
         

 10מתוך  1עמוד 
 

 

 יוצא לדרך אוגוסט-יולי 2020לשנת נופש 

 

 עובדות ועובדים יקרים,

 

ארץ, לחודשים האנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית הנופש החדשה והאטרקטיבית, ברחבי 

 אוגוסט.-יולי

 

 כך שיהיה מעתה והלאה במתכונת מרוכזת. ,שינוי אסטרטגי במודל הנופש קידםועד העובדים 

 

בכל מועד נופש אנו מציעים ו ת נופש ליעדים נבחרים בארץגיבוש תוכניהשקענו מאמץ רב ל

 בתי מלון לבחירתכם. מספר

 

 יותר אטרקטיבי.במחיר  לצאת לנופשאפשר לכם יהופך אותנו לראשונה לכוח קנייה, שמודל זה 

 

 כל הקודם זוכה! - מוגבלתומלון  נופש מועדלכל החדרים  הקצאת

 

 סבסוד של מאות שקלים. בתוספתומדובר כסף אצלנו שובר הנופש שלך שווה יותר 

 

 תאריך ומלון.לבחור רק אתם צריכים   -סבסוד  דואגים למחיר ולאנחנו 

 

 חופשה נעימה!

 

 ערן מינץ                                                                                 

 מזרחי טפחותארגון עובדי 

 



         

 10מתוך  2עמוד 
 

 

 תנאים והגבלות

 המשלם מיסי ועד. , במועד הנופשהעובדים ארגון פעיל/ה ב ת/לחבר הינה סבסודזכאות ל 

  ארגון ת /חברלאו  לגורם שלישי הזכאות לנופש מסובסדלהעביר את מוחלט חל איסור

 .ת/אחר
נופש במחיר  ה/שהזמיןחבר/ת הארגון על וועד העובדים הנחה את הספקים כי 

תעודה מזהה או כרטיס במלון )יש להזדהות עם  אין-'קבצפיסית נוכח מסובסד להיות 

 ללא סבסוד. רגיליחויב במחיר  אחרת, עובד(

 בארץ או בחו"ל 2020פעם אחת בשנת  נופש לסבסודזכאי ארגון ת /חבר. 

 כל מועד נופש הינה לזמן מוגבל כפי שמצוין בהצעות. להרשמה ה 

  כל הקודם זוכה! -ומלון מוגבלת נופש  מועדהקצאת החדרים לכל 

 יש לשלוח את שובר הנופש לספק 2020 -ו 2019 יםניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנ .

לחבר "מחיר מסובסד   -תעריף  אחרת החיוב יהיה על פי ,הרלוונטי עד לתאריך הנופש

 ללא שימוש בשובר הנופש".ארגון 

  במועד הנופש הבנקרק אם הנך עובד השימוש בשובר הנופש אפשרי. 

  אחד בלבד שובר נופש מלא*  הנופש שלך שווה יותר. שוברבנופש שלנו 
  ישירות מול הספקים בלבד.ה טלפונית וההתקשרות בעסקה הינה הינהזמנת הנופש 

  בלבד.באחריות הספקים פרסום ההצעות 

  הנופש בלבד.החיוב בגין הנופש יתבצע ע"י ספקי 

  בהתאם זאת , במועדי הנופש השונים מטעם וועד העובדיםחברתיים יתכנו אירועים

 לכמות הנרשמים לכל מועד נופש ושיקול דעתו של וועד העובדים.

 ט.ל.ח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 10מתוך  3עמוד 
 

 

 אשת טורס -  מדיניות ביטולים

 

 כלליים:דמי ביטול  -

ש"ח  100לאדם מערך העסקה או  5%בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן בביטול ההזמנה, יחולו דמי ביטול בסך של  -
 לחדר, לפי הנמוך מבניהם, ו/או בסכומים שלהלן, 

 :בהתאם למועד הביטול

 ₪. 350 –יום לפני מועד היציאה  21 עד 45 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. קהסהכולל של העמהסכום  25% –ימים לפני מועד היציאה  14עד  20 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. מהסכום הכולל של העסקה 50% –ימים לפני מועד היציאה  8עד  13 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. מהסכום הכולל של העסקה 100%יחולו דמי הביטול בשיעור  האירוח ועדם ימי 7 –מ  -

לא  אורח לשהות בבידודהשל  בעקבות הצורךביטול הנחיות משרד הבריאות לרבות  בעקבותוירוס קורונה: ביטול  -
 !והצגתו לספק בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים בתשלום. יחויב

 

 זיו תיירות -  מדיניות ביטולים

 

  כלליים:דמי ביטול  -

ש"ח  100לאדם מערך העסקה או  5%בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן בביטול ההזמנה, יחולו דמי ביטול בסך של  -
 לחדר, לפי הנמוך מבניהם, ו/או בסכומים שלהלן, 

 :בהתאם למועד הביטול

 ₪. 350 –יום לפני מועד היציאה  21 עד 45 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. קהסמהסכום הכולל של הע 25% –ימים לפני מועד היציאה  14עד  20 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. מהסכום הכולל של העסקה 50% –ימים לפני מועד היציאה  8עד  13 –מ  -

 במחיר הרגיל ללא סבסוד. מהסכום הכולל של העסקה 100%יחולו דמי הביטול בשיעור  ועד האירוחם ימי 7 –מ  -

לא  של האורח לשהות בבידוד בעקבות הצורךהנחיות משרד הבריאות לרבות ביטול  בעקבותוירוס קורונה: ביטול  -
 !והצגתו לספק יחויב בתשלום. בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 10מתוך  4עמוד 
 

 ירושלים 4/7/2020-2נופש סופ"ש 

 מלון המלך שלמה 
 

 

 

 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 

 ₪ * 280 -לילות חצי פנסיון ב 2 –אירוח זוגי ל  :המלך שלמהמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  2
 חצי פנסיון

 ₪  1,015 ₪  565 ₪  280 ₪  1,480 ₪  1,980 סטנדרט

 ₪  200 :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  80 :תוספת לתינוק -
 ₪  825 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 זיו תיירות :שם הספק -
 03-9532900 :טלפון להזמנות -
 14/6/2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 10מתוך  5עמוד 
 

 ים המלח 16/7/2020-12  אמצע שבוענופש 

 קראון פלאז'המלון   

 
 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 

 ₪ * 1,210 -לילות חצי פנסיון ב 4 –אירוח זוגי ל  : קראון פלאז'המלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  4
 חצי פנסיון

 ₪  1,237 ₪  728 ₪  1,210 ₪  2,410 ₪  2,910 סטנדרט

 לא רלוונטי  :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  160 :תוספת לתינוק -
 אפשרותאין  :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס :שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 7.6.2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 10מתוך  6עמוד 
 

 אילת 23/7/2020-19אמצע שבוע נופש 

 מג'יק פאלאסמלון 

 

 לאונרדו רויאל ריזורטמלון 

 

 אסטרל ויליג'מלון 

 
  .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 ₪ * 2,248 -לילות חצי פנסיון ב 4 –אירוח זוגי ל  : מג'יק פאלאסמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  4
 חצי פנסיון

 ₪  1,776 ₪  987 ₪  2,248 ₪  3,448 ₪ 3,948 סופריור

   לא רלוונטי :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  200 :תוספת לתינוק -
  אין אפשרות :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס :שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 14/6/2020 :ךההרשמה עד לתארי -
 

 ₪ * 1,576 -לילות חצי פנסיון ב 4 –אירוח זוגי ל  : לאונרדו רויאל ריזורטמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  4
 חצי פנסיון

 ₪  1,474 ₪  819 ₪  1,576 ₪  2,776 ₪  3,276 סופריור

  לא רלוונטי  :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 שח  200 ק:תוספת לתינו -
 אין אפשרות :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס ק:שם הספ -

 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 14/6/2020 :ההרשמה עד לתאריך -
 

 ₪ * 822,1 -ב הכל כלוללילות  4 –אירוח זוגי ל  :לאונרדו פריווליג'מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  4
 הכל כלול

 ₪  1,722 ₪  957 ₪  822,1 ₪  3,328 ₪  3,828 סופריור

 לא רלוונטי  :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  200 :תוספת לתינוק -
 אין אפשרות :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס: שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 14/6/2020 :ההרשמה עד לתאריך -



         

 10מתוך  7עמוד 
 

 אילת 9/8/2020-6נופש סופ"ש 

 מלון ישרוטל לגונה

 

 מלון דן פנורמה

 

 מלון נפטון

 
 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 ₪ * ,2901 -ב הכול כלוללילות  3 –אירוח זוגי ל  ישרוטל לגונה: מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  3
 הכול כלול

 ₪  1,635 ₪  900 ₪  ,2901 ₪  2,490 ₪  2,990 סטנדרט

 כלול במחיר  ת:תוספת לארוחת צהרים בשב -
 ₪  120 :תוספת לתינוק -
 לא אפשרי :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 זיו תיירות :שם הספק -
 03-9532900 :להזמנותטלפון  -
 26/7/2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 

 ₪ * 1,940 -לילות חצי פנסיון ב 3 –אירוח זוגי ל  דן פנורמה: מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  3
 חצי פנסיון

 ₪  1,547 ₪  910 ₪  1,940 ₪  3,140 ₪  3,640 סטנדרט

 ₪  110 :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  120 :תוספת לתינוק -
 ₪  880 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס: שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 1/7/2020 :ההרשמה עד לתאריך -
 

 ₪ * 892,0 -לילות חצי פנסיון ב 3 –אירוח זוגי ל  נפטון:מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12)ראשון 

 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  3
 חצי פנסיון

 ₪  1,610 ₪  947 ₪  2,089 ₪  3,289 ₪  3,789 סטנדרט

   ₪  110:תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  120 :תוספת לתינוק -
 880 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס :שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 1/7/2020 :ההרשמה עד לתאריך -



         

 10מתוך  8עמוד 
 

 ים המלח 13-/20208/15נופש סופ"ש 

 מלון דיוויד  

 
 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 ₪ * 388 -לילות חצי פנסיון ב 2 –אירוח זוגי ל  : דיווידמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  2
 חצי פנסיון

 ₪  939 ₪  522 ₪  388 ₪  1,588 ₪  2,088 סופריור

 ₪  120 :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  60 :תוספת לתינוק -
 ₪  885 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס :שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 12/7/2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 10מתוך  9עמוד 
 

 צפון  27/8/2020-23או  8/2020/62-23 אמצע שבוענופש 

 מלון דריה קיבוץ האון

 

 מלון קיבוץ לביא

 

 
 

 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד  התמונות להמחשה בלבד.

 ₪ * 3,252 -לילות חצי פנסיון ב 4 –אירוח זוגי ל  : דריה קיבוץ האוןמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  4
 חצי פנסיון

 ₪  2,272 ₪  1,263 ₪  3,252 ₪  4,552 ₪  5,052 סופריור

   בת: לא רלוונטיתוספת לארוחת צהרים בש -
 ₪  120 :תוספת לתינוק -
 אין אפשרות :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס: שם הספק -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 19/7/2020 :ההרשמה עד לתאריך -
 

 ₪ * 1,270 -לילות חצי פנסיון ב 3 –אירוח זוגי ל  : קיבוץ לביאמלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  3
 חצי פנסיון

 ₪  1,330 ₪  740 ₪  1,270 ₪  2,470 ₪  2,970 עדן

 לא רלוונטי :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  120 :תוספת לתינוק -
 ₪  990 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 זיו תיירות :שם הספק -
 03-9532900 :טלפון להזמנות -
 2/8/2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 

 

 

 

 



         

 10מתוך  10עמוד 
 

 צפון 29/8/2020-27נופש סופ"ש 

 מלון דריה קיבוץ האון

 

 קיבוץ לביאמלון 

 

 
 

 .2לפני ההזמנה יש לקרוא היטב את התנאים וההגבלות בעמוד התמונות להמחשה בלבד. 

 ₪ * 826 -לילות חצי פנסיון ב 2 –אירוח זוגי ל  דריה קיבוץ האון: מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  2
 חצי פנסיון

 ₪  1,074 ₪  632 ₪  826 ₪  2,026 ₪  2,526 סופריור

   ₪  150: תוספת לארוחת צהרים בשב -
 ₪  90: תוספת לתינוק -
   ₪  1,263: תוספת ללילה נוסף לזוג -

 אשת טורס :הספקשם  -
 mizrahi2020@3010.co.il 03-7771011 :טלפון להזמנות -

 19/7/2020: ההרשמה עד לתאריך -
 

 ₪ * 1,240 -לילות חצי פנסיון ב 2 –אירוח זוגי ל  קיבוץ לביא: מלון 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
 מחיר מסובסד

ללא  לחבר ארגון
 שימוש בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
 (2-12ראשון )
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  2
 חצי פנסיון

 ₪  1,320 ₪  735 ₪  1,240 ₪  2,440 ₪  2,940 הוד

  כלול במחיר :תוספת לארוחת צהרים בשבת -
 ₪  80 :תוספת לתינוק -
 ₪  990 :תוספת ללילה נוסף לזוג -

 זיו תיירות ק:שם הספ -
 03-9532900: טלפון להזמנות -
 6/8/2020 :ההרשמה עד לתאריך -

 

 


