
 

 לגמלאי שב"ס בים המלח 2020נופש 

  15-18/3/20ד -ימים א (לילות 3קראון פלזה ים המלח ) –מלון מארח 

" שמחים להזמינכם 90-שיתוף חברת "הדקה הב סוהריםקרנות ה .1

 להשתתף בנופשון המיועד לגמלאי השב"ס. הנופשון יתקיים בתאריכים:
 ראשון עד יום רביעי במלון קראון פלזה ים המלח. מיום  15-18/3/20

ארוחת  –ימים( על בסיס חצי פנסיון  4לילות ) 3האירוח כולל לינה של  .2

 )למעט טיפולים( בוקר + ארוחת ערב. כולל כניסה חופשית לספא.
חלוקה לפי  מספר משתתפים מינימלי –תנאי לקיום הסעות  הסעות: .3

יש לסמן בטופס הרישום  בנקודות מרכזיות.יהיו זורים. מקומות איסוף לא

הסעות לכל . עלות 90-של הדקה ה ללא התחייבות .האם נחוצה הסעה

 ₪. 100משתתף 
 תשלומים שווים בתאריכים:  -תנאי תשלום .4

                           15/1/20 15/2/20 ,15/4/20,15/3/20 

 תנאי ביטול     

 דמי ביטול,  25%רוח. יגבויימים לפני מועד הא 2-ימים ל 7ביטול בין       

 דמי ביטול. 50%או אי הגעה יגבו  ביטול של יום  אחד לפני האירוח ,      

המעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב ולשלם  .5

 ."90"דקה  בהמחאות לפקודת

קיימת אפשרות לשלם בכרטיס אשראי שאת פרטיו יש לציין על גבי 

' פקס זה נכנס למייל )מס 09-7608769ולשלוח למס פקס הטופס 

 מאובטח(.

 כל הקודם זוכה. –מס' החדרים מוגבל  4/2/20מועד אחרון להרשמה  .6

 054-2470434 לאבי ברק בנייד לבירורים או שאלות נוספות ניתן לפנות .7
בית אמפא  9הדקה התשעים בע"מ המסגר  -כתובת למשלוח המחאות  .8

 )עבור אבי ברק(. אביב-תל 5קומה 
 

 איש קשר:

 054-2470434טלפון  –אבי ברק 

 7608769-03או לפקס   shabas@daka90.go.ilמייל : 

 

   עו"ד זאבי משה גנ"מ )גימ'(

 הסוהריםמנכ"ל קרנות 

 

mailto:shabas@daka90.go.il


 

 נופשון גמלאי שב"ס במלון קראון פלזה ים המלח –טופס הרשמה  

 נא למלא פרטים בכתב יד קריא              

 15-18/3/20ש להירשם לנופש שייערך בתאריך: הריני מבק .1

 טלפון נייד טלפון ת.ז. שם משפחה שם פרטי

 
 

  
 

  
 

     
 

 מיקוד דירה  מס בית רחוב עיר

     
 

  מס פקס
 

  כתובת מייל
 

 את המבוקש במשבצת הריקה  X-סמנו ב

 מחיר נופשון ללא סיבסוד קרנות הסוהרים מחיר נופשון לאחר סיבסוד קרנות הסוהרים

זוג גימלאים בחדר כשאחד  
 מהם חבר קרנות

 ₪  1950 זוג גמלאים בחדר  ₪  1700

חבר קרנות החולק חדר עם  
 תחבר קרנו

450  ₪ 
 כל אחד

גמלאים החולק זוג  
 חדר

1400  ₪ 

גימלאי יחיד בחדר חבר  
 קרנות

 ₪  1690 גמלאי בודד  ₪  1440

 ( בחדר הורים 2-12ילד ) 
 ילד אחד בחדר

(ילד אחד 2-12ילד )  ₪  660
 אחד בחדר

660  ₪ 

 מבקש להגיע בהסעה. מספר נוסעים ___

 תשלום בהמחאות .2

שם הבנק  מס' המחאה מס' חשבון מס'
 והסניף

 לתאריך הסכום בש"ח    

     15/1/20 

     15/2/20 

     15/3/20 

     15/4/20 
 

 תשלום בכרטיס אשראי   ע"ס_________________ש"ח  .3
 

 שם בעל הכרטיס____________________________ת.ז.___________________
 

 סוג הכרטיס_______________________________________
 

 הכרטיס_____________/____________/_______________/____________מס' 
 

 4,3,2,1( ללא ריבית)_______________ מס תשלומים /בתוקף עד____________
 
 חובה()ספרות בגב הכרטיס________________ 3

                                                                

 הכרטיס_______________חתימת בעל 


