טופס בקשה לתיאום התכנסות והזמנת מקום על בימת ההר
 יש לשלוח את הבקשה לפקס 08-6520147 -או במייל masadaevents@npa.org.il :וזאת לא יאוחר
מ 10-ימי עבודה לפני המועד המבוקש.
 בקשות לטקס בר/בת מצווה/חופה יש לשלוח על גבי טפסים של "פסיפס" המופיעים באתר האינטרנט.
 אישור הבקשה יעשה על בסיס מקום פנוי/שעה מבוקשת ועל פי שיקולי הרשות לפעילות המבוקשת
(לרבות אופי הפעילות ,מידת הפרעתו לקהל הרחב ,דרישות הפעילות וכיו"ב).
שעות הפעילות:
 .1הפעילות תתקיים בשעות פעילות האתר (בין השעות ( 08:00-16:00שעון חורף) או ( 17:00שעון
קיץ) .חשוב להבהיר! מקום ההתכנסות לא ייסגר בפני קהל המבקרים הפוקד את הגן הלאומי
ומשך הפעילות עצמו יוגבל לשעה וחצי בלבד.
 .2התכנסות בבית הכנסת העתיק תוכל להתקיים בין השעות  08:00-09:30בלבד (אלא במסגרת
הפעלה מאוחרת/מוקדמת ,כרוך בתשלום נוסף כמפורט מטה).
דרכי הגעה :לכניסה המזרחית -רכבל ,שביל הנחש ,מוזיאון -כביש ( 90ב" :wazeרכבל מצדה").
לכניסה המערבית -שביל הסוללה ,חניון לילה– כביש ( 3199דרך העיר ערד ,כביש ללא מוצא).
חשוב לציין כי אין גישה ברכב בין שני הצדדים!

יש למלא את הפרטים הבאים:
שם הקבוצה/משפחה_________________:
תאריך הגעה______________________:
סוג הפעילות________________________:
שעת הפעילות_____________________ :
כמות אנשים_____________________ :
שם איש הקשר____________________:
מספר טלפון נייד___________________:
כתובת דואר אלקטרוני____________________________:
האם יש צורך בכיסאות וכמה? (עלות השכרת כיסא _____________ :)₪ 10

כללים לקיומה של פעילות בגן לאומי מצדה:










הפעילויות יכולות להיערך במספר נקודות על ההר .מיקום ההתכנסות יקבע על פי שיקול דעתה של
הרשות ,ובין היתר תוך התחשבות בפרמטרים שונים כגון :כמות האנשים ,שעה וזמינות.
הפעילות לא תאושר ולא תתקיים באופן ובמקום שמפריע למבקרים האחרים באתר.
לא יתאפשר השימוש בסוגי ההגברה השונים או בגורם אווירתי בידורי כלשהו כמו :הפרחת יונים ,בלונים,
זרי פרחים ,קונפטי ,מעגל מתופפים וכו'.
אין לעלות להר מזון או שתיה (פרט למים).
בעת עריכת הפעילות ,יש להישמע באופן מלא ומידי להוראות פקחי ההר.
יש לשמור על ניקיון המקום לאחר סיום הפעילות ובמהלכה ויש להשאיר את המקום נקי כפי שקיבלתם
אותו .באם תהיה הפרה של סעיף זה ,יינקטו כל האמצעים הדרושים כנגד החתום על טופס זה.
חל איסור על הטסת רחפן בשטחי הגן.
חל איסור על שהיה באתר בשעות החשיכה.
הגשת בקשה זו מהווה הסכמה לכל האמור בבקשה.

מחירון האתר :החל מה01/03/19 -
סוג מבקר
מבוגר בודד
מבוגר בקבוצה
(מעל  30איש)
נער בודד ()5-17
נער בקבוצה
(מעל  30איש)
סטודנט
אזרח ותיק
(ישראלי)
מנויים מבוגר/ילד

כניסה
בלבד
31
26

כניסה +רכבל כיוון 1

כניסה +רכבל  2כיוונים

59
54

77
72

17
14

31
28

45
42

26
16

50
30

65
39

-----

28/14

46/28

הפעלות מיוחדות( :נא לסמן את השעה המבוקשת)
הפעלה מוקדמת  -משעות הבוקר המוקדמות בהתאם לשעת הזריחה
לפני ₪ 2500 - 06:00
בין ₪ 2000 – 06:00-08:00
הפעלה מאוחרת – עד השקיעה
עד שעה לאחר סגירת האתר – ₪ 1250
עד שעתיים ₪ 2000 -
עד שלוש שעות – ₪ 2500

_______________________
שם מבצע ההזמנה וטלפון

____________
חתימה

הערות:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________ ________________________________________________
האירוע יאושר עם קבלת הטופס חתום ע"י המשרד בלבד.
אישור המשרד:
הריני לאשר בזאת קיום פעילות/התכנסות בתאריך ________________ :בין השעות______________ :
מיקום הפעילות_____________ :
כיסאות :כן  /לא _____
הערות_______________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________ _______
שם המאשר

___________
חתימה

