לכב' מנכ"ל/ית ,מנהל/ת משאבי אנוש
התאחדות המלונות בישראל בשיתוף ההסתדרות הכללית החדשה ,מארגנים
משלחת מקרב עובדי המלונות למסע בפולין .מדובר במסע מרתק בערים ורשה
וקרקוב וביקור במחנות ובאתרים בהם ישמעו המשתתפים וילמדו על תקופה
חשוכה והשפעתה הדרמטית על עמנו.
הסיור יתקיים בין התאריכים  , 8/6/18 - 3/6/18יום ראשון עד שישי.
מימון המסע יתנהל באופן הבא:
 המחיר לאדם בחדר זוגי ,שישולם ע"י העובד עצמו – .₪ 1500
 המלון המעסיק את העובד ישלים  ₪ 1,000עבור העובד.
 השלמת הסכום תסובסד ע"י קרנות של ההסתדרות וההתאחדות.
הסיור כולל:
 3לילות בוורשה – מלון Leonardo
 2לילות בקראקוב – מלון Golden Tulip
כלכלה  Kosher styleמלאה בחדר זוגי
ארוחת בוקר בבתי המלון ,ארוחות צהריים ארוזות ( )Lunch Boxesוארוחות
ערב במסעדות/במלון
מדריך ישראלי ,מדריך פולני ,אוטובוס ממוזג ,דמי כניסה לכל האתרים
טיסת אל-על:
 – 03.06יציאה מנתב"ג בשעה  18:15ונחיתה בוורשה בשעה 21:10
 – 08.06יציאה מקראקוב בשעה  11:25ונחיתה בתל-אביב בשעה ( 15:50יום שישי)
יתקיים מפגש מקדים בארץ ,במועד שייקבע בהמשך.
המשלחת תמנה עד  40משתתפים ומאחר ואנו צופים שתהיה הרשמה גבוהה,
נקבעו קריטריונים הכרחיים שיבחנו ע"י ועדת קבלה משותפת להתאחדות
ולהסתדרות.

הקריטריונים:
 .1ותק של שנתיים במלון הכרחי.
 .2יתרון לוותק העובד (מעבר לשנתיים).
 .3בשלב זה אין לרשום מעל  3עובדים ממלון אחד,
כמות המשתתפים ממלון אחד ,תוגבל בהתאם לכמות הפניות מהמלונות בכלל.
 .4יתרון על פי קדימות בהרשמה והעברת התחייבות העובד לתשלום .₪ 1,500
 .5אישור המלון להשלמת  ₪ 1,000עבור נסיעת העובד הכרחית.
עובד/ת המעוניין להשתתף ,ימלא את הטופס בקובץ המצ"ב ,ימלא את כל הפרטים
המבוקשים כולל פרטי אשראי .לטופס יש לצרף את חתימתו של מנכ"ל המלון או
מנהל משאבי אנוש המאשרים את השתתפות העובד ואת תשלום המלון.
נציין שבמידה והמועמד לא יתקבל למשלחת הנוכחית ,לא יופעל תשלום כרטיס
האשראי שלו וגם לא יידרש חלק המלון.
את הטפסים יש לשלוח במייל חוזר ליואב בכר בהתאחדות המלונות:

yoav@iha.org.il
סגירת ההרשמה תהיה בתאריך  ,26/2/18אנא הזדרזו ושילחו
את הבקשה +הטפסים במהירות האפשר

בברכה
יואב בכר
סמנכ"ל משאבי אנוש  -התאחדות המלונות בישראל

