
שימו לב! האירוח מיועד לבוגרי שמחת הלב ובני משפחתם. 
מס' החדרים מצומצם וצפוי ביקוש רב. כל הקודם זוכה!

לפרטים ולהרשמה
בטל: 08-9364656
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בימים שלישי-חמישי 
 ,22-24.10.19

כ"ג-כ"ה בתשרי תשע"ט
במלון גני ירושלים-ירושלים

מה בתוכנית?
סודי לגמרי!

כמיטב המסורת ב"שמחת הלב"
 יהיו צחוקים, כיף ואקשן

הכנס הינו באירוח חצי פנסיון תוכניות עשירות
ומסובסד ע"י שמחת הלב
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את הטופס המלא עם חתימה יש לשלוח :
simchathalev.il@gmail.com לפקס 08-9462285 או במייל

שימו לב!  חובה לאשר קבלת הטופס וההזמנה בטל': 08-9364656

שם פרטי ומשפחה: _________________________________                

טלפון: _________________________________________                 

מידת חולצה לליצן/ית: __________

ברצוני להזמין אירוח במלון גני ירושלים
http://jerusalemgardenshotel.com/  02-6558888

רח' זאב וילנאי 4, קרית משה, ירושלים 96
□ זוג במחיר 1,500 ₪.

□ זוג + ילד )עד גיל 12( בחדר הורים- 2,000 ₪

□ ילד מעל גיל 12 בחדר הורים- 700 ₪

□ זוג + 2 ילדים )עד גיל 12(  בחדר הורים- 2,500 ₪

□ יחיד )לבד בחדר( 1,400 ₪

□ יחיד בחדר רגיל עם ליצנים נוספים )עד 3 ליצנים בחדר(- 700 ₪ לאדם

□  יחיד ביחידה משפחתית עם ליצנים נוספים )עד 3 ליצנים ביחידה (  850 ₪ לאדם.

□   תינוק- 50 ₪

הערות/ בקשות מיוחדות: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________

* שימו לב ! אנו נשתדל להיענות ולהתחשב בבקשות מיוחדות, אך לא נוכל להתחייב לכך.
                          

תנאי ההזמנה וביטול בהתאם לנספח ההזמנה המצ"ב.

חתימה: ___________________             תאריך: ___________________

בס"ד

טופס הזמנה לכנס השמחה
22-24.10.19   כג'-כה תשרי תש"פ

ימים שלישי- חמישי

"שמחת הלב – איגוד הליצנים הרפואיים" )ע"ר 58038858-5(
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תשלום בכרטיס אשראי

מס' כרטיס: ______________________________________________

תוקף: ______________                ת.ז. בעל הכרטיס: _________________________

סה"כ לתשלום: ________________                 מס' תשלומים: __________ )עד 3 תש'(

תאריך: ________________                      חתימת בעל הכרטיס: ______________

 תשלום בהעברה בנקאית

שמחת הלב, בנק דיסקונט, סניף 045, ח-ן 2686.

אישור על העברה בנקאית יש לשלוח לפקס 08-9462285.

בס"ד

אופן ביצוע התשלום:

    שימו לב !
חובה לוודא קבלת ההזמנה ושיבוץ בחדרים 

במשרדי שמחת הלב, טל' 08-9364656
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