
 

 
 

 : קשרי תרבות תבלמבית היוצר של מקורית עוד תוכנית  אנו גאים להציג

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : צוותה בהדרכת

, מרצה להיסטוריה של האדריכלות  ומנוסה אדריכל פעיל ומדריך טיולים ותיק - רן שהם

 דות התרבות והאמנות.ולתול

 

 

קבועים ברדיו,   בעל טורי מוסיקהמבכירי מבקרי המוסיקה בישראל, יועץ אמנותי,  - פמןסי שי יו

ים עם רוב התזמורת בישראל עורך  קונצרט-באתרי תרבות ובעיתונות חו"ל. מרצה בקדם

 כניות מוסיקה. ניהל את קרן התרבות אמריקה ישראל והיה עורך ראשי באופרה הישראלית.    ות

 

 

לשילוב בין ישן לחדש. שמה של העיר נגזר משילוב בין   מא מרתקתהיא דוג אמסטרדם העיר

)על שם סכר גדול שנבנה על מנת להגן על  Dam  והמלה וכנת( היא שגדותיו נהר של)ה  Amstelהמלים

כרמברנט, ורמיר, הלס הוליד אמנים נפלאים  ,17 -במאה ה ,. "תור הזהב" של העירהעיר מפני מי הים( 

צורתם, , מבני מגורים עם גמלונים צרים, גבוהים ומגוונים ב יחודיתדריכלות ייר גם אעל  אחרים.ם ביור

בשורות בחזיתם סחורה לתוך הבית ישירות מהתעלה. הגמלונים שובצו בנוסף  שדרכם ניתן היה להעביר

  לפי טעמם לונים, אפשרו לסוחרים השונים לעצב את בתיהם גמ של חלונות גדולי ממדים. השוני והגיוון ב

ועד   17 -ה הך המאלאור ,ודרכם ניתן ללמוד על התמורות שחלו בסגנון האדריכלי באמסטרדם ,האישי

על המעבר ההדרגתי מהשילוב בין אדריכלות ימי הביניים לאדריכלות בנוסף ניתן ללמוד  .18 -למאה ה

ת  כערים רבולשילוב בין אדריכלות הבארוק וההשפעות של אירופה הקלאסית. אך שלא  ,הרנסנס

 דריכלות מודרנית.  שמריהן, מהווה אמסטרדם גם דוגמא מאלפת לפניני א ה שקפאו לעיתים עלבאירופ

נאזין למבחר מהקונצרטים ואירועי המוסיקה  יר באחד המוזיאונים החשובים של אמסטרדם ויסבכל בוקר נ

 . אותו נחווהטיבל האורות שגם  וכל זאת בתקופת פס ר להציעהמופלאים ביותר שיש לעי

 

 

 

 תאריך יציאה: 
5.12.19 

 חזרה לארץ:תאריך 
11.12.19 

 םימי 7



 (NH Amsterdam Museum Quarter)אמסטרדם מוזיאום קוורטר  NHמלון ר נלון בבמהלך הסמינ

,  (Van Gogh)גוך -יאון ואןוז ממדקות הליכה  7ממוקם במרחק של ו שוכן בכיכר המוזיאוניםה

  24המלון מציע שירות חדרים הזמין  .(Concertgebouw) הקונצרטחבאוו (Rijksmuseum)הרייקסמוזיאום 

 . כושר רוחד טיגישה חופשית לאינטרנט אלחו, ביממה שעות

מגישה ארוחות הולנדיות ומנות בינלאומיות, כולל מגוון של כריכים,  ,Palette מסעדת  מסעדת המלון,

 קר.מוגש במלון מדי בור עשיהמבורגרים ופיצות. מזנון ארוחת בוקר 

 

 

 בבקרים: 

האמן ההולנדי  דות הגדול בעולם של אוסף העבומכיל את  אשר  ן גוך און ומוזיאתחיל, איך לא, עם נ

יאן ורמיר, הלס   רמברנדט,שם נראה את  החשוב רייקסמוזיאון ל . נמשיךן גוךאנט ונס ויהמופלא, 

 400,000 -כ שלבו יש אוסף  ,מוזיאון הימיבם ר גנבק ,ם חשוביםהאמנים הוותיקילא רק הקלאסי ו  .וסטיין

השפעות על  היום ולשל נדית רים שלה לחברה ההולולנדית והקששנים של היסטוריה ה 500פריטים ונגלה 

מציעה ארכיטקטורה נהדרת, מוזיאונים  ה  ,(The Hague) אג ה הבירה,  בעירם לביקור נקדיש גם יו . העתיד

ים של בית המלוכה  מכיל אוספה  (Mauritshuis) סמאוריצהאונבקר במוזיאון  איכותיים ומסעדות מעולות.

 המציג ,(Escher in Het Paleis)ן אשר ובמוזיאו ואחרים רמברנדט יר,ורמ של ות ההולנדי, ויצירות אמנ

 . מאוריץ קורנליס אשריצירות המופת של האמן הסוריאליסטי את 

 בערבים: *

בעל האקוסטיקה  ,רטחבאו הקונצאולם תוכנית מוסיקלית מעניינת ומגוונת. על נצא לשמוע ולהתענג 

 : קונצרטים לארבעה יארח אותנו   ,כותית המלבאו  טחצרתזמורת הקונהפנומנאלית, ביתה של  
 

יצירה ייחודית ונדירה שבה רוברט שומן מחבר תזמורת   - שומן: תמונות מתוך פאוסט של גיתה ❖

 אמנותי.  שיר ו מקהלתיתמוסיקה מוסיקה אופראית,  ילובזמרים סולנים ומקהלה תוך ש ,סימפונית

אחד  סולנים ובביצוע ל הנדל בות שירות האהואחת היצ ודה המכבי : האורטוריה יההנדל ❖

 ם( יהריוע צמופ * ) .האנסמבלים הפעילים ביותר על במות אירופה כיום 

שתי פסגות   . קונצ'רטו לתזמורת: ברטוק .לפסנתר ולתזמורת 1ברהמס: קונצ'רטו מס'  ❖

פסנתרן  עם ה להב שניח הישראלי כוכב הניצועליה מנצח פילהרמונית רוטרדם סימפוניות בביצוע 

   . ל אקסעמנוא

 . ויוולדי שכולהבתכנית  נגני הנסיך  תזמורת ו  ענקית מוסיקת הבארוק  יברטול  'צ'יליהצ ❖

  , (Amsterdam Light Festival) אמסטרדם פסטיבל האורות שלמרשם תנ נרמי הסימי  ך במהל , ףבנוס

ברציפות ומשתלב נהדר עם התפאורה של שווקי חג  השמיניתטיבל חורף קסום שנערך זאת השנה פס הוא

ימי הפסטיבל יוצגו שלושים יצירות אמנות שיאירו את אמסטרדם  53במהלך גיגות הסילבסטר. המולד וח

ם  מני פעות של אוהו  רדםברחבי העיר אמסט מיםמתקייבנוסף למייצגים  ייצגים מדהימים.בצבעים ומ

 פורסמים, הופעות רחוב, פעלולים ועוד. מ

   ות וצלילים.ל מראכחת שאנו מזמינים אתכם לקחת חלק בחוויה בלתי נש 



 :הסמינרתכנית 

 אמסטרדם  -תל אביב   19.12.5יום ה',  , 1יום 

  לאמסטרדם  בטיסה ישירהנמריא  םיהריואחר הצבשעות 

(Amsterdam).  רובע  ב רות למלוננולאחר קבלת המזוודות ניסע ישי

 נלון בכל מהלך שהותנו בסמינר.   ו, בהמוזיאונים 

 

 

 

 "תמונות מתוך פאוסט של גיתה" של רוברט שומן  -ן גוך  או אוןימוז 19.12.6,  'ויום , 2יום 

  ת קונצרט לקרא יוסי שיפמןשל ה לאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצא

חר  אל .רוברט שומן  שלשל גיתה"  "תמונות מתוך פאוסט :הערב 

  )Van Gogh Museum( ן גוךא יאון ווזבממרתק ור ביקלנצא  ההרצאה

ת הגדול בעולם  וסף העבודומכיל את א זיאון. המורן שהם כתהדרב

. התצוגה מאפשרת למבקר  ן גוך אוינסנט והאמן המופלא, של 

לעקוב אחר התפתחותו של הצייר ולהשוות את עבודותיו לאלה של  

יסטוריה של  סקות בהגות העותצושל וזיאון מצע נרחב מצאים בתצוגה. למהנ 19 -ה האחרים מהמאציירים 

  . 19 -האמנות מהמאה ה

ונאזין לאחת היצירות  , אולם הקונצרטחבאו , ולמות המוסיקה המרשימים בעולםמא אחד לבערב נצא 

הקדיש  ית לצד המוסיקה, האיש ששילב כתיבה ספרותית ועיתונא ,. שומן19 -במאה השחוברו  המדהימות

 . וגנר ושל  בטהובןשל עשור מחייו ליצירה שבה ניתן להבחין בהשפעותיהם 

זמרות   : נבחרת סולנים דו ימגדולי המנצחים בתקופתנו ולצ רדינר ג'והן אליוט ג  רס על הביצוע ינצח 

,  האהרכריסטיאן גר , הבריטון נברגאן הל סופרן -, זמרת המצוכריסטיאנה קארג ולואיז אדלרהסופרן 

 מרוטרדםלורנס המקהלה הקאמרית ההולנדית, קולגיום  יחד עם .רידל טרק נזמי וקורט והבסים 

 . המופלאהורת הקונצרטחבאו זמת מובןכוומקהלת הילדים הלאומית 

   כשעתיים ורבע )כולל הפסקה(. , משך המופע 20:15  -תחילת המופע ב

 

 

 



   ודה המכביריה יה: האורטוהנדל  :יםקונצרט שני  19.12.7,  שבתיום , 3יום 

   תר לתזמולפסנתר ו 1מס'  ברהמס: קונצ'רטו                                                                  

  ים רטנצקוהשני לקראת יוסי שיפמן  שלס להרצאה תכנר נהבוק

אולם  ב ניפגש הרייםולאחר ארוחת הצ. היוםשנשמע 

ודה  : האורטוריה יה הנדל: הראשוןלקונצרט  הקונצרטחבאו

רבקה   ,אנגליםסולנים שלושה  יבצעו את האורטוריה. המכבי

מרתה   ואמריקנית אחת ופיטר הארווי 'ושוע אליקוט בוטון, ג

, אחד האנסמבלים  הקאפלה מקרקובואיתם על הבמה  ,ריק 

יאן  ינצח על המופע  .ותר על במות אירופה כיוםהפעילים בי

 מייסד האנסמבל.  , תומש אדאמוס 

צ'רטו מס'  ונהקהראשונה, לאחר מכן נחזור למלון למנוחה ובערב נצא למופע השני ובו שתי יצירות מופת. 

  , היהשני המובהקות של העידן הרומנטי. היצירהאחת היצירות  ,לפסנתר ולתזמורת של ברהמס 1

היצירה משקפת  , קונצ'רטו סימפוני שבו כל נגני התזמורת הם סולנים. ת של ברטוקו לתזמור הקונצ'רט 

 את שליטתו של ברטוק במוסיקה אווירתית ובציטוטים של מוסיקה עממית. 

רוטרדם יש "חוש ריח"  ילהרמוניתלמנהלי הפ

ים להיות המנצחים  ות את מי שעתידמעולה לגל

ם אנשים הגדולים של העתיד. הם ידעו להחתי

ולרי גרגייב פחות מוכרים שהפכו ל"שמות" בהם 

  להב שני . השנה הגיע תורו של ויֶניק נֶזֶה ֶסגאן

הישראלי אשר זינק למרכז הבמה העולמית.  

דעה כאשר היה  לתו פרץ עמנואל אקסהפסנתרן 

צמרת   ן ומאז נמנה עםהזוכה בתחרות רובינשטיי

 המוסיקאים בעולם.    

   .( כולל הפסקה) ות כשלוש שע, משך המופע 13:30 ה שעבהריים והצ קונצרטתחילת 

   כשעתיים ורבע )כולל הפסקה(. , משך המופע 20:15  בשעה  הערב קונצרטתחילת 

 

 ומוזיאון אשר  מאוריצהאוס  - האג  9.12.18, יום א',  4יום 

  תחיל נ. האג ,עיר הבירהל נויפעמנשים לאחר ארוחת הבוקר 

זהו מוזיאון קטן ואיכותי,   ,(Mauritshuis) מאוריצהאוס  ןמוזיאוב

אה  ד, בבית אחוזה קלאסי מהמחדרים בלב 16המתפרש על פני 

ירות מופת . במוזיאון מוצג האוסף המלכותי של יצ17 -ה

המפורסמת  )כולל  ורמיריצירות של  , כמותמיוופלהולנדיות 

ן יפה ובו בריכת ברבורים ועוד. מחוץ למוזיאון יש ג ברויחל, רמברנדט(, עגיל פנינה םע ה נער הן: שב

השוכן בארמון מלכים  לאמנות און מוזי ,(Escher in Het Paleis) במוזיאון אשר נבקרנמשיך וטנה. ק

. במוזיאון מוצגות יצירות המופת של האמן  כמושב החורף של מלכת הולנד 1934ד מפואר ששימש ע

. יצירותיו של אשר מעוררות התבוננות מעמיקה על פרספקטיבות מאוריץ קורנליס אשרטי אליסריסוה

מוזיאון אשר יודרך   . סחררי חושיםאשליות אופטיות ותעתועי ראיה מ באמצעותשונות והרגלי חשיבה 

 הביקורים נחזור למלוננו באמסטרדם.לאחר . ה של המוזיאון/ע"י מדריך  באנגלית



 דם  אמסטר ת של פסטיבל האורו סיור ערב בוהרייקס און ימוז  9.12.19',  ב, יום 5יום 

אחד   שהינו (Rijksmuseum) ן הרייקסויאמוזל נצא לאחר ארוחת הבוקר 

פולרי  וזיאון הפוללא ספק המם בעולם והחשובי המוזיאוניםמשבעת 

לך וגדל והוא מציג אוסף הו 1885 בשנת ביותר בהולנד. המוזיאון נפתח 

ם  המציגי , חמישים חדריםובלמעלה ממאתיים  , אמנות שונותשל יצירות 

אחר  המוזיאון עוקב  ם.ליומים ואלפי פסיליון תמונות ורישכמ בסה"כ

החל מהאמנות הדתית של   ירה ההולנדית לאורך השנים,התפתחות היצ

  -ה מאהת של גדולי הציור בתור הזהב האמנותי והעשיר של תקופת הרנסנס ומציג עבודו ימי הביניים, דרך

בין   ונתהלךבעיר טראם לסיור ערב צא בהערב נבשעות  . יאן ורמיר, הלס וסטיין רמברנדט,  :17

 . ת פסטיבל האורוהשונים המאירים את העיר בתקופת  גיםהמייצ

 

 

 

 

 

 ויוולדי ב ובער וזיאון לתולדות הימאות ההולנדית המ  10.12.19, יום ג',  6 וםי

לקראת   סי שיפמןוילאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה של  

לדות הימאות  ון לתובמוזיא נבקר  הלאחר ההרצא . בערב המופע 

הוקם בשנת  המוזיאון , (National Maritime Museum) ההולנדית

נפתח   1973ושימש כמחסן עבור הצי ההולנדי עד שבשנת  1656

  500כמוזיאון הימי של הולנד. המוזיאון מציג פריטים החל מלפני 

 ולנדי המפורסם. שנים הקשורים לצי הה

  בתכנית צ'צ'יליה ברטולי ונגני הנסיך של  למופע צא נ בערב 

רן האיטלקית  סופ-מרת המצובאישיותה הייחודית ממזגת ז. דיויוול 

ת והקפדה על  , קולורטורה סוחפ(Cecilia Bartoli) טוליצ'צ'יליה בר

הגיה בכל הברה. היא מגישה את ויוולדי בדרך מקורית ברצף שכולל  

יחד עם   וא חיבר.יצירות לתזמורת ואריות מתוך האופרות הרבות שה

  תזמורת נגני הנסיך את  הקימה לוקה קפואנו-ג'אןהמנצח 

טובי הנגנים בכלים תקופתיים ואיתם היא מופיעה   שחבריה נמנים עם

 .   קונצרטים ובתי האופרה החשובים באירופהעל במות אולמות ה

   )כולל הפסקה(.   םועשריכשעתיים , משך המופע  20:15 שעהב הקונצרטתחילת 
 

 תל אביב   - אמסטרדם  12.1911.',  דום , י 7 יום

נחיתה בישראל  ה, צרא ל ישירה חזרהע אל יסתטל לשדה התעופה נצא ןבבית המלו ת הבוקרר ארוחלאח

 . הרייםובשעות אחר הצ

 :טיסותהטי פר

 תאריך
מספר 
 טיסה

רת חב
 תעופה

 שעה נחיתה שעה המראה

5.12.2019 LY 339  20:20 אמסטרדם 16:10 תל אביב אל על   

11.12.2019 LY 338 17:00 ביבתל א 11:35 אמסטרדם אל על 



 : ת והער
 

ת כניעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. הת ופיטיול המתכנית ה .1

ת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או מהווה מסגר

 .או מנהל הסמינר/ההדרכה וצוות קצועי של בהתאם לשיקול הדעת המ זוי. כל שינוי יהיהחיל

ללא ם רית, לא ניתן להבטיח חדשון. יחד עם זאם במלון כחדרים ללא עיריו מזמינים את כל החדאנ .2

ו/או מיטות זוגיות בבית המלון ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק  (Non-Smoking) עישון

 בחדר תהייה כמובן מקלחת או אמבטיה(.

או הזמנה מראש , ית המלוןון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בנו כגישנם נושאים שאינם בשליטת  .3

  .סוות הישיבה במטשל מקומ

מוקדם ככל , בכתב ,חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבקשה במידה שחשוב לכם לקבל .4

 האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון היא של בית 

 שביקשתם. החדרים אתן תקבלו ן בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכהמלו

 תה הבלעדית של חברת התעופה.ות לפי דרישה הינה באחריוחדת ארוחות מיואספק .5

מחירי ההושבה יהיו , כלומר חור דינמי ברכישת הושבהתמלאחרונה במודל של  והחלחברות התעופה  .6

 .עד, ומטיסה לטיסההחברה מעת לעת, מיעד לינתונים לשינויים מצד 

ינים בכרטוס ל המעוניאם לזמינות המושבים. עלאחר כרטוס בהת ו הושבות יטופלבקשות לכל ה .7

שבון כי במקרה של ם, על מנת להבטיח מקום הושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בחקדמו

 ל.לתנאי הביטולעלות הכוללת, בהתאם  עלות ביטול כרטיסי הטיסה תתווסףביטול השתתפות, 

סות באופן עצמאי ויקוזז מעוניינים יוכלו להזמין טיה .אל עליסות הקבוצתית היא בחברת מנת הטהז .8

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון.לאדם  € 410 מהמחיר

ה יאחת אחרי השניני החצאים, זהה לשחצאים וההדרכה תהיה  2 -צה תחולק לבמוזיאונים הקבו .9

 .)באנגלית( יתאנו מחוייבים להדרכה מקומ וב ןמוזיאו וישנ .בהדרכת רן שהם

ות בטיסות ובבתי חרות מתמדת להשיג מקומאנו נמצאים בת  עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, .10

שר לנו אפהדבר י, מוקדם ככל האפשר. ת ההרשמה המוקדמת יבוחשמלון. אנו מבקשים להדגיש את 

סות הינם הטובים ביותר יהמלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והט תיהתעופה ובלהתחייב בפני חברת 

  שבאפשרותנו להציע.

ולכן הכרטיסים שמורים לנו עד  ,אולם הקונצרטיםים של ת תוכנית המנויהמופעים הינם במסגר .11

 ה.נלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזממומעל כן,  . אשר19.09.19

פרטים בנספח  -חור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע יר, ניתן לבי המופעים אינם כלולים במחמחיר .12

 אירועים. 

 רוע.ילא א רכשו כרטיסיםההרצאות פתוחות לכל המשתתפים, גם אם ל .13

 שיתקיימו בערבים. עיםקשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים לאירו כםר את אנו ניצו .14



 

 

                                      

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  6, לנוסע  הנחה רואי 75 :19.09.12עד ת לנרשמים ומיוחד ת ובהט

 .לנוסע  אירו 30הנחה בסך  - 13-26.09.19 לנרשמים בין

 רו אי 25בסך  נוספת הנחה  :"תבל עם "קשרי תרבות  מתמיד יללמטי

 אירו לכל טיול נוסף מאז. 10ועוד , 1.1.16 -חל מלטיול ראשון ה

 ל: כולמחיר ה

 .עלאל בחברת  םלאמסטרדות ישירטיסות  טיסה:  

 .כוכבים 4 ,ברובע המוזיאוניםמלון  לינה:    

 ת בוקר וארוח::כלכלה

 כים מצוות ההדרכה של מדרי שני הדרכה:

 .ארגוני ומלווה קשרי תרבות תבל             

 מטיילים( 22 -)יציאת המלווה מותנית ב             

 ניות וטראם.באוטובוס, מותחבורה לפי התכנית.  ה:בורתח

 כולל הרצאות מבואה בארץ פגש הכנמ -

 ות אישיות הכוללת אוזניקבוצתית  רכת שמעמע -

 דמי כניסה לאתרים -

 מקומיים נותני שירות תשר ל -

 הרצאות הכנה באורך מלא לפני כל מופע -

 פסטיבל האורות.מייצגי  יןברגלי סיור לילה  -

 :19.09.12עד לנרשמים 

תשלומים ללא ריבית   6 חה,ירו הנא 75 -

ק אין  בצ'בבדיקות הבטחון,  P .I.Vליווי והצמדה, ו 

 . ובביקורת הדרכונים 

 ינו כולל:המחיר א

 אירו 455בסך אדם בחדר ליחיד תוספת ל -

 : כפי שיקבע בסמוך לנסיעה ובטחוןדלק מיסי נמל,  -

 (אירו 74 םכיוהמחיר ) ת התעופה"י חברע  

 כניסות למופעים -

 ה שינוי ממועד הטיסאישי:  ות אופיהוצאות בעל -

 'וכו בידור ,כביסה, שתייה, טלפון הקבוצתי,  

ל של  ם במחיר הכולכל מס ו/או היטל שאינם כלולי -

  סמינרה

  מחיר הכוללמפורטות ב שאינןאו ארוחות וצאות ה -

סות, שירותי הקרקע ומיסי שינויים בתעריפי הטי -

 2.09.19ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך נמה

. מומלץ גם להוסיף בה()חות ומטען וח בריאוביט* -

במקרה של  כסויביטוח הטסה רפואית ולוודא את ה

 שייגרםאית לכל נזק )החברה אינה אחרביטול 

 ל(.מהלך הטיולמטייל ו/או לחפציו ב

 תשר למדריכי הטיול  -

 למטייל ליום(.  סה"כאירו  6 ותלפח)נהוג 

 ותשלום הלי רישוםנ

 הרשמה:
 ":  לתב או במשרדי "קשרי תרבות בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,טופס הרשמה באמצעות  הרישום לסמינר

   054-2177333סאפ: וואט, 09-7428885פקס. ,  072-2116888 .. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 tarbut.co.il-dialog@kדואר אלקטרוני: 

 הרישום. סכמפורט בטופ :םהסדרי תשלו

 בות תבל"  במשרדי "קשרי תר בכתבגע התקבלה קף מרתכנס לתו מכל סיבה שהיא,, הודעת הביטול**

 .הם אינם ניתנים לשינוים, הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שוניודמי מאחר (. לוודא קבלת ההודעה יש)

למטייל דמי רישום וטיפול  € 75, למעט למו דמי ביטוללא ישו, ימי עבודה לפני היציאה 31עד  במקרה של ביטול

, ואז יםלמופעכגון כרטיסים  ותים נוספיםרן, או נקנו שיאלא אם כורטסו טיסות כלשה קרה(,שום מ)שלא יוחזרו ב

 והטיפול.יתווסף המחיר בפועל לדמי הרישום 

 .מוסכם מראש כפיצוילמטייל  45%של  סך ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -25בין המבטל מטייל 

 .ם מראשכיל כפיצוי מוסלמטי 75%לחברה סך של  יאה, ישלםי היצימי עבודה לפנ 24 -20מטייל המבטל בין 

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%ל לחברה סך ש ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -15מטייל המבטל בין 

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ה,ני היציאימי עבודה לפ 14 -החל מבמקרה של ביטול 

 טל"ח                .     משתתפים 15ימום מותנית במיננר ייציאת הסמג. *או ערב ח ה', שאינם ימי חג-א'  ימים ימי עבודה:

. רישום רות ביטולטוח הכוללת אפשי, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,יטול הגבוהיםבשל דמי הב** 

אנו  טח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.המבו את דמי הביטול במקרה של מחלה של ש לוודא שפוליסה זו תכסהי

טוח לחו"ל בהתאמה אישית חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת בי תרונותעל סוכנות הביטוח "זיו פ ממליצים

. כך תיהנו ל גיל ובכל מצב רפואילכם מראש יו 240וח ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביט

 בטופס מעוניינים, נא ציינו זאתל. החזרה לארץולאחר הביטוח בעת אירוע בחו"ל  חברותמייצוג וליווי אישי מול 

 הרישום.

 rbut.co.ilta-dialog@kל: מיי 7428885-09 :פקס 2177333-054וואטסאפ:  ,2116888-072 טל':

 
 
 

 מטיילים   30קבוצה של  ב לאדם בחדר זוגי €  1,995החוויה:   עלות   
 מטיילים  25-29של   בקבוצה לאדם בחדר זוגי €  2,195                          

 ים מטייל  20-24בקבוצה של   לאדם בחדר זוגי €  2,295                         
 מטיילים  15-19בקבוצה של   לאדם בחדר זוגי €  2,395                         

 
 

 הערות: 
 . עדהתיירות השונים בארץ הי שרותים וכפוף לשינויים במחירי הטיסות, המיסי . המחיר1
 טל"ח   הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  -בלה במספר המקומות בטיסה גאור מ. ל2

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 מופעים פח  נס - באמסטרדם לימוסיק סמינר
 
 : האורטוריה  הנדל 7.12.2019           ט  שומן: תמונות מתוך פאוס 6.12.2019  

 ודה המכבי יה                                                              של גיתה                     
                                                              

 
 
 
 
 

 
 

   צ'צ'יליה ברטולי 10.12.2019                 . 1ברהמס: קונצ'רטו מס'   7.12.2019
 בתכנית ויוולדי                                                 לפסנתר ולתזמורת                  

 
 
 
 
 

 

 

 קטגוריה   מופע  תאריך 
מס' 

 כרטיסים 
מחיר  

 יס רט לכ
   סה"כ מחיר

       שומן 6.12.2019

  €   65  1 הנדל  7.12.2019

  €   65  1 ברהמס  7.12.2019

  €   155  1 ולדי ויו 10.12.2019

  סה"כ לתשלום: 

 

 ______ ____________________________ שם: ________

 ___ _______________ תאריך: _____________________

 _ ____________________ חתימה: __________________

 
 

 הערות 
 אירוע טגוריה, בכל , לכל קכרגעיל מופיעות כמויות הכרטיסים השמורים לנו בטבלאות לע .1

יזכו  -קדימים להירשם מה  ם זוכה"!ל הקודבחירת הקטגוריות והמקומות היא בשיטת "כ .2

 ר! ם ביות ביבמקומות הטו

 שמהבעת ההרקטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות  .3

 שב ספציפי בקטגוריההקטגוריה בלבד אך לא על מוים להתחייב על  אנו יכול .4

 טלם או לשנותם לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לב .5

 

 

 

 

 

 גוריה קט
מס' 

 כרטיסים 
 חיר מ

1 + 8 165 € 

1 17 129 € 

 יה קטגור
מס' 
 ם כרטיסי

 מחיר 

 1 25 € 65 

 גוריה קט
מס' 

 רטיסים כ
 מחיר 

1 25 65 € 

 יה גורקט
מס' 
 ם כרטיסי

 מחיר 

1 25 155 € 



 רטחבאו מפת אולם הקונצ 

 

 

 

 

 במה



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן  רח'    בע"מתבל קשרי תרבות 

 פרטים אישיים - 1920 מוזיקה ואמנות באמסטרדם לסמינר טופס הרשמה
 2.09.2019, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון
 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

   Surname: __________________________________  

 _________________________מספר דרכון: _____

 ________________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 _________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 ____________________ :על-באל תמידמ ע סנומס'  

   חזור ו לנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריות בשורות  ה שבהו

   לא מעוניין                 מעוניין                      חלון / מעבר / אמצע  

לנוסע הלוך וחזור    אירו 60בתשלום  כרוכה  קדמיותבשורות הושבה  

 יין לא מעונ                   מעוניין                  חלון / מעבר / אמצע 

ם  לותשב  כרוכה( לייםלרגיותר קום מרווח מ) ועדףב ממוש ב ההושב 

                                              הלוך וחזורלנוסע   אירו 150

 מעוניין  אל                    מעוניין                     חלון / מעבר / אמצע 

 2מטייל 

 :כפי שמופיע בדרכוןבדיוק  נא למלא
 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________  

_________________________ספר דרכון: _____מ  

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________ריך לידה: ___את 

 __________________טלפון נייד: _____________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 __________________: _על-באל נוסע מתמידמס' 

   חזור ו לנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריות בשורות  ה שבהו

   לא מעוניין                 מעוניין                      חלון / מעבר / אמצע  

לנוסע הלוך וחזור    אירו 60בתשלום  כרוכה  קדמיותבשורות הושבה  

 יין לא מעונ                   מעוניין                  חלון / מעבר / אמצע 

ם  לותשב  כרוכה( לייםלרגיותר קום מרווח מ) ועדףב ממוש ב ההושב 

                                              וחזור ך והללנוסע   אירו 150

 מעוניין  אל                    מעוניין                     חלון / מעבר / אמצע 

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ___________________________כתובת: 

,          ________________פקס: __________________, _____ :עבודה, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץקשר איש 

____________אחר: __   יוסי שיפמן רן שהם  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   ?לונודע לך על הטיכיצד 

 הערות:

 ובטיסות.  ן, במלוטיולב תוקומטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מ .1

  .תשני עמודים ריקים לחותמו לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהבתוקף רכון דא שהדיש לוו .2

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

 לבקשת המטיילים(.ינו ו על ידם הוזמנוס )גם אטת הישיבה בממומקו ו/או סוגי ארוחותון, מסוימים בבתי המל

תקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן ל הפוכפ טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.ilttarbu-ttp://www.kh.לקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .ולטיבתכנית הטיול, לרבות סעיף דמי ה ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,שמה מחייבההר על טופסהחתימה  .5

  לאחר המילוי וצילום הדרכון הזמנת המופעיםעמוד , העמודים 2את נא לשלוח  .6

 21777333-054או לוואטסאפ:  tarbut.co.il-og@kdial  :או לאימייל  7428885-09  לפקס:

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1 עמוד

 לא  כן       יום מראש(:        240ומצב רפואי, תקף ל יטוח נסיעות )בכל גילב הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן  רח'    בע"מתבל קשרי תרבות 

 2עמוד 

 כספים - 1920 מוזיקה ואמנות באמסטרדם רנמילס טופס הרשמה
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי €1,995 לתשלום:הסכום 

 (12.9.19 עד €75) €______  הנחת רישום מוקדם:

 (13-26.09.19 בין €30) €_____ הנחת רישום מוקדם:

 *(*) €______  :דהנחת מטייל מתמי

  (€455) €______  :רתוספת ליחיד בחד

 €______        :וסמטהושבה ב

 €______                    :םמופעי

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

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

  רלחדף/ה מעוניין/ת בשות     ניין/ת  לא מעו 

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי €1,995 לתשלום:סכום ה  

 (12.9.19 עד €75) €_____   ם:וקדמ וםנחת רישה  

 (13-26.09.19 בין €30) €_____    הנחת רישום מוקדם:  

 *(*) €______   ד:נחת מטייל מתמיה  

   

 €______            הושבה במטוס:  

 €______                        :םמופעי  

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

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

           מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 ______________________________________________________________________________  בקשות מיוחדות:

 

מתייחס לאדם  €2,195ים ומעלה. המחיר מטייל 30של  הר זוגי בקבוצם בחדמתייחס לאד €1,995המחיר  *

 .מטיילים 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  €2,295המחיר . ליםמטיי 25-29בחדר זוגי בקבוצה של 

 , י תרבות תבל"מתמידים בחו"ל עם "קשר למטיילים ..611.1אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  10€ד ועוון אחרי תאריך זה, ראשור הטיול העב €25בסך נחה ה

 ____________ _______ ________________________________________ ם בהם השתתפת:יולינא לציין את הט

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

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

 שלם:א

 שני רה בוהית ,בהרשמה לאדם € 700 שלתשלום ראשון  (אירו 200 -ו 500. לא מקבלים שטרות של ות)שטר במזומן

 . 5.11.19 עדם במזומן. גמר חשבון ום התשלו. יש ליצור קשר עם המשרד לתיאוקביםעיים שתשלומים חוד

 מס. כרטיס: ___________טיס אשראי מסוג: ___באמצעות כר ,_________-__________-__________-   ,___________

   _רות אחרונות בגב הכרטיס: ____ספ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____קף: תו

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ליישראבכרטיס אשראי  ובהחי)

כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול ית לחייב את סיבה שהיא, החברה רשא טיול מיוזמתי, מכלאת ה במידה ואבטל

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאות העברות והמתשלומים על פי שער כל ה הטיול.כנית ע בתהמופי

 

עם  )במזומן בפועל תבל, תשלום ראשון תרבותבקשרי  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקתעשה  הבטחת המקום חשוב:

מען הסר ליש לוודא קבלת אישור רישום!  סי הרישום.לת טפר קבאו חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סד י לביטחוןי כרטיס אשרא פרט

 . לא ירשם ולא יטופלרטיס אשראי טופס ללא פרטי כ ק:ספ

 ליבכם: לתשומת

במהלך הטיול,  מטייללות להפריע למגבלות בריאותיות העלובמידה ותתעוררנה  ליכה.למוגבלים בה מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

שר/ת את פרטי על טופס זה אני מא תיבחתימ .ןאו למלו אוטובוסועל חשבונו ל בכוחות עצמוחזור או יימתין המטייל לקבוצה, 

סיבה שהיא, ל דמי הביטול מכל גות עלא יתקבלו הש , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולית ההעסקה כפי שמופיעים בתכנ

עד טיול מאושר ומובטח ה אםרשמים תיידע את הנבע"מ תבל רכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות -וקף או אידרכון שלא בתכולל בגלל 

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההוציא פוליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים ל להביטובשל דמי לפני מועד היציאה. ם יו 30

ל ו ממליצים עאנ ה.אשונשל מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ר הביטול במקרהוליסה זו תכסה את דמי פיש לוודא ש .ישוםר

חיר הטוב ביותר. הפוליסה אישית ובמפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה לכם  מוטוח", שיתאיביחכמים ב סוכנות הביטוח "זיו פתרונות

מייצוג וליווי . כך תיהנו מצב רפואי לכל גיל ובכל יום מראש 240ת ביטוח ומאפשר תרבות תבל קשרי למטייליאטרקטיבית ומיוחדת 

    לעיל בטופס הרישום. נים, אנא ציינו זאתייץ. למעונ אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לאר הביטוח בעת חברותמול  אישי
 

 _____________________________________  תאריך: _____________  חתימה: : __1שם נוסע 

 _______________ריך: _____________  חתימה: ____________  תא: ____________2נוסע  שם

   המילוי אחר ל וצילום הדרכון המופעים פחנס , העמודים 2את לשלוח  נא

 3337721-054או לוואטסאפ:         l.co.itarbut-dialog@k  :מיילל או      7428885-09לפקס:  

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

