
 

 

 

 2019-2018תשע"ט -תשע"ח טופס הזמנה למשפחות / קבוצות לשבתות

________  ________: נייד .טשם המזמין:   _________________טל': _____________
 ________________דוא"ל: _________________________________ פקס':______

 כתובת: _________________________ עיר: __________ מיקוד: __________

 ים / סמינר חבר_________________סוג האירוע: בת מצוה / בר מצוה / חתן / משפחתית  תאריך האירוח:

 __ ינוקות:תומעלה: ________  12: _______נוער מגיל 12 - 2מבוגרים: _________    ילדים  מספר מתארחים:

 (.    נא לסמןמספר חדרים:_________ סוג חדרים: אגף ישן / אגף מרכזי / יחידות אירוח/צימרים )

זומן בלבד בעת מערך העסקה. שאר התשלום ייגבה בצ'ק או במ 20%בעת ההזמנה תיגבה בכרטיס אשראי מקדמה בסך 
 מסירת החדרים!

 ארוחת שבת( 3)המחיר כולל  סופ"ש באכסניה -מחירון משפחות כללי 

מספר זוגי של  משלמים מחיר זוג.  * אירוח ביחידות האירוח החדשות מותנה בהזמנת נפרד)גם ילדים( ראשונים בחדר כל שנים
 חדרים.

 ארוחת שבת( 3סופ"ש באכסניה )המחיר כולל  - 90 -מחירון משפחות הדקה ה 

 להזמנות חדשות בלבד שלושה ימים לפני האירוח

מספר זוגי של  משלמים מחיר זוג.  * אירוח ביחידות האירוח החדשות מותנה בהזמנת נפרד)גם ילדים( ראשונים בחדר כל שנים
 חדרים.

חדרים אגף  
 עד -ישן

מיטות  5
 בחדר

 כמות 

מבוקשת 
 16)עד 
 חד'(

חדרים אגף 
 עד -מרכזי

 מיטות בחדר 6

 כמות
מבוקשת  

 15)עד 
 חד'(

יחידות 
 עד-אירוח 

מיטות 6
 בחדר

כמות 
מבוקשת 

 14)עד 
 חד'(

 צימרים 

 5עד 
 מיטות

כמות 
 מבוקשת עד

 צימרים 20

  ₪  1450  ₪  1100  ₪ 870  ₪ 750 זוג

  ₪  340  ₪  290  ₪ 260  ₪ 205 2-12ילד בגילאי 

ומעלה כולל  12נוער 
 רווקים

240 ₪  290 ₪  330  ₪  390  ₪  

  ₪  1230  ₪  935  ₪ 740  ₪ 640 מבוגר בודד בחדר

חדרים  
 אגף ישן

 כמות 

מבוקשת 
 חד'( 16)עד 

חדרים 
אגף 

 מרכזי

 כמות
מבוקשת )עד  

 חד'( 15

יחידות 
אירוח 

 חיצוניות *

כמות 
מבוקשת 

 14)עד 
 חד'(

 צימרים 

 

כמות 
 מבוקשת עד

 צימרים 20

  ₪  1000  ₪  800  ₪ 610  ₪  530 זוג

  ₪  265  ₪  215  ₪ 195  ₪ 150 2-12ילד בגילאי 

ומעלה  12נוער 
 כולל רווקים

180 ₪  210 ₪  240  ₪  310  ₪  

מבוגר בודד 
 בחדר

450 ₪  520 ₪  680  ₪  850  ₪  



 

 

 

 הערות נוספות להזמנה

  600ברצוננו לקבל חדר תפילה נפרד הכולל ספר תורה במחיר של . ₪ 

  ש"ח לא. בשרית: מס' מנות _________ לארוחה_________ 95להוסיף מנות לארוחות בעלות של ברצוננו 

  תוספת על ההזמנה. ₪10% +  1,500ברצוננו לאכול במאהל בנפרד במחיר 

  תוספת על ההזמנה. ₪10% +  1000איש  100ברצוני להזמין חדר אוכל פרטי עד 

  תוספת על ההזמנה. ₪10% +  700איש  60ברצוני להזמין חדר אוכל פרטי עד 

  תוספת על ההזמנה. ₪10% +  600איש  30ברצוני להזמין חדר אוכל פרטי עד 

 ___________ אנו צריכים אוכל ללא גלוטן. מס' מנות 

 .עדיפות לסידור השולחנות בחדר אוכל בצורת ח' , ש' או אחר____ )נא לסמן(. יבוצע בהתאם לשיקולי מקום בחד"א 

  עד השעה  . מס' משתתפים :______8לאדם מעל גיל ₪  35ברצוננו להזמין חיזיון אור קולי ביום שישי בעלות של(
 ₪( 200לאחר שעה זאת תוספת הקרנה חריגה  13:00

  מס' כיתות: ______₪ .  350ברצוננו להזמין כיתות פעילות במחיר של 

 ( 350דרכה ברצוננו להזמין הדרכה לשבת בשעה:__________)עלות הה₪ 

  בין השעות: ______________₪  350ברצוננו להזמין ברקו + מסך במחיר 

 דקות הליכה מבית הארחה. 5-7 -בית הכנסת )של הקיבוץ( וחדר האוכל ממוקמים כ

 ופ"ש במאהלס

 ארוחות שבת ופינת קפה( 3(. )המחיר כולל 2-12לילד )₪  240למבוגר, ₪  260 –לינה + כלכלה 

     איש.                      25( מינימום ללינה 2-12לילד)₪  70למבוגר, ₪  90 –לינה בלבד 

 איש ניתן ללון ב"איגלו"  באותו עלות של לינה במאהל. 25-קבוצות פחות מ

 ש"ח לאדם. 55 -ארוחות שבת ופינת קפה( *קמפינג בלבד 3לאדם )המחיר כולל ₪  220 -כלכלה מלאה לינת קמפינג+

 במזומן בעת מסירת החדרים! התשלום בצ'ק או

    שם פרטי: ____________________שם משפחה: _____________________   תאריך האירוח:

    כתובת: ___________________________________________ מיקוד: _________  טלפון:

 פרטי הכרטיס

  מסטרכארד סוג הכרטיס: ויזה / אמריקן אקספרס / ישראכרט / לאומי כארד / 

 מס' כרטיס: 

 

 תוקף: _____/___  שם בעל הכרטיס: ________________   ת.ז. של בעל הכרטיס: ________________________

 

                



 

 

 מוסכם בזאת כי "תנאי ההתקשרות" יהיו כדלקמן

, והחזרתו חתום ללקוח ע"י בית ספר שדה, מהווה את  חתימה על מסמך זה והחזרתו באמצעות פקס' לביס"ש .1
 התחייבות הלקוח וביס"ש לאמור להלן.

 כל שינוי ב"תנאי ההתקשרות" במסמך זה איננו תקף, אלא אם אושר בחתימה שניה ע"י ביס"ש כפר עציון. .2

מקרה לפי הגבוה מספר המשתתפים לחיוב יהיה: מספר המינימום המוזמן בפקס' או מספר המשתתפים בפועל, ובכל  .3
 שעות לפני הביצוע, בכתב. 48מהכמות המתוכננת, עד  15%מבין שניהם. ניתן לבצע שינויים עד 

 במידה והקבוצה מאחרת ולא ניתן לספק את השירות כמתוכנן, החיוב יהיה במחיר מלא. .4

 התשלום בצ'ק או מזומן בלבד לפני מסירת החדרים. .5

 ייעשה בכתב בלבד ומאושר רק אחרי חתימת בית ספר שדה.ביטול או הקטנה של ההזמנה  תנאי ביטול: .6

 יחויב המקדמה בלבד. –שבועות מראש  6ביטול הזמנה עד  .א

 מדמי הלינה המוזמנת. 25% -יחויב המזמין ב-ביטול הזמנה משישה שבועות ועד חודש לפני מועד ביצוע הפעילות .ב

 מדמי הלינה המוזמנת. 50% -ויב המזמין ביח –ביטול הזמנה בין חודש לשבועיים לפני מועד ביצוע הפעילות  .ג

 יחויב המזמין במלוא מחיר הלינה המוזמנת. –ביטול הזמנה בין שבועיים לשלושה ימים לפני מועד ביצוע הפעילות  .ד

ממחיר הכלכלה  50% -ביטול ההזמנה במהלך שלושת הימים שלפני הטיול יחויב פעילות במלוא מחיר הלינה ו .ה
 המוזמנת.

יחויב המזמין במלוא מחיר  –של ההזמנה ביום הביצוע או במקרה שהקבוצה לא הגיעה לאכסניה ביטול או הקטנה  .ו
 השירותים המוזמנים )כולל הדרכה, הסעה וכו'(.

 מחויבת באישור של בית ספר שדה. –כל תוספת להזמנה  .א

 אין לבשל או לאכול בשטח האכסניה ובחדרים אלא באישור של נציג בית ספר שדה. .ב

 ות באכסניה יש למלא את טופס חיוב אשראי לביטחון )ראה לעיל(.לשמירת המקומ .7

 תחויב הקבוצה לפי עלות התיקון.  –במידה ויעשו נזקים בחדרים או במבנה האכסניה  .8

מערך העיסקה על כל יום  0.25%התשלום יתבצע ביום האירוח )לפני מסירת החדרים(. המזמין מתחייב לשלם   .9
 פיגור בתשלום

עבור עמלת  3%ישלם בצק לפי התנאים עליהם הוא חתום נגבה את הכסף באשראי בתוספת במידה והלקוח לא  .10
 סליקת אשראי.

אין להשאיר בחדרים כסף וחפצים יקרי ערך! הנהלת האכסניה אינה אחראית על חפצים וציוד אישי שישארו  .11
 .בחדרים ויגנבו

אנו מבקשים למנוע אי נעימות ולא להתעכב מעבר לכך. אי עזיבת  -פינוי חדרים במוצ"ש עד שעה אחר צאת שבת .12
 לחדר!₪  350חדר לאחר מועד זה תגרור תוספת חיוב של 

 חל איסור להכניס שתיה או אוכל באופן פרטי לחדר האוכל, או כל שימוש במקררים של חדר האוכל. .13

 אין להגיע עם בעלי חיים לבית הארחה! .14

 אישור ביס"ש : _____________________ המזמין:___________________שם 

 שם המאשר : ________________________ חתימת המזמין:_________________

 חותמת: ____________________________ תאריך:_______________________

 9938152-02יש לאשר בפקס' חוזר 


