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 אזור:ל מומחיםבהדרכת 

 
היסטוריון של ימי הביניים, היסטוריה אירופית, חברתית  -ד"ר אפי שהם שטיינר 

 יהודית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.ו
 
 
 

 ת כיועצת ומרצהמרצה ומדריכה בנושא נצרות וצליינות. משמש -יסכה הרני 
במשרדי הממשלה בכלל ובמשרד התיירות בפרט. זוכת  ,לידיעת הארץ במוסדות

 מטעם אוניברסיטת לוצרן. 2013לשנת  פרס הר ציון
 
 
 
 

 מומחית לגרמניה ולתולדות האמנות וארכיטקטורה. -נורית גוטהלף 
 

 

 

ת, הנוצרית והיהודית, טיול זה עוסק במעשה הרקמה העדין השזור מעולמן של שתי תרבויות אחיו

במרחב גיאוגרפי יפהפה. זה בצד זה, פרחו חיים נוצרים מרשימים וחיים יהודיים עתירי תרבות והישגים 

רוחניים וחומריים. בצילו של היופי הנשגב של הקתדרלות שנבנו בערי גרמניה בימי הביניים והטירות 

אלו שגבו  -הקשים בין שתי תרבויות  הקסומות שלאורך הריין, הייתה זירת התרחשותם של העימותים

 מחיר כבד מן היהודים ונצרבו בתודעת שתי הדתות לדורות.

. וקלןבשפייר, טרייר בה הומצא הדפוס,  במיינץ, עירו של רש"י, בוורמסנטייל במסלול ייחודי 

 .קשורים לתקופה ולמקומות בהם נבקרוסיפורים הת ואגדנשמע 

 

 תאריך יציאה:
2.07.18 

 חזרה לארץ:
8.07.18 

ימים  7
 מלאים
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  לטייל עם

 "קשרי תרבות תבל"

 גרמניה של ימי הבינייםב

 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר !
 

 ב"קשרי תרבות תבל" שילוב של חוויה רגשית והעשרה

 :ה, נופיה ותרבותגרמניהאינטלקטואלית במפגש עם    

 

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי עם המומחים לנצרות, יהדות והאזור

 והקשר ביניהם ,רץ זהמיוחד על היסטוריה יהודית ונוצרית בחבל אגש ד

 ובכנסיות בפרט ,הדרכה מורחבת בנושא אמנות וארכיטקטורה בגרמניה בכלל

 העמקה לא שגרתית ורבת פנים בזכות צוות ההדרכה המורחב

 לטיול לפני היציאהמפגש הכנה מיוחד 

 ברמת ארבעה כוכבים בלבד, שניהם שני בתי מלון        

 יה אישית לכל מטיילמערכת שמע קבוצתית, הכוללת אוזנ

 במהלך הטיול, הכל כלול במחיר( Optionals)אין תשלומים נוספים 

  הזמן מנוצל נטו, אין זמן חופשי במהלך הטיול

 חבורת מטיילים איכותית ביותר       

וטיפול תשלומים ללא ריבית והצמדה  10 עד אירו, 57הטבה מיוחדת לרישום מוקדם: הנחה בסך        

P.I.V בצ'ק אין בבדיקות הבטחון ללא תורלטיפול ליווי של נציג מנתב"ג  - ציאה מהארץבי ,

 ובביקורת הדרכונים!

   

 

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה סמינר מטייל

 מצוות 
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האם אסטריקס היה יהודי? או: מה עושות 
עצמותיהם של שני חזירי בר גדולים ונדירים 

ושל שפנים וארנבות בין השרידים 
הארכיאולוגיים בבור האשפה שמתחת 

למגוריהם של השמש והרב בבית הכנסת 
 היהודי העתיק של קלן?

 :תכנית הסמינר

 

 קובלנץ - פרנקפורט - ל אביבת   ,2.07.18  'ב ום, י1 וםי

למרכז בנסיעה נצא לאחר קבלת המזוודות , (Frankfurt am Main) פרנקפורטלס מתל אביב נטובוקר ב וקדםמ 

ר בכיכנסייר  .בסגנון גותי 13 -, שנבנה החל מהמאה ה (Dom)דוםבשם נתחיל את סיורנו  פרנקפורט, העיר

ור בעיר, בסיום הביק, שרוב בתיה משוחזרים בנאמנות למקור ,(Roemer) הרומר - המרכזית העתיקה של העיר

 ן בשני לילות הראשונים.בה נלו (Koblenz) לקובלנץנשים פעמינו 

 
 

 ,  קלן07.183.'  ג, יום 2 יום

 

היא מן הערים החשובות והמרתקות בצפון מערבה של גרמניה. נבקר  (Köln) קלן

של העיר שתחילת בנייתה בימי הביניים וסיומה רק  (Koelner Dom) בקתדרלה

. קתדרלה זו התהדרה בתואר המבנה הגבוה 19 -המאה ה במחצית הראשונה של

עת נטלה אנדרטת  ,1884בעולם עד שנת 

 בבירה האמריקאית את התואר.  וושינגטון

 מהמפורסמים שבאוצרות הקתדרלה הם

המפואר והגדול מסוגו  הרליקוואר

במערב עם שרידי "שלושת המאגים", וצלב "גרו" מהמאה העשירית, הצלב 

העתיק ביותר מצפון לאלפים. כאן נספר את סיפורה וגדול ההתלת מימדי, 

 ,שחייתה במנזר בקלן ,אדית שטיין ,יחודי של הקדושה הנוצרית ממוצא יהודייה

. נראה את האנדרטה הייחודית לשואה 1998והוכרזה כקדושה בקתדרלה בשנת 

נמשיך לכיכר העירייה הישנה ונבקר  ,ליד הקתדרלה דני קרווןשהקים האמן 

מוקם במקום מוזיאון הולך ו. בימים אלו היהודי הנמצא לידההרובע די בשרי

 - Miquaהנקרא  ,שיתעד את החיים היהודיים בקלן של ימי הביניים. אנו נפגש עם צוות ההקמה של המוזיאון

ורמז למקווה היהודי מימי הביניים הנמצא  (Mittel Quarter)אמצע הרובע  ראשי התיבות של המילים הגרמניות

ות והרצון יהמשלב בין החפירות הארכיאולוגיות העדכנ ,נחשף לשיקולים שמנחים את מעצבי האתר .מקוםב

לשמר ולהציג את הממצאים באופן המודרני ביותר. נראה ונשמע על חלק מן הממצאים שנחשפו ויוצגו במוזיאון 

בקובלנץ נחזור למלוננו . בתום הביקור 21 -ונקבל הצצה אל העבר ואל הדרך בה משמרים את העבר במאה ה

 .מוזל - על מפגש הנהרות ריין השוכנת
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 ירילאורך המוזל בואכה טר , 07.184.'  ד, יום 3 יום

אחת מדרכי הנוף היפות  ,(Mosel) עמק המוזליום ניסע לאורכו של ה

היה אחד החשובים בימי  ,ייןהזה, ארץ כרמי  אזורביותר בגרמניה. 

קרל ביניימית בעת שיורשי  - ה הימיהביניים ונפל בחלקה של גרמני

בשל  ,את ממלכתו הגדולה בוורדן 824הם בשנת יחילקו בינ הגדול

אחת הערים העתיקות ביותר  ,(Trier) ריטרילעיר נגיע כרמי היין. 

מתהדרת במסורת רומית , הןבגרמניה אם לא העתיקה שבה

. את עיקר , וברחובות ציורייםלספירה 2 -אימפריאלית מהמאה ה

יבותה היא יונקת מנוכחותם של הרומאים בעיר מהעידן הטרום חש

שהביא להתנצרותה של  הקיסר קונסטנטינוסגם עירו של  הייתהיר יאך תושביה מתפארים בכך שטר ,נוצרי

סוציולוג, לידתו של פילוסוף, כלכלן,  רטרייר ידועה גם כעיהאימפריה הרומית באמצע המאה הרביעית. 

מייסד העתידי של , ה(Karl Marx) קרל מרקס ,וציאליסט מהפכני גרמני ממוצא יהודיהיסטוריון, עיתונאי וס

, (Basilika Aula Palatina) קונסטנטינוסהרומית של  בבזיליקהנבקר  התנועה הקומוניסטית והסוציאליסטית.

במהלך  ,שהפך לימים לארמונו של הבישוף והיה גם האתר בו קידשו יהודי העיר את השם מושב הנציב הרומי

 בקתדרלה העירוניתמסע הצלב הראשון. נבקר גם  - 1096הפרעות שפקדו את יהודי חבל הריינוס בשנת 

המתפארת בכך שאת שרידי הקדושים המצויים בה הביאה 

 קונסטנטינוסאמו של  הלנהמירושלים, עיר הקודש, 

 לאחר הפסקת הצהריים נבקרתה נוצרית עוד לפני בנה. ישהי

 (Porta Nigra) הפורטה נגרהביותר  המרשיםרומי ה באתר

לעיר שער כניסה עתיק ומרשים  -הוא השער השחור 

המוקדשת לסימון  ,11 -שהשתמר ובו גם קפלה מן המאה ה

הפטרון  שהפך לקדוש 11 -, נזיר יווני בן המאה ההקדוש

 וב, (Mannheim) במנהיים מלוננו יסע לנבתום הסיור המקומי. 

 .ארבעה לילותלמשך נלון 

 

 שפייר  ,8.17.05  ה', יום 4יום 

וכאן נתחיל את  ,בעברית ,שפירא - (Speyer) שפיירלניסע הבוקר 

 בקתדרלה נתחיל " בהן נבקר.שו"םהקהילות "שלוש טיולנו באחת מ

הוכרזה אתר וש ,12 -וה 11 -המקומית שנבנתה במהלך המאות ה

מן גרמניים הקיסרים ה ובשלה יופיי ,מורשת עולמי בשל עתיקותיה

רחוב בשרידי  נבקר .בה קבוריםההשושלת האוטונית הסאלית 

והמוסדות היהודיים מימי הביניים. נראה  חצר בית הכנסת, היהודים

את שרידי בית הכנסת ואת המקווה המקומי שהשתמרו להפליא. 

 יים.הישן הבנוי בסגנון הבארוק ובשער הכניסה המרשים של העיר ששרד מימי הבינ העירייהבבית נבקר גם 

 מלוננו במנהיים.נחזור ל
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   וורמס ,8.17.06' ו, יום 5יום 

בו  בבית הקברות היהודי העתיקנפתח ו  (Worms)וורמסל נצא בבוקר

ם קברו וביניה היהודית, קבורים כמה מחשובי רבניה ופרנסיה של הקהילה

נברר מה ומי הביא יחודי. יוסיפורו ה מרוטנברגר' מאיר בן ברוך של 

שנים לאחר שמת "עזוב ונשכח מטובה"  14צמותיו של הרב החשוב לפדיון ע

נמשיך במבצר באלזס וכיצד הובאו עצמותיו חזרה לעיר הולדתו וורמס. 

נבקר ו ,)המשוחזר( של קהילת יהודי וורמס לבית הכנסת העתיקדרכנו ב

אולם  ,הנמצא "בבית החתונות" בשרידי מקווה טהרה ובמוזיאון היהודי

 העתיק מימי הביניים.  השמחות הקהילתי

היא מן העתיקות וקתדרלה המוקדשת לפטרוס הקדוש  ,(St. Peter Dom)של העיר  קתדרלהל משיךנ

נדון גם בחשיבותה של וורמס לתהליך ו ,מרטין לותרלמרגלות פסלו של  סייםנוהמרשימות בגרמניה. 

 .במנהיים למלוננו נחזור הביקור בתום הרפורמציה בגרמניה.

 

 מיינץ , 8.17.07ת  בשם , יו6יום 

כנסיית סטפן בנבקר  ,בעברית מגנצא, (Mainz)מיינץ לעיר את היום נקדיש 

ונתרשם מחלונותיה  ,14 -, כנסייה גותית מן המאה ה(Stephanskirche) הקדוש

 נרד רגלית. מארק שאגאלם של האמן היהודי ייחודייויטראז'ים בטרים ומעה

  .(Gutenberg-Museum) יאון גוטנברגבמוזלסיור  ,חלקה העתיק של העירל

ר גנב, יהודי נשמע סיפורים מרתקים אודות חיי הקהילה כדוגמת הסיפור על כומ

  .11 -יהודיים מהמאה ה מעולמם של "אנשי עסקים" -עבריין ואציל סחטן 

לאחר הפסקת הצהריים בצהריים נוכל לשוטט בשוק יום השבת שבמרכז העיר, ו

הייתה  8 -אשר למן המאה ה, (St. Martin Dom) תדרלה הגדולהבקבקר נ

 .נהייםבמלינה . למרכז הכנסייתי שמצפון לאלפים

 

    תל אביב -ש בית הכנסת החד -מיינץ ,  8.107.8  'א, יום 7יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא עם המזוודות מהמלון וניסע לשדה התעופה 

העתיק  הודיבית הקברות היבבפרנקפורט. בדרך נעצור במיינץ לביקור 

, 19 -ה ושימש לקבורה בהפסקות עד למאה 11 -מאה ה, שנוסד בשבעיר

נשרף ש בית הכנסת החדשל נעבור מכאןאז נחנך בית הקברות החדש. 

נחנך  2010בשנת ו ,1938באירועי ליל הבדולח בנובמבר על ידי הנאצים 

חינת זהו בניין יוצא דופן מבבית הכנסת "מאור הגולה", בדיוק באותו מקום. 

מנואל אותו תיכנן האדריכל  אייקון אדריכלי בולטוהינו צורה, נפח וצבע, 

הצורה הייחודית של הבניין נובעת מתרגום אבסטרקטי של חמש הרץ. 

תוך כדי רמיזה למעמדו הרוחני הרם. במבט ראשון השימוש באותיות כמוטיב  -האותיות במלה "קדושה" 

וים והפנים שנוצרים בתוך הבניין מצדיקים את המאמץ. המבקרים חו גיאומטרי נראה מעט ישיר מדי, אבל חללי

שורה של חללים משתנים עם פרופורציות לא שגרתיות וחלונות חריגים שמחדירים את האור הטבעי מן החוץ 

נו חזרה פרנקפורט לקראת טיסתבתעופה הדרכנו לשדה משיך בנלאחר הפסקת הצהרים  בצורות שונות.

 לישראל.
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 הערות: 

נית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה תכ .1

מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל 

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

 בבתי המלון. ו/או מיטות זוגיות  Non-Smokingניתן להבטיח חדרי  לא .2

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

מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס 

 ת(. )להבדיל מהזמנות אישיו

במידה וחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו את  .4

נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה כדי ש הבקשה מוקדם ככל האפשר

 .את מבוקשכםבאפשרותנו להבטיח . אין לגבי מקומות הישיבה היא של חברת התעופה בלבד

ליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון. ע עקב .5

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

 בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו

 להציע.

 . הלוך ושובלנוסע,  35€כרוכה בתשלום של בטיסות )חלון, אמצע או מעבר(  ' תייריםבמח בחירת מושב .6

תיירים הוא מושב  ')מושב מועדף במח הלוך ושובלנוסע,  120€של תשלום זמנת מושב מועדף כרוכה בה .7

 (. ם מרווח יחסית גדול יותר לרגלייםע ם ובד"כהממוקם במושב הסמוך ליציאת חירו

 בהתאם, עלות ללא, ההמראה לפני שעות 24 -מ החל אין ק'צ אונליין בתהליך הושבה לבחור גם ניתן .8

 .המושבים לזמינות

 .V.I.Pוטיפול והצמדה  ריבית ללא תשלומים 10אירו, עד  75 בסך הנחה :מוקדם לרישום מיוחדות הטבות .9

יקות הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת בבד תור מאיץליוויי של  נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ

 טל"ח             הדרכונים!

 

 

 :הטיסות



 
7 

 

 
 

 :2.1822.ד עלנרשמים מיוחדת  הטבה

 בנתב"ג! P.I.Vתשלומים וליווי  10עד , לנוסע הנחה אירו 57

 .לנוסע אירו 30הנחה בסך  - 23.2-8.3.18 לנרשמים בין

 :1.01.15 -נסעו החל מהש "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות מתמידיםלמטיילים 
 אירו לכל טיול נוסף מאז! 10 ועודמתמיד, מטייל לאירו  25בסך  נוספתהנחה 

 

 המחיר כולל: 

 אל עלבחברת וישירות טיסות סדירות    טיסה:    

 כוכבים 4ברמת מלון בתי שני    לינה:     

 ארוחות בוקר    כלכלה: 

 שלושה מדריכים מצוות ההדרכה של    הדרכה: 

  קשרי תרבות תבל                

 תחבורה לפי התכנית  תחבורה:

 מפגש הכנה בארץ  -

 של מיוחדת  בהפקהמקראה מהודרת  -

 קשרי תרבות תבל            

כולל אוזניות קבוצתית מערכת שמע  -

 אישיות

 דמי כניסה לאתרים -

  מקומייםנותני שירות לתשר  -

 :8.122.2עד לנרשמים 

תשלומים ללא  10ד אירו לנוסע, ע 75הנחה בסך 

בבדיקות הבטחון, בצ'ק  P.I.Vריבית והצמדה וליווי 

 אין ובביקורת הדרכונים

 המחיר אינו כולל:

 330€בסך של תוספת בחדר ליחיד  -

כפי שייקבע בסמוך לנסיעה ע"י חברת  נמל, דלק ובטחוןמיסי  -

 (€411 -כ כיוםהמחיר ) התעופה

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 (כביסה, שתייה, טלפון וכו') ת בעלות אופי אישיהוצאו -

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

  וצאות שאינן מפורטות במחיר הכוללה -

ל, הדלק נמהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי  -

 7.2.18מתאריך והביטחון, החל 

 לנסות ממליצים אנו, ליחיד התוספת של הגבוה הסכום לאור  *-

 לחדר ה/שותף ולמצוא

ביטוח הטסה למומלץ גם להוסיף . (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

חברה אינה אחראית . הרפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. לכל נזק

 (3X3X7). (למדריך ליום אירו 3 -הטיול )נהוג כ תשר למדריכי -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

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

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

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

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

 .הם אינם ניתנים לשינוידמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שמאחר . (קבלת ההודעה

 אלא אם, )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  € 75, למעט לא ישולמו דמי ביטוליציאה, ימי עבודה לפני ה 31עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר 

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

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

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 75%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13-7מטייל המבטל בין  •

 .ל את מלוא מחיר הטיולישלם המטייהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

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

יש לוודא  .רישום הכוללת אפשרות ביטול, במקביל להרשמה פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

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

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

מייצוג וליווי . כך תהינו לכל גיל ולכל מצב רפואייום מראש  180 ת ביטוחומאפשר קשרי תרבות תבל למטייליאטרקטיבית ומיוחדת 

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

 

 09-7428885פקס.      072-2116888טל':        

                                               

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד , המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 מתם.  טל"חהבטחת מקום למקדימים הרש -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 יילים מט 30של  וצהבקב לאדם בחדר זוגי ,7951 € :עלות החוויה
 מטיילים 29-02בקב' של  לאדם בחדר זוגי ,8951 €                       

 מדריכים מומחים!( 3)עם 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

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

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

 פרטים אישיים - גרמניה ימי הבינייםיל מטי לסמינר טופס הרשמה

 7.2.2018, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 _________ אחר: דיאבטי / / צמחוני :בטיסות וכלא

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

 א מעונייןל    מעוניין           הלוך וחזורלנוסע  €35של 

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

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  120€של 

 _______________________ :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:דיאבטי / בטיסות: צמחוני / וכל א

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

 א מעונייןל    מעוניין           הלוך וחזורנוסע ל €35של 

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

 א מעונייןל   מעוניין       הלוך וחזורלנוסע  120€של 

 _____________________: __על-אלנוסע מתמיד ב

 

 

 _________________ מיקוד: ___כתובת: _________________________________ עיר: ______________

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___פונים:______________________  טל___שם: ________ - בארץאיש קשר 

 הערות:

 .המלון יובבת, 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 שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהמו גם לסוכני נסיעות, לנו כמארגני הטיול, כ .3

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

רי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי כפופה לתקנון הטיולים של קש 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,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

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

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

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

 

http://www.k-tarbut.co.il/
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד 

 כספים - רמניה ימי הבינייםג מטייל לסמינר הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי 1,795€*  לתשלום:הסכום 

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

 (23.2-8.3.18 €30€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 € _____ )**( הנחת מטייל מתמיד:

 (330€) __+ ________€ :בחדרתוספת ליחיד 

 __________€ הושבה במטוס:

  (€ אירו)__________ € : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה , דלקמל)לא כולל מיסי נ

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי 1,795€*  לתשלום:הסכום 

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

 (23.2-8.3.18 €30€ _____ ) הנחת רישום מוקדם:

 € _____ )**( הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 €__________ הושבה במטוס:

 (€ אירו)__________ € :2סה"כ מטייל 

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

 

 ____________________ בקשות מיוחדות:

 

 לאדם בחדר זוגי 1,895€מטיילים משלמים הינו  20-29 -מטיילים משלמים ומעלה. המחיר ל 30 -להמחיר לאדם בחדר זוגי  *

הנחה בסך למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל",  .1.1.15אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א** 

 לכל טיול נוסף מאז.  10€ ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועודעב 25€

 ___________________________________________________________ נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 700 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: 

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

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

 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. טיס אשראי לביטחוןפרטי כר

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  להפריע למטייללמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות  מתאים 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 -ן שלא בתוקף או איכולל בגלל דרכו

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

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

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

. כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 180ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלהפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 

   מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בטופס הרישום. מייצוג וליווי אישי
 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _________________________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: __2שם נוסע 
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