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 :יקהסמולאמנות ו, ללדרזדן מומחיםהבהדרכת 

 

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

 התרבות והאמנות. 

 

מבכירי מבקרי המוסיקה הקלאסית בישראל ומרצה מבוקש למוסיקה. יועץ   -  יוסי שיפמן 

 סיורי מוסיקה קלאסית בחו"ל. אמנותי לתזמורות ומנהל פסטיבלי מוסיקה, יוזם ומוביל 

 

 

בירת מדינת סקסוניה, מקסימה את מבקריה מזה ימים ימימה בזכות  , "הֶאלֶבהנהר הפלא על  - דרזדן "

תערובת מרתקת של מסורת ומודרניות. סיור רגלי במרכז העיר, בין משכנותיהם של נסיכים ומלכים  

העיר  מרכז ב. "פירנצה של האלבה" את הקסם הייחודי של העיר, הנקראת, ולא בכדי, סקסוניים, מגלה 

תרבות ברמה   שוחרתעיר והיא  או קלסיקהיהרנסנס, הבארוק והנ תקופות מבנים נפלאים מ

  ,העיר העתיקה ומבניה היפים למרות ההרס הקשה במלחמת העולם השנייה, חלקה הגדול של עולמית.

צווינגר, כנסיית הארמון, ה, גבירתנו כנסיית ,הארמוןעברו שיקום ושחזור שהחזירו לעיר את הוד עברה. 

 ! יבה רהבדרזדן מ  כל פינה -ה הֶסמֶפר אופרו

עיר מחוז   ההייתכש  ,תהשלטון הקומוניסטי  בתקופתדרזדן החלה עוד ב המוסיקה פסטיבל מסורת 

הרברט  , הופיעו בה " עיר מעבר לחומה"היותה  למרותברפובליקה הדמוקרטית הגרמנית )מזרח גרמניה(. 

יורק   ו נישל פילהרמונית ה , הפילהרמונית של ברליןעם  וקלאודיו אבאדו  זובין מהטה, פון קראיאן

פני הפסטיבל אתגרים חדשים  הציבה ב  , לפני כחצי יובל שנים , . נפילת החומהותזמורת לה סקאלה

חשובי האמנים  . בהצלחההתמודד , איתם יה במערב כל אותן השנים עם ההיצע העצום שה ותהתמודדב

 .  יאן פוגלר והמנצח  ןהצ'ל בניהולו של , פסטיבלבלדרזדן ומופיעים  כיום בעולם מגיעים  
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  יותר הטבע  את  שאוהב  מי אין. והשיחים הסלעים  בין ביערות, השיחים בין מטייל כשאני  שמח כך  כל  אני"

  בטהובן   ון  לודוויג  אמר  כך",  לו  משתוקק  שהוא  ההד   את   האדם  לבן   נותנים   והסלעים   היערות   הכל   אחרי.  ממני

 .  250 -ה הולדתו יום  את  השנה מציין שהעולם 

  בהשראת  שנכתבו יצירות הרבה כללנו. דרזדן פסטיבל את השנה בנינו בטהובן של הטבע אהבת ברוח

.   הפסטורלית  הסימפוניה  את  ננגן,  הבינלאומי   הסביבה  הגנת  יום,  ביוני  5  -ב  ובשיאן  בטהובן  של  ויצירות,  הטבע

   " 2020 לשנת דרזדן בפסטיבל אתכם  לארח  שמח  התכניות רוב  על משוך לטבע  אהבה  של חוט

 .  אמנותי מנהל, פוגלר יאן

 

,  השנה  של היפה  בעונה  העולם מכל חשובים  אנסמבלים ומארח שנה בכל באביב מתקיים  דרזדן פסטיבל

 .    מרתקת  היסטוריה ורווית סימפטית  בעיר

 

 :  מופעים בארבעה  נצפה  הסמינרבמהלך 

 קנדית וזמרת מנצחת - מינכןוהפילהרמונית של  (Barbara Hannigan) הניגן ברברה - 28.05.20 

 . מופע   במהלך שלה האמנויות שתי  את המשלבת 

תנגן  הלטבית  העוגב נגנית  -  דרזדןשל  הפילהרמוניתו  (Iveta Apkalna) ַאּפַקלנׇה איווֶׇטה - 29.05.20 

 .  ברהמס מיצירותושתיים  הינדמית  פאול  של  לעוגב רטו'הקונצ את

  ארבע   -  הקדושה  אנה  בכנסיית  (Dresdner Kammerchor)  דרזדן   של   הקאמרית  המקהלה   -   30.05.20 

 .  לחופשה ליציאה, האוויר למזג , לנוף , טבעל הערצה שכולן יצירות

-  פטרבורג סנט  של פילהרמונית וה (Emmanuel Tjeknavorian)טיינקנבוריאן  עמנואל - 31.05.20 

 .  סיבליוס אן'ז של  המרגש רטו'הקונצ את ןינג  הצעיר האוסטריכנר ה

 

 . יוסי שיפמן מופעי הערב, בהנחייתו של להרצאות הכנה  תתקיימנהבשעות הבוקר  

  פסטיבל דרזדןהצטרפו אלינו לטיול ייחודי ומיוחד לחגיגות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  הסמינר תכנית

   ברלין -תל אביב   20.05.27  ,'ד, יום 1יום 

לברלין.  של אל על  סדירהישירה ובטיסה  אחר הצהריםבשעות נמריא 

נעבור למלון בקרבת שדה התעופה  בשעות הערב המאוחרות  עם ההגעה  

 ללינה. 

 

 

 

 

 מינכן  של  והפילהרמונית  הניגן ברברהובערב  דרזדן  - פוטסדאם  28.05.20, יום ה',  2יום 

  פוטסדאם  העתיקה העיר אל לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה 

(Potsdam) , המפורסמת  בוועידה ניזכר. ברנדנבורג מדינת של  בירתה  

,  (Sanssouci) סוסי סן ארמון בגני  נסייר, במקום שהתקיימה

  והגנים הארמונות  מקבץ  זהו . דונם 2900 של שטח  על  ים משתרעה

  על   המשתרעות  ומזרקות  מרהיבות  טרסות  עם,  בגרמניה  ביותר  החשוב

 לסיור  נמשיךלאחר הביקור    .רבועים  קילומטרים  שלושה  של  שטח  פני

עם ההגעה לעיר נגיע   ומשם נמשיך לעיר דרזדן בה נשהה ונסייר בימים הקרובים. המשוחזרת העיר במרכז

  הניגן  ברברה ב, שם נצפה (Kulturpalast) היכל התרבותלעת ערב, נצא רגלית אל למלוננו למנוחה. 

(Barbara Hannigan) , האמנות בעולם  המדהימות  התופעות אחת  

  התזמורת  על ותנצח תשיר הניגן השנה בפסטיבל . כיום

  יצירה " בופאשה מילה 'ג"ב נפתח  הערב . מינכן הפילהרמונית 

  האיטלקי  המלחין  של  רי'מאלג החירות  לוחמת על  לווי  ללא לזמרת

  ואחת  היידן של " הפסיון" 49' מס הסימפוניה בהמשך . נונו י'לואיג

  תנצח  גם  היא  מאהלר  של  הרביעית   בסימפוניה. המרתקות מיצירותיו

 .   תשיר וגם

 , משך המופע כשעה וארבעים )כולל הפסקה(.   19:30  -תחילת המופע ב

 

 דרזדן  של הפילהרמוניתובערב  אופרה סמפר   -מוזיאון גרונה גוולבה    20.05.29,  ו', יום 3יום 

  קונצרט  על  יוסי שיפמן של  הרצאה  נשמע הבוקר ארוחת  לאחר

  גרונה גוולבה  מוזיאון ב לביקור נצא ההרצאה  לאחר. הערב

(Gruene Gewoelbe)  אוגוסט שהוצג בעבר  בו מוצג אוסף אוצרות

אוסף ששרד באורח פלא  , ומכאן שמו. בבחללים עם קמרונות ירוקים

פסלים  עבודות קריסטל, שעונים, יצירות נפלאות של  ,את המלחמה

שהיה צורף   יוהן מלכיור דינגלינדרעבודותיו של מבחר מ קטנים ו

  גוטפריד האדריכל על ידי , שתוכננה (SemperOper) באופרת סמפרנמשיך לביקור  החצר.

לעת ערב, נצא  . ריכארד וגנרהמוזיקאליים החדשים של  העקרונות לפי ,  (Gottfried Semper)סמפר 



  ַאּפַקלנׇה  איווֶׇטהבשם נצפה  היכל התרבותאל שוב רגלית 

(Iveta Apkalna)  ,המשמשת    בינלאומי  כוכבהלטבית,    העוגב  נגנית

  בהמבורג  החדש הקונצרטים אולם של  הראשית העוגב כנגנית 

  תנגן דרזדן הפילהרמונית עם בהופעתה .'אלבפילהמרוני'ה

  בקונצרט עוד .הינדמית פאול של לעוגב רטו'הקונצ את  אפקלנה 

  השניה  והסימפוניה הטראגית  הפתיחה : ברהמס  מיצירות שתיים

  המנצחים מחשובי ינובסקי  מארק ינצח  הקונצרט על. שלהן והצל  האור  רגעי על  והמוכרות האהובות 

 .  אירופה של  המוסיקה במפת חשובים אנסמבלים   שהקים מי כיום  באירופה

 , משך המופע כשעה וחצי )כולל הפסקה(.   19:30  -תחילת המופע ב

 

   דרזדן של הקאמרית המקהלה   -אלברטינום  מוזיאון  30.05.20, יום שבת,  4יום 

לקראת המופע   יוסי שיפמןנאזין להרצאה של  ,אחר ארוחת הבוקרל

  המציג  (Albertinum) אלברטינום מוזיאון ל אנצא . בו נבקר בערב

  , של ימינוועד    19  -ה  מאהעבודות ציור ופיסול מתקופת הרומנטיקה, מה

  , םדי. לצרודין שלופסלים  גרהארד ריכטרו קספר דוד פרידריך

וחסן ומוצג בצורה מעניינת.  אוסף העתקי פסלים מהעת העתיקה שמא

יצירות של   באמצעות מוזיאון יוצר את המעבר בין עבר לעתיד ה

ואקספרסיוניסטים גרמנים מחברי תנועת הגשר כמו   דגה, מונה ומקס ליברמןאימפרסיוניסטים כמו 

ביניהם    ,אמנים מודרנייםיצירות של  . נראה גם  אריך הקל וקרל שמידט רוטלוף,  ארנסט לודוויג קירשנר 

יפוץ לאחר שנפגע קשות את כל האוסף שלו למוזיאון. המוזיאון עבר ש שתרם  ,יליד דרזדן  גאורג בזליץ 

 מקהלה ב  שם נצפה  ,(Annenkirche)  הקדושה  אנה  כנסייתלבערב נצא  .   2002  -בשיטפון הגדול בדרזדן ב 

  תפסו  שבה  הדרך על  מקרוב לעמוד זדמנות , ונזכה לה(Dresdner Kammerchor) דרזדן  של הקאמרית

  ושל  ברהמס, מנדלסון של המוסיקה את  בעיקר מכירים אנחנו. קלילים אנושיים רגעים' רציניים' מלחינים

ֶ  ארנסט ליצירת  חשיפה זו תהיה מאיתנו לרביםך א ק'דבוז  ביצירותיו ז'ג מוסיקה כלל שכבר כי'הצ נֶק'קז

 . הברית לארצות הנאצים של מאוסטריה  לברוח בשעתו   ונאלץ

 , משך המופע כשעה )אין הפסקה(.   17:00  -תחילת המופע ב

 

   פטרבורג  סנט של הפילהרמונית   -  גלרי אלטה מייסטר  31.05.20, יום א',  5יום 

לקראת   יוסי שיפמןלאחר ארוחת הבוקר נאזין להרצאה של 

מוזיאון  לאחר ההרצאה נצא אל הקונצרט אותו נשמע הערב. 

.   (Galerie Alte Meister)האמנות גלרי אלטה מייסטר

מוזיאון זה הוא אחד המפורסמים בגרמניה בשל יצירות האמנות  

וגולת הכותרת שלו,    19 -המוצגות בו מימי הביניים ועד המאה ה

. נספר את סיפורו  המדונה הסיסטינית של רפאל היא ציור 

של הציור, מאז הגעתו מאיטליה ועד שובו מרוסיה, לאחר שנלקח במלחמת העולם השנייה על ידי הרוסים.  



)שמשון ודלילה, העולה   יצירות נפלאות של רמברנדט , יצירות של רובנס ובני תקופתוכמו כן, נראה 

של  עבודות נפלאות של מנוח ואוטופורטרטים של אשתו האהובה ססקיה(, 

לעת ערב, נצא רגלית   לאחר מנוחה בבית המלון,ורמר, ורונזה, טינטורטו ועוד.  

טיינקנבוריאן    עמנואל  ,צעירה  אוסטריה בכנר  שם נצפה    היכל התרבותשוב אל  

(Emmanuel Tjeknavorian) של  פילהרמוניתההתזמורת  ן יחד עם ינג, אשר  

  אן 'ז  של  המרגש   רטו'הקונצ  את,  (St. Petersburg Philharmonic)  פטרבורג  סנט

 ויוליה   רומיאו  פנטסיה   פתיחה   את  התזמורת   תנגן  הזאת  המיוחדת  בתכנית.  סיבליוס

  הצעיר  המלחין . בלקירב מיליי המלחין  של  בהנחייתו ייקובסקי 'צ שחיבר

  ם מחזאי ה גדול של העלילה את לתמצת והצליח עבודה נפלאה עשה ייקובסקי'צ

 .  צרופה מוזיקה של  דקות לכעשרים

 , משך המופע כשעתיים )כולל הפסקה(.   19:30  -תחילת המופע ב

 

 תל אביב   - פילניץ ארמון -   בטבע" כיף" יום  -" הסקסונית שוויץ"   20.06.1,  'ב , יום6 יום

"גשר  לאזורים יפיפיים מסביב לדרזדן. ניסע דרך ה את היום נקדיש

"שוויץ  התלוי הראשון בגרמניה ומשם נמשיך ל, גשר הברזל הכחול"

אחד   - עתירת המצוקים הפראיים  (Saxon Switzerland)הסקסונית" 

מאתרי הנוף היפים בגרמניה. לאחר סיור רגלי נינוח בחיק הטבע נמשיך  

 לשדה התעופה בברלין, משם נטוס לארץ. 

 

 

 פרטי הטיסות 

 טיסה  שעה  תאריך  נמל תעופה  הלוך

 אביב תל  המראה 
27.05.20 

17:30 
LY 2373 

 20:50 ( SXFברלין ) נחיתה 

  

 טיסה  שעה  תאריך  נמל תעופה  חזור

 1.06.20 22:05 ( SXFברלין ) המראה 
LY 2374 

 03:10 2.06.20 תל אביב  נחיתה 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית  הסמינרתכנית  .1

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

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

 ם ללא עישוןכל החדרים במלון כחדרים ללא עישון. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח חדריאנו מזמינים את   .2

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

 כמובן מקלחת או אמבטיה(.

בית המלון, או הזמנה מראש ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי  .3

  .של מקומות הישיבה במטוס

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

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

 שביקשתם. החדריםכן תקבלו את המלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שא

 מהמחיר  ,המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאיהזמנת הטיסות הקבוצתית היא בחברת אל על.  .5

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון.לאדם  € 315יקוזז 

מחירי ההושבה יהיו , כלומר תמחור דינמי ברכישת הושבהחברות התעופה החלו לאחרונה במודל של  .6

 .נתונים לשינויים מצד החברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסה

אירו לנוסע,  20עבור )אמצע עד סוף המטוס( ואילך  36ניתן להזמין הושבה הלוך חזור החל משורה  .7

 .אירו לנוסע  65עבור )קדמת המטוס(  23-25בשורות 

 . אירו לנוסע   130עבור  (  במטוס  שתי השורות הראשונות)  22  -ו  21בשורה  ניתן להזמין הושבה הלוך חזור   .8

כרוכה בדמי  ביציאת חירום, בד"כ מושב עם מרווח יחסית גדול יותר לרגליים,הזמנת מושב נכון להיום,  .9

הושבה  ולבחורשעות לפני ההמראה  24ניתן גם להמתין עד ב. לנוסע, הלוך ושואירו  130טיפול של 

 ללא עלות.רנדומלית 

המעוניינים יש לקחת בחשבון, כי  יטופלו לאחר כרטוס בהתאם לזמינות המושבים.    הושבותבקשות לכל ה .10

במקרה של ביטול (, להבטיח מקום הושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי )במטרהבכרטוס מוקדם 

 עלות ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכוללת, בהתאם לתנאי הביטול. תתווסףהשתתפות, 

 הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה  .11

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון.  .12

, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר לנו להתחייב חשיבות ההרשמה המוקדמת אנו מבקשים להדגיש את  

רותנו סות הינם הטובים ביותר שבאפשית המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיבפני חברת התעופה וב

 להציע. 

, ולכן הכרטיסים שמורים לנו עד אולם הקונצרטיםהמופעים הינם במסגרת תוכנית המנויים של  .13

 . אשר על כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמנה.31.12.19

פרטים בנספח  -מחירי המופעים אינם כלולים במחיר, ניתן לבחור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע  .14

 אירועים. 

 ההרצאות פתוחות לכל המשתתפים, גם אם לא רכשו כרטיסים לאירוע. .15

 קשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים לאירועים שיתקיימו בערבים. כםאנו ניצור את  .16

 לוטיפו ללא ריבית והצמדה תשלומים 6, הנחה אירו 75  12.195.עד  ת לרישום מוקדםומיוחד ות הטב .17

V.I.P  ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת  -ביציאה מהארץ

.טל"ח                                                                             הדרכונים!

    

 

 



 

       

   :5. 19.12עד  מים  לנרש תמיוחד  ההטב                  

 בנתב"ג!  V.I.P+ טיפול  תשלומים  6 +אירו הנחה  75

 אירו הנחה לנוסע 30: 6-19.12.19 יןהנחה לנרשמים ב

  .1.01.17תנו לחו"ל אחרי הוא מי שנסע אי "תבל "קשרי תרבות  מטייל מתמיד עם 

 .לכל טיול נוסף מאז אירו 10 ועוד, עבור הטיול הראשון אירו 25הנחה נוספת בסך המתמיד:  למטייל

  :המחיר כולל

 לברלין אל על בחברת טיסות סדירות טיסה:

 במרכז העיר דרזדןכוכבים. ב 4נות מלוב לינה:

 , למעט היום הראשוןארוחות בוקר מלאות   :כלכלה

 תכניתב מפורטעל פי ה תחבורה:

 הדרכה: שני מדריכים מסגל ההדרכה של "קשרי תרבות 

 יציאת המלווה מותנית ) ארגוניומלווה  תבל"            

  מטיילים( 22 במינימום            

 בארץ מורחב מפגש הכנה -

   למופעים המוסיקליים הרצאות הכנה -

 הכוללת אוזניות אישיות מערכת שמע קבוצתית  -

                          מוזיאוניםל דמי כניסה -

  המקומייםים השירותנותני ל תשר -

 המלון ילינה בבתהעבור  מס עירוני -

  ,הנחה למטייל אירו 75 - 19.12.5עד לנרשמים  -

 V.I.Pטיפול ו תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 

 נתב"ג.ב

 :המחיר אינו כולל

 אירו 325 בחדר ליחיד: למטיילתוספת  -

   כפי שיקבע בסמוך ליציאה ,מיסי נמל, דלק ובטחון -

 ( אירו 75 -כ: 19.11.20 -נכון ל)  

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית    -

    כניסות למופעים בערבים -

 , טלפוןהכביסה, שתיי הוצאות בעלות אופי אישי: -

 .וכו'(בידור   

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

 הסמינר.  

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמלשינויים בתעריפי  -

 מומלץ גם להוסיף ביטוח. (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

 הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול  

 )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל   

 .(הטיולאו לחפציו במהלך   

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

 ותשלום רישוםנהלי 

 הרשמה:

, או 4425038כפר סבא, מיקוד  74הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן 

  054-2177333 וואטסאפ:, 09-7428885פקס , 072-2116888. טל' קשרי תרבות תבלבמשרדי 

 tarbut.co.il-dialog@kדואר אלקטרוני: 

 . כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:

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

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

 למטייל דמי רישום וטיפולאירו  50ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

, ואז )כגון: כרטיסים למופעים(  נוספיםכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים    אלא אם  ,)שלא יוחזרו בשום מקרה(
 .רישום והטיפוליתווסף המחיר בפועל לדמי ה

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

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

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%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      .טיילים משלמיםמ 15ר מותנית במינימום יציאת הסמינה', שאינם ימי חג או ערב חג.   -ימים א' ימי עבודה: 

 טול יהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהטוח יהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת ב להביטובשל דמי ** 

 פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש  .רישום

תאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ת, ש"זיו פתרונות חכמים בביטוח"סוכנות הביטוח אנו ממליצים 

. כך תהנו לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  240ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

 ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.מייצוג וליווי אישי מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל 

   054-2177333וואטסאפ:  ,09-7428885פקס.   ,  072-2116888טל':  

 tarbut.co.il-dialog@k דואר אלקטרוני:

 
 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער

 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 מטיילים ומעלה 30בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  9581 :עלות החוויה

 מטיילים 29-25בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  9591               
 מטיילים 24-20בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  2145               
 מטיילים 19-15בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  2245               
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 נספח אירועים - 2020 דרזדן

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראו נא את מפות האולמות בהמשך  *

 

 : כרטיסים ל עבורינא להזמין  

 מופע ה תאריך 
 'מס

 כרטיסים 
מחיר  
 כרטיס 

 לתשלום 

28.05.20 
   הניגן ברברה

 מינכן  של והפילהרמונית
   

   ַאּפַקלנׇה איווֶׇטה 29.05.20

 דרזדן של  הפילהרמוניתו
   

    דרזדן  של הקאמרית המקהלה 30.05.20

  טיינקנבוריאן   עמנואל 31.05.20

 פטרבורג  סנט  של פילהרמוניתוה
   

  סה"כ לתשלום:

 

 ______________________חתימה:  ________, __תאריך: ____ שם: ____________________________, 

 הערות 

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

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

 ההרשמה  כפופות לזמינות בעתיות הכרטיסים קטגור .3

 לא ניתן לבטלם או לשנותם  ,כרטיסיםלאחר הזמנת ה .4

 

 

  איווֶׇטה ַאּפַקלנׇה - 29.05.20

 והפילהרמונית של דרזדן 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

A €60 25 

ברברה הניגן   - 28.05.20

 והפילהרמונית של מינכן 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

A €110 25 

  עמנואל טיינקנבוריאן   - 31.05.20

 והפילהרמונית של סנט פטרבורג 

 כרטיסים מספר  מחיר קטגוריה

A €95 10 

המקהלה    - 30.05.20

 הקאמרית של דרזדן 

 מחיר קטגוריה
מספר  

 כרטיסים

A €45 25 



   מפת האולמות

 

Kulturpalast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annenkirche 

 

 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 פרטים אישיים - המוזיקה בדרזדןל פסטיבל טופס הרשמה

 20.11.2019, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

Last Name: _________________________________ 

 _________________________פר דרכון: _____סמ

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 ___________________________________: מקצוע 

 ________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 _____________________: באל על נוסע מתמידמס' 

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

   לא מעוניין                 מעוניין                      חלון / מעבר / אמצע  

לנוסע הלוך וחזור    אירו 65בתשלום  כרוכה  קדמיותבשורות הושבה  

 יין לא מעונ                   מעוניין                  אמצע חלון / מעבר / 

ם  לו תשב ך כרו( לייםלרגיותר קום מרווח מ) ועדף ב ממושב ה הושב 

                                              הלוך וחזורלנוסע   אירו 130

 מעוניין  אל                    מעוניין                     חלון / מעבר / אמצע 

 2יל מטי

 :דרכוןנא למלא בדיוק כפי שמופיע ב

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Last Name: _______________________________ 

 ______________________________ מספר דרכון:

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________לידה: ___יך תאר

 __________________________________: מקצוע 

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 ___________________: _באל על נוסע מתמידמס' 

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

   לא מעוניין                  ן  ניימעו                    חלון / מעבר / אמצע  

לנוסע הלוך וחזור    אירו 65בתשלום  כרוכה  קדמיותבשורות הושבה  

 יין לא מעונ                   מעוניין                  חלון / מעבר / אמצע 

ם  לו תשב ך כרו( לייםלרגר יותקום מרווח מ) ועדף ב ממושב ה הושב 

                                               הלוך וחזורלנוסע   אירו 130

 מעוניין  אל                    מעוניין                     חלון / מעבר / אמצע 

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ________כתובת: ___________________

,          ________________________________פקס: __, _____________________בית: ______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץאיש קשר 

_______אחר: __  יוסי שיפמן      םרן שה      פייסבוק     םחברי     ניוזלטר  נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 .מלוןבתי הוב  מופעים, ב, בטיסותטיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  נהלפחות חצי שבתוקף רכון דא שהדיש לוו .2

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלסוכני נסיעות,  , כמו גםלנו כמארגני הטיול .3

 לבקשת המטיילים(. ינו ו על ידם הוזמנוס )גם א סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטהמלון, 

ת תבל אותו ניתן לקבל במשרדי ובקשרי תר כפופה לתקנון הטיולים של טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.iltarbut-http://www.k.ברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  הח

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא  המהווו ת,שמה מחייבההר על טופסהחתימה  .5

 לאחר המילוי וצילום הדרכון ופעיםעמוד הזמנת המ, יםהעמוד 2את נא לשלוח  .6

  tarbut.co.il-dialog@k ייל לאימ או    3337721-054או לוואטסאפ:     tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:  

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1ד עמו

 לא  כן     יום מראש(:          240לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 2עמוד 

 כספים - דרזדןב לפסטיבל המוזיקה הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *בחדר זוגי למטייל  € 1,895         לום:לתשהסכום 

 (5.12.19 עד €75) € _____ הנחת רישום מוקדם:

 (6-19.12.19 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

  (€325) €______  :רד בחדליחי תוספת      

 €__________ ס:הושבה במטו

 €__________             :םמופעי

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

 ך לנסיעה שייקבעו בסמו ובטחון כפי  , דלק)לא כולל מיסי נמל

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

 2מטייל 

 *בחדר זוגי למטייל  € 1,895         לתשלום:הסכום 

 (5.12.19 עד €75) € _____ הנחת רישום מוקדם:

 (6-19.12.19 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 €__________ הושבה במטוס:

 €__________             :מופעים

 (€ אירו)  __________ :2 יל"כ מטיסה

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

           מיטה זוגית              תמיטות נפרדו

 

 ________________________________________________________________________ בקשות מיוחדות: ______

מתייחס לאדם בחדר זוגי   € 1,995מטיילים ומעלה. המחיר  30ה של צגי בקבור זולאדם בחד מתייחס € 1,895המחיר  *

  € 2,245והמחיר  ליםמטיי 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  € 2,145המחיר , מטיילים 25-29בקבוצה של 

 מטיילים 15-19מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

נחה ה תרבות תבל",  ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..711.1י אחרתנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  € 10ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד עב € 25בסך 

 ____________ ________________________________________ _______ ולים בהם השתתפת:נא לציין את הטי

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

 לביטחון בלבד".לא את פרטי האשראי ולציין: "מ. לבוחרים במסלול המזומן יש לס אשראיבכרטיו , אבמזומן

 אשלם:

 והיתרה בשני תשלומים  ,בהרשמה לאדם € 800 של תשלום ראשון (אירו 500לא מקבלים שטרות של . )שטרות במזומן

  .5.04.2020עד חשבון ם במזומן. גמר ום התשלו. יש ליצור קשר עם המשרד לתיאוקביםעחודשיים 

 יס: __________מס. כרט ______,____אשראי מסוג: ___ ת כרטיסבאמצעו-__________-__________-   ,___________

   _ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ____ 3. _______________________ ת.ז: _____רטיס: ___, שם בעל הכ___/____תוקף: 

 מים לושת___ ____ ב:                     (אמריקן אקספרסלא מכבדים בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי החי)

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

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאות העברות והמכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  תקבלשהחתום  על סמך טופס רישום  אך ורקשה מקום תעהבטחת ה חשוב:

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

 . לא ירשם ולא יטופלרטיס אשראי טופס ללא פרטי כ ספק:

 בכם:שומת לילת

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

שר/ת את פרטי תי על טופס זה אני מאבחתימ .ןאו למלו אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

א יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, ל יטול.ב, לרבות תנאי התשלום והטיולהבתכנית העסקה כפי שמופיעים 

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

 טולית אפשרות בהכולל, הבמקביל להרשמיא פוליסת בטוח ים להוצהגבוהים אנו ממליצ להביטובשל דמי ם לפני מועד היציאה. יו 30

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

הטוב ביותר. הפוליסה  ובמחיר אישיתפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה לכם  מוביטוח", שיתאיחכמים ב סוכנות הביטוח "זיו פתרונות

חברות הביטוח בעת אירוע  מול מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ומאפשרת ביטוח ית באטרקטי

    לעיל בטופס הרישום. יינים, אנא ציינו זאתץ. למעונבחו"ל ולאחר החזרה לאר
 

 _________________  חתימה: ___________________________  תאריך: ___: _____1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 

  המילוילאחר  וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח 

 3337721-054או לוואטסאפ:         rbut.co.ilat-log@kdia  :מיילל  או     7428885-09לפקס: 
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