פינוי החדרים. 

  תשלום בתוספת מין מהמלון ארוחות נוספותניתן להז: 

  :עם אוטיזםחניך ול 12עד  2מגיל  לילד₪  50-למבוגר ו₪  100ארוחת ערב . 

  :עם אוטיזם ולחניך 12 עד 2 מגיל לילד₪  40-למבוגר ו₪  80ארוחת צהריים. 

 בתיאום מלא עם המלון. הינם זמני הארוחות      

  בתשלום ישיר של ההורים למלון. –שירותים נוספים מהמלון 

  חופשית לאתר "קיפצובה". המחירים כוללים כניסה 

 

http://www.tzubahotel.co.il/


 
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

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

 דמי ביטול:

 לאלו"ט.₪  100את דמי הרישום בסך לפני קיום הנופשון, על המשפחה לשלם  ביטול עד חודש 

  מעלות  50%על פי דרישת המלון המשפחה תשלם  - יום לפני קיום הנופשון 30-14ביטול בין

 לאלו"ט.₪  100ן + דמי רישום בסך הנופשון למלו

  וא הסכום על פי דרישת המלון המשפחה תשלם מל - יום ופחות לפני קיום הנופשון 14ביטול של

 של עלות הנופשון למלון.

 

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

לפי בקש טופס השמה פנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית וליש ל .החניך עבור התשלום

 ,201478סמל מסגרת:  ,בצובה אלו"טנופשון  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

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

  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 

 

 לראותכם!מצפים 

 מהנה, קיץבברכת חופשת 

 058-7799080הנופשון,  ת, רכזקרבצוב יוכי

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