
 
 
 
 

 
 

 
 

 מחיר ליום נוסף  מחיר   מספר משתתפים
 ₪  500 ₪  2,500 50עד 

50-100   4,000  ₪ 1,250  ₪ 
101-200 6,000  ₪ 2,250  ₪ 

201 – 300   7,300  ₪ 2,900  ₪ 
301 -500   8,100  ₪ 3,300  ₪ 
501 – 1000   12,700  ₪ 5,600  ₪ 

 .2022המחירון תקף לשנת   •
 מע''מ. ללא  המחירים  •
איש כולל פינוי, באם ידרשו מכולות נוספות   250המחירים כוללים מכולת אשפה אחת לכל  •

 באחריות המפיק לדאוג לכך על חשבונו. 
יומי  התשלום הינו עבור שימוש • בלילה)    24:00בבוקר עד לשעה    7:00(משעה    במתחם  חד 

 . עבור אירוע ממושך ייגבה מחיר לכל יום נוסף
 המחירים כוללים שימוש וחיבור לארון חשמל.  •
תא    1תאי גברים,    3תאי נשים,    3(  ובריכות שכשוך   המחירים אינם כוללים שימוש בשירותים •

בתוספת    –  הפעלת בריכות שכשוך/    ש''ח  1,100  של  בתוספת  ם שימוש בשירותי  –לנכים)  
 ש''ח למחירון.  1170של  

 יום לפני מועד האירוע.  30בקשה לאירוע תוגש למחלקת תיירות עד   •
המחיר אינו כולל אגרת רישוי עסק. לפרטים בנושא רישוי עסקים יש לפנות למחלקת רישוי   •

 . tamar.co.il-Polinat@ma,  6688839-08 פולינה צייטליןעסקים: 
 : אמצעי תשלום

או בהפקדה בנקאית,    'קי. התשלום יכול להתבצע בשהאירועד  ועמ עד    והסכום ישולם במלוא •
זוהרי,   לאיילת  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  גבייה,  ממחלקת  חיוב  הודעת  קבלת  לאחר 

 .08-66888855בטלפון: 
 tamar.co.il-angela@maיש להעביר אסמכתא מהבנק למייל –הפקדה בנקאית  •

 .מועצה אזורית תמר :, בעל חשבון 41892388, חשבון 800), סניף 10בנק לאומי (
 

 
 

 ₪  2,340 שירותים)שימוש בפרק (כולל 
 ₪  3,510 שימוש בפארק (כולל שירותים והפעלת בריכות שכשוך)  

 . המחירים כוללים מע''מ •
בצהריים),    19:00בבוקר ועד לשעה    7:00התשלום הינו עבור שימוש חד יומי במתחם (משעה   •

 .'ד -'בימים א
 המחירים לא כוללים שימוש וחיבור לארון חשמל.  •
חל איסור על הקמת אוהלים, הצללות, הדלקת מנגלים, הצבת שירותים כימיים, רעש בלתי   •

 סביר.  

  ומחירון בסיס לקיום אירועים בפארק נחל אמציה

  מחירון לקיום פעילות יום בפארק נחל אמציהו

mailto:Polinat@ma-tamar.co.il
mailto:angela@ma-tamar.co.il


 
 
 
 

 
 

 יום לפני מועד הפעילות.   14בקשה לקיום פעילות יום תוגש למחלקת תיירות עד  •
מסוכנת   • למים  הקפיצה  בלבד.  המתרחץ  באחריות  והרחצה  השכשוך  לבריכת  הכניסה 

 ואסורה. 
 
 

 : אמצעי תשלום
ישולם • החברה    הסכום  לפקודת  בצ'ק  להתבצע  יכול  התשלום  האירוע.  מועד  עד  במלואו 

 .הכלכלית חבל ים המלח בע"מ ,או בהעברה בנקאית, חשבונית מס תישלח במייל / דואר

 tiki@ma-tamar.co.ilיש להעביר אסמכתא מהבנק למייל –הפקדה בנקאית  •

•  ) החשבון: החברה הכלכלית חבל ים  , בעל    418720/02חשבון     800), סניף  10בנק לאומי 

 . המלח בע"מ

 
 
 
 
 

       
 


