עמותת גימלאי

(ע״ר)

נופשים לשנת 2017
עם גמלאי חברת בזק
גמלאים וגמלאיות יקרים!
אנו שמחים להציג בפניכם את עלון הנופשים לשנת .2017
עמותת הגמלאים וארגון הגמלאים ימשיכו להעניק לכם את מירב המשאבים הנדרשים להמשך
פעילויות הרווחה למענכם.
ברצוננו להודות על העבודה המאומצת לאורך כל השנה לחברי הוועדה  -נציגי ארגון הגמלאים
ומזכירת העמותה.
הנהלת העמותה וארגון גמלאי בזק מאחלים לכם חופשה מהנה!
מאיר מוזס
יו"ר ארגון הגמלאים הארצי

		
רינת אסל
מנהלת עמותת גמלאי בזק
גילי חן ,מזכירת עמותת הגמלאים
יצחק דישי ,דוד בחני ,אברהם גייר – נציגי ועד ת"א והמרכז.
ניסים ססבון ,פיני שוורצברד – נציגי ועד חיפה והצפון.
משה שמש ,רפי בן עטר -נציגי ועד ירושלים והדרום.

צילומים :חנן דורפצאון ,ס .מנדראה ,גארו נלבדיאן ,א .שבתאיוב

••
•
•

הנחיות כלליות

הנופשים/נופשונים מסובסדים ולכן זכאים להירשם גמלאי/ת בזק בלבד ובני הזוג הנלווים בתשלום מלא.
הסבסוד לגמלאי/ת לנופשון ,הכולל לילה אחד או שני לילות הינו .₪ 400
הסבסוד לנופש הכולל  3לילות ומעלה הינו .₪ 500
לתשומת לבכם :הסבסוד הינו פעם אחת במהלך השנה או לנופשון או לנופש.
היציאה לנופשון/נופש מותנית ברישום מינימאלי של  40נוסעים בכל אוטובוס.
לא יתקבלו ביטולים מתחת ל 30-יום לפני הנופשון/נופש .במקרה של ביטול ,יוחזר הכסף רק אם
ימצא מחליף ברשימת ההמתנה.
מחירי נופשים/נופשונים המצויינים בעלון הם עפ"י הפירוט כדלקמן:
מחיר ליחיד בחדר זוגי* -מחיר לגמלאי אחד במקרה של  2גמלאים הזכאים לסבסוד המתאכסנים
באותו חדר.
מחיר לזוג  -מחיר לגמלאי הזכאי לסבסוד  +מלווה המשלם מחיר מלא המתאכסנים באותו חדר.
מחיר ליחיד בחדר בודד  -מחיר לגמלאי הזכאי לסבסוד המתאכסן בחדר לבד.
* גמלאי/ת הנרשם/מת לנופשון/נופש כבודד/ת אין אחריות של העמותה ו/או הארגון למצוא
עבורו/ה גמלאי/ת שיתאכסן עימו/ה בחדר .במידה ולא ימצא גמלאי/ת שיסכים/תסכים להתאכסן
איתו/ה בחדר ישלם הגמלאי/ית את המחיר המלא עפ"י המופיע בחוברת כמחיר ליחיד בחדר בודד.
תנאי ביטול:
במידה ולא ימצא מחליף ברשימת ההמתנה יחוייב הגמלאי עפ"י התנאים הבאים:
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של פחות מ 30-יום מיום היציאה לנופש  -דמי ביטול בסך .₪ 150
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  14יום מיום היציאה לנופש -דמי ביטול עבור לילה אחד.
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  7ימים מיום היציאה לנופש  -יחוייב הגמלאי בתשלום מלא.
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•

מקומות הישיבה באוטובוס נקבעים עפ"י מועד קבלת טפסי הרישום והתשלום בפועל במועדון.
מספר המקומות מוגבל.

הנכם מתבקשים להקדים הרשמתכם  -כל הקודם זוכה!

•• 
•
•

ניתן להרשם לנופשון/נופש /פעם נוספת על בסיס מקום פנוי וללא סבסוד.
יתכנו שינויים בתוכניה או במלון עקב תפוסת יתר  -יש להתעדכן במועדוני הגמלאים לפני
היציאה לנופשון/נופש.
גמלאים שפרשו בשנת  2016/17ויש לזכותם יתרה בסל רווחה ,יוכלו לממש את מלוא היתרה
(נופש+תרבות) לנופשון/נופש( .הניצול ניתן למימוש באמצעות החברות המופיעות בחוברת
הנופשונים של עמותת הרווחה בלבד).
לבירור וקיזוז יתרת הסל ,יש לפנות לרכזת המועדון.

קבלת החדרים במלון מותנית בהצגת תעודת גמלאי/ת בלבד
ובאחריות נציג החברה המארגנת
חופשה נעימה!

טופס הרישום לנופשון/נופש ניתן לקבל במועדוני הגמלאים.

מלון רויאל ריזורט אילת
 5-8.2.2017אמצע שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי תל אביב והמרכז.
 5-8.2.2017אמצע שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי חיפה והצפון.
 5-8.2.2017אמצע שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪520 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪173ותשלום  1של .₪174
המחיר לזוג ₪1540 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪513ותשלום  1של .₪514
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪930 :ב 3-תשלומים של .₪310
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "השטיח המעופף" לתאריכים.8.4.2017 ,8.3.2017 ,8.2.2017 :
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 3 ,לילות 4 ,ימים באמצע שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר
ממוזג ומצוייד היטב :מיקרופון ומערכת שמע .ארוחת צהריים ביום הראשון לנופש במלון .נסיעה
בכביש  .6קפה ועוגה פעם אחת במהלך הנופש .כניסה למועדון הבריאות והספא.
לרשות האורחים :פינת קפה בחדרים ,בריכה חיצונית.
מועדון תל-אביב  -מדריכים  -מיקי מלכה ,משה קליין ,פרלשטיין יעקב ,וידאס יעקב.
מועדון חיפה (הנופש יכלול מדריך לטיולים).
מועדון ירושלים מדריך – אנדי גולדשטיין .הנופש יכלול  4ימי טיול כולל מדריך מפורט להלן:
טיול לגמלאי ת”א והמרכז

טיול לגמלאי חיפה והצפון

טיול לגמלאי ירושלים והדרום

יום ראשון לנופש:
יום ראשון לנופש:
יום ראשון לנופש:
 07:00יוצאים לכוון ים המלח,
 07:00יוצאים דרומה לעבר
 - 07:00יציאה לכיוון אשדוד.
נעצור להפסקת בוקר ליד
ארוחת בוקר ע"ח המטייל בבני יער חדרה להפסקת בוקר,
הכניסה לקיבוץ אלמוג ,נמשיך
נמשיך עם חיבור לכביש .6
דרום ,תצפית על העיר והנמל
בנסיעה קצרה לעבר מרכז
בנסיעה לאילת בדרך נעצור
בגבעת יונה באשדוד ,מתחם
המבקרים של "אהבה" ,מייצג
לתצפיות והסברים ,נסיעה
עד הלום-בו נבלם הצבא
המצרי בתש"ח .המשך לניצנים ,לאילת ,ארוחת צהריים במלון .אורקולי קצר וסיור במרכז
המכירות ,נמשיך דרומה לסיור
יום שני לנופש:
ביקור בבית הבד במקום,
מודרך במפעלי ים המלח.
ארוחת בוקר במלון.
אנדרטת האישה הלוחמת
נסיעה לאילת ,ארוחת צהריים
נצא בנסיעה לקיבוץ אילות –
וסיפורה של מירה בן ארי.
במלון.
נסיעה לאילת ,ארוחת צהריים סיור חקלאי מודרך בקיבוץ
יום שני לנופש:
ובשטחים החקלאיים ,מעבר
במלון.
 – 09:30יציאה מהמלון.
הגבול לירדן ,הפסקה לשתייה
יום שני לנופש:
נצא בנסיעה לקיבוץ אילות –
קלה במטעי התמרים וסיפורו
 – 09:30יציאה מהמלון.
של התמר שעשה עליה מעירק ,סיור חקלאי מודרך בקיבוץ
נצא בנסיעה לקיבוץ אילות –
ובשטחים החקלאיים ,מעבר
נמשיך למוזיאון לוחמי הנגב.
סיור חקלאי מודרך בקיבוץ
ארוחת צהרים (ע"ח המטייל) .הגבול לירדן ,הפסקה לשתייה
ובשטחים החקלאיים ,מעבר
קלה במטעי התמרים וסיפורו
יום שלישי לנופש:
הגבול לירדן ,הפסקה לשתייה
של התמר שעשה עליה
 – 09:30יציאה מהמלון.
קלה במטעי התמרים וסיפורו
מעירק ,נמשיך למוזיאון לוחמי
של התמר שעשה עליה מעירק ,נסיעה ליטבתה לפארק
הנגב.
הטכנולוגי המתקדם הכולל
נמשיך למוזיאון לוחמי הנגב.
ארוחת צהרים ע"ח המטייל.
מתקנים אתגריים ,ביקור
ארוחת צהרים ע"ח המטייל.
יום שלישי לנופש:
בעמודי עמרם.
יום שלישי לנופש:
 – 09:30יציאה מהמלון.
ארוחת צהריים ע"ח המטייל.
 – 09:30יציאה מהמלון.
נסיעה ליטבתה לפארק
יום רביעי לנופש:
נסיעה ליטבתה לפארק
הטכנולוגי המתקדם הכולל
 – 09:30עזיבת המלון.
הטכנולוגי המתקדם הכולל
מתקנים אתגריים ,ביקור
נסיעה לחצבה לביקור במכון
מתקנים אתגריים ,ביקור
ויידר לחקלאות בערבה וחזרה בעמודי עמרם.
בעמודי עמרם.
ארוחת צהריים ע"ח המטייל.
לחיפה.
ארוחת צהריים ע"ח המטייל.
יום רביעי לנופש:
יום רביעי לנופש:
 – 09:30עזיבת המלון.
 – 09:30עזיבת המלון.
נסיעה לחצבה לביקור במכון
נסיעה לחצבה לביקור במכון
ויידר לחקלאות בערבה וחזרה
ויידר לחקלאות בערבה וחזרה
לירושלים
לתל-אביב.
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מלון פונדק רמון
 19-20.3.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי ת”א והמרכז.
 26-27.3.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי חיפה והצפון.
 28-29.3.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪263 :ב 2-תשלומים של .₪131.5
המחיר לזוג ₪926 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪309ותשלום  1של .₪308
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪608 :ב 3-תשלומים של 2 :תשלומים של  ₪203ותשלום  1של .₪202
התשלום באמצעות כרטיס אשראי/צ׳ק לחברת "ענבר" לתאריכים,20.4.2017 ,20.3.2017 :
.20.5.2017
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון ,לילה אחד2 ,ימים .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג ומצוייד
היטב .כביש  .6כניסה חופשית למתקני המלון.
הנופש יכלול  2ימי טיול כולל מדריך כמפורט להלן:
יום טיול יום הראשון לנופש  -יציאה בשעה  .07:00ארוחת בוקר ע"ח המטייל בדרך .סיור שביל
הסלט .ארוחת צהרים ע"ח המטייל (קיבוץ גבולות) .הגעה למלון וקבלת החדרים .ארוחת ערב
במלון.
יום טיול יום השני לנופש  -ארוחת בוקר במלון 09:00 .יציאה למסלול הליכה לקיר האמוניטים
(כ  2ק"מ) .רכיבת גמלים בסיום הסיור הרגלי .ארוחת צהרים במסעדה בעבדת.
מדריך תל-אביב – מיקי מלכה
מדריך חיפה – אחיה יצחק
מדריך ירושלים – אחיה יצחק

מלון הוד ים המלח – סוף שבוע
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 2 – 25-27.5.2017לילות 3 ,ימים ,גמלאי ת”א והמרכז.
 2 – 25-27.5.2017לילות 3 ,ימים ,גמלאי חיפה והצפון.
 2 – 25-27.5.2017לילות 3 ,ימים ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪674 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪225ותשלום  1של .₪224
המחיר לזוג ₪1,748 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪583ותשלום  1של של .₪582
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪1,419 :ב 3-תשלומים של .₪473
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "הדקה ה "90-לתאריכים,25.6.2017 ,25.5.2017 :
.25.7.2017
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 2 ,לילות 3 ,ימים סוף שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג
ומצוייד היטב .נסיעה בכביש  .6קפה ועוגה ביום ההגעה למלון .כניסה חופשית לספא ,חדר כושר
ומתקני המלון .חלוקים כנגד פיקדון .עזיבה בצאת השבת.

פקיעין אכסנייה
 4-5.6.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי ת”א והמרכז.
 12-13.6.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי חיפה והצפון.
 17-18.5.2017לילה אחד 2 ,ימים ,אמצע שבוע ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪382 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪127ותשלום  1של .₪128
המחיר לזוג ₪1,164 :ב 3-תשלומים של .₪388
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪417 :ב 3-תשלומים של .₪139
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "הדקה ה "90-לתאריכים,25.6.2017 ,25.5.2017 :
.25.7.2017
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 1 ,לילות 2 ,ימים באמצע שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר
ממוזג ומצוייד היטב .כולל כביש .6
הנופש יכלול טיול ג'יפים ,כניסות לאתרים טיולים כמפורט להלן:
המשך

המשך :פקיעין אכסנייה
טיול ביום הראשון  -ארוחת בוקר (ע״ח הגמלאי) .נסיעה לפקיעין .סיור בכפר העתיק של פקיעין ,ממערת
הרשב"י ירידה במדרגות אל המעיין ואל גרעין הכפר הישן .הליכה בסמטאות ,ביקור בביהכנ"ס העתיק
ומפגש עם מרגלית זינאתי וסיפורה של המשפחה היהודית היחידה ששומרת את הגחלת היהודית בכפר.
ארוחת צהריים (ע"ח הגמלאי) .ביקור במוזיאון החדש וצפייה במופע "פיסות של פקיעין" .טיול ג'יפים
(כשעתיים) בגליל העליון ההררי/באזור פקיעין-בית ג'אן/יער ברעם-נחל גוש חלב ,כולל קפה/תה וכיבוד קל.
טיול ביום השני  -קטיף דובדבנים במטעי הכפר גוש חלב .ארוחת צהריים (ע"ח הגמלאי).מפגש
מוזיקלי עם גורג' סמאן בכפר גוש חלב ,בבית אבן נאה עם תצפית מרהיבה אל הר המירון
והסביבה ,מוזיקה המשלבת מזרח-מערב ומאפשרת שיח רב תרבותי באווירה קלילה ונעימה.

מלון לוט ים המלח
 3-7.9.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי ת”א והמרכז.
 3-7.9.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪1,300 :ב 3-תשלומים של 2 :תשלומים של  ₪433ותשלום  1של .₪434
המחיר לזוג ₪3,100 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪1,033ותשלום  1של .₪1,034
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪2,520ֹֹ :ב 3-תשלומים של .₪840
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "השטיח המעופף" לתאריכים.3.9.2017 ,3.8.2017 ,3.7.2017 :
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 4 ,לילות 5 ,ימים באמצע שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג
ומצוייד היטב .נסיעה בכביש  .6ארוחת צהריים ביום הראשון לנופש במלון .קפה ועוגה במהלך הנופש.
כניסה חופשית לספא ,חדר הכושר ומתקני המלון .חלוקים כנגד פיקדון.
טיולים במהלך הנופש:
ביום הראשון – מוזיאון הזכוכית בערד ,ביום השני או השלישי – עליה למצדה בערב למופע אור קולי.

מלון הוד ים המלח
 3-7.9.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי חיפה והצפון.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪1,210 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪403ותשלום  1של .₪404
המחיר לזוג ₪2,920 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪973ותשלום  1של .₪974
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪2,420 :ב 3-תשלומים של 2 :תשלומים של  ₪807ותשלום  1של .₪806
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "השטיח המעופף" לתאריכים.3.11.2017 .3.10.2017 ,3.9.2017 :
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 4 ,לילות 5 ,ימים באמצע שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר
ממוזג ומצוייד היטב .נסיעה בכביש  .6ארוחת צהריים ביום הראשון לנופש במלון .קפה ועוגה
במהלך הנופש .כניסה חופשית לספא ,חדר הכושר ומתקני המלון .חלוקים כנגד פיקדון.
טיולים במהלך הנופש:
ביום הראשון – מוזיאון הזכוכית בערד ,ביום השני או השלישי – עליה למצדה בערב למופע אור קולי.

מלון רימונים אילת
אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים.
 5-9.11.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי תל אביב והמרכז.
 5-9.11.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי חיפה והצפון.
 12-16.11.2017אמצע שבוע 4 ,לילות 5 ,ימים ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪1,165 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪388ותשלום  1של .₪389
המחיר לזוג ₪2,830 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪943ותשלום  1של .₪944
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪2,375 :ב 3-תשלומים של 2 :תשלומים של  .₪792ותשלום  1של .₪791
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת ״השטיח המעופף״ .10.1.2018 ,10.12.2017 ,10.11.2017
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון 4 ,לילות 5 ,ימים באמצע שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג
ומצוייד היטב .כולל נסיעה בכביש  .6ארוחת צהריים ביום הראשון לנופש במלון .קפה ועוגה פעם אחת
במהלך הנופש .כניסה חופשית למתקני המלון .לרשות האורחים :פינת קפה בחדרים ,בריכה חיצונית.
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מלון רויאל ריזורט –סוף שבוע אילת
 9-12.11.2017סוף שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי תל אביב והמרכז.
 9-12.11.2017סוף שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי חיפה והצפון.
 9-12.11.2017סוף שבוע 3 ,לילות 4 ,ימים ,גמלאי ירושלים הדרום והמרכז.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪815 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪272ותשלום  1של .₪271
המחיר לזוג ₪2,130 :ב 3-תשלומים של .₪710
המחיר ליחיד בחדר בודד ₪1,735 :ב 3-תשלומים של 2 :תשלומים של  ₪578ותשלום  1של .₪579
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת ״השטיח המעופף״ לתאריכים,9.12.2017, 9.11.2017 :
.9.1.2018
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון3 ,לילות 4 ,ימים סוף שבוע .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג ומצוייד
היטב .כולל נסיעה בכביש  .6ארוחת צהריים ביום הראשון לנופש במלון .קפה ועוגה פעם אחת במהלך
הנופש .כניסה חופשית למתקני המלון.

נופשון מלון כינר  -לציבור הדתי
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 21-22.11.2017לילה אחד ,אמצע שבוע ,גמלאי ת"א והמרכז.
 21-22.11.2017לילה אחד ,אמצע שבוע ,גמלאי ירושלים והדרום.
מחיר הנופש:
המחיר ליחיד בחדר זוגי ₪113 :בתשלום אחד.
המחיר לזוג ₪626 :ב 3-תשלומים 2 :תשלומים של  ₪209ותשלום  1של .₪208
המחיר ליחיד בחדר בודד 468 :ב 3-תשלומים של .₪156
התשלום באמצעות כרטיס אשראי לחברת "הדקה ה "90-לתאריכים,21.12.2017 ,21.11.2017 :
.21.1.2018
המחיר כולל:
אירוח על בסיס חצי פנסיון ,לילה אחד 2 ,ימים .הסעה הלוך ושוב באוטובוס מפואר ממוזג ומצוייד
היטב .נסיעה בכביש  – 6בהלוך בלבד .כניסה חופשית למתקני המלון.
הנופש יכלול  2ימי טיול כולל מדריך כמפורט להלן:
יום טיול יום הראשון לנופש  -יציאה מת"א ומירושלים  .08:00נסיעה לקברות צדיקים :מירון,
עמוקה ,חוני המעגל .ביקור במרכז מבקרים בכפר הצ'רקסי ריחניה  .ארוחת צהריים (ע"ח
הגמלאי) .נסיעה למלון כינר וארוחת ערב במלון.
יום טיול יום השני לנופש  -ארוחת בוקר במלון .ארוחת צהריים ארוזה מטעם המלון .נסיעה
לקבר רבי מאיר בעל הנס ,רבי עקיבא ,קבר האמהות .ביקור בגן הלאומי בית שאן .מדריך
מקומי.

לתשומת לבכם
מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!
קבלת החדרים מותנית בהצגת תעודת גמלאי/ת בלבד
תנאי ביטול:

במידה ולא ימצא מחליף ברשימת ההמתנה יחוייב הגמלאי עפ"י התנאים הבאים:
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של פחות מ 30-יום מיום היציאה לנופשון/נופש –
דמי ביטול בסך .₪150
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  14יום מיום היציאה לנופשון/נופש -
דמי ביטול עבור לילה אחד.
ביטול הנופשון/נופש בהודעה של  7ימים מיום היציאה לנופשון/נופש -
יחוייב הגמלאי בתשלום מלא.

ייתכנו שינויים בתכניות של כל המלונות.

להלן רשימת מועדוני הגמלאים בהם ניתן להירשם לטיולים/נופשון/נופשונים:
מועדון גמלאי
תל-אביב יפו

רח’ המסגר ,45
(קומה ד’) ,ת”א

ימים :א’-ה׳
בין השעות:
10:30-12:30

דוד בחני

03-6265451

מועדון גמלאי
נתניה

בתאום טלפוני

שמעון חייט

052-2503850

מועדון גמלאי
רעננה

רח’ אליעזר יפה ,1
רעננה

שמוליק לוי/הרצל אליחי

09-7455441

מועדון גמלאי
פתח-תקווה

רח’ ההסתדרות ,19
מועצת הפועלים,
קומה ד’ ,פ”ת

רונן כהן

03-9041434

מועדון גמלאי
ראשון לציון

רח’ האחים זייגר ,5
ראשון לציון

מירי אריאל

03-9679098

שאול עמית
מימון עובדיה

050-9405040
08-9312705

משה כוכבי

08-8523000

שם הנציג

טלפון

ניסים ססבון
נופשים
פיני שוורצברד
נופשונים

04-8618501

שלמה נחמיאס

04-6790916

אנדריי בוהדנה

04-9820199

גבריאל שמשון

04-8265224

אגי צו’בן

04-6333070

יאיר ברד

050-6762294

שם הנציג

טלפון

דנה ניסני /רפי בן-עטר/
אבי עמרם /משה שמש

02-5671111

אהרון ששון
דוד עייש

08-6752714

יגאל דיטשי

08-6288111
08-6233811
08-6232888

מועדון גמלאי
חיפה

רח’ י.ל .פרץ ,32
חיפה

מועדון גמלאי
טבריה

בית גינסבורג
רח’ טרומפלדור ,1
טבריה

מועדון גמלאי
נהריה

דרך יחיעם ,7
נהריה

מועדון גמלאי
עפולה

ריכוז עובדים,
עפולה

מועדון גבעת
אולגה

מתנ”ס רעים
המגינים ,7
חדרה

מוקד צפת

מתנ”ס בלום
הרצל ,15
צפת

בתאום טלפוני

שם המועדון

כתובת

שעות פעילות

מועדון גמלאי
ירושלים

רח’ שופן ,12
(קומה )3
ירושלים

מועדון גמלאי
אשקלון

הר כנען ,20
מתנ”ס ברנע

ימים :א’,ב’,ג’,ד’
בין השעות:
10:00-13:00
ימים :א׳ ,ג׳ ,ה׳
בין השעות:
10:00-12:00

מועדון גמלאי
ב”ש

שיכון דרום ,רח׳
המכבים (מול בית )21
באר-שבע

סניף אשדוד

ימים :א’ ,ג’
בין השעות:
10:00-12:00
ימים א׳ ,ד’
9:00-11:00
ימים :ב’-ה’
בין השעות:
11:00-13:00
ימים :א’ ,ג’ ,ה’
בין השעות:
10:00-12:00
ימים :א’-ה’
בין השעות:
10:00-12:00
ימים :ב’ ,ד’
בין השעות:
09:00-11:00

ימים :א’ ,ג׳ ,ה’
בין השעות:
09:00-12:00
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טופס הרישום לנופשון/נופש ניתן לקבל במועדוני הגמלאים.

חיפה והצפון

שם המועדון

כתובת

שעות פעילות

מועדון גמלאי
רחובות

ירושלים והדרום

רח’ גבריאלוב ,20
(מתנ”ס קרית משה)
רחובות
רח’ נתן אלבז 25
רובע ו’ אשדוד
מתנ”ס בית לברון

תל-אביב והמרחב

שם המועדון

כתובת

שעות פעילות

שם הנציג

ימים :א’,ג’,ה’
בין השעות:
09:30-12:00
ימים :ב’,ה’
בין השעות:
10:00-12:30
ימים :ב’ ,ד’
בין השעות:
10:00-12:30
ימים :ב’
בין השעות:
10:00-12:00
ימים :ד’
בין השעות:
10:00-13:00

טלפון

טופס הרשמה לנופשון/נופש
שם משפחה:

שם פרטי:

המועדון בו בוצע הרישום:

ת .זהות 9( :ספרות)

			
טלפון נייד:

		
טלפון בבית:

									
כתובת:

פרטי ההזמנה:

אבקש להירשם לנופשון/נופש (הקף בעיגול את המבוקש)
* האם נעשה שימוש בסבסוד במהלך שנת  :2017כן/לא (הקף בעיגול את המבוקש)
סכום לתשלום:
תאריך הנופשון/נופש
התשלום בוצע ב :מזומן  /צ'ק  /אשראי (הקף בעיגול את אמצעי התשלום בו השתמשת)
במידה ואמצעי התשלום בו בחרת הינו צ'קים ,נא מלא/י את הפרטים הבאים:
		
מס הצ'ק

בנק

		
סכום

תאריך הצ'ק

		
מס הצ'ק

בנק

		
סכום

תאריך הצ'ק

		
מס הצ'ק

בנק

		
סכום

תאריך הצ'ק

במידה והנרשם הינו/ה אלמן/ה של גמלאי/ת בזק ,יש לציין את שם הגמלאי/ת ות.ז.
ת .זהות

		
שם הגמלאי

התחייבות הגמלאי/ת:

 .1ידוע לי כי הסבסוד בגין הנופשון/נופש ( ₪500/400בהתאמה) הוא עבור נופשון או נופש אחד בשנה
בהתאם ליתרה הקיימת .2 .ידוע לי כי הזכאות לניצול הסבסוד מותנית בהיותי גמלאי/ת של חב'
בזק וחבר/ה בעמותה בעת מימוש הנופשון/נופש .הנני מתחייב/ת להשלים את ההפרש בין יתרת
הזכאות לבין מחיר הנופשון/נופש במידה ויתברר כי אינני עומד/ת בקריטריונים הנ"ל או שניצלתי את
הסבסוד עפ"י המפורט בסעיפים  1ו 2-לעיל .3 .ידועים לי תנאי ביטול הנופשון/נופש בארץ כמפורט
בדף ההנחיות .4 .במידה ואמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי יתבצע התשלום באמצעות כרטיס
אשראי אישי שלי בלבד וידוע לי ,כי באם מסיבה כלשהי יופסקו התשלומים בגין התחייבותי בכרטיס
אשראי שלא יכובד ,זכאית חברת הנסיעות בשיתוף עם העמותה לנקוט בכל ההליכים לצורך גביית
החוב .5 .ידוע לי ששעת קבלת החדרים ומיקום החדרים במלון בהתאם לתפוסה במלון .ידוע לי
שעקב תפוסת יתר במלון יוצע לי מלון חלופי ,האחריות לגבי מיקום החדרים אינה באחריות העמותה.
 .6ידוע לי כי עמותת הגמלאים (לרבות מועדון הגמלאים) לא יהיו אחראים ,בכל אופן שהוא ,לכל נזק ו/
או הוצאה ,ישירים או עקיפים ,שיגרמו לי במהלך הטיול ,לרבות נזקי גוף ונזקי רכוש עד הגעתי לנקודת
האיסוף/למקום הנופשון/נופש וכי אהיה אחראי לאמור בעצמי ולבדי (מבלי לגרוע מאחריות הספק
המארגן את הטיול ,ככל שהיא קיימת).
חתימת הגמלאי/ת
שם הגמלאי/ת
		
תאריך
נא לחייב את כרטיס האשראי ויזה/ישראכרט (מחק את המיותר)

		
אל:
		
מס' כרטיס
 3ספרות

		
ע"ש

בתוקף עד

אבקש לנכות מכרטיס האשראי סך
(עד  3תשלומים שקליים ללא ריבית).

ת.ז.
(חודש/שנה)
 .₪ב-

טלפון הגמלאי/בעל הכרטיס:
			
תאריך

			
חתימת בעל הכרטיס

תשלומים

