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 סמינר דואט: אמנות הציור ואמנות הבלט

 

 
תאריך יציאה: 
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 תאריך חזרה:
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 ימים 5

 

 :, למוסיקה ולבלטאמנותל מומחיםבהדרכת 

 

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

 חוקרת היסטוריה של מוזיאונים. מדריכה ותיקה ומנוסה.

 

 

 

מומחה לאמנות הבלט, בוגר בהצטיינות של אוניברסיטת  - גיא באום

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

 יקאליים, סוציולוגים ועוד.סאמנות הבלט מהיבטים מולמוסיקה קלאסית, ו

 

 

בלונדון המקושטת והזוהרת לקראת שנה אזרחית חדשה, מגיעות עונת אמנויות 

 האמנות לשיאן.  תערוכותנת הבמה ועו

יצרו קומפוזיציה איכותית ורבת  20 -רנסנס ובארוק, אימפרסיוניזם ואמנות המאה ה

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

המופעים. בערבים נצא לחוות שלוש יצירות מופת מקשת מושלמת של אמנויות במה 

בית האופרה  -ל מודרני(, בשניים מהתיאטראות החשובים בעיר )בלט, אופרה ומחו

יהלום  - (Sadler's Wells)המלכותי והקלאסי בקובנט גארדן ובתיאטרון הסדלרז וולז 

 כתר המחול המודרני בצפון מרכז לונדון.

 

 רצאה, בליווי דוגמאות בתמונה ובצליל. הלפני כל מופע תתקיים  

 הצהריים.  פסקתהעד  -ותרבות צא לסיור בדגש אמנות נבכל יום  

שעות אחר הצהריים תהיינה חופשיות, ותוקדשנה גם למנוחה ולהתרעננות, על מנת  

 הערב.  מופעשנגיע במיטבנו ל

 



 

 

 2 

 מציגים:     
 

 

  החגיגית בשיא עונת התרבותלונדון 

 איכותית וייחודית ,חוויה לימודית ורגשית
 

  רק ב"קשרי תרבות תבל"

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

 
 ונדוןלבמרכז  4*אירוח במלון בדרגת  

 

 מחול מודרניו ופרהא ,קלאסי בלט  :ערביםבבחירה ל םמופעי שלושה 
 

 ולל תערוכות הקבע ותערוכות מתחלפותכבחרים נ םמוזאוניב ההדרכ 
 

 הרצאות עומק על מופעי הערב להעשרה ותוכן נרחב  
 

  תוהכולל הרצא כנה מיוחד לפני היציאה לטיולהמפגש  
 

 יול הדואג לפרט ולפרטיםטמנהל  
 

 לכל מטייל תאישי הקלט ואוזניממערכת שמע קבוצתית, הכוללת  
 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 
 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול  
 

 ל היתרונות במחיר אטרקטיביכ -לא פחות חשוב ותמורה מלאה לכספך!  
 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 דעו 57£ :81.70.62רשמים עד נלמיוחדות  תוהטב 
 

 "קשרי תרבות תבל" 
 ! חוויה מתרבות אחרת                       
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 :הסמינרתכנית 
 

  הגלריה הלאומית לאמנות -לונדון  - ת"א 18.12.2' איום  ,1יום 

תביא אותנו , הבוקרשעות ב אביבל מתטיסה ישירה 

נצא משדה  .(London) לונדון המאוחדת הממלכה לבירת

 לגלריה הלאומית לאמנותנגיע והתעופה היתרו 

(National Gallery) , אוסף קורטוהולדלסיור בתערוכת 

שם נראה את יצירות המופת של האימפרסיוניזם הצרפתי 

ערוכה טהולד האוניברסיטאי. התראשר שייכות למכון קו

לוטרק, -סזאן, טולוזכוללת עבודות נפלאות של 

. לצד הציורים הללו יוצגו יצירות אימפרסיוניסטיות אהובות מאוספי הגלריה רנואר, מאנה וסרה

 הלאומית.

 בשעות אחר הצהריים נגיע לבית המלון במרכז לונדון בו נשהה בארבעת הלילות הקרובים.

 

 

  מופע הבלט "מפצח האגוזים" -ית לאמנות הלאומ הגלריה 18.12.3 'ביום  ,2יום 

 מופע הבלטארוחת הבוקר נתכנס להרצאה על  לאחר

 לביקורנצא  בסיומה. בה נצפה הערב "מפצח האגוזים"

, (National Gallery) בגלריה הלאומית לאמנותחוזר 

לסיור מודרך באוסף הקבוע: בגלריה האוסף הטוב והמאוזן 

ת משלהי ימי הביניים ביותר של תולדות האמנות המערבי

והרנסנס ועד תקופת האימפרסיוניזם ברבע האחרון של 

"נישואי . כולל פנינים נדירות במיוחד כמו 19 -המאה ה

הזוג ארנולפיני" של ואן אייק, "ונוס ומרס" של בוטיצ'לי וה"מדונה של הסלעים" של לאונרדו 

 למופע הבלט. נצא ערבלקראת  .בשעות הצהריים נחזור למנוחה במלון דה וינצ'י.

 

ית האופרה בב מופע בלטב נצפהבשעות הערב  

לב ב ,בקובנט גארדן )Royal Opera House( המלכותי 

לונדון. נצפה ביצירה החגיגית ביותר לחג ליבה של 

אחת , מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי ,המולד

המופע  היצירות המוסיקאליות המפורסמות בעולם.

ירות, הווירטואוזיות העשיבוצע ע"י אחת הלהקות 

כשאת התפקידים הראשיים ירקדו  ,בעולםוהדרמטיות 

 .גירובוואדים מונט-מריאנלה נונייז וכוכבים ה

 (הפסקה אחתדקות, וכולל  20 -ו כשעתיים, נמשך 19:30)המופע מתחיל בשעה 
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 "כרמן"האופרה ו -ט במוזיאון הלאומי לאמנות יגלריית טי 18.12.4 'ג, יום 3יום 

לגלריית טייט נצא בנסיעה קצרה ארוחת הבוקר לאחר 

התפצלה  2000בשנת  .(Tate Britian) במוזיאון הלאומי

גלריית טייט הלונדונית לטייט בריטיין וטייט מודרן שם נבקר 

, ובו 15 -הגלריה מציגה אמנות בריטית מן המאה המחר. 

. ננוע בין 20 -וה 19 -נמצאת מיטב היצירה האנגלית במאות ה

, לשקט המים בציור טרנרהסוערים של הים בציורי גליו 

. נעמוד על מילייהפרה רפאלי הכולל את "אופליה" של 

ורוסק ונופץ במאה  19 -הגישה הרומנטית מלנכולית הוויקטוריאנית ועל אידיאל היופי שטופח המאה ה

פת למופע . בשעות הצהריים נסיים את הביקור ונחזור למלוננו למנוחה לקראת יציאה משות20 -ה

 בערב.

בית האופרה ל נצא יחדיו פעם נוספתהערב  בשעות

בקובנט גארדן לאופרה  )Royal Opera House (המלכותי

 ג'ורג' ביזהשם נצפה ביצירתו האלמותית של , "כרמן"

המשלבת אהבה, מיניות, אלימות וקנאה. הפקת האופרה 

המלכותית של לונדון נחשבת מהמפוארות בעולם ואת 

מתיאטרון אשי של כרמן תבצע כוכבת אורחת התפקיד הר

 האופרה סטניסלבסקי במוסקבה קסניה דודניקובה.

 (, וכולל הפסקה אחתועשרים דקות , נמשך כשלוש שעות19:00המופע מתחיל בשעה )

 

 

  מחול מודרני "אגם הברבורים" - טייט מודרן מוזיאון 18.12.5' דיום  ,4יום 

המחול  מופעעל  חרי ארוחת הבוקר, נתכנס להרצאהא

 ערב.שנצא לראות ב צ'ייקובסקישל  "אגם הברבורים"

 טייט מודרןבמוזיאון  מרתק נצא לביקור מכןלאחר 

)Tate Modern(.  נצפה ונשמע הסבר מפורט על תחנת

הכוח שהפכה למוזיאון, על צמד האדריכלים השוויצרים 

Herzog & De Meuron ה הלאומית יהבונים את הספרי

ים, וכמובן נתבונן באוספי הקבע של החדשה בירושל

, ציור מסדרת "מטמורפוזה של נרקיס" של דאליהמוזיאון הכוללים יצירות מפתח מודרניות ובכללן 

ועוד. נמשיך ונבקר גם במגוון תערוכות זמניות במוזיאון בניהם: המיצב המפואר  הוקניציורי הבריכה של 

נות הענק שנחשב לאחד מחללי התצוגה הגדולים בחלל הטורבי טניה ברוגוארה ל האמנית הקובניתש

מחשובות אמניות הטקסטיל במאה  ,בתערוכה הרטרוספקטיבית של אנני אלברסנתבונן  בעולם.

כריסטיאן לסיום הביקור נעבור ונצפה ביצירתו של  .וזף אלברס'גואשת האמן הנודע  ,העשרים

שעות.  24ונמשכת  2010ב הינה משנת , היצירה שהוצגה גם בישראל במוזיאון תל אבימרקלי "השעון"

האמן קיבץ קטעים מסרטים שונים ידועים וידועים פחות, ויצר רצף חדש של זמן ובו רסיסי נרטיבים 

 שונים.
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"אגם  מודרניהמחול הלמופע נצא  בשעות הערב

 בתיאטרון הסדלרז וולז של מת'יו בורןהברבורים" 

)Sadler's Wells( .ול המצליחה מדובר כמובן בהפקת המח

שנים.  23בכל הזמנים אשר מועלת ברחבי העולם כבר 

עיבד את יצירתו של  בורן מת'יוהכוריאוגרף המודרני 

מבלט קלאסי לסיפור אימה פרוידיאני. בדיוק  צ'ייקובסקי

עבר שיפוצים מודרניים רבים  17 -כמו שהתיאטרון מהמאה ה

 ר בכל הזמנים לדעת רבים.כך גם אגם הברבורים, ואנו נצפה בגרסה המצליחה ביות

 (חתא, נמשך כשעתיים, וכולל הפסקה 19:30המופע מתחיל בשעה )

 

 ת"א - לונדון 18.12.6 ה'יום  ,5יום 

לשדה התעופה  צא בנסיעהלאחר ארוחת הבוקר במלון, נ

 לטיסה ישירה חזרה ארצה. נחיתה בשעות הערב. ,רו'הית
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 : ותהער
 

יעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית תכנית הטיול המופ .1

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

 .ההדרכה ו/או מנהל הסמינרצוות או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של 

 נים את כל החדרים במלון כחדרים ללא עישון. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח חדריאנו מזמי .2

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

 תהייה כמובן מקלחת או אמבטיה(.

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

  .מראש 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 

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

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .5

בחירת  .לנוסע הלוך ושוב 120£כרוכה בעלות של  21בשורה בחירת מושב רגיל במחלקת תיירים  .6

מושבים אלו לנוסע הלוך ושוב.  50£כרוכה בעלות של  22-25מושב רגיל במחלקת תיירים בשורות 

 וכל לאשר רק לאחר כרטוס הקבוצה כולה ועל בסיס מקום פנוי.נ

 .ניתן לקבל זיכוי על הטיסות ולהזמינן עצמאית .7

עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי  .8

שר מלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפ

סות הינם הטובים ילנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והט

  ביותר שבאפשרותנו להציע.

האופרה, ולכן הכרטיסים שמורים לנו עד בתי המופעים הינם במסגרת תוכנית המנויים של  .9

 על כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמנה. . אשר26.7.18

פרטים  -י המופעים אינם כלולים במחיר, ניתן לבחור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע מחיר .10

 בנספח אירועים. 

 רוע.יההרצאות פתוחות לכל המשתתפים, גם אם לא רכשו כרטיסים לא .11

 קשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים לאירועים שיתקיימו בערבים.  כםאנו ניצור את .12

 טל"ח
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 ללא ריבית והצמדהתשלומים  6 עדו £75 :18.7.26עד לנרשמים  הטבה מיוחדת

  .1.01.15הוא מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי  "תבל "קשרי תרבות מטייל מתמיד עם 
 .לכל טיול נוסף ליש"ט 10עבור הטיול הראשון, ועוד  ליש"ט 25הנחה נוספת בסך המתמיד:  למטייל

 

 המחיר כולל: 

  .ללונדון ותרישיות סדירו תטיס טיסה:     

  .כוכבים 4ברמת  ,מרכזי מלון לינה:      

  לאורך כל הטיול.ארוחות בוקר  כלכלה:  

 הסעות על פי התכנית. :תחבורה

שני מדריכים מצוות ההדרכה של "קשרי  הדרכה:  

 .תרבות תבל" ומנהל ארגוני

 בארץמורחב מפגש הכנה  -

 הרצאות הכנה למופעים המוסיקליים -

  תואישי ותוזני, כולל אתקבוצתימערכת שמע  -

 כמפורט בתוכניתדמי כניסה לאתרים  -

 מסים עירוניים -

 מקומייםנותני שירות לתשר  -

  :18.7.26עד לנרשמים הטבה מיוחדת  -

 .ללא ריבית והצמדה תשלומים 6 -ו  £ 75 

 המחיר אינו כולל:

 .£ 395בסך  זוגיבחדר  יחידתוספת ל -

 נסיעה ע"י ל וךכפי שייקבע בסמ: מיסי נמל, דלק ובטחון -

  (£ 175 -כ :18.7.18 -. )המחיר נכון לחב' התעופה  

 .וחות שאינן מפורטות בתכניתאר -

 כניסות למופעים בערבים  -

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

 .הטיולכל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

 .הכוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

 ל, שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמ -

 .18.7.18 יךהדלק והביטחון, החל מתאר   

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

לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. 

ו/או לחפציו שייגרם למטייל  לכל נזקהחברה אינה אחראית 

 במהלך הטיול. שהיא מסיבה כל

 למטייל ליום(. ליש"ט 6 -כ הטיול )נהוג למדריכיתשר  -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

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

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

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

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

הם ם שונים, דמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקישמאחר . (יש לוודא קבלת ההודעה)תרבות תבל" 

 .אינם ניתנים לשינוי

אלא , )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  £ 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועל, ואז יתווסף המחיר )כגון כרטיסים למופעים( כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אם

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

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

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  85%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13-7מטייל המבטל בין  •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

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

 הכוללת אפשרות ביטול, במקביל להרשמה פוליסת ביטוחיצים להוציא אנו ממל ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

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

פוליסת נסיעות לחו"ל  ךל שיתאימו, בביטוח" "זיו פתרונות חכמיםאנו ממליצים על סוכנות הביטוח  ראשונה.

. כך לכל גיל ולכל מצב רפואייום מראש  180 ית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה מאפשרת ביטוחבהתאמה איש

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל  מייצוג וליווי אישיתהינו 
 

 dialog@k-tarbut.co.ilדוא"ל:  09-7428885פקס.   072-2116888טל':      

                                               

 

 מטיילים 30לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  £ 1,795: עלות החוויה
 מטיילים 25-29לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  £ 1,895                             

 מטיילים 20-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  £ 1,995                             

 . 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           

 

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

 
   

                  "כרמן" האופרה 4.12.18         "מפצח האגוזים" מופע הבלט 3.12.18 
  בית האופרה המלכותי           המלכותי                                                         בית האופרה 

 

 

 

 
 

       
 

  

  מופע המחול "אגם הברבורים"  5.12.18

  תיאטרון סדלרז וולס

 

 

 ראו נא את מפות האולמות בהמשך.

 

 

  מחיר קטגוריה כרטיסיםמס'  מופע תאריך

    "מפצח האגוזים" הבלט 3.12.18

    "כרמן" האופרה 4.12.18

                                            "אגם הברבורים" המחול 5.12.18

  סה"כ לתשלום:

 
 הערות

 

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

 ים ביותר!הטוב

 קטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בזמן ההרשמה. .2

. אשר על 26.7.2018 עד, ולכן הכרטיסים שמורים לנו המינויים המופעים הינם במסגרת תכנית .3

 כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמנה.

 לאחר הזמנת הכרטיסים לא ניתן לבטלם או לשנותם. .4

 

 _____.שם: ______________________

 ________.____תאריך: ____________

 ___._____חתימה: ________________

 מחיר קטגוריה
5 80 £ 

 מחיר קטגוריה

1 190 £ 

2 180 £ 

3 160 £ 

4 105 £ 

5 85 £ 

 מחיר קטגוריה
1 85 £ 
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  ות מאולמפות ה 

 
 בית האופרה המלכותי

 כרמן והאופרהמפצח האגוזים הבלט 
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 SADLERS WELLS -תיאטרון סדלרז וולס 

 מופע המחול "אגם הברבורים"



 

 

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

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

 

 פרטים אישיים - 2018 בלונדון אמנותלסמינר  הרשמהטופס 
 18.07.2018, 1נספח לתוכנית מס' 
 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 טלפון נייד: _____________________________

 הושבה בתשלום במחלקת תיירים: ____________

 אוכל בטיסה: צמחוני/רגיל/דיאבטי/אחר: ______

 ______: __________ל אל על נוסע מתמיד ש מס'

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 טלפון נייד: _____________________________

 הושבה בתשלום במחלקת תיירים: ____________

 אוכל בטיסה: צמחוני/רגיל/דיאבטי/אחר: ______

________________ :ל אל על שמס' נוסע מתמיד 

 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          __________________פקס: __________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 _____________________ אחר:   יום עיון  חברים  ניוזלטר  גילית איבגי   ?הטיולנודע לך על כיצד 

 

 הערות:

 .ובבית המלון , במופעים, בטיסותטיולמהווה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו  .1

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

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.מקומות 

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

 tarbut.co.il-w.khttp://wwניתן לקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

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

 .הביטול

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

 tarbut.co.il-og@kdialלדוא"ל: או  7428885-09לפקס:  

 לא  כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  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 - 2018 בלונדון אמנותלסמינר  הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 

 למטייל בחדר זוגי  £ 1795*                 הסכום לתשלום:

 )*(  - £ _____    **   הנחת מטייל מתמיד:

   (£395+ ) £ _____           : בחדר תוספת ליחיד

  ליש"ט  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) ליש"ט    : __________לחיוב סה"כ

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 

 למטייל בחדר זוגי  £ 1795 *          הסכום לתשלום:

 (*)  - £ _ _____ ** הנחת מטייל מתמיד:

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 ליש"ט_______                : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

מטיילים  25-29בקבוצה של מטיילים ומעלה.  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  יש"טל 1795המחיר  *

 ליש"ט לאדם בחדר זוגי. 1995מטיילים המחיר  20-24בקבוצה של  .אדם בחדר זוגיל ליש"ט 1895המחיר 

  בות תבל"למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תר  ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

נא לציין את לכל טיול נוסף מאז.  ליש"ט 10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  ליש"ט 25הנחה בסך 

 הטיולים בהם השתתפת:

_________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבדמסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים בבכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם £ 700 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

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

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

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים  .החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד)

 להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(. ניתן. 18.7.26 עדנרשמים ל ללא ריבית והצמדה תשלומים 6עד ) _____  ב:

ף דמי הביטול , החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעימכל סיבה שהיאבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, 

 המופיע בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

תשלום ראשון בקשרי תרבות תבל,  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן בפועל

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:קבלת אישור רישום! 

בלות בריאותיות העלולות למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מג אינו מתאיםאך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.ללהפריע למטייל במהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 __________________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: __________2שם נוסע 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את לשלוח  אנ
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