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ונהנו. אנו התארחואצלנו,  שבתב התארחוש אלו לאותם הצטרפת פנייתך אירוח. בעצם שבת בגין אלינו פנייתך את מאוד מעריכים אנו

רעיון. עם  שבתסגנון. עם  שבת–השומרון"  : ב"אשל תמיד אתם. זכרו גם תיהנו אחרים שכרבים מקווים

!בינינו ההסכם את המהווה זה מידע דף קריאת לשאלותיכם, לאחר לענות נשמחבתבונה.  מעשיכם לכלכל לכם לסייע העשוי מידע לפניכם
     הבנות!!!     אי     למנוע     מנת     על     וסעיף     סעיף     כל     בעיון     קראו     אנא

    במחיר?במחיר?            כלולכלול          מהמה
13:00ב בקיץ מאסטר מפתח יקבלו השמחה   ! בעלי14:00 מ החל בחורף חדרים   קבלת,15:30 מ החל בקיץ  חדרים קבלת.
לימון,תפוזים( )מיץקלה. שתייה  כוללת הכניסה בלובי  פנים קבלת
בופה(  .  מזנון  ב התפילה לאחר חגיגית ערב ארוחת(
09:30     ועד07:30 משעה החלהשבת. תפילת לפני ועוגה קפה. 
בופה(  במזנון   השבת תפילת לאחר בוצ"ר ארוחת(     
בופה(במזנון. שלישית סעודה(

לימון. פלח עם קרים  ארוחות: מיםהשבת. במהלך השתייההשתייה.  אזור נקיון זמני למעט השבת במשך חופשי חמה שתייה

אוכל בחדר מעוניינת  ותהא  חדר20מ פחות הקבוצהתמנה באםנפרד. אוכל וחדר נפרד כנסת בית תקבלנה   חדר     20     מעל קבוצות
. תשלום בתוספת המזמין יחוייב נפרד ובי"כ נפרד                

השבת     מצאת     וחצי     שעה     עד     במוצ"ש יציאה  . 
שקל.60ב המזמין יחוייב מפתח יחסר !!! באםהמזמין על היא המפתחות החזרת על האחריות 

    במחיר?במחיר?          כלולכלול          לאלא          מהמה
הקבוצה. אוכלת בו האוכל בחדר יערך השבת שבת. עונג בצהרי שבת עונג או שישי ביום ערב ארוחת לאחר שבת עונג
סוגיה לכל וחריפה קלה שתייה .

.   בלבד     יבשות    ועוגות  עוגיותשוקולד, סלסלות פיצוחים, להביא?להביא?  מותרמותר  מהמה
למלון!!!! חריפה שתייה להכניס אפשרות תנתן קירור,לא דורשיםה מזון מצרכי למלון הכניסל אפשרות תנתן לא                       
 לעיל האמור למרות ולכן מספק שאינו המזון מוצרי של טיבם לגבי אחריות בכל ישא לא המלון בית                       

  .      בכלל     מזון     מוצרי     למלון     להכניס     שלא     מומלץ                                       

מחמירים( . הכשרים )לרבות חם אוכל        ??    להביאלהביא          אסוראסור          מהמה
קירור!!! הדורש מאכל הסוגים.כל מכל חריפה  שתייה.רטובות)קרם( עוגות                            
שהוא סוג מכל מחמד חיות                            

: : תפריטתפריט
המלון. שף ע"י נעשית , וקביעתו  מלונאי     תפריט הנו לשבת התפריט
המלון שף החלטת עפ"י   בתפריט     שנויים     יתכנו     כי     מודגש  .
דף ראה)   .  הרשומה  מחיר     בתוספת     תוספות     לבחור     ניתן עםזאת . יחד  בתוספות     צורך     איןמאוד,  עשיר התפריט

(תוספות

  פרווה(     חלבי)בחרף     שלישית: מזנון     סעודה     שבת:מזנון     יום          מזנון  שישי:ׁ     יום     
לבחירה(  )ניתןלבנות. מפות
סועד. לכל לקידוש, חליות יין
8 סלטים.  סוגי
ממולא ופלפל השף בנוסח דג
השף. בנוסח חם מרק
עוף.  ובשר בקר בשר
וירקואורז(  )תפו"אפחמימות 

מבושל.              
טובות עוגות קינוח מנת

העונה  +פירות

סועד. לכל לקידוש, חליות יין
8ו'( מיום )שוניםסלטים.   סוגי
ממולא. פאי
בשר נתחי עם חמין
 עוף 
בשר עם מוסקה
.קיגל
אורז(מבושל. וירק פחמימות(
פירות וסלט  מוסקינוח. מנת

ביצים סלט כוללסלטים. מבחר    
גבינה( וגבינות)עוגת חלב וצרימ     

דגים. פלטות
פסטה.
חם דג
קשות ביצים
פשטידות תתוספנה בחורף

חלב מוצרי במקום              



לכשרויות הקשור בכל
לאדם.   שקל20רובין-  מחיר.תוספת בתוספת רובין,לנדאו  לבקש (. ניתן יוסף בית או ) מחפוד מהדרין חלק  בשר מוצרי כל

לאדם.  שקל25לנדאו-  תוספת

לחומרא. לשעבר( שמיטה קטיף תולעים.)גוש ללא חממה גדולי  ירק

בשרותים חתוכים ניירות 
הבדלה. וערכת שבת נרות מספק המלון

השבת במהלך גם צמוד מוסמך משגיח למלון.

תורה. ספר השאלת אפשרות ולברר באריאל הכנסת מבתי לאחד  המלון דרך לפנות  המזמין!! ניתן באחריות תורה ספר
      המזמין. רצון פי על זה מעל או  שקל200  בסך המשאיל לביה"כ בתרומה כרוכה זאת אפשרות                 

. .     צהרצהר          רבנירבני          באחריותבאחריות            והשבתוהשבת          ההכנהההכנה          במהלךבמהלך            משגיח/צמוד/המשגיח/צמוד/ה          כוללכולל            והכנתווהכנתו          המזוןהמזון          עלעל          פיקוחפיקוח

  חשובה     הערה

    כשרכשר          לקייטרינגלקייטרינג          שומרון)כושרות(,יופנושומרון)כושרות(,יופנו          דתיתדתית          מועצהמועצה          הרבנותהרבנות          ופיקוחופיקוח          בכשרותבכשרות          המעונייניםהמעוניינים
    זה.(         בטופס         כמופיע           ישארו         השבת         )מחירי    .      עובדעובד          המלוןהמלון          עמועמו          למהדריןלמהדרין

  :  כלליות     תוספות
(  שקל250שתייה.) בקבוקי  ולאחסן  מקרר לשכור ניתן לחילופין  לקנקן +מע"מ  ש"ח18 לפי קלה שתייה
שקל95   שלישית  לסעודה ש"ח.120-  בוצ"ר או ערב לארוחת נוספים מוזמנים 
לשעתיים. לשעתיים.    שקל שקל400400––  ושבתושבת  וו  יוםיום  אוכל( במהלךאוכל( במהלך  ביה"כ+חדרביה"כ+חדר  עלעל  להתכנסות)נוסףלהתכנסות)נוסף  נוסףנוסף  חדרחדר

  השבת(השבת(  השבת,ובמהלךהשבת,ובמהלך  לאורחילאורחי  ורקורק  )אך)אךלשעה!!לשעה!!    ₪₪  400400    אריאלאריאל  אואו  יהודהיהודה  שומרוןשומרון  אולםאולם

  המלון     ידי     על     המוגשות     לארוחות     הקשורות     תוספות
כלשהן(כלשהן(  תוספותתוספות  לקחתלקחת  המלצההמלצה  משוםמשום  זהזה  בסעיףבסעיף  )אין)אין

שקל+מע"מ שקל+מע"מ1010בתוספ-בתוספ-  שטרודלשטרודל  עוגתעוגת                                                          לאדם+מע"מלאדם+מע"מ   שקל שקל2222  הבוצרהבוצר  בארוחתבארוחת  סלמוןסלמון  דגדג 
לאדם+מע"מלאדם+מע"מ    שקל  שקל1616בוקר--- בוקר---   בארוחתבארוחת  מושטמושט  דגדג                                                      
לאדם+מע"מלאדם+מע"מ   שקל שקל2222      שבתשבת  ולעונגולעונג  פניםפנים  לקבלתלקבלת  שמריםשמרים  עוגותעוגות
לאדם+מע"מלאדם+מע"מ    שקל  שקל1414בוצר------ בוצר------   לארוחתלארוחת  קצוץקצוץ  כבדכבד

לאדם   שקלים+מע"מ שקלים+מע"מ2222——למבחרלמבחר  בשר-פרגיות-כתוספתבשר-פרגיות-כתוספת 
חדרים

תינוק( )מיטת  ילד+תינוק או נוסף מבוגרים+מבוגר לזוג סטנדרטי-מתאים חדר
תינוק(  ילדים+תינוק)מיטת או נוספים  מבוגרים2מבוגרים+ לזוג גדול-  מתאים חדר

במלון. השמחות בעלי כל בין יחסי באופן מחולקים הגדולים מוזמנים!  החדרים חדרים שמונה כל על גדול לחדר מתחייב המלון
טבלה(        ,ראה מיוחד תחשיב אלו .)לחדרים גדולות למשפחות משותפת דלת עם חדרים למלון 
שעה עד שינוי נעשה לא החדרים,באם במספר או החדרים בתפוסת מזעריים שנויים לעשות  ניתן10:00 בשעה הארוע יום– ו יום עד

 במספר או החדרים במספר שינוי  בעקבות בתחשיב שנוי יהיה .)לא  לתחשיב  הבסיס10:00 עד שהוגשה השמית הרשימה זאת,תהא
מקרה. בכל בתחשיב שינוי אחריה תגרור  חדרים או נפשות זאת!( תוספת  שעה לאחר שיעשה בחדרים הנפשות        

הארוע.     מזמיני     ע"י     ישולם הארוע אורחי של המלון הגדרת פי על סבירה לא מהתנהגות כתוצאה  שיגרם נזק כל  
מיוחדות. בבקשות מקסימלית התחשבות . תהיה המלון הנהלת ידי על ורק אך יעשה לחדרים שיבוץ
לרכוש!!! נזק גורמת זה.הדבקה בנושא המלון להנהלת לפנות והאולמות,יש החדרים וקירות  דלתות על שהיא הדבקה כל אסורה

    כלליותכלליות          הערותהערות
  שקל1500   של בתוספת כרוכה   השבת צאת לאחר וחצי לשעתיים ועד וחצי לשעה מעבר אורחים או אורח  הות* ש

הנקוב. ולכן בזמן הקבוצה אורחי כל יצאו לא באם נוספת התראה מבלי ישירות תגבה זאת השמחה.תוספת לבעלי
המוזמנים. לאורחים  היטב זה סעיף להבהיר המלצתנו

  ולתפריט. לזמן בהתאם נוסף כארוע השבת- יחושב צאת לאחר  מבחוץ אורחים בכיבוד+הזמנת הכרוך ארוע * כל

השחייה בריכת!!! מרץ-נובמברמרץ-נובמבר  בחודשיםבחודשים      השבתהשבת          במהלךבמהלך          תפעלתפעל          השחייההשחייה          שבריכתשבריכת          גבוההגבוהה          סבירותסבירות           קיימת קיימת*  *  
!!!2021 בשנת סגורה תהיה

המלון. מהנהלת בכתב אישור הורים.   וללא ללא מצווה בר חברי להביא אין מצווה בר * בשבתות
בתשלום!! המזמין את תחייב זאת רשימה קל שינוי הארוע,למעט שלפני   שבוע     עד למלון תועבר לארוע מוזמנים * רשימת
  לבכם:     לתשומת

  על     ותדחה     תתקבל     לא      פה"  וכיו"ב     בעל     לי     פה"  "הבטיחו     בעל     לי     "אמרו     בגין     טענה     כל
הסף.!!!

   התקלה.          גילוי בעת מיידית לקבלה לפנות נא מיזוג לרבות סיבה מכל שמיש לא חדר באם      
 בזמן לקבלה מוקדמת פנייה הייתה לא באם האירוע בתום כלשהיא טענה תתקבל         לא

שבת!!( חילול ללא פתרונות התקלה. )למלון גילוי     

המזמין: חתימת



  התשלום      פרוט
  בחורף  ו     בקיץ     זוגיים     - חדרים  15     מינימום  ל מתייחס קבוצה המושג בלבד. לקבוצות מתייחסת זו הצעה

((סוכות, חנוכהסוכות, חנוכה  גדול,רה"שגדול,רה"ש  לפסח, שבתלפסח, שבת  תקפיםתקפים  אינםאינם  )המחירים)המחירים  כחוקכחוק  מע"ממע"מ  כולליםכוללים  הרשומיםהרשומים  מחיריםמחיריםההמחירים: מחירים: 
טבלה(  )ראה12 לגיל מתחת ילדים שני למעט  מבוגרים כזוג יחשבו גיל בכל בחדר ראשונים שניים
רגילה  עונה מחירהחדר תאור

)החל ויותר  חדר15
  -אחד1.3.17 מ

במרץ(

 חדר15 מוזלת עונה מחיר
  )אחד1.12.17מ )החל ויותר

בדצמבר(

הערות

1200 1300 אנשים(2זוגי) חדר

1000800בחדר יחיד
  5550 )שנתיים(2 עד תינוק

הורים   עם12 עד ילד
בחדר

450320

380  550בחדר הורים  עם12מ נער
לגיל  מתחת ילדים חדר

12
ראשונים. ילדים שני900  1000

ללילה  לזוג₪ 200 תוספת השנה ראש סוכות, שבועות שבת
לזוג  שקל120 תוספת גדול ושבת וחנוכה פורים
מיוחד. מחירון בפסח

::    תשלוםתשלום          תנאיתנאי
בחלוף     הארוע     את     המזמין     יבטל     אם     מקרה     בכל     תוחזר     לא     זאת     מקדמה)המשוערת. הזמנה ל כמקדמה   שקל 4000 ההזמנה בעת  

ההזמנה(. מתאריך שבועיים
לפני שבועות שלושה ההמחאה תאריך.הזמנתו של המשוערת   מהעלות50% בגובה המחאה המזמין יפקיד ההסכם חתימת בעת

האירוע. מועד
אשראי( בכרטיס )לא.  במזומן     או     בשיק עשהיי התשלום
 בהתחייבויותיו. יעמוד לא והמזמין במקרה   שימוש     יעשה     בובר-תוקף,  אשראי בכרטיס תגובה כולה העסקה
הסכום לגבי האשראי מחברת אישור קוד תבקש השומרון אשל כי להלן יובהר ספק כל להסיר מנת ועל לעיל לאמור בנוסף

של המשוער
האישור. קוד יבוטל היתרה שתשולם העיסקה,לאחר סכום של מדוייק חישוב ייעשה הארוע הארוע. בתום לפני כיומיים העיסקה        

  ביטול     תנאי
ההזמנה. מיום שבועיים עליון( בתום כח )למעט !!!תוחזר לא ₪ 4000 בסך  הראשונית המקדמה      .
מבינהם( מהמקדמה)הגבוה פחות ולאהעסקה.  מערך25% של תשלום יגרור האירוע לפני  יום30 ל  יום60 בין ההזמנה ביטול

מהמקדמה פחות ולא האירוע  מעלות45%ב-  המזמין  המזמין את יחייב  קיומה לפני  יום30ל-     יום21  בין העיסקה ביטול
)הגבוה(.

( מהמקדמה)הגבוה פחות ולא האירוע  מעלות65%ב המזמין את יחייב האירוע לפני  יום21ל  ימים7 בין העיסקה ביטול
מהמקדמה)הגבוה פחות ולא המשוער העיסקה  מערך80% המזמין ישלם  האירוע מועד לפני האחרון בשבוע העיסקה ביטול

בינהם(
תוספת25%ההסכם+ על החתימה בעת שהוזמן המשוער החדרים מספר לפי המלון הנהלת ידי על תקבע המשוערת האירוע עלות 

ילדים!
.13 מעל נער  תוספת15% ו       

    סכמה:סכמה:    הה

נייד__________ המזמין_________      כתובת__________   טלפון__________           טלפון שם

_________כנסת תבי________      אוכל  חדרחדרים____    האירוע__________   מספר תאריך

הכרטיס____________תוקף________הכרטיס____________תוקף________  אשראי___________________               _ת.ז.בעלאשראי___________________               _ת.ז.בעל  כרטיסכרטיס  מספרמספר
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    בשיקוליבשיקולי          מותניתמותנית          זהזה          חדריםחדרים          במספרבמספר          קבוצהקבוצה           חדרים )קבלת חדרים )קבלת    1515    ל- ל-              חדרים חדרים    99          ביןבין          לקבוצותלקבוצות          מחירוןמחירון
((המלוןהמלון

    וסוכות(         רה"ש          גדול         שבת         כולל         פסח,לא         כולל         )לא    כחוק. כחוק.           מע"ממע"מ          כולליםכוללים          הרשומיםהרשומים          מחירים: המחיריםמחירים: המחירים
 רגילה עונההחדר תאור

30.11    ועד1.3
 מוזלת עונה 

28.2    ועד1.12
הערות

1200  1430 אנשים(2זוגי) חדר

1000  1100בחדר יחיד
  5545 )שנתיים(2 עד תינוק

הורים   עם12 עד ילד
בחדר

470400

450  520בחדר הורים  עם12 מ נער
לגיל  מתחת ילדים חדר

12
ראשונים. ילדים שני1030  1130

ללילה  לזוג₪ 200 תוספת  פסח שבת  סוכות, שבועות גדול, שבת שבת
לזוג  שקל160 תוספת וחנוכה פורים

 מיוחדים  מחירונים  השנה וראש פסח           

::    תשלוםתשלום          תנאיתנאי
בחלוף     הארוע     את     המזמין     יבטל     אם     מקרה     בכל     תוחזר     לא     זאת     מקדמה)המשוערת. הזמנה ל כמקדמה   שקל 4000 ההזמנה בעת  

ההזמנה(. מתאריך שבועיים
לפני שבועות שלושה ההמחאה תאריך.הזמנתו של המשוערת   מהעלות50% בגובה המחאה המזמין יפקיד ההסכם חתימת בעת

האירוע. מועד
אשראי( בכרטיס )לא.  במזומן     או     בשיק עשהיי התשלום
 בהתחייבויותיו. יעמוד לא והמזמין במקרה   שימוש     יעשה     בובר-תוקף,  אשראי בכרטיס תגובה כולה העסקה
הסכום לגבי האשראי מחברת אישור קוד תבקש השומרון אשל כי להלן יובהר ספק כל להסיר מנת ועל לעיל לאמור בנוסף

של המשוער
קוד יבוטל היתרה שתשולם העיסקה, ולאחר סכום של מדוייק חישוב ייעשה הארוע הארוע. בתום לפני כיומיים העיסקה        

האישור.
הארוע. מזמיני ע"י ישולם הארוע אורחי של המלון הגדרת פי על סבירה לא מהתנהגות כתוצאה  שיגרם נזק כל

  ביטול     תנאי
עליון( כח )למעט !!!תוחזר לא ₪ 4000 בסך  הראשונית המקדמה      .
מבינהם( מהמקדמה)הגבוה פחות ולאהעסקה.  מערך25% של תשלום יגרור האירוע לפני  יום30 ל  יום60 בין ההזמנה ביטול
פחות ולא האירוע  מעלות45%ב-  המזמין  המזמין את יחייב  קיומה לפני  יום30ל-     יום21  בין העיסקה ביטול

מהמקדמה)הגבוה(.
( מהמקדמה )הגבוה פחות ולא האירוע  מעלות65%ב המזמין את יחייב האירוע לפני  יום21ל  ימים7 בין העיסקה ביטול
מהמקדמה )הגבוה פחות ולא המשוער העיסקה  מערך80% המזמין ישלם  האירוע מועד לפני האחרון בשבוע העיסקה ביטול

בינהם(
תוספת25%ההסכם+ על החתימה בעת שהוזמן המשוער החדרים מספר לפי המלון הנהלת ידי על תקבע המשוערת האירוע עלות 

ילדים!
.13 מעל נער  תוספת15% ו       

    סכמה:סכמה:    הה

נייד__________ המזמין_________      כתובת__________   טלפון__________           טלפון שם

_________כנסת תבי________      אוכל  חדרחדרים____    האירוע__________   מספר תאריך

הכרטיס____________תוקף________הכרטיס____________תוקף________  אשראי___________________               _ת.ז.בעלאשראי___________________               _ת.ז.בעל  כרטיסכרטיס  מספרמספר

מטה. והרשומים בהסכם המופיעים המחירים הפירוט  פי על נעשתה הזמנתי

השומרון___________ אשל הכרטיס__________           חתימת המזמין_________  בעל חתימת
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    כדלקמן:כדלקמן:          המחירהמחיר          יהיהיהיה             חדרים חדרים    66    ממ          פחותפחות          ולאולא          חדריםחדרים          מתשעהמתשעה          פחותפחות          המונותהמונות          קבוצותקבוצות          ישיש          הערה:באםהערה:באם
    לזוג  לזוג₪₪    11557070    לזוגלזוג  מחירמחיר

₪₪  6565תינוק----תינוק----
 שקל שקל500500——1212——גילגיל  עדעד  ילדילד
 שקל שקל580580------1212  ––  מגילמגיל  ילדילד

 שקל שקל11202000(-(-1212  גיגי  עדעד  ילדיםילדים  )שני)שני  ילדיםילדים  חדרחדר
 חדרים. חדרים.99  עדעד  קבוצותקבוצות  חורףחורף   במחירי במחירי8%8%  שלשל  הוזלההוזלה  דצמבר-מרץ-תהייהדצמבר-מרץ-תהייה  בחורף)חודשיםבחורף)חודשים

הכרטיס______________________________  הכרטיס______________________________    בעלבעל  חתימתחתימת

    0101    בב          א )מותנהא )מותנה          יוםיום          עדעד          וו          יוםיום          בלבד(אובלבד(או          בוקרבוקר          וארוחתוארוחת          לינהלינה          הה          מצ"ש )יוםמצ"ש )יום          ה'  עדה'  עד          מיוםמיום              ארוךארוך          שבועשבוע          סוףסוף          למעונייניםלמעוניינים
    לפחות(לפחות(          חדריםחדרים

!!!!!!!!!!הקייםהקיים  למחירוןלמחירון  תוספתתוספת

  שקלים  שקלים230230זוגי-זוגי-  בחדרבחדר  מבוגרמבוגר
 שקלים שקלים185185הורים-הורים-   בחדר בחדר1212  מעלמעל  נערנער
 שקל שקל150150——הוריםהורים    בחדר  בחדר1212  מתחתמתחת  ילדילד

לאדם.לאדם.   שקלים שקלים110110ערב—ערב—  ארוחתארוחת  בתוספתבתוספת  למעונייניםלמעוניינים
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