
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :מומחים לנצרות והיסטוריה בהדרכת
 

 

 

 

 

 

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

 . בארץ ובעולם מורי דרך, דיפלומטים ופקידי ממשלה בתחום הנצרות

העוסק בהיסטוריה תרבותית ובזרמים במוזיקה בספרות,  בוגר הסורבון, היסטוריון ומדריך   -ד"ר אביהו בר איל 

 בשירה וההקשרים שלהם לאירועי התקופה. 

 

ממוקמת בדרום בוואריה בין הגבעות המיוערות הנמצאות לרגלי הרי אמרגאו   אובראמרגאו העיירה הקטנה 

ר משתתפים  אשר כל בני הכפ ה"פסיון" למשך חצי שנה, וכמעט מדי יום, מוצג מחזה  אחת לעשור האלפיים. 

כהבעת תודה   1634 שנתבהצגתו ובהפקתו. הפסיון, שהצגתו נמשכת מספר שעות, הועלה לראשונה עוד ב

דבר שהשתוללה רגע לפני שהגיעה אל הכפר. המסורת נמשכת עד   מגפת לאלוהים על עצירתה הפלאית של 

פוקדים אותו   "שנות חול"גם ביתר  -ימינו ובשנים של העלאת המחזה מתמלא הכפר בהמוני תיירים. אבל לא רק 

מרוצפי אבנים, בתיו מעוטרים בציורי קיר מרהיבים   הכפר רחובות .תיירים רבים פשוט מפני שהוא יפה כל כך

גם הוא מזכרת לאותה   -כיכרות קטנות שובות לב )שבאחת מהן ניצב "עמוד דבר" בכפר  . עץ צבועיםובתריסי 

חנויות רבות המעוצבות להפליא ועמוסות מזכרות עץ עשויות בידי אמנים בני המקום,  , (17 -מגיפה מהמאה ה

  , בכנסיות -לא פחות מכך  שטחה של בוואריה, טובל ביערות, אגמים והרים, ו מסעדות, בתי קפה וגלריות קטנות.

מנזרים ואתרי עלייה לרגל. הנצרות הקתולית של בוואריה הייתה תעודת זהות נוספת לתושביה )מקור שם העיר  

יפגיש אותנו עם נופים גאוגרפיים ותאולוגיים )דתיים(, ויגיע לשיאו  המטייל סמינר ה= נזיר(.  Monkבמילה  ,"מינכן"

תיפרש    -נשאבנו במנהרת הזמן לימי הביניים. מעבר לנופים, להיסטוריה, ולאתרים  אטרון דתי, כאילו  יבצפייה בת

לעיננו הדרמה של העידן המודרני: התמודדות הכנסייה עם הדרישה לשינוי יחסה ליהודים ויהדות, והתמודדותה  

 .במציאות של חילון, ביקורת פנימית וחשיפת שערוריות

 ! ימי ביניים במחזה הפסיון באובראמרגאובאופן ישיר וחוויתי ב  נתנסה בו ללא מקבילה,ייחודי  מינרזהו ס
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 ויסכה הרני                                                                                                                                                                       
 

 מזמינים אתכם 
 

 ימים לבוואריה הקתולית 7מסע בן  ל 
    

 ,אתריה ותרבותה, בוואריהנופי מפגש ייחודי, ויזואלי ואינטלקטואלי עם 
  .והנצרות הקתולית עעם הפסיון של ישו

 

 ב"קשרי תרבות תבל"
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
 
 

 * סופריור  4  -ו  *4בדרגת תי מלון אירוח בב  

 במינכן(  "בירה גן" )כולל   ארוחות ערב 3 

 יסכה הרני  -  התיאטרון הדתי בימי הבינייםעל הרצאת הכנה  

 )הגעה עצמאית(  בהדרכת יסכה הרני - רושלים הנוצריתבי סיור  

 באתרים ייחודים כניסות והדרכה  

 2כרטיסים בקטגוריה   -הרציפה העתיקה בעולם   "עשל ישו   הפסיון"הצגת צפייה ב 

   קוניג שייט באגם   

   םיקשייט באגם   

 יהודים נוצרים של האגודה הקתולית הגרמנית ועדה ליחסי ו הנציג מפגש עם   

   עת הפסיון של ישומפגש עם גורם מהפק  

 סמינר קשרי תרבות תבל לקראת היסכה הרני ובהפקה מיוחדת של   ,מהודרתמקראה  

  נטו   מנוצל הזמן , טיולמהלך האין זמן חופשי ב 

 לכל מטייל  ותאישי  מקלט ואוזניותהכוללת  ,מערכת שמע קבוצתית  

 לפני היציאה לטיול  מקיף הכנה מפגש  

 ביותר  איכותית מטיילים חבורת 

 במחיר  ים כלול האתרים  במהלך הטיול, כל  (Optionals) נוספים  תשלומים אין 

 בשביל השקט הכלכלי שלך   -לטיול   היציאה הבטחת לאחרחיוב כספי רק   

   ללא ריבית והצמדה תשלומים  10  -ו  מטיילל €  75: הנחה בסך  לרישום מוקדם הטבות  

 

 חוויה מתרבות אחרת! -"קשרי תרבות תבל"    

 



 סמינרהתכנית 

   מינכן - אביב  תל  20.90.1,  ג' יום, 1יום 

. לאחר הנחיתה נצא לסיור למינכןישירה סדירה ובשעות הבוקר נצא בטיסה 

נערוך סיור רגלי ראשוני בבירה הבווארית, העיר השלישית בגודלה בגרמניה. 

בתי  , שוק המזון הידוע ונראה את  עמוד מריםתחת בו נעמוד במרכז העיר 

שנשרף בליל  לבית הכנסת  הזיכרוןהקתדרלה ואבן , העיריה הישן והחדש 

 לינה במינכן. הבדולח. 

 

 יחסים מורכבים   -מינכן, דיון בנסיכים, שליטים ויהודים    2009.2.,  'ד, יום 2יום 

ובית   המוזיאון היהודי :היפות של העיר. נבקר במרכז היהודי החדש כיכרותיהנערוך סיור עם האוטובוס בין 

 בוואריהבארמון מלכי הריים נבקר ו. אחר הצהכנסת אוהל יעקב 

(Munich Residenz)      ,ונראה את חדר האוצר שלהם ובו אוסף תכשיטים מרהיב

לארוחת  בערב נצא  שבתוך הארמון, יצירת פאר ברוקית. בתיאטרון נבקר 

מפגש בנושא של   יתקיים  לאחר ארוחת הערב  , מקומי  "גן בירה"ערב ב

 שלאחריו נחזור למלוננו.   ,נוצרים סביב ההצגה- יחסי יהודים

 

 ווסרבורג ואלטוטינג, צליינות והמדונה השחורה 20.09.3,  ה'יום , 3יום 

עיירה  . נרד רגלית אל ה (Wasserburg am Inn)לווסרבורגממינכן    צאנהבוקר  

ייחודית שהשתמרה מימי הביניים הממוקמת על חצי אי ומוקפת  הקטנה וה

אחד ממוקדי   , (Altötting)לאלטוטינגנמשיך   Inn. כמעט לחלוטין על ידי נהר

ל"מדונה באים לסגוד כאן הקתולית.  בבוואריהלרגל הפופולריים  העלייה

לקראת ערב נגיע  .  אשר לזכותה נזקפים מספר נסים במהלך השנים  השחורה"

 בה נלון.  (Bad Reichenhall)  באד רייכנהל עיירת הספאל

 

 קן הנשרים, ברכטנסגדן יום של נופים מהממים ועוד  4.09.20,  ו' יום, 4יום 

שבמקור נבנה   ,המפורסם  ב"קן הנשרים"לביקור  (Berchtesgaden) לברכטסגדןנסיעה מרהיבה ב  צאנהיום 

. ממרפסת גן הבירה ומפסגת ההר ניתן לראות  (Kehlstein) הר קהלשטייןעל  ,כבית תה עבור אדולף היטלר

  קוניג אגם הריים, ניסע לחוף שלוק"מ. אחר הצ 200פסגות למרחק של עד 

(Königssee) חצי האי היפה על  כנסיית סנט ברתולומיאו, ונפליג אל

. הכנסייה על רקע ההר השלישי בגובהו בגרמניה, (Hirschau) הירשאו 

לינה  נחזור ל  היוותה מודל עבור ציירים וציורים רבים.  -  (Watzmann)  ואצמן'וה'

   .באד רייכנהלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 , עולמם של נזירים, נזירות ומנזרים על אגמיםאטאלקים ומנזר אגם   09.205.,  שבתיום , 5יום 

לאי  . שייט קצר בסירה יביאנו (Chiemsee) םיקאגם על גדות  (Gstadt am Chiemsee) דא לגסט ניסעהבוקר 

, המנזר  (Frauenwörth) במנזר הבנדיקטיהציורי לביקור  (Fraueninsel) הנשים

של האי    שטחועל ידי דוכס בוואריה.    772העתיק ביותר בגרמניה, שנוסד בשנת  

נחזור בסירה   . דקות  20  - כוניתן ללכת לאורך כל החוף ב  בלבד דונמים    120הוא  

מתחם ענק של  , (Ettal) אטאלמכאן, נמשיך בנסיעה ארוכה אל ו ,דאלגסט

 באטאל.   במלוןארוחת ערב  לינה ו.  מפורסם מנזר בנדיקטיני

 

 ארמון לינדרהוף, סיור בכפר אובראמרגאו והצגת הפסיון   09.206.,  א'יום , 6ום י

 ישוע מדבר בגרמנית, קידוש בעברית וקהל אמריקאי מוחה דמעות 

שהיה   היפהפה, (Linderhof) בארמון לינדרהוףנפתח את היום בסיור 

רוקוקו -אחת מהטירות המלכותיות של המלך לודוויג השני, בסגנון ניאו

אשר למרגלות האלפים   (Oberammergau) לאובראמרגאו ניסעייחודי. 

עם גילופי העץ המפורסמים,   המצויריםונטייל בכפר היפיפה, בין הבתים 

אטרון ויחל  יהריים בכפר, נתמקם בתוהצ הפסקתוכנסיית הקהילה. לאחר 

מופע הפסיון המציג את השבוע האחרון בחייו של  ו הראשון של חלק

, עם מאות שחקנים ותזמורת של עשרות כלים. לאחר שעתיים וחצי  ישוע

ואז ימשיך החלק השני של   -של המופע, תהיה הפסקה לארוחת ערב 

 לון באטאל.  נחזור למ. 23:00המחזה, עוד כשעתיים וחצי עד השעה 

 

 נסיעה לשדה התעופה  וויס, -אובראמרגאו, בכנסיות וולפנמונסטר ו  09.207.,  ב'יום , 7ום י

למפגש וסיכום החוויה, ופסגות נוספות של ארכיטקטורה ואמנות לקינוח טיולנו   חזרה לאובראמרגאו

 בבוואריה.  

אובראמרגאו אשר ישתף אותנו בפרטים מאחורי   לפגוש נציג מהכפרלאחר ארוחת הבוקר, תהיה לנו הזדמנות 

  לשטיינגדן נמשיך הקלעים של הצגת הפסיון ויענה על שאלותינו. 

(Steingaden) וולפנמונסטר ר של יוחנן המטביל לכנסיית המנז 

(Welfenmünster)  לכנסיית וויס, ומשם  (Wies) אחת הכנסיות המפורסמות ,

פרד מנופי  יביותר של גרמניה מתקופת הבארוק ואתר מורשת עולמית. נ

 . לילההאלפים בנסיעה למינכן, לשדה התעופה לטיסת  

 .(20.90.8  ,שלישי)יום   למחרת לפנות בוקרהנחיתה בארץ,  *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ערות: ה
 

המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית   הטיולתכנית  .1

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

 .  או מנהל הסמינר  או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה

ם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה ישנם נושאים שאינ .2

מקומות  מראש    הזמיןבמסגרת כרטוס קבוצתי למראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן  

 )להבדיל מהזמנות אישיות( או להבטיח חדר מסוים במלון.   מטוסבישיבה 

ולא חדרים זוגיים לשימוש יחיד כפי   עם מיטת יחידחדרי היחיד בסמינר זה הם חדרי יחיד קטנים  .3

 שאנו תמיד מזמינים בטיולינו.  

אמבטיה בבתי המלון  ו/או  מקלחתו/או  ו/או מיטות זוגיות Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .4

 הסר ספק: בחדר תהייה מקלחת או אמבטיה(.  )למען

אנא העבירו אלינו   או לשבת במקום מסוים במטוס, במידה וחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון,  .5

מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור   בכתב את הבקשה 

ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה היא של חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח  

 שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם. 

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.  .6

  23, כולל מזוודה אחת לבטן המטוס )עד למינכןעל הלוך חזור - ם טיסות ישירות עם אלאנו מציעי .7

ק"ג(. ניתן לצבור נקודות נוסע מתמיד אך לא ניתן במסגרת הזמנה קבוצתית    8ק"ג( + תיק יד )עד  

. המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי ויקוזז והושבות  לממש נקודות עבור שדרוגים

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון.   אירו לאדם 300  מהמחיר

מחירי ההושבה  , כלומר תמחור דינמי ברכישת הושבההחלה לאחרונה במודל של חברת אל על  .8

. להלן פירוט עלויות של  יהיו נתונים לשינויים מצד החברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסה

 :   נכון להיוםמושבים  

  60עבור קדמיות לנוסע, בשורות  אירו  20עבור  בשורות אחוריות ניתן להזמין הושבה הלוך חזור  .9

לנוסע. כל ההושבות יטופלו   אירו 150עבור  ומושב מועדף )עם מרווח רגליים משופר( לנוסע,  אירו

לאחר כרטוס בהתאם לזמינות המושבים. על המעוניינים בכרטוס מוקדם, על מנת להבטיח מקום  

  תתווסףהושבה מראש טרם הכרטוס הקבוצתי, לקחת בחשבון כי במקרה של ביטול השתתפות, 

 עלות ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכוללת, בהתאם לתנאי הביטול.

וש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי  עקב עליית הביק .10

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

הינם הטובים   לנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטיסות

 ביותר שבאפשרותנו להציע. 

אור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם ככל  ל .11

יום לפני היציאה לטיול. לצערנו, לא   60 -האפשר לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מ

נוכל להיענות לבקשות של מטיילים, שבחוסר אחריותם לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי  

ל ביטול מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו על  ש

 ביטול, הרי שמגיע להם לקבל את כספם בחזרה. 

תשלומים ללא   10 -ו אירו למטייל 75: הנחה בסך (20.20.29)עד  ת למהירי החלטהומיוחד ותהטב .12

 . טל"ח                                                                                                                               .ריבית והצמדה

  



 

 

 

 

   29.02.20:עד  ת לנרשמיםו מיוחד ותהטב

 תשלומים  10 - ו  הנחה לנוסע אירו 75
 .  1.1.17הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי   "תבל  עם "קשרי תרבות מתמידמטייל 

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

 למינכןישירות סדירות ו טיסות :טיסה     

 * סופריור4 -* ו4ברמת מלון  יבת  לינה:      

 ארוחות ערב 3 :כלכלה  

 מצוות ההדרכה של  מדריכים מנוסים :הדרכה  

 ומנהל ארגונירבות תבל ת קשרי             

  ממוזגו תיירים נוח אוטובוס :תחבורה

 לפני היציאה לטיול ,בארץ מפגש הכנה -

 )הגעה עצמאית(יסכה  בהדרכת בירושליםהכנה סיור  -

 הזימקה וזקוניג םמיבאג שייט -

 תבלקשרי תרבות  ו  ת יסכה הרניבהפק  מקראה מהודרת,  -

 הכוללת אוזניות אישיות  ,קבוצתית מערכת שמע  -

 כמפורט בתוכניתלפעילויות, ו לאתרים דמי כניסה -

 מקומייםה יםשירותהנותני ל תשר -

  :29.02.20עד לנרשמים  -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10אירו הנחה,  75

 המחיר אינו כולל:

 אירו 555 :תוספת לאדם בחדר ליחיד -

 (13.02.20  -נכון ל)  אירו  115  :טחוןימיסי נמל, דלק וב  -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 ,הוצאות בעלות אופי אישי: כביסה, שתייה, טלפון -

 .וכו' בידור

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

 הטיול

  כוללוצאות שאינן מפורטות במחיר ה -

 ל,נמהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי    -

 .13.02.20ריך תאהדלק והביטחון, החל מ  

 ביטוח למומלץ להוסיף  . (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

 הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטולגם    

 )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם הטיול  

 במהלך הטיול(.ו/או לחפציו  למטייל  

 למטייל ליום(. אירו 6 -כהטיול )נהוג  כיתשר למדרי -

 

 הרשמה:

 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות בפקס, בדוא"ל, בדואר, בלבדבאמצעות טופס הרשמה  הרישום לטיול

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09פקס. , 2116888-072 .. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 .כמפורט בטופס הרישום :הסדרי תשלום
   

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

 .הם אינם ניתנים לשינוימאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים,  .(יש לוודא קבלת ההודעה)

 למטייל דמי רישום וטיפולאירו  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

לדמי  בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אלא אם ,)שלא יוחזרו בשום מקרה(

 .ימים באובראמרגאו הם בהתחייבות מלאה ובכל מקרה יתווספו לדמי הרישום והטיפול( 3) רישום והטיפולה

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

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

 ייל כפיצוי מוסכם מראש.למט 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •

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

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

    .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי ** 

 אנו פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש

אישית ובמחיר  תאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמהתסוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שממליצים על 

  מייצוג וליווי אישי הנו  י. כך תלכל גיל ובכל מצב רפואי  יום מראש  240הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  

 ציינו זאת בטופס הרישום.נא  ,לארץ. למעוניינים ת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרהמול חברו

 054-2177333וואטסאפ:  09-7428885פקס:  072-2116888טל': 

  tarbut.co.il-dialog@kמייל: 

 
 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער

 .טל"חהבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2            

 מטיילים  30בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי  9592:  החוויהעלות 
 מטיילים  29-25בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי   3095                              
 מטיילים  24-20בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי   3295                               
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 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל    4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן ח' ר    "מעבתבל ת קשרי תרבו

ְרגאּו לסמינר טופס הרשמה ְרָאמֶּ  פרטים אישיים - 2020 ספטמבר אֹובֶּ
 13.02.20, 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

 ______________________: אל על נוסע מתמיד' סמ

לנוסע  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריות בשורות  השבהו

 לא מעוניין             מעוניין      :חזורוהלוך 

לנוסע  אירו 60בתשלום  כרוכה קדמיות בשורות הושבה  

 ייןמעונלא                מעוניין    :הלוך וחזור

מושב בעל מרווח משופר ) ועדףב משומב השבוה

                       :הלוך וחזורלנוסע  אירו 150ם לותשב ךכרו( לרגליים

                 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

 _____________________ :אל על מתמידנוסע מס'    

 אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריות בשורות  השבהו  

 לא מעוניין              מעוניין      :חזורולנוסע הלוך 

 אירו 60בתשלום  כרוכה קדמיות בשורות הושבה  

 יין מעונלא                מעוניין    :הלוך וחזורלנוסע 

מושב בעל מרווח משופר ) ועדףב משומב השבוה

                       :הלוך וחזורלנוסע  אירו 150ם לותשב ךכרו( לרגליים

                 מעוניין               מעוניין אל 

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

 

 

 ____________________ עיר: ___________________ מיקוד: ____________________________כתובת: 

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 שם: ___________________  טלפונים:_______________,  _______________________  - בארץאיש קשר 

 _______ _______________________אחר: _    הרני יסכה אינטרנט  חברים  ניוזלטר   כיצד נודע לך על הטיול? 

 הערות:

 המלון. יתת 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 

ְרגאּו לסמינר הרשמהטופס המשך  ְרָאמֶּ  כספים - 2020 ספטמבר אֹובֶּ

 
 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי*  € 2,995:    הסכום לתשלום

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

 _____ €  )**(  :הנחת מטייל מתמיד

 ( , מיטת יחיד€ 555_€ )_____  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* €  2,995:    הסכום לתשלום

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

 _____ €  )**(  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

מתייחס לאדם בחדר זוגי   3,095€מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2,995€* המחיר 

מתייחס   3,495€מטיילים והמחיר  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  3,295€מטיילים. המחיר  25-29של בקבוצה 

 מטיילים.   15-19לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

. למטיילים  מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל",  הנחה בסך 1.1.17** מטייל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי 

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

___________________________________________________________________________________ 

 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.בהרשמה 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 

 (.02.202092.עד  תשלומים לנרשמים 10_____ 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 

 7333217-054או לוואטסאפ:  @rbut.co.ilta-kdialog , למייל: 7428885-09לפקס:   לאחר המילוי
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