
 

 
 

 

 
 
 

 Celebrity Reflection הפאר אנייתעל סיפונה של 
 
 

 
 

 
 

 הצוות:בהדרכת 

  

צלם, מרצה ו ,מחבר ספרים .כשלושה עשורים בכיר מדריך טיולים  - טאובר עוזי

 נית והעתיקה כאחד.ובעל ניסיון עשיר באירופה המודר העולםחוקר מלחמות 

 

 

 

וויליאם שהביאו לנו את האיים  . נחקור אתמאנש שבניהם-, מערב אירופה ותעלת להאיים הבריטייםנשוט ב

נתעמק במוזיקה, היסטוריה,  .רבים וטובים ועוד דיאנהכה ריסטי, הנסי, אגתה כצ'רצ'ילשייקספיר, ווינסטון 

 רכיטקטורה המודרנית של אמסטרדם.ים באונסי אירופה , הערים הפסטורליות לאורך חופי מערבהמעצמה הימית

 

אירלנד. האי האירי הוא המקום בו שרדה מורשת קלטית,  לבמסגרת השייט נחקור את חופה הדרומי והמזרחי ש

 בביקורינו. ואת תכניה נוכל לראות גם כיום, אם בשפת המקומיים )השפה הגיילית( ואם בפולקלור ובמיתוסים

נלמד על הגעת הנצרות והפיכה של אירלנד פתחות המורשת האירית הקדומה, עקוב אחרי התבנמלי האי האירי נ

. לצד כל אלה, קיימת עדיין המחלוקת ההיסטורית בין קתולים לפרוטסטנטים, על כך ל"אי הקדושים המלומדים"

 ,ומיהגי הפאב המק, בירת צפון אירלנד. בין לבין נכיר את הבירה המצוינת, את מנבבלפסטנוכל ללמוד בביקורנו 

 את הפולקלור הייחודי של האירים ואת נופיו הפראיים של האי.

של התעלה הבריטית נעמוד על חשיבותה בימי שלום ובימי מלחמה. נבקר באתרי  יבהגיענו אל הצד האירופא

וכח , ובאתרים נוספים ומרגשים. נשוב ונחצה את התעלה חזרה אל האי האנגלי ונשתאה נD-DAY -הנחיתה של ה

 ,על שלל תולדותיה, וחזרה לצדה האירופאי של התעלה דוברלבנים הבוהקים למרחוק של עיר הנמל המצוקים ה

 .ברוז'והפעם, אל העיר הציורית 

 

במהלך הטיול נקשור את הנופים והמראות, את תולדות הים והארצות, את הפולקלור המקומי ועוד שלל חוויות 

 שלנו. ף באניית הפארמושלמות לצד הנאה ופינוקים ללא סו

 תאריך יציאה: 
7.7.2019 

 תאריך חזרה לארץ: 
20.7.2019 

 יום 14



 

 

 מציגים:                                 

 ומערב אירופה הבריטיים באיים שט סמינר        

 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 צדי התעלה שניוההיסטוריה המרתקת בין מפגש מיוחד עם התרבות, המסורת 

 ב"קשרי תרבות תבל"

 ב ביותר !לא מתפשרים על פחות מהטו
 

 לול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:סמ

לתרבות, פולקלור, היסטוריה,  דריך טיולים בכירמ עם דרכהה 

 וספרותה קיוליטפ

 לולככמעט...( )ייט באניית יוקרה על בסיס אירוח הכול ש 

 הדואג לפרט ולפרטים יולט נהלמנוסף לצוות ההדרכה, ב 

 ם לקבוצהיידוטובוס צמוד בכל עגינה וביקורים ייחוא 

 ייט תעלות לסיור פנורמי באמסטרדםש 

 במהלך ההפלגה תחומים רבים ומגווניםברצאות עומק ה ללש 

אישית לכל  הינקבוצתית, הכוללת מקלט ואוז מעש ערכתמ 

 מטייל

  (Optionalsאין תשלומים נוספים ) -כל כלול במחיר ה 

 אין זמן חופשי במהלך הטיול -מן הטיול מנוצל כולו ז 

 ותית ביותרכילים אייבורת מטח 

 שלך בשביל השקט הכלכלי -ציאה יהלאחר הבטחת  יוב כספי רקח 

 VIPת והצמדה וליווי יביתשלומים ללא ר 10הנחה, עד  75€ :טבה מיוחדת לרישום מוקדםה 

 בנתב"ג

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורהסמינר שט 

 

 



 סמינר שט: חוויה שלא תרצו להפסיקה

ה, לינות, י, הכוללת הכל: העברות משדה התעופה לאנימאורגנת היטב ול השייט שלנו הינו חבילה שלמה,יט

בידור ומכלול של שירותים והנאות, עליהם מופקד  ם,ה, מופעייניאהארוחות, סיורי חוף, הרצאות מעשירות על 

יה, יחוף, מיסי האנרות, סיורי טיסות, העב *כולל, למעשה, הכל!צוות חברת השייט. גם המחיר שאנו מציעים 

יה, שבכל מקום אחר יש לשלמם בנפרד( ולמדריך יהאנ)כולל צוות השירותים המקומיים  ל נותניפים לכטי

במהלך השייט פנסיון מלא, במהלך סיורי החוף על בסיס  ,ארוחות בוקר באמסטרדםבימים : כלכלה *הישראלי. 

 .חצי פנסיון

 

 מופעים, הרצאות, סיורים

ובמוזיאונים.  רית, בערים העתיקות, באתרים ההיסטוריים, מודרכים בעבתכנית מגוונת של סיורי חוף כולל השייט

מדריך הטיול הישראלי שיתלווה לקבוצה, ויעמיק את ההיכרות עם  ,עוזי טאובר המדריךהמידע יועבר ע"י 

 הרצאות במהלך השייט.ם בנוסף, יתקיימו גוהאתרים במקומות בהם נבקר.  , ההיסטוריהתיוהעמים, התרבו

 

 אר צףמלון פ: הספינה

ה יופש קטן על המים. באנייא בית מלון משובח, ולעיתים אפילו אתר נכל אחת מהן ה אניות הפאר נבנו כדי לפנק.

ובבר עם חלונות פנורמיים וכורסאות רכות, דרך חדרים מאובזרים עד  יקיפו אתכם פאר ונוחות, החל בטרקלין

מלון מהודר, ידים כהלכה ומשתווים ברמתם לחדר בספריה. כל חדרי האנייה המהודרים, מצו לפרט האחרון, וכלה

ת ול, אינטרנט )בתשלום( ושירותים נוספים. אתם מוזמנים לעהטלוויזיכולל מיזוג אוויר, חדר שירותים ומקלחת, ש

 יה, לפרוק את המזוודות שלכם )רק פעם אחת( ולהרגיש בבית. ילאנ

 

 כוכבים 5וחות אמנת השירות ואר

החדרים -מעבודת דיילות שירותהעולמית, החל התיירות דרטים הגבוהים ביותר של השירות באניות עומד בסטנ

ות הכל על מנת להפוך את שעקשוב לצרכיו של הנוסע ויתאמץ לוכלה בשירותי מנהל השייט. הצוות הידידותי 

 הטיול שלכם לחוויה שאתם מצפים לה.

ארוחות  4מובילים בתחומם, מציע מדי יום  ל. צוות של שפים,ות מהנופים ואתרי הטיוהארוחות מלהיבות לא פח

שעות(  24ת, מזנון לארוחת בוקר, ארוחת צהריים, קפה / תה ועוגה אחר הצהריים )עמדת הקפה פתוחה עשירו

 וארוחת לילה...  ברארוחת ע

 רישום מוקדם

ריבית  תשלומים ללא 10, אירו 75 הנחה בסך :18.11.03ד ע ת לרישום מוקדםומיוחד ותהטב

בבדיקות  מאיץ תורנתב"ג לטיפול ל נציג מווי שלי - ביציאה מהארץ P.I.Vוטיפול  והצמדה

 הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 

 

 



 השט הסמינרתכנית 

 אמסטרדם  -תל אביב  19.7.7 ,א' וםי ,1יום 

אל  נקפורטרפדרך  לופטהנזהעם חברת התעופה  ת בוקרנצא בטיס

הולנד, אחת הערים סת של התוס בירתה, (Amsterdam) אמסטרדם

דה התעופה לביקור קצר משברחבי אירופה. נצא בנסיעה  גוניות והיפותהסס

, מדובר בכפר ציורי המוכרז כאתר (Zaanse Schans) נסאכזאנסה סבכפר 

 של "קפסולת זמן"לשימור ההיסטוריה והמסורת ההולנדית ומהווה סוג של 

ר תחנות רוח בסמוך לנהום, בתי עץ, . נבקר בין אסמי17 -לנד במאה ההו

באמסטרדם  ונכה אופיינית למקום. בשעות אחר הצהריים נסע למלונשורה המקומית הירוקה ונהנה מהתפא

 ללינה ומנוחה. 

 

  עלייה לאנייה סלבריטי רפלקשיין - סיור פנורמי בעיר - אמסטרדם 19.7.8, 'ב, יום 2יום 

צר באמסטרדם, עיר התעלות, רוחת הבוקר נצא לסיור היכרות קר אלאח

יים. נטייל ברחבי העיר, נתבונן ביופי המשתלב שכל וזוגות האופנ הפרחים

המקסים בין הסירות הקטנות, הבניינים  בוכך מייחד אותה, השיל

העתיקים, רחובות מטופחים וחדישים על מול מרכזי קניות עצומי מימדים. 

ורמים לכל רות המים הזולטעום מנה את העיר מזווית מיוחדתבכדי לראות 

נורמי בעיר דרך שבילי המים לטעימה סיור פונעשה ל סירה עבר נעלה ע

בשעות  ,היסטוריה מרתקת לבין חדשנות מערבית. בתום הסיור ןקצת שונה מהעיר שמחברת כל כך יפה בי

 (Celebrity Reflection) סלבריטי רפלקשייןפאר הצהריים המוקדמת נגיע לנמל בו נעלה לראשונה על אניית ה

 ים ושכנותיה.למסע מרתק לאורך חופי האיים הבריטיימים הקרובים ה 12 -שתהיה ביתנו ב

 

 הרצאות ובילוי בשלל האטרקציות באנייה  -באנייה  שייט  9.7.19יום ג', , 3 יום

כל במהלך היום  ו על עבר אירלנד.ה ונתחיל במסענהיום נישאר באניי

ם נייה יהיו פתוחים לקהל הרחב בניהרקציות והפעילויות באמגוון האט

נו, ספא, בריכות ועוד. במהלך היום נתכנס לשתי הרצאות הופעות, קזי

 -החלילן ושדון ההר קר וב: הראשונה בשעות הלנו וייחודיות מרתקות

בהרצאה זו נביא לכלל ידי ביטוי את המיתולוגיה  :מיתוס ונוף באירלנד

בע, על שירה וריקוד, על כבול לקלור האיריים. נשוחח על נופים וטוהפו

כיום אירלנד מגלמת תרבות  עם נפלאות באירלנד. צות ועל אגדותובי

ה הנמזגת באלפי הפאבים הקולניים וכמובן תרבות עממית ריעשירה, מוסיקה סוחפת, מחולות וקרנבלים, הרבה ב

 עשירה מאין כמותה.

מאז  חכה לי:לונדון כן מבנושא  לקבוצה חודיתיי צאה שניהר מנוחה, נשב יחדיו להרבשעות אחר הצהריים, לאח

הייתה לונדון למוקד סערות אך גם לערש תרבויות. שבטים קלטיים עברו בה, נציבים רומים שלטו בה,  מתמידו

קד בתולדות נים ואנגלים התחרו על ליבה ומלכים נורמניים יצרו בה שושלת חדשה. בהרצאה זו נתמוסשבטים סק

  שים המרתקים שפעלו בה.ת הבידור ובאיבריטית, בתככי חצר המלוכה, בפינועיר הבירה של הממלכה ה



 חזרה לאנייה -ביקור בקינסייל  -מוזיאון הטיטאניק  - קוב 19.7.01, ד', יום 4יום 

 קוב נצא לסיור הראשון בעגינה שלנו בנמל באנייה ארוחת הבוקר רחלא

(Cobh) ידועה כמרכז  אירלנד. עיר זאת הייתההדרומית של , עיר הנמל

פני "הרעב הגדול" באירלנד בניסיון ים, אשר נסו ממהגרים עצום של איר

האנייה  1912להציל חייהם ולבחור בארץ חדשה. בנמל העיר עגנה בשנת 

אשר המשיכה אל מסעה וטבעה למצולות הים. נעצור לביקור  ,טיטאניק

ית המתאר את הליך בני (Titanic Museum) במוזיאון הטיטאניקמרתק 

סופה הטרגי. נמשיך את סיורנו ולאחר נסיעה קצרה כמובן ו לםמה בעווהמרשי הגדולה הבתקופתהאנייה שהייתה 

נסייר בין הבתים החדשים  .ד לתיירות בחודשי הקיץקו, עיירת חוף יפה ועתיקה שמהווה מ(Kinsale) לקינסייל נגיע

ר הצהריים בר בית כלא צרפתי. בשעות אחתה בעשהיי וטירת דזמונדה, בית העירייה והישנים, נראה את הכנסיי

 ור לאנייה להמשך הפלגה.נחז

 

 ההיסטוריהמוזיאון  -טריניטי קולג'  - פיניקס פארק - דאבלין 91.7.11, 'היום , 5יום 

בירתה  ,(Dublin) בדאבליןלפנינו כעת יומיים מלאים של ביקורים 

מהווה את  ,שביםמיליון תו 1.2 -לנד. העיר המונה כההיסטורית של איר

החברתי והפוליטי של אירלנד, ושמה  חרי, התרבותי,ליבה הכלכלי, המס

ץ. את היום הראשון נתחיל בסיור ממונע, במהלכו ראתולדות הקשור ב

, מקום בית הדואר המרכזינכיר את העיר ואת חלקה הצפוני. נראה את 

לך מלחמת העולם הראשונה, את נהר בו פרצה התקוממות הפסחא במה

 ,ולדעצום בגוה, (Phoenix Park) בפיניקס פארקנו ת ביקורנמשיך א. פפניגשר היפי העובר בלב העיר וכן את ל

משם מהווה גם את משכנו של נשיא אירלנד. הנחשב לאחד הגדולים באירופה והדונם,  7,000 -המונה למעלה מ

טריניטי ר לכיוון של העיר, נחזו ר, אזור הפאביםטייל רגלית בטמפל בל ליבה ההיסטורי של העיר, נאנמשיך 

על ידי  שהוקמה 1592כבר משנת  ן, שידועה בתור האוניברסיטה הראשונה בדאבלי(Trinity College)קולג' 

 .(History Museum) ההיסטוריהבמוזיאון המלכה אליזבת הראשונה. נסיים את סיורנו ונכנס לביקור מיוחד 

 הריים נשוב לאנייה למנוחה.אחר הצבשעות 

 

 המשך הפלגה -ם גלנדאלוך חתמ - הםקילמיינ כלא -דאבלין  19.7.12, 'ו, יום 6יום 

לכלא  ונגיע ,דאבליןשל  המיוחדיםבאחד האתרים  נבקרהבוקר 

הכלא הלא מאויש הגדול באירלנד שעבד , (Kilmainham Gaol) קילמיינהם

למבקר בצורה דרמטית את  חישממ הכלא .1924 - 1796בין השנים 

דעו האירים י המרידות שיגיבתקופת פעילותו. בכלא נכלאו מנההחיים 

בדרכנו על עבר מתחם  בנסיעה אל מחוץ לעיר נמשיך היסטוריה שלהם.ב

בו נכיר מקרוב את מתחמי המנזר  ,העתיק (Glendalough)גלנדאלוך 

 ב לאנייה להמשך הפלגה ליעד הבא.העתיקים וכן את המגדל העגול. בשעות אחר הצהריים נשו

 



 מוזיאון ליברפול -יטלס ת להקת הבמסע בעקבו - לוליברפ 19.7.13, שבתיום , 7ום י

המפורסמות של האי  הנמל יעראחת מב ה נרדלאחר ארוחת הבוקר באניי

 :העיר מפורסמת בעיקר משתי סיבות עיקריות .(Liverpool) ליברפולהבריטי, 

דית אגה להקת הביטלסרסמים בעולם וכמובן מועדון הכדורגל מהמפו

ת הלהקה ונראה י בעיר בעקבוך סיור פנורמור. נעשהתחילה את דרכה בעיר

, נעבור בסמוך לשדות התות ג'ון לנון ופול מקרטניאת הבתים בהם גדלו 

קה. נמשיך לביקור בקתדרלה הבהם נכתב וצולם אחד משירי האייקון של הל

 292טלס המועדון בו הופיעו הבי Cavern Club -העתיקה ולאחר מכן נגיע ל

שם נלמד ונראה מוצגים היסטוריים  (Beatles Story) וזיאון הביטלסמלמשם נמשיך  ,60 -נות הפעמים בדיוק בש

בו   (Liverpool Museum) למוזיאון ליברפוללסיום הביקור בעיר המרתקת נגיע אשר היו שייכים לחברי הלהקה. 

 מסענו. ךשנשוב לאנייה להמ הצהרייםות אחר מנות המודרניות והעתיקות. בשעת האנסתובב בין שלל יצירו

 

  גשר החבלים - הענקיםמשעול  - סיור בעיר - בלפאסט 19.7.41', איום , 8 יום

בנמל הבוקר נעגון  את הבוקר נקדיש לצפון אירלנד, לאחר ארוחת

המתמשך בירת הצפון. העיר שהייתה בלב הסכסוך ), (Belfast) בלפאסט

עסקים  זכוטסטנטים היא כיום מרולים לפר( בין קתמסוימתעדיין בדרך 

בית עניינים. נתחיל סיור פנורמי קצר דרך ו מספר אתרים משוקק וב

, את בית האופרה המפוארהמתנוסס בלב העיר, נראה את העירייה 

. נסייר לאורך רחובות פולס מגדל השעוןואת  קתדראלת אן הקדושה

ת ן הקבוצויבתח מתארים את המאשר עליהם  הגרפיטי ציוריראה את חומות השנאה ואת שלל ושאנקיל בהם נ

סוללת הענק , (Giant's Causeway) משעול הענקיםבעיר. בהמשך היום נצא מהעיר ונטייל אל עבר  השונות

ות געשיות עמודי ענק, חלקם שרועים ובהם תצור 40,000המיתולוגית המגלמת את מיטב הטבע באזור. קבוצה בת 

והזמן יאפשר לנו נסור  קור. במידהי נשכח לביתלבצים על פניהם משווים מראה קסום ומגוונות. גלי הים המתנפ

גיר ובזלת מרשימים. המפורסם החולף על פני רכסי  גשר החבליםונבקר גם בחוף הצפוני המפורץ ונטייל על פני 

  לעת ערב נשוב לאנייה.

 

 טרקציות באנייה הרצאות ובילוי בשלל הא -אנייה ט בשיי 19.7.15', ביום , 9 יום

צדה השני של התעלה.  ענו על עברונמשיך במס היהיום נישאר באני

במהלך היום כל מגוון האטרקציות והפעילויות באנייה יהיו פתוחים 

לקהל הרחב בניהם הופעות, קזינו, ספא, בריכות ועוד. במהלך היום 

: הראשונה בשעות בוצהיות לקייחוד נתכנס לשתי הרצאות מרתקות

נופי  אחריזו נעקוב  צאהבהר סקוטלנד להפריך דעות קדומות:הבוקר 

הפרא המדהימים של ארץ הסקוטים, אחרי אנשיה הקשוחים והעקשנים 

ואחר מנהיגיהם, המשמרים מסורות ארוכות שנים של גאווה וגעגוע. 

סת נפריך דעות קדומות, נלמד על גיבוריה ומלכיה ועל מה מבוס

 ה. מורשתם ומה פשר המאבק הבלתי נגמר בין סקוטלנד לאנגלי



אותו יום גשום  :לנורמנדי יום הפלישהבנושא  מרתקתיו להרצאה הריים, לאחר מנוחה, נשב יחדבשעות אחר הצ

אנושות והיווה את הצעד הראשון והמרכזי מכולם , יום שכנראה שינה את ההיסטוריה של ה1944בתחילת יוני 

מידי הגרמנים.  אירופה הכבושה וכל יתר חלקי לניצחון של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה וכיבוש צרפת

 -בהרצאה זו נדון בהכנות למבצע הפלישה הגדול ביותר בתולדות האנושות, ההכנות בחופי בריטניה של למעלה מ

צבאות ארה"ב, קנדה ובריטניה, והמערך הלוגיסטי האין סופי שהם הצליחו בתחכום רב אלף חיילים מ 150,000

ין הגנרלים האמריקאים לבין ווינסטון צ'רצ'יל בימים הקודמים למבצע בנדון בתככים להסתיר מעיניי הגרמנים. 

ית ומאות אלפי הפלישה ומזג האוויר הסוער שאף גרם לדחייה לא מתוכננת שהעמיד בסיכון רב את הצלחת התוכנ

 החיילים שעמדו בהיכון לפלישה לחמשת החופים שהפכו לזירות קרב מדממות.

  

  חזרה לאנייה -חופי נורמנדי  - ורגבשר  19.7.61, 'גיום , 10 יום

, (Cherbourg) בשרבורגם נעגון מצדה השני של התעלה ונתחיל היו

משת נבקר באחת מחמשם נצא בנסיעה קצרה אל עבר חופי נורמנדי. 

פלישת בעלות הברית לצרפת יום , D -חופי הנחיתה של יום ה

ם נדי ההכבושה. אתרי הזיכרון הרבים הנמצאים על קו החוף של נורמ

כעדות לפעולות הגבורה של העולם החופשי כנגד משטר החושך של 

גרמניה הנאצית. ניסע לאורך קו החוף ונראה את חמשת נקודות 

חוף יוטה, חוף אומהה, חוף  - הנחיתה המפורסמות כנגד הפלישה

א למצו עדיין תןאלה קיים אתר הנצחה כזה או אחר, ואף ניהונו וחוף החרב. בכל אחד מהאזורים ג'הזהב, חוף 

שרידים של משוריינים וקווי ביצורים שנותרו מימי המלחמה אשר נבנו בידי הצבא הגרמני. נעצור לביקור בחלקם 

השישי ליוני  ,החוף אשר מתאר לפרטי פרטים את אותו יום מפורסם שנמצא בקרבת במוזיאון ההנצחהמרתק 

של ניצחון בעלות הברית באירופה  ה לתחילתוונלמד על החלקים הפחות מוכרים שהפכו את היום הז, 1944

 הכבושה. בשעות אחר הצהריים נשוב לאנייה למנוחה.

 

 לרהונפ -קתדרלת רואן  -רואן  -ר לה האב 19.7.17, ד'יום  ,11יום 

משם נצא  .(Le Havre) לה האבר ,שאחר ארוחת הבוקר נעגון ביעד חדל

 .(Rouen) רואן נהר הסיין יפות לאורךבנסיעה על עבר אחת הערים ה

 1979נראה את המונומנט שהוקם בשנת נצא לסיור היכרות עם העיר, 

נמשיך בסיור  .על המוקד בכיכר השוק ז'אן ד'ארק במקום בו הועלתה

השעון , (Le Gros Horloge) הגרוס אורלוגונראה את ברובע העתיק 

בקתדרלת רואן . לאחר מכן נבקר 16 -בן המאה ה ,העתיקהאסטרונומי 

Dame de Rouen)-Cathédrale Notre(, לגבוה ביותר , שהמבנה שלה נחשב בעבר הקתדרלה גותית יפהפיי

) Claude קלוד מונהימפרסיוניסטי, הא בעולם. הקתדרלה התפרסמה בזכות סדרת הציורים של הצייר הצרפתי

Monet) ,ליבו של מלך גם היה שמור  בזמנים שונים של היממה ובעונות שונות. בקתדרלה אשר צייר אותה

נתחיל בנסיעה חזרה לכיוון האנייה  בשעות הצהריים .)(Richard I of Englandריצ'ארד לב הארי אנגליה, 

נטייל . נורמנדי , עיירה הנחשבת לפנינה של חוףHonfleur)( הונפלרבנעצור  שאר לנו זמן,י, אם יובדרך



עץ שלה עם מגדל הבדרכנו נראה את כנסיית  .17 -והמרוצפות ובנמלה בן המאה ה בסמטאותיה הציוריות

 ומנוחה.. לעת ערב נשוב לאנייה לארוחת ערב הפעמונים

 

  גני אפרים - קנטרברי - צוקי דובר - דובר 19.7.18, 'היום  ,12ום י

ריטית חשובה ועמדת מגננה , עיר נמל ב(Dover) בדוברהבוקר נעגון 

מבהיקים למרחק  צוקי דוברמלחמות העולם. נראה את חשובה בשתי 

 "דינמו"ומהווים אטרקציה בפני עצמה. ממצודת העיר נוהל מבצע 

לוחמים בריטיים מחוף דנקרק הנצור במהלך  330,000 -ונו כבמהלכו פ

 קנטרברינצא בנסיעה קצרה לעבר  המלחמה. לאחר העגינה

(Canterbury) , זה קתדרלה מרשימה. שבמרכ קטנהימי ביניימית עיירה

נוכל לטייל בסמטאותיה, במרכז העיר ובמגוון החנויות, בתי הקפה 

מבנים הנקראים בתי האורגים ששימשו מקלט לפליטים ובה הביניים,  ימימחומה  העיר מוקפתוהמסעדות שבה. 

אשר  ,(Efraim Gardens) אפריםלגני בנסיעה ונגיע . נמשיך מוזיאון למורשת קנטרבריל כנס גםנ .הוגנוטיים

למשפחת אצילים. נטייל בין עשרות סוגי  1695דונם, ונבנו כבר בשנת  40 -של למעלה מ רחבשתרעים על שטח מ

 ם, פרחים ועצים בין נוף ירוק, ולקראת שעות אחר הצהריים נחזור לאנייה.צמחי

 

 בין התעלות, הסמטאות והשוקולדר סיור בעי -ברוז'  19.7.19יום ו',  ,13ום י

אחת הערים המשומרות ביותר בכל רחבי , (Brugge) ברוז'בהבוקר נעגון 

מוסיקה, אירופה, שילוב קסום בין אדריכלות עתיקה, תעלות קסומות, 

שוקולד איכותי ובירה מקומית. אנו נתחיל את הסיור בכיכר השוק, זוהי 

בה בבתים קטנים אשר כיום כיכר מאוד גדולה ורחבת ידיים, מוקפת ברו

בניהם חנויות ומסעדות.  ,שונים בקומת הרחובקיימים בהם בתי עסק 

נתהלך בעיר העתיקה בין סמטאות ואדריכלות תקופתית, נמצא זמן 

נמשיך רים ארטיסיאנים. ועד לחנויות קטנות של שוקולאטיי Godivaבין חנויות שוקולד בלגי מוכרות כמו לעצור 

וך נעבור על גשר יפה וישן שיוביל בסמ "גבירתנו האהובה",ייה עתיקה ומרשימה בשם דרומה מהכיכר לכנס

נייה למנוחה והמשך הפלגה אותנו במסלול טיילת לאורך התעלה באווירה קצת אחרת. בשעות הצהריים נחזור לא

 לכיוון אמסטרדם.

 

 טיסה לארץ -סיור אדריכלי בעיר  -סיום ההפלגה  -רדם אמסט 20.7.19יום שבת,  ,14ום י

ונפרד לשלום מהאנייה , (Amsterdam) באמסטרדםנעגון  בשעות הבוקר

הלילות האחרונים. נצא לסיור בגוון קצת שונה  12שהייתה ביתנו במהלך 

דריכלות שכה מאפיינת את העיר, השילוב בין הישן לחדש, בין ללמוד על הא

המרתק   עלות המים, בטעימה קצת אחרת לסיום המסלולהרחובות הצרים לת

הריים המוקדמות נצא לכיוון שדה שחווינו בשבועיים האחרונים. בשעות הצ

התעופה באמסטרדם לטיסה חזרה ארצה דרך וינה. נחיתה בישראל לפנות 

 לטיול. 15 -בוקר ביום ה



 

 הערות: 

ודוגמה לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. מציינת נקודות פוקוס  ,המופיעה לעיל הסמינר השטתכנית  .1

ובלתי צפויות שאינן ניתנות  הווה מסגרת שלד וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנותהתכנית מ

 מנהל הסמינר או המדריךלשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של 

 . השט

 אמבטו/או מקלחת ו/או זוגיות  ו/או מיטות Non-Smokingחדרי  בבית המלון לא ניתן להבטיח .2

 (. אמבטספק, בחדר תהיה מקלחת או  )למען הסר

 מודולריים. המיטות ניתנות להפרדה או לחיבור. באנייהכל החדרים  .3

 ק מול חברת השייט.זמינות תיבד, בעת ההזמנה המספר חדרי הסינגל באנייה מוגבל .4

 .והאנייההמלון  תיבת על ידי ישנם נושאים שאינם בשליטתנו, כגון החלוקה לחדרים המתבצע .5

 ניתן לקבל זיכוי על הטיסות ולהזמינן עצמאית. .6

ף לעלות שינוי/שדרוג הכרטיס , בנוס50€ינוי בסך יסה הקבוצתית יחולו דמי שעל כל שינוי מהט .7

 מטעם חברת התעופה.

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

וקדם ככל ח רפואי מוש לעשות ביטשלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי ילאור הניסיון   .9

ו, לא יום לפני היציאה לטיול. לצערנ 60 -לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מהאפשר 

כיסוי ריותם לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם , שבחוסר אחנוכל להיענות לבקשות של מטיילים

ל את ההפסד  הכספי עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו גלגצדקת( ומבקשים לה מושל ביטול מסיב

 לקבל את כספם בחזרה.ביטול, הרי שמגיע להם על 

 , בשייטנמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ולמי לטיולים, אנועקב עליית הביקוש הע  .10

. הדבר מוקדם ככל האפשר ת המלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת,יובב

ת המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות יוב , השייטו להתחייב בפני חברת התעופהפשר לניא

 ו להציע.הינם הטובים ביותר שבאפשרותנ

תשלומים ללא  10, אירו 75הנחה בסך  :18.11.03עד מיוחדת לרישום מוקדם לנרשמים הטבה   .11

בבדיקות  מאיץ תורטיפול תב"ג לליווי של נציג מנ - אה מהארץביצי V.I.Pוטיפול ריבית והצמדה 

                                        ובביקורת הדרכונים!   הביטחון, בצ'ק אין, בבדיקות כבודת היד 

 טל"ח

 

 

 

 

 

 



  Celebrity Reflectionהספינה בה נשוט: 

יט הגדול ביותר בעולם שימבית תאגיד ה !תותחרפאר מודרני ושירות ללא  -  Celebrity Cruisesהשייטחברת 

 רויאל קריביאן.

 

רת סלבריטי ונחשבת לאחת בצי העולמי של חב החדישות ביותררפלקשיין הינה אחת האוניות אניית הסלבריטי 

עתירת   Solstice Class -שייכת לדרגת ה) מאוניות הפאר הטובות ביותר שנמצאות באופן קבוע ביבשת אירופה

ט תוכלו להתענג ממגוון עצום ומפנק של מסעדות בשלל סגנונות וטעמים, לתפוס . במהלך השיי(הזכיותהפרסים ו

כוחות בשטח הספא עם מגוון טיפולים  להתפנק ולצבור ,או לנוח שמש במרפסת הדק העליון עם קוקטייל צבעוני,

בריטיים, החלומות בין האיים השייט מ לסמינרמושלמת  עניק חוויהמעל אניית הפאר  השייט המפנקלגוף ולנפש. 

 צרפת, בלגיה והולנד.

מה הגבוהה שירות מוקפד עד לפרטים הקטנים ביותר, ומתקנים חדישים ואיכותיים ברמובטח השייט  מהלךב

מפוארות  הקבינות .אווירה של פאר מודרני באלגנטיות קלאסית ומציעותות החברה מעוצבות כל אני .ביותר

 מקרינים יוקרה ואיכות מעולה.ולם וכ ,בוריים והמסעדותגם השטחים הציכמו  חדבמיו

    

 

 

 

 

 

 

 להמחשה בלבד ותהתמונ* 

 

  יהימפרט טכני של האנ
 

 1:3 :לנוסעים חס אנשי צוותי  2012 אוקטובר השקה:

 16 מספר סיפוני אורחים:  איי הבהמאס רשומה:

 אורך:
 220  -ו 110 חשמל:  רגל 1047

 טוול
 11 מסעדות:  טון 126,000 משקל:

 3 בריכות:  קשר 21  שייט: תמהירו

 14 :ברים/טרקלין  3,030 :סה"כ נוסעים

 טרמ AquaSpa: 2,300 ספא  999 :אנשי צוות

 
 ות:תנו חדרים בקטגוריות הבאולרש

 חדר פנימי  - 09קטגוריה 
 לים  מרפסתחדר עם  - 1Cקטגוריה 

 

 

 

 מטיילים 30-52בקבוצה של י לאדם בחדר זוג אירו 4790: עלות החוויה
 מטיילים 42-15י בקבוצה של לאדם בחדר זוג אירו 4990                       

 
 
 



 . ות השונים בארץ היעדושרותי התייר, המיסים ויים במחירי הטיסותהמחיר כפוף לשינ. 1: ותהער
 ל"חטהבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  -ובשייטהמקומות בטיסה פר . לאור מגבלה במס2           

בנתב"ג  P.I.Vשלומים וליווי ת 10הנחה לנוסע,  רואי 75: 18.11.30עד  הטבה מיוחדת לנרשמים*

 ביציאה מהארץ.

 הנחה לנוסע. אירו 30: 1-14.12.18הנחה לנרשמים בין 

, ועוד .161.01 -החל מלטיול הראשון  אירו 25בסך  נוספתהנחה תרבות תבל:  מטייל מתמיד עם קשריל

 מאז. נוסףלכל טיול  אירו 10

 המחיר כולל: 

 , חזרה דרך וינה.לופטהנזה עם ותירסד ותטיס טיסה:    

*, לינה באנייה 4ברמת  באמסטרדם ת מלוןיב לינה:     

 *5ברמת 

השייט פנסיון במהלך  ,חת בוקרארו אמסטרדםב כלכלה:

 י החוף על בסיס חצי פנסיוןרסיומלא, במהלך 

, באמסטרדם ובכל עגינה אוטובוס תיירים ממוזג רה:תחבו

  שייט בין הנמלים

קשרי תרבות מצוות ההדרכה של  בכיר ריךמד :הדרכה 

 .יםמקומי יםומדריכ לווה ארגונימ תבל,

 מפגש הכנה בארץ -

 אוזניות אישיותקבוצתית הכוללת מערכת שמע  -

 טרדםסשייט תעלות באמ -

 דמי כניסה לאתרים -

 ולמדריך הישראלי מקומייםהשירות הנותני כל שר לת -

 באנייה.שירות הנותני כל שר לת -

 :18.11.30עד שמים לנר -

 תשלומים ללא ריבית 10 ,אירו 75הנחה של   -

 ,טחון, בצ'ק איןיבבדיקות הב P.I.V , וליוויוהצמדה

 דיקות כבודת היד ובביקורת הדרכוניםבב

 ו כולל:המחיר אינ

 .גיבחדר זו לאדם € 1045: לים מרפסתדרוג לתא עם ש -

 .€ 2290 סךב )תא פנימי( תוספת לאדם בחדר ליחיד -

 .€ 3990 סךב (מרפסת)תא  תוספת לאדם בחדר ליחיד -

  פי שייקבע בסמוך טחון: כימיסי נמל, דלק וב -

 נכון            המחיר ) התעופה חברתלנסיעה ע"י   

 (€ 130 :18.11.14 -ל   

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית.  -

 מחלקת עסקים.ולטיסה ינויי לש תוספת -

  הוצאות בעלות אופי אישי: -

 )כביסה, שתייה, טלפון בידור וכו'(  

 הכולל  כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר -

 . טיולשל ה   

 רטות במחיר הכולל.הוצאות שאינן מפו -

 סות, שירותי הקרקע שינויים בתעריפי הטי -

 .14.11.18 -מ ל, הדלק והביטחון, החלומיסי נמ  

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

לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של 

שייגרם למטייל  לכל נזקאית ביטול. החברה אינה אחר

 הלך הטיול.במו/או לחפציו 

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:
או במשרדי , 4425038כפר סבא  ,74רח' ויצמן ואר: בד בפקס, בדוא"ל, בלבדבאמצעות טופס הרשמה  לטיולהרישום 

  ut.co.iltarb-dialog@kמייל:    7428885-09פקס.  2116888-072טל'    תבל".  תרבות "קשרי

  .ישוםכמפורט בטופס הר הסדרי תשלום:
   

  במשרדי "קשרי תרבות תבל" בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  א,מכל סיבה הי, הודעת הביטול אפשרות ביטול: 

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

 ,דמי רישום וטיפוללמטייל  € 400, למעט למו דמי ביטוללא ישולפני היציאה,  ימי עבודה 120עד  ולבמקרה של ביט •

 .רישום והטיפולז יתווסף המחיר בפועל לדמי ה, ואת כלשהן, או נקנו שירותים נוספיםכורטסו טיסו א אםאל

 .כפיצוי מוסכם מראשטייל למ 15%סך של  ישלם לחברהלפני היציאה,  ודהימי עב 119 - 85בין המבטל מטייל  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 45%לחברה סך של  ישלם ,לפני היציאה ימי עבודה 84 - 45 מטייל המבטל בין •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%לחברה סך של  ישלם ,לפני היציאה מי עבודהי 44 - 21מטייל המבטל בין  •

 .א מחיר הטיולישלם המטייל את מלוהטיול,  לךאו במה יאה,לפני היצ ימי עבודה 21 -החל מ ה של ביטול במקר •

 טל"ח                 מטיילים. 15מותנית במינימום  הטיוליציאת .  ו ערב חגג אה', שאינם ימי ח -ימים א' ימי עבודה: 

    .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהבטוח הגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת  להביטובשל דמי ** 

 אנו ראשונה. רגהמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדפוליסה זו תכסה את דיש לוודא ש

 .חכמים בביטוח"ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות 

  .מצב רפואילכל גיל ובכל  יום מראש 180הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

  tarbut.co.il-dialog@kמייל:       7428885-09 :פקס     2116888-072  טל': 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים - הבריטיים האיים שטסמינר ל טופס הרשמה

 14.11.2018, 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:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 __________________: ___בלופטהנזהנוסע מתמיד מספר 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________ן: _______וכמספר דר

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ________________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

 __________________: ___בלופטהנזהנוסע מתמיד מספר 

 איירליינס, סוויס, יונייטד איירליינס ועוד(כוללת את חברות תעופה לופטהנזה, אוסטריאן   Star Alliance)ברית התעופה

 

 לא           כן     יום מראש(: 180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 _______________________________אחר: __אינטרנט  חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .המלון תיובב , בשייט, בטיסותטיולוה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהו .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותזרה ושיש בו לאחר יום הח לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

ם חדרים מסוימיהשונים כגון  הניתנים ע"י הספקים םרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

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

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולוהביטול בכפוף לתוכנית הרישום תנאי ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקבל במשרדי ה

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

 לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

  tarbut.co.il-dialog@kאו לאימייל   7428885-09  לפקס: 

 

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד 

 כספים - הבריטיים האיים שט לסמינר הרשמה סטופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *4,790€ לתשלום:הסכום 

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

 (1-14.12.18בין  30€____ ) €  הנחת רישום מוקדם: 

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 (1045€+ )___€ ____ :םסת לילחדר מרפתוספת 

 (2290€)__+ _____€ :פנימי בחדרספת ליחיד ות

 (3990€)__+ _____€ :מרפסת בחדרתוספת ליחיד 

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

 (סמוך לנסיעהו בפי שייקבעובטחון כ , דלק)לא כולל מיסי נמל

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

 _______________________ בקשות מיוחדות:

 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *4,790€ לתשלום:הסכום 

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

 (1-14.12.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €:   מתמידהנחת מטייל 

 (1045€+ )___€ ____ :סת ליםלחדר מרפתוספת 

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 

 (€ אירו)__________  € :2 ילסה"כ מטי

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 

   €210 -אקזיט מושב   €150 -מושב בקדמת המטוס   €90 -חלון/מעבר מושב    הושבה במטוס:

 

מתייחס לאדם בחדר זוגי  4,990€מטיילים ומעלה. המחיר  25מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  4,790€המחיר *

 .מטיילים 15-24בקבוצה של 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..161.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

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

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".ן: "א את פרטי האשראי ולציייש למל מט"ח . לבוחרים במסלול המזומןבכרטיס אשראי, או מזומןמט"ח ב

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,שמהבהר לאדם € 1500 שלתשלום ראשון  (מט"ח )שטרות במזומן .

 לפני היציאה.  יום 90עד עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 ___ :תוקף: -__________-__________-_______, מס. כרטיס: _____________באמצעות כרטיס אשראי מסוג   ,___________

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

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

פיע י, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול המוואבטל את הטיול מיוזמת במידה

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

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

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  סדר קבלת טפסי הרישום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי  פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  וררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייללים בהליכה. במידה ותתעלמוגב מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

בחתימתי על טופס זה אני מאשר/ת את  .או למלון , לאנייהאוטובוס, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לימתין המטייל לקבוצה

מי הביטול מכל סיבה לא יתקבלו השגות על ד ., לרבות תנאי התשלום והביטולטיולפרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ה אםשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים רכישת בטוח נסיעות. ק-שהיא, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

וללת הכ, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי יום לפני מועד היציאה.  60ומובטח עד 

חה מדרגה פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפיש לוודא ש .םרישו טוליאפשרות ב

לכל  אשיום מר 180. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח" ראשונה.

   א ציינו זאת לעיל בטופס הרישום.למעוניינים, אנ .גיל ובכל מצב רפואי
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