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מלונות  :JACOBרשת מלונות ישראלית חדשה ודינמית הושקה
בימים אלה
 Posted on 13ביוני  by 2021שוש להב

"אנו אוהבים אנשים" ,זה הסלוגן של רשת ג'ייקוב ,שנוסדה בתקופת הקורונה ,כוללת חמישה בתי מלון ברחבי הארץ
כשלכל אחד מהם ייחוד

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagמלונות JACOB

ת-א ֶמּ ,"הוא ציווי מהתורה )עשרת הדברות( ,והבחירה לקריאת שם של רשת בתי מלון חדשה
ת-א ִבי וְ ֶא ִ
"כּ ֵבּד ֶא ָ
ַ
בישראל ,על שם האב ,היא בהחלט דוגמא טובה לקיום הציווי .וכך ,בעיצומה של תקופת הקורונה ,בחר איש עסקים
פרטי ,ישראלי צעיר ,יזם בנשמתו וצנוע באופיו )ששמו נסתר מידיעתנו  -אך מעשיו מדברים בשמו( ,להקים רשת של
בתי מלון ,וקרא שמה ג'ייקוב ,לזכר אביו שנפטר .שלושה מלונות כבר היו בבעלותו ,בשנה וחצי האחרונות רכש עוד
שניים ,ויחד ,חמישה הם בהחלט רשת.
רשת מלונות  JACOBכוללת ,כאמור 5 ,בתי מלון ייחודיים ,המציעים כ 430 -חדרים ,שמשתרעים בלמעלה מ28,000 -
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מ"ר ,הממוקמים בירושלים ,תל אביב ,טבריה ,נהריה וחדרה .כל אחד ואחד ממלונות הרשת מצטיין באופי המייחד
אותו ומבדל אותו ממלונות אחרים ,אך בד בבד ,כולם מאוד דומים  -בסטנדרטים הבלתי מתפשרים ,באווירה החמה
ובגישת השירות הבלתי מתפשרת .כל מלון הוא עולם ומלואו ,בעל אישיות מיוחדת משלו ומושך קהלים מגוונים ,כך
שהרשת מציעה חוויה מלאה לקהלים רבים .במלונות הרשת ניכרת תודעת שירות גבוהה ,לצד עיצוב מוקפד עד הפרט
האחרון ,ובכל אחד מהמלונות מורגשת אווירת נופש ייחודית ,מענגת ומפנקת ,כשצוות המלון האדיב מבטיח ששהות
האורחים תשאר כזיכרון בלתי נשכח.

הצוות הבכיר של מנהלי המלונות והשיווק ברשת ג'ייקוב .צילום בר חן
בחודשים האחרונים שופצו המלונות בעלות כוללת של כ 100-מיליון  !₪ולקראת הקיץ כל המלונות ערוכים לקבל את
ציבור האורחים ולהעניק את השירות והאיכות ,שהיא גולת הכותרת של הרשת .אוהד קלמפרט  -מנהל השיווק הרשתי,
מספר ,בין השאר ,שרשת ג'ייקוב שמה למטרה לקדם ולהציב נשים בתפקידי ניהול בכירים .רק לפני שבועות בודדים
הודיעה הרשת על מינוייה של ענת שאול  -למנכ"לית מלון רמדה חדרה ,ולפני כשבוע על טלי קדוש  -שמונתה
כמנכ"לית מלון סי לייף נהריה ,וזאת בנוסף לטלי פסח ,מנכ"לית מלון שינקין בת"א ,ולזהבית בצלאל  -מנכ"לית מלון
ג'ייקוב בטבריה .והנה ,ברשת  4מנכ"ליות מתוך  5בתי מלון )ולא נקפח את כרמל מצליח  -מנכ"ל מלון בת שבע
בירושלים( .ועוד פרט הראוי לציון ,שדרת ההנהלה של הרשת מורכבת מרוב של  80%נשים .כבוד!
הסלוגן של הרשת הוא" :אנו אוהבים אנשים" ,ואכן ,מה שמניע את עובדי הרשת הינה אהבת האדם ואהבת האירוח.
הרשת מציעה חווית אירוח חמה ואוהבת ,המתאימה למידותיו של כל אורח .טלי פסח ,נציגת הבעלים" :אני נרגשת
להשיק את רשת מלונות ג'ייקוב  -רשת מלונות חדשה בישראל ,הכוללת כעת  5מלונות בפריסה ארצית ,המותאמים
לקהל הישראלי על שלל העדפותיו ורצונותיו .בימים אלה כבר בוחנים התרחבות ,ואנו מצפים לקהל הישראלי שיגיע
וימלא את המלונות ויהנה מחוויה מוקפדת ,איכותית ומשתלמת".

זו ההזדמנות להכיר את מלונות הרשת:
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הלובי והקבלה במלון סי לייף בנהריה .צילום מקס מורון

נהריה ,מלון Sea Life
מלון סי לייף בנהריה ,ממוקם על קו החוף הצפוני ומכל חדריו נשקף נוף מרהיב לים התיכון ומציע חווית ריזורט
הכוללת חוף ים ,מדשאות פתוחות אל מול רצועת החוף ,בריכה חיצונית ופינות שיזוף וישיבה .במלון בריכה מקורה
הפתוחה לאורך כל השנה ,ספא בקונספט ייחודי המציע חדר מלח טבעי )היחיד שקיים בארץ( ,שיובא היישר מרומניה,
הידוע בסגולותיו הבריאותיות הרבות .בנוסף ,מציעים בספא סי לייף טיפולי גוף ופנים המשלבים מינרלים ומלחים
התורמים לבריאות הגוף והעור ,ג'קוזי ,סאונה לחה וסאונה יבשה .המלון מציע  64חדרים הפרושים במבני המלון :מבנה
מרכזי עם  40סוויטות הפונות לנוף הים ,ועוד  24סוויטות גרדן וטרסה מסוגננות המציעות חווית אירוח פרטית ונינוחה
במבנה בוטיק .מיקומו של המלון סמוך למוקדי תיירות ,טיילת נהריה שלאחרונה עברה שיפוץ ניכר ,מסלולי טיולים
וטבע פופולריים בגליל.
כתובת :רחוב העלייה  ,75נהריה .לפרטים נוספים :הזמנות  ,*6367במייל או באתר

חדרה ,מלון Resort Ramada
מלון רמדה ריזורט חדרה ,הינו מלון פנאי ,ספא ועסקים יוקרתי ,ממוקם ברצועת חוף מהיפות בישראל והוא אחד
המלונות הקרובים ביותר לחוף ים הקיימים בישראל .המלון ,ששופץ כמעט כולו בחודשים האחרונים בעשרות מליוני
שקלים ועוצב ע"י עמנואל שטרן בסגנון מהודר ואלגנטי ,בנגיעות אווירה ים תיכונית וכעת ערוך לקבל את אורחיו
ולהציע חווית אירוח עשירה ומוקפדת ,כיאה למלון פרימיום .במלון  171חדרים מודרניים ומאובזרים ,כולם פונים אל נוף
חוף הים עם הלגונה המרהיבה והציורית שבו .במלון ספא מפנק הכולל בריכה חיצונית המשקיפה לים )ופתוחה בעונת
הקיץ( מדשאות שיזוף ,מתחם מרחצאות הכולל בריכה מקורה הפתוחה כל ימות השנה ,ג'קוזי ,סאונה פינית ,סאונה
לחה וחדר כושר .בקרבת המלון מתחם שופינג באוויר הפתוח ,בתוכו בריכת גלישה ראשונה מסוגה בארץ ,אזור החלקה
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על הקרח ,מתקני משחק לילדים ,ועוד .במרחק נסיעה של כמה דקות ניתן לטייל בנחל מסלול ,נחל אלכסנדר ועוד.
כתובת :רחוב רחבעם זאבי  ,2חדרה .לפרטים נוספים :הזמנות  ,*6367במייל או באתר

ארוחת בוקר במלון ג'ייקוב בטבריה .צילום מקס מורון

טבריה ,מלון JACOB
מלון ג'ייקוב בטבריה ,ממוקם בתוך מבנה היסטורי בסגנון עות'מני במרכז העיר טבריה .המלון משלב ישן וחדש ,קלאסי
ואופנתי .על עיצוב המלון הופקד יהודה גדליהו ששילב אלגנטיות אירופאית ,בתוך ההשפעות העות'מאניות המאפיינות
את המבנה .הסגנון אנין הטעם של המלון מעניק תחושה של תקופה אחרת לצד עיצוב מסוגנן ויוקרתי .המלון מעניק
טוויסט מודרני לטבריה ההיסטורית ,ישוב עתיק המכיל חלק מאתרי הקדושה החשובים ביותר למספר דתות אל מול
נופה הייחודי של הכנרת .במלון  78חדרים מרווחים ונוחים שתוכננו ועוצבו תוך חשיבה על המטייל העכשווי ,ל18-
מהחדרים מרפסת המשקיפה על העיר טבריה .החדרים ממוזגים ומאובזרים בטלוויזיה  ,"32פינה להכנת שתייה חמה,
שולחן עבודה ,כספת ,מקרר מיני-בר וחדר רחצה עם מייבש שיער ואביזרי רחצה המתאימים לנוסע יחיד ,לזוגות
ולמשפחות .המלון ממוקם במרכז העיר קרוב למסעדות ולאטרקציות תיירותיות רבות ונמצא במרחק הליכה של כ10 -
דקות מהטיילת של טבריה וכ 15 -דקות מחופי הכנרת.
כתובת :רחוב אוהל יעקב  .2לפרטים נוספים :הזמנות  *6367במייל או באתר

תל אביב ,מלון Shenkin
מלון בוטיק שינקין בת"א ,ממוקם בלב ליבה הפועם של העיר הלבנה ,באחת השכונות היפות והמיתולוגיות בתל אביב.
המלון מוקף עשרות ברים שוקקים ,מסעדות ומזללות מקומיות ובחנויות בוטיק מסקרנות .בעיצובו העכשווי של המלון,
שיק על זמני המשלב עיצוב ישראלי קלאסי ,הושקעה מחשבה רבה וכל פרט וכל חפץ במלון נבחרו בקפידה ,תוך שימת
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לב ליצירת אווירה רגועה ומיוחדת ,שנועדה לעטוף את אורחיו בתחושת שלווה אינסופית .בפטיו ,פינה מפנקת שביחד
עם בר קפה איכותי בלובי ונשנושים על חשבון הבית ,הופכים לאזור מנוחה רוגע .במלון  30חדרים מעוצבים עד לפרט
הקטן ביותר .בנוסף ,המלון מציע שני חדרי ספא למעוניינים בטיפול מפנק .גג המלון המרווח פונה אל נופה האורבני של
העיר תל אביב ובו מיטות שיזוף ,פינות ישיבה ,ג’קוזי ומקלחת התרעננות.
מלון שינקין זכה בפרס  TripAdvisor’s Travelers’s Choice Awardבשל חווית אירוח יוצאת דופן המוענקת
לכל אורח.
כתובת :רחוב ברנר  21תל אביב .לפרטים נוספים :הזמנות  ,*6367במייל או באתר

ירושליםBat Sheva,
מלון בוטיק בת שבע בירושלים ,ממוקם במרכז עיר הבירה וסמוך לכל האטרקציות המובילות והאתרים ההיסטוריים
החשובים :בית הכנסת הגדול ,הכותל המערבי ,שדרות ממילא ,שוק מחנה יהודה ועוד .מלון בת שבע הינו סיפור של ישן
וחדש ,עתיק ומודרני ,פסיפס של טעמים ועירוב של ניחוחות .במלון  79חדרים שכולם פונים לנופה של העיר ירושלים
ההיסטורית :כיפת הזהב ,הכותל או נוף גגות העיר ירושלים .הקונספט העיצובי עוסק בהקפאת רגע בזמן בירושלים,
עיר שעברה העשיר הוא מוטיב ניכר ודומיננטי ,והפיכתו לשפה עכשווית בירושלים המודרנית .עיצוב החדרים נועד
להשרות אווירה נוסטלגית וחמימה ,של זיכרונות מתקופות שונות ומימים אחרים .מטבח המלון ,בניצוחו של השף משה
אסולין ,מגיש ארוחות בוקר ובראנצ'ים מיוחדים ,המבוססים על חומרי גלם מקומיים ,טריים ואיכותיים בניחוחות
ובטעמים ירושלמיים .במלון חדר כושר מאובזר ,טרקלין עסקים משובח ומהודר ,אולם כנסים המתאים לאירועים עד
 80איש ,גג מרהיב המשקיף לנוף הירושלמי הייחודי ,המאפשר לנוח ברוגע בפינות ישיבה נעימות ואווירה קסומה.
כתובת :רחוב קינג ג'ורג'  ,42ירושלים .לפרטים נוספים :הזמנות  *6367במייל או /https://batshevahotel.co.il
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