
 

  

  טבריה –מלון קיסר  |  נופש מהדרין –מאוחדת נופשת 

 

המיועד לציבור העובדים,  ,מהדרין נופש הנהלת מאוחדת וועד העובדים שמחים לבשר
 . חרדי -הרופאים ובני משפחותיהם במגזר הדתי

הממוקם על הטיילת של טבריה במיקום אסטרטגי, קרוב לכל  ,מלון קיסר
   .ובמרכז טבריה האטרקציות

 תיירות ונופש", המתמחה בנופשים  בתאריכי הנופש כל המלון הינו באחריותו של "גלים
 לציבור הדתי והחרדי

  מוצרים  -הנופש נמצא תחת הכשרות והפיקוח של הרב אליהו רוטנברג שליט"א
 בד"ץ העדה החרדית הרב לנדא והרב רובין

  המלון ברמה גבוהה עם לובי מפואר, חדרים מפוארים ומרווחים המשקיפים לנופה
 הקסום של הכנרת ורמת הגולן

 :במלון

 בריכה חיצונית ופנימית  
  עות נפרדותכניסה חופשית, ש –חדר כושר 
 (כניסה חופשית )לא כולל טיפולי מסא'ז  -ספא מפואר 
  הפרדה מוחלטת בבריכות ובספא הפנימי, בזמנים שונים לגברים ונשים וקירוי הבריכות

  .לרמת צניעות

 :בכל מחזור תכנית יוקרתית, מגוונת ומושקעת, בעלי תכנים התואמים למגזר הדתי, הכוללת

 צאות * פעילות ספורט * תוכניות ערב מושקעות ועוד קייטנה לילדים * סדנאות * הר
 ..הפתעות

 ( בשבת ילווה רב ובעל תפילה / פייטן )במלון בית כנסת  
  לונה גל, חמת גדר וקיאקים -פעילויות בחוץ כלולות במחיר 

  

  בסיס האירוח חצי פנסיון + קפה ועוגה
  היפוך ארוחות –בשבת 

ם ובהגשה בשפע, בניצוחו של השף משה ארוחות גורמה ברמה גבוהה במיוחד, בטע
 .פרץ

  



  :תאריכי האירוח

 23-26/7/18   אמצע שבוע –לילות  3 –י"ד באב תשע"ח  –י"א  
 02-06/8/18   סופ"ש –לילות  4 –כ"ה באב תשע"ח  –כ"א  
 06-09/8/18    אמצע שבוע –לילות  3 -  כ"ח באב תשע"ח –כ"ה  

  :להלן מחירים

  לילות 3 –מחזור יולי אמצע שבוע 

 מחיר מסובסד מחיר מלא 
 ש"ח 2,250 ש"ח 3,750 זוג

 ש"ח 300 ש"ח 500 44-3ילד 
 ש"ח 450 ש"ח 750 מבוגר שלישי

 ש"ח 75 ש"ח 125 תינוק
  

 (מבצע: לילה רביעי חינם)  לילות 4 –מחזור אוגוסט סוף שבוע 

 מחיר מסובסד מחיר מלא 
 ש"ח 2,790 ש"ח 4,650 זוג

 ש"ח 360 ש"ח 600 44-3ילד 
 ש"ח 540 ש"ח 900 מבוגר שלישי

 ש"ח 90 ש"ח 150 תינוק
  

  לילות 3 –מחזור אוגוסט אמצע שבוע 

 מחיר מסובסד מחיר מלא 
 ש"ח 2,520 ש"ח 4,200 זוג

 ש"ח 360 ש"ח 600 44-3ילד 
 ש"ח 540 ש"ח 900 מבוגר שלישי

 ש"ח 90 ש"ח 150 תינוק
  

  

  +תינוק 2ניתן לאכלס בכל חדר זוג +   
  כמחיר של זוג  ילדים ייחשב בתשלום 2פתיחת חדר ל  
  בחודש יולי תיסגר ההרשמה -ההרשמה הינה על בסיס כל הקודם זוכה 

 .חרדי, נופש ממותג, מתנות בחדרים ועוד הפתעות-ראשונה לציבור הדתיפעם 

של עובדים  על מנת שתהיה נוכחות יפה הנופש מתקיים בחודש אב, הזדרזו ברישום,
 .המלון יהיה מאוכלס בעובדי מאוחדת ובני משפחותיהם ורוב

 

 

 

 

  



 זכאים לצאת לנופש

 :כל העובדים זכאים לצאת לנופש. תנאי הסבסוד משתנים בהתאם לוותק ואחוזי המשרה

 (41///4 -מה )החל  העובדים שנתיים מיום יציאתם לנופש עובדים ורופאים שכירים 
  גמלאי מאוחדת 
 24 ההצעה מיועדת לעובדי/ות מאוחדת כאמור לעיל ולבני / בנות זוגם וילדיהם עד גיל 

 המצטרפים אליהם
 ים ובן/בת זוג של העובד/ת לא יוכלו לצאת לנופש ללא שהות העובד/ת עמו/הילד. 
   ימי החופש ייחשבו ימי חופשה על חשבון העובד/ת וידווחו על ידי העובד/ת ע"ג טופס

  .בקשת חופשה שתתואם ותאושר על ידי הממונה הישיר
   44%גובה סבסוד ההנהלה הינו.  
  סבסוד מהמחיר  -24%ת הטיפולים זכאים ל רופאים ססיונרים ועובדים עפ"י שיט

 .המלא
   חודשי עבודה מיום יציאתם לחופשה זכאים ל 24עובדים המשלמים מיסי ועד ושמלאו- 

 .ש״ח הנחה נוספים מוועד העובדים 444
   חודשי עבודה מיום יציאתם  24עובדים אשר משלמים מיסי ועד שלא מלאו להם

 .יר המלא מוועד העובדיםש״ח הנחה מהמח 244 -לחופשֿה, זכאים ל
  עובדים שלא מלאו שנתיים לעבודתם יכולים להירשם במחיר מלא. 

 :עובדי מרפאות השיניים, זכאים לאחוזי סבסוד עפ"י הפירוט הבא

 סבסוד שינניות 
o 33%  סבסוד בהתאם לזכאיות וותק שנקבעו 44%משרה ומעלה לפי 
o 32%  סבסוד בהתאם לזכאיות וותק שנקבעו 24%משרה ומטה לפי 

 סבסוד רופאי שיניים 
o 50%  סבסוד בהתאם לזכאיות וותק שנקבעו 44%משרה ומעלה לפי 
o 49%  סבסוד בהתאם לזכאיות וותק שנקבעו 24%משרה ומטה לפי 

 סבסוד סייעות ומזכירות 
o 40% אחוז הנחה לפי וותק של שנתיים מיום היציאה לנופש 

  
  צ'קים לפקודת "קופ"ח  4עובדות בחל"ד, חל"ת וגמלאים ירשמו בטופס ידני בצירוף

  .מנהלת מחלקת רווחה -מאוחדת" במעטפה אישית לידי ורד אשר 
 יש לציין, כי שיעור הסבסוד ייזקף בשכרו/ה של העובד/ת כהטבה לצורך ניכוי מס. 

 :תנאי תשלום

 4  יבוצע בתלוש –תשלומים שווים.  
 44:44ים החל מהשעה קבלת חדר 
  44:44עזיבה בשעה  

  :הטבות מיוחדות לנרשמים

 כניסה לכל אורח לרפטינג נהר הירדן 
 )22:44 -44:44בין השעות   כניסה לכל אורח ללונה גל ביום הרחצה הנפרד )ימי רביעי  
 זמני רחצה נפרדים לבנים ובנות במקביל לרחצה בחוף הנפרד  
 כניסה לכל אורח לחמת גדר 
 השימוש בכרטיסים הינם אך ורק לעובדי מאוחדת ובני משפחותיהם 
 חל איסור להעביר את הכרטיס למשתמש אחר 


