
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

, דניאל ים המלח מלוןואיסתא בית שמש , ארגון הממונים על הבטיחות בישראל

שיתקיים  בסמינר מקצועי, להשתתף משפחותיהם ובני את חברי הארגוןמזמינים 

 סופ"ש 5201/9/05-3 ש' בתאריכים–בימים ה' בים המלח
 דניאל ים המלחהספא  במלון

 ז, תוכנית ותכנים יפורסמו בהמשך.לו" -בהרצאות מוכרים לצורכי כשירות תימי השהות בסמינר וההשתתפו

 :עלויות

 ₪  1,990................................... ........לזוג  ...................................

 ₪  1,860................................ ........יחיד בחדר..............................

 ₪  2,810שלושה מבוגרים בחדר..................................................... 

 ₪  2,550................................. ........זוג + ילד בחדר הורים ............

 ₪  2,950.................. .......הורים...................זוג + שני ילדים בחדר 

 ₪  4,100זוג + שלושה ילדים בחדר הורים....................................... 

 ₪ 1,730...................... ........שני ילדים בחדר נפרד.........................

 ₪ 2,000....... .......................נפרד....................שלושה ילדים בחדר 

  ₪     100................... ......ארוחת צהריים בשבת לאדם....................

  ₪     80ארוחת צהריים בשבת לילד............................................... 

  ₪    670.... ......שבת(..... .......................לילה נוסף לזוג )רביעי ו/או 

 , ארוחת צהריים בתיאום מראש.האירוח על בסיס חצי פנסיון *

 . ₪ 40* תוספת תינוק 

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

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

 .המחירים כוללים מע"מ *

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

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



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 תוספת מחיר לשדרוג חדר לשני לילות:

 ₪  130חדר קלאסיק+ מרפסת........................................................ 

 ₪  255חדר דלקס.......................................................................... 

 ₪  385חדר דלקס + מרפסת........................................................... 

 ₪  640חדר משפחה+ מרפסת......................................................... 

 ₪  1,150חדר קלאב דלקס+ מרפסת................................................ 

 

 *השדרוג לפי זמינות החדרים במלון

 02-9998080* לשדרוגים נוספים ניתן לפנות לורד 

 ניתן ליצור קשר:להרשמה ופרטים נוספים 

 איסתא בית שמש:

 02-9998080טלפון: 

 03-6073954פקס: 

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

 7395661-050בית שמש: מיטל יאיר, מנהלת סניף איסתא 

 meitalyair@issta.co.ilדוא"ל:

 ארגון הממונים על הבטיחות:

  memunim@netvision.net.ilדוא"ל:,  8599301/2-08 :יעל/ נופר

 , 050-9755822 :ירון חי, רכז תרבות כנסים ואירועים, ארגון הממונים
 yozik73@walla.comדוא"ל: 

 

לצורך קבלת המחירים המסובסדים יש לציין בעת ההרשמה חברות בארגון * 
 טופס ההרשמה נמצא בדף האחרון, על הבטיחות הממונים

 

 ביטולים

 . ₪ 250על המבטל לשאת בדמי ההרשמה על סך   -יום לפני הסמינר 30עד 

 על המבטל יהיה לשאת בעלות עבור לילה אחד. -יום לפני הסמינר 14עד 

 חול חובת תשלום מלאה כפי שהוזמנהיום לפני מועד הסמינר ת 14 -החל מ
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 מקצועי ים המלח  לו"ז סמינר 

 

 :יום חמישי

  למלון ספא דניאל ים המלח,הגעה עצמאית      09:00-12:00

 והסתובבות בתערוכהקבלת פנים                    

 המרכזיפתיחת הכנס באולם      12:30-13:00

 הרצאות )יפורסם בהמשך(     13:00-17:00

 ארוחת ערב בחדר האוכל של המלון      19:00

 באולם המלוןפעילות בידורית       20:30

 

 :יום שישי

 ארוחת בוקר ישראלית עשירה     07:00-09:00

 המשך הסמינר -םהתכנסות באול     09:00-10:00

 סיור מקצועי מפעלי ים המלח     10:00-14:00

 קוקטיל קבלת שבת     17:00-18:30

 ארוחת ערב מסורתית לכל העמים      18:30

 המלוןמופע בידורי של צוות       22:00

 

 :יום שבת

 ארוחת בוקר ישראלית עשירה     08:00-11:00

 שימוש חופשי במתקני המלון     11:00-15:00

 עזיבת החדרים בצורה עצמאית     מוצ"ש

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 מלון דניאל ים המלח

לון דניאל ים המלח, מרשת מלונות טמרס, מציע לכם נופש בים המלח עם חוויה בלתי מ

שילוב ייחודי של בילוי, פנאי, ספא וטבע בסטנדרטים הגבוהים ביותר באזור  - נשכחת

 .המלונות של עין בוקק

כפי שבא לידי ביטוי במאפייני  אופיו של המלון מושפע מהאזור הייחודי שבו הוא ממוקם,

 העיצוב האוריינטליים, המגוון הקולינרי העשיר וכמובן, בקבלת הפנים הישראלית החמה

אל ים המלח הוקם תוך דגש רב על יצירת מגוון רחב של פעילויות בידור, בילוי ופנאי מלון דני

לאורחים הנופשים בו. מלבד קומפלקס הספא, מציע המלון מגוון שירותים, מתקנים 

ואטרקציות ייחודיות בים המלח. בדומה לחוויות הבילוי במלונות המובילים בעולם, תוכלו 

 !לילה שלכם מבלי לעזוב לרגע את המלוןלרכז את כל פעילויות הערב וה

פא שיזן, כמו אחיו התאום במלון דניאל בהרצליה, תופס מקום חשוב ומרכזי בתרבות ס

מלון דניאל ים המלח. קומפלקס הספא משתרע על פני שתי  הפנאי והנופש המוצעת לאורחי

מת טיפולים קומת בריכות עם ג'קוזי, סאונות, ועוד שלל מתקנים ייחודיים, וקו -קומות 

המציעה מבחר טיפולי בריאות ויופי ממיטב המסורת של המזרח הרחוק, בשילוב עם טיפולי 

 .ים המלח הייחודיים

 פאב סקוטי ייחודיו באזור ים המלח, מגרש טניס ייחודילרשות האורחים אולם באולינג 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 בים המלח מקצועי לסמינר טופס הרשמה

 ארגון הממונים 
 ימולא כהלכה. לא יתקבל טופס שלא* 

* מילוי פרטים אינו מהווה התחייבות לשריון הנופש, ההרשמה מתבצעת על בסיס כל הקודם 

 זוכה; אישור ישלח במייל חזרה.

 

 שם משפחה :_________________________________________
 

 ______________________________________:_____שם פרטי 
 

 ____________________________________מספר תעודת זהות: 
 

 __________________________________________:פלאפון נייד
 

 __________________________________:כתובת דואר אלקטרוני
 

  חבר ארגון הממונים על הבטיחות בישראל  

 

 _____________________________________  סוג חדר:    

  ארוחת צהריים בשבת   

 

 _____________________________________ מס' כרטיס אשראי

 

       _________סה"כ לחיוב        _________ תוקף

   

 יט(קרד) 3-12( / _______ללא ריבית) 1-3מספר תשלומים : _____

 

 _________________ חתימה:


