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מלון לאונרדו נגב  
שבע -באר

ַקח ן, ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקרַויִּ תֵּ יֶמֶלְךַויִּ יֶהם; ַלֲאבִּ ְכְרתּו ְשנֵּ ית, ַויִּ ב ַאְבָרָהםְברִּ ְבשֹת ַהצֹאן-ֶאת, ַוַיצֵּ ַויֹאֶמר כטְלַבְדֶהן--ֶשַבע כִּ
יֶמֶלְך ָנה:ַאְבָרָהם-ֶאל, ֲאבִּ ֶלה, ָמה הֵּ ַצְבתָ , ֶשַבע ְכָבשֹת ָהאֵּ י ֶאת--ַויֹאֶמרל.ְלַבָדָנה, ֲאֶשר הִּ ַקח, ֶשַבע ְכָבשֹת-כִּ תִּ

י ָידִּ ְהֶיה:מִּ ָדה-ַבֲעבּור תִּ י ְלעֵּ י ֶאת, לִּ י ָחַפְרתִּ ר ַהזֹאת-כִּ ן-ַעללא.ַהְבאֵּ ר ָשַבע--ָקָרא ַלָמקֹום ַההּוא, כֵּ ְשְבעּו:ְבאֵּ י ָשם נִּ ,  כִּ
יֶהם "ְשנֵּ



שבע-באר

שנות  6,000באר שבע היא אחת הערים העתיקות בעולם עם ותק של •
.התיישבות

.תושבים' זו העיר השנייה בגודלה מבחינת שטח והשישית בגודלה מבחינת מס•
.שבע נחשבת לאחת התזמורות הטובות בישראל-של בארהסימפונייטה•
שבעים  -צביקה הדר ואורנה בנאי הם רק כמה באר, יהודית רביץ, ל"אילן רמון ז•

.שכולם מכירים
.יש את הכי הרבה לידות מכל בתי החולים בארץסורוקהבבית חולים •
שכל שחקניה חיים  " Black Swarmשבע -באר"לעיר יש קבוצת פוטבול פעילה •

.בעיר וסביבותיה
האחוז הגבוהה ביותר  -רבי אמנים8שבע משחקים -במועדון השחמט של באר•

!של רבי אמנים לנפש בעולם
שבע וסביבותיה קיים ריכוז גדול במיוחד של חברות עסקיות מהחזקות  -בבאר•

.במשק הישראלי



מיקום מרכזי

המלון הינו חלק מרשת  •
מלונות פתאל ממוקם בלב 

בירת הנגב ברחוב הנרייטה  
ממוקם במרכז העיר . 4סולד 

בסמוך לתחנת הרכבת ותחנת  
האוטובוסים המרכזית של  

.שבע-באר
,  קרוב לאוניברסיטת בן גוריון•

בית חולים , הממשלהקרית
.  סורוקה ומרכזי הקניות בעיר

בסמוך למלון היכל בית  •
.משרדי הממשלה, המשפט

משרדי החברות המובילות  •
מפעלי ים  -במשק הישראלי

.ברום ועוד, טק-טבע, המלח
מרחק נסיעה קצר לאזור רמת  •

פארק תעשייה עומר , חובב
ואזור העסקים החדש גב ים



לאונרדו נגבלאונרדו נגב

 .חדרים250המלון מונה •

מותאמים במיוחד  , 1-5הממוקמים בקומות , חדרים מתוכם140-כ•
,  שולחן כתיבה, מיני בר, קפה. ע,כספת: לאנשי עסקים וכוללים

LCDטלוויזיות 

 .אינטרנט אלחוטי בכל המלון•

אולמות אירועים 6במלון ישנם •

.9טרקלין עסקים בקומה ה•

.וחדר כושר מפוארים ,SPA ,בריכת שחייה•

.בית קפה מסעדה בקומת הכניסה•



חדרים

חדרים250•

מתוכם  עיסקייםחדרים 140•
מיני סוויטות  

סוויטות נשיאותיות2•

סוויטת לילות משי לבנים•

חדרי נכים4•



מתקני המלון

תפריט שף אקסקלוסיבי על  -מסעדה בלובי המלון המציעה –בית קפה •
(.חלבי)ממוקם בקומת הלובי . טהרת המטבח החלבי

מחודש ובו חדרי טיפול לזוגות וייחודים  מועדון בריאות הכולל חדר כושר וספא•

₪  30בתוספת תשלום של )סאונה רטובה ו, סאונה יבשה, קוזי פרטי 'כולל ג

(לאורחי המלון

בריכה חיצונית הפעילה בחודשי הקיץ•

בריכת פעוטות הפעילה בחודשי הקיץ•

מעליות שבת2•

שטחים ציבוריים המותאמים לנכים•



אולמות המלון

ערד  •

תמנע•

ערבה•

נגב•

מצפה•

המיראזמסעדת •

ב"המצמפרט בפלייר 



טרקלין העסקים

.ממוקם בקומה התשיעית•

.16.00-24.00פעיל בתקופה עסקית בין השעות •

.שתיה קלה ויין, משקאות חמים, מגיש נשנושים•

.מגוון עיתונים ועמדת משרד, מציע אינטרנט אלחוטי•

.ליום או בהתאם להסכם₪ 70-עלות כניסה•



חולשות/עוצמות
חולשותעוצמות  

מיקומו של המלון בתוך העיר והיותו המלון היחיד  
ש והסביבה"ברמתו בב

מיקומו של המלון בארץ ובעיר שאינה מזוהה עם  
.ענף התיירות 

כמות אולמות האירועים לקיום כנסים ואירועים  
.באמצע שבוע

חוסר באולמות אירועים בסופי שבוע

מול + תדמית אולם האירועים בסמוך למלון .בערב הכלולות במלון" מתחתנים"כמות לינות 
.הקשתות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהמלון

היעדר פעילויות בידור ואטרקציות ההון האנושי והשירות החמים המאפיין את האזור

השתייכות למותג פתאל שכיום הוא מותג 
בינלאומי  

החלפת השם והמותג , תדמית המלון משנים עברו 
לא מעט פעמים 

מבנה ישן עם  , רמת השירות העסקית במלון .בידול הקומות העסקיות וגודל החדרים
בעיות תחזוקה רבות 

דינאמי ולויאלי למערכת  תחלופת  ,צוות צעיר 
עובדים נמוכה המקנה אווירה ביתית וחמה לבאי  

.המלון

בעיית חנייה בכל אזורי המלון 

הספא המחודש והמשופר ובריכת , חדר הכושר 
השחייה העונתית

בריכה לא מקורה והיעדר חוגים בחדר הכושר 
.והספא



קהל מטרה

???-מועדף 

.אנשי עסקים155%.

שבתות חתן : קבוצות235%.
.סמינרים וכנסים ,

תיירים קבוצות  315%.
.ובודדים

הגדלת קהל המנויים של  4.
חדר הכושר והבריכה 

מכירת מנויים לספא +
.ולטיפולים

:נוכחי

אנשי עסקים ואורחים  130%.
.קבועים

:קבוצות תיירות פנים240%.
בעיקרשבתות חתן 

תיירים קבוצות -31%.
.ובודדים

מנויים בחדר הכושר  4.
ובריכת השחייה של המלון



חוויית האירוח

, מלון עסקים המקנה לכל אורחיו נוחות: קונספט אמצע שבוע •
בד בבד עם הצרכים העסקיים אשר יותאמו , שקט ואווירה ביתית

.  לרמת ציפיותיו של הלקוח העסקי

שבתות חתן  , מלון אידיאלי לקיום אירועים : קונספט סופי שבוע•
מלון משפחות במסגרת טיולי כוכב בשיתוף . משפחתייםומפגשים 

. עם אתרי התיירות בסביבה 



האתגר המרכזי  

כמובן שהנושא הוא לאונרדו נגב והאתגר  , לגבי האתגר אותו נרצה להציג 
אשר שנים רבות עובד כמלון עסקים  , יהיה לפצח את נושא אופי המלון

ל ולינות בתפקיד של ישראלים  "מארח אורחים של חברות עסקיות מחו)
תקופת הקורונה והשלכותיה גם בפוסט קורונה מחדדת  ( . באמצעי שבוע

לא נוכל עוד להישען רק על אנשי עסקים ומאחר , לנו כי עלינו לחשוב אחרת 
וגם לכשיחזרו אנשי  ,והמלון לא ממש מותאם לנופש ישראלים וכך גם האזור 

העסקים הכמות תרד באופן משמעותי שכן חברות רבות עברו לעבוד לסגנון  
.  אנו חייבים לשנות את אופיו של המלון ותמהיל לקוחותיומכאן .היברידי 

. גם אם כרוך בהשקעה כספית מצדנו, פתוחים לשמוע רעיונות יצירתיים 



כיוונים אפשריים

עם פתיחת המלון לאחר משבר  –הגדלת אחוזי התפוסה והכנסות המלון •
המלון בהנעה מחדש עם כלל קשיי הענף  ,2021הקורונה בחודש אפריל 

מעבר לישיבות  , שמיים סגורים , היעדר הדרכה, הון אנושי חסר)בתקופה זו 
היברידיות בארץ ובעולם דבר המשפיע באופן ישיר על הגעת אורחים עסקיים  

(.ל ועל קיום כנסים חד יומיים רבים שהיו מנת חלקנו בעבר"מחו
.והגדלת פלח השוק העסקי ומתן שירות בהתאם למצופהשימור •
.הפעלת מועדון ילדים לפעילות ילדים ומשחקי חברה בסופי שבוע•
.הפעלת חוגים ספורטיביים למנויי חדר הכושר ולבאי מועדון הבריאות •
רמת שביעות רצון האורחים בשבתות חתן ובסופי שבוע תוך העלאת  העלאת •

(.בעיקר לסוכני הנסיעות)המחירים באופן הדרגתי 
קו  יישור,הבוקרשיפור רמת המזון ומשקאות במלון תוך כדי התמקדות בארוחות •

.עם תקני האיכות והסטנדרטים הקיימים ברשת
.שינוי תדמית המלון והפיכתו למלון העסקים הטוב ביותר באזור הנגב והסביבה•



לסיכום 

. כמלון הילטון באר שבע בבעלותו של איש העסקים יצחק תשובה 1998לראשונה בשנת המלון נפתח •

נגב  לפרדייזשמו הוחלף , רשת מלונות פתאל בבעלות דוד פתאל לקחה את המלון תחת חסותה כחברת ניהול, לאחר כשנה •
פעמים את שמו מסיבות שונות להן יש הסבר הגיוני ומיתוגי  ' החליף מס, המלון ברבות השנים. והחלה בניהולו מאז ועד היום

.אותם אפרט בהמשך 

, כמלון גלאט למהדרין תקופה בה אירח קבוצות דתיות רבות2000-2004שנים משנת 4-נגב היה מזוהה למעלה מפרדייזמלון •
האולמות של 5-שאירחה בעניפהשבתות חתן לאוכלוסייה החרדית בשילוב עם מעט אנשי עסקים שהיו דאז ומחלקת אירועים 

.אירועים וכנסים חד יומיים רבים , המלון 

תנועה עסקית היתההיה במשבר כלכלי שכן הקבוצות החרדיות התארחו בעיקר בסופי שבוע וחגים ולא 2004המלון בשנת •
.שהצליחה לגרום למלון להרוויח כראויעניפה

, הורדת הכשרות המהודרת שלא הניבה פרנסה מוצדקת למלון, הנהלת פתאל ביצעה שינויים פנים ארגוניים2005בשנת •
והקטינה את כמות העובדים והמנהלים  ( לחברת קייטרינג)הוצאת מחלקת מזון ומשקאות כולל מחלקת המטבח למיקור חוץ 

.במלון כצעדי התייעלות מחייבים 

ללינות בתפקיד באמצעי  בטחוניותאירח חברות תעשיות , המלון פעל כמלון עסקים באמצעי השבוע–2005-2014משנת •
שבתות חתן רבות וקהל בודדים , שנעשו באזור הדרום ובסופי שבועופרוייקטיםקבוצות עסקיות , קבוצת תיירים, השבוע

.המזוהה עם הקהל המסורתי

לחברת פתאל איפשרההעולמית טוליפרשת גולדן )טוליפנגב לגולדן מפרדייזבתקופת הזמן המדוברת המלון החליף את השם •
לקבל זיכיון בתשלום לשם המוכר וכתוצאה מכך חלק מן המלונות הפרוסים בארץ נהנו מהמותג הבינלאומי במשך כמה  , ישראל

בארץ למותג פתאל טוליפהחליפו את כלל מלונות גולדן , עבור השם נגמרוהזכיוןטוליפכאשר ההסכם בין פתאל לגולדן ( שנים
.מקומי בשם לאונרדו 

.ומאז המלון נקרא לאונרדו נגב באר שבע•

תיירים עסקים רבים אשר  ICLשל חברת פרוייקטהתארחו במסגרת בשיגרהשנים בהם המלון פעל 2014-2015בשנים •
.הניבו הכנסה מכובדת אך זמנית



לסיכום 

רכש דוד פתאל את המלון מאיש העסקים יצחק התשובה ומאז רשת מלונות פתאל הפכה להיות הבעלים 2018בשנת •
מול )אולם שמחות גדול בבעלות פרטית וקומפלקס נוסף של משרדים להשכרה , בסמוך למבנה . הבלעדי של המבנה

(.הקשתות

המלון מצליח , מדיניות או פרויקטים עסקיים גדולים, רק בתקופות בהם ישנן פעילויות חריגות אם ביטחוניות, למעשה•
(.חדרים250כאמור )להצדיק את כל מסת החדרים העומדים לרשותו 

מכובד של ' ח המדינה והמלון הרוויח מס"כפר שלם פונה למלון למשך כשנה ע–פינוי גוש קטיף –2005שנת : לדוגמא •
!מיליונים שאפשרו לחברת פתאל ולהנהלת המלון לשפצו 

חיילים ופלוגות צבא  , המלון אירח עיתונאים זרים( 'עמוד ענן וכו, עופרת יצוקה)במסגרת המבצעים הביטחוניים בעזה •
.מחדרי המלון80%ומשטרה מטעם פיקוד העורף ומשפחות רבות מטעם הרווחה שהצליחו לגרום למלון לאכלס 

חודשים כמלונית הבראה לחולי קורונה בחסות משרד  5-למשך כ2020המלון הוסב בשנת , דוגמא אחרונה ועדכנית •
.המלון היה בתפוסה מלאה וברווחיות גבוהה, הביטחון ובניהול פיקוד העורף שגם בעת הזו

.האתגר שעומד לרשותכם צריך להתמודד עם מיקומו של המלון בעיר שאינה מזוהה כעיר תיירותית אטרקטיבית•

( .2021עד אפריל 2020מרץ )בשיגרהתדמית המלון ותחזוקתו זאת לאחר ששנה לא פעל •

.  נכסים מניבים שנכון להיום אינם מושכרים גם בעקבות משבר הקורונה' שטחים ציבוריים גדולים שלא מנוצלים נכון ומס•

קשיים בגיוס הון אנושי איכותי ויציב גם בעבר וגם בהווה ויצירת תלות מכורח הנסיבות בפלשתינאים ועובדי הפזורה הבדואית  •
.

אך עם זאת שילוב סטודנטים במחלקות קבלה ובטחון המאפשרים עבודה במשמרת נוחה ומתגמלת עם אופציה לקבלת  •
!המענק הצבאי של עבודה מועדפת 


