
 

 

 
 

את מזמינים , דן פנורמה אילת, איסתא בית שמש ומלון ארגון הממונים על הבטיחות בישראל
ש' –באילת בימים ה'שיתקיים  , להשתתף בסמינר מקצועימשפחותיהם חברי הארגון ובני

 סופ"ש  2-4/03/2017 בתאריכים

 באילת "דן פנורמה" במלון

 בהרצאות מוכרים לצורכי כשירות תימי השהות בסמינר וההשתתפו

 

 הסמינרסדר 
 יום חמישי

 בתערוכה. הגעה עצמאית למלון דן פנורמה אילת, קבלת פנים והסתובבות 09:00-12:30

  .פתיחת הכנס באולם המליאה המרכזי  12:30-13:30

 רגולטורי, כלכלי, עסקי) סיכונים והערכת מעקב, טיפול כולל סיכונים ניהול 13:30-15:00

 (ותדמיתי

 .וחקירתן עבודה בתאונות לטיפול החדש הנוהל לקראת הבטיחות ממונה הכנות 15:00-17:00

 .בסגנון "תאוות בשרים" ארוחת ערב בחדר האוכל של המלון 19:30

 . אפ של ארז שלם עם אלכוהול ושתייה מופע סטאנד 21:00

 



 

 

 יום שישי

  ארוחת בוקר ישראלית עשירה. 07:00-09:00 

 למה תעופה היא אמצעי התחבורה הבטוח ביותר 09:00-10:45

 חשיבות הבטיחות בתעבורה בענף הבטיחות 11:00-13:00

 סיכום הסמינר והסבר על הפעילויות הקרובות של הארגון. 13:00-14:00

 קוקטייל קבלת שבת באולם המליאה. 17:00-18:00

 ארוחת ערב 19:30

 .ערב יווני המלווה בצייסרים ומליחים 21:00

 יום שבת

 ארוחת בוקר ישראלית עשירה. 08:00-12:00

 .ובאולם המרכזי טיפוח האישה שימוש חופשי במתקני המלון 11:00-13:00

 ארוחת צהריים 13:00

 הפסקה מתוקה באולם המליאה. 17:00

 עזיבת החדרים בצורה עצמאית. -מוצ"ש 

 

 קבלת חדרים לפי זמינות המלון

  



 

 

 

 (.לפרטים איסתא –)קיימת אפשרות לרכוש כרטיסי טיסה במחירים אטרקטיביים 

כולל לילה חצי פנסיון ולילה פנסיון מלא )כולל ארוחת צהריים בשבת( על בסיס הינו האירוח 

 ., ללא תוספת תשלוםיציאה מאוחרת בשבת

 עלויות:

 1,800₪  ......................................................המצוין........ הפנסיון ב"ע לילות 2 ל לזוג המחיר

 1,560₪  . ..........................................................המצויןלילות ע"ב הפנסיון  2ד ל המחיר ליחי

 2,290₪   .........................................לילות ע"ב הפנסיון המצוין 2ל  המחיר לשלושה מבוגרים 

 2,200₪   ...................................לילות ע"ב הפנסיון המצוין 2המחיר לזוג+ ילד בחדר הורים ל 

 2,600₪  ...........................לילות ע"ב הפנסיון המצוין 2ילדים  בחדר הורים ל  2המחיר לזוג+  

 3,020₪  ...........................לילות ע"ב הפנסיון המצוין 2ילדים  בשני חדרים  ל  2המחיר לזוג+  

 3,420₪   ..........................לילות ע"ב הפנסיון המצוין 2ילדים  בשני חדרים  ל  3המחיר לזוג+  

  550₪   ............................................לילה נוסף לזוג )רביעי ו/או שבת(..... ..........................

  ש"ח 70עד גיל שנתיים בחדר הורים * תוספת תינוק 

 ארגון הממונים על הבטיחות ומשפחותיהם!* המחירים הינם לכל הסופ"ש לחברי 

 .₪ 400* אורח שאינו חבר ארגון יידרש לשלם תוספת למחיר בסך 

 ליום. ₪ 150*  מחיר לחבר המעוניין להשתתף בהרצאות הסמינר בלבד הינו 

 

 תוספת מחיר לשדרוג חדר:

 ₪  200... ........................................................................................חדר סופריור

 ₪  380..................................... ....................................................אקזיוטיבחדר 

 ₪  680........................................................... כולל כניסה לטרקלין דן טראסחדר 

 

 זמינות החדרים במלון *השדרוג לפי

 *המחירים הינם לכל סוף השבוע

 * כמות החדרים מוגבלת, ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה!

 

 

 

 



 

 

 להרשמה ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר:

 איסתא בית שמש:

 02-9998080טלפון: 

 03-6073954פקס: 

 veredlevy@issta.co.il, דוא"ל:  4854587-052ורד לוי: 

 meitalyair@issta.co.ilדוא"ל: 7395661-050מיטל יאיר, מנהלת סניף איסתא בית שמש: 

 ארגון הממונים על הבטיחות:

  memunim@netvision.net.il, דוא"ל:8599301-08משרדי הארגון: 

 153-8-8599303פקס: 
 

בעת ההרשמה חברות בארגון הממונים על  לסמן* לצורך קבלת המחירים המסובסדים יש 
 קישור לטופס ההרשמה ולצרף אסמכתה הבטיחות

 

 ביטולים

 על המבטל יהיה לשאת בעלות עבור לילה אחד. -ימים 30ימים עד  65-מ

 לפני מועד הסמינר תחול חובת תשלום מלאה כפי שהוזמנה. ימים  30-מ

  

mailto:veredlevy@issta.co.il
mailto:meitalyair@issta.co.il
mailto:memunim@netvision.net.il
http://www.memunim.org.il/html5/Web/1168/2017/eilat/form2017.pdf
http://www.memunim.org.il/html5/Web/1168/2017/eilat/form2017.pdf


 

 

 דן פנורמה אילת

 

ללגונה של אילת ובמרחק הליכה קצרה מהחוף הצפוני של העיר, דן פנורמה אילת הוא משקיף 

הבחירה הטבעית לנופש זוגי או משפחתי מפנק. עם מתקני נופש מתקדמים, תפריט עשיר 

ופעילויות לכל המשפחה, המלון באילת מציע את התמורה הטובה ביותר לכספכם, מבלי להתפשר 

ים של רשת מלונות דן. המלון באילת מציע מבחר חדרים על השירות והמקצועיות המוכר

מרווחים ומעוצבים, עם מרפסות המשקיפות ללגונה הצפונית ולהרי אדום. התפריט הקולינרי 

המפתה כולל ארוחות בוקר וערב מפנקות, שפע של בשרים על האש ומזנון סלטים מגוון ומרענן. 

לאורך כל היום, בר משקאות עשיר ומיני  הטרקלין החלבי המשקיף למרינה מציע סעודות קלות

 .מאפים וקינוחים

                                               

כל החדרים והסוויטות מעוצבים בסגנון מודרני מרהיב, ותוך הקפדה יתרה על הנוחות וההנאה 

 של האורחים

  

http://www.danhotels.co.il/cs/groups/danhotels/documents/is1siteelements/is1_img_pe_room_standard_3.jpg
http://www.danhotels.co.il/cs/groups/danhotels/documents/is1siteelements/is1_img_pe_room_superior2.jpg


 

 

מלונות דן, הוא המקום המושלם מועדון דנילנד, אטרקציה ייחודית של רשת  – דנילנדמועדון 

( לשחק ולהשתעשע, בזמן שההורים יכולים לתפוס קצת שלווה או 10-4לאורחים הצעירים )גילאי 

לצאת לטיול קצר באזור. על האווירה העליזה מופקד צוות המדריכים המסור של מועדון דנילנד, 

ת, סדנאות יצירה, שידאג להעסיק ולשעשע את ילדיכם במהלך כל היום עם מגוון של הפעלו

שעשועים ומשחקי מחשב. בשעות הערב נהנים הילדים מתוכניות ומופעי בידור המותאמים 

 במיוחד עבורם.

 חייבים בהשגחת מבוגר; 6תחת לגיל מ ילדים

 18:00-ל 15:00ובין השעות  13:00-ל 10:30פתוח מדי יום בין השעות 

ריאות הכולל חדר כושר וסאונה. הכניסה ניתן ליהנות ממועדון בבמלון  – מועדון בריאות וספא

. חדרי הטיפולים והמסאג'ים מוצעים בתוספת (30)במקום  ₪ 15בתשלום של למועדון הבריאות 

 .בתיאום מראש( 15%לאורחי הסמינר תינתן הנחה של ) תשלום

שירותי כביסה , קונסייארג'  ,הציבוריים ובשטחים בחדרים חינם Wi-Fi אינטרנט -המלון שירותי

חנייה , בשבת( הסעות משדה התעופה למלון )לא, דלפק תיירות לאטרקציות של אילת, וניקוי יבש

 .כספותו בית כנסת, טלוויזיה בכבלים, בחינם על בסיס מקום פנוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


