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 יתרון תחרותי 
 הפתרון זמין ומהיר, המלון קיים ולו כל התשתית על מנת לארח את חיילי צה"ל. 

 ומוסדות מרכזיים ציבורית מרכזית  , חבורהבילויסביבו מסעדות ומקומות ממוקם במרכז העיר ו המלון 

 וכו'.  בריכה, חד"כ, חד"א, ניקיון חדרים  -למלון אפשרות להציע את המעטפת כולה 

 הבעיה 
 ,  שבתות חתןסופי שבוע מתמלא המלון באירועים פרטיים כגון  , תפוסת המלון באמצע שבוע נמוכה מאוד 

 תמהיל הלקוחות המגיעים למלון אינו מגוון 

 תקציר 
נגב" לצה"ל עם המעבר של יחידות המודיעין לדרום. השכרת קומות שלמות לטווח הארוך לטובת  שיתוף פעלה בין מלון "לאונרדו 

טק בבאר שבע,  -חיילי היחידות השונות העוברות דרומה תוך הפיכת המלון למרכז הפועם המקשר בין אוכלוסיית הנגב לקריית היי 

 ידע בתחום הפתוחות לקהל הרחב  ליחידות המודיעין באמצעות יצירת ערבי שיא שבועיים הרצאות של אנשי

 הפתרון 
 השכרת חדרים ע"י צה"ל במסגרת מעבר צה"ל דרומה 

 

 תקציר הפתרון 
במסגרת מעבר צה"ל דרומה, נאלץ צה"ל למצוא פתרונות דיור לחיילים המשתתפים בקורסים בדרום אך גרים במרכז או פתרונות  

 דיור לחיילי קבע שבסיסם עובר לדרום. 

 השוק 
' יתחיל פיילוט עם מעבר של כמאה סטודנטים שכרגע מיועדים  22מעבר צה"ל דרומה מתוכנן לכמה סגמנטים כאשר במרץ 

 אוני' בנ"ג.  למגורים במעונות הסטודנטים של  

 אלף חיילים.  18אלך חיילים כאשר סך החיילים במעבר עומד על כ   6פעימות של כ 3בהמשך יעבור צהל בעוד כ

 מתחרים 
 תחת השכרת צה"ל את הדירות ולים לקלוט אליהם את חיילי צהל כיום מצויים בעיר באר שבע מספר של מתחרים היכ

 שוק הדירות הפרטיות  .1

2. Air b&b 

 מעונות הסטודנטים של אוני' בנ"ג  .3

 

4.  
 מודל עסקי 

קומות על מנת לייצר פיילוט ודרך בחינה להתנהלות.   3ראשית ישכיר המלון כ, שכירות ארוכת טווח אשר תהווה עוגן כלכלי למלון  

 קומות לטובת צה"ל.    8עם התקדמות מעבר צה"ל יגיע המלון עד לכדי 

 שח לחדר 250מליון ₪ לפי תמחיר של   5.5רווח תפעולי יעמוד בתחילת הפרוייקט על 

 הצוות ודרכי התקשרות  
 ||    sapirhak1@gmail.comספיר חכימיאן כהן  ||   gals178@gmailגל שמאי לוי  ||   gilgutt@gmail.comגילה קרייף || 

  goldman021@gmail.comמורן גולדמן ||  dganitasd@gmail.comדגנית גוטליב 
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