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 :ת מומחים להיסטוריה, אמנות וארכיטקטורהבהדרכ

 
 

בקורסים של  מרצה .בתולדות הפאשיזםהיסטוריון, עוסק  -אביהו בר איל ד"ר 

דריך בטיולי עומק מת ובהשתלמויות מורים. מלווי קבוצות, במסגרות שונו

ומומחה  , דובר את השפה,חי תקופה באיטליהוסמינרים מטיילים שנים רבות. 

 למדינת המגף.

 
 

 

מתמחה בשימור בעל תואר שני בתולדות האמנות , דריכלא -מר איציק הרמן  

 .לאמנות ואדריכלות מבנים ומרצה

 

 

 

ותיה התרבותיים, נופיה המקסימים ראיטליה אינה זקוקה לשיר הלל על אוצ

והגסטרונומיה המעולה שלה. במסגרת הסמינר ננסה להבין כיצד מערכות יחסים 

שהוא נכסי צאן ברזל של  ,מיוחדות בין נסיכים ואמנים יצרו את העושר התרבותי הזה

התרבות המערבית כולה. לא נפסח על הנופים המרהיבים של אגמי צפון איטליה 

וצרים האופייניים ביותר למטבח המקומי. נבקר במגוון אתרי מורשת ונטעם מכמה מהמ

ל מול התרבות העתיקה אוערים עתיקות בצפון איטליה, נחווה את העולם המודרני 

לתרבות השימור של האיטלקיים. מנחי הסמינר הם מומחים לתרבות  תשכה אופייני

 ושא.בנ, גרו תקופה במדינה ומעבירים שלל הרצאות וסדנאות איטליה

 !הצטרפו לסמינר מטייל יחיד מסוגו בצפון איטליה !!



 

 

 מציגים:                

 סמינר אמנות בצפון איטליה

הקסומים של  בנופיםאמנות, תרבות ואצולה  שלחוויה מרגשת 

 צפון איטליה 

                                                              !ב ביותרולא מתפשרים על פחות מהט  רק ב"קשרי תרבות תבל"

 ולאמנות יסטוריהה ,איטליהלמומחים ה קצועייםמ דריכיםמ ניש 

 

 בנוסף לשני המדריכים המקצועיים ,לפרטיםו פרטלת טיול הדואג/ת /נהלמ 

 

 מורחבה הדרכהה וותצ זכותבעמקה לא שגרתית ורבת פנים, ה 
 

 במיקום מרכזי בערים םכוכבי 4רמת בינה בבתי מלון ל 

 

 מאפשרות ימי טיול מלאיםהות אל על ישירות למילאנו הלוך ושוב יסט 

 

 ארוחות ערב במהלך הטיול 2 ודעינה וארוחת בוקר וללכלה על בסיס כ 

 

 ולל הרצאת רקעכפגש הכנה לפני היציאה מ 

 

 לקראת הטיול "שרי תרבות תבלק"בהפקה מיוחדת של  ,יטליהאעל  הודרתמקראה מ 
 

 זניות אישיות לכל מטיילכוללת אהערכת שמע קבוצתית, מ 

 

 במהלך הטיול (Optionalsין תשלומים נוספים )א - כל כלול במחירה 

 

  זמן מנוצל נטוה -ין זמן חופשי במהלך הטיול א 

 

 בורת מטיילים איכותית ביותרח 

 

 :31.08.18עד  רישום מוקדםל טבות מיוחדותה 
 

 למטייל אירו 75הנחה בסך  -

 
 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 -

 
 

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל"   
 

       ומהנה !!! פורה סמינר מטייל             

 
 

 
 

 

 



 :תכנית הסמינר
 

 ורונה -מילאנו  -תל אביב   19.5.31 ',ויום , 1יום 

אל נמל התעופה  ישירה בטיסה הבוקר בשעותנצא מת"א 

קצרה עם הנחיתה נצא בנסיעה  .(Milano) מילאנושל  לאומיהבינ

אשר שמה כבר מצית את הדמיון: סיפורם של  (Verona), ורונהול

קופץ לתודעתנו. ישר , הנאהבים האולטימטיביים רומיאו ויוליה

ורונה היא עיר רומית עתיקה משופעת במונומנטים מכל התקופות. 

האמפיתיאטרון  (Arena Di Verona) בארנה נתחיל את ביקורנו

 (Casa Di Julietta) לביתה של יוליהקיץ למופעים. נמשיך ונגיע  ומשמש כל ובשלמותהרומי שנותר 

המתחם לעת ערב נראה את  היפות שעוצבו על ידי דוכסי העיר בימי הביניים. תהכיכרוונראה את 

 נגיע למלון בורונה ללינה.. כדי להנציח את עצמםלבית סקליג'ר שבנו הדוכסים  המונומנטלי

 

 

 ורונה -בסאנו דל גראפה  -ויצ'נצה  -ה ורונ 19.6.1, שבתיום , 2יום 

 לויצ'נזהלאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה קצרה מזרחה  

(Vicenza)  אנדריאה הידועה כעירו של הארכיטקט הנודע

. בה נולד, בה פעל ובה התפרסם והותיר לעולם את פאלאדיו

סגנונו שהפך מודל לחיקוי. אנו נסייר בעיר בעקבות הבניינים 

שהקים כמרכז עירוני, נמשיך ונראה  ההבזיליק שבנה, נראה את

שהוא התיאטרון המקורה  (Teatro Olimpico) התיאטרון את

ונחשבת  16 -שנבנתה כבר במאה ה (Villa La Rotonda) בוילה רוטונדההראשון שנבנה אי פעם. נבקר 

 גראפה לבסאנו דלנמשיך בנסיעה קצרה ויש האומרים שמהווה השראה לבית הלבן.  לשיא יצירתו

(Bassano Del Grappa) נלמד במזקקת הגראפההגראפה. נבקר  משקה אשר כשמה כן היא, מרכז ייצור ,

על תהליך הייצור ואף נטעם. נראה גם את הגשר המצויר שעובר על פני הנהר החוצה את העיר. לעת 

 ורונה.וערב נחזור ללינה ב

 

 ורונה -ה גני סיגורט -מנטובה  - ורונה 19.6.2, א'יום , 3יום  

 למנטובהלאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה קצרה דרומה 

(Mantova)  שהייתה אחת הנסיכויות היותר בולטות בנוף התרבותי

אנדריאה מנטניה וג'וליו פעלו הציירים  בעירשל איטליה. 

היה מוסיקאי  (Claudio Monteverdi) קלאודיו מונטוורדי רומנו.

 ,עולםהבות עם גדולי ניהלה תכתו איזבלה דה אסטההחצר, 

ואמנים יהודיים התבלטו בה כרקדנים, זמרים ונגנים. נבקר 

שהיה מרכז חיי הרוח של  (Palazzo Duacle) בארמון הדוכסים

 ג'וליו רומנוהמדהים שעוטר בציורי פרסקו על ידי  (Te Palace) ארמון טההנסיכות. נמשיך ונראה את 

(Giulio Romano) . לגני סיגורטהצהריים ך בשעות אחר הינמשמשם (Parco Sigurta)  .מהיפים באיטליה

 רונה.ולעת ערב נחזור ללינה בו

 



 ורונה -ברדולינו  -מלצ'סינה  -ריבה דל גארדה  -ורונה  19.6.3', ביום , 4יום  

עיירות ציוריות סביב והיום נצא ליום מלא שכולו נופים, מראות, 

לריבה ונה ונגיע נתחיל בנסיעה צפ (Garda Lake). אגם גארדה

השוכנת בקצהו הצפוני של האגם.  (Riva Del Garda) דל גארדה

נמשיך לאורך  בין שלל בתי האבן העתיקים, נסייר בעיירה הציורית

החוף המזרחי של האגם הנשקף בצבעי התכלת מתחתינו 

שם נעלה ברכבל במיוחד שמסתובב , (Malcesine) למלצ'סינה

מנקודת מטר.  2,218בגובה רב של  ,(Monte Baldo) מונטה באלדוגת סביב צירו תוך כדי העלייה לפס

 נמשיךנשקף נוף מרהיב על האגם והפסגות הנמוכות של הרי הדולומיטים.  התצפית בתוך העננים

שהיא מרכז לייצור יין. נבקר  (Bardolino) ברדולינובנסיעה דרומה לאורך האגם ונעצור לביקור בעיירה 

 רונה ללינה.ווגם נטעם. לעת ערב נגיע חזרה לו באחד היקבים המקומיים

 

  רוונה -פררה  -פדובה  - ורונה 19.6.4', גיום  ,5יום 

 לפדובהנצא בנסיעה קצרה מזרחה  בוקרהלאחר ארוחת 

(Padova) אנו נבקר  .שהיא בעצם שם נרדף לאוניברסיטה יוקרתית

 במבני האוניברסיטה מהעתיקות בעולם אשר יכולה לזקוף לזכותה

 בביקורנונמשיך . פטררקה וגליליאו גליליישם כגון  ייידועמורים 

שם עיטר  (Cappella Scrovegni) לקפלת הסקרובניבעיר ונגיע 

לרובע את הקירות במחזור פרסקאות נהדר. נתוודע גם  ג'וטו

 (Ferrara) לפררהונשוטט בין הסמטאות העתיקות של העיר. נפרד לשלום מפדובה ונמשיך  היהודי

בארמון הידועה. נבקר  (Este) אסטהיתה נסיכות משגשגת בעבר תחת שלטונה של משפחת שהי

המפואר ולא נתעלם גם מהנקודה היהודית. בפררה הוקם אחד מבתי הדפוס  (Palazzo Ducale) הדוכסים

, (Giorgio Bassani) ג'ורג'ו באסאניוהסופר היהודי  דונה גרציההעבריים הראשונים בעולם, בה פעלה 

". לעת ערב הגן של פינצי קונטיניהעיר, אשר הנציח את שירת הברבור של הקהילה בספרו הידוע " בן

 ולינה. לארוחת ערב (Ravenna) לרוונהנגיע 

 

  פארמה -בית הטבילה  -המוזוליאום תיאודוריקו  -רוונה  19.6.5', דיום , 6יום 

אשר  (Ravenna) ברוונהלאחר ארוחת בוקר נצא לביקור 

כבירת איטליה בראשית ימי הביניים ולכן היא שימשה 

משופעת במונומנטים מרהיבים ובהם פסיפסים נהדרים, שאין 

כמותם בשום מקום אחר. נבקר בחלק מהמונומנטים הללו 

ונתרשם מההישגים האמנותיים שנחשבים כיום חלק ממורשת 

 המוזוליאום של תיאודוריקוהתרבות העולמית. נצפה על 

(Mausoleum of Theoderic)  מבנה יחיד במינו שבנה מלך

עם הפסיפסים המרשימים  (Basilica Di San Vitale) לכנסיית סן ויטלההאוסטרוגותים. נקדיש גם זמן 

הסמוך אליה.  (Mausoleum Galla Placidia) במוזוליאום של גלה פלסידיהשמכסים את קירותיה ונבקר 

אשר נבנה כבר במאה החמישית לספירה  (Arian Baptistery) לבית הטבילה של האריאניםנמשיך 

כשגם  (St. Apollinare Nuovo) סנט אפולינרה נואובו בכנסייתוכיום מוכרז כאתר מורשת עולם. נסיים 



ובדרך נראה גם את קברו של  (Parma) פארמהבה קיימים פסיפסיים מרהיבים. נצא בנסיעה לכיוון 

 נה בפארמה.גדול המשוררים האיטלקיים. לי דנטה אליגיירי

 

  מוזיאון פרשוטו -ביקור במחלבת גבינות מקומית  -פארמה  19.6.6, 'היום , 7יום 

אשר  (Parma) פארמהלאחר ארוחת הבוקר נצא להכיר את  

מזוהה וקיבלה את שמה מהגבינה האיטלקית המפורסמת 

הפרמיג'אנו, וכמובן שלא נשכח את הפרושוטו הנחשב לטוב 

ר באוכל האיטלקי אך בעיר בעולם. העיר ידועה בעיק

וסביבתה יש המון תרבות, אמנות, מוסיקה וארכיטקטורה. 

פארמה הייתה נסיכות עצמאית תחת שלטונה של משפחת 

שהייתה משפחת רומאית עשירה שממנה  (Farnese) פרנזה

לת יצאו מספר אפיפיורים. הם דואגים לפאר את העיר ביצירות ארכיטקטוניות ואמנותיות מרשימות. בתחי

ואנו נתחקה אחר עבודותיו הנהדרות ונבקר  (Corregio) קורג'יופעל בעיר הצייר המפורסם  15 -המאה ה

המנצח הנודע שהופיע גם  (Arturo Toscanini) ארתורו טוסקניניבכנסיות שעיטר. נבקר גם בביתו של 

לטעימות  בישראל וניצח על התזמורת הפילהרמונית בקונצרט הבכורה שלה. אחר הצהריים יוקדש

ך הייצור של גבינות י, נקבל הסבר על תהלמחוץ לעיר במחלבת גבינותממטעמיה של פארמה. נבקר 

נקבל הסברים על  (Prosciutto Museum) ולמוזיאון הפרשוטהפרמיג'אנו וכמובן נטעם. משם נמשיך 

. נחזור למלון , נטעם ונוכל להצטייד גם בכדי להביא הביתההנקניקיםהמוצרים השונים ותהליכי ייצור 

 בפארמה ללינה.

 

 מילאנו -קרמונה  - בוסטו - פארמה 19.6.7, 'ויום   ,8 יום

ונצא צפונה לכיוון ם מפארמה ולאחר ארוחת הבוקר נפרד לשל

ביום שכולו מוסיקה. נתחיל את היום בעיירה  (Milano) מילאנו

בביקור בבית הולדתו של גדול מלחיני  (Busseto) בוסטו

ונראה את המוזיאון  (Giuseppe Verdi) ה ורדיג'וזפהאופרה 

 קרמונההמוקדש ליצירתו. התחנה הבאה שלנו תהיה בעיירה 

(Cremona)  סטרדיווריוסשהיא עירו על הכנר הנודע 

(Stradivarius)  לא נזניח את שכיות במוזיאון הכינורותונבקר .

ל העיר והמרכז הדתי שלה , סמ(Tortazzo Tower) מגדל טורצוהחמדה הארכיטקטוניות של העיר 

לספירה. את הקפה של אחר הצהריים נוכל ללגום באחד מבתי הקפה  13 -שנבנה כבר במאה ה

עדויות  .המפורסם שלה שאנו מכירים בתור הנוגט (Torone) הטורונהם את וההיסטוריים שלה ולטע

נמשיך בנסיעה . בקרמונההמקור שלו מחתונות של אצילים מעידות כי  1,441מוקדמות כבר משנת 

  , שם נלון ביומיים הקרובים.מילאנו האיטלקית לעת ערב נגיע לבירת התרבות והאופנהקצרה ו

 

 

 

 



 הסעודה האחרונה -מוזיאון לה סקלה  -הדאומו  -מילאנו   19.6.8 שבת, יום 9יום 

היא המרכז  ,מילאנו לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בעיר 

יטיה פיארו אותה לאורך הכלכלי והתרבותי של איטליה. של

הדורות בארמונות וביצירות אמנות של גדולי האמנים ובית 

נחשב  (Teatro Alla Scala) תיאטרון לה סקלההאופרה שלה 

למקדש מוסיקה שאין שני לו. אנו ננסה להתחקות אחרי שכיות 

של  (Duomo) הדאומוהחמדה שנוצרו בעיר. לא נפסח כמובן על 

נית יחידה במינה, הכנסייה הגותית מילאנו, יצירה ארכיטקטו

ונטייל ברחוב המעצבים. נעצור  במוזיאון לה סקלההיחידה בעולם שנבנתה משיש. נמשיך לביקור 

המשופע  (Cimitero Monumentale Di Milano) העתיק יהמונומנטאלבבית הקברות לביקור קצר גם 

שר נגיע ונראה גם את הציור בפסלים ועיצובי שיש שאין כמוהם בשום מקום אחר. במידה ויתאפ

 . נחזור למלוננו במילאנו ללינה.(The Last Supper) הסעודה האחרונההמפורסם של לאונרדו דה וינצ'י 

 

 טורינו  -ארמון הקיץ  -צ'רטוזה די פאוויה  - מילאנו 19.6.9, א'יום , 10ום י

הבנייה המונומנטאליים  מפעליהחדש נתחיל בסיור בין את יומנו 

 (Certosa Di Pavia) במנזר צ'רטוזהסי מילאנו בביקור של דוכ

של פאוויה. המקום נחשב לאחד משיאי הבנייה הרנסנסית 

. (Torino) לטורינובאיטליה. משם נצא בנסיעה צפונה לכיוון 

טורינו הייתה בירת ממלכת פיימונט הגרעין ממנו צמחה איטליה 

ואת המאוחדת של היום. המלכים לבית סבויה פיארו אותה 

מונומנטליים והעיר נבנתה מחדש  מבנים במגווןסביבותיה 

הענק  ארמון הקיץכעיר מתוכננת וכאחד משיאי הבנייה הברוקית באיטליה. נבקר במתחם  18 -במאה ה

, יצירה ברוקית מגלומנית שמנסה לחקות את גני וורסאי. (La Venaria) בלה וונריהשל מלכי פיימונט 

. לעת ערב נוכל לצאת לבניין המתחם אשר משתרעים על שטח ענקנטייל בגנים המעוצבים של 

 שנה עבור מפעלי פיאט, כיום זה מרכז בילויים תוסס. לינה בטורינו. 90שנבנה לפני  (Lingotto) הלינגוטו

 

   די סן ג'ובאנידאומו  -דמנהור  - טורינו 19.6.10', ביום  ,11יום 

 .ד במינולאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מרתק ומיוח 

 ,בעמק נידח של האלפיים האיטלקיים ,כשעתיים נסיעה מטורינו

 קהילת דמנהורקהילה רוחנית מיוחדת במינה,  התיישבה

(Damanhur) הקהילה שמה לה למטרה לחזור אל הטבע ולטפח .

מקדשים את האמנות כי היא זאת שיכולה לחולל שינוי. הם בנו 

שמיני של שנחשבים לפלא הארכיטקטוני התת קרקעיים 

העולם. אנחנו נבקר במתחם, נראה את המקדשים ונשמע על 

 די סן ג'ובאני בדאומובשעות אחר הצהריים נחזור לטורינו ונבקר אמונותיה ומטרותיה של הקהילה. 

(Duomo Di San Giovanni) נשמר  בדאומו על שרידי שלוש בזיליקות עתיקות, 15 -שנבנה כבר במאה ה

 בטורינו. וארוחת ערבך המוני עולי רגל נוצריים למקום. לינה מוש אשרהתכריך של ישו 

 



 ביבאל ת - מילאנו -מוזיאון פיאט  -כנסיית סופרגה  -טורינו  19.6.11' גיום , 12יום 

נתחיל את היום האחרון בטורינו בביקור לאחר ארוחת בוקר 

הצופה על העיר  (Basilica Di Superga) בכנסיית סופרגה

הבנייה  ממפעליפיימונט. זה היה אחד  ובה נקברו מלכי

הגדולים והמרשימים של משפחת המלוכה. אחר כך נרד 

נתרשם מהתכנון היפה שלה והעירה, נערוך סיור במרכז העיר 

 מפעלי פיאטומארמונותיה. נסיים, כיאה לעיר שבה נמצאים 

(Fiat Museum).בביקור במוזיאון המכוניות , 

נחיתה  עה לכיוון שדה התעופה במילאנו לטיסת אל על חזרה ארצה.נפרד לשלום מטורינו ונצא בנסי 

 לפנות בוקר בישראל. 12.6.19 תאריךלמחרת ב

 

 

 

 

 



 הערות: 

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

צפויות שאינן התכנית מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי 

ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה 

 ו/או מנהל הסמינר. 

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

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

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

  .מראש של מקומות הישיבה במטוס

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

יא האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון ה

 של בית המלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם.

 הושבה תינתן על בסיס מקום פנוי רק לאחר הכרטוס הקבוצתי.   .5

ללא עלות  -בתהליך אונליין צ'ק אין  שעות לפני ההמראה 23 -לבחור הושבה החל מניתן גם  .6

 בהתאם לזמינות המושבים.

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

חשוב: עליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי לטיולים, גרמו לתחרות מתמדת על מקומות  .8

בטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש, 

טיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו שאינן מוחזרות. על מנת לוודא כי שירותי הקרקע וה

גם  הנוינא הקדימו הרשמתכם, ות -זה  בסמינר מטיילמעוניינים להשתתף  הנכםאם  -להציע 

 מההטבה לרישום מוקדם. 

תשלומים ללא  10 -ו €75: הנחה בסך 18.08.31עד לתאריך הטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .9

 טל"ח                                                                                               .                            ריבית והצמדה

 

 

 



   

 

 

 

 הנחה לנוסע אירו 75: 18.08.31עד הטבה מיוחדת לנרשמים 
 ללא ריבית והצמדהתשלומים  10 -ו

 תשלומים. 6 -לנוסע ו אירו 30: 1-.18.9014הטבה לנרשמים בין 
  אירו 10ועוד  אירו 25בסף  נוספתילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנחה למטי

 .161.1לכל טיול נוסף מאז. מטייל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי 
 

 ותשלום נהלי רישום

  הרשמה:

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

 dialog@k-tarbut.co.il. מייל: 09-7428885פקס.  07-22-11-68-88.  טל'  קשרי תרבות תבלאו במשרדי 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:

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

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

)שלא יוחזרו בשום  למטייל דמי רישום וטיפול, € 75מעט ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, ל 31במקרה של ביטול עד  •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אלא אם מקרה(,

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 45%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 65%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14ל בין מטייל המבט •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -7מטייל המבטל בין  •

 וא מחיר הטיול.ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מל 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

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

יש לוודא  הכוללת אפשרות ביטול רישום., פוליסת בטוח במקביל להרשמהבשל דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא ** 

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

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

 ותיהנ. כך יום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי 180ומאפשרת ביטוח  הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום. וגם בחזרה לארץבחו"ל  עאירומול חברות הביטוח בעת  מייצוג וליווי אישי

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

  המחיר כולל:

 אל על סדירות בחברתישירות וטיסות  טיסה:    

 * 4ברמת בתי המלון  לינה:     

 ארוחות ערב בטיול 2 ארוחות בוקר ועוד כלכלה:  

 אוטובוס תיירים ממוזג תחבורה:

      קשרי שני מדריכים מומחים מצוות ההדרכה של  הדרכה:

 )יציאת המלווה מותנת ומלווה ארגוניתרבות תבל 

 מטיילים( 25במינימום             

 בהפקה של קשרי תרבות תבל מקראה מהודרת -

 בארץ מפגש הכנה -

 אוזניות אישיותכוללת מערכת שמע קבוצתית ה -

 לאתרים  דמי כניסה -

  המקומייםלנותני השירותים  תשר  -

 10 -ו אירו 75: הנחה של 18.08.31עד לנרשמים  -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה

 המחיר אינו כולל:

   495€תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  -

 ע"י  כפי שיקבע בסמוך ליציאהמיסי נמל, בטחון ודלק  -

 (€ 95 -: כ8.8.18 -עופה )נכון לחברת הת  

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית         -

הוצאות בעלות אופי אישי כגון: כביסה, שתייה, טלפון בידור  -

 וכו'

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

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל  -

 קע ומיסי נמל, הדלק שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקר -

 8.8.18 -והביטחון החל מ  

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

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. החברה 

שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך  לכל נזקאינה אחראית 

 הטיול.

 למטייל ליום(. € 6 -הטיול )נהוג כ למדריכיתשר  -

 . 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             

 :חוויהה עלות
 ומעלהמטיילים  30 לאדם בחדר זוגי בקבוצה של אירו 2995      

 מטיילים  25-29לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  אירו 3295
 מטיילים 20-24וגי בקבוצה של לאדם בחדר ז אירו 3595
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים - צפון איטליה נסיכים ואמניםסמינר מטייל ל טופס הרשמה

 8.8.2018, 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:/  גילר / צמחוני :בטיסות וכלא

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

 לא מעוניין מעוניין   לנוסע הלוך וחזור         35€של 

 תשלום ב ךכרו)סמוך ליציאת חירום( מושב מועדף **

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  €120של 

 _______________________ :על-אלב נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 _______________________________בתוקף עד: 

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 _____טלפון נייד: __________________________

 ______________ אחר:/  רגילבטיסות: צמחוני / וכל א

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

 לא מעוניין מעוניין   לנוסע הלוך וחזור         35€של  

 תשלום ב ךכרו)סמוך ליציאת חירום( מושב מועדף **

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  €120של  

 _____________________: __על-אלנוסע מתמיד ב

 

 

 _____________________________ מיקוד: ___כתובת: _________________________________ עיר: __

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

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

 הערות:

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

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהדא שהדרכון בתוקף יש לוו .2

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

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

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.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

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

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

עמוד הבאאת ה לאמנא ל ,2מתוך  1עמוד 

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

 

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


 

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

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

 2עמוד 

 כספים - צפון איטליה נסיכים ואמנים מטייל לסמינר הרשמה טופסהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

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

 (1-14.9.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (____ )** €הנחת מטייל מתמיד:   

 ____       מספר תשלומים:      

 (495€)__+ ________€ :בחדרתוספת ליחיד 

 ________________ € הושבה במטוס:

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

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2,995€ לתשלום:הסכום 

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

 (1-14.9.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 ____ )**( €הנחת מטייל מתמיד:   

 ____            :מספר תשלומים

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 _________________ € הושבה במטוס:

 (€ אירו)__________  € :2סה"כ מטייל 

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

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

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

מתייחס לאדם בחדר  3,295€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,995€המחיר  *

 מטיילים.  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  3,595€מטיילים והמחיר  25-29זוגי בקבוצה של 

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

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

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

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

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

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

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

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

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

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

 

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

למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. 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 םמתאי אינואך אינו קשה, הטיול 

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

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

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

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

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

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

מול חברות הביטוח  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הפוליס

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

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 
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