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 לאומי ציפוריבגן  לפעילות שימורטופס הזמנה 

 אבן...בלגעת מזמין אתכם  ציפוריגן לאומי  -"לגעת בזמן"
 

מעורבת, ציפורי הייתה בעבר בירת הגליל, בה ישבה הסנהדרין ובה נחתמה המשנה. בציפורי חיה אוכלוסייה 

ונותרו בה שרידים של עשרות פסיפסים יפהפיים מהתקופה הרומית והביזנטית, והם שהפכו אותה לעיר פסיפסים 

  .לאומית-בין

  .שעות, מותאם למשפחות וקבוצות, בעברית ובאנגלית 2-3משך הפעילות  •

 ניתן לשלב עם סיור באתר ועם סדנת מלאכות קדומות )בתשלום נוסף(. •

 מומחה. משמראת הפעילות מלווה  •

 

 פעילותהנחיות לקיום ה

 התשלום ולמלא טופס הזמנה זה, כולל פרטי , לתאם תאריך, ליצור קשר עם משרדי הגן הלאומייש :  הפעילותתאום 

 והשארת מספר כרטיס אשראי כפיקדון. 

 .ביום הפעילות מדריך ומשמרלולה במחיר ותתבצע ע"י כ : במהלך הפעילות הדרכה

 : שעות הפעילות

, שעון קיץ 17:00שעון חורף או  16:00 – 08:00האתר )בין השעות  בשעות פעילות  תקייםהפעילות ת: חשוב לדעת .1

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

 כמפורט מטה.כרוכה בתשלום נוסף מעבר לשעות הפעילות הרגילות באתר פעילות השעות הקדמת /הארכת .2

 

 כולל דמי כניסה )בש"ח( -עלויות לקבוצה מאורגנת 

 )בש"ח( כולל דמי כניסה -מחירון לקבוצה מאורגנת 
 ילד מבוגר

אזרח 

 ותיק

 69 64 79 איש 30-50קבוצה של  מחיר לאדם בקבוצה

 

 2300 איש 30קטנה מ ה מחיר מינימום לקבוצה

לשעה₪  200 הארכת/הקדמת שעות פעילות  

 וחומרי מליטה. כלי עבודה, מדריך ומשמרילות חפירה והדרכה ע"י , פעציפוריהמחיר כולל: דמי כניסה לגן לאומי 

 .קראתי והבנתי את הכללים וההנחיות המפורטים בדף זה 

 _______________תאריך: ___________  שם: ____________________ חתימה: _________________ 

 

 
 

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99/
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 לאומי ציפוריבגן  לפעילות שימורטופס הזמנה 

                                   _________________ טלפון    __________________ שם המזמין

 _______________ הפעילותשעות ________     :__________הפעילותתאריך  נייד ______________טלפון 

 ______ מס' משתתפים משוער

 ותיקאזרח  ילד מבוגר
   

 האם נדרשת הארכת/הקדמת שעות פעילות ?  כן / לא.

 :פעילות עלות

 

 

 _______________________________________________________________________________________.  :הערות

 האשראי כערבון:אנא מלא/י את פרטי כרטיס 

סוג כרטיס האשראי ___________מספר כ. אשראי : _____________________תוקף כ. אשראי _________________ ת.ז בעל 

 כ. האשראי _________________

 התשלום הנקוב! לא תתאפשר כניסה ללא אמצעי. הפעילותבקופת האתר ביום  : התשלוםלתשומת לבכם
 

 : מדיניות ביטולים

 : ללא תשלוםפעילותשעות לפני מועד ה 48ביטול הזמנה עד  ❖

 המוזמנת הפעילותמעלות  25%: תשלום פעילותשעות לפני מועד ה 24-ל 48ביטול הזמנה בין  ❖

 המוזמנת הפעילותמעלות  100%: תשלום  פעילותשעות לפני מועד ה 24-ביטול הזמנה פחות מ ❖

 npa.org.ill.tziporiG@ל: אושר עם קבלת טופס חתום בלבד לדוא"הפעילות ת 

 _______________תאריך: ___________  _____________ חתימה: __________________שם: ______ 

 בברכה,

 מיטל רויזר אהרון 

 ציפוריגן לאומי  תמנהל 

  גן לאומי ציפורי" לגעת בזמן"

  שעות פעילות הקדמת/הארכת

  סה"כ
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