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 ים המלח – 4סמינר ארגון מ

 

  4ארגון מ השנתי של  אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לסמינר  

 . ים המלח ,במלון קראון פלאזהים שיתקי

 שבת(-יתקיים בשני מחזורים: )ימים ה' הסמינר

  3-5/6/21 - ראשון מחזור 
  10-12/6/21 - שני מחזור 

 

 
ים המלחמלון   נופים   קראון פלאזה  לאורחיו  ומציע  לחוף  בסמוך  נמצא 

מתוקים   מים  בריכת  מוצעת  המלון  לאורחי  משודרגת.  נופש  וחוויית  מרהיבים 

עם   מחוממת  בריכה  הכולל  מאד,  גדול  ספא  בריכות ומתחם  המלח,  ים  מי 
יש    . גופרית, סאונה רטובה וסאונה יבשה, ומבחר עצום של טיפולי ספא מפנקים

במלון גם חדר כושר. במלון מסעדה עם מבחר מנות עשיר ומשובח, לובי בר  
 בר בבריכה. בעם משקאות ומנות חלביות  

 . חניה פרטיתלמלון חדרי המלון מעוצבים בסגנון אלגנטי ומושקע. 

 
 
 

 : * תכנית הסמינר
 

 (** )יום השתלמות יום חמישי

 .עצמאית –וצהריים רוחת בוקר א למלון קראון פלאזה בים המלח הגעה עצמאית 

 

 קבלת חדרים   15:00

 במלון  ארוחת ערב    18:00-20:00

 עם אהרון פררה   -"שירים וסיפורים מהחצר הירושלמית"  20:30-21:30
 

יליד ותושב ירושלים משתף את הקהל בחוויות מנוף ילדותו,    פררה 

פררה   )אברהם  אבא  בבית  ששמע  המרגשים  והסיפורים  השירים 

המופע מוגש בחן   ז"ל(, הרומנסות הספרדיות והדמויות הצבעוניות.
 והומור ובשיתוף הקהל. 

 בנוסף במופע מחווה ליגאל בשן ז"ל. 

  

 

 

 יום חמישי הינו יום חופש.  – במוסד זמני    ר ב'ודו צוות מחקרלעובדי **  

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw3LqIQHhaHV1AoPOU5vrU6r&ust=1616512362257000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKil9_yXxO8CFQAAAAAdAAAAABAD


  
 

 

 יום שישי

 במלון   ארוחת בוקר   7:00-9:30

 טיול לנחל בוקק  10:00-12:00

יציאה רגלית מהמלון.  הסיור בהדרכת מורה דרך  
פארק התמרים בפתחו של נחל  מוסמך כולל את:  

בוקק, "מפעל" קדום למוצרים חקלאיים, מערכת  

כל  שזורמים  מים  בו  בוקק  נחל  קדומה,  השקיה 
חיים  בעלי  צמחייה,  מים,  בריכות  מפלים,  השנה, 

 ונוף מקסים של דרום מדבר יהודה. 
כשעתיים.   קליל  מיםסיור  בתוך  מההליכה   חלק 

להל המתאימות  נעליים  עם  להגיע  יש  יכה לכן 
 במים )לא כפכפים(.

 

 חזרה משוערת למלון   12:30

 במלון  ארוחת ערב  19:00-20:00

 הרצאתו של אלמוג בוקר   -"משהו קטן וטוב"  20:30-21:30
 

אלמוג בוקר לוקח אתכם למסע מאחורי הסיפורים: איך דיווח קצר מוביל  
יסבוק שגורם לשר הביטחון להודות ילהדחה של ראש העיר, פוסט בפ

ומוביל  בטעות   מדינה  שמקפיץ  בטוויטר  ציוץ  ואפילו  מדיניות  ולשנות 
ב חיים  מציל  בקורונה.   150- לטיפול  לבד  נלחמו  עכשיו  שעד    קשישים 

 .ולפעמים אפשר לעשות זאת גם באמצעות משהו קטן וטוב

 תום שבי

 במלון   ארוחת בוקר   7:00-10:30

   חופשי במתקני המלוןשימוש  

 ארוחת צהריים במלון  13:00-15:00

 פינוי חדרים   18:00

 

 

            שימו לב, ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר. *  

 

 סמינר מהנה

 

 
 
 
 
 



  
 

 :4ישום לסמינר ארגון מר

 

 ₪.   2,760  – עלות לחדר זוגי ֎

 

 . 2021לשנת  ו/ה₪ לחבר/ת ארגון מיתרת 200עד  – ניתן להשתמש בסבסוד ממ"מים ➢

 

 המחיר כולל: 

 . קראון פלאזה ים המלח במלון  סדלאקשני לילות בחדר זוגי  •

 הריים חמה בשבת + ארוחת צחצי פנסיון  •

 כניסה חופשית לספא  •

 הרצאות 2 •

 דריך סיור רגלי עם מ •

 עזיבה במוצ"ש  •

 מצורף תפריט טיפולים בספא המלון.   •

 על המחירים הרשומים בתפריט.הנחה   10%יקבלו משתתפי הסמינר   –לידיעתכם 

 

 תשלוםרישום ו

 bvlada@technion.ac.ilאנא פנו במייל:  -לביצוע הרישום 

 לשלם:  ברצונכם כיצדיש לציין בעת הרישום 

   )פרטי החשבון לביצוע ההעברה יועברו למי שיבחר באפשרות זו(  העברה בנקאיתתשלום ב •

חובה לבצע רישום  .   1.7.21 -ו ,1.6.21 לתאריכים: תשלומים שווים,   2עד   - צ'קיםתשלום ב •

טלפונית  לוודא איתנו יש  .השאיר צ'קים בתא הדואר ליד דלת משרד הארגוןבמייל, ואח"כ ל

 . שהוצאנו את הצ'קים

 

עד גמר המקומות.  -לסמינר ההרשמה 
 כל הקודם זוכה!  -מס' המקומות מוגבל 

 

 : שימו לב

 ההשתתפות מותנית בהצגת תו ירוק. ➢

 יש מספר חדרים מוגבל לכל מחזור.  . על בסיס כל הקודם זוכה – רישום במייל ה ➢

 ! אין קבלת קהל בארגון ➢

mailto:bvlada@technion.ac.il

