
 
             Swedish International Relief Association 

 
 

Planerar du en resa till Betlehem och/eller Jerusalem? 
 

Boka boende i SIRA-skolans gästlägenheter i Betlehem! 
 
 

SIRA är en svensk stiftelse som driver två specialskolor i Palestina, en i Betlehem och en i Jeriko, för 145 
barn, i åldrarna 5 - 10 år, med olika typer av inlärningssvårigheter. 
 
 

SIRA-vänner, studiegrupper, familjer, konfirmationsgrupper, körgrupper etc. kan 
hyra in sig här under terminerna för självhushåll. SIRA-skolan i Betlehem ligger i 
Beit Jala, mycket nära en stor livsmedelsaffär och flera restauranger, med 
gångavstånd till Betlehems gamla stad och marknad samt Födelsekyrkan med 
mera och nära till hållplats för buss till Jerusalem. 

På SIRA-skolan finns två gästlägenheter med sammanlagt 14 bäddar i en- och 
tvåbäddsrum (boka hel lägenhet eller enstaka rum eller bäddar):  

 
En lägenhet ligger i markplan med uteplats: 
- 3 tvåbäddsrum med dusch och WC 
- 1 enbäddsrum med dusch och WC precis bredvid i korridor 
- kök och allrum  

 
En lägenhet ligger en trappa upp med balkong: 
- 3 tvåbäddsrum  
- 1 enbäddsrum 
- de fyra rummen delar på två duschrum med WC i korridor 
- kök och samlingsrum/sammanträdesrum 

 
De enkla lägenheterna har nyligen renoverats och är fräscha med full 
sängutrustning och köksutrustning för självhushåll. En fin trädgård omger skolan 
och lägenheterna. 

Bonus med att bo i SIRA-skolans gästlägenheter är att man kan boka in ett 
studiebesök på skolan för att på nära håll kunna ta del av deras fantastiska 
arbete med barn med inlärningssvårigheter och särskilda behov.  



Mer information 

Välkommen att kontakta Lena Norell för mer information: lena_norell@telia.com 

Bokning sker direkt hos SIRA-skolan i Betlehem, Mary Hawash: 
mary_hawash@hotmail.com eller +970 56-888-8211 

Pris per bädd: 100 shekel/natt eller 500 shekel/vecka. 

Några bilder från SIRA-skolans gästlägenhet på markplanet: 

     

Några bilder från SIRA-skolans gästlägenhet en trappa upp: 

     

 
Bilder från skolorna, med all verksamhet som pågår där, hittar du genom att besöka de båda SIRA-
skolornas sidor på Facebook:  
 
 
 

"SIRA-Special Education School in Bethlehem"  
"SIRA school in Jericho". 

 

www.sira.se 


