
   

 

 

  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 :תהדרכב

 

ובספרות  מרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי, מתמחה ביהדות ובספרות עברית - רוחמה אלבגד"ר 

מלווה אקדמית של סמינרים בחו"ל ומרצה מבוקשת במסגרות רבות  .ירותיהםבתולדות חיי האמנים ויצעולמית ו

 בארץ.

מדריך מנוסה המתמחה בצרפת ואיטליה. דובר אנגלית, צרפתית ואיטלקית. בעל תואר ראשון  - ארנון שדה

של תחומי עשיר. לארנון היכולת והכישרון לחשוף את המטיילים למגוון רחב -עסקים עם ניסיון רב במנהלושני 

 .היבטים )היסטוריה, תרבות, אמנות, גסטרונומיה, שפה, אקטואליה ועוד(

  

נופים עוצרי נשימה, . ניחוחות של פעם וטעם של עודהוא טיול עם  יתתהצרפ יירהובריב נסאפרובטיול ב

סעות אתרים לעולי רגל ומ ויינות מעולים, םטעמישלל מו ,עיירות ציוריות מצוקים וערוצי נחלים, גשרים,הרים ו

כל אלה  -ם רומיים נדירים ומבני קתדרלות, כנסיותאגדות וסיפורים על רוזנים, נסיכות, מלכים ואפיפיורים. צלב, 

, מפסגות התרבות ןולשאנסוטרובדורים צלילי ה, לאמנות הציור, לספרות, לשירהמהווים תפאורה ל ,ועוד

 המחשבתית ותהפתיחו היהודית תורת הסודמחה , כאן צגדולי הפייטנים היהודייםחיו  ,. בחבל ארץ זההאירופית

תרומה חשובה ליצירה היהודית שנכתבה בימי  תרמושמנהגים מיוחדים של תפילות, סידורים ו חיבורםל והביא

 אלכסנדר דיומא, ,אמיל זולא כמולגדולי היוצרים אדיר  כר פורההמקום הססגוני היווה  .אחריהלו הביניים

כל אלה יחדיו,  - ועוד פיקאסורנואר, , ואן גוךסזאן, שאגאל,  צייריםוה ניולאמרסל פו אלפונס דודה

הכרמים והיקבים, שדות  .המרהיבים , על נופיהויתו, עתיקה ועכשהיפהפיירוקחים תערובת מרתקת בארץ 

  .תערביתרבות הממהעשירים ב ,עולם יצירהמקור השראה ל שהןוהטירות  , הים התכול, העיירותלבנדרה

 

 

 יוצא דופן לאניני טעם, תרבות והיסטוריה, סמינר מטייל

 לטעום כדי להבין!רק צריך 

 

 

 

 ימי הדרכה 9 16.05.18חזרה: תאריך  8.05.18 תאריך יציאה:



 

 

 מציגים:      

 

 סמינר מטייל בפרובאנס   
שילוב של חוויה רגשית והעשרה  ,"תבל רק ב"קשרי תרבות

 , נופיה ותרבותהצרפתבמפגש עם  אינטלקטואלית
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
 תי בו תיהנו מ:ייחודי ולא שיגר סמינר

    

 חזור למרסיי-לוךה ,טיסות ישירות 

  ימים 9בן  סוגו,מיוחד מ ,קיף ועשירממסלול  

מנות, אפולקלור, היסטוריה,  ,רבותת :בנושאי פרובאנסלהמומחים  ל ידיעהדרכה מורחבת  

 ., ספרות עברית ויהדותהצרפתיתהחברה , קהיפוליט

 דרכה המורחבבזכות צוות הה ,העמקה לא שגרתית ורבת פנים 

 דואג לפרט ולפרטיםה ,מלווה אירגוני מקצועי 

 מרכזי העריםב ,כוכבים 5 -ו 4רמת ב תי מלוןב לושהשבלינה  

 והספרות הצרפתית פרובאנסבהקהילה היהודית  ינושאב תוהרחב 

 הווי החיים הכפרייםופגש עם התרבות, דופק החיים מה לע יוחדמ דגש 

 אושיות התרבות העבריתמ -ם יתולדות ציירים, משוררים, סופרים והוג 

 חדת של "קשרי תרבות תבל"ובהפקה מי ,רובאנספמקראה מהודרת על  

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל ,מערכת שמע קבוצתית 

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

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 ביל השקט הכלכלי שלךשב ,חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה 

תשלומים ללא ריבית והצמדה  6 אירו למטייל, 75נחה בסך ה הטבות מיוחדות לרישום מוקדם: 

בבדיקות  מאיץ תורליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ .V.I.Pוטיפול 

 אין ובביקורת הדרכונים.-הביטחון, בצ'ק

 

 תמורה מלאה לכספך! -" תבל ב"קשרי תרבות

 מהנה ופורה סמינר   
 

 

 

 

 



 ניס -קאן  -מרסיי  -ת"א  8.05.18, יום ג', 1יום 

, (Marseille) ילמרסימתל אביב על -קדם בבוקר בטיסה סדירה של אלנטוס מו

מרסיי .  (Provence-Alpes-Côte d'Azur)אלפ קוט ד'אזורבירת חבל פרובאנס 

)הוקמה במאה השביעית הינה עיר נמל, השנייה בגודלה בצרפת והעתיקה ביותר 

 או" ריביירה הצרפתית" -כ המוכראל האזור  נצא(. משדה התעופה לפנה"ס

"העיר היפה"  גם המכונה ,ניס . יעדנו היא העירr(Côte d'Azu) ""חוף התכלת

la Belle) (Nice .  ן קאעיר בבדרכנו נעצור לביקור(Cannes),  עיר פסטיבלים זוהרת ואתר נופש לעשירים

 .םנאיונתרשם ממלונות הפאר והחופים ה Croisetteלאורך חוף הים בשדרות נערוך סיור פנורמי . םומפורסמי

בו מתקיים מדי שנה פסטיבל  (Palais des Festivals) ארמון הפסטיבלים אתרגלי נראה הסיור במהלך ה

 שחקניםנראה את המדרגות וטביעות הידיים של הו (71 -ה בלנפתח הפסטי היום) הסרטים היוקרתי של קאן

 ווב ,מרגריטה-סנט. מול חופי קאן נמצא האי שהייתה במקורה כפר דייגים "הנוצצת" עירהמ נתרשםו םהידועי

. סיפורו של (Alexandre Dumas) אלכסנדר דיומאהסופר מאת  "האיש במסכת הברזל" המצודה בה נכלא

בשעות  .ניסל ילווה את הנסיעה שתיאר את חוויותיו ורשמיו מחיי היהודים במרחב זה, בנימין מטודלההנוסע 

 למנוחה ולהתארגנות לקראת ארוחת הערב. לינה בניס.בית המלון, נגיע אל אחה"צ 

 

 פרה  קאפ - ניס  9.05.18יום ד',  ,2יום 

ונתוודע להיסטוריה  ניסשל  בעיר העתיקהרגלי את היום בביקור  פתחנ

מגיבורי איחוד , ג'וספה גריבלדיהיוונית והאיטלקית של העיר בה נולד 

לכיכר המרכזית  ומשם שהוא גם שוק פרחים, Saleyaגיע לשוק נ איטליה.

ונטייל  אלברט גניב נעבור ."מזרקת השמש" שבמרכזה מאסנה

 אנטון צ'כוב הסופר שבמהלכם נשמע על ,בסמטאות העיר העתיקה

"טיילת לאורך  ברכבת קטנה יסענ. במקום אנרי מאטיסוהצייר 

 סימייה גבעתל גיענועוד. אחרי הפסקת צהריים  עירלתצפית מגבעת המבצר המשקיפה על ה ,האנגלים"

((Cimiez, גאלאשמארק הלאומי מוזיאון ל )hagallC arcM ationalN usee(M.  נתוודע לאמן האוניברסאלי הדגול

בתום הביקור נצא  .המעניינתהצבעונית "ך ולפרשנותו התנסיפורי דשות לונתרשם מיצירותיו המונומנטליות המוק

 חלוף על פניבדרכנו נ פיסת הנדל"ן היקרה בעולם. ,(St. Jean Cap Ferra)ג'אן קאפ פרה  סנטאל חצי האי 

נוף מרהיב  יהמשקיפה אל נמל טבעי עמוק ויפיפה ונצא לטיול רגלי בשביל וילפראנש סור מרהעיירה הנאה 

 וילה אפרוסיבנבקר  .מרהיבות מרינה בה עוגנות יאכטותה אתוהאחוזות המפוארות ראה את נ .חצי האי לעבר

נשמע על . רוטשילד-דהאפרוסי ביאטריס בנתה  "בל אפוקסגנון ה"בארמון את ה ים שבה.המיוחדנים ובג

 לינה בניס. ."הארנבת עם עיני הענבר"האגדי, המתוארים ברומן הנפלא  שתי המשפחות בעלות העושר

 

 

 

 

 

 

 

 



 דה ואנססנט פול  -מפלי הזאב  -גורדון  - גראס 10.05.18יום ה',  ,3יום 

בירת  ,גראסבוקר שכולו ניחוחות משכרים. ניסע אל עיר הבשמים 

נסייר בסמטאות העיר העתיקה המתוארים ברומן  הבשמים העולמית,

נראה גם את הקתדרלה, ו זיסקינד פטריקמאת  "הבושם"הידוע 

נבקר  .Rubens)) פול רובנסהמתהדרת בציוריו של הצייר הפלמי 

מייצר בשמים ונראה את התהליך ה"פרגונר" במפעל המסורתי 

המעניין של הפקת הנוזל המשכר. בהמשך ניסע לכפר הקטן והמקסים 

קניון היושב על צוק תלול עם תצפית מהממת לעבר  (Gourdon) גורדון

הפסקת צהריים.  כאן נערוךוביניימית -ימיה והאווירה ניהנה מהנוףונבקר בכפר  .(Loup) קניון הלופ-הזאב

לביקור  נעצור .הכפרים הציורייםו המפליםהנופים, ניהנה מו (Gorges du Loup)קניון הזאב  ניסע דרך בהמשך

מנות מודרנית המזוהה עם עיירה של א ,(Saint Paul de Vence) נט פול דה ואנססעיירה העתיקה והמפורסמת ב

כרות וות המציגות ומגלריחנויות ועמוסות הבסמטאות  נשוטטשנותיו האחרונות.  20שחי כאן את  מארק שאגאל

 ביתלנגיע גם ו במקום נשמע את סיפורו של הציירו, הריביירהחופי עבר אל תצפית נערוך אמנות, יצירות 

 . נשוב ללינה בניס.וורעיית גאלאשמארק קבורים , בו הציורי הקברות

 

 אקס אן פרובאנס -אגם לקרואה  -קניון ורדון  11.05.18יום ו',  ,4יום 

 ,וורדון בעמק לטייל וניסע ,הצרפתית ריביירהמה ניפרד הבוקר

נעצור לתצפיות, ניהנה מהנופים, מהנהר  .פרובאנס לאזור בדרכנו

"הירקרק" ומפלאי הטבע בקניון הפראי, הגדול והמרשים באירופה 

ממראה  גם נתרשם )השני בגודלו בעולם אחרי הגרנד קניון בארה"ב(.

 ונתוודע האזור של וריהההיסט על נשמע בדרכנו,. Sainte Croixאגם 

 נובל, פרס זוכה Frédéric Mistral)) פרדריק מיסטרל של לשירתו

 וורדון, מעמק נצא. הקסום המרחב של יופיו על שכתב החבל, יליד

עיר , Provence)-en-(Aix פרובאנס אן אקסללקראת ערב נגיע ו אינסופיים לבנדר שדות  פני על חולפים כשאנו

" הרומית. פרובאנסובירתה ההיסטורית של " פרובאנסמקום מושבם של רוזני  ההייתשאוניברסיטאית תוססת 

המתעד את יחסיהם המורכבים והסבוכים  "היצירה" ברומן אגב התמקדות - ואמיל פול -זוג החברים נתוודע ל

ר ואשתו נשמע גם על יחסיהם של הציי ,(Paul Cézanne) פול סזאן הציירו ,(Émile Zola) אמיל זולאשל הסופר 

 סן הריקר את בעוהאופייניים צייר את נופי פרובאנס ש  סזאן שלבסביבת ביתו  בקרנ שהייתה גם המוזה שלו.

נערוך  מטר מעל פני הים. 1,011הנמצא ממזרח לעיר ומתנשא לגובה של , Mont Sainte-Victoire)) ויקטואר

יום של הצייר והחוג -ר הצצה לחיי היוםמשמר את האווירה של העיר בימים עברו ומאפשההבית תצפית באזור 

. בסופו של יום , ניהנה מכיכרות ימי ביניים ומרחובותיה השוקקים"עיר המזרקות" -בנמשיך לסיור  שסבב אותו.

 נגיע למלוננו במרכז העיר. 

 

 

 

 

 

 

 



 מוזיאון גראנה -שייט קלאנקים  -קאסיס  -מחנה האמנים  12.05.18יום שבת, , 5יום 

ל קאמפ דה מי , אתר הזיכרוןומרגשמיוחד  נפתח את היום באתר

(Site-Mémorial du Camp des Milles), מחנה  המכונה גם"

 השנייה. נראה את המחנה שהיה לפני מלחמת העולם האמנים"

מפעל לאריחים ואת האנדרטה שבמקום. נשמע את סיפורם של 

גולו , כמו םמחותבמקום את הותירו ש וידועים מנים רביםסופרים וא

, גיבור הספר פרנץ הסלכן הסופר היהודי ו ארנסט מאן ומקס

כדי  (Cassis) קאסיסלעיירת הנופש . מכאן נמשיך ז'יל וז'יםוהסרט 

מותנית במצב  ההפלגה) קאלאנקיםהנקראים  "פרובאנסה"פיורדים של אל  ולהפליגליהנות מהעיירה 

ם נוכל ליהנות ממסעדות שעה של אידיליה בין עשרות גוונים של כחול המוקפים סלעים לבנים. בצהריי .הים(

נשוב  הדגים המשובחות, לטעום את מרק הבויאבס המפורסם, ונחוש את האווירה הים תיכונית שמציע המקום.

להשלמת ויצירתו שופעת ההומור שנכתבה על האזור.  יהודה אלחריזיונתוודע למשורר  ,לאקס אן פרובאנס

פול סזאן, של  הםוספים נדירים, ביניהם מציוריהמחזיק א  (Grane)במוזיאון גראנההחלק האמנותי, נבקר 

 .פיקאסו, ג'קומטי, לז'ה ועוד

 

 ארל -טאראסקון  -פונט דו גאר  -פונטויי  13.05.18, יום א', 6יום 

"מכתבים  -הבוקר נפתח בנסיעה לאתר פסטורלי בו נכתב הספר 

 ביאליק ח.נ., ונשוחח על אלפונס דודהמאת  מהטחנה"

פונט דה ללי הסופרים הצרפתים. נמשיך ו"קשריו" עם אחד מגדו

השמור ביותר של אימפריה  , גשר אמת מים(Pont du Gard) גאר

הרומית. הגשר התלת קומתי, הוא אתר מורשת תרבות עולמית של 

, שהתגורר פאניול מארסלעל רקע הגשר נתוודע לסופר  ."ואונסק

של "התהילה באזור וכתב על ילדותו ביצירותיו האוטוביוגרפיות: 

בהמשך נגיע לעיירה  ז'אן דה פלורט ומאנון., שעובדו בחלקם לסרטים "הטירה של אמא" -ו אבא"

מצא בו עניין  ואן גוךשגם ) "טרטרין" ולגיבורו הידוע לאלפונס דודההקשורה גם , (Tarascon)טראסקון 

נתרשם בעיר ו סיירנ .(Gaul) גאליה, שהייתה בעבר בירת (Arles)ארל העיר הוא . יעדנו האחרון היום (רב

הרומי המשמש  אמפיתיאטרוןהביניהם ממבנים רומיים ורומנסקיים שהוכרזו כאתרי מורשת תרבות עולמית, 

. "ילילקפה "בית את ציורו המפורסם  ואן גוךכיכר הפורום בה צייר  כיום זירה מרכזית למלחמות שוורים,

לאורך הסיור נפגוש אחדים מנופי ציוריו ו ובארל נחשבת לשיא הקריירה האומנותית של ואן גוךתקופתו של 

, העוסק בקשריהם של וינסנט ואחיו האהוב תיאו. נשמע גם על הרופאים "מכתבים לתיאו"המוכרים ונקרא ב

 היהודיים שפעלו במקום, שהיה מרכז יהודי חשוב בימי הביניים. לינה בארל.

 

 

 

 

 

 

 



גשר  - לה בו דה פרובאנס -פרובאנס  סן רמי דה -סן פול יום אלפילים:  14.05.18יום ב',  ,7יום 

 ארל - לאנגלואה

היטב את פרובאנס  המייצג, אזור (Alpilles) רכס האלפיליםהיום ניסע לאזור 

 סןבפארק טבע. נתחיל את היום בביקור כומוגדר  והכפרית, ההררית הפנימית

 במשך ואן גוך, מתחם מנזרי בו אושפז )de Mausole Paul Saint(פול דה מוזול 

המקום ונופיו שהיוו השראה לציוריו הידועים, ביניהם חוש את אווירת כשנה. נ

"ליל כוכבים". נבקר במבנה המשמר את חדרו של הצייר, הגינה, השדה ומטע 

-נתרשם מהשרידים הגאלוכן  הזיתים שזכו לכמה גרסאות ציוריות מרתקות.

, (Saint Remy de Provence)סן רמי דה פרובאנס  -אמנים ציורית ויפה  לעיירתרומיים הנמצאים בסמוך. נמשיך 

נשוטט בעיר העתיקה  .ובה נמצא ביתו שהתפרסם בזכות נבואותיו נוסטרדמוסבה נולד פנינה קטנה ומקסימה, 

ונטעם  Joel Durandנבקר בסדנתו של השוקולטייר המפורסם  , אם יתאפשר,ולהמתקת האווירה הפסטורלית

 נהנהוהררי על צוק , השוכן (Les Baux-de-Provence) נסאבו דה פרוב להפר מכאן ניסע לכ מיצירותיו.

בדרכנו חזרה  יוצא דופן במחצבה ישנה. במופע מולטימדיה נצפהובהמשך  מהעיירה והנוף הנשקף ממנה

, שאותו הנציח )Pont de Langlois( לאנגלואה גשרנעצור באחת הפינות המרגשות המוכרת לנו מהציור  לארל

 ורו המפורסם. חזרה למלוננו בארל. בצי ואן גוך

 לעיירה "סן רמי דה פרובנס". גם היא עיירת אמנים ציורית ויפה

 עמק ווקלוז: איל סור לה סורג, מוזיאון לבנדר, קרפנטרה -אביניון  15.05.18יום ג',  ,8יום 

נהר "עיר האפיפיורים" השוכנת על גדות  ,באביניון הבוקר נבקר

מוקפת חומה, הברחובות העיר העתיקה,  סיירנ. (Rhone River) הרון

ששימשה מקום משכנם של האפיפיורים ומרכז העולם הנוצרי במאה 

העצום, הנחשב למבנה הגותי ארמון האפיפיורים נראה את  .14 -ה

נראה הגדול ביותר באירופה, כיאה לשבעה אפיפיורים שהתגוררו בו. 

שמע על תולדות נו המיוחד (Synagogue d'Avignon) בית הכנסתאת 

אודותיו שרים ילדי צרפת את , נצפה בגשר אביניון. היהודים במקום

", "מרכז העולם ונבקר בשוק אוכל מקורה בו נוכל לטעום תוצרת מקומית. Sur le pont d'Avignonהשיר העממי 

משורר  חייו הסוערים של .את אביניון (Francesco Petrarca)פרנצ'סקו  פטררקה כינה המשורר האיטלקי 

 -אחת מ ,(Carpentras) קרפנטרה החצר של הקיסרות הרומית ומאות שירי האהבה שכתב, ילוו אותנו אל העיר

המפואר  בבית הכנסת )אזור בבעלות ושליטה אפיפיורית(. נבקר טה וונסאןהקונבתחומי "ערי היהודים"  4

. בתום ארוחת ל חיי היהודים בעברע, ונשמע לעתיק ביותר בצרפת נחשבו 14 -והנדיר ביופיו, שנבנה במאה ה

 מכונהה סורג נהרהשהיא אי ציורי על  )Sorgue-la-sur-L'Isle(איל סור לה סורג הצהריים ניסע לעיירה 

לאה נשוטט בסמטאות, בין התעלות והגשרים, ונקרא ביומן המסע המרתק של  ."ונציה של פרובאנס"

חנויות מ וגם יהנות מבתי הקפה המזמינים לאורך התעלותנוכל גם ל. 60 -על חופשתה באזור בשנות ה גולדברג

נבקר  היום לקינוח. Gordes)) גורדפר ההררי התלוי כ. בדרכנו חזרה נעצור לתצפית יפה על השבהוינטג' ה

 .כל כך עם פרובאנס זוהיםהמוקדש לצמחים בעלי תכונות מופלאות ופרחים סגולים, המ ,הלבנדר מוזיאוןב

 ל.לינה באר - ערב אחרון

 

 

 



 תל אביב -מרסיי  16.05.18, יום ד', 9יום 

 נצאממנו , מרסיינמל התעופה של  אל ניסעו רלניפרד מאבוקר במוקדם יכרון חושים. מסע של שונשלם לו תם 

 .אביב-ישירה לתל בטיסה

 

 

 הערות: 

מציינת נקודות פוקוס בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינויים עקב נסיבות  טיולתכנית ה .1

תנות, ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול מש

 . הסמינר הדעת המקצועי של צוות

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

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

כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או מקומות שליטתנו ישנם נושאים שאינם ב .3

 . חדר מסוים במלון הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן להבטיח

 )כולל לנוסע 40$של  כרוכה בתשלוםאמצע או מעבר(  )חלון, במחלקת תיירים בחירת מושב .4

 . (הלוך ושוב

 (.הלוך ושוב )כולל לנוסע $135פול של כרוכה בדמי טי סמוך ליציאת חירום )אקזיט(זמנת מושב ה .5

 בהתאם לזמינות וללא עלות. שעות לפני ההמראה 24 -כ הושבה לבחוריתן גם נ .6

את לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או  .7

ר ונדגיש כי נחזו .חברת התעופהבית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב, בקשהה

ובית היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הה

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

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .8

ם גרמה לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון חשוב: עליית הביקוש העולמי לטיולי .9

בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש, שאינן מוחזרות. על מנת 

אם הנכם מעוניינים  -לוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע 

 נא הקדימו הרשמתכם. -להשתתף ביטול זה 

תשלומים ללא ריבית והצמדה  6אירו,  75הנחה בסך  :ות מיוחדות לרישום מוקדםהטב .10

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

 טל"ח                                         אין ובביקורת הדרכונים!

 

 

 



 

 

 

 בנתב"ג! V.I.P + תשלומים 6 + הנחה לנוסע אירו 75 :18.01.11עד לנרשמים ה מיוחדת הטב

 תשלומים 3 -ו הנחה לנוסע אירו 30: 12-31.01.18 הנחה לנרשמים בין

 1.01.15מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 

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

  :המחיר כולל

 אל על בחברת טיסות ישירות טיסה:

  *5 -* ו4 ברמת מלון בתי שלושה לינה:

  )למעט יום ההגעה( על בסיס ארוחות בוקר :כלכלה

  על פי המפורט בתכנית הסעות והעברות תחבורה:

"קשרי תרבות מסגל ההדרכה של  שני מדריכים הדרכה:

 מטיילים משלמים( 25מינימום סטרטיבי )בווה אדמיניומל תבל"

 , לפני היציאה לטיולמקיף מפגש הכנה - -

 הכוללת אוזניות אישיותמערכת שמע קבוצתית  - -

                          לאתרים המפורטים בתכנית דמי כניסה - -

 נותני השירות המקומייםל תשר - -

 המלוןעבור לינות בבתי מס עירוני  - -

 75הנחה בסך  - 11.01.18עד ם לנרשמי -

ללא ריבית והצמדה  תשלומים 6  אירו,

      .בנתב"ג, ביציאה מהארץ V.I.Pוטיפול 

 :המחיר אינו כולל

 אירו 728תוספת לאדם בחדר ליחיד:  -

לאור הסכום הגבוה של התוספת ליחיד, אנו  -

 ממליצים לנסות ולמצוא שותף או שותפה לחדר.

  מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוך  -

 (.$ 89 כיום)המחיר  חברת התעופהלנסיעה ע"י   

 ן מפורטות בתכנית   ארוחות שאינ -

 , טלפוןהכביסה, שתייהוצאות בעלות אופי אישי:  -

 בידור וכו'.  

 כולל היטל שאינם כלולים במחיר כל מס ו/או  -

 כוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל -

 27.12.17אחרי   

 ץ להוסיף. מומל(חובהביטוח בריאות ומטען ) -

 הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרהגם ביטוח ל  

 )החברה אינה אחראית לכל נזקשל ביטול   

 .שייגרם למטייל או לחפציו במהלך הטיול(  

 אירו למטייל ליום( 6 -הטיול )נהוג כתשר למדריכי  -

 ותשלום נהלי רישום
 הרשמה:

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74א"ל, בדואר: רחוב ויצמן הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדו
 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09 :פקס, 2116888-072 :. טלקשרי תרבות תבלאו במשרדי 

 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(

)שלא  שום וטיפוללמטייל דמי ריאירו  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

, ואז יתווסף (הושבות בטיסה ועוד)כגון:  כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אלא אם ,יוחזרו בשום מקרה(

 .רישום והטיפולהמחיר בפועל לדמי ה

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

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

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •

 ת מלוא מחיר הטיול.ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל א 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

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

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

 את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. פוליסה זו תכסהיש לוודא ש .רישום
, יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל יואל זיו, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"אנו ממליצים סוכנות הביטוח 

 180ת ביטוח ומאפשר למטיילי קשרי תרבות תבלבהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 
מייצוג וליווי אישי מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ.  ו. כך תיהנלכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש 

 למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.

 

 

                           

 tarbut.co.il-dialog@k דוא"ל: , 5742888-09 :פקס , 2116888-072 טל:

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

 מטיילים 30בקבוצה של אירו למטייל בחדר זוגי  2995המחיר: 

 מטיילים 25-29בקבוצה של אירו למטייל בחדר זוגי  3195                   
 מטיילים 20-24בקבוצה של בחדר זוגי למטייל  אירו 3395                   
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - 2018 לסמינר מטייל בפרובאנס הרשמהטופס 
 31.12.2017, 1נספח 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: _____________________________

 ____צמחוני / רגיל / אחר: ____ :בטיסות ארוחות

 מועדףמושב בטיסה: חלון / מעבר / בקשה ל*

 ____________ אל על: בחברת מס' 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: _____________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

 מועדף : חלון / מעבר /בטיסה מושבקשה לב*

  __________על: ___-אל מס' נוסע מתמיד בחברת

 לא מעוניין    מעוניין                                                   הלוך וחזור נוסעדולר סה"כ ל 40הושבה רגילה כרוכה בתשלום  *

 לא מעוניין                מעוניין                    חזורהלוך ולנוסע דולר  135הזמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של * *

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

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ____________  טלפונים:________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ___________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר  רוחמה אלבג  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

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

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותחר יום החזרה ושיש בו יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לא .2

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

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

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולהרישום והביטול בכפוף לתוכנית התנאי  .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלור על קריאאיש מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

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

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 2עמוד 

 כספים - 2018 לסמינר מטייל בפרובאנס הרשמהס טופהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2995 €  *          הסכום לתשלום:

 (11.01.18 עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (31.01.18-12 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (728 €_____+ ) €    :בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______             : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל )     אירו    : __________לחיוב סה"כ

 (1+2מטייל )  דולר    _________ הושבה במטוס:   

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2995 €  *          הסכום לתשלום:

 (11.01.18 עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (31.01.18-12 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                 : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

 לאדם בחדר זוגי. € 3195 הינו משלמים מטיילים 25-29 -המחיר ל . ומעלה מטיילים משלמים 30עבור לאדם בחדר זוגי * המחיר 

 לאדם בחדר זוגי. € 3395מטיילים משלמים הינו  20-24 -המחיר ל

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

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

_______________________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  )שטרות( זומןבמ.** 

 ___ :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, )

 (.ריביתלהוסיף תשלומים בתוספת  , ניתן11.01.18 עדתשלומים לנרשמים  6)מים תשלו_____  ב:

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

 בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

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

 

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

טופס ללא  למען הסר ספק:יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. כרטיס אשראי לביטחון

 .ירשם ולא יטופלילא פרטי כרטיס אשראי 

ם בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל למוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, הטיול  לתשומת ליבכם:

 בית המלון.אוטובוס או למהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לב

 _________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2ע שם נוס
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