
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 : חיםמומה בהדרכת 

 

 
 

 
 
 
 
 

יום יום בעידן הרומי והביזנטי. מומחית לאגן הים התיכון בעת  העוסקת בחקר חיי   -ציונה גרוסמרק  'פרופ

 . מדריכת טיולים ותיקה ומנוסה  .העתיקה

סטודנטים,  מרצה ומדריכה  מרצה, יועצת, חוקרת ומדריכה בנושא נצרות וצליינות. מומחית,  -יסכה הרני 

 . בארץ ובעולם מורים, מורי דרך, דיפלומטים ופקידי ממשלה בתחום הנצרות

 מדריך תיירים לעיר רומא על ידי הרשויות האיטלקיות., מוסמך כארכיטקטורה ברומא למד -דני שלזינגר 

  

ירתה ב .רומא -ותית של עיר הנצח ה ההיסטורית, הדתית והאמנסמינר מטייל בעקבות מורשת

ת הקתולית ואחת מבירות האמנות החשובות בעולם, בה רוהנצו המרשימה של האימפריה הרומית

הזדמנות ייחודית לגלות את צפונותיה של עיר  רפאל, קאראוואג'ו וברניני. ,נג'לואמיכלפעלו 

אתרים המרכזיים שלב בין ההמ שגרתי,בסמינר מרתק ובלתי תחומיה, הנצח על כל 

ת הדרכה רב תחומי וועם צ -, למקומות מיוחדים ובלתי מוכרים והמוכרים של רומא

 המומחה לרומא.

 

 

 מלאים  הדרכה ימי  6 25.09.20:  לארץ  חזרה 20.09.20תאריך יציאה:  



 

ברחוב שקט וצדדי, במיקום ם . המלון נמצא במיקוDei Borgia האלגנטי במלון ך ימי הסמינר נלוןלבמה

גים, סופר, בית רכזי, בו ניתן למצוא חנויות מותדקות הליכה יכניסו אותנו לרחוב מ 5מאד מרכזי. 

, גישה חופשית לאינטרנט שלום נוסף()חלקו בת ספאמציע מרכז המלון  עוד.קחת, מסעדות ומר

 בן.אלחוטי בכל רחביו וחדרים אלגנטיים מעוצבים בגווני כחול ול

רחצה פרטי עם דר וח כל החדרים הממוזגים במלון כוללים טלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח, כספת

 מייבש שיער ומוצרי טיפוח ללא תשלום. 

, ביציםו גבינות ת גם מגווןכוללהמזנון ארוחת בוקר בסגנון אמריקאי וכוללת  ארוחת הבוקר עשירה

 ת. ופירוים לצד עוגות מתוקות, דגנ

 ם.עיסויילהזמין ניתן  ., סאונה וחמאם טורקיכולל אמבט עיסוי, חדר כושרספא של המלון ה מרכז

 

הפופולרי המפורסם בחנויות הבוטיק,  (Monti) מונטימטרים מרובע  200נמצא במרחק של  המלון

, (Repubblica Metro Station) רפובליקהמטרים מתחנת המטרו  600במרחק המסעדות והברים שבו, 

 . (Termini) טרמיניומתחנת הרכבת  (Colosseum) וסיאוםמהקולכה דקות הלי 15של  ובמרחק

  



   לטייל עם                         
 תרבות תבל"   "קשרי    

 ברומא          

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר !           
 

 רק ב"קשרי תרבות תבל" שילוב של חוויה רגשית והעשרה 

 : שלא הכרתם ךומא, בדרמרתק עם ר אינטלקטואלית, במפגש 

 

 ם י, בהשתתפות מומחי, מורחב ובין תחומה בהרכב מיוחדרכסגל הד 

 ידריך את כל הסמינר המטייל  ל סגל ההדרכהכ

 בזכות צוות ההדרכה המורחב  ורבת פניםהעמקה לא שגרתית  

 הדואג לפרט ולפרטים  מנהל אירגוני

 קהוהעת העתי  אמנות ,לוגיהואכיארת, , תרבו לנצרותמסלול ייחודי ולא שיגרתי עם המומחים 

 והקשר ביניהם ונוצרית  דגש מיוחד על היסטוריה יהודית

 "רומא" בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות תבל, לקראת הסמינר  -  מקראה מהודרת

 ברמת ארבעה כוכבים מרכזי, שקט ו אחד,  בית מלון 

 ת לכל מטייל אישי  היקבוצתית, הכוללת אוזנ מערכת שמע

 במחיר  יםכלולאתרים הכל ל,  ( במהלך הטיוOptionals)  ם נוספיםאין תשלומי

 כלולים במחיר המקומיים  ירותתני השו לנ  כל הטיפים

 לטיול   לפני היציאהמיוחד  פגש הכנהמ

 הזמן מנוצל נטו -אין זמן חופשי במהלך הטיול  

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

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

תשלומים ללא ריבית והצמדה   6 למטייל, אירו 75בסך  חההנ: לרישום מוקדםחדות יומ ותהטב

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

 אין ובביקורת הדרכונים. -הביטחון, בצ'ק

  תמורה מלאה לכספך ! 

 י קטיבכל היתרונות במחיר אטר   - ולא פחות חשוב

 מהנה ופורה רניסמ

 מצוות 
 

 

 

 



 :מינרתכנית הס

 

 רומא   -ת"א   20.90.20  ,'איום , 1יום 

  לעיר נצא  הנחיתהעם יא בטיסה ישירה לרומא. בשעות הבוקר נמר

ארמון הלטרן והבזיליקה   .)Laterano( באזור הלטרן ונבקר 

משו במשך מאות שנים כמרכזה של האפיפיורות, עד  יש הלטרנית

  נבקר ינו בסיורבתקופת הרנסנס.  ותיקןוהור לאז שזו עברה 

   . )La basilica di San Giovanni in Laterano( בכנסיית הלטרן

היא הבזיליקה של בישוף רומא )תפקידו הנוסף של האפיפיור(,  

ר המדרגות הקדושות )שכביכול הובאו מירושלים( ואת  ברומא ואת את רנראה את האובליסק הגדול ביות

טנטינוס. נמשיך למלון קונסאשון, צרי הרהוטבל הקיסר הנו טריום( בוסי)בפטענק ה טבילה המבנה 

, נשמע  נתרשם מחיי הלילה התוססים בכיכר, (Piazza Navona) נבונה בכיכר בערב נצא לסיור  .להתארגנות

  . נסייה בלב הכיכר כנבנתה אשר לכבודה  , (Sant'Agnese in Agone) אנייזה הקדושהעל תכנון הכיכר ועל 

ולבסוף נספר את סיפורם של הפסלים   )nni Lorenzo Bernini)Giova ברניני  שלשלושת המזרקות  ןבייר נסי

 המדברים של רומא.  

 

 

 רומא בעת העתיקה   20.09.21  ,ב'יום , 2 יום

במבנה הגדול ביותר מן העולם  לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את סיורינו 

א  קרנה ענק ן הורהאמפיתיאטמ  לא אחרהוא שהעתיק הנמצא ברומא, 

ל תולדותיו, משמעותו וחשיבותו  ע רפ. נס )osseumCol( וםהקולוסא

  הפורוםבאזור סיור רגלי ב נמשיך ההיסטורית והארכיטקטונית.

ליבה של רומא הקיסרית, ונתוודע להיסטוריה   ,)Foro Romano( הרומאי 

,   (Arch of Titus)סלשער טיטולמבנים העיקריים וכמובן  של המקום,

ונבקר   (Campidoglio) הקמפידוליונמשיך אל ם ייהצהרהפסקת  אחרלי באשר הוא. ודהיכל  גשרמהנה מב

שם נתוודע לכמה משכיות החמדה של האימפריה הרומית וכמה מן הממצאים   ,"במוזיאונים הקפיטוליניים"

 ועד לפסלי הקיסרים המפורסמים ביותר.   מפסל הזאבההמפורסמים ביותר מן ההיסטוריה שלה, 

, (Monumento Vittorio Emanuele II) נוריא הויטול מע מרשימה ם בתצפית את היונסיים  ר שידה ויתפמב

   מלכה הראשון של איטליה המאוחדת.  ,לויטוריו עמנואל השנימנט ההנצחה  ומונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוותיקן   20.09.22   ,'ג יום, 3יום 

א  הי הוותיקן ."הכס הקדוש"המכונה גם  ,לוותיקןאת היום נקדיש 

"ר בלבד  קמ 44שטח של הכוללת  ,עצמאית וריבוניתמדינה קטנה, 

המדינה הקטנה  איש ועל כן היא  1,000 -מונה פחות מואוכלוסייתה 

. מעטים המוזיאונים בעולם, להם  במוזיאון הוותיקןנתחיל . בעולם

ההיקף, הגיוון והחשיבות של האוצרות כמו במוזיאון הוותיקן, ושיאם  

,  ובחדרי רפאל  (Sistine Chapel) ת ינייסטאפלה הס קבכמובן 

  (Piazza San Petrus) בכיכר סן פטרוססיור ב נמשיך. רפאלו  מיכלאנג'לונס ענקי הרנס שלם רותיהיצי

 על אוצרותיה.   (Basilica Di San Pietro) בכנסיית סן פטרוס נבקר ו תכנונההמופלאה ונשמע על 

במקור  מבנה שנבנה , (Castel Sant'Angelo) ו לנג'נטא מצודת סב לביקורם נמשיך לאחר הפסקת הצוהריי

בחלק   4 -לספירה והפך למבצר גדול במאה ה 2 -במאה המפואר( עבור הקיסר אדריאנוס כמאוזוליאום )קבר 

מקום משכנם של אפיפיורים כשחלקם השתמשו   מחומת ההגנה של העיר. עם השנים, הפכה המצודה להיות

 . ו סנטאנג'לת מצודהלאומי של   מוזיאוןוה חלק מההו, מהמצודהכיום   .בו ככלא וכמתקן עינויים 

סריים.  מים הקיונערוך סיור לילי בפורו עמוד טריאנוס, נראה את (Piazza Venezia) לכיכר ונציה בערב נצא 

 . נצפה בחזיון אור קוליוויר יאפשר,  אם מזג הא

 

 רומא היהודית וראשית הנצרות    20.09.23  ,'ד, יום 4יום 

  מא כנסת הגדול של רות ה בבי לביקורנצא  וקרבהארוחת  רחלא

, נשמע על תולדותיה של אחת  דות רומא הייחודיקהילת יה  ובמוזיאון

חר השלמת  ומא. לאטו של רהקהילות העתיקות ביותר בעולם ועל הג

  נבקר  .לנושא הישועיהפרק היהודי בסיור נקדיש את המשך היום 

דר  מייסד המס, )a)lde Loyo onaciIg להואיגנציוס מלויבעקבות 

  כנסיית דל ג'זו ותר בעולם, ית החשובה ביכנסייה הישוע בשועי, היי

Chiesa del Gesu)( . איגנציוס  ם קברו של צא בה גאשר נמ יעה לשיא נוסף בכנסייה זו, געוצמת הבארוק מ

  ישועי ה רד למס הכנסייה השנייה בחשיבותה (Sant’Ignazio), סנט איגנציו ב רו קילבנמשיך . מלויולה

מקדש כל  בנחתום את היום   .של כיפהאופטית ה  ליאש, היוצרים אנדריאה פוצו ריו שלהמעוטרת בציוא, ברומ

   .המפורסם (Il Pantheon) פנתיאון ה - האלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פאקיס   ארה - גלריה בורגזה 20.90.24   ,'היום , 5 יום

ידועה  ה ,(Villa Burgesa) גלריה בורגזהב בסיור נפתח את הבוקר 

ך  בהליכה נעימה דר יךבתום הסיור נמש בה. ות הייחודיבאוסף האמנ

שם נעצור   המפורסמות מדרגות הספרדיותה אל גני בורגזה 

  (Ara Pacis) לארה פאקיסנמשיך  חר מכןאלוהריים. להפסקת צ

מזבח השלום "שהוענק לעולם" על ידי הקיסר הרומאי והיה אתר  

המזבח   קיסרית לכל דורותיה.ה חהפמשה ש ופולחני המיועד לשימ

ק מהדמויות כדמויותיהם  קופה הרומית, וניתן לזהות חלת היפות ביותר שנוצרו בתנות האומנחשב לאחת מיצירו

, הנמצא בשיפוצים,  (Mausoleum of Augustus) במאוזוליאום אוגוסטוס נצפה  התקופה. של אנשים בני 

לפני הספירה, באזור שדה   28ת נמי אוגוסטוס בשיסר הרוהק דיי לעשנבנה על גדתו המזרחית של נהר הטיבר 

  כנסייתלניכנס שם  , (Piazza di Popolo)די פופולו  פיאצהלנמשיך לאחר הביקור  ס של העיר רומא.מר

"העלאת הצלב   - קאראווג'ובציוריו הידועים של , ונצפה (Santa Maria di Popolo) ה די פופולומרי סנטה

   .רסי"אול הטשל ש ותרמו"ה  של פטרוס"

 . רינשיחת סיכום הסמ ארוחת ערב ו לגש בערב ניפ

 

 תל אביב   -  סנטה מריה מג'ורה  20.09.25  , 'ויום , 6יום 

סן פייטרו   כנסיית בקור לבי נצא  , לאחר ארוחת הבוקר ופינוי החדרים 

בה נתרשם מיצירה מופלאה של  , (San Pietro in Vincoli) באזיקים

  ריה מג'ורה סנטה מ  בכנסייתלביקור יך נמש. משה פסל -מיכלאנג'לו 

(Basilica di Santa Maria Maggiore) , הקדושות והיפות ביותר  הבזיליקותאחת

,  בה אוצרות אמנות ה הרביעית וישראשיתה במאובעולם הנוצרי כולו.  ברומא

בעלי רקע זהב מרצד וצבעוניות עזה, פסלים וקפלות  פסיפסים מרהיבים

 אביב.  יסתנו חזרה לתללשדה התעופה לט נמשיךמכן  לאחר . מפוארות

 

 :תפרטי טיסו

 

 

 

 



 הערות:

התכנית ה בלבד. הדרכמי הקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת יית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נתכנ .1

או עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה  יםפה לשינויומהווה מסגרת שלדית וכפ

 נר. ימסה לאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהיהיה בהת  יינושלחיזוי. כל 

וצאת/הארכת דרכון הינה ה י שנה לפחות ממועד חזרת הטיול.יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצ .2

  .עמודים ריקים 2בדרכון ישנם לפחות באחריות המטייל בלבד. על המטייל לוודא ש

נפקת אשרות וביצוע הזמנות שייגרמו ו/או הוצאות בגין ה ושיםחברה לא תישא בשום אחריות לשיבה .3

 ו בהסתמך על פרטי דרכון שגויים.שנעש

מלון או אמבטיה בבתי הו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/ Non-Smokingתן להבטיח חדרי ני לא .4

 אמבטיה(. אונה מקלחת יהי)למען הסר ספק, בחדר ת 

, או הזמנה מראש ידי בית המלוןרים המתבצעת על דחקה לינם בשליטתנו כגון החלושאים שאישנם נו .5

  .הישיבה במטוסשל מקומות 

ל מוקדם ככ, בכתב ,חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבקשהבל וב לכם לקששחבמידה  .6

במלון היא של  לגבי הקצאת החדריםה כי ההחלט שגיבירה לבית המלון. נחזור ונדהאפשר, ואנו נע

 שביקשתם. החדריםאת ח שאכן תקבלו באפשרותנו להבטי ןואי המלון בלבד, בית 

ם שדרוג הכרטיס מטע/וישינ לעלות  סף, בנו€50ולו דמי שינוי בסך טיסה הקבוצתית יחינוי מהעל כל ש .7

 .חברת התעופה

 עדית של חברת התעופה.ה באחריותה הבלי דרישה, הינאספקת ארוחות מיוחדות לפ .8

 , יד ודתכב לוקי 8 -ו קילו 23 עד כבודה וכוללת טליהיאאל רתבבחהזמנת הטיסות הקבוצתית היא  .9

ולא ייגבו מסי נמל, דלק דם אל 200€ויקוזז מהמחיר  סות באופן עצמאייוכלו להזמין טיינים עוניהמ

  חון.וביט

 120עבור  ומושב ביציאת החירום לנוסע אירו 20עבור  פי זמינות לע ור ושבה הלוך חזהזמין הניתן ל .10

נים בכרטוס על המעוניי זמינות המושבים.ההושבות יטופלו לאחר כרטוס בהתאם לכל לנוסע.  אירו

כרטוס הקבוצתי, לקחת בחשבון כי במקרה של ש טרם השבה מראהומקום יח הבטל ת נמוקדם, על מ

 הביטול. הכוללת, בהתאם לתנאיל כרטיסי הטיסה לעלות ויטב עלות תתווסףביטול השתתפות, 

כל ש לעשות ביטוח רפואי מוקדם כשלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי י לאור הניסיון .11

לצערנו, לא נוכל  יום לפני היציאה לטיול. 60 -יאוחר מ מקרה לא, ובכל ולה לטירשמהה חראלהאפשר 

סיעות )הכולל גם כיסוי של שים ביטוח נא עותם לסר אחריוושבח של מטיילים,ת להיענות לבקשו

ל, הרי בה כי אם הודיעו לנו על ביטובה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד עלינו, במחשביטול מסי

 .רהספם בחזכ בל אתלק להםע יגשמ

ת ונסיעליסת ביטוח תאים לכם פונות חכמים בביטוח", שת וכנות הביטוח "זיו פתרואנו ממליצים על ס .12

אש יום מר 240פשרת ביטוח אומה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית מאבהת  לחו"ל

ישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה י אי. כך תיהנו מייצוג וליוולכל גיל ובכל מצב רפוא

 בטופס הרישום.וניינים, נא ציינו זאת לארץ. למע 

רות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי חתים בנו נמצאאים, עולמי לטיולית הביקוש העקב עלי .13

 כל האפשר. הדבר יאפשר לנוההרשמה המוקדמת, מוקדם כ קשים להדגיש את חשיבות במ מלון. אנו

ים ביותר סות הינם הטוביקרקע והטת המלון, ולוודא כי שירותי היתחייב בפני חברת התעופה ובלה

 הציע. שבאפשרותנו ל

לא ריבית תשלומים ל 6אירו,  75הנחה בסך  :2020.02.20עד לנרשמים ות מיוחדום מוקדם הטבות ריש .14

ץ תור בבדיקות הביטחון, ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאי -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול והצמדה ו

 טל"ח                                                                                                           רכונים!ת הדבצ'ק אין ובביקור

 

 

 



 . דהיעץ ארת השונים ברותי התיירויושיסים , המהמחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 שמתם.  טל"חמקום למקדימים הרהבטחת  -בטיסה  המקומות מספרה ב. לאור מגבל2           

 לים. מטיי 30בקבוצה של  זוגי אירו לאדם בחדר  1895נר: הסמי

 מטיילים.  30בקבוצה של  וגי אירו לאדם בחדר ז 1895נר:  מחיר הסמי

 
 

 : 02.2020.עד רשמים בה מיוחדת לנהט
 ם ללא ריבית והצמדה!תשלומי 6 -ו "גבנתב V.I.P, ליווי הנחה לנוסע אירו 75 

 . תשלומים 3 -ו  לנוסע אירו 30: 20.0229-21.טבה לנרשמים בין ה
   אירו 10וד וע אירו  52ף סב  ת פוסנל" הנחה  ל עם "קשרי תרבות תב"מתמידים בחו לים למטיי

 .171.1טיול אחד אחרי שנסע איתנו לייל מתמיד: מי סף מאז. מט לכל טיול נו
 

 ותשלום שוםי רינהל

 ה:הרשמ
 ":  תבל רי תרבותאו במשרדי "קש טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,ות צעבאמ ינרלסמ ישוםהר

 ilt.cotarbu-ialog@kd.אלקטרוני:  רדוא, 7428885-09 :פקס, 2116888-207 :. טל4425038וד כפר סבא, מיק, 74 ןמויצרח' 
 ם. ס הרישוטופבורט כמפ :תשלוםהסדרי 

יש )ל" במשרדי "קשרי תרבות תב בכתבוקף מרגע התקבלה תכנס לת ,היאשמכל סיבה הודעת הביטול,  * שרות ביטול:אפ

 .הם אינם ניתנים לשינוים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, יחר ודמי הביטול מחושב. מא(ההודעהלוודא קבלת 

ו  אלא אם כורטס , ום וטיפוללמטייל דמי ריש €100ל, למעט יטוב ישולמו דמי , לא יאהיצלפני ה הימי עבוד 55 עדביטול ה של במקר

 ם והטיפול. לדמי הרישו בפועליתווסף המחיר אז , נקנו שירותים נוספים טיסות כלשהן, או

 סכם מראש.וי מלמטייל כפיצו 30%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  54 -45ל בין טמטייל המב •

 וסכם מראש.למטייל כפיצוי מ 45%ה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבוד 44 -30 בין לטבהממטייל  •

 מוסכם מראש.פיצוי כלמטייל  65%של  לם לחברה סךבודה לפני היציאה, ישע ימי 29 -14מטייל המבטל בין  •

 ם מראש.מוסכ י ויצלמטייל כפ 85%של סך  דה לפני היציאה, ישלם לחברהימי עבו 13 -07יל המבטל בין מטי •

 יר הטיול. יול, ישלם המטייל את מלוא מחיאה, או במהלך הטיצימי עבודה לפני ה 6 -ביטול החל מ  במקרה של •

המצויינים לעיל, גם בעלות   בנוסף לדמי הביטול ותו בטיול לאחר ההרשמה, יחוייב המטייליל את השתתפבכל מועד בו יבטל מטי* 

שהנופקו ו/או החל  ם למופעיםכרטיסיכמו כן, יחוייב בעלות ו ל של חברת התעופהביטוי הוקתעופה כמתחייב בחבי הביטול מרכי

 הטיפול בהן. החברה תמסור לנוסע את עלויות הביטול בכתב. 

 .טל"ח                              .    משתתפים 15במינימום  מותנית טיולה אתיצי         ה', שאינם ימי חג או ערב חג. -מים א' י עבודה: ימי

לוודא   . ישרישום וללת אפשרות ביטולטוח הכיפוליסת ב , המקביל להרשמבממליצים להוציא אנו  ,ם הידמי הביטול הגבו שלב **

ביטוח  נות ה אנו ממליצים על סוכ ראשונה. רוב משפחה מדרגהח או קטאת דמי הביטול במקרה של מחלה של המבו תכסה סה זולישפו

יסה אטרקטיבית  ולב ביותר. הפאישית ובמחיר הטו אמה בהתל ליסת נסיעות לחו" פו  תאים לכם ת ש"זיו פתרונות חכמים בביטוח", 

מול חברת   צוג וליווי אישיימיצב רפואי. כך תיהנו מם מראש לכל גיל ובכל יו 402טוח ביל ומאפשרת ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תב 

  ישום.הר ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס בחו"ל הביטוח בעת אירוע 

 tarbut.co.il-dialog@kמייל:       3321773-054ואטסאפ: ו   7428885-09פקס:      8881162-072ל': ט

  מחיר כולל:ה
 אלאיטליהטיסות סדירות וישירות בחברת   טיסה:   

 כוכבים 4מרכזי ברמת אלגנטי, שקט ובית מלון   לינה:    

  מי הסמינר למעט רוחות בוקר מלאות במשך כל יא   כלכלה:

 בערב האחרון. סיכום ההגעה. ארוחתיום               

 . ומוניות על פי התוכנית זגמומ תייריםטובוס או תחבורה:

כה של מצוות ההדר מומחיםמדריכים  שלושה הדרכה:

 -ותנית ב)יציאת המלווה מ ארגוני לווהומות תבל" קשרי תרב"

 ים( למטיי 23

 תרבות תבל ישל קשרמיוחדת בהפקה מהודרת מקראה  -

 בארץמקיף  כנהמפגש ה -

 אישיות זניותאות וצתית הכוללמערכת שמע קב -

 רים לאת סהניכ ידמ -

  המקומייםנותני השירותים כל ל רתש  -

 P.I.Vליווי  , אירו 75ה של : הנח20.02.20ד עלנרשמים  -

  בבדיקות הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 -ו

 המחיר אינו כולל:
   515€ם בחדר ליחיד בסך תוספת לאד -

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

 (€ 220 -: כ6.02.20 -ל נכון)התעופה חברת   

 הדלק  ,הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל יפיערשינויים בת -

 6.02.20 -החל מון והביטח  

   ניתארוחות שאינן מפורטות בתכ -

 שתייה, טלפון בידור וכו'  כביסה,פי אישי כגון: וא  הוצאות בעלות -

 ול  הטי מחיר הכולל שלכל מס ו/או היטל שאינם כלולים ב -

 ל ול ת במחיר הכופורטן מינהוצאות שא   -

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

ל. החברה אינה הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטו

 פציו במהלך הטיול. חשייגרם למטייל ו/או ל זקלכל נאחראית 

 (. סה"כ ל ליוםלמטיי € 8 -הטיול )נהוג כ מדריכיכל לתשר  -

 מטיילים.  30בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי  1895:  עלות החוויה 
 לים. מטיי 29-25ל בקבוצה שאירו לאדם בחדר זוגי  2095                               

 טיילים. מ 24-20בקבוצה של חדר זוגי אירו לאדם ב 2295                               
 מטיילים.  19-15בקבוצה של בחדר זוגי אירו לאדם  2495                               
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 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל    4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן ח' ר    "מעבתבל ת קשרי תרבו

 פרטים אישיים -ברומא מטייל  לסמינר טופס הרשמה

 6.02.20, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

Last Name: _________________________________ 

 __________________________ן: ____וכדר רפסמ

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 ___________________________________: מקצוע 

 ________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 __________________: Skyteam נוסע מתמיד' סמ

   לנוסע € 20כרוכה בתשלום הלוך וחזור  יסהטב בחירת מושב

  לא מעוניין          מעוניין         (חלון / מעבר / אמצע)

 לנוסע   € 120ם לותשבך כרו הלוך וחזור ביציאת חירום מושב

   מעוניין                מעוניין  אל 

 2יל יטמ

 :דרכוןפי שמופיע בלמלא בדיוק כ אנ

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Last Name: _______________________________ 

 ______________________________ מספר דרכון:

 ______________________________עד: _קף בתו

 ______________________________ :הלידיך ראת 

 __________________________________: מקצוע 

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 _________________: Skyteam נוסע מתמידמס'    

   לנוסע € 20כרוכה בתשלום הלוך וחזור  יסהטב בחירת מושב  

  לא מעוניין          מעוניין         (אמצע /חלון / מעבר ) 

 לנוסע   € 120ם לותשבך כרו הלוך וחזור ביציאת חירום מושב  

   מעוניין                מעוניין  אל 

 .ק"ג( 8)ק"ג(, תיק יד אחד  23)*כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה אליטליה כוללים מזוודה אחת לבטן המטוס  

 

 

 ____________________ עיר: ___________________ מיקוד: ____________________________כתובת: 

: בית: __________________, פקס: ____________________, נייד: _______________________, טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 שם: ___________________  טלפונים:_______________,  _______________________  - בארץאיש קשר 

 _______ ____אחר: _    הרני יסכה    גרוסמרק ציונהפרופ'  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   כיצד נודע לך על הטיול? 

 הערות:

 המלון. תית ובבבטיול, בטיסו י מקומותד ואינו מהווה אישור לגבבלטופס זה הינו טופס הזמנה ב .1

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

 2177333-054או בוואטסאפ:  co.ilttarbu-dialog@k.: נא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל .3

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות  אין שליטהם לסוכני נסיעות, הטיול, כמו גלנו כמארגני  .4

 הישיבה במטוס )גם אם שולמו והוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

אותו ניתן קנון הטיולים של קשרי תרבות תבל תלתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית הטיול. תכנית הטיול כפופה  .5

 tarbut.co.il-http://www.kל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקב

 .לוה אישור על קריאה והבנה של תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטוהחתימה על טופס ההרשמה מחייבת, ומהו .6

 ד הבאנא למלא את העמו ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          240ות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף ביטוח נסיע ל הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל    4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן ח' ר    "מעבתבל ת קשרי תרבו

 2עמוד 

 כספים - 2020מינר מטייל רומא סהמשך טופס הרשמה 
 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי*  € 1,895:    הסכום לתשלום

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

 (2002.29-21. €30_____ € )  הנחת רישום מוקדם:

 _____ €  )**(  :הנחת מטייל מתמיד

 ( € 515_€ )_____  בחדר: תוספת ליחיד     

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

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי* €  1,895:    הסכום לתשלום

 (20.02.20 עד €75_____ € ) ישום מוקדם:הנחת ר

 (2002.29-21. €30_____ € )  מוקדם: הנחת רישום

 _____ €  )**(  הנחת מטייל מתמיד:

 ____________  :רשם שותף לחד     

  __________ € )אירו €(   : 2סה"כ מטייל 

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

                        מיטה זוגית ותדיטות נפרמ

 וחדות: ______________________________________________________________________________ בקשות מי

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי   25-29מטיילים ומעלה. בקבוצה של  30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

מטיילים המחיר  19-15של בקבוצה  אירו. 2,295זוגי הינו דר לאדם בחמטיילים המחיר  20-24בוצה של בק. אירו 2,095הינו 

 אירו. 2,495דר זוגי הינו לאדם בח

 . למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" תינתן1.1.17מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד אחרי   **

 ל נוסף מאז.רו לכל טיואי 10ון אחרי תאריך זה, ועוד יול הראשאירו עבור הט 25בסך הנחה 

 ______________________________________נא לציין את הטיולים בהם השתתפת: ________________

 מסלולי תשלום לבחירתך:

למלא זומן יש , לבוחרים במסלול המבמזומן, או בכרטיס אשראי. לאור כניסתו לתוקף של החוק לצמצום תשלום במזומן

  מת התשלום.את פרטי האשראי עבור השל

 .בלבד" "ביטחוןולציין ל - למשלמים בהעברה בנקאית נא למלא פרטי האשראי

 אשלם:

 והיתרה בכרטיס אשראי.בהרשמהלאדם  10%( תשלום של אירו 500 -ו 200)שטרות. לא מקבלים  במזומן , 

  רטיסמסוג: _____________, מס. כ כרטיס אשראיבאמצעות__________ :-__________-__________-_______   ,____

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____   3________________.  תוקף: ____/____, שם בעל הכרטיס: ______________ ת.ז:

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

 (.02.202020.עד  תשלומים לנרשמים 6_____ תשלומים )עד  ב:

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

 המופיע בתכנית הטיול.

 טל"ח               . והמחאות גבוה של בנק מזרחי )מכירה( ביום החיוב הראשוןכל התשלומים על פי שער העברות 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלום על סמך טופס רישום חת אך ורקתעשה קום הבטחת המ חשוב:

ש לוודא קבלת אישור אי לביטחון או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. י)במזומן עם פרטי כרטיס אשר

 .לא יירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 ליבכם: שומת לת 

למטייל  בלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריעלמוג מתאים אינואך הטיול אינו קשה, 

 ועל חשבונו לאוטובוס או לבית המלון. במהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו

 _חתימה: _______________________  ____: ____________________  תאריך: ____________1שם נוסע 

 ______________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: __2שם נוסע 

 

  העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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