הרב נרדי גרין

תעריף טקסים לשנת  2018לטקס בישראל
בתוקף מה  1.1.2018עד 31.12.2018

מחיר הבסיס –  ₪ 1600תלוי במיקום הטקס בישראל
כולל :מע"מ ,סיעה לטקס ביום האירוע ,כתובה ,הכה לקראת הטקס הכוללת :הכרות ,לימוד
וביית טקס ,בפגישות המקדימות .1עריכה כתיבה והחייה של הטקס .חומרי לימוד והעשרה.
לא כולל סיעה לפגישות מקדימות וימים מיוחדים בלוח השה.2
בר ובת מצווה – תשלום כולל של כ  ₪ 3000או סכום הבסיס להחיית טקס  ₪ 400 + ₪ 1600לכל
מפגש הכה ,לא כולל סיעות למפגשים .כולל מפגשי לימוד והכה ,עריכה והחיית הטקס.
לימוד לקראת כלולות  -לימוד מהות טקס החתוה היהודי  ,₪ 400לימוד הכולל ביית טקס
וקבלת טקסט מלא  .₪ 600 -אם אערוך לכם את הטקס ,זה יכלול את הלימוד וביית טקס.
הדפסת כתובה .₪ 100
טקסים אחרים  -צרו קשר לקבלת הצעת מחיר
מחיר הטקס משתה בהתאם למיקום ,ראו טבלה מצורפת:
מיקום

אזור

הטקס 3

עלות כוללת

א

ירושלים ,מושב אורה ,מושב עמידב ,אבו גוש ,עין חמד ,ווה אילן ,יד השמוה₪ 1600 ,
אזור מודיעין ,ס הרים ,אזור צור הדסה והרי ירושלים ,אות קדומים ,שדות
מיכה ,בית ישעיה ,בית שמש ,מעלה אדומים .תל אביב וגוש דן ,רמלה ,לוד,
רחובות ,ס ציוה ,בית עובד ,גדרה ,אשדוד ,קריית מלאכי ,פלמחים ,רעה ,כפר
סבא ,תיה ,אזור השרון עד צומת בית ליד ,מושב סגולה.
צפוה לבית ליד ,עמק חפר ,חדרה ,פרדס חה ,בימיה ,אור עקיבא ,קיסריה₪ 1700 ,
זכרון יעקב ,קריית גת ,אשקלון ,באר שבע.

ג

חיפה ,בית אורן ,קריות ,עפולה ,עמק יזרעאל ,הריה ,עכו ,תיבות שדרות ,שער ₪ 1800
הגב ,אשכול ,אופקים ,ירוחם ,דימוה.

ד

טבריה ואזור הכרת ,בית שאן ועמק בית שאן ,כרמיאל ,קריית שמוה ,מטולה₪ 2100 ,
ראש הקרה ,גבול הצפון ,ים המלח וצפון הערבה ,מצפה רמון ,צפת ,ראש פיה.

ה

אילת

₪ 3500

ו

חו"ל – התאים להלן אים תקפים ,אא צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ספציפית .התשלום
הישיר יכלול מלבד מחיר הטקס גם :דמי רישום ,עלות יום שהייה בחו"ל והוצאות מיוחדות.
קיה ע"י המארחים  -כרטיס הלוך ושוב ,אירוח מלא והסעות.

ב

יתן לערוך פגישה מקדימה ללא התחייבות ,אצלי ,או בשיחת וידאו .בתאום מראש.

צרו קשר :לכל שאלה  052-4738983או בדוא"לnardy1@gmail.com :

 1הפגישות המקדימות ייערכו בירושלים ,או ב ,Skype-יתן לתאם פגישות בכל מקום בארץ בתוספת מחיר .לא תקף לטקס
בחו"ל.
 2תוספת לטקס שערך בליל שבת וליל חג ,ותוספת לטקס שערך בבקר שבת ובבקר חג  ₪ 200 -כולל מע"מ )אם הטקס ערך
בערב ,אחרי כיסת השבת או החג ,או בבקר שבת או בבקר חג שהוא שבתון(
 3במידה ומקום הטקס איו רשום יש לפות לקבלת עלות מדויקת .לא תקף לטקס בחו"ל.
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