Tee off for hope
טורניר הגולף למען ילדי שלוה
יום שני 12 ,בספטמבר 2016

מקדמים חברה סובלנית יותר
אנו מזמינים אתכם להצטרף לאנשי עסקים מישראל
ומהעולם ליום של טורניר גולף ,להשתתף באירוע צהריים
ובטקס חלוקת הגביעים ולהיות שותפים בהשלמת בנייתו
של פארק השילוב החדשני והמתקדם בארץ במרכז שלוה
החדש.
בואו לשחק על המגרש החדש והבינלאומי בעיצובו של האדריכל
הידוע פיט דאי בקיסריה.
סוג התחרות :הכדור הטוב סטייבלפורד  75%והנדיקפ  -בשתי ליגות.
אנו מזמינים אתכם לפגוש בשחקנים הישראלים המובילים ולהצטרף
לאנשי עסקים מקומיים ומרחבי העולם המתאחדים כולם לטובת
פרויקט חיוני זה ולמען ילדי שלוה.
פינוק בספא יוקרתי כלול ביום מיוחד זה.
ביחד ,נשלים את המסלול לתקווה!

לו"ז
 - 9:00 - 8:00הרשמה ואימון
 - 9:00ארוחת בוקר
 - 10:00יציאה למשחק
 - 15:00ארוחת צהריים חגיגית וטקס חלוקת גביעים והגרלות

משחקים ומאפשרים לילדי שלוה לשחק
הכספים שיגויסו במהלך טורניר הגולף יועברו ישירות להשלמת
בנייתו של הפארק הלאומי 'שלוה' .כל צעד שתעשה יקדם את
ילדי שלוה לחיים טובים יותר.
פארק השילוב הלאומי של 'שלוה'  -יהיה הראשון מסוגו
בירושלים והגדול והמתקדם בישראל .הפארק שמוקם
בכניסה מרכז שלוה החדש יהיה פתוח לקהל הרחב ללא
תשלום .הפארק – יהווה כור היתוך בו ישחקו יחד ילדים בעלי
מוגבלויות לצד ילדים נורמטיביים תוך יצירת אינטרקציה עם
השונה ,כשווים.
תמיכתך תסייע בבניית המתקנים המיוחדים של פארק
חשוב זה.

מעט על שלוה
ארגון שלוה דוגל במתן שירות איכותי לילדים בעלי צרכים
מיוחדים ,העצמת משפחותיהם וקידום סובלנות חברתית כלפי
השונה ללא הבדלי דת ,גזע או מין ,התוכניות של שלוה נותנות
את המענה החיוני לילד ולמשפחתו מגיל ינקות ועד לבגרות.
מיזם הסנגור של הארגון ,האירועים החברתיים והמחקר בנושאי
מוגבלויות ובעלי מוגבלות ממשיכים להוות השראה לישראל סובלנית
ומכילה יותר.
הצטרפו אלינו וסייעו לנו להקים עבור ילדי שלוה
את פארק החלומות שלהם!

לפרטים והזמנות:
 02-651-9555שלוחה danielle@shalva.org | 142

שלוה בית נחשון  -רח’ אבן דנן  ,6ת.ד ,34449 .ירושלים 9134302
טלinfo@shalva.org | 02-651-9555 :

חסויות
חסות

עלות

מיקום הלוגו

כמות כרטיסים
כלולים

לוח התוצאות

₪ 50,000

שלט ענק  +חשיפה מורחבת

4

מטריית גולף

₪ 18,000

מיתוג המטריה  +שילט  +רול אפ

3

ברביקיו

₪ 15,000

מיקום הלוגו על דגל הגומה
ועל טי הגומה  +רול אפ

2

חולצות

₪ 10,000

חולצות  +רול אפ

2

ארוחת בוקר

₪ 10,000

מיקום הלוגו על דגל הגומה
ועל טי הגומה  +רול אפ

2

גולף קאר

₪ 7,500

דגלי הגולף קאר  +רול אפ

2

כובעים

₪ 5,000

כובעים  +רול אפ

2

בירה ומשקאות

₪ 5,000

עמדת השתיה  +רול אפ

2

טיים

₪ 4,000

טיים  +רול אפ

1

HOLE-IN-ONE

₪ 4,000

שילוט  +רול אפ

1

מגרש אימונים

₪ 4,000

לוגו על שלט מתחם האימונים  +רול אפ

1

גרין לאימונים

₪ 4,000

מיקום הלוגו על גרין לאימונים  +רול אפ

1

רבעייה

₪ 4,000

גומה  +רול אפ

1

החבטה הארוכה

₪ 4,000

גומה  +רול אפ

1

הקרוב לגומה

₪ 4,000

גומה  +רול אפ

1

בר יין

₪ 3,600

בר יין  +רול אפ

2

כרטיס יחיד

₪ 500

1

הצטרפו אלינו וסייעו לנו להקים עבור ילדי שלוה את פארק החלומות שלהם!

www.golf4shalva.org

