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 :תהדרכב                         

מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות התרבות ו טיולים מדריך ,אדריכל פעיל - רן שהם
 והאמנות.

 

 

 ה:משתתפת פעיל                         

מרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי, מתמחה ביהדות ובספרות  - רוחמה אלבגד"ר 

 עברית, מלווה אקדמית של סמינרים בחו"ל ומרצה מבוקשת במסגרות רבות בארץ.

 

 

החליפו , במהלכה םרבת הפני ההיסטוריהבמזרח צרפת.  אחד המחוזות היפים ביותר והינ ןילור-אלזסחבל 

מגוון תרבותי יצר מצב זה . , ניכרת היטבבע פעמים את השתייכותם המדינית בין צרפת וגרמניהתושבי האזור אר

שבשתי התרבויות. האלזסים עצמם גאים במורשתם בעלת השפה הייחודית והמשובח משלב את הטוב המרתק 

. כאלזסיםואינם רואים עצמם לא כצרפתים ולא כגרמנים, אלא  החקלאיים,דתיים והוהמוטיבים התרבותיים, 

, על הערים הייחודיות והמורשת מחוז לורין -עם הרחבה לעבר הצד הצרפתי מאפיינים אלה נעמוד על  מסעב

 .המרתק לכשעצמו "המרחב האשכנזי"גם המכונה  ת היהודית בעמק הרייןתיישבוות עם ההרהכ , כוללושל

, שבין והיידלברגפרותי חשוב שהיתה מרכז ס באד הומבורגעיירת המרחצאות  -הגרמני  ניגע גם בצדבמסע 

, אגב מקיף זכה למבטתורית, . אשכנז ההיסטטשרניחובסקי .יתר מעלותיה, התגורר ולמד בה המשורר ש

 ,וערים עתיקות , מוזיאוניםבין כרמי יין, עיירות ציוריות, טירותשילוב . ההתעמקות בתרבות היהודית שפרחה כאן

 ., מבטיח מסע שכולו הנאה צרופהד ושמחת חיים אלזסית מאידךמח מקומיתהיסטוריה , יהדות וספרות ואמנות

 ,טוריהטעם, תרבות והיס לאנינייוצא דופן  סמינר מטייל

 לטעום כדי להבין!רק צריך 

 

תאריך יציאה: 
22.09.18 

 חזרה: תאריך 

 30.09.18נחיתה בארץ 

 לפנות בוקר
 ימי הדרכה 8
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 מציגים:                      

 באלזססמינר מטייל    
חוויה רגשית והעשרה שילוב של  ,"תבל רק ב"קשרי תרבות

 , נופיה ותרבותהצרפת במפגש עם אינטלקטואלית
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
 ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ: סמינר

 
 ציריךמם סוויס עפרנקפורט וחזור לם לופטהנזה עלוך ה - יסות ישירותט 

  ימים 8בן  סוגו,מיוחד מ ,קיף ועשירמסלול מ 

מנות, איסטוריה, הולקלור, פ ,רבותת :בנושאי אלזסלהמומחים  ל ידיעדרכה מורחבת ה 

 ., ספרות עברית ויהדותהצרפתיתהחברה , אדריכלות

 בזכות צוות ההדרכה המורחב ,עמקה לא שגרתית ורבת פניםה 

 דואג לפרט ולפרטיםה ,לווה אירגוני מקצועימ 

  מרכז שטרסבורגב 16 -השוכן במבנה משופץ מהמאה ה כוכבים 4 אחד, ברמת מלוןבינה ל 

 צרפתיתהועברית הוהספרות  אלזסבית הקהילה היהוד ינושאב תורחבה 

 הווי החיים הכפריו פגש עם התרבות, דופק החייםמה לע יוחדמ גשד 

 אושיות התרבות העבריתמ -יירים, משוררים, סופרים והוגים צת ודולת 

 ייט קצר בתעלות העיר שטרסבורג ש 

 חדת של "קשרי תרבות תבל"ובהפקה מי ,לזסאקראה מהודרת על מ 

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל ,תערכת שמע קבוצתימ 

 כלול במחיר לוהכ ,במהלך הטיול (Optionals)ין תשלומים נוספים א 

 בורת מטיילים איכותית ביותרח 

 שביל השקט הכלכלי שלךב ,יוב כספי רק לאחר הבטחת היציאהח 

תשלומים ללא ריבית  10 אירו למטייל, 75נחה בסך ה טבות מיוחדות לרישום מוקדם:ה 

מאיץ ליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ .V.I.Pוטיפול והצמדה 

 אין ובביקורת הדרכונים.-בבדיקות הביטחון, בצ'ק יםתור

 

 תמורה מלאה לכספך! -" תבל ב"קשרי תרבות

 מהנה ופורה סמינר   
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 :הסמינרכנית ת

 
  רג )אשכנז ויהדות(שטרסבו -באד הומבורג  -פרנקפורט  22.9.18, שבת, יום 1יום 

לעיירה  משם ניסע .)Frankfurt( לפרנקפורטטיסת בוקר מוקדמת נצא ב

אחת הערים המקסימות בחבל , )Bad Homburg( באד הומבורג הציורית

 . ביקורינו יתמקד בתקופהיתה בעבר עיר מרחצאות מפורסמתישה ,זה

חני המסעירה שבין שתי מלחמות עולם, כשהעיר שימשה צומת תרבותי ורו

 מרטין בובראחד העם, , ביאליק ח.נ.לקהילת הסופרים העבריים כמו 

ואשר השנה מציינים  ,בהויצר שהתגורר  ש"י עגנוןוזוכה פרס נובל הסופר 

ונראה את האנדרטה הממוקמת בטיילת  ,במקוםשל עגנון . נשמע על תולדותיו מאה ושלושים שנה להולדתו

חבורה האינטלקטואלית שהשפיעה על תולדות המחשבה והספרות ה . נתוודע לקשרים ביןהמציינת את פועלוו

 לילות הבאים.ב נלוןבו  )Strasbourg( בשטרסבורגנגיע לבית המלון  ,ערב לעת .במדרחוב נטיילו העברית

 

 הטוב והרע -יום בהרים   23.9.18 ',א, יום 2יום 

 ניסע דרך העיירה הציורית .)Vosges( בהרי הווז'נתחיל את יומנו  

הידוע  )Munster Valley( מינסטרלעבר עמק  )Turckheim( טירקהיים

נבקר בחווה לייצור גבינות ונלמד על  .בייצור הגבינות המפורסמות בצרפת

, הפסגה הגרנד באלון ד'אלזסהתהליך הייחודי. ממינסטר נעלה אל 

הרי  רשרתאת ש נוכל לראותהגבוהה ביותר בצד הצרפתי של עמק הריין. 

בצדו השני של עמק הריין רחב הידיים. נמשיך בנסיעה  רהיער השחו

. אשר נסלל כחלק מן הביצורים הצרפתיים לקראת מלחמת העולם הראשונה "דרך הפסגות"נופית בכביש 

. )Struthof-Natzweiler( שטרוטהוף-נאצווילרמחנה  נמשיך אל מחנה הריכוז הנאצי המערבי ביותר באירופה,

 היומחנה הוקם לצורך "טיפול" במתנגדי  משטר, ואכן רוב הנרצחים ה .פורו הייחודינבקר בשרידיו ונלמד על סי

מחנה  .שהובאו לכאן מכל אירופה ,אים, צוענים ועודוהומ ,לוחמי מחתרת צרפתים וגרמנים, מתנגדים פוליטיים

ן. הניגוד בין המחנה סיון ראשון לשיטות שיושמו מאוחר יותר בפולייוהיווה מעיין נ ,זה היה בין הראשונים שהוקמו

   .בתום הסיור נחזור אל שטרסבורג הם מראה שלא יישכח. בסביבותיווהנופים הנפלאים הנשקפים 

 

 שטרסבורג  24.9.18 ',ב, יום 3יום 

בירת אלזס הינה העיר השמורה ביותר מימי הביניים בעמק  גשטרסבור

היום י. הריין. היא גם מקום מושבה של מועצת אירופה והפרלמנט האירופ

מבוך כ בנויה - העתיק כרות מעמיקה עם העיר, כולל חלקהיכולו יוקדש לה

של כיכרות וסמטאות עם בתי עץ עתיקים וביניהם כנסיות ומבני ציבור 

מפוארים. נבקר בקתדרלה בעלת המגדל הגבוה ביותר בעולם )עד בניית 

ל נראה כיצד פועל השעון האסטרונומי המפורסם ונלמד ע, מגדל אייפל(

. בין יתר ) sacienlAMusée(י במוזיאון לפולקלור אלזסאורחות החיים 

נולד הצייר שטרסבורג ב נבקר ברובע הציורי "פטיט פרנס", כיכר זיקס ו"בית הבורסקאים" המרהיב. האתרי

שטרסבורג, כשאחד  את סיפורי התנ"ך, ובמקביל נשמע על יהודי, שהירבה לצייר (Gustave Dore)ה גוסטב דור

. נצעד (Benjamin Tudela)ה בנימין מטודלורות שבידינו הוא יומן המסע מראשית ימי הביניים שכתב המק

נשוט לקראת ערב . אחד מהרחובות העתיקים בעיר שבו ניתן לראות שרידי אטליז ומקווה ,ב"רחוב היהודים"

  .סביב התעלות המקיפות את העיר לצרכי הגנה

 



 4 

 רה ונוףמנזר טי  25.9.18 ,ג', יום 4יום 

        מונט  מנזר לעבר ,נצא שוב אל החלק הצפוני של הרי הווז'הבוקר 

 על הר שהיה קדוש עוד לקלטים. היושב ,)Mont Sainte Odile(ל אודי-סט

מטרים. בביקור במנזר  3ק"מ וגובה  10הקיפו את ההר בחומה באורך הללו 

העיירה נמשיך אל . אודילרה של הפטרונית של אלזס, נשמע את סיפו

ובתי  ההכנסייהשוק,  כיכרונראה את בית העירייה היפה,  )Obernai(י אוברנ

נראה שרידים לנוכחותם במקום " סמטת היהודיםב"העץ המקושטים. 

 ייצוגלהשלמת כולל כתובות יהודיות השמורות על גבי קירות הבתים. 

שהקדיש פרק חשוב מפועלו  ,)nse LevyAlpo(י אלפונס לושל הצייר המופלא נתוודע לספרו  ,יהודים במחוז זהה

. אחרי הפסקת צהריים נעלה אל מצודת אלזס הכפריים של הליהודיימסורתי האופייני ההווי החיים  לתיאור

ופש באירופה וגם ארמון נוהמרשימות ביותר המצודות הגדולות  אחת ,(Haut-Koenigsbourg) קוניגסבורג-הוט

על גוטיקה ורומנטיקה לפני שנחזור דרך כפרי דרך היין אל נדבר . 19 -במאה ה הקייזר וילהלםשל 

 ..שטרסבורג

 

 מחוז לורין 26.9.18 ,'ד, יום 5ום י

י נסאנהעיר נבקר בבירת המחוז,  .הגובל עם מחוז אלזס (Lorient) לוריןהיום ניסע מערבה אל המחוז הצרפתי 

(Nancy) עיראת פארה מימי הביניים ותקופת הבארוק כאשר ה ונראה 

נעמוד . (Stanislas Place) סטניסלסהמלך הפולני  ידי-לגדלה והורחבה ע

ידי ארגון -על יופיים של כמה מן האתרים הידועים בעיר שהוכרזו על

אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. בין השאר נראה את חזיתו של בית 

עשרה ונלמד על תהפוכות חיי -הכנסת שהוקם בסוף המאה השמונה

י" נסא"אקול דה ני הפסקת צהריים נבקר במוזיאון אחר היהודים במקום.

(The Ecole De Nancy Museum) תה אחד ינסי היאנובו שנ-לאומנות הארט

עיירה  ,(Bouxwiller) בוקסווילרה יכנס לעיירבדרכנו חזרה אל אלזס נ המרכזים החשובים באירופה בסגנון זה.

 היהודי ונבקר במוזיאון היפה . נסייר בעיירהצבעונית טיפוסית על בתיה וסמטאותיה הנראים כמו גלויה-נטיתתאו

את סיפורה של יהדות אשכנז  השוכן בבית הכנסת שהיה בתקופה הנאצית מפעל תחמושת. המוזיאון מגולל

 .. לקראת ערב נשוב לשטרסבורגה, מראשיתה ועד מלחמת העולם השנייואלזס בפרט
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 ומץ דלברגהערים הצפוניות: היי 27.9.18ה', , יום 6ום י

נתרשם מן האווירה  .)Heidelberg(ג היידלברהיום נתחיל בצדו המזרחי של עמק הריין בעיר האוניברסיטאית 

 ,של שלוס היידלברג בתצפיתוהצעירה ונבקר התוססת הסטודנטיאלית 

המשורר למד רפואה כאן  העצומה השומרת על העיר מלמעלה. הטירה

מה מיצירותיו ככתב כאן , ו)haul TchernichovskyS( ישאול טשרניחובסק

חזרה לעבר צרפת  שובנהיידלברג מהידועות, ביניהן "לנוכח פסל אפולו". 

 )Sens Cathedral(ן סנט אטייקתדרלת . נראה את )Metz(ץ מאל העיר 

. )Mark Shagal(ל מארק שאגאים של 'ה בה מצויים גם הויטראזמרהיבה

מרומא העתיקה ועד מוזיאון  ,של העיר תהיסטוריה המענייננתוודע ל

את אחד מבתי הכנסת הגדולים ששרדו נראה  וכן פומפידו החדיש

ן פול ורלבכל הזמנים אחד מגדולי משוררי צרפת  היא גם עיר הולדתו של מץ באשכנז.

)Paul Verlaine( הגרשום מאור הגולעירו של רבנו  , והיא גם )Gershom Ben Judah( .

גליקל  כתבהש )Gluckel( "ל"גליקהנדיר שנכתב ביידיש  יומןנקרא ב במהלך הסיור

-מרתק העולם היהודי במאה השמונה תועד באופןו מוב ,שהתגוררה בעיר מהמלין

, ובדרכנו חזרה )Francois Rabelais(ה פרנסואה רבלבמץ חי גם הסופר עשרה. 

 "ל"גרגנטואה ופנטגוראבקטעים משעשעים מספרו הידוע לשטרסבורג נקרא 

)argantua & PantagruelG( עשרה.-את הווי החיים בצרפת במאה השש המתאר 

 

 דרך היין 28.9.18 ,'ו, יום 7יום 

Route de Vin ,הינה דרך העוברת למרגלות הרי הווז' דרך כרמי דרך היין ,

הריזלינג והגוורטסטרימינר בין כמה מן העיירות היפות ביותר בצרפת. נתחיל 

 )Musée Unterlinden( במוזיאון אונטרלינדןנבקר ו )rColma(ר קולמבאת יומנו 

                         מתיאס גרינוולדהידוע של  םמזבח איזנהיינראה את  בו

(The Isenheim Altarpiece), אחת מיצירות המופת של הרנסאנס הגרמני. 

         יפרדריק ברתולדנולד העיירה בה נתמקד בבתיה המיוחדים של 

)c BartholdiFrederi(הפסל האולטימטיבי של קולמר ויוצר פסל החירות בניו ,-

נשמע על אחת מעלילות הדם  .בעיירה הקטנהששרד בית הכנסת הגדול . במהלך הסיור נראה את יורק

התלמוד  עשרה, ולהבדיל נכיר את המפעל הגדול של העתקת-שפקדה את יהודי המקום במאה הארבע

בתים ה ,החנויותעל  שבאלזס נמשיך דרך שתיים מן העיירות היפות ביותר .אשת הרב המקומי בידי הבבלי

 כפר ציורי היושב משני צדי נחל קסום, )Kaysersberg(ג קייזרזברב נשוטט המחודדים. םגגותיהוצבעוניים ה

, פילוסוף, רופא, כומר, סופר )Albert Schweitzer(ר אלברט שוויצנולד  , בו(הוא "הר הקיסר" השםפירוש )

ריקיאוויר בנבקר  סיום. בבאפריקה מוסיקאי, שקיבל פרס נובל על פעולותיו בקרב החולים והמצורעיםו

)Riquewihr( ומצוי בו יקב  הכפר נחשב ליפה ביותר באלזס .שלל בתי ימי הביניים והרנסאנס להמוקפת חומה, ע

 וגם לשטרסבורג. , והם ילוו אותנו בדרכנווכיכר סמטהלחוש בכל יהיה ריחות ניתן המשובח. את הטעמים ו

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%94
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 תל אביב - להוזמו  29.9.18שבת, , יום 8יום 

אחרי שבוע של ערים עתיקות, נקדיש את יומנו האחרון לאספקטים מודרניים יותר. נתחיל את היום בביקור 

י בו נשמע על חצר בנין הפרלמנט האירופב )Strasbourg(ג שטרסבורב

של העיר  והחדש ת, נראה את בית הכנסת הגדולחזון אירופה המאוחד

בשנת  ת העתיק והמרשים שנשרף כלילונתוודע לקורותיו של בית הכנס

ז להוומאל העיר התעשייתית  . נשלים את סיורינו בעיר ונמשיך1940

)Mulhouse(  בה נבקר במוזיאון המכוניות המרתק, ששופך מעט אור על

היסטוריית התכנון והעיצוב של המכונית בה אנו משתמשים כה הרבה 

, עיר שובת לב ייץושבשו )Stein Am Rhein(ן יין אם ריישטללא מחשבה מרובה. נמשיך אל עיר ימי הביניים 

 עופה של ציריך לסיום הטיול.אל שדה הת נצא אחה"צ  לקראת. נסכם את חוויותינוו ביופיה
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 הערות: 

לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה תכנית הסמינר המופיעה  .1

מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל 

 שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהל הסמינר. 

ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה בבתי המלון )למען  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 הסר ספק, בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(.

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון הקצאת חדרים על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של מקומות  .3

ומות ישיבה במטוס )להבדיל הישיבה במטוס. ככלל, לא ניתן, במסגרת כרטוס קבוצתי, להזמין מראש מק

 מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון. 

אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו את הבקשה  .4

, מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי בכתב

ישיבה היא של חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את המקומות מקומות ה

 שביקשתם.

 אירו 140 -למושב רגיל וחזור( -)הלוך אירו 55כרוכה בתשלום. העלות הינה בטיסה בחירת מושבים  .5

"י ע ועלולים להשתנות 2018מחירים אלו נכונים למאי . רגלייםגדול יותר ללמושב עם מרווח חזור( -)הלוך

 . חברת התעופה

  על בסיס מקום פנוי רק לאחר הכרטוס הקבוצתי.  תינתן ההושב .6

ללא עלות בהתאם  - בתהליך אונליין צ'ק אין שעות לפני ההמראה 23 -לבחור הושבה החל מניתן גם  .7

 לזמינות המושבים.

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .8

ית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי לטיולים, גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות חשוב: עלי .9

ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש, שאינן מוחזרות. על 

ים מעוניינ הנכםאם  -מנת לוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע 

 גם מההטבה לרישום מוקדם.  הנוינא הקדימו הרשמתכם, ות -להשתתף בטיול זה 

וטיפול תשלומים ללא ריבית והצמדה  10, €75: הנחה בסך 8.150.31עד הטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .10

V.I.P  טחון, בצ'ק אין ובביקורת יבבדיקות הב מאיץ תורליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ

טל"ח                      הדרכונים!                                                                                                                    
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 בנתב"ג!  P.I.V -תשלומים ו 10הנחה לנוסע,  €75  :8.150.31עד הטבה מיוחדת לנרשמים 
 .הנחה לנוסע 30€: 1-14.6.2018 הנחה לנרשמים בין

 . 1.1.15מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי 
 .לכל טיול נוסף מאז 10€עבור הטיול הראשון ועוד  25€למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 

  המחיר כולל:

 הלוך עם לופטהנזה וחזור עם סוויס טיסה:    

 כוכבים בשטרסבורג  4 מלון מרכזי ברמת לינה:     

 )למעט יום ההגעה( ת בוקרורוחא :כלכלה  

                 שני מדריכים מומחים מצוות ההדרכה של הדרכה:  

)יציאת י ומלווה ארגונ קשרי תרבות תבל

 מטיילים לפחות( 22 -המלווה מותנית ב

 ט בתכניתכמפור תעלות שייטו ממוזג אוטובוס:תחבורה:

 מפגש הכנה בארץ   -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית ערכת שמע מ -

 דמי כניסה לאתרים -

  מקומייםנותני שירות לתשר  -

תשלומים  10, €75נחה ה :5.180.31 עד לנרשמים -

מאיץ לטיפול  V.I.Pללא ריבית והצמדה ושירות 

 בנתב"ג יםתור

 המחיר אינו כולל:

 892€בסך תוספת לאדם בחדר ליחיד  -

  שייקבע בסמוך מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי  -

 (€90 כיום)המחיר  התעופהחברת לנסיעה ע"י   

 כניתוארוחות שאינן מפורטות בת -

 )כביסה, שתייה, טלפון וכו'( הוצאות בעלות אופי אישי: -

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 ע שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרק -

 14.05.18ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך נמהומיסי   

. מומלץ גם להוסיף לביטוח )חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. 

שייגרם למטייל ו/או לחפציו  לכל נזקהחברה אינה אחראית 

 במהלך הטיול.

 .ליום( למטייל 6€ -נהוג כהטיול ) כיתשר למדרי -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

 . 4425038, מיקוד כפר סבא 74ויצמן  רח' בדואר: או פקס, בדוא"לטיול באמצעות טופס הרשמה בלבד בהרישום ל

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09, פקס 6888-211-072טל' 
 

 כמפורט בטופס הרישום. ם:הסדרי תשלו
 

יש לוודא )במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינוידמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שמאחר . (קבלת ההודעה

 אלא אם, )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  € 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולהיציאה,  ימי עבודה לפני 31עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר 

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 35%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 30-20מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 55%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19-14מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 75%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13-7מטייל המבטל בין  •

 .ייל את מלוא מחיר הטיולישלם המטהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח      משתתפים.       20יציאת הטיול מותנית במינימום   ערב חג. ה', שאינם ימי חג או  -ימים א' ימי עבודה: 
 

יש לוודא  .רישום הכוללת אפשרות ביטול, במקביל להרשמה פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח  ה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.שפוליסה זו תכס

יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה  יואל זיו, שמנהלה בביטוח" "זיו פתרונות חכמים

מייצוג וליווי . כך תהינו לכל גיל ולכל מצב רפואייום מראש  180 שרת ביטוחומאפ קשרי תרבות תבל למטייליאטרקטיבית ומיוחדת 

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל  אישי
 

 

 09-7428885פקס.      072-2116888טל':        

                                               

 

 מטיילים                            30בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  2,995€ מחיר הסמינר:
 מטיילים 25-29בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  3,195€ 
 מטיילים 20-24בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  3,395€ 

 

 . התיירות השונים בארץ היעדושרותי  , המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 פרטים אישיים - באלזססמינר מטייל ל טופס הרשמה

 14.05.2018, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _______________ אחר:דיאבטי /  / צמחוני :בטיסות וכלא

 כרוכה בתשלום  )חלון/אמצע/מעבר( *הושבה במח' תיירים

 לא מעוניין מעוניין          הלוך וחזור  לנוסע   55€ של

 תשלום בך כרו עם מרווח גדול יותר לרגלייםמושב **

  א מעונייןל   מעוניין           הלוך וחזור לנוסע 140€של 

 _________________________בלופטהנזה:  נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ____________________________בתוקף עד: ___

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ______________ אחר:דיאבטי / בטיסות: צמחוני / וכל א

 ום *הושבה במח' תיירים )חלון/אמצע/מעבר( כרוכה בתשל 

 לא מעוניין מעוניין             הלוך וחזורלנוסע   55€של    

 תשלום בך כרו עם מרווח גדול יותר לרגלייםמושב **

לא מעוניין  מעוניין               הלוך וחזור לנוסע 140€של 

_____________________נוסע מתמיד בלופטהנזה: ____

 

 

 

 ____________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___כתובת: _________________________

,          ____________________פקס: ________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________________אחר: __פייסבוק  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .המלון תיובב, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

חדרים מסוימים בבתי המלון, השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 טוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במ

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 t.co.iltarbu-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1 עמוד

 לא  כן     ום מראש(:         י 180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 2עמוד 

 כספים -באלזס  מטייל לסמינר הרשמה טופסהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

 (31.5.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.6.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 (892€)__+ ________€ :בחדרספת ליחיד תו

 ________________ € הושבה במטוס:

  (€ אירו)__________  € : 1סה"כ מטייל 

 (ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

 (31.5.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.6.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 _________________ € הושבה במטוס:

 (€ אירו)__ ________ € :2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2)מטייל ___________  €  :סה"כ לחיוב

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם בחדר  3,195€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,995€המחיר  *

 מטיילים.  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  3,395€מטיילים והמחיר  25-29זוגי בקבוצה של 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  10€ עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד 25€הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 008 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-______   ,_____

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 מיםתשלו_______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

יב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחי

 טל"ח    . הראשון החיובביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. ס אשראי לביטחוןפרטי כרטי

 .רשם ולא יטופלילא יטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

 הפריע למטייללמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות ל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

בחתימתי על טופס זה  .או למלון אוטובוסבמהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

לא יתקבלו השגות  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולאני מאשר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

רכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ -שלא בתוקף או אי על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, כולל בגלל דרכון

הגבוהים אנו ממליצים  להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  30טיול מאושר ומובטח עד ה אםתיידע את הנרשמים 

ל פוליסה זו תכסה את דמי הביטויש לוודא ש .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהלהוציא פוליסת בטוח 

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים  במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  יואל זיובביטוח", שמנהלה 

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלומיוחדת 

   מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום. אישי
 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ________________________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: ___2שם נוסע 
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