
 

 

 

 בגן לאומי מצדה בר/בת מצווה/חופה טופס הזמנה לטקס

 על במת ההרגן לאומי מצדה מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם 

יש לתאם מראש תאריך, כולל סיור מקדים, ולמלא טופס הזמנה הכולל את פרטי  תאום הטקס:
 האירוע, אופן התשלום והשארת כרטיס אשראי כפיקדון. 

וזאת לא יאוחר  masadaevents@npa.org.ilאו במייל:  7410256-00 -יש לשלוח את הבקשה לפקס

 ימי עבודה לפני המועד המבוקש. 20-מ
אישור הבקשה יעשה על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי הרשות לטקס המבוקש )לרבות אופי הטקס, 

 רעתו לקהל הרחב, דרישות הטקס וכיו"ב(.מידת הפ

 יתבצע ע"י המזמין ובאחריותו.: םתאום הרב בטקסי

בתיאום מול מרכז ההדרכה נגב  : מומלץ להוסיף לאירוע מדריך לסיור באתר בתשלום נוסף.הדרכה

 . t@npa.org.il-mh.negevאו במייל:  7576457-00צפוני בטל' 

או  www.parks.org.ilלבצע הזמנה באתר הרשות על מנת לתאם לינה יש  מצדה מערב:-חניון לילה

 6280404-08בטלפון 

 שעות הפעילות: 

 26:00בשעון חורף או  00:00-27:00טקס המתקיים בשעות פעילות האתר )בין השעות  .2

חשוב להבהיר! מקום הטקס לא ייסגר בפני קהל המבקרים הפוקד את הגן  -ון קיץ(שע

 הלאומי ומשך הטקס עצמו יוגבל לשעה וחצי בלבד.

במסגרת  או) בלבד 00:00-03:90טקס בבית הכנסת העתיק יוכל להתקיים בין השעות  .1

 .הפעלה מאוחרת/מוקדמת(

 בתשלום נוסף כמפורט מטה.כרוך אחרי שעות פעילות האתר, לפני/טקס שיתקיים  .3

 : "רכבל מצדה"(. waze)ב 00כביש  -בל, שביל הנחש, מוזיאוןרכ -לכניסה המזרחית דרכי הגעה:

 .)דרך העיר ערד, כביש ללא מוצא( 3200כביש  –שביל הסוללה, חניון לילה -לכניסה המערבית

 בין שני הצדדים! ברכב חשוב לציין כי אין גישה

ושולחן במקום הטקס על במת ההר ושולחן  ציוד )בתשלום נוסף( כגון: כיסאותניתן לקבל באתר ציוד: 

 .רק במצדה מערב מיחםו

 עלויות: 

אנשים פטור  4סיור מקדים )עד ו , שמירת המקוםרישוםתיאום תאריך,  :רישום וסיור מקדים .1

 ₪ 500  -  מדמי כניסה ורכבל(

כולל שימוש בציוד הקיים באתר לטובת הטקסים )שולחנות,  שימוש בציוד ושירותים נלווים: .2

 (:כיסאות

  לכיסא.₪  20  -איש 50עד 

 לכיסא(₪  20 תוספת של איש,  200)מעל ₪  400 -איש 52-200

 טבלה מצורפת בעמוד האחרון. /יראה דמי כניסה לאתר: .9

 מיוחדות: בשעות הפעלות  .4

 משעות הבוקר המוקדמות בהתאם לשעת הזריחה  -הפעלה מוקדמת 

 ₪  1140 - 07:00לפני 

 ₪   2640 – 07:00-00:00בין 

 עד השקיעה –הפעלה מאוחרת 

 ₪ 2140 –עד שעה לאחר סגירת האתר 

 ₪  2640 -עד שעתיים 

 ₪  1140 –עד שלוש שעות 

 

mailto:masadaevents@npa.org.il
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 טופס הזמנה לטקס בגן לאומי מצדה

 

 _______________  סוג האירוע _______________ מספר משתתפים ______ שם המזמין

 __טלפון נייד  _______________   תאריך האירוע ____________ שעת האירוע ________

 _________כיסאות ____________________________________כתובת דואר אלקטרוני 

 ________ מישי, ראש חודש וחוה"מ בלבד(:)ימים שני וחהאם יש צורך בספר תורה? 

 עלויות עריכת טקס ) בנוסף לדמי הכניסה(

 

 

 

  הערות:

___________________________________________________________________ 

 כרטיס האשראי כערבון: אנא מלא/י את פרטי

 מספר כ. אשראי ____________________________ ___סוג כרטיס אשראי __________

 ת.ז בעל כ. האשראי _____________________     תוקף כ. אשראי ____________ 

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

 יש להציג אישור זה בקופת האתר. הנקוב!

 

 

 

 

 האירוע יאושר עם קבלת הטופס חתום בלבד.
 אישור המשרד:

 _________מיקום הטקס _בין השעות _________ ____הריני לאשר בזאת קיום טקס בתאריך ________

 __כן / לא, כיסאות: _____ ספר תורה:

___________________________________________________________________:הערות

                

 

________                                                                                                      __________________ 

  חתימה               שם המאשר     

 

  רישום וסיור מקדים -טקס

  כיסאות וציוד -טקס

  הדרכה

  הפעלה מוקדמת / מאוחרת

  סה"כ

 : מדיניות ביטולים

  שעות לפני מועד הטקס: ללא תשלום 84ביטול הזמנה עד 

  מעלות חבילת הטקס המוזמנת 42%שעות לפני מועד הטקס: תשלום  48-ל 84ביטול הזמנה בין 

 מעלות חבילת הטקס המוזמנת 011%שעות לפני מועד הטקס: תשלום   48-ביטול הזמנה פחות מ 

 

 



 

 

 

                                                                                   

                                                                                                               

 כללים לקיומו של טקס בגן לאומי מצדה:

  הטקסים יכולים להיערך במספר נקודות על ההר. מיקום הטקס יקבע על פי שיקול דעתה של

 הרשות, ובין היתר תוך התחשבות בפרמטרים שונים כגון: כמות האנשים, שעה וזמינות. 

  .הטקס לא יאושר ולא יתקיים באופן ובמקום שמפריע למבקרים האחרים באתר 

 ים או בגורם אווירתי בידורי כלשהו כמו: הפרחת לא יתאפשר השימוש בסוגי ההגברה השונ

  .וכו' , קונפטי, מעגל מתופפיםיונים, בלונים, זרי פרחים

 .)אין לעלות להר מזון או שתיה )פרט למים 

  ניתן לקבל ספר תורה לטקס על בסיס ספר פנוי, וזאת ע"י השארת תעודה מזהה כפיקדון

 לסדרן ההר אשר יחכה בבית הכנסת העתיק.

  עריכת הטקס, יש להישמע באופן מלא ומידי להוראות סדרני ההר.בעת 

  יש לשמור על ניקיון המקום לאחר סיום הטקס ובמהלכו 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 

 .הגשת בקשה זו מהווה הסכמה לכל האמור בבקשה 

 

 מחירון האתר:

 

כניסה  סוג מבקר
 בלבד

 כיוונים 2כניסה +רכבל  1כניסה+ רכבל כיוון 

 65 47 10 מבוגר בודד

מבוגר בקבוצה 
 איש( 30)מעל 

13 
 

42 70 

 51 10 25 (4-26נער בודד )

 נער בקבוצה 
 איש( 30)מעל 

23 10 30 

 73 50 15 סטודנט

אזרח ותיק 
 )ישראלי(

25 10 36 

 57/10 10/25 ----- מבוגר/ילד מנויים

 

 

 

 קראתי והבנתי את הכללים וההנחיות המפורטות בדף זה.  

 

  ____________ חתימה: _____________ תאריך:_____________שם:

 


