
  
  
  
  

  

 

  
    02-6225215טל:  9777514מיקוד:  45189.ד. ר חוצבים ירושלים תה  14רח' הרטום 

  YafaC@ips.gov.ilדוא"ל:   6225350-02פקס:  
  2017הזמנת שוברים לאירוח כפרי 

  לכבוד
  קרנות הסוהרים

  9777514הר חוצבים, ירושלים  14רח' הרטום 
  )02-6225350(פקס: 

  
  2017הזמנת שוברים לאירוח כפרי 

  
אני מבקש בזה להזמין שוברים לאירוח כפרי ומאשר בחתימתי א כל הפרטים וכן ביצוע ניכוי העלות מתלוש 

  השכר/קצבה.
  שלושה תשלומים). -₪  681שני תשלומים, מעל  -₪  680תשלום אחד, עד  -₪  350(עד 

  כמו כן, לשובר תוקף, והמרתו לשובר חדש תיעשה מול החברה ובתשלום.
ידוע לי כי אובדן השובר הוא כדין אובדן כסף מזומן ולא ניתן לקבל אחד במקום האבידה, וכן לא ניתן להחזיר 

  שובר לאחר שנשלח.
זק ו/או חוסר שביעות רצון מאתר האירוח וחובה על המזמין לברר ולקבל קרנות הסוהרים אינה אחראית לכל נ

  את מלוא המידע ישירות מהאתר.
      

  מס' ת.ז.  שם פרטי  שם משפחה
  
        

  תאריך גיוס/פרישה  יחידת שירות  מספר אישי  ס. ביקורת
  
          

  מיקוד  תיבת דואר  עיר  מס'  רחוב
  
      

  טלפון נייד מס'  מס' טלפון ביחידה  מס' טלפון בבית
  

  שוברים 3מחיר מסובסד עד   סוג שובר האירוח
  מחיר מסובסד  כמות מוזמנת

ד' בלבד בבקתות עץ ובאתרים -לילה אחד לזוג בימים א' –שובר ארז 
  מיוחדים

  305 ₪  

שני לילות לזוג בכל ימות השבוע כולל סופ"ש בחדרי  –שובר תמר 
תוספת  –ר, בסופי שבוע אירוח בקיבוצים ובאכסניות לזוג + ארוחת בוק

  באתר האירוח₪  25

  410  ₪  

ד' -לילה אחד בבקתות עץ ובמלונות בוטיק בימים א' –שובר רימון 
  במספר אתרים תיתכן הטבה

  530 ₪  

  ₪ 935    שני לילות בסופ"ש בבקתות עץ אתרים מיוחדים ומלונות –שובר תאנה 
ילדים בחדר הורים  2לילות בכל ימות השבוע לזוג + שני  –שובר חרוב 

  + ארוחת בוקר בחדרי אירוח בקיבוצים ובאכסניות נוער
  815 ₪  

ד' + -אירוח במלונות וכפרי נופש לילה אחד לזוג בימים א' –שובר שחף 
  ארוחת בוקר במספר אתרים תקף גם בסופ"ש

  415  ₪  

  
  עזרה וייעוץ בבחירת אתר אירוח מתאים. – שירות מיוחד של חברת שירוחן לקרנות הסוהרים

  shiruchan9@bezeqint.netלצורך כך, צור קשר עם נציגי חברת שירוחן בדואר אלקטרוני 
  .04-8554141או בטלפון 
), יתר התנאים ורשימת 2017 בדצמבר 15(המכירה תתבצע עד  לשלושה שוברים מסובסדים בשנהעמית זכאי 

  . www.shiruchan.co.il –באתר האינטרנט של שירוחן  –האתרים המכבדים את השוברים 
  
  

  חתימה: _______________________      תאריך: _____________________


