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 פסחדוכנים ליריד הודעה לבעלי 

 ,בעל דוכן יקר

 22.4.2019  חוה"משני יום  פסחלהלן כללים והוראות ליריד 

לא תותר כניסה עם רכב לשטחי הישוב , לאחר שעה זו 10:00אוחר משעה חובה להגיע לאתר לא י •

אין לחנות סביב מגרש  -אומנים בלבד לאחר פירוק הסחורה יש לחנות בחניית  .)הוראה ביטחונית(

 הכדורגל.

, בשעה זו תתקיים בקורת של 10:30הדוכן אמור להיות מוקם ומוכן עם הציוד והסחורה עד לשעה  •

 הדוכן. לאישורהמשטרה 

 טבלת מחירון דוכנים

 דוכן מזון תאורה נוספת שולחן נוסף חצי דוכן דוכן שלם תשלום

 עד

31.3.2019 

250 150 150 25 300 * 

 מ

1.4.2019 

 אין אין אין אין 350

 

 לדוכנים פרטיים במתחם האוכל. עגלות מזון יש ליצור קשר לקבלת הצעת מחיר.₪  300*

 אין אפשרות לתשלום ביום האירוע!! 1910.4עד .ניתן להירשם ולשלם  •

 מספר הדוכנים מוגבל לפי תחומים כל הקודם זוכה* •

 אפשרויות לתשלום: •

o  1792741חשבון: 680לחשבון הבנק של הוועד :בנק לאומי סניף העברה. 

o Bit –  050-8560568 

o PayBox – 050-8560568 

o  (, אין 050-8560568במשרדי הוועד )הגעה בתיאום מראש  מראשמזומן / שיק ישולם

 לשלוח שיק בדואר !!! 

 קבלות ישלחו בדוא"ל לאחר קבלת התשלום. •

ולהודיע על העברה שבוצעה   054-2732525צילום מסך/אסמכתא על ההעברה למספר  יש לשלוח

 ועבור מה.

בעל מחצית הדוכן יקבל  בני לוויה נוספים בתשלום.כרטיסי כניסה לאירוע.  2כל בעל דוכן יקבל  •

 כרטיס כניסה אחד.

 !!( שולחנות מבחוץ  אין להביא ) ., לחצי דוכן כיסא אחדכסאות 2לכל בעל דוכן יוקצה שולחן ו •

אותם  ₪ 25 -, תשלום עבור תאורה נוספת יצטייד במנורה וחוט מאריך -מי שמבקש תאורה נוספת  •

 יש להוסיף לשיק או להעברה.

 יש להותיר את המקום נקי. •

 4.201910.ביטול דוכן והחזר כספי  יתאפשר רק עד לתאריך

 054-2732525או בטלפון  moshav.festival@gmail.comבמייל  ניתן לפנות לשחףלכל שאלה 

 הרשמה בלינק: 

https://goo.gl/MCqj4D 

https://goo.gl/MCqj4D
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Announcement to all Booth owners at the 32 th Moshav Country Fair, Chol 
HaMo’ed Pesach, Monday 22 of April 2019 

 
 Here are the guide-lines: 
 

 • You must arrive before 10.00; after this time, cars are not allowed in – by 
police order!  
 

• After you unload your creations, park your car in the artist parking lot. 
 

• No cars around the soccer-field! 
 

• Your booth has to be ready by 10.30 for the police to do their round to check 
& approve. 
 
Rates: 

Payment Booth Half 

Booth 

Additional 

table 

Additional 

lighting 

Food 

Booth 

Till  

31.3.2019 

250 150 150 25 300* 

From 

1.4.2019 

350 N/A A/N A/N A/N 

*300  nis for a booth at the food section . food tracks please contact us. 

 

• Registration and payments must be before 10.04.2019. It will not be 
possible after this date. 
 
Payment options: 

o Bank transfer - Bank Leumi, snif 680 account no. 1792741, acc. 
Owner Vaadmekomi mevo Modiim 

o Bit – 8560568-050  
o PayBox – 8560568-050  
o Cash/Check - To Va’ad Mekomi Mevo Modi’im to be paid in person 

in advance at the Vaad Mekomi office (to coordinate call 050-
8560568) 
 

• Receipt – will be sent by email after the payment 
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• Please send the payment confirmation to 054-2732525 
 

• Booth-owner will receive two entrance tickets. Half a table 1-entrance 
ticket. 
 

 

• You will receive one table and two chairs, half a table will get one chair. 
(You cannot bring your own table!)  
 

• If you want extra electricity for light etc: bring your lamp and extension 
cord and add 25 sh. to the amount on the payment.  
 

• Do you have any questions? Please contact Shachaf at 2732525-054  or 
email: moshav.festival@gmail.com 

 

• Cancellation of the booth and refund will only be possible until10.4.2019 
 

• Registration link 

https://goo.gl/MCqj4D 

mailto:moshav.festival@gmail.com
https://goo.gl/MCqj4D

