
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                20.9.2022 

 *  נוהל ארועים פרטיים לחברי קיבוץ 

 . *נוהל זה הוא עבור ארועים של חברי קיבוץ בלבד ולא קרובי משפחה 

יש יותר ויותר פניות של  -בות צמצום השימוש בחדר האוכל בעקבות השינויים באורחות החיים שלנו ובעק

 המעוניינים לחגוג אירוע משפחתי במלון .משפחות חברי קיבוץ 

 מאידך. בתפעול השוטף של שאר הקבוצותמצ"ב נוהל שכתבנו מתוך רצון לעזור לחבר מחד ולא לפגוע 

 משתמשים בכל האולמות . משאב האולמות  במלון הוא משאב בחוסר וכמעט כל שבת 

 הנוהל מתחשב בכמות האולמות ,בגודל האולמות ובהתנהלות של שבתות במלון )בר מצוות ,בתי כנסת וכו'( 

 להלן המידרג והתרחישים האפשריים : 

אחוז שלא לנים במלון  10עד ללא חדר אוכל פרטי ו חדרים אך  להזמין ניתן :  חדרים 10עד בהזמנה של   •

 יכולים להצטרף לארוחות .

אוכלים כולל אורחים   45מקסימום , לנים במלון  30ו  חדרים 10מינימום איש :   45 עד  אירוע של  •

 )כולל תינוקות  וילדים( מהקיבוץ 

איש כולל אורחים מהקיבוץ   70מקסימום  –לנים במלון  40חדרים ומינימום  20  איש : 70ל 45אירוע בין  •

 ולל תינוקות וילדים(. )כ

אורחים כולל  130איש לנים במלון  מקסימום  70חדרים ומינימום   30איש : מינימום  70אירוע מעל  •

 )כולל תינוקות וילדים( .  מהקיבוץ אורחים 

 מצ"ב טבלה מרכזת : 

כמות לנים   כמות חדרים חד"א  
 במלון

מקס' אוכלים 
כולל אורחים  

 מהקיבוץ 

אין חד"א פרטי  חדרים  10עד 
אלא בחד"א  -

 המרכזי 

אחוז מעל   10 לא משנה  10עד 
כמות הלנים  

 במלון

  45אירוע עד 
 איש

כולל לנים   45 30מינימום  10מינימום  חד"א פרטי 
במלון וחברי  

 קיבוץ

 45אירוע בין 
 איש   70ל

כולל לנים   70 40מינימום   20מינימום  חד"א פרטי 
במלון וחברי  

 קיבוץ

  70אירוע מעל 
 איש

כולל לנים   130  70מינימום  30מינימום  חד"א פרטי 
במלון וחברי  

 קיבוץ

 



 
 

 
 

 

 

 

   .יומיים לפני האירוע  על בסיס מקום פנוי ניתן לקבל  אולמות לבית כנסת ואו להתכנסות

 מחירים : 

חדרים לפי  10)מתחת לסוכן אצל מחלקת הזמנות .  קבוצתי   מקבלים מחירומעלה חדרים  10המונה קבוצה 

 נוהל הנחות הרגיל ( 

 מלון מחלקת הארועים של הבופרטים נוספים לגבי האירוע כמקובל  אולם פרטי עלות 

 אחוז הנחה ממחיר המחירון  15מחירי ארוחות  לאורחים מהקיבוץ שאינם לנים במלון 

  FBבסיס האירוח בשבת לאירוע במלון הוא 

   כמות האורחים היא אחידה לכלל הארוחות 

   1/1/2024נוהל זה ייבחן שוב ב


