
השתלמות חווייתית 
בארץ - קיץ תשע"ט

 למשפחת אוניברסיטת
אריאל בשומרון

האגף למנהל ולמשאבי אנוש
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השתלמות חוויתית קיץ תשע"ט
למשפחת אוניברסיטת אריאל בשומרון

כמידי קיץ נמשיך במסורת השתלמות עובדים לבילוי הנאה 
ושינוי אווירה לכל משפחת אוניברסיטת אריאל בשומרון.

השנה הנופש יתחלק לשלושה מוקדים: 

השתלמות משפחות בארץ

נתניה
      רמדה נתניה       28/7/19-1/8/19  ימים - א'-ה'
      ווסט לגון נתניה  25-29/8/19          ימים - א'-ה'

כנרת 
      מלון נוף גינוסר  12-16/8/19          ימים - ב'-ו'

הרשמה 
עד יום ב' 29.5.19, או עד סגירת הקבוצה

כידוע לכם, 
ולתנאי  מינימלי  משתתפים  למספר  כפופות  ההשתלמויות  כל 

זכאות. 
כמו כן, ייתכנו שינויים בתכניות הסיורים ובשעות הטיסה.

תשע"ט,  חורף  בהשתלמות  שהשתתפו  עובדים  לבכם,  תשומת 
אינם זכאים למחיר מסובסד בהשתלמות הקיץ!!!

***הזכאים להשתתפות בהשתלמות הקיץ הינם הסגל הבכיר, עובדי 
מנהלה שהיקף משרתם 50% ומעלה המועסקים באוניברסיטה לפחות 
חצי שנה וכן מורים מן החוץ שהיקף משרתם מעל 30% ובעלי ותק של 

מעל שנתיים באוניברסיטה.

בגין סכום הסבסוד יזקף לעובד שווי מס כחוק.
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תוכלו להירגע בבריכה המפוארת של המלון וכל זאת במיקום מרכזי 
אשר יגרמו לחופשתכם להיות נגישה, מהנה ומושלמת. 

שפע של אפשרויות קולינריות מצפות לכם במלון: החל ממסעדת הבר 
של המלון, מסביב לבריכה או ארוחה בלתי נשכחת במסעדת השף של 

המלון. במלון יש שאטל כל שעה עגולה לחוף הים

מלון רמדה נתניה

5 ימים,  4 לילות
תאריכים: יום א', 28.719 עד יום ה', 1.8.19

בסיס האירוח: חצי פנסיון

אודות המלון:
ספא  משירותי  ליהנות  תוכלו  נתניה,  רמדה  הסוויטות  במלון 

מלאים הכוללים מגוון עיסויים עם מיטב המטפלים והמטפלות. 

השתלמות משפחות נתניה
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מחירים: 
מחיר מסובסד פירוט   חדר 

2200 ש"ח  זוג   1  

2500 ש"ח  זוג + 1 – עד גיל 12   1  

3000 ש"ח     זוג + 2 – עד גיל 12  סויטה (חדר וסלון) 

4400 ש"ח זוג + 3 –  עד גיל  12 סויטה משפחתית (2 חדרים וסלון)

4900 ש"ח  זוג + 4 – עד גיל 12   סויטה משפחתית (2חדרים וסלון) 
תינוק (עד גיל שנתיים בחדר הורים) 

הרשמה:
 דרך אפליקציית "אריאל בסלולר" הרשמה עד 29.5.19 או עד סגירת 

קבוצה

תשלום:
 התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים.

המחירים הינם לאחר סבסוד האוניברסיטה ומיועדים לעובדים בהתאם 
 לכללי הזכאות.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!

מלון ווסט לגון נתניה
5 ימים,  4 לילות

תאריכים: יום א', 25.819 עד יום ה', 29.8.19

בסיס האירוח: חצי פנסיון

אודות המלון:
על צוק גבוה, אל מול חופיו הקסומים של הים התיכון ניצב מלון ווסט 
לגון ריזורט – היוקרתי מבין מלונות נתניה, המוביל את העיר לשיאים 

חדשים של אלגנטיות, פאר ולייף סטייל.
במלון 15 קומות ובהן 273 סוויטות וחדרים עם מרפסות המשקיפות 
אל הים, מיקומו האטרקטיבי של המלון, ברצועת החוף הדרומית של 
נתניה, מאפשר גישה נוחה לעורקי התחבורה הראשיים ולמרכז העיר.
מרפסת  ובה  המלון,  מסעדת  למלון.  הצמודים  יפהפיים  וטיילת  חוף 
הצופה אל הים הכחול, מציעה תפריט גורמה הכולל בין היתר דגים 

טריים טפסים מעולים ובשר משובח. 
ולצדן מרפסת  ילדים,  ובריכת  במלון בריכה חיצונית חצי-אולימפית 
עץ לשיזוף והתרגעות המשקיפות אל המרחבים הכחולים. בווסט לגון 
רזורט, תמצאו גם: מועדון ילדים, WESTLAND, המציע שלל פעילויות 
תת- וחניון  שבוע,  בסופי  ופועל  בריא  חיים  ולאורח  לים  הקשורות 

קרקעי המכיל 150 מקומות חניה חינם.

 140ש"ח 
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מחירים: 
מחיר מסובסד פירוט    חדר 

3000 ש"ח  זוג   1  

3500 ש"ח  זוג + 1 – עד גיל 12   1  

4000 ש"ח     זוג + 2 – עד גיל 12   1  
זוג + 2 – עד גיל 12   2  

6000 ש"ח זוג + 3 – עד גיל 12    2  

6500 ש"ח  זוג + 4 – עד גיל 12   2 
תינוק )עד גיל שנתיים בחדר הורים( 

הרשמה:
דרך אפליקציית "אריאל בסלולר" הרשמה עד 29.5.19 או עד סגירת 

קבוצה

תשלום:
 התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים. 

 המחירים הינם לאחר סבסוד האוניברסיטה ומיועדים לעובדים בהתאם 
לכללי הזכאות.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!

5500 ש"ח    

160 ש"ח 
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מלון נוף גינוסר
5 ימים,  4 לילות

תאריכים: יום ב', 12.8.19 עד יום ו', 16.8.19

בסיס האירוח: חצי פנסיון

אודות המלון:
לה  שוכנת  גולן,  הרי  מול  ואל  למרגלות הארבל  הכנרת  על שפת 
להתפנק  מושלם  מקום  ושלווה,  בירק  טובלת  קסומה,  חמד  פינת 
ונופש.  אירוח  אפשרויות  של  שפע  גינוסר,  נוף  בתיירות  ולהירגע. 
מלון נוף גינוסר מזמין אתכם ליהנות מחופשה זוגית או משפחתית,

בלתי נשכחת עם כל הריגושים והתענוגות שתבקשו. במלון עומדים 
לרשותכם 170 חדרים, חלקם משקיפים אל עבר הכנרת וחלקם צופים 
להר הארבל ולגינות היפות והמטופחות במלון. חדרי המלון מאובזרים 

לנוחיותכם במיטב הציוד. 
אנו נדאג לכל מבוקשכם על מנת שתוכלו להירגע על כרי הדשא, חוף 

הים הצמוד ובחדרי האירוח. 

השתלמות משפחות כינרת
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מחירים: 
מחיר מסובסד פירוט    חדר 

3300 ש"ח  זוג   1  

3500 ש"ח  זוג + 1 – עד גיל 12   1  

4200 ש"ח     זוג + 2 – עד גיל 12   1  
זוג + 2 – עד גיל 12   2  

6700 ש"ח זוג + 3 – עד גיל 12    2  
7000 ש"ח  זוג + 4 – עד גיל 12   2 

תינוק )עד גיל שנתיים בחדר הורים( 

הרשמה:
דרך אפליקציית "אריאל בסלולר" הרשמה עד 29.5.19 או עד סגירת 

קבוצה

תשלום:
 התשלום יבוצע ע"י מערכת השכר וינוכה עד 10 תשלומים שוטפים. 

 המחירים הינם לאחר סבסוד האוניברסיטה ומיועדים לעובדים בהתאם 
לכללי הזכאות.

מספר החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה!!

6400 ש"ח    




