
 

 

 

 

 

  הזמנת טקסים על בימת ההרבקשה לטופס 

 בשעות פעילות האתר

 

  או במייל 5646656-04 –פקס להבקשה יש לשלוח את :kfirle@npa.org.il , ימי עבודה  10-וזאת לא יאוחר מ

 ברשות הטבע והגניםלפני המועד המבוקש. באחריות המבקש לוודא קבלת הטופס 

  ובאמצעות הטלפון. /פקסימי עבודה, ותשובה תישלח למבקש בדוא"ל 6הבקשה תטופל בתוך 

  ,אישור הבקשה יעשה על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי הרשות בנוגע לטקס המבוקש )לרבות אופי הטקס
 . מידת הפרעתו לקהל הרחב, דרישות הטקס וכיו"ב(

 

 את הפרטים הבאים: למלאיש 

 

 _____________________שם הקבוצה: 

 _____________________תאריך הגעה:

 _____________________  שעת הגעה: 

 _____________________:  כמות אנשים

 שם איש הקשר:____________________

 מספר טלפון נייד:___________________

 כתובת דואר אלקטרוני:________________

 בספר תורה? )ימים שני וחמישי, ראש חודש וחול המועד בלבד(: _______האם יש צורך 

 ₪(: _____________ 10האם יש צורך בכיסאות וכמה? )עלות השכרת כיסא 

 

שירותים נוספים במידה ונדרש, יש לציין בהערות טופס הבקשה. בשיחת תיאום הטקס האתר יבחן בקשות אלו 
 ספת תשלום.ויסייע במידת האפשר בחלק מהמקרים בתו

 

 כללים לקיומו של טקס בגן לאומי מצדה:
  על פי שיקול דעתה של הרשות, ובין קבע יהטקסים יכולים להיערך במספר נקודות על ההר. מיקום הטקס

קיום תינתן הודעה על ככל הניתן, פרמטרים שונים כגון: כמות אנשים, שעה וזמינות. היתר תוך התחשבות ב
 אולם הדבר נתון לשינוי בהתאם לשיקול דעת הרשות.במועד אישור הבקשה, הטקס 
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  לא תתאפשר  . כך, בין היתרבמקום שמפריע למבקרים האחרים באתרבאופן ויתקיים יאושר ולא הטקס לא
הגברה משמעותית או גורם אווירתי בידורי כלשהו )כמו מעגל מתופפים, כליזמרים וכד'(, העשויים לפגום 

 חרים.בחוויית הביקור של המבקרים הא

  שעה וחצי. באחריות מתאם הטקס לדאוג לעמידה בזמנים. מוקצב פרק זמן שלא יעלה עללכל טקס 

 .נסיעה ברכב האתר אסורה. במקרים חריגים יאושר ע"י מנהל האתר או ממלא מקומו בלבד 

 )אין להעלות להר מזון או שתייה )פרט למים.  

  בכפוף לחתימה על כתב אחריותעלותניתן לקבל ספר תורה לטקס על בסיס ספר פנוי ללא , . 

  להוראות מנהל האתר וכל מי מטעמובאופן מלא ומיידי בעת עריכת הטקס, יש להישמע. 

 והרשות לא תהיה לא תישמע כנגד הרשות ו/או מי מעובדיה כל טענה מכל מין וסוג בקשר עם עריכת הטקס ,
אחראית כלפי המבקש ו/או כל מי מטעמו בקשר ו/או בנוגע לטקס, למעט עצם הטיפול בבקשה )אישורה/ 

 דחייתה(. 

  מהווה הסכמה לכל האמור בבקשה.הגשת בקשה זו 

 

__________________________    ____________ 

 חתימה      שם מבצע ההזמנה וטלפון

 

 הערות:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 ד אישור המשר
 ___: ______מיקום הטקס  _הריני לאשר בזאת קיום טקס בתאריך ________, בין השעות ________

 ורה: כן / לא, כיסאות: _____ ספר ת

 

 הערות:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________                      ______________ 

  חתימה               שם המאשר

 


