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 kastel@npa.org.il-glאתר לאומי הקסטל 
 02-5330476 פקס: 20-5155290טל': 

 ברוח המקוםמזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם  אתר לאומי הקסטל

 

 -"שביל הערכים" – חווייתי טיול מסלול בו לביקורים ויצרה האתר את הכשירה והגנים הטבע רשות

 המדגישות חווייתיות-קבוצתית ותחנות פעילות סרטונים באמצעותבמקום  הקרבות עלילות את המספר

 .ואמינות מנהיגות, נחישות, ֵרעות בקרבות; ביטוי לידי שבאו ערכים

להדריך בפועל את החוגגים ב"שביל הערכים" חתן בר המצווה או כלת בת המצווה אנו מזמינים את 

 באתר.

פעילות, יצפו בסרטים וילמדו אודות הקרב.  תחנות של החוגגים ישתתפו בפעילות ערכית ומאתגרת

 .המשתתפים כל של פעולה שיתוף הפעילות מחייבת

 

 הנחיות לקיום הארוע

 לאחר מכן. הסיור ואם נדרש גם מקום כינוסלתאם את  יש: תאום 

 יעשה באמצעות מערכת ההזמנות האינטרנטית בכתובת ומקום כינוס תאום הסיור 

https://tipli.checkfront.com/reserve/  

פגישה המכינה את חתן או כלת המצווה להדרכה עצמית שלהם ב"שביל הערכים". בפגישה זו  :פגישת הכנה

 ronit.rosen@npa.org.ilעם רונית, או במייל  5955010-02ינתנו דגשים והמלצות להדרכה. בתאום מראש בטל' 

 ידי המזמין ובאחריותו.-יתבצע על: (מרצהרב/(הנחיה חיצונית תאום 

 בתשלום נוסף. שחקןלסיור באתר ו/או  מדריך הזמיןל ניתן: מטעם האתר הדרכה

 

מקום .באתר קיים  פנים, קריאה בתורה וברכותניתן לערוך טקס באתר עצמו: התכנסות וקבלת  :טקס עריכת

 משתתפים.  300 כינוס לכ

 

 : שעות הפעילות

, ובימי שעון קיץ 17:00שעון חורף או  16:00 – 08:00בשעות פעילות האתר )בין השעות   הסיורים יתקיימו .1

 (.שעון קיץ 16:00שעון חורף או  15:00 – 08:00ו' וערבי חג 

. האתר, לא תותר כניסת קהל מבקרים מזדמן פעילותשעות )או לפני( בטקס שיתקיים לאחר  .2

כרוכה בתשלום נוסף כמפורט מעבר לשעות הפעילות הרגילות באתר פעילות השעות /הקדמת רכתהא

 מטה.

 

 .לאורך "שביל הערכים" אין להכניס מזוןלמתחם המוגדר לכך ע"י הנהלת הגן. , כיבוד: ניתן להביא כיבוד

 אישית.הגברה : אין להשתמש באמצעי הגברה כלשהם למעט "מדונה" או מערכת  והשמעת מוזיקה הגברה

זהו אתר הנצחה ולכן יש לשמור  .ישראלית שקטה ורגועה ברוח המקום בלבד זיקההשמעת שירים ומותתאפשר 

 ולכבד את צביון המקום.

 באחריות המשפחה. –השמעת שירים ומוזיקה כרוכה בהסדרת זכויות יוצרים מול אקו"ם, הפי"ל והפדרציה 

המצאי הזמין באתר לטובת לפי  –מיחם, שולחן, כסאות  'מדונה', : ניתן לקבל באתר ציוד )בתשלום נוסף( כגוןציוד

  טקסים.

 איש. 200הפיקניק כ איש. בחורשת  400בחניון הלילה כ – קיבולת מקום הטקס 

 

 

 

 

https://tipli.checkfront.com/reserve/
mailto:ronit.rosen@npa.org.il
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 kastel@npa.org.il-glאתר לאומי הקסטל 
 02-5330476 פקס: 20-5155290טל': 

 עלויות : 

 :  קסטללאומי  אתרכניסה לדמי  .1

 לגמלאי )תעודת אזרח ותיק( ₪  7 /לילד₪  7/למבוגר₪  14 –איש  30-עד ל -קבוצה

 לגמלאי. ₪  7 /לילד₪  6 /למבוגר₪  12 –איש  30-קבוצה של מעל ל

 עם העברת הכרטיס בקופה.תוקף מקנה כניסה חינם כרטיס 'מטמון' ב

 

ים בת טקסשימוש בציוד הקיים באתר לטוכולל  )מחיר גלובלי(: םנלווישימוש בציוד ושירותים אפשרות ל .2

 עזרה בהכנת המקום כולל פינה לקבלת פנים.(. , כבל מאריך, 'מדונה')מיחם, שולחנות, כסאות

 איש 20עד ₪   300

 איש 21-50  ₪ 400

 איש 51-100  ₪ 500

 מטעם האתר: עלות הדרכה .3

 .₪ 1300 - שחקן₪,  825 - יךביום חול: מדר

 .₪ 1500 - שחקן₪, 1050 - ת : מדריךאחה"צ או שבביום שישי 

 )מעבר לשעות פעילות האתר הרגילות( לשעה₪  200שעות פעילות :  /הקדמתהארכת .4

    

 

 זה.קראתי והבנתי את הכללים וההנחיות המפורטים בדף  

 תאריך: ___________________  _____ חתימה: _______________________שם: ______
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 kastel@npa.org.il-glאתר לאומי הקסטל 
 02-5330476 פקס: 20-5155290טל': 

________________________ טלפון      ____    סוג הטקס    ________________________שם המזמין ______________
                                   

 ____________תאריך הטקס:__________________     שעות הטקס ________         ___________טלפון נייד ________

 מס' משתתפים משוער ____________

 עלויות עריכת טקס )בנוסף לדמי כניסה לאתר(:

  

 

 

 :  הערות

._______________________________________________________________________________________ 

 אנא מלא/י את פרטי כרטיס האשראי כערבון:

 ____________________________________מספר כ. אשראי : ____________________סוג כרטיס האשראי _____

 _____________________________________ת.ז בעל כ. האשראי ________תוקף כ. אשראי _________________ 

 התשלום הנקוב! לא תתאפשר כניסה ללא אמצעי: התשלום בקופת האתר ביום הטקס. לתשומת לבכם

 

 

 

 

 יש לוודא את הגעת הפקס 5330476-02האירוע יאושר עם קבלת הטופס חתום בלבד לפקס: 

 תאריך: __________________________ ____________________ חתימה: _________________שם: 

                                                                                                                     

 ברכה,ב        

 רונית רוזן

 מנהלת אתר לאומי הקסטל

  רישום וסיור מקדים –טקס 

  ציוד ושירותים נלווים –טקס 

  הדרכה

  הארכת/הקדמת שעות פעילות

  סה"כ

 : מדיניות ביטולים

 שעות לפני מועד הטקס: ללא תשלום 48ביטול הזמנה עד 

 מעלות חבילת הטקס המוזמנת 25%שעות לפני מועד הטקס: תשלום  24-ל 48הזמנה בין ביטול 

מעלות חבילת הטקס המוזמנת 100%שעות לפני מועד הטקס: תשלום   24-ביטול הזמנה פחות מ 


