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 כולל שווקי חג המולד

 תאריך יציאה: 
3.12.18 

 תאריך חזרה: 
 לפנות בוקר 10.12.18

 ימים 7 

 
 

 

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

 ולתולדות התרבות והאמנות.

 

 

 

 

עלת תואר שני מרצה בתחום האופרה בקתדראות מובילות ברחבי הארץ. ב - מרב ברק

בתכנית הבינתחומית באמנויות, אוניברסיטת תל אביב. מנחה בתכנית החינוך של 

 הפילהרמונית הישראלית.

 

 

דרך ביקורים במגוון  לייפציג ודרזדן יקה של ברלין,זבסמינר זה נתוודע לכמה מאוצרות התרבות והמו

 מוזיאונים וצפייה במופעי מוזיקה מעולים.   

מכיל את אחד האוספים הארכיאולוגיים ה, בברלין "פרגמוןם נבקר נמנים ה"בין המוזיאונים בה

"הגלריה הברלינאית", המוקדשת ; המרשימים בעולם מתקופת רומי ויוון העתיקה והמזרח הקרוב

שהיא אחת  בדרזדן גלריית המאסטרים המודרנייםלאומנות בברלין בין שתי מלחמות העולם; 

 ועוד ועוד ועוד...  בגרמניהמגלריות האמנות החשובות ביותר 

יקאים הבולטים זיקה מעולים, בהם ישתתפו כמה מהמוזארבעה מופעי מותענג מבמהלך הסמינר נ

 ביותר הפועלים כיום. 

 לכל אחד ממופעי הערב מרב ברקבשעות הבוקר יתקיימו הרצאות הכנה של 

 .תתקיים במפגש הקבוצה בארץ(אחת )הרצאה 
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 :מינרהסתכנית 

  ברלין - ת"א 8.112.3 ב' יום ,1יום 

לאחר . (Berlin) ברליןל ישירה טיסהבשעות הבוקר המוקדמות נצא ב 

ברלינישה מוזיאון לאמנות מודרנית הפסקה קצרה בטרמינל, נבקר ב

המוקדש לאמנות הגרמנית ברלינאית במאה , (Berlinische Galerie) גלרי

, מקס בקמן, אנה הוך, סאוטו דיקהעשרים. נראה עבודות מאת 

ועוד. נלמד כיצד האמנות בברלין משקפת את השינויים  מקס ליברמן

שחלו בעיר מתחילת המאה העשרים ועד איחוד העיר בשנות התשעים 

נגיע למלון למנוחה והתרעננות ובשעות הערב נצא  של המאה העשרים.

קי חג המולד ומדי שנה אחד משובכיכר נערך . (Gendarmenmarkt) ז'אנדרמרקטבכיכר לסיור הליכה 

 . לינה בברלין המרכזיים של העיר.

 

 סיפורי הופמן האופרה -ברלין  8.112.4 'גיום  ,2יום 

 נתכנס להרצאה של מרב ברק אודות מופע הערב. הבוקר

   גלרי נציונל  אלט  במוזיאון  מעמיק   רלביקו נצא  ההרצאה  לאחר 

 (Alte Nationalgalerie) .היא הגלריה הגדולה  לאומית הישנההגלריה ה

ואימפרסיוניסטיות, בעיקר  ביותר בגרמניה ליצירות אמנות קלאסיות

אוספי  . הביקור במקום מומלץ במיוחד לחובבי הציור.19 -מהמאה ה

קספר המוזיאון כוללים יצירות בסגנון קלסי ורומנטי )ובהן יצירות של 

(, יצירות וקארל בלכן קארל פרידריך שינקל, דוד פרידריך

וקלוד  אדוארד מאנהמצרפת )ובהן יצירות של  אימפרסיוניסטיות

בצהריים  (.ומקס ליברמן אדולף פון מנזלבסגנון מודרני )יצירות של  20 -( וכן אמנות מראשית המאה המונה

 .למנוחה והתרעננות נשוב למלוננו

ווה את פסגת יצירתו של המלחין מה, הסיפורי הופמןאופרה ונצפה ב דויטשה אופרבערב נצא לבית האופרה 

, אשר עוסק ביצירה זו באמנות האופרה עצמה. בובה מזמרת, זמרת שמתה משירת יתר ז׳ק אופנבךהצרפתי 

ודיווה אילמת הן רק חלק מגלריית הדמויות הססגוניות אשר מעסיקות את מוחו הקודח )והשיכור( של המשורר 

, אשר ידוע בשפה הבימתית Laurent Pellyובבימויו של  Enrique Mazzolaבניצוחו של מרשימה זו הופמן. הפקה 

 לינה בברלין.  הנקייה והמדויקת שלו, הן בעיצוב והן בתנועה.

)עם כתוביות  , כולל הפסקה אחתמשוער שלוש וחצי שעות. אורך 19:30תחילת המופע בשעה 

 באנגלית(. 
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 וזיםמפצח האג -נסיעה ללייפציג  8.112.5  'דיום  ,3יום 

, נתכנס להרצאה נוספת של מרב ברק אודות לאחר ארוחת הבוקר

ם אוכלוסייה . ע(Leipzig) לייפציגנעשה דרכנו אל היום . מופע הערב

העיר השלישית בגודלה במזרח גרמניה  ,איש 600,000 -שמונה יותר מ

מוזיקה קלאסית, אמנות, , מציעה ק"מ מברלין 150לשעבר, שנמצאת 

אנדרטת קרב נבקר ב .ירופאי קלאסי יפהפהאוכל טעים ונוף א

בגרמניה אנדרטה הגדולה ביותר , ה(Völkerschlachtdenkmal) האומות

לציון מאה שנים לסילוקו של  1913 -הוקמה ב אשר ואחד מסמלי העיר

קרב לייפציג נחשב לאחד . 1813 -מאדמת גרמניה, בעקבות הניצחון על צבאו בקרב לייפציג ב נפוליאון

הרוגים.  80,000 -חיילים שנלחמו בשטח ויותר מ 500,000 -עם יותר מ 20 -מאה הגדולים ביותר עד ההקרבות ה

לאנדרטה מאפיינים סימבוליים ותרבותיים של העם הגרמני: בחזיתו מגולפת דמותו של המלאך מיכאל שהוא 

 בלייפציג למלוןנגיע  אל המלחמה הגרמני, והיא מוקפת בעצי אלון המסמלים את כוחו של העם הגרמני.

 למנוחה והתרעננות. 

הקלאסיקה ,  (The Nutcracker)"מפצח האגוזים" בבלט על מנת לצפותבית האופרה של לייפציג ל אבערב נצ

, ואשר נמצאת 19 -בסוף המאה ה צ'ייקובסקייקה הנפלאה שהלחין זהנצחית של הבלט העולמי לצלילי המו

ביצוע זה, ל שנה לקראת חג המולד בכל רחבי העולם הנוצרי. ומוצגת בכ יקלי העולמיזמאז בלב הקאנון המו

מודרנית מרהיבה  -הינו הפקה קלאסית  Jean-Philippe Duryובכוריאוגרפיה של  Tobias Engeliבניצוחו של 

 לינה בלייפציג. . הביופיי

 . , כולל הפסקה אחתמשוער שעתיים. אורך 19:30תחילת המופע בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 דרזדן 8.112.6 'היום  ,4יום 

בירת חבל , (Dresden) דרזדןלאחר ארוחת הבוקר, נצא בנסיעה לכיוון 

מוזיאון האמנות בנבקר גרמנית, -לעיר המזרח בהגיענו. סקסוניה

וזיאון זה הוא אחד . מ(Galerie Alte Meister) מייסטרגלרי אלטה 

ימי הביניים המפורסמים בגרמניה בשל יצירות האמנות המוצגות בו מ

וגולת הכותרת שלו, היא ציור המדונה הסיסטינית של  19 -ועד המאה ה

רפאל. נספר את סיפורו של הציור, מאז הגעתו מאיטליה ועד שובו 

מרוסיה, לאחר שנלקח במלחמת העולם השנייה על ידי הרוסים. כמו 

ואוטופורטרטים של  שון ודלילה)שמ רמברנדטובני תקופתו, יצירות נפלאות של  רובנסכן, נראה יצירות של 

לאחר הפסקת צהריים, נבקר  ועוד. טינטורטו, ורונזה, ורמראשתו האהובה ססקיה(, עבודות נפלאות של 

שהוצג בעבר בחללים עם קמרונות  אוגוסטבו מוצג אוסף אוצרות  (Gruene Gewoelbe) גרונה גוולבהמוזיאון ב

המלחמה, יצירות נפלאות של עבודות קריסטל, שעונים,  ירוקים, ומכאן שמו. באוסף ששרד באורח פלא את

בכנסיית אם יתאפשר, נבקר  שהיה צורף החצר. יוהן מלכיור דינגלינדרפסלים קטנים ומבחר מעבודותיו של 

הכנסייה, מהמפוארות ביותר שהוקמו  .18 -ארכיטקטונית מהמאה ה פנינה, )הפראונקירש( הקדושהגבירתנו 

מוקדשת ל"גבירתנו מרים",  הכנסייהוכות לסמלה הבולט והמרשים של העיר דרזדן. בגרמניה, נחשבה שנים אר

(, 1945בפברואר  13-14והיא משרתת את המאמינים הלותראנים הפרוטסטנטיים. בהפצצת בעלות הברית )

כתוצאה מסופת האש הנוראה שפקדה את המרכז ההיסטורי של העיר, עלתה הכנסייה באש, יסודות הברזל 

 הכנסייה(. במשך שנים ניצבה 2001בספטמבר  11ו והיא קרסה ללא תקנה )כמו בנייני התאומים, שלה הותכ

 שנערכושנה לעיר דרזדן,  800לקראת החגיגות לציון . בחורבותיה, ורק לאחר איחוד גרמניה הוחלט לשקמה

יתן להבחין ננחנכה מחדש לאחר עבודת שיקום אינטנסיבית שארכה שמונה חודשים.  הכנסייה, 2006בשנת 

המקורית שחרבה, משובצות בין הלבנים הלבנות, החדשות יותר.  הכנסייהבאבנים המקוריות ששימשו חלק מן 

בשעות אחר הצהריים המאוחרות  השיקום נחשב לאחד ממפעלי השיפוץ והשיקום החשובים ביותר באירופה.

  .בלייפציגלינה . ללייפציגנשוב 

 

 לה בוהם - לייפציג 8.112.7' ויום  ,5יום 

נתכנס שוב להרצאה של מרב ברק אודות מופע  לאחר ארוחת הבוקר,

בעיר העתיקה על בתיה הציוריים וכיכרותיה נצא לסיור הערב. 

המרהיבות, נראה את כיכר השוק הגדולה, בית העירייה הישן ו"בית 

לזכר הקהילה היהודית שגרה  הייחודיתבאנדרטה נבקר  השקילה".

המכיל אוסף גדול של מזכרות  און באךמוזיבנבקר גם  בעיר.

בה קבור.  (Thomaskirche) בכנסיית תומאסוכמובן  מהמלחין המחונן

לאחר מנוחה והתרעננות במלון, נצא שוב לבית האופרה של לייפציג 

ובבימויו  Laurent Wagner בביצוע קלאסי, בניצוחו של פוצ׳יניהאופרה האהובה של  - לה בוהםונתענג מצלילי 

, אשר שרה באופן קבוע גל ג׳יימסבתפקיד מימי תופיע זמרת הסופרן הישראלית, . Peter Konwitschnyשל 

 לינה בלייפציג.  בבית האופרה של לייפציג.

)באיטלקית עם כתוביות  , כולל הפסקה אחתמשוער שעתיים. אורך 19:30תחילת המופע בשעה 

 בגרמנית(. 
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 גרגייב -נסיעה לברלין  - ס בדסאומוזיאון הבאוהאו 8.112.8 שבתיום  ,6יום 

לכיוון ברלין. בדרך ועזיבת המלון, נצא חזרה  לאחר ארוחת הבוקר

במוזיאון הגדול ביותר לנושא אדריכלות  (Dessau) דסאובעיר נבקר 

והסגנון הבינלאומי, שגם הנאצים לא הצליחו לסכל את  הבאוהאוס

שנים אחדות חגגה לפני העיר דסאו . השפעתו והיא נמשכת עד היום

וסדה ואת היותה מוכרת ברחבי העולם בעיקר בזכות בית יושנה לה 800

 20 -הספר לאדריכלות ועיצוב "באוהאוס" שנבנה בעיר באמצע שנות ה

של המאה הקודמת, לאחר שאולץ לעבור מהעיר וויימר, נסגר על ידי 

פר באוהאוס צמחו אדריכלים כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. בבית הסלבסוף , והוכר 1931 -הנאצים ב

 40 -וה 30 -רבים אשר פיתחו את "הסגנון הבינלאומי" המודרני, שאפיין את הבנייה החדשה בתל אביב בשנות ה

ושבהמשך הוביל להכרתה של "העיר הלבנה" כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בזכות המקבץ הגדול והייחודי 

האדריכל רי של בית הספר באוהאוס בדסאו, שתוכנן על ידי של בניינים מסגנון זה בתל אביב. המבנה העיק

בשעות הצהריים נגיע למלון בברלין, ולאחר , נהרס במהלך מלחמת העולם, ונבנה מחדש. וולטר גרופיוס

         י גרגייברואל, בניצוחו של לקונצרט התזמורת הפילהרמונית של ברליןמנוחה והתרעננות נצא 

(Valery Gergiev) . ,את סיורנו נסיים בערב של אגדות וסיפורים מוזיקליים בביצוע אחת התזמורות הטובות בעולם

באולם הקונצרטים המפורסם באקוסטיקה המופלאה ובניצוחו של ואלרי גרגייב, מהמנצחים המעולים של 

 לטקטעים מתוך הב, תרנגול הזהב/רימסקי קורסקוב, ים של פאון/דביסייאחר הצהרתקופתנו. בתכנית: 

לינה  . ללא ספק סיום מרשים לתכנית המוזיקלית.ציפור האש/סטרווינסקיולסיום,  סינדרלה/פרקופייב

  בברלין.

 ., כולל הפסקה אחתמשוער שעתיים אורך. 19:00תחילת המופע בשעה 

 

   תל אביב - ברלין 8.112.9א' יום  ,7יום 

 (Pergamonmuseum) במוזיאון פרגמוןנצא לביקור לאחר ארוחת הבוקר 

בנהר השפרה, במרכז  (Museumsinsel)המוזיאונים ממוקם על אי ה

כמיליון איש מבקרים במוזיאון הזה מדי שנה, מה שהופך אותו . ברלין

   20 -לפופולרי ביותר בברלין. המבנה הייחודי נבנה בראשית המאה ה

והוא מכיל אוספי עתיקות מרהיבים מתקופת יוון העתיקה ורומי 

מספר מבנים המוצגים בשלמותם. בשנים האחרונות העתיקה, בהם 

מתקיימות כאן עבודות להוספת אגף רביעי למבנה, ולכן האולם 

המכיל את מזבח פרגמון המרשים סגור כעת למבקרים, אבל עדיין אפשר להתרשם ממבנים עתיקים אחרים, 

, (Ägyptisches Museum Berlin) במוזיאון המצרינבקר גם כמו שער אישתר, שער השוק של מילטוס ועוד. 

אחד האוספים החשובים והגדולים בעולם של יצירות האמנות והמוצגים הארכאולוגיים ממצרים ונתרשם מ

 לשדה התעופה של ברלין לקראת טיסתנו ארצה. . בשעות הערב נצאהעתיקה

 .03:55עה שב 10.12.18 ,'בחיתה ביום נ 
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 : ותהער

עקב  בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינוייםמציינת נקודות פוקוס  הסמינרתכנית  (1

שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם  ו/או בלתי צפויותנסיבות משתנות 

 .צוות ההדרכהלשיקול הדעת המקצועי של 

 המלון תיבבו/או אמבטיה ו/או מקלחת ו/או מיטות זוגיות  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  (2

  בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(. ,ספק)למען הסר 

או  ,ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון (3

 .או מושב בטיסה להבטיח חדר מסוים במלוןלא ניתן  ,מקומות הישיבה במטוס. ככלל

יה בכל טיסות גרמניה איירליינס מציעה שירות מלא כלול במחיר הכרטיסחברת התעופה  (4

ג, כבודת יד במשקל של ”ק 25השירות כולל: מזוודה במשקל של עד  א לגרמניה ובחזרה.”מת

 HDחמה, משקאות קלים וחמים, מערכת בידור כולל סרטים באיכות צמחונית ג, ארוחה ”ק 6עד 

 ק אין בחינם בנמל התעופה ועוד.’ותכניות בידור ושמע, צ

  .דבלבהושבה מתבצעת בשדה התעופה הנכון להיום,  (5

, מוקדם ככל בכתבהעבירו אלינו את הבקשה אנא חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אם  (6

והקצאת נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה . המלון עבירה לביתנ האפשר, ואנו

בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן החדרים במלון, היא של חברת התעופה ובית המלון 

 יקשתם. תקבלו את המקומות שב

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. (7

עליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון  חשוב: (8

בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שאינן מוחזרות. על מנת 

הינכם אם  - קרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציעהלוודא כי שירותי 

 .נא הקדימו הרשמתכם -זה  טיולבלהשתתף מעוניינים 

יבית רתשלומים ללא  6אירו,  75: הנחה בסך 8.108.31עד מיוחדת לרישום מוקדם  ההטב (9

דיקות ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בב -ביציאה מהארץ  V.I.Pוהצמדה וטיפול 

 טל"ח            הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!
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 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים לשינויים במחירי הטיסות המחיר כפוף. 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 
 תשלומים  6 -ו בנתב"ג VIP, ליווי הנחה לנוסע €57 :1831.08.עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

 הנחה לנוסע. 30€: 1-13.09.18הנחה לנרשמים בין 

 €25בסך  נוספתהנחה  "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות מתמידיםלמטיילים 

  .151.1אחרי מי שנסע איתנו לטיול אחד  מאז. מטייל מתמיד: נוסףלכל טיול  €10 ועוד

 המחיר כולל: 

 גרמניה איירליינסשל  סדירות תוטיס טיסה:     

  *4ברמת בתי מלון  לינה:      

 (למעט יום ההגעה)ארוחות בוקר  כלכלה:  

 מצוות ההדרכה של  יםמומח כיםמדרי 2 הדרכה:  

 ומלווה ארגוני תבלקשרי תרבות                

 מטיילים ומעלה(.  22 -מלווה מותנית בה)יציאת  

 תחבורה: 

 ותכולל הרצא בארץמקיף מפגש הכנה  -

  תואישי ותהכוללת אוזניקבוצתית מערכת שמע  -

 כמפורט בתוכניתדמי כניסה לאתרים  -

 מקומייםנותני שירות לתשר  -

 ה,אירו הנח 75: 8.108.31עד לנרשמים    -

 P.I.Vתשלומים ללא ריבית והצמדה, ליווי  6 

 ובביקורת  הדרכונים. בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין

 :המחיר אינו כולל

  אירו 295: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

 כפי שייקבע בסמוך ליציאה מיסי נמל, דלק וביטחון  -

 (אירו 95 -כ: 5.08.18 -)נכון ל

 למופעיםכרטיסים  -

 מפורטות בתכניתארוחות שאינן  -

, בידור, טלפון שתייה, )כביסה, הוצאות בעלות אופי אישי -

 וכו'( הושבה בטיסות

 מס ו/או היטל שאינם כלוליםהוצאה, כל  -

  הטיול.של  הכולל במחירואינם מפורטים   

 לנמ קרקע ומיסיהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי  -

יף ביטוח . מומלץ גם להוס(חובהביטוח בריאות ומטען ) -

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול 

)החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל או 

 .לחפציו במהלך הטיול(

 אירו למטייל ליום( 6 -תשר למדריכי הסמינר )נהוג כ -
 

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:

 : "תבל "קשרי תרבותו במשרדי א בפקס, בדוא"ל, בדואר, בלבד טופס הרשמהבאמצעות  הרישום לסמינר

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09 :פקס, 2116888-072 :. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

במשרדי "קשרי  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  היא,שמכל סיבה הודעת הביטול,  * אפשרות ביטול:
הם . מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, )יש לוודא קבלת ההודעה(תרבות תבל" 

 .אינם ניתנים לשינוי

אירו למטייל דמי רישום  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  45במקרה של ביטול עד  
כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים )כגון כרטיסים למופעים(, ואז יתווסף המחיר  אלא אםול, וטיפ

 לדמי הרישום והטיפול. בפועל

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  44 -30מטייל המבטל בין  

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%יאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפני היצ 29 -14מטייל המבטל בין  

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  

 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 6 -במקרה של ביטול החל מ  
 .טל"ח            .משתתפים 20במינימום  יציאת הסמינר מותניתה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -א'  ימיםימי עבודה: 

הכוללת אפשרות טוח י, פוליסת בבמקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

או קרוב משפחה . יש לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח רישום ביטול

לכם פוליסת  מותאיי, ש"זיו פתרונות חכמים בביטוח"ביטוח אנו ממליצים על סוכנות ה מדרגה ראשונה.

יום מראש לכל גיל ובכל  180נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה מאפשרת ביטוח 

ירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא מול חברת הביטוח בעת א מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו רפואי מצב

 ציינו זאת בטופס הרישום.

 tarbut.co.il-Dialog@k, דוא"ל: 7428885-09 :פקס, 2116888-072טל: 

 

 מטיילים ומעלה 30לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  1,995€: עלות החוויה
 מטיילים 25-29לאדם בחדר זוגי בקבוצה של          2,095€

 מטיילים 20-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,195€        
 
 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 נספח אירועים - לייפציג-טיול תרבות ברלין
 
 

 

                  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ראו נא את מפות האולמות בהמשך *

 :נא להזמין עבורי כרטיסים ל

 קטגוריה מופעה תאריך
 'מס

 כרטיסים
מחיר 
 כרטיס

 לתשלום

     יפורי הופמןס 4.12.18

    2 מפצח האגוזים 5.12.18

    2 לה בוהם 7.12.18

    1 גרגייב 8.12.18

 סה"כ לתשלום:
 

 

 
 __שם: ________________________________________,  תאריך: ________________________

 
 

 ______________________________חתימה:  _______
 
 

 הערות

 ., לכל קטגוריה, בכל אירועכרגעהכרטיסים השמורים לנו  קטגוריותבטבלאות לעיל מופיעות  .1

 יזכו במקומות הטובים ביותר! -המקדימים להירשם בחירת הקטגוריות בשיטת "כל הקודם זוכה"  .2

 .קטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בעת ההרשמה .3

 .נת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותםלאחר הזמ .4

 

 

 

 4.12.18סיפורי הופמן 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 110€ 18 

2 92€ 10 

 5.12.18מפצח האגוזים 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

2 79€ 28 

 7.12.18לה בוהם 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

2 79€ 28 

 8.12.18 גרגייב

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 94€ 20 
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 (184.12.)סיפורי הופמן  ויטשה אופר ברליןד

 6= צבע צהוב, שורה  1קטגוריה 

 13-14= צבע ורוד, שורות  2קטגוריה 
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 (7.12.18, לה בוהם 5.12.18)מפצח האגוזים  האופרה של לייפציג

 5-7= צבע ורוד שורות  2קטגוריה 
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 8.12.18 ונית של ברליןהפילהרמ

 הושבות בבלוק הצהוב

 

 
 

 



 

1 
 

 פרטים אישיים - ברלין, לייפציג ודרזדןסמינר ל טופס הרשמה

 5.08.2018, 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: _______________

 2מטייל 

 :בדרכון נא למלא בדיוק כפי שמופיע

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 מוגשת ארוחה צמחונית חמה ושתיה חמה/קרה. בטיסות* 
 מסוים.כרגע אינה משתייכת לתכנית של נוסע מתמיד  גרמניה איירליינס* חברת התעופה 

  בשדה התעופה בלבד. מתבצעת ההושבהנכון להיום, * 
 

 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 _______________________אחר: __ מרב ברק אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .המלון ובבתי, בטיסות טיולטופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו  .1

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

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

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

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

 tarbut.co.il-http://www.kט:  החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנ

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

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

  tarbut.co.il-dialog@k מייל או לאי 7428885-09לפקס: 

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,3מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהשיפנו אלי עם אני רוצה 

 

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


 

2 
 

 2עמוד 

 כספים - ברלין, לייפציג ודרזדן לסמינר הרשמה טופסהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *1,995€ לתשלום:הסכום 

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

 (13.9.18 עד 30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 (295€)__+ ________€ :בחדרתוספת ליחיד 

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

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר   ן/ת  לא מעוניי 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 
 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *1,995€ לתשלום:הסכום 

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

 (13.9.18 עד 30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 (€ אירו)__________  € :2מטייל סה"כ 

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

 

 ________________________ בקשות מיוחדות:
 

מתייחס לאדם בחדר  2,095€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  1,995€המחיר  *

 מטיילים.  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,195€מחיר מטיילים וה 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 

 ___________________________________________________________________________ תתפת:הש

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 007 שלתשלום ראשון  (מט"ח )שטרות במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד קשר 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 )

טול במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הבי

 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!  ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי(  פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

בחתימתי על טופס זה אני מאשר/ת את פרטי  .או למלון אוטובוסלקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל ימתין המטייל

לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא,  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ומובטח עד ה אםרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים רכישת בטוח נסיעות. קש-כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  30

אנו ממליצים על  ה מדרגה ראשונה.פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחיש לוודא ש .רישום

אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  מותאייסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", ש

ווי מייצוג ולי. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלאטרקטיבית ומיוחדת 

   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 

 

 

 לפקס:  לאחר המילוי וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 3את נא לשלוח 

 tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09
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 נספח אירועים - לייפציג-טיול תרבות ברלין
 
 

 

                  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בתכנית הטיולות האולמות ראו נא את מפ *

 :נא להזמין עבורי כרטיסים ל

 קטגוריה מופעה תאריך
 'מס

 כרטיסים
מחיר 
 כרטיס

 לתשלום

     סיפורי הופמן 4.12.18

    2 מפצח האגוזים 5.12.18

    2 לה בוהם 7.12.18

    1 גרגייב 8.12.18

 סה"כ לתשלום:
 

 

 
 ___,  תאריך: __________________________שם: _____________________________________

 
 

 חתימה:  _____________________________________
 
 

 הערות

 .אירוע בכל, קטגוריה לכל, כרגע לנו השמורים הכרטיסים קטגוריות מופיעות לעיל בטבלאות .1

 !תרביו הטובים במקומות יזכו - להירשם המקדימים" זוכה הקודם כל" בשיטת הקטגוריות בחירת .2

 .ההרשמה בעת לזמינות כפופות הכרטיסים קטגוריות .3

 .לשנותם או לבטלם ניתן לא, הכרטיסים הזמנת לאחר .4

 

 4.12.18סיפורי הופמן 

 מחיר קטגוריה
 רמספ

 כרטיסים

1 110€ 18 

2 92€ 10 

 5.12.18מפצח האגוזים 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

2 79€ 28 

 7.12.18לה בוהם 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

2 79€ 28 

 8.12.18גרגייב 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 94€ 20 


