
נשמח לעמוד לשירותכם כתמיד, צוות עיר דוד 

 מרכז הזמנות 
rcv@cod.org.il *6033 עיר דוד

שמירת המקומות אפשרית כנגד עירבון של כרטיס אשראי. במידה ותרצו לבצע שינוי או ביטול של הזמנתכם, אנו מבקשים לקבל הודעתכם זו,   .1
עד לשני ימי עבודה טרם מועד ביקורכם. לצערנו, ביטול לאחר מועד זה - יום לפני הסיור או ביום הסיור, יחייב אתכם בתשלום מלא, עבור שמירת המקומות.

בעת ביצוע ההזמנה הטלפונית או לכל המאוחר בעת התשלום באתר, יש לעדכן את נציגת האתר כיצד ברצונכם לקבל את העמלה.   .2
ניתן לקבל את עמלתכם באחת משתי הדרכים הבאות: 

א. תשלום ישיר לעיר דוד של סה"כ ההזמנה בניכוי 15%, על התשלום להיעשות בתשלום אחד מרוכז במזומן או אשראי 
 ב. הגשת חשבונית עבור עמלתכם בצירוף מספר העסקה. זאת בתנאי שהנכם נוכחים עם הקבוצה באתר והקבוצה שילמה בכרטיס אשראי או במזומן בלבד. 

עם החשבונית אנא השאירו בקבלת האתר כתובת למשלוח התשלום. הצ'ק ישלח בתנאי שוטף + 60.
הזדכות על העמלה תינתן בטווח עד שנה מיום הסיור.  .3

 טופס הצטרפות לחוג הלקוחות 
הבכירים של עיר דוד 2023

מורי דרך יקרים,
אנו שמחים לאפשר לכם הצטרפות לחוג הלקוחות הבכירים של עיר דוד, המקנה לכם

אפשרות להזמין מראש מקומות לסיור כולל מיצג ופיר וורן, ללא קשר למספר האנשים המגיעים עמכם. 
)אפשרות כזו אינה פתוחה כיום בפני הקהל הרחב, אשר עלול להגיע כשהאתר עמוס, ולפיכך לא יוכל להיכנס(. 

מומלץ להתקשר למחלקת ההזמנות – 6033* ולשריין מקומות, בהתאם למצב התפוסה באתר1.

ההטבות יינתנו על: 

כניסה לעיר דוד

עמק צורים ואמת המים

סיורים מודרכים )עיר דוד, אמת המים( 

סיורי סגווי מודרכים בעברית/אנגלית 
בטיילת ארמון הנציב

מופע הללויה )מופע הלילה של עיר דוד(

בכל ההזמנות ללקוחותיכם 15% עמלה2 

ההטבה אינה כוללת את מחירי הכניסה 
המשלבים כניסה לגן הארכיאולוגי דוידסון 

ההטבות הנ"ל תקפות גם ללא הזמנה מראש - בזמן רכישת הכרטיסים.

חידושים אלה נועדו לאפשר לכם וללקוחותיכם הבטחת מקומות בהגיעכם לאתרינו, וכן להקל עליכם 
בתכנון הזמנים בעבודתכם ולאפשר שיתוף פעולה פורה בינינו. 

לשם הצטרפות להסדר מיוחד זה, אנא מלאו את הפרטים הבאים:

שם משפחה: ______________________________________________ שם פרטי: _________________________________________________ 

טלפון: ______________________________________________________ מספר רישיון מורה דרך: ________________________________  

דוא"ל: ______________________________________________________ טלפון סלולארי: __________________________________________  

חתימה: ___________________________________________________________

מתחמי אירוח - טלפון: 052-4712154

 על רכישות בחנות המזכרות בעיר דוד 10% עמלה
 10% עמלה מזומן או בהעברה בנקאית 

20% עמלה בשובר לקניה בחנות
 ע"י פנייה לרכז מורי הדרך בטל' 052-887-1555 

 Yardeny@cod.org.il :או בדוא"ל

ברכישה פרטית בחנות המזכרות - עד 70% הנחה

במזנון עיר דוד – 2 מוצרים עד 25 ₪ 
בהצגת תעודת רישיון מורה דרך

ניתן לרכוש פנס באתר בעלות של 4 ₪ במקום 5 ₪ 


