
 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

"בית מלון ליולדות"  –לקחת נשימה   

אשתו של ינאי הציעה להסב את המלון או חלקים 

 ממנו למלון ילדות וכך התחיל הפרויקט... 

אידיאלית   פינוק  חוויית  מאפשר  שלנו  המיזם 

של שקט ושלווה בין בית  ליולדת ולבן זוגה, מלון  

החולים לבין מסע אל עבר ההורות. המלון יאפשר 

חופש   תחושת  שמעניק  מאירוח  להנות  ליולדת 

 אמיתית לפני החזרה לבית ולחיים.

בעשור האחרון בית החולים סורוקה מחזיק בשיא 

בין   ישנן  שנה  בכול    17,000-22,000לידות. 

ת  שבע ובי-תינוקות שנולדים בסורוקה. העיר באר

הנשים   לאותן  פתרון  כיום  מציעים  אינם  החולים 

 ללדת בבית החולים. שמגיעות

הסבה של מחצאית מחדרי   המודל העסקי שאנו מציעים הוא

לאמהות אירוח  לחדרי  )מקומה    המלון  הקומה    6טריות  ועד 

את  ולאבזר  המלון  לבית  נוספת  כניסה  להקים  האחרונה(. 

בכל הנחוץ לאם וליולד הטרי שלה. יחד עם זאת אנו החדרים  

יודעים שמלונות "פתאל" מתאפיינים בחוויות אירוח יוצאות 

למשפחה  מותאמות  אירוח  תוכניות  לתכנן  שניתן  כך  דופן 

לידות בסורוקה ואנחנו פונים   1800בהנחה שישנן    החדשה.

מהנשים    20%לאוכלוסייה יותר עמידה ניתן לצפות לכך ש  

   בהרצה של המיזם ירצו להתארח ב"פאתל".

 על פי מחירי השוק הקיימים ניתן לתמחר לינה לילה 

ימי  ₪3/4 ולהציע חבילות משתלמות יותר ל 1000ב 

אירוח. יחד עם זאת אנו מכוונים לש"פ עם קופת החולים 

ימי  3כללית אשר מעניקה במסגרת הביטוח פלטיניום שלה 

 אירוח ליולדת הטרייה. 

 

Take a breath - לקחת נשימה 

להתמודד   אותנו  הביא  החברתי  האתגר  פרויקט 

"לאונרדו פתאל"  מול הסוגיה הכלכלית של מלון 

התחלנו    כצוותבשיחת הזום הראשונה שלנו  ב"ש.  

פתאל   עבור  "לפתור"  ניתן  כיצד  רעיונות  להציע 

של  המיתוג  ובעיית  בלקוחות  המחסור  את  ב"ש 

השיחה,  המלון.   התייחס  במהלך  עם  איש  ינאי 

מתוך    שהביא לשלוחן  לסוגייה נוספת כואבת בעיר

בית תאישי  והתמודדות  ניסיון שוכן  שבע  בבאר   .

לידות   בשיא  מחזיק  אשר  אך חולים  הארץ,  בכל 

לפני  אירוח  שירותי  מעניק  לא  סורוקה  זאת  עם 

ואחרי הלידה. חבר הצוות תיאר כיצד הוא ואשתו  

ארבע היו    עברו  שמתוכם  אישפוזים  לידות  כמה 

"מפתרונה יותר לפעמים   חיוני הבעיה ניסוח"  

מהאשפוזצפיפות,    ,במסדרון מהיר   .ושחרור 

וגילנו   חקרנו  בנושא,  להתעמק  שכמעט  התחלנו 

לאירוח   לינה  שירותי  יש  בארץ  חולים  בית  בכל 

הבנו שהדרך הכי טובה למציאת ליולדת ומשפחתה.

בית  עם  עבודתו  מיזוג  הוא  המלון  עבור  פתרון 

אשר   "כללית"  החולים  וקופת  בעיר  החולים 

 מפעילה את בית החולים.

 

 

 

 

נולדת  " נולד,  שהתינוק  ברגע 

לפני   קיימת  לא  היא  גם האמא. 

האמא   אבל  קיימת,  האישה  כן. 

חדש  משהו  היא  האמא  לא. 

 ראג'ניש לגמרי". 

 

http://www.baba-

mail.co.il/content.aspx?

emailid=36163 

 0542088960 -דניאל בורמנקו

Danielbar307@gmail.com 

 0529248901-ינאי איש עם

Yanay.ia@gmail.com 

 0528402415-שיר לחמי

shirlachmi@gmail.com 

 

 

לקחת נשימה הינו המיזם 

ינאי איש  של שיר לחמי, 

עם ודניאל בורמנקו אשר 

מלון   מציעים את  להפוך 

פ למלון תא"לאונדרו  ל" 

 ילדות.
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