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רשת מלונות סי הוטלס יוצאת בשיתוף פעולה עם המיזם החברתי לסביבה אקולוגית
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"מתחשבים בכדור"...
רשת מלונות סי הוטלס יוצאת בשיתוף פעולה
עם המיזם החברתי לסביבה אקולוגית



רשת מלונות סי הוטלס מקדמת את ערך השמירה על איכות הסביבה ,כאחד מערכי החברה המובילים .במסגרת זו ,ניתן דגש להעדפת השימוש במוצרים מתכלים על פני פלסטיק ,ניהול התקשורת הפנימית
והחיצונית באמצעים דיגיטליים על חשבון ניירת ואמצעים מיושנים ,שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בכל מחלקות המלונות והקפדה על הפרדה ומחזור.

לצד הפעילות השוטפת ,בימים אלה נרקם שיתוף פעולה בין הרשת לבין מיזם "אקולוגיה לקהילה מוגנת" ,השוכן באזור הצפון" .אקולוגיה לקהילה מוגנת" ,הינו מיזם חברתי ייחודי הפועל בשני ערוצים :פירוק פסולת
אלקטרונית לצורכי מכירה או מחזור .המיזם מספק תעסוקה לכ 100 -עובדים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשר להם להשתלב באוכלוסייה .שיתוף הפעולה בין הרשת למיזם כולל ,בין היתר ,איסוף פסולת אלקטרונית
מהמלונות.

דודו עוז צילום יחצ
" אנו מחויבים לשמור על איכות הסביבה כחלק מההתנהלות היומיומית השוטפת -בחיינו הפרטיים ,כמו גם ,במקומות העבודה .בהתאם לכך ,ראינו לנכון להוסיף ערך זה כחלק מהותי מאמנת הרשת המופצת בין
העובדים" ,מסביר דודו עוז ,מנכ"ל רשת סי הוטלס" .נוסף על כך ,לצד המודעות ההולכת וגוברת ,אנו עדים למגמה שצוברת תאוצה בעולם התיירות -במסגרתה נושא השמירה על איכות הסביבה נכללת בסל
השיקולים בבחירת מקומות הבילוי והנופש .אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם מיזם "אקולוגיה לקהילה מוגנת ומקווים שנצליח לתרום את חלקנו בנושא" ,הוסיף עוז.

אודות

רשת  C HOTELSכוללת שני מלונות  -מלון "אחוזת אסיינדה ביער" המציע חופשה באווירה גלילית ,מלון נווה אילן -מלון כנסים המשלב גם חווית נופש למשפחות .מלונות הרשת מציעים חוויות אירוח שונות למגוון
קהלים .הקו המחבר ביניהם הוא הסגנון הפסטורלי ,האווירה הישראלית וסטנדרטים מלונאיים גבוהים.

חזרה לבלוג...

Like 1

לפוסט הקודם...

הוספת תגובה

reCAPTCHA

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.
?Why is this happening to me

שלח תגובה

נשארים מעודכנים
מנוי במייל
קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת
האמייל
הזינו את כתובת המייל שלכם...

ביטול מנוי

מנוי במייל

* שים/י לב ,מרגע עשית מנוי ,כותב/ת הבלוג יוכל לראות את
כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.

פרסומת

ב ח י ר ת ה עו ר ך






"זאב בודד" ספרה של ג'ודי פיקו
האחד באפריל -המתיחה שהסתבכה
ספרים מומלצים -יומנים מאתמול ,דרקון..
תעלומת האיש שמת צוחק
קובה -צילומים ,המלצות וטיפים

 עשר בקשות לשנה הבאה
 סיכום השנה בספרות -תשע"ד
 אימפריית הדממה -משחק המקומות..
 ספר מתח ' הצפעוני' של הוקאן..
 הרומן הרומנטי כרב מכר .על הספר "אהבה
ברחוב..
 על "לא כזאת" ספרה של לנה דנהאם ועל
דור..
 המיילדת מוונציה
 הדבר הבא בריאליטי "בוליווד" סדרה חדשה
ב ..yes
 אהבה זה כאב .על ספרה של מרים קוץ "על
רקע..
 ארבעה ספרי ילדים -לבשל עם אמא ,ללמוד
לצייר..,
 ספרי נוער -ארנה-1ציידי העבדים ,החברים
של..
 שלושה ספרי ילדים העונים לשאלות שילדים..
" עיר חלולה" סקירת ספר ההמשך בסדרת
המעון של..
 מה אפשר למצוא מאחורי המסכה? על ספרה
של..
 אמנות ישראלית מקורית ,סטריט ארט ויצירה..
 לשבוע הספר -המלצות על ספרי ילדים..
 לקראת החופש הגדול -ספרים חדשים
לילדים..

ט יו ל י ם
 רפטינג על הזמבזי
 קובה -חלק א'
 קובה -חלק ב'
 סיור ביקב רמת הגולן
 צוק מנרה -נופש פעיל לכל המשפחה .מהטף
ו ע ד..
 מרכז " נא לגעת" ביפו .חוויה מיוחדת..
 שלל אירועים וטיולים בפסח
 פסטיבל "בשביל היין" .כל האירועים,
הסיורים..
 חווית שייט על החצבאני עם קייקי כפר..
 על סדנת גיבון גבינות ושלל אירועים לחג..
 פסטיבל "טעם הכפר"
 יקב רמאן בניר בנים -לשלב טיול וטעימות..

פרסומת

צרכנות
 נורלבו -גלולת היום שאחרי
 ארוחות הבוקר הבריאות והמפנקות של..
 מתכונים ליום האהבה מהפירות המשומרים..
 מרקי סנפרוסט -משובחים ומפתיעים
 איך נפטרתי ממשקפי המולטיפוקל לתמיד
 תבשיל רצועות חזה עוף ,פטריות ופלפלים
בתוספת..
 מוצר השנהmaster slicer -
 ממרח שוקולד גבינה של טרה
 סטיביה -הממתיק שזכה בתואר מוצר..
 דיילות מכירה
 ביקור במפעל'מוטי שף' ליצור ממרחים
 מוצר השנה  -2014התרשמות מהמוצרים..
" פתיבייגל" שילוב מוצלח של מתוק..
 גבינות טרה העשירות בסידן
 מתנות מיוחדות לראש השנה ברשת..
 יופלה  99מעדן יוגורט מופחת סוכר
 כנס ה superfood -בישראל
 על מזונות על שמעתם"?
 הדרום מתחדש .מתחם דוריה החדש

 מתנות לחנוכה? ספרי ילדים ומארז השירות..
 רשת נעלי פפאיה לילדים
 סדרת מוצרי מיקס פירות ואגוזים ועוגיות
שקדים..
 חטיפי בריאות barbary
 אומגה -3מסקנות לאחר חודש התנסות
באומגארד..
 סרום ויזיונר החדש של לנקום
 60 שנה לחברת "מן"
 די לטיגון -שניצל ,פטריות וכרובית אפויות..
 מארזי אהבה חגייגים של "ללין" לקראת
הולנטייס..
 סרום ויזיונר  -סיכום התנסות לאחר חודש..
 חדש .שוקו טרה ללא תוספת סוכר וחומרים..
 משלוח מנות? מה דעתכם על משלוח יינות
יקב רמת..
 פתיחת חנות אירופלקס בקריות והשקת
קולקציית..
 חדש .ממרח השחר העולה בשפופרת
 נביעות מפתיעה .מים בטעם דובדבן-שקד
 חטיפי חלוה " "fingersשל חברת אחוה
 סירי סולתם רדד ומועדון הלקוחות
 חוברות לפעילות יצירתית של תמנון
 אוהבים חומוס? מבחן החומוס של אחלה..-
 פרויקט הכריך הטוב -זוגלובק
 נקניקיות עגל של "מעדני יחיעם"
 מאה שנה לפיירקס
 השקת סניף הולנדיה בעיר נשר
 מוצר השנה2015 -
 מיקי שרון -הצלם שלא אוהב להצטלם
 חברת נפטון -תבלינים ,רטבים ,ממרחים,
תערובות..
" ריו מרה" מותג הטונה האיטלקי משיק סדרת
סלטי..
 קרש הפשרה לכל סוגי המזון מבית כרמל..
 קיץ חם בבריכה ובים עם הדבורה מאיה
 מה כבר יש לחדש בנוזל רצפות? סוד
ברילינט..
 דומינו'ס פיצה במבצע מוגזם וטעים
 חברת כרמל דיירקט משיקה את מותג
הגרילים..-
 יוגורט ביו מולר נטורל
 סדרת הזיתים של זיתא
" סמגל קונספט" -פתרונות לתכנון ועיצוב..
 רומיקוב -כי חדוות המשחק קיימת בכל..
 קינוח חדשני מוגזם של דומינו'ס פיצה
 אפליקציית שטראוס+
 רשת המעדניות קרל ברג מתרחבת
 מארזי חג של ד"ר פישר
 חברת מן משיקה עוגיות קרמל
 רשת "האופה מבגדד"
 שקיות סנדוויצ'ון של ניקול
 פתיתי דגנים של חברת רפאל'ס
 ד"ר פישר במוצרים חדשים -מגבונאף..
 יוצאים 'מחוזקים' עם דומינו'ס פיצה..
 אופנת JIFFA
 פרי  -freeלנשנש ללא רגשי אשם
 לקנות איכותי ובזול? ברשת ויקטורי!
 תה "סרמוני" בטעמי חורף
 אופנת FOROOM
' מתוקתקת' קופסת אחסון משלנו
 רפאל'ס משיגה סדרת חטיפי דגנים..
 חטיפי חלבון one

טיפוח ואיפור
 סקירת המסקרה החדשה של לוריאל -מיס..
 סרום ויזיונר של לנקום
 מארזי טיפוח של ללין
 צבע השיער  OLIAגם צובע גם מטפח
 השקת מראה הקיץ  AQUA LOOKברשת
 SACARAבחוצות..
 מייבלין משיקה  2מוצרים חדשים לקיץ
 מראה הקיץ שלי בעזרת מוצרי מייבלין
 קליניק בקליק -על האתר החדש של..
 ללין יוצאת במבצע סוף שנת לימודים
 שפתוני קולור ריש של לוריאל פריז והשקת..
 דו קרב בין הקרמים  BBו CC -של לוריאל..
 קרם סבוקלם CC
 סקירת מוצרי טיפוח השיער של פול..
 תוסף תזונה חדש "קוויאר קולגן" לחידוש

הקולגן..
 ראשל קוסמטיקס משיקה ליין מוצרים
מחומרים..
 סקירת מוצרי סבוקלם מסדרת אינוביישן

ב ר י או ת ו או ר ח ח י י ם
 סקירת כנס הסופרפוד שעסק בתזונה..
 מיטת  ALUTOשל הולנדיה לבני הגיל
השלישי..
 מה גילתה לי המיסטיקנית שלי זיו?
 העתיד כבר כאן .תכירו את המעבדה
החברתית..

מסעדות
 סיציליאנו -אוכל איטלקי
 מסעדת פורטו -מסעדה איטלקית בנמל..
 מסעדת בלאק בסינמול
 פסטיבל שף תאכל  11-22ינואר 2015
 בא לכם אוכל אסיאתי? לכו למסעדת..
 מסעדת דגים חדשה ומומלצת ..FISH
" המסעדה" בראשון לציון .אסתטיקה ,איכות..
 מסעדת אל סולטאן בבית זרזיר -תבשילים
בדואיים..

ספרים
 זאב בודד -ג'ודי פיקו
 יומנים מאתמול של שבתי טבת ודרקון אדום
של..
 תעלומת האיש שמת צוחק -טרקווין הול
 כישוף למתחילים -קלי לינק
 על הספר קריאת הקוקייה
 שתי שניות של רייצ'ל ג'ויס
 דבש וחתונה -שרה קייט לינץ'
 תינוקות לא מוצאים בסופר -אורנה..
 ספרי ילדים -המלך בא לגן ודפדף
 ספרו החדש של אמיר גוטפרוינד ' אגדת
ברונו..
 סיכום השנה בספרות -תשע"ד
' אימפריית הדממה' -ספר הרפתקאות לבני..
 הצפעוני -הוקאן אוסטלונד
 הרומן הרומנטי כרב מכר .על 'אהבה
בסמטת..
 איך נמשכים החיים לאחר אונס? על הספר
"מ ה..
 " לא כזאת" ספרה של לנה דנהאם
 שלושה ספרי ילדים חדשים
 המיילדת מוונציה -רומן הסטורי
 סקירת "החיים שלי כליצן" -ספר נוער
ו"חברים..
" אל תעזו למות לא מוכנים" ספרו של אביחי..
" על רקע רומנטי" -מרים קוץ
" אופקים מתנגשים" סקירת ספרו של ר.ג...
 על ארבעה ספרי ילדים -לבשל עם אמא,
הציור..
 החברים של אדם /אורה קרופיק .ארנה 1
צ י י ד י..
 נופי ארצנו באלבום צילומים פנורמיים
 שלושה ספרי ילדים העונים לשאלות שילדים..
" עיר חלולה" – סקירת ספר ההמשך בסדרת
" המ ע ו ן..
 3 ספרי נוער -המנגינה של נועה ,שלישיית..
 מה מאחורי המסכה .על ספרה של לואיזה
מ י י..
 3 ספרי נוער וילדים -פגיעה ישירה ,ילדון
בלון..
 2 ספרי ילדים -קשת בסלט ואני לוזר
 סקירת הספר "צוות חשאי" מותחן פוליטי של
בראד..
 אמא ואני יוצרים ,אימפריית הדממה מס' ..,2
 ליידי לייק -רומן המתח של יובל..
 סיפורי לילה טוב לפעוטות וספר המאפשר
להתמודד..
 לקראת יום הזכרון לשואה -לא לשווא מאת
ע ד ה..
 תקשורת למצוינות -לילי כהן ,להבין את
עצמך..,
 יומניה של בריג'ט ג'ונס -המרעננים של..
 לשבוע הספר -ספרי ילדים חדשים..

 לקראת החופש הגדול -ספרים חדשים
לילדים..
 מחר של גיום מוסו וקסם בשולי הדרך של
אילונה..
 6 ספרים לחופשה -בלש ,רומן ,אבני חן,
ה ח י י ם..
 2 ספרי בישול חדשים בסדרת צעד אחר צעד-
ל ח ם..
 שתי השמשות של דדיקה -מגי אוצרי
 3 ספרי ילדים ,דינוזארים ,גורים של אף
א ח ד..

מו ז י ק ה
 כרמל ביג-בנד
 להקת  arrival from swedenמגיעה..
 שמח באגמון החולה כשמגיע הטיש הגדול עם
משה..
 רוק מסביב לשעון בפסטיבל יערות מנשה

סיפורים







אחד באפריל
סיפןר אהבה על גחליליות ופרפרים
אדום -כמו הכומתה בצנחנים
סבתא שולה והאבטיח
האוסף
המסע המופלא של זוהר

הצגות ,תערוכות וטלו
" האמת" בית לסין
 סיראנו דה ברז'ראק -הקאמרי
 סדרת הריאליטי "בוליווד"
 תערוכת עדות מקומית
 אמנות ישראלית מקורית ,סטריט ארט ויצירה..
" בילי שוורץ" -המחזמר הקומי של תיאטרון
חיפה..
 תערוכת כלי פורצלן במוזיאון העיר..
 נובנטה נובה -גלריה המחברת בין אמנות,
עיצוב..,

מתכונים
 לחמניות גבינה קלות ונהדרות
 מרק בצל טעים ובקלי קלות
 מוס שוקולד -מרשמלו
 פשטידת תירס
 עוגת תפוזים מנצחת
 אנטיפסטי בתנור
 עוגת בישקוטים מהירת הכנה וללא..
 סלט כרוב אדום חגיגי
 סלט סלק ועדשים מונבטות
 קציצות בשזיפים ויין
 מרק עדשים וגזר
 קרקרים אליפות
 תבשיל רצועות עוף בפטריות ופלפלים
 מתכון לסלט בורגול וקינואה
 קינוח תפוחי עץ בתוספת ממרח לוטוס..
 קיפלך של סבתא דבורה
 2 מתכונים למרקי חורף
 מתכוני גלילי גבינה וסלסת אבוקדו עם סלט..
 אורז מטוגן וירקות ברוטב סלסה מתוך
החבילה..
 עוגיות טחינה -שוקולד ממכרות
 על סדנת שוקולד ביתי ומתכוני שוקולד
טבעי..
 מרק עדשים וסלט בורגול עם ירקות
 קוביות תמר ושוקולד ללא סוכר
 מתכוני מרינדה וקניית בשרים
 מתכוני פסטה מתוך סדנת בלוגרים עם השף
עמר..
 עוגת שוקולד-וני -פירות יער ללא..
 עוגיות חלווה וסילאן
 עוגת שוקולד ביתית
 צ'יפס גזר ופטריות בפירורי גריסיני

ב י קו ר ת ס ר ט י ם
" היא" סרטו של הבמאי ספייק ג'ונז
" הזאב מוול סטריט" סרטו של סקורסזה
" ארץ פצועה" סרטו של ארז תדמור

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל השכנה מהדלת ממול אלא אם צויין אחרת

ראשי

מ שפ ח ה

פרסמו אצלנו

הורים לפעוטות

ספורט

המומחים של תפוז בריאות ואוכל טלויזיה
מתכונים

המירוץ למיליון

מוזיקה עברית

מזג אוויר

תקנון

הורים לתינוקות

אופניים

חקירות פרטיות

קינוחים

הישרדות

הספרייה הלאומית

צרכנות

אודות

הריון ולידה

יוגה

עסקים

ביקורת מסעדות

הישרדות ישראל

פופ

תפוז ויראלי

כתבו לנו

לקראת הריון

אופנועים

פטנטים

בישול לילדים

סרטים

זיהוי שירים

קידום אתרים

הורים למתבגרים מכבי חיפה

פוריות הגבר

אוכל כשר

הכוכב הבא

מצעדים

נגישות

היאבקות  WWEביטוח ופנסיה

תרבות ומוזיקה כללי

פורום פוריות

מכבי ת``א

אופניים חשמליים

האח הגדול

בלוגים

פורום הכרויות

מכוניות

החזרי מס

גולד סיטי )(2025

תפוז עסקים

הנקה

NBA

תעבורה

סדרות

מסחר

חמותי ואני

ריצה וטריאתלון

נכי צה``ל

קווי מצוקה

ביטוח לאומי

בית``ר ירושלים

ייעוץ קריירה

עסקים קטנים

גירושין

הלוואות רק תבקש

מיסטיקה

מימון לרכב

דיני משפחה

הלוואות לעסקים
דיווח על הפרת זכויות יוצרים

יוון והאיים
פסיכומטרי
שיווק דיגיטלי
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