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חוקרת  .מרצה בנושאי תולדות האמנות והתרבות המערבית - ד"ר גילית איבגי

 היסטוריה של מוזיאונים. מדריכה ותיקה ומנוסה.

 

 

בהצטיינות של אוניברסיטת  ות הבלט, בוגרלאמנ המחמו - גיא באום

מרצה מבוקש  חוד החנית של חקר המחול בבריטניה. - בלונדון רוהאמפטון

 מהיבטים מוסיקאליים, סוציולוגים ועוד. בנושא אמנות הבלט

 

 

בלונדון המקושטת והזוהרת לקראת שנה אזרחית חדשה, מגיעות עונת אמנויות 

 שיאן. ות להאמנ ותתערוכהבמה ועונת 

קומפוזיציה איכותית ורבת  יוצרים 20 -נס ובארוק, אימפרסיוניזם ואמנות המאה הרנס

יור קצר ומרוכז, נבקר באופן מודרך בתערוכות, ונקבל הדרכה לקראת בס טעמים.

בשלושה ערבים נצא עם גיא לחוות קשת מושלמת של מיטב אמנויות המופעים. 

 לאסי.ק-אוט ניובלאופרה, תיאטרון מחול הבמה: 

 נר כולו:המופעים יוצרים שלושה נושאים אשר יהוו את צירי הסמי

 טרגדיה ונפש האדם .1

 היאגדה וגלגול .2

 סגנון אמנותי וסגנון כוריאוגרפי .3

 של גיא אשר יארח לפרקים את בבקרים שלפני המופעים יתקיימו הרצאות הכנה 

  .וקטעי וידאועם מצגות  ,גילית
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 מציגים:     
 

 

  ת בשיא עונת התרבותיגיהחג דוןלונ

 איכותית וייחודית ,חוויה לימודית ורגשית
  רק ב"קשרי תרבות תבל"

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר !
 תיהנו מ: הב מקוריתו תיייחוד תוכנית

 
 אמנות הציור ואמנות הבלטהמומחים ל מקצועיים מדריכים צוות 

 

  לונדוןבמרכז כוכבים  4ברמת אירוח במלון  
 

  בערביםלבחירה  םפעימו שלושה 
 

 נבחרים  םבמוזאוני ההדרכ 
 

 ערב להעשרה ותוכן נרחב על מופעי ה הרצאות עומק 
 

 ת והכולל הרצא לפני היציאה לטיול מפגש הכנה מיוחד 
 

 הדואג לפרט ולפרטים סמינרמנהל  
 

 לכל מטייל תה אישימקלט ואוזנילת כול, המערכת שמע קבוצתית 
 

 רית ביותחבורת מטיילים איכות 
 

 לכלי שלךבשביל השקט הכ - רק לאחר הבטחת היציאה לטיולחיוב כספי  
 

 כל היתרונות במחיר אטרקטיבי -ולא פחות חשוב  תמורה מלאה לכספך! 
 

  :19.08.8נרשמים עד למיוחדות  ותהטב 

 דההצמתשלומים ללא ריבית ו 6 עדו "שלישיית מופעי בלט"ל כרטיס חינם           
 

 "קשרי תרבות תבל" 
 ! ת אחרתחוויה מתרבו                       
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 :הסמינרתכנית 
 

  אוסף וואלאס -נדון לו - ת"א 19.12.15' איום  ,1יום 

טיסה ישירה מתל אביב בשעות הבוקר, תביא אותנו לבירת הממלכה 

בנסיעה לאזור רו '. נצא משדה התעופה הית(London) לונדוןהמאוחדת 

 באוסף וואלאסם גילית מידית סיור עקבוצה תתחיל  המלון. חצי

(Wallace Collection) אותו . המחצית השנייה של הקבוצה תקבל את

 19 -וה 18 -מדובר באוסף לאומי אשר נוצר במאות הסיור מאוחר יותר. 

. 19 -ה אהעל ידי אנשי אצולה אנגלים, והוענק לאומה בסוף המ

 רמברנדט,יהם באוסף יצירות של גדולי המאסטרים האירופאים, בינ

רוקוקו צרפתי.  יציורואוסף נפלא של  סבורו,יינולדס וגיינהאלס, ר

יוקרתי, וכולל פריטים רבי יופי מפורצלן, זכוכית -סתטיהמכלול כולו א

 אבנים יקרות וחומרים נוספים. 

ור את אחת מסוגיות היסוד קחל גאונים יאפשר לנו-ריכוז יצירות אמנים

 דגול וגדול? למאסטרך אמן פע זמנו ותקופתו. מה הוהיוצר על רק סגנונו האישי שלשל הסמינר: 

 , Wallace Collection-מקצר הליכה במרחק , ב אוקספורדעל רחובמיקום מצוין  בית המלון שלנו נמצא

 לות הקרובים.הלי בעתנשוב אליו ובו נשהה בארסיור סיום הבוזאת במרכז לונדון. 

 

  "תלווא" האופרה - בית האופרה המלכותיולאמנות  ומיתהלא הגלריה 91.12.16 'ביום  ,2יום 

הרצאת הכנה של גיא לקראת האופרה ארוחת הבוקר נתכנס ל לאחר

" היא אחת מיצירות אותלוהאופרה " .ון"אותלו" בבית האופרה של לונד

ו פת האחרונות של המאסטרהמו

במוטיבים פיינת , המאוג'וזפה ורדי

מוזיקאליים המעמיקים את הממד 

הדמויות, בדרכם  פסיכולוגי שלה

נטית. עיבוד ה הרומת הקנאולתהומ

המחזה השייקספירי נחשב גם אחד 

יותר עבור התפקידים המאתגרים ב

 ירטואוזיות דרמטית. ו דורש מהבריטון ,תפקיד הנבל "יאגו"בעוד  ,כל טנור בתפקיד הראשי

דרמה  גדיה,וטיבים של טר, בו נעסוק במבגלריה הלאומיתגילית לסיור לאחר ההרצאה נצא עם 

ובתוצאותיה האכזריות בציור המנייריסטי של הצייר  ן בקנאהבמרכז הסיור נתבונ ת.נומה באופסיכולוגי

  ל.הדוכס הגדו 'יקוזימו דה מדיצ, צייר החצר של ברונזינו

, בלב ליבה של (Royal Opera House) בית האופרה המלכותיל ובנט גארדןר קלאזונצא בשעות הערב 

רי קונדה גוגרופרה אותלו בביצוע כוכבי האנדון. נצפה בלו

 וארמונלה יאהו. 

ר דקות, , נמשך כשלוש שעות ועש19:30יל בשעה ע מתחפמו)ה

 (תחסקה אכולל הפ
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 מחול "הנעליים האדומות"ה מופע תיאטרון - טייט בריטיין 19.12.17 'ג, יום 3יום 

לקראת מופע הרצאת הכנה של גיא נתכנס ללאחר ארוחת הבוקר 

". מרכז המחול המודרני תומם האדוהנעליי" ,רון המחוליאטת

ירותיו של מארח כמדי שנה את להקתו ויצ (Sadler’s Wells)בלונדון 

. הכוריאוגרף עטור הפרסים, אשר יצר את הפקת מת'יו בורן

 1995)משנת "אגם הברבורים"  -ה בכל הזמנים המחול המצליח

חדש יצירות בד מ, נוהג לעים(גבר כשהברבורים מגולמים ע"י

" הנעליים האדומותסיקה הקולנועית "אלקלדו לנועיות. גם הפעם, בעיבוקו לאסיקותת וגם קקלאסיו

הוליוודית , בורן מספר סיפור בצורה צבעונית, שנונה ומרגשת, המדגישה את האווירה ה1948נת מש

  ב.להקת "הבלט הרוסי" של דיאגילוהצבעוניות של 

 

 
 

התפצלה גלריית  2000בשנת  .(Tate Britian) למוזיאון טייט בריטיין יעהבנסנצא לאחר ההרצאה 

הגלריה מציגה אמנות  נדונית לטייט בריטיין וטייט מודרן.טייט הלו

, ובו נמצאת מיטב היצירה האנגלית 15 -המאה ה בריטית החל מן

 והאגדהפי היוקר בעולם כאן נעסוק בעי. 20 -וה 19 -במאות ה

לית אנגהאכזרי באמנות ה האנגלית ובניפוצו רפאלית ירה הפרהביצ

מגאוני , טרנרהציוריות של נעסוק בסימפוניות  בנוסף. 20 -במאה ה

 של כל הזמנים. ציורי הים

 ".הנעליים האדומותחול "רון המתיאט למופעבערב נצא 

 (דקות 20 -כל ש אחתהפסקה  , וכוללתייםשע, נמשך כ19:30המופע מתחיל בשעה )

 

  ושלישיית מופעי בלט  - ני(ר שביקוהגלריה הלאומית ) 19.12.18' דיום  ,4יום  

 .לקראת שלישיית מופעי הבלט בערבכנס להרצאה בוקר, נתארוחת ה לאחר

של שלושה מאסטרים בסגנונות בצע שלוש יצירות הבלט המלכותי של לונדון מ

מערכה  ,Grand Pas Classique ,"ריימונדה" שונים. המערכה השלישית מתוך

אלכסנדר למוזיקה של  יפהס פטיורמבכוריאוגרפיה של ענקית  קלאסית

קנת' ", בלט מוזיקאלי ווירטואוזי של הכוריאוגרף הבריטי נצ'רטווק. "גלזונוב

", של המלחין וריאציות אניגמה". שוסטקוביץ'ל , למוזיקה שמקמילן

סד מאת הכוריאוגרף המייע ומשעשיאטרלי מועבדת לבלט ת אדוארד אלגר

  .שטוןק אסר פרדרי ,בלונדוןכותי בלט המלשל ה
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 ישי ואישיותי של אמן במסגרתסגנון א, ונתחקה אחר גלגולי מיתלאחר ההרצאה נשוב אל הגלריה הלאו

 לי אל'לה של נבכי זכרונו של לאונרדו, וכמיהתו של בוטיצמן החידה הגדו הסגנון הכללי התקופתי.

ואן ומה בדיוק ארע לועוד סרטים וספרים:  ינה עודזוחה המטורדת המנ ת, ועד השאלההובה אפלטוניא

בו ים, ישולשולי מסוימותן חבוש אוזן במראה. האישיות והביוגרפיה, אשר נדחקו בתקופות גוך המתבונ

 ונשוב למלון למנוחה לקראת המופעים בערב. נסיים את הסיור ה. בסיורנו אל מרכז הבמ

 (כל אחת דקות 20 -של כ ותהפסקשתי ל לוכ, ותייםשענמשך כ, 19:00בשעה המופע מתחיל )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת"אוטיסה ל -המוזיאון הבריטי  19.12.19 ה'יום  ,5יום 

 ישור מוקדם(ף לאית )כפו/של רקדןמרגשת  הרצאת אורחצפויה לנו בוקר במלון, רוחת הלאחר א

ת הרצאע שמנ ת האורחצארהבתום  גיא.תרגומו של בו ובהנחיית

גילית, לקראת הביקור  עה מפירבע ש תב מבוא עם מצגתהכנה ו

 במוזיאון הבריטי.

הוא המוזיאון הלאומי  ,לאחר ההרצאות נצא אל המוזיאון הבריטי

 ון. והאנציקלופדי הראש

. היזהרו לא Elgin Marbles "השיש של אלגין"ם נו אולבמרכז סיור

 ראיםשם הפסלים נקלהשתמש בביטוי זה באתונה, 

"The Parthenon Marbles". זהו רגה ראשונה. אוצר מדמדובר ב

קודש הקודשים של הפיסול הקלאסי. כאן ננסה להתחקות, ברוח 

לנסח ולזקק את עקרונות צליח מן הזה, שהה הרב א. מי היפידיאסהסמינר שלנו, אחר הפסל הגדול 

השרירים, ואל  יתיאורים, אל תקרב אל הקפלאתונה בתקופתה הטובה ביותר, לפסלים ותבליטים. נ

כל אחד לפי טעמו יוכל להמשיך וזיאון, לאחר הביקור במות המותאמות עם האדריכלות. צימפוזיוקה

לטיסה ישירה  ,רו'שדה התעופה היתנצא אל המוקדמות  . בשעות הערבאו את העיר המוזיאוןלחקור את 

 אליה נגיע לפנות בוקר. חזרה ארצה

 

 מספר תאריך
 הטיס

חברת 
 עופהת

 שעה נחיתה שעה המראה

15.12.2019 BA 162  בריטיש
 איירווייס

  09:40 לונדון 06:15 תל אביב

19.12.2019 BA 163  בריטיש
 ייסאיירוו

 03:40* תל אביב 20:55 לונדון
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 : תוהער
 

ת ופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכניטיול המתכנית ה .1

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

 .ההדרכה ו/או מנהל הסמינרצוות קצועי של זוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המחיאו ל

כות ובאירועים. נוכל לתת המלצות למי שיעדיפו לוותר על זמן המנוחה, אם כי ון עשירה בתערולונד .2

יתכן שלתערוכת אוצרות תות אנך אמון אשר תוצג בגלריה מאוד מומלץ להגיע רעננים למופעים. 

 צריך יהיה להזמין כרטיסים מראש. Saatchiסאצ'י 

ם ללא רית, לא ניתן להבטיח חדשון. יחד עם זאו מזמינים את כל החדרים במלון כחדרים ללא עיאנ .3

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

 בחדר תהייה כמובן מקלחת או אמבטיה(.

ית המלון, או הזמנה נו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בישנם נושאים שאינם בשליטת .4

  .סוות הישיבה במטמראש של מקומ

מוקדם ככל , בכתב ,במידה שחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבקשה .5

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

 שביקשתם. החדריםן תקבלו את המלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכ בית

 ות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.חדת ארוחות מיואספק .6

מחירי ההושבה , כלומר חור דינמי ברכישת הושבהתמלאחרונה במודל של  והחלחברות התעופה  .7

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

ינים בכרטוס ל המעוניאם לזמינות המושבים. עהושבות יטופלו לאחר כרטוס בהתבקשות לכל ה .8

שבון כי במקרה קדם, על מנת להבטיח מקום הושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בחמו

לתנאי לעלות הכוללת, בהתאם  עלות ביטול כרטיסי הטיסה תתווסףשל ביטול השתתפות, 

 הביטול.

סות באופן המעוניינים יוכלו להזמין טייסות הקבוצתית היא בחברת בריטיש איירוויס. מנת הטהז .9

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון.לאדם  £ 210 עצמאי ויקוזז מהמחיר

חרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי אנו נמצאים בת עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, .10

הדבר יאפשר יבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. מלון. אנו מבקשים להדגיש את חש

סות הינם הטובים יהמלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והט התעופה ובתילנו להתחייב בפני חברת 

  ביותר שבאפשרותנו להציע.

האופרה, ולכן הכרטיסים שמורים לנו עד בתי ים של ת תוכנית המנויהמופעים הינם במסגר .11

 נה.מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמעל כן,  . אשר8.08.19

פרטים  -חור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע יר, ניתן לבמחירי המופעים אינם כלולים במח .12

 בנספח אירועים. 

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

 עים שיתקיימו בערבים.קשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים לאירו כםאנו ניצור את .14

 טל"ח     
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  שיית מופעי בלט"ל"שלי כרטיס חינם :19.08.8עד ה מיוחדת לנרשמים הטב

 ללא ריבית והצמדהים תשלומ 6 עדו

  .1.01.16הוא מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי  "תבל "קשרי תרבות מטייל מתמיד עם 
 .וסףלכל טיול נ £ 10עבור הטיול הראשון, ועוד  £ 25בסך הנחה מיד: המת למטייל

 

 המחיר כולל: 

  .ללונדון תוישירות רוסדי תיסט טיסה:     

  .כוכבים 4ברמת  ,מרכזי מלון לינה:      

  לאורך כל הטיול.ארוחות בוקר  כלכלה:  

 הסעות על פי התכנית. :תחבורה

ההדרכה של "קשרי  מדריכים מצוות שני הדרכה:  

 .תרבות תבל" ומנהל ארגוני

 בארץמורחב מפגש הכנה  -

 רצאות הכנה למופעים המוסיקלייםה -

  תואישי ותוזניכולל א ,וצתיתקבע ערכת שממ -

 כמפורט בתוכניתתרים דמי כניסה לא -

 מסים עירוניים -

 מקומייםנותני שירות לתשר  -

  :19.08.8עד לנרשמים הטבה מיוחדת  -

  כרטיס חינם ל"שלישיית מופעי בלט"

 .ללא ריבית והצמדה םתשלומי 6 -ו

 המחיר אינו כולל:

 .£ 575 בסך זוגיבחדר  יחידתוספת ל -

 נסיעה ע"י ל יקבע בסמוךכפי שי :ק ובטחוןמל, דלמיסי נ -

  (£ 195 -כ :24.07.19 -נכון ל. )המחיר חב' התעופה  

 .וחות שאינן מפורטות בתכניתאר -

 כניסות למופעים בערבים  -

 .וכו'( )כביסה, שתייה, טלפון לות אופי אישי:הוצאות בע -

 .הטיולהכולל של  כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר -

 .ת במחיר הכוללמפורטו צאות שאינןהו -

 ל, ותי הקרקע ומיסי נמשינויים בתעריפי הטיסות, שיר -

 .24.07.19 יךהדלק והביטחון, החל מתאר   

מלץ גם להוסיף . מו)חובה(ביטוח בריאות ומטען **  -

לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. 

חפציו ו/או לטייל גרם למשיי לכל נזקית החברה אינה אחרא

 במהלך הטיול. שהיא סיבה כלמ

 למטייל ליום(. £ 6 -כ ל )נהוגהטיו למדריכיתשר  -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

 . 4425038כפר סבא, מיקוד  74ויצמן  רח' בדואר: וא פקס, בדוא"לבהרישום לטיול באמצעות טופס הרשמה בלבד 

 .2177333-054 או בוואטסאפ: tarbut.co.il-log@kdia ני:אלקטרו , דואר7428885-09, פקס 8868-211-072טל' 
 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

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

הם עם ספקים שונים,  הסכמים דמי הביטול מחושבים ע"פשמאחר . (עהת ההודיש לוודא קבל)תרבות תבל" 

 .אינם ניתנים לשינוי

אלא , רו בשום מקרה(ז)שלא יוחטייל למ £ 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  ה של ביטולבמקר •

 .הטיפולרישום ולדמי ה בפועל, ואז יתווסף המחיר ם(למופעי)כגון כרטיסים  כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אם

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

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 65%לחברה סך של  לפני היציאה, ישלם הימי עבוד 19-14מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%של  לחברה סך בודה לפני היציאה, ישלםע ימי 13-7מטייל המבטל בין  •

 .יולישלם המטייל את מלוא מחיר הטהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -ל מהחבמקרה של ביטול  •

 טל"ח        ם.    משתתפי 15יציאת הטיול מותנית במינימום   ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימים א' : הימי עבוד
 

 הכוללת אפשרות ביטול, מהבמקביל להרש פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,גבוהיםבשל דמי הביטול ה** 

המבוטח או קרוב משפחה מדרגה  רה של מחלה שליש לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במק .רישום

חו"ל פוליסת נסיעות ל ךל שיתאימו, וח"יטבב מים"זיו פתרונות חכאנו ממליצים על סוכנות הביטוח  ראשונה.

. כך לכל גיל ולכל מצב רפואייום מראש  240 ביטוח תאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה מאפשרתבה

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץח בעת אירוע בחו"ל וול חברות הביטמ מייצוג וליווי אישיתהינו 
 

 tarbut.co.il-@kdialog דוא"ל: 7428885-09פקס.   2116888-072:  טל'    

 054-2177333: פאוואטס                                                 

 מטיילים 30ל זוגי בקבוצה ש חדרלאדם ב £ 1,995: עלות החוויה
 מטיילים 25-29קבוצה של באדם בחדר זוגי ל £ 2,095                             

        מטיילים 20-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  £ 2,195                             
 מטיילים 15-19לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  £ 2,295                             

 . בארץ היעדים ושרותי התיירות השונ, המיסים ים במחירי הטיסותלשינוי המחיר כפוף. 1: ותהער
 רשמתם.        טל"חהמקום למקדימים הבטחת  -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 נספח אירועים - בלונדון מוסיקה ואמנות

 
   

                                                                                                            "האדומותהנעליים " המחולתיאטרון  17.12.19            "אותלו" אופרה 16.12.19 
  תיאטרון סדלרז וולס                                                              המלכותי  ית האופרהב   

 

 

 

 
 

       
 לאופרה אותלו )מחירי הכרטיסים 

 (8.10.19 -ב האופרה המלכותיבית יפורסמו על ידי 
  

 הבלט שלישיית מופעי  18.12.19
  המלכותי  ית האופרהב                 

 

 

 

 המשך.למות בונא את מפות הא אור

 

 תאריך
 מופע

מס' 
 כרטיסים

  מחיר קטגוריה

    "אותלו" האופרה 16.12.19

17.12.19 
  המחולתיאטרון 

 "הנעליים האדומות"
 

1 
 

18.12.19 
  בלטעי השלישיית מופ

 (!8.08.19חינם עד )

 
1  

  תשלום:סה"כ ל

 
 הערות

 

יזכו במקומות  -להרשם ימים דהמק הקודם זוכה!ניתן לבחור את הקטגוריות בשיטת כל  .1

 הטובים ביותר!

 קטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בזמן ההרשמה. .2

. אשר על 8.08.2019 עדכרטיסים שמורים לנו ולכן ה ,המינויים המופעים הינם במסגרת תכנית .3

 האפשר את הרישום וההזמנה.לץ להקדים ככל מומכן, 

 תם.ון לבטלם או לשנלאחר הזמנת הכרטיסים לא נית .4

 

 ________________________.ם: ___ש

 ________.____תאריך: ____________

 ___._____חתימה: ________________

 חירמ וריהקטג

1  

2  

3  

4  

5  

 מחיר קטגוריה
1 85 £ 

 מחיר קטגוריה
1 85 £ 
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 1קטגוריה  סגול

 2קטגוריה  ירוק

 3קטגוריה  כתום

 4קטגוריה  ורוד

 5קטגוריה  ירוק זית

 
( 10.198. -בת האופרה המלכותייפורסמו על ידי לאופרה אותלו )מחירי הכרטיסים 

  מות אולמפות ה 

 
 בית האופרה המלכותי

 מופעי בלטישיית אותלו ושלהאופרה 



 

 

 10 

 
 

 

 

 

 SADLERS WELLS -תיאטרון סדלרז וולס 

 "ותדומאהעליים נה" תיאטרון המחול



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 פרטים אישיים - 2019 חגיגת חורף בלונדוןל טופס הרשמה
 2019.07.24, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 עד: _____________________________קף בתו

 טלפון נייד: _____________________________

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 ______________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ___________מס' נוסע מתמיד: _________________

 2מטייל 

 :וןבדרכנא למלא בדיוק כפי שמופיע 

 ________________________ )בעברית(: מלא םש

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 _________טלפון נייד: ____________________

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 ______________________נוסע מתמיד: _____ רתחב

 ___________________מס' נוסע מתמיד: _________

 ועוד פינאייר, קתאי פסיפיק, אמריקן איירלינס, איבריה, בריטישכוללת את חברות התעופה  One Worldברית התעופה  *

 

 

 ________________________ _ מיקוד:__________________ יר:עכתובת: _________________________________ 

 __________,         ______________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקס: ________טלפונים

 E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 _____________ ._____________________________  טלפונים:_______________,  _______ם: _ש - ץבאראיש קשר 

 ______________________________ אחר:  גיא באום    איבגיגילית   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 

 הערות:
 

 .המלון תיבבובטיסות , טיולמקומות ב ור לגביאישוה וטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מה .1

 עמודים ריקים לחותמות.  ניש לפחותיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או  אין שליטהו גם לסוכני נסיעות, לנו כמארגני הטיול, כמ .3

 .ינו לבקשת המטיילים(על ידו זמנהו אם )גםוס טמקומות הישיבה במ

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

 il.cottarbu-http://www.k.בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  אותו ניתן לקבל במשרדי החברה, 

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא ווהמהו ת,הרשמה מחייבטופס ה עלתימה חה .5

 .הביטול

 7733321-054וואטסאפ: או ל 4288857-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

  ilut.co.tarb-dialog@kאימייל  או ל

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2תוך מ 1 דעמו

 לא    כן     יום מראש(:          240תקף  ומצב רפואי,גיל  יטוח נסיעות )בכללב הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 לאלא

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


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 2עמוד  

 כספים - 2019 חגיגת חורף בלונדוןל טופס הרשמה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *£ 1,995 לתשלום:הסכום 

 )**(  £ ______ תמיד:  הנחת מטייל מ

 (£ 575)+   £ __   ___ תוספת ליחיד בחדר:

  (פאונד)  £ ______ : 1סה"כ מטייל 

 (ך לנסיעהובטחון כפי שייקבעו בסמו , דלקכולל מיסי נמלא )ל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית               נפרדותמיטות 

 2מטייל 

 גידר זויל בחלמטי *£ 1,995 ם:לתשלוהסכום 

 )**(  £ ______ תמיד:  הנחת מטייל מ

 _______________________ שם שותף/ה לחדר: 

  (פאונד)  £ ______ : 2סה"כ מטייל 

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

  (1+2)מטייל   £ _             ___  :סה"כ לחיוב

 בקשות מיוחדות: ___________________________

 

מתייחס לאדם בחדר זוגי  £ 2,295 רהמחי .מטיילים 30זוגי בקבוצה של לאדם בחדר מתייחס £  1,995 המחיר *

 המחיר .מטיילים 20-24של  מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה £ 2,195. המחיר מטיילים 15-19 בקבוצה של

מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד **  .מטיילים 29-25לאדם בחדר זוגי בקבוצה של מתייחס £  2,095

אחרי  עבור הטיול הראשון£  25הנחה בסך  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..161.1אחרי 

 נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:לכל טיול נוסף מאז. £  10ריך זה, ועוד תא

____________________________________________________________________________________ 

 תך:לבחיר תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 ה בשני והיתר ,בהרשמה לאדם £ 800 לשאשון לום רתש (אירו 500בלים שטרות של לא מק. מט"ח )שטרות במזומן

 שלום במזומן. . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התוקביםעודשיים תשלומים ח

 ___ :מס. כרטיס: ________________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,____-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. ________________ _ ת.ז:____________, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 ,1908.8.עד תשלומים  6) מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(א מכבדים לבלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

 ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(

פי סעיף דמי הביטול את כרטיס האשראי על  אית לחייברשדה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה במי

 .14.11.19שבון עד **גמר ח ת הטיול.המופיע בתכני

 "חטל                                          .הראשון החיובביום ( מזרחיבנק ) הבוג העברות והמחאותתשלומים על פי שער כל ה

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבל רישום חתום טופס על סמך אך ורקשה הבטחת המקום תע חשוב:

 למען הסריש לוודא קבלת אישור רישום!  ת טפסי הרישום.טיס אשראי( ועל פי סדר קבלאו חיוב כר פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .רשם ולא יטופלילא יי טופס ללא פרטי כרטיס אשרא ספק:

 יבכם:לתשומת ל

, לרבות תנאי התשלום ר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית הטיולזה אני מאש טופס בחתימתי על

ות. רכישת בטוח נסיע-א, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או איל דמי הביטול מכל סיבה שהילא יתקבלו השגות ע והביטול.

 להביטושל דמי בד היציאה. י מועיום לפנ 30טח עד את הנרשמים אם הטיול מאושר ומובקשרי תרבות תבל בע"מ תיידע 

 פוליסה זויש לוודא ש .ישוםר טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים להוציא פו

צים על סוכנות הביטוח אנו ממלי ב משפחה מדרגה ראשונה.תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרו

ביותר. הפוליסה אישית ובמחיר הטוב ליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה תאים לכם פותש ",נות חכמים בביטוח"זיו פתרו

 . ואילכל גיל ובכל מצב רפ מראש יום 240אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 
 

 ____________________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: ___1שם נוסע 

 _____________________  חתימה: ______________ אריך:_____________  ת: _______2שם נוסע 
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