
 

 

 

 
 

 

"זכור   תמיד   להירדם   עם   חלום ולהתעורר עם מטרה"  

 

The   event    for 2022 in the production of the 
Organization of Safety Supervisors 

 is going to be amazing 



 
c'est pas pour le moral 



https://www.vert-hotels.co.il/vert-lagoon-netanya-hotel 

.                                                                                                                           

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

,  היינו באילת ובים המלח                                                                                     

,  ראינו  את שבעת פלאי הארגון  
.   שלא ישכח, בכל מקום , מכל מסע  ,רשמנו זיכרונות מפסיפס של חברים בתוך תמונה   



!השליחים  ורוח החופש , הסמינר,  בשם ההנהלה         

The champion Winners Club invites you         

.מצטרפים חדשים ובני המשפחה, חברי הארגון   
                       

Suitcase  trolley           תתחילו לארוז את ה-  





?                                                    כמה ?איפה ? איך ? מה ? מתי 
               13:00יום חמישי מהשעה    06.01.2022מתאריך             

.         מוצאי שבת  08.01.2022  -ועד ל                                        
                                                                                      " Vert  

lagoon                  "   

השוכן על חוף ימה של                                           , בית מלון מפואר
.                                                    ברחוב צפת, העיר נתניה         

(.ווסט לגון נתניה ,  בוויזהקלד )                        

 

ימי עיון מרתקים שיוענקו בחינם                              2בסמינר יתקיימו 
. לממונים שיתארחו במלון וישתתפו בסמינר                    

 

אירוע המרכזי  יתקיים ביום חמישי בערב ובו נעניק                          ה
"                      ליקירי הארגון ומתנדביו" תעודות הוקרה                

.                              מליחים ושתייה+ הופעת אומנים                    
  והגיהותחברי ארגון הממונים על הבטיחות                                   

עולים עוד שלב .... היכונובישראל                                           
. בסטנדרטים שהצבנו לעצמינו  



 תשאלו את החברות והחברים שהשתתפו                               

.בסמינר אילת וים המלח                                 

. 
:הערות  

ארגון  התשלום באתר
 הממונים על הבטיחות 

+  ימי עיון : כולל

+  ספא +  כיבוד 

האירוע מרכזי 
.והופעת אומנים  

סופשבוע חצי  פנסיון           המחיר   

שבת ,  שישי, חמישי   

ש"עזיבה במוצ  

.' שח 2790. - כלול  לזוג  

.שוהים  עד למוצאי שבת  
 

'שח 2580. - כלול   ליחיד 

ארוחת צהרים נוספת        

.לאדם' שח 120.-     
 

' שח 3744. - כלול  חדר לשלושה  

תשלומים                 2עד 

.בכרטיס אשראי      
 

 כלול
 כלול

'שח 3888 .-  
' שח 3480. -  

ילדים 2+ חדר לזוג   
ילד + חדר לזוג   

המחיר סופי כנגד קבלה  

 שתשלח באופן ממוחשב
 

,הזדרזו  
.מקומות מוגבל' מס  

עד  גיל  0תוספת לילד מגיל  
 שנתיים     ללא תשלום



  להלן הנחיות משרד הבריאות בעת הגעה וכניסה למלון 

 .למחוסנים. 1  

 למחלימים. 2  

 שעות לפני ההגעה 24נבדקי קורונה שלילית . 3  

.שעות לפני ההגעה 24 - 12ילדים עד גיל . 4  

 

   


