
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :יקהסמולאמנות ו םמומחיהבהדרכת 

 
 

מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות  ,טיוליםאדריכל פעיל ומדריך  - רן שהם

 בערב(.  23.04יצטרף לקבוצה ב ) התרבות והאמנות

 

 

החינוך ה בתכנית מנחת מובילות בארץ. פרה בקתדרובתחום האו מרצה - מרב ברק

מובילה את תכנית החינוך של התזמורת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, 

 .בוקר(בשעות ה 27.04 -יפרד מהקבוצה ב)מרב ת הסימפונית רמת גן

 

 

 

ה היא וינ יקה.סגן עדן לכל חובבי התרבות, האמנות והמוהיא  ,וינה, ממרכזי התרבות הגדולים באירופה

היסטוריה עשירה, ארכיטקטורה  בעלתעיר  - קלימט והונדרטוואסר ריםצייהעירו של פרויד, ועירם של גם 

עוגות קצפת מפתות ומסעדות  המציעיםבתי קפה נהדרים  ולצידם מרשימיםמוזיאונים שפע ת, מפואר

 בהם נכיר ימים של וינה,הסיור כולל ביקורים במוזיאונים המרש .המפורסם יהווינאשניצל את המגישות ה

. כמו כן, כולל הסיור יום טיול בעמק אמנותתולדות העל חותמם את שהטביעו  את האמנים והיצירות

ואכאו, שסמוך לנהר הדנובה. וינה היא גם ממוקדי המוסיקה והאופרה החשובים בעולם. בעיר זו פעלו 

 מוצרט, בטהובן, היידן, שטראוס, ליסט, ברהמס ורבים אחרים. 

עיר: האופרה גוונים בשלושת בתי האופרה של הכנית המוסיקלית כוללת שלושה מופעי אופרה מתה

האופרה "אורלנדו" מאת הנדל בתיאטר אן  ;בבית האופרה הממלכתי )שטאצאופר( ן"פידליו" מאת בטהוב

ית דר וין וכן האופרה "סיפורי הופמן" מאת אופנבך, בבית האופרה וולקסאופר. כמו כן, נבקר בגלרי

בטהובן, וכן נקיים ביקור  של 9 -ט שהיא מחווה לסימפוניה ההססציון, בה מוצגת עבודתו של גוסטב קלימ

 מודרך בבית האופרה הממלכתי של וינה.

 ימים  7 28.04.2019: חזרהתאריך   22.04.2019אריך יציאה: ת



 : הסמינר תכנית

 וינה -תל אביב   22.04.2018 ,'ב, יום 1יום 

ן דע ןג -בירת אוסטריה , (Vienna) ינהלוובשעות אחר הצהריים נצא בטיסה ישירה 

ו יקאים גדולים כמסר של מווהי עייקה. זסלכל חובבי התרבות, האמנות והמו

עירו של גם . וינה היא מוצארט, בטהובן, היידן, שוברט, ברהמס ושטראוס

היסטוריה עשירה,  בעלתעיר  - קלימט והונדרטוואסר צייריםה, ועירם של פרויד

עוגות קצפת מפתות  המציעים נהדריםקפה  תיב ולצידם מרשימיםמוזיאונים שפע ארכיטקטורה מפוארת ו

 סהארינגשטרלאורכה של השדרה המפורסמת ניסע  .המפורסם יאהווינשניצל את המגישות ה עדותסמו

(Ringstraße) ,ונבנתה על תוואי חומותיה העתיקות שנהרסו במאה וינהשל ההיסטורי  ההמקיפה את מרכז ,

 - ות שוניםסגנונות אדריכללמהווים מדגם מרתק בניינים ה . בדרכנו אל מרכז העיר, נחלוף על פני19 -ה

כוכבים  4 דירוגב (Austria Trend Hotel Europa Wien) אירופה מלון אוסטריה טרנדבה לינ "סגנון הרינג".

דקות  5, במרחק הליכה של (Kärntnerstraße) קרנטנר שטראסהשוכן ממש על רחוב הקניות המפורסם ה

 ומהאופרה הממלכתית. (Saint Stephen) הקדושמקתדרלת סטפנוס בלבד 

 

  האופרה "פידליו" -יון, ביקור בבית האופרה ססצ  יום בטהובן:  23.04.18 יום ג',, 2יום 

. גלריה מרהיבה, (Secession) גלריית הססציוןר ארוחת הבוקר, נצא אל לאח

ינאי וו, האמן הגוסטב קלימטהבנויה בסגנון הארט נובו, בה מוצגת יצירתו של 

זו בהקשרה ל"אודה . נשמע על יצירה ל בטהובן""האפריז שפורסם, המ

של בטהובן. משם  9 -פורסם המסיים את הסימפוניה האל המלשמחה", הקור

. מבנה מפואר ועצום בבית האופרה הממלכתי של וינהנמשיך לביקור מודרך 

 פרה.  בגודלו, בו מופיעים באופן תדיר גדולי האמנים העולמיים בתחום האו

מנת לצפות ה על בערב אל בית האופר נחזורגנות, הפוגה לארוחת צהרים עצמאית, מנוחה והתאר חרלא

, מרצלינהבתפקיד Adam Fischer  ובניצוחו של Otto Schenk . בבימויבטהובןמאת "פידליו" באופרה 

 .חן רייסזמרת הסופרן הישראלית 

, יימשך שעתיים וחצי קבעה(נ עדיין לא )שעה מדויקת 20:00או  19:00המופע יתקיים בשעה 

 אנגלית. ב יותתובמבוצע בגרמנית בליווי כ חת.ויכלול הפסקה א

  גש הקבוצה בארץ, טרם הנסיעה.הרצאת הכנה למופע זה תתקיים במפ

 

 רלנדו/הנדל בתיאטר אן דר ויןאו -האמנות לתולדות מוזיאון ה -ספרייה לאומית   24.04.18, ד', יום 3יום 

של בספרייה הלאומית נבקר , ערבלקראת קונצרט ה וקררצאת בבתום ה

, מהספריות הציבוריות הראשונות באירופה (Austrian National Library) וינה

המבנה מתקופת הבארוק, נחשב לאב טיפוס של  ואחת מהיפות ביותר.

. נתרשם מציורי 20 -אה ההספריות הציבוריות והאקדמיות באירופה עד למ

ם אוסף המפות העתיקות העצום, מהחשובים הקיימיהראשי ומ התקרה באולם

הענק נות " האמ"מקדשב נמשיך לביקור צגים בזמן הביקור(.ם המובעולם )כפוף למסמכים המתחלפי

 על פנימוזיאון, נחלוף ה לאבדרכנו  .(Kunsthistorischesmuseum)לתולדות האמנות מוזיאון ה ווינה,ב

 אוצרותשמורים ה וןבמוזיא. (Maria Theresa Square) תרזה מריה וכיכר (Hofburg Palace) ארמון הופבורג

ומבחר  ,מרשיםארכיאולוגי אוסף  ,יצירות מופת מן העולם העתיק, ת המערביתהתרבוהנפלאים של 

רפאל, טיציאן, , דירר, הולביין, ברוייגלביניהם ו התרבות המערבית יצירותיהם של גדולי אמנימ



. זהו תיאטר אן דר ויןנצא אל בבית המלון,  מנוחה והתרעננות לאחר .ועוד סקזולאורמר, רמברנדט, 

, עמנואל שיקנדרמפיק והיזם י הזמר, ה, על יד18 -וף המאה היחסית, אשר נבנה בס ה קטןבית אופר

מאת  "אורלנדו"אופרה ב. בתיאטרון הנפלא הזה נצפה וולפגנג אמדאוס מוצרטלכבודו ולזכרו של 

מנצח המומחה , vanni AntoniniGio מהבמאים הבולטים והמובילים בעולם. מנצח :us GuthCla . במאיהנדל

 .Il Giardino Armonicoע הנוד יופיע יחד עם אנסמבל הבארוקה עתיקה, אשר יקסמוב

 מבוצע ע משך המופע. יכלול הפסקה אחת., בשלב זה לא ידו19:00המופע יתחיל בשעה 

 . תקציר באנגלית תכילה כניהתואך  ,תכתוביות בגרמני בליוויבאיטלקית 

 

 עתיקההר עיה -אסר וודרטהונ - בלוודרארמון   19.04.25 ,ה' , יום4 יום

ארמון הקיץ של  ,(Schloss Belvedere) דרבלווארמון ב נבקר הבוקר

הבנוי בסגנון  הארמונות היפים בעולםומ המסאבוי (Eugene) הנסיך אויגן

 אוסטריתהירופאית בכלל ול האמנות האיצירות מופת שמ נתרשם. הבארוק

, וידואי דז'אק ל בחציית האלפים" שליאון "נפול וביניהן בפרט

 גוסטב מאת קה"נשיו"ה פר דוד פרידריךקס של "תמונות נוף"

אטרקציות נוספות, הקשורות באמן וינאי שהתמודד עם השמרנות המוכרת של העיר  נתרשם משתי. קלימט

ולרי , אמן פופ75ן , יליד וינה ב(Friedensreich Hundertwasser) אסרהונדרטוופרידריך בדרכים מקוריות. 

פיע, אבל שני אתרים פחות כאמן חשוב ומשנה בעיקר כקוריוז והיום בעיני רבים בווי נחשב ונודע מאוד,

כאשר מתבוננים בהם. שני  שקשורים בו מסקרנים, מושכים הרבה מאוד מבקרים ומשעשעים מאוד

ירות ומורדים, בדומה ליצ, עוצבו בידי האמן וס וינהומוזיאון קונסטהאנדרטוואסר הו בית ,האתרים

כחיקוי לא כל כך מוצלח( את יהם מזכירים )אולי וסכמה אדריכלית. שנו, בכל קו סימטרי או מות שלהמצויר

טהאוס על בברצלונה. שני הבניינים שוכנים מצפון מזרח ל"רינג", מוזיאון קונס אנתוניו גאודיהבתים של 

מסקרנים  מאוד,ים מזרחה משם. שניהם צבעוניים התעלה ובית הונדרטוואסר במרחק כמה מאות מטרגדת 

אכול בבתי הקפה המקוריים שהוקמו בהם אי מאוד לשתות או להמתבונן ובשניהם כדומשעשעים את 

יוכלו  בשעות הערבלאחר סיור בעיר העתיקה, נשוב למלון למנוחה והתרעננות.  בהשראת האמן.

 . פה של וינהסיור ערב בנושא בתי הקלצאת עם רן שהם ל ניםהמעוניי

 

 בוולקסאופר הופמן סיפורי - ליאופולד מוזיאון -פרלמנט   1926.04., ו', יום 5יום 

 בניין הפרלמנט האוסטריב, נבקר בתום הרצאת בוקר לקראת קונצרט הערב

(The Austrian Parliament Building)הוא משכנם ו פבורגוכות לארמון ה, הנמצא בסמי

קלאסי כדי לשקף ווני בסגנון י 1874-1883בין השנים נבנה תי הפרלמנט. של שני ב

החדש. שני המוטיבים  של הממשל הפרלמנטרידיאלים הדמוקרטיים את האי

המרכזיים של הבניין וסביבתו הם העמודים הגבוהים שבחזית המגיעים עד לקומה 

המלחמה, הממוקם בחזית הבניין הפונה ו, אלת החוכמה השנייה, ופסלה של אתנה

הנמצא  ,(Leopold Museum) לדפואויל במוזיאוןנמשיך לביקור  הרינג. לשדרת

אמנות  של אחד האוספים הגדולים בעולם ובו ,ינהיאונים בווברובע המוז

גוסטב קלימט  שילה, אגון שליצירות , בין היתר, מציגהמוזיאון  .מודרנית אוסטרית

בית ) הוולקסאופראל נצא  והתארגנותהפוגה לארוחת צהרים עצמאית, מנוחה לאחר  .האוסקר קוקושקו

. אופנבךמאת  "סיפורי הופמן" ית בסיורנו, האופרהלצפות באופרה השליש( על מנת העממית אופרהה

יצירתו המאלפת של אופנבך, העוסקת במדיום האופראי ומהווה מארג מרתק ליצירתו הספרותית של 



 Andréל ו שחובניצו Renaud Doucet של מויויבבהופמן, ממעריציו הגדולים של מוצרט, תוצג הסופר א.ת.א 

Barb. 

יבוצע בגרמנית וצרפתית בליווי כתוביות  הפסקה אחת. ויכלול 19:00-22:45תקיים בשעה המופע י

 בגרמנית. 

 

 יערות וינה -דורשטיין  -קרמס  -מלק   27.04.19, שבת, יום 6יום 

, באוסטריה (Wachau Valley) עמק ואכאוהיפים של  נופיואל  ענתוודהיום 

"מ, ק 30 -העמק, שאורכו כיותר לאורך הדנובה. בפים אחד האזורים הי

 –כות מה שאונסק"ו הגדירה כ"נוף תרבותי" הוכרז כאתר מורשת עולמית בז

 קמלמנזר נבקר בביניהם כרמים. ש המנזרים, הטירות, העיירות והכפרים

(Melk) ,הבנדיקטני מ' מעל הנהר. המנזר  50צוק המתנשא על ניצב ה

בכנסיית המנזר יש ציורי קיר   .18 -ה הברוקי הנוכחי שלו הוא מהמאה ההמבנו 11 -המרשים נוסד במאה ה

יפים, בספרייה שלו שמורים כתבי יד עתיקים והוא מוקף בגנים בסגנון אנגלי. מהמנזר יש תצפית מרהיבה 

 המוקף ,(Dürnstein)דורנשטיין  בכפר נעצורכדי להתרשם מיופיו של העמק,  אכאו.ה ועל עמק ועל הדנוב

וך אחד מעיקולי הדנובה. ממוקם מתחת לצוק סלעי הבולט מתהכפר נסייר בחומות ומסביבה כרמים. 

, לאחר קרב עם מלך 1192בשנת  ריצ'רד לב האריהכפר מפורסם בשל הריסות הטירה בה נאסר ונכלא 

)היינות  רהאזוסמים של ת לטעום מהיינות המפורזוהי גם הזדמנות מצוינ .לאופולד החמישי ,ריהסטאו

, שם (Wienerwald) ביערות וינהת הערב נבקר באחד מכפרי היין עובש הלבנים הם גולת הכותרת כאן(.

 לוינה ללינה. ניהנה מארוחת ערב מסורתית ונחזור 

  

 תל אביב -ברטינה אל מוזיאון  28.04.19, א', יום 7יום 

אמנות עשיר בה (Albertina Museum) נהרטיאלב מוזיאוןב נבקר בבוקר

אוסף בבעיקר  ומפורסם 20 -ותחילת המאה ה 19 -נית מסוף המאה הדרמו

הקבע  מתערוכת נתרשםבעולם. הקיימים החשובים מ ,שבו הרישומים העצום

 -עד האפי ארוק ומן הב - "מפוסיין ועד דויד" הזמניתתערוכה ומה במוזיאון

נוכל ליהנות  בהארוכה  צהריים הפסקתה מניהנ. 18 -ציור בצרפת במאה ה

כר זאהעוגות עם ת קונדיטוריוהמ מפורסמים,וינאים הוקפה ההבתי מ

 ,)ולחילופיןטאפלשפיץ  - יזר פרנץ יוזףיהמאכל האהוב על הקמ ,וכמובן המפורסמות לשטרודלפאפהו

 (.מרק הגולש או השניצל הווינאי המהולל

ר העתיקה, להציץ עים לשוטט סתם כך ברחובות העימעבר לאתרים המפורסמים של וינה, נ

קרם עשירה באחד מבתי הבוטיק וחנויות המעצבים, לטעום עוגת חנויות  לחלונות הראווה של

 החיים הטובים השוררת כאן. תהקפה המהודרים ולהתרשם מאוויר

 .חזרה ארצה יסתנוטקראת התעופה לשדה  לא העברה ,אחר הצהרייםבשעות 



 

 הערות: 

נית מהווה דוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכה לעיל מציינת נקודות פוקוס והמופיע הסמינרתכנית  .1

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

 דרכה ו/או מנהל הסמינר בלבד.צועי של צוות ההשינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המק

 ם ללא עישוןרילא ניתן להבטיח חדון. יחד עם זאת, החדרים במלון כחדרים ללא עיש אנו מזמינים את כל .2

(Non-Smoking) ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק בחדר תהיינה  ת המלוןיבבמיטות זוגיות  ו/או

 מקלחת או אמבטיה(. 

או הזמנה מראש של  ו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלוןם שאינם בשליטתנישנם נושאי .3

צתי להזמין מראש ישיות, לא ניתן, במסגרת כרטוס קבויבה במטוס. ככלל, להבדיל מהזמנות אמקומות היש

 מקומות ישיבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון.

 עלות ללא ושבהיד. ה תיק קילו 8+  קילו 23 עד כבודה כוללים על-אלחברת התעופה כרטיסי הטיסה עם  .4

 (.בחירת המושב אינה כוללת מושב קדמי, מושב מועדף ומושב תיירים פלוס) כרטוס לאחר

וסיף מסי ואין צורך לה מהמחיר הכולללאדם אירו  250 ויקוזז -לאלו המעוניינים להזמין טיסות באופן עצמאי .5

 נמל. 

עבירו אלינו את הבקשה או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא החדר מסוים במלון, ם חשוב לכם לקבל א .6

ההחלטה לגבי  ה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כימוקדם ככל האפשר, ואנו מעביר בכתב

ותנו ובית המלון בלבד, ואין באפשר מקומות הישיבה והקצאת החדרים במלון היא של חברת התעופה

 הישיבה שביקשתם.תקבלו את מקומות  להבטיח שאכן

ככל האפשר  עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם ולאור הניסיון שלנ .7

לצערנו, לא נוכל להיענות  .יום לפני היציאה לטיול 60 -, ובכל מקרה לא יאוחר מלאחר ההרשמה לטיול

מסיבה  נסיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול ים ביטוחעוש סר אחריות לאשבחו לים,של מטיילבקשות 

להם  הרי שמגיע דיעו לנו על ביטול,ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם הו מוצדקת(

 לקבל את כספם חזרה.

סיעות לחו"ל ת ביטוח נאנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליס .8

יום מראש לכל גיל ובכל  180יבית ומאפשרת ביטוח טובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרק מה אישיתבהתא

. למעוניינים, ובחזרה לארץהביטוח בעת אירוע בחו"ל  מייצוג וליווי אישי מול חבורת. כך תיהנו מצב רפואי

 נא ציינו זאת בטופס הרישום.

ת וגרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסלטיולים למי ת הביקוש העולק, ועלייעליית מחירי הד: חשוב  .9

ות מראש שאינן מוחזרות. ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמ

קרקע והטיסות העל מנת לוודא כי שירותי ות שיא, הדרישות אף מחמירות יותר וכך גם תנאי הביטול. בתקופ

נא הקדימו  -ה זה והנכם מעוניינים להשתתף בסמינר במיד - עלהצישבאפשרותנו  בים ביותרהינם הטו

 , ותיהנו גם מההטבות לרישום מוקדם.הרשמתכם

 ,אירו 75: הנחה בסך 201812.13.עד ה הנרשמים ום מוקדם מיוחדות למהירי החלטהטבות ריש  .10

של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור ליווי  -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול ו תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 

 בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!

 טל"ח



 
 

 

                                       

 :1812.13.עד ת לנרשמים ומיוחד ותטבה

 !בנתב"ג V.I.Pתשלומים + שרות  10+  הנחה לנוסע אירו 75

 ה לנוסעאירו הנח 30:  14-31.12.18הנחה לנרשמים בין 

 1.01.16י רל אחוא מי שנסע אתנו לחו"ה "תבל עם "קשרי תרבות מתמידמטייל 

 אירו לכל טיול נוסף מאז 10ון, ועוד ו עבור הטיול הראשראי 25חה בסך הנלמטייל המתמיד: 
 

 :המחיר כולל

  על אל בחברת טיסות סדירות  טיסה:

  כוכבים 4 ברמת מרכזימלון   לינה:

 רב אחת+ ארוחת ע כל יום ת בוקרארוח  :כלכלה 

 על פי התכנית הסעות  תחבורה:

"קשרי  ההדרכה של מצוות יםכמדרי ינש  רכה:הד 

 י.רגונמנהל או ל"תב תרבות

 בארץ ש הכנהמפג -

   יםהמוסיקלי למופעיםת הכנה והרצא -

 ת אישיותהכוללת אוזניוכת שמע קבוצתית מער -

 למוזיאונים                          דמי כניסה -

  מקומייםה יםשירותהלנותני לכל  רתש -

 10הנחה,  ואיר 75 - 81.12.13עד לנרשמים  -

 P.I.Vי בית והצמדה וליוותשלומים ללא רי

טחון, בצ'ק אין ובביקורת הב בבדיקות

          הדרכונים.

 :אינו כולל המחיר

 אירו 490 :בחדר ליחיד למטיילתוספת  -

 ציאה מיסי נמל, דלק ובטחון כפי שיקבע בסמוך לי -

 (אירו 90 -: כ25.11.18 -)נכון ל 

 בתכנית    תורטוארוחות שאינן מפ -

  כניסות למופעים -

  ,טלפוןאוכל, , הה, שתייכביסלות אופי אישי: הוצאות בע -

 .וכו'( בידור  

 הכולל  ו/או היטל שאינם כלולים במחירכל מס  -

 כוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

 יסות, שירותי הקרקע ומיסי נמלשינויים בתעריפי הט -

 גם מלץ להוסיף ביטוחומ. ()חובהביטוח בריאות ומטען  -

 ביטול א את הכסוי במקרה שלולוודפואית, הטסה ר  

 יל או)החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטי  

 (.הטיוללחפציו במהלך   

 למטייל ליום( סה"כ אירו 6 -הטיול )נהוג כ יתשר למדריכ -

 

 ותשלום רישוםנהלי 
  הרשמה:

 ": לתב שרי תרבותאו במשרדי "ק בדוא"ל, בדואר, ,בפקס בלבדבאמצעות טופס הרשמה  הרישום לסמינר

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

 כמפורט בטופס הרישום.:ם:הסדרי תשלו
 "קשרי תרבות תבל" במשרדי  בכתבהתקבלה לתוקף מרגע  תכנס מכל סיבה שהיא,, הביטול תהודע** אפשרות ביטול:

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

ל דמי רישום וטיפול )שלא ילמטי € 75, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

, ואז יתווסף כגון כרטיסים למופעים סות כלשהן, או נקנו שירותים נוספיםכורטסו טי אלא אם (,רו בשום מקרהיוחז

 .ולרישום והטיפמחיר בפועל לדמי הה

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  45%סך של  ישלם לחברהלפני היציאה,  ימי עבודה 30 -20בין המבטל מטייל  •

 .כם מראשלמטייל כפיצוי מוס 65%ברה סך של לח מי עבודה לפני היציאה, ישלםי 19 -14ל המבטל בין מטיי •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 75%לחברה סך של  היציאה, ישלםימי עבודה לפני  13 -07מטייל המבטל בין  •

 .יולאת מלוא מחיר הט ישלם המטיילהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מביטול במקרה של  •

 טל"ח .      משתתפים 15מותנית במינימום במחיר הזה ינר יציאת הסמ* ערב חג. אונם ימי חג ה', שאי -ימים א' ימי עבודה: 

יש  .רישום הכוללת אפשרות ביטולטוח י, פוליסת בהבמקביל להרשמאנו ממליצים להוציא  ,היםבשל דמי הביטול הגבו** 

 אנו ממליצים ראשונה.ה משפחה מדרגרה של מחלה של המבוטח או קרוב במק את דמי הביטול סהלוודא שפוליסה זו תכ

בהתאמה אישית ובמחיר הטוב  תתאים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל, ש"זיו פתרונות חכמים בביטוח"על סוכנות הביטוח 

ווי אישי מול ולי כך תיהנו מייצוג .לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח ביותר. הפו

 למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.. ולאחר החזרה לארץ "לאירוע בחו חברות הביטוח בעת

 

 iltarbut.co.-dialog@k: מייל 7428885-09 :פקס    ,2116888-720 טל':                             
 

                                               
 הערות: 

 ארץ היעד. ונים ברות השיים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי התינוי. המחיר כפוף לשי1
 טל"ח   בטחת מקום למקדימים הרשמתם. ה -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2

 מטיילים ומעלה 25של  בקבוצהי אירו לאדם בחדר זוג 995,1 :ויהעלות החו

 מטיילים ומעלה 24-20של  בקבוצהאירו לאדם בחדר זוגי  195,2                             
 מטיילים 19-15בקבוצה של אירו לאדם בחדר זוגי  295,2                 
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 נספח אירועים - 0192 וינה
 

       
 

                           
 
 
 
 
 
 

 מעוניין/ת ב:אני ___, ______________: ___________ומשפחה שם
 

 לתשלום כרטיסמחיר  מספר כרטיסים קטגוריה מופע תאריך

פידליו/בטהובן  23.4.19
 בשטאצאופר

    

ל אורלנדו/הנד 24.4.19
 ןר וידבתיאטר אן 

2    

26.4.19 
אופנבך סיפורי הופמן/
 ופרבוולקסא

1    

  תשלום:סה"כ ל  

 
 
 
 
 
 

 הערות
 אירועל קטגוריה, בכל , לככרגעכרטיסים השמורים לנו יות הבטבלאות לעיל מופיעות כמו .1

ת יזכו במקומו -רשם יהמקדימים לה !"כל הקודם זוכה"בשיטת היא המקומות וגוריות הקטבחירת  .2

 הטובים ביותר!

 ההרשמה בעת יסים כפופות לזמינותריות הכרטטגוק .3

 בקטגוריהספציפי  מושבו יכולים להתחייב על הקטגוריה בלבד אך לא על אנ .4

 לבטלם או לשנותם , לא ניתןלאחר הזמנת הכרטיסים .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיפורי הופמן/אופנבך  26.4
 בוולקסאופר

 מחיר קטגוריה
פר מס

 כרטיסים

1 92€ 30 

אורלנדו/הנדל  24.4
 דר וין בתיאטר אן

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

2 136€ 30 

ן פידליו/בטהוב 23.4
 בשטאצאופר

 מחיר ריהקטגו
 מספר

 כרטיסים

1 €230 20 

2 210€ 10 



 פת האולמותמ
(6,7= שורות  צבע צהוב               שטאצאופר  וולקסאופר (

6-5 רותשו = צהוב, 1קטגוריה )    
(8-7= ורוד, שורות  2וריה קטג       

 

 
 
 

       ימין   במה                            שמאל                          שמאל                 במה                    ימין      
 
 

צבע כחול()                  THEATER AN DER WIEN .424אורלנדו   
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 פרטים אישיים - 2019 בווינה אפריללסמינר מטייל  הרשמהטופס 
 25.11.18, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 וקף עד: _____________________________בת

 _______: _____________________תאריך לידה

 טלפון נייד: _____________________________

 )נא להקיף בעיגול(ללא עלות: חלון/אמצע/מעבר הושבה 

 ________________: ___על-באל מתמיד נוסע 'מס

 2מטייל 

 ון:נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכ

 ________________________ )בעברית(: מלא שם

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ____________________________: מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 ___________: ________________תאריך לידה

 טלפון נייד: _____________________________

 )נא להקיף בעיגול(ללא עלות: חלון/אמצע/מעבר  הושבה

 ____________: ______על-באל מתמיד נוסע 'מס

בחירת מושב , ק"ג( 8אחד ) יד יקת+  ק"ג( 23)  מזוודה  אחת לבטן המטוסכוללים  על-אלכרטיסי הטיסה עם חברת התעופה 

 .חטיף או ארוחה קלה, ת המטוס(דמקפלוס ומושבים במושבים מועדפים, מושבי תיירים )למעט  לאחר כרטוסעלות  רגיל ללא

 

 ________________________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _

 __________,         _______________ודה: __________________, פקס: ________: בית: __________________, עבטלפונים

 E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 __________ .___________________שם: ___________________  טלפונים:_______________,  ___ - בארץאיש קשר 

 __________________________ אחר:  מרב ברק אינטרנט חיפוש ב    חברים     ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 
 
 
 

 הערות:
 

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

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

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה  אין שליטהם לסוכני נסיעות, יול, כמו גטהלנו כמארגני  .3

 במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

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

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

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

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09:  סקלפ לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 3את 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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 2עמוד 

 כספים - 2019 בווינהלסמינר מטייל  הרשמהטופס המשך 

     תשלומים( 10 -ו בנתב"ג VIPווי לי, 75€)הנחה בסך  13.12.18רישום מוקדם עד ל טבותה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1,995 € *          הסכום לתשלום:

 (13.12.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (14-31.12.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 *(*)  - _____   €   הנחת מטייל מתמיד: 

 (  490 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______                   : 1טייל סה"כ מ

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

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

 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1,995 €*           הסכום לתשלום:

 (13.12.18 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (14-31.12.18בין  30€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו____  ___                   : 2סה"כ מטייל 

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

   לחדר        מעוניין/ת בשותף/ת  ת/לא מעוניין   

________________________ בקשות מיוחדות: ___

_________________________________________

 הינו ירהמח 15-19בקבוצה של למטייל. אירו  2,195 הינו המחירמטיילים  20-24בקבוצה של . מטיילים 25המחיר למינימום * 

 למטייל. אירו  2,295

 תינתן למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..16.11אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד 

ולים נא לציין את הטילכל טיול נוסף מאז.  אירו 10עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  אירו 25הנחה בסך 

 _________________________________________________________________________ :השתתפת בהם

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר עם וקביםעים שיוהיתרה בשני תשלומים חוד ,בהרשמה לאדם € 700 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן .

 לפני היציאה.  יום 45עד המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבון 

 ___ :אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )______, ____באמצעות כרטיס אשראי מסוג 

 _, ___/_____,   תוקף: _____________________-_____________________-________________-_______מס. כרטיס: ____

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. ________________________________ ת.ז: _____________שם בעל הכרטיס: __

 (.1812.13.עד תשלומים ללא ריבית והצמדה לנרשמים  10)עד . מיםתשלו _________ ב:

סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול  מידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכלב

 חטל"    . הראשון החיובביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

 

בקשרי תרבות תבל, תשלום  התקבלשעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקעשה יהבטחת המקום ת חשוב:

 או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן בפועלן וראש

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

 לתשומת ליבכם:

ה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע נלמוגבלים בהליכה. במידה ותתעורר םמתאי אינואך אינו קשה, הטיול 

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

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _____________________________  חתימה: ______________________  תאריך: ______: ___2שם נוסע 
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