מרכז

יד לבנים
ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל
וטיפול במשפחות )ע"ר(
אתרwww.yadlabanim.co.il :

"חוויה מדברית"  -חנוכה 2-4.12.10
אחים ואחיות יקרים
ועדת אחים במסגרת פעילותה בארגון יד לבנים ,שמה לה ליעד לצרף אליו אחים ,לדאוג ולסייע להם לממש את זכויותיהם
וצרכיהם ולפעול בתחום ההנצחה ,הנחלת מורשת ותרבות הפנאי.
בהמשך לטיול התל-אביבי אשר קצר הצלחה חסרת תקדים ,אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף
בחוויה מדברית לכל המשפחה בחנוכה – מצפה רמון.
אנו מזמינים אתכם אישית לבוא ולקחת חלק בפעילות ובמפגשים אשר אותם הפקנו במיוחד בשבילכם.
אנו רואים במפגשים אלו הזדמנות נפלאה וחשובה לחיזוק הקשר בין החברים ,לגיבוש וליציאה מהשגרה.
עלות הנופש לחברים לרבות הפעילויות בו ,מסובסדות על ידי הארגון.
אז נפגש בקרוב,
שלכם ובשבילכם,
פרידה שניידרמן
יו"ר ועדת אחים/אחיות

אלי בן-שם
יו"ר הארגון

יום חמישי:
 - 12:00יציאה בהסעות מרכבת צפון חניון חנה וסע.
 – 15:00הגעה למלון "ישרוטל מצפה רמון"  ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים.
ארוחת ערב בחדר האוכל של המלון.
שיח אחים באווירה חמימה מול אח מבוערת.
יום שישי :
ארוחת בוקר עשירה בחדר האוכל של המלון
 – 08:00יציאה לטיולים ב 2 -סבבים
טיול ג'יפים מודרך במזרח מכתש רמון למשך כשעתיים.
טיול רגלי במכתש ) .שימוש באוטובוס של הקבוצה( למשך כשעתיים.
לאחר שעתיים החלפה בין הקבוצות.
לסיום נסע אל חאן בארות בלב מכתש רמון לקבלת שבת והדלקת נר חנוכה במאהל בידואי באווירה מדברית רגועה ושלווה,
עם מספר סיפורים בדואי וארוחת ניגובים קלה.
חזרה אל המלון לפני כניסת השבת.
ארוחת ערב שבת חגיגית במלון.
פעילות ערב במלון.
יום שבת:
ארוחת בוקר – מזנון ישראלי עשיר.
ביקור בחוות האלפקות  -סמוך למכתש רמון בלב הר הנגב ,בחווה יחידה מסוגה בעולם ,יארחו אתכם עדר אלפקות ולאמות
יפהפיות מדרום אמריקה ,לביקור שכולו כיף לכל המשפחה!תוכלו ללטף את החיות ,להאכיל מכף היד.
חזרה למלון לארוחת צהריים.
מנוחה.
פינוי חדרים בצאת השבת ונסיעה חזרה למרכז.
*** לתשומת לבכם מלון "ישרוטל מצפה רמון" בנוי ממבנים בני  4קומות וללא מעליות***
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מרכז

יד לבנים
ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל
וטיפול במשפחות )ע"ר(
אתרwww.yadlabanim.co.il :

טלפון 03-5656089 -
בהמשך לפרסום הנופש ,ברצוני להשתתף עפ"י הפירוט הבא:
שם המזמין/ה ______________________ מספר תיק משרד הביטחון _________________________ אב /אם /אח /מלווה
חבר בסניף _____________ משלם דמי חבר  :כן/לא ) נא הקף בעיגול(  .כתובת מלאה ____________________________
טל' נייד/בית _____________________________/כתובת מייל __________________@_______________________

משתתפים שאינם משלמים דמי חבר לא יהנו מסבסוד בסך  ₪ 160לאדם ו –  ₪ 100לילד.

מצפה רמון 2-4.12.10
כמות
משתתפים

אכלוס בחדר
לאדם בחדר זוגי למינימום 2
אורחים בחדר
לילד ראשון בחדר הורים
לילד שני בחדר הורים
לילד שלישי בחדר הורים יש
לתאם מראש טרם ההזמנה
למבוגר שלישי בחדר
הערה :במלון חדרים מתאימים
למשפחות גדולות )זוג  2-3 +ילדים(
בכמות מוגבלת .גילאי ילדים 2-12
יש לתאם מראש בעת ההזמנה

עלות

הסעות

₪ 850

הנני מעוניין להשתתף
בהסעה היוצאת מחניון
חנה וסע ברכבת צפון
)תל-אביב(
כמות נוסעים:

₪ 325
₪ 325
₪ 325
₪ 590
תוספת לתינוק גיל 0-2
סה"כ
.₪ 100
לתשלום
בנסיעה באוטובוס תינוק חייב
בכסא בטיחות.
______ש"ח
כל הקודם זוכה.

_____ )כולל תינוקות(

למשלמים בכרטיסי אשראי
שם בעל הכרטיס _____________________ מס' ת.ז .של בעל הכרטיס ___________________ סוג הכרטיס ____________
מס' כ .אשראי ________________________________________________  3ספרות אחרונות בגב בכרטיס ___________
תוקף ______ _______ /מס' תשלומים ___________ )עד  10תשלומים שווים(.
הנני מאשר לחייב את כרטיס האשראי שלי בסך של ____________________  ₪עבור השתתפות בנופש הנ"ל

מצ"ב __________

למשלמים בהמחאות
המחאות )עד  6תשלומים( לפקודת כנפי משק תור בע"מ על סך כולל של __________________₪

תאריך ____________________________

חתימת המזמין ________________________________________

את ההמחאות בצירוף טופס ההזמנה המקורי מלא וחתום,יש לשלוח בדואר
לכתובת :כנפי משק תור בע"מ ,רח' מיטב  11תל-אביב ,מיקוד 67898

את הטפסים החתומים יש לשלוח לפקס מס' 072-2449205
============================================================================
מס' אישור הזמנה ____________________ )ימסר ע"י כנפי משק לאחר שליחת הטופס ע"י המזמין( חותמת ______________
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