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 תאריך יציאה:  
14.10.2022 

 תאריך חזרה:  
21.10.2022 

  מיםי 8
   )סוכות(

 
  , אמנותתרבות , המזרח התיכוןלהיסטוריה,  יםת מומחבהדרכ 

 : וארכיטקטורה
 

שהם  אדריכל   פעיל  -רן  טו  אדריכל  של    ,יוליםמדריך  להיסטוריה  מרצה 

ו  התרבווללתהאדריכלות  חי  ,מגיש  ת.והאמנו  תדות  ומיות:  תח  ברב   , וךעם 

 מנות, אדריכלות, גסטרונומיה, פולקלור ועוד. אוריה, גיאוגרפיה,  היסט

 
 

רבי  * עוזי  ואפריקה    -פרופ'  התיכון  המזרח  ללימודי  דיין  משה  מרכז  ראש 

.  ' ת"אבמרכז ללימודים איראניים באונ  רוקר בכיח  ' ת"א.המניין באונ  ןמופרופ'  

ובעול רמ בארץ  התקשורת  בכלי  מבוקש  ומרואיין  מוערך  המזרח  צה  בנושא  ם, 

   .התיכון 

 

ע  7איחוד האמירויות הערביות היא פדרציה של   הזו נסיכויות  ל חוף המפרץ הפרסי. המדינה 

  , םגישל דיי   ת חושול חול וש  מה בריטית והפכה תוך פרק זמן זה ממקוםשנה ביוז   50קמה לפני  

מרודים הנוצצקוהמ  לאחד  ,עניים  כמות  בתבל.  והתוססים  פלא   ספיים  ליצירת  נוצלו  הנפט 

יותר טוב""שבו שולטת התפיסה    ,מיוחד במינו   ארכיטקטוני  גדול  טיול  . במסגרת  כמה שיותר 

  ל ים שש רהשו   אבל נשתדל גם לרדת לעומק  ,הארכיטקטונית  הראוותנותנחשוף את    התרבות

ומדת מאחורי קיומה  לם שעתפיסת העו   תא  ןעידן הנפט. כך נוכל להבי  ית טרםהמקומ   התרבות

 זו.   מיוחדתמדינה של 

 15-19.10.22 כיםידריך בתארי -פרופ' עוזי רבי *

 ! !!ת הערביות באיחוד האמירויויחיד מסוגו  סמינר מטייללהצטרפו 
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 :ציגיםמ

 ת באיחוד האמירויו   ל מטיי   סמינר 

 ת דו  ה ור , ארכיטקט , אמנות ית תרבותרשת  ו מ  של   ת גשה מר ויחו

   ! ר יות ב ב ו מהט על פחות  לא מתפשרים    ל"תב י תרבות  ר ש ק " ב   רק 

 תיכון ולמזרח ה  לאמנות, , לתרבות, לארכיטקטורההיסטוריהל  יםהמומח  םיימקצוע   כיםמדרי 

 כים ימדרבנוסף ל   ,ולפרטים לפרט  טיול הדואג   מנהל 

   מקה לא שגרתית ורבת פניםעה 

 דלקס )דובאי ואבו דאבי מלונות פאר( ם כוכבי  5ברמת  ןלומ י בבת ינה  ל 

 תבל   ת וברקשרי ת  לש  מקוריסלול  מ 

 שנפתח לאחרונה במוזיאון העתיד  עומק  קוריב 

 אתיחאד במוזיאון  עומק  קוריב 

 מדריך מומחה בלובר )דובר אנגלית( כולל   קוריב 

 יתיתחווי  לתצפית  ריילבמונונסיעה  

 לם עוב  הו המגדל הגב  -תצפית מהבורג' חליפה  

   איהמפורסם של דוב   מסגרת המבניין  ית  תצפ 

 כולל ארוחת ערב  - םביכוכ 5 סירת דאו מסורתית ט בשיי 

 לטיול   הציא לפני היומקיף  ד חמיו  ,פגש הכנהמ 

 ל טייל מ כל ת ישיא  אוזניה  הכוללת   ת, יצת קבו  עת שמ רכ מע  

 ל בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיו ,רויות ימ האעל    מהודרת מקראה   

   יום אישי לכל מטייל בכל  מים  בוקקב 

 במחיר  ים כלולהאתרים כל טיול, מהלך הב  (Optionals)  ספיםאין תשלומים נו 

 ך ל כלכלי שה  קטהש לי בשב - ה לטיולא יצהי  תק לאחר הבטחר  יפכס ובחי 

 יכותית ביותראילים  יטחבורת מ 

 

ללא   םומי תשל 6  עד ו למטייל דולר 75הנחה בסך :  22.08.18ד נרשמים ע ל ת ו מיוחד  ות הטב*

 ! ה ד צמבית וה רי

 ת ומצו הופור נהמה טיילסמינר מ
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 : מטיילהסמינר התכנית  

 
   דאביאבו  –אביב ל ת ,22.10.14 ',ו יום, 1ום י

 

 
אל נמל התעופה    איתיחאד איירווייזחברת התעופה  של    הישיר  יסהבט  ייםהרוצהעות  שבנצא מת"א  

דשל    לאומי הבינ טית טקידי הארכי  על וצב  עש  גשר פני    נעבור עליר  ה לעבהגע  .(Abu Dabi)  אביאבו 

נגיע    .מטבע רת  צוב  םרדין משיי, בנ(Aldar HQ Building)  "בניין המטבע"מרשם  נתו  זהא חדידהידועה  

 . דאביאבו ב  ארוחת ערב ולינהלבית המלון ל 

 

   ו דאביאב ,22.10.15, שבת ם ו י ,2 וםי

ארו הלאחר  בירבידאאבו  עיר  האת    לחוותנצא  בוקר  חת  הפדרציה,  של   ת 

הנשיארמבנבקר    .כותהנסית  ובירויות  האמיר , (Qasr El Wattan)אות  ון 

אינו משמש  ון  . הארמשהושקע בה  בפאר ו  יה ממדב ריכלית מרשימה  דיצירה א

 ןיבנל ש יוטהנל פני המגדל נחלוף ע   .ם רשמיותקבלות פנילק ים אלא רלמגור

  ידאבאבו  של  ר  כז העיע למרגיונ  (Capital Gate Building)  ולקפיטה  המשרדים

את  נ  שם של    המצודה ראה  העיר  ממנה  העיר,  העתיקה    .הנוכחיתצמחה 

שנתרשם  ל אל  נמש  , הקפיטולמבניין  אחר  ההמסגדמ אחד  יך  דולים  גים 

גד  מסה,  לייצרכולים  ייבציה וכסף  רק מוטוהדר שלפאר  בעולם, סמל  ביותר  

דאשל    (Sheikh Zayed Grand Mosque)  הגדול  בשיש    קהו ב  סגדמה  ,ביאבו 

בהפסקתתרע ניקור  הבבסיום    קולוסאליים.  וממדיםים  מוזהב  עיטורים  עם ניפרד   , מתחםב  הרייםוצ  נן 

 , (Louvre Museum)  מוזיאון הלובר ב  לביקור  יך שנמו  מפרופ' רבי 

הארכהמיוח  קטורהמהארכיטגם  נתרשם  בו   של  טקט ידת 

 םריוהציו  לוספי, הותמנאוסף האמ ם  גו  בל ז'אן נורפתי הנודע  הצ

   י.דאב לינה באבו וערב ארוחת   .מוצג במוזיאוןה  היםהמד
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 אל עין  - ותת התרבאמירו  ,ה'גראש ,2.210.16 ,א'יום  ,3 םיו

דאבי  דלה  בגות  ישיהשל.  (Sharjah)  רג'ה אשל   מאבו 

יר הבירה  בען.  כז התרבותי שלהלמר יות ונחשבת  ורימאב

שלר  שי,  שארג'ה גדול  ודסמו  יכוז  תרבות  גם ות  לכן 

ר  יעל  סהנעצור בכני  זה.ן  ור שלנו בעיר יעמוד בסימיקהב

התרבות כב   ם וייהבנים  ומנטונהמ  את  ראהונ  ,יכר 

פנימה  נמשיך  העיר  ל  סביבה.  זיאון  ובמ  רקונבתוך 

 הטכנולוגיה ,  הרפואה,  הניווט  אמצעי  פותחו   ם אהאסל   בעולם   י כ  ם תהידע.  םאלס הא  תרבות ל   מוקדשה

ל?  ת יכלווהאדר  החקלאית נתוודע  כתופתחוהת  םלאסהא רזי  במוזיאון  ב ה  ותרבתו  בעולם  משך  חשובה 

את  ה  אנר  . 20  -ה  ה מאב   ביםר עת של אמנים  זות יצירושבו מרוכ   נות אמן הוזיאומלנמשיך  נים.  בשת  ואמ

ויציל  ות עהמערבי  ההשפעות נסייר במרכז  ה.  להעביר באמצעות היצירשו  שבקהמסרים    תד אמלנרתם 

ת  י ב" ב  קר נבומגדל העגול,  ה  עם  (Majlis Al Midfa)  "דפאמג'ליס אל מי"  ת ככרא אהר, ניר העתיקהעה

ש  -  (Bait Al Naboodah)  "ודה נב  אל סוחר  ביתו  מקומי.  ל  פנשלייפנינים  הענפים  אחד  ה  תייה  םינית 

בביהחשו ליים  כלהכ המויירומאביותר  ם  עד  את  20  -האה  ת  גם  נראה  הגרעיןישה  המצודה.   יתה 

  כת ערשג על מ בל מוולק  (לאישור)כפוף  מקומי    ספר  בביתר גם  נשתדל לבק  ר.עיה להתפתחותה של  

  (Al Ain)  ןעי   ל א  -לה  הגדות המדבר  נאלהמדבר    תוךאל  נצא בנסיעה  ור  הסי  וםבת  .אמירויותב   וךניהח

 . וננו למב  נהליוב רעארוחת ל

 דובאי  - אל עין ,2.210.17 ,'ביום  ,4 םוי

עין רדבהמנאת   אבו   יםח'השיי  שבמו  התיהי  (Al Ain)  אל  עד  אד  של  ה  כרזהו ו  ,20  -ה  מאה ה  עמצאבי 

ל  ש  ר המדבים בנאות  החי  יניית את מאפ היא משמרפני שמ  , ואונסק"  לש  תיהעולמכאתר מורשת התרבות  

  ס אזיוא  ת המדבר ונאגדול, באתר   וםהינתחיל את לאחר ארוחת הבוקר  דן הנפט.  יעם  וטר  ,ת ערב דבריומ

,(Al Ain Oasis)  אספק  ותריע  את  האונר ומערכת  המים  הדקלים  למהייחודת  נקקית  על  ל  בום.  תובנות 

  ו יחו  בר,  המדב  תשבנא  ח'בארמון השיי  ורך לביקשימ נדבר.  האנושי במ  םותם של הדקלים לקיוחשיב

 -הת  משנו   ה של אל עין החלאחר התפתחות   םג  הקחנת   .ם חייהורח  ודע לאונתו  ,דאבי  ואבים של  ח'יישה

הוא    , הגמל כידוע.  של אל עין  בקרהגמלים וה  קושבר  וקיבלנמשיך    הציבוריים.  םיתושירת המבחינ  60

צא  נשבטית.  סמל לעושר בחברה ה ל  הפך   גמל ה  ןלכו  , אפשריים  א היו לם במדבר  ייח  יו דשבלעים  חיל  בע

וכן    ,(Dubai)  יא דוב  , היעד הבא  עבר  אל   ה נסיעב באיחוד האמירויות הערביות  ביותר  העיר המאוכלסת 

להתפתח    ה להח  פרסי, ה ץ  פרמ הי של  זרחמ-הדרוםחופו    ל ת עכנשו, שרי. העדובאי  אמירות   בירה של ה

ם  צניהני לו  הח  50  -ה  תובשנ  קר   .ו מהמפרץשלשדייגיה  ר בפנינים נודעה בעיקו  ככפר דייגים ומרכז מסחרי

ית הכלכלה המקומ  21  -ותחילת המאה ה  20  -בסוף המאה הו  ,של דובאי  תתיירותעשיית הבהראשונים  
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בהגעה    .י עולמ  פשיחו  חרסמרות ותייט לפיתוח דובאי כמוקד  פהנ  ייתתעש  לות עור מהסתמכלעב  החלה

   .ללינה במלון נתמקם  לדובאי

 הקית עה ריהע  -י דובא ,2.210.18 ,'גם יו  ,5יום 

ם קיח שרדי הת גוולא נמצא בו א  כפי שהיה על אופיו  ר  ומהאזור של דובאי.  יק שתלק העור בחלסי  אצנ

ה הגרעין שממנו  תייוה  18  -שנבנתה עוד במאה ה  ודההמצ ה את  העיר. נרא  לשע רקיקו ה  ים אתנייאפמה

נבקר במוז התפיסה  ת  ין אבנ  ובו  (Crossroad Of Civilisations)  ת""צומת התרבויו יאון  התפתחה העיר. 

יש גם אולה הנוכ לגבי תפקידר  העי  ניטי של קבר נוסף    ם לואו  , הואשל וקדש  ם שמחי בעולמנו. במוזיאון 

ים תופסים את ארצנו.  תירהאמ  ךיא  ביןהצהרת בלפור, יצחק רבין ונעל    שמענו  ב ו   רץ ישראלאלשמוקדש  

ל ונבקרטייל  נמשיך  המוזיאונים  במוזיאון    בקרית 

 ,(Saruk El Hadid)  די חד  לא   קרוס   הארכיאולוגי

במקרה  זה    בשםלאתר    שוקדמה באזור שנתגלה 

אותנו   וחייק  ן זיאוובמ  םמצאיהמ   . לעירמחוץ    הדיונות

חומרית   ויחשפו,  יהרוההיסטלשחר   לתרבות  אותנו 

ביופייה,  ימדה,  אדמת  מפותח נראתה    שלאמה 

במק לאחר כמותה  אחרים.  חוש    שסיפקנו   ומות  את 

ונספק נעבור  ון  יאוזבמיח  רה  ש וח  את  הראיה 

הבשמיםה חשמים  ב .  מלהיו  המסחרית המעק  רכת 

וך טיול קצר ערנ   יובאו.  הם  ןיהגלם ומא  ייו חומרהה  מ  גש מו  לנקב  זיאוןמוים ובהמקומית במשך מאות בשנ

היפה העירה  רךאולש   בטיילת  את  החוצה  לא   נהר  ונגיע  השווקיםהעתיקה  הפס  ,זור  נעשה  קת שם 

באזור זה מרוכזים    .תלגדה הנגדי  טיפוסית  מיתומק  הר סי  ,(Abra)  "הרבא"ב  הנהר   נחצה את הריים.  וצ

המוצגות ת  רוציהיה נוכח  י פר ותכם פער אשאישי  ,בזהה  וקש  ,ם ילינהתבק  שוחדים:  שלושה שווקים מיו

 ה אווירהמ  נהנה  ,(Al Fahidi)  אל פהידי   ע העתיקרובה  נסתובב באזורב  בער .  מיםבשה  קו שו   בו למכירה

 . יבדובאלינה  מארוחת ערב במקום.ו

   ניתדרוהמ דובאי ,22.10.19, ד'ם ו י ,6 יום

ו ניפרד מפרופ' עוזי רבי    40  -ות ב מהחול  המח יר שצזאת עמודרנית.  אי הלדוב  נקדיש את הבוקר  הבוקר 

 , יטי האמירותלשל ש  זיותמת הפנטרכיטקטים והגשאה  ים שלקשחהמ  שמגרלהפכה  נות והשנים האחרו

 נצא  (Etihad Museum)  אתיחאד במוזיאון  נתחיל את סיורינו  .  " ל יותר הוא טוב יותרוגד"הוא    ר המוטוכאש

ייחודי ל העבר  מסע  רב   והתמקדות  אל  דבר    במספר  של  שבסופו  בולטים  אירועים  לאיחוד של  הובילו 

העיך  שנמ   ום. יכהאמירויות   ונ ילמרכז  החדשה  בה  ש(Gallery Dubai Opera) ת  לאמנו  ה ריבגל   בקרר 

למ יצמוצגות  שכירה  האמנים ירות  מיטב  ה  ל  כמויאליינצוטפה  םקוניהעכשוויים.  הם  הם  ונים  טייק בן 

המהשייחוי,  ובאבד  ותירד  מחזיקיםה בוקביל  נמשיך  םצוהרייהפסקת    לאחר  ים.קומיים    ה והגב  הנבמ ר 

צפית נו נשקפת ת מ' וממ  800  -מ א לגובה של למעלה  ה מתנש. המבנ(Burj Khalifa)  יפה ' חל בורג  עולםב

ון  ניהקירן. למרגלות המגדל שוכן  י בואכה אמפרץ הפרסאף אל מעבר ל  םבהירי  ובימים  ,העירכל  על  

מתקנ  (Dubai Mall)לם  עוב   הגדול  כגוןינניע מ  ים ובו  ת מוזיקליו  תוקרמז  פעומב  בערו   ק,נע אקווריום    ים 

ת ערב  ארוחהכולל    כוכבים   5  ט שייב סיים את היום החוויתי  נקות.  וש דשך כשלמ נו   עהש   כל חצישנערך  

  דובאי.  מרינה שלבאזור ה 
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 הפלאית דובאי  ,22.10.20, 'הם ו י ,7 יום

נ הבוקר  ארוחת  הנוף    לחוותצא  לאחר  דובאת  הכיוון  מ  אישל 

נים  המב  חד א  , (The Frame)  מסגרת" "ה מבנה  ב  נבקר השני,  

האחרונות  ונשנב  דיםוחמיה בשנים  עו  ,בעיר  ארמון  ל  נצפה 

  הכיוונים   בנושא   נדון   . 60  -ה  בשנותת  חולושהוקם על ה   ים 'השייח

  באים   הם   וכיצד,  ואחת  ם העשרי  המאה   של   ות לכבאדרי  נים השו

של    העתידבמוזיאון    נבקר. דובאי  כגון  ת יוהעכשוו  םבערי  לביטוי

והקדמה  יה  הטכנולוג  על ידי   ם להשתפרילכוי  וינחיכיצד  מוזיאון מציג  ה  .(Dubai Future Foundation)דובאי  

זאת חברתידי  על    וכל  נוסף .  לייםלכוכיים  פתרונות  פלא  אל  מו  ,נמשיך  באחת   ר תוהית  היצירונבקר 

לי דקל ע  בצורת  מהים  שיובש  ח מדובר בשט.  (Palm Jumeurah)הדקל  פרוייקט    , ו בדובאינוצרש  תמרשימו

,  אחת  מסילה  בעלתת  בכר  ,(Monorail)  לייורבמונח  . נחצה את השטבתי מלוןו  תתיוילות יוקרוולמשמש  ו

נהגו  תטיומאוט הדרךבב רוב  קמ  פותצ ל  לכנו  עהסי נהבמהלך    . ללא  שלצידי    הנסיעה  םובסי  .ניינים 

  ד אחת אה  נראונה ומשיך צפנהריים  צו  הפסקתלאחר    אזור.ל השולט עה  דלמגמ לתצפיתנעלה  ,  הקצרה

בנה  ם הוא נמפרש וג  רת צוב  שמעוצב  ,(Burj El Arab)  ערב-בורג' אל  לוןמ  , דובאישל    םקוניייהאם  יהמבנ

  גן מעוצב   -  (Miracle Garden)  "פלאים "גן ה ב  , וכפוף לפתיחת העונה  היוםסיים את  נ  ותי.על אי מלאכ

  אבו ניפרד מדובאי ונצא ל  דוקי ות ברחצופלעתים  ש  ,םחי פר  ים בפרחים ובובות מבנים עטוי  ו שמשולבים ב

 דאבי ללינה  
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   אביבתל   - אבו דאבי ,2.210.21 ,'ו םו י ,8ם יו

ני  רחלא הבוקר  דאבי  ארוחת  מאבו  ש בד  צאונ  (Abu Dhabi)פרד  אל  לטיסה  רכינו  בדובאי  התעופה  דה 

 רה ארצה. שיי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  טיסות:הי פרט
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 :  רות הע 

ודוגמא לחלופוק  יל מציינת נקודות פיעה לע והמ  סמינר המטיילה כנית  ת  .1 מי ההדרכה בלבד. י  קת וס 

ונית מ כ הת  ניתנות    יות שאינן צפו  ת ובלתימשתנו   ות בסינלשינויים עקב    כפופההווה מסגרת שלדית 

יהט לשלי שינוי  כל  לחיזוי.  או  בהתאםה  המקצו הדעול  קי לש  יה  ו/אוההדצוות    ל ש   עית  נהל  מ  רכה 

 . סמינר ה

פי .2 ביידוהנחיות  הה  על  ה הפרסום,    וםעות  כל  מחוסנים ם  נרשמיעל  קורונ נ  להיות    2  במינימום  הגד 

 . (ל)עקב הדרישה בחו" וללסמינר הטי הרשמהל נאי ת   הירוק הינו  והת  . (חודשים 6)עד נים, חיסו

ללא    םרידיח חהבטל   לא ניתן  יחד עם זאת,  ון.ים ללא עישרחדכ  מלוןב  םל החדריכאנו מזמינים את   .3

זוגו/א  (Non-Smoking)  שוןיע  מיטות  בו  ו/או מקלחהמלבית  יות  ו/או אמבטון  )למע ת  ן הסר ספק  יה 

 . אמבטיה( או  תמובן מקלחכ  ייהתה  בחדר

נוש  .4 שאיאישנם  כגוןנם  ים  לחדריםהחל  בשליטתנו  בית ה   וקה  ידי  על  ה  הזמנ ו  אהמלון,    מתבצעת 

   . ישיבה במטוסת הש של מקומוא מר

אנ מ ל חדר  לקב   לכם  שובשח במידה   .5 מוקדם ככל    , תבבכ   ,הבקשהו אלינו את  א העבירסוים במלון, 

של  יא  מלון הבאת החדרים  לגבי הקצ ה  ט ליש כי ההח דגונ  זור לבית המלון. נחנעבירה  אפשר, ואנו  ה

 שתם. קביש  דריםהח  קבלו את תותנו להבטיח שאכן רש, ואין באפבלבדבית המלון 

הקבוצתיהט  הזמנת  .6 בח יסות  היא  איירוויתיח)א  Etihad Airwaysת  ברת  יוהמעוני  ייז(אד  כלו  ינים 

 ון. לק וביטח, דל יגבו מסי נמא יול לאדם 490$ ויקוזזר מהמחי  ,ות באופן עצמאין טיסלהזמי

היו נתונים  רי ההושבה ימחי, כלומר  הושבה  ת דינמי ברכישחור  תמ מודל של  ל   ו עבר  התעופהחברות   .7

 . הה לטיס טיסמ וד, ד ליע ברה מעת לעת, מיע ד החויים מצלשינ

להז נית  .8 הוש ן  חזמין  הלוך  חלון/)בח  לרגי  קדמי  ושבבמר  ובה  איבראמצע/מעירת  יותרנו  ,   (מרווח 

ה ניתנת נ תעופה זו איברת  בחרום,  יאת חיביצנת מושב  הזמהיום,  כון ל נ  .ה"כס  לנוסע  דולר  95ור  עב

   .אשלהזמנה מר 

   . ס"מ 81 -כעל ומד  ע  מושביםן ה בימרווח ה,  מרבית   מושבנוחות  איתיחאד איירווייז  עופההת בחברת   .9

במקרה  ן, כי  לקחת בחשבויש  ים.  המושב  ות מינטוס בהתאם לז לאחר כרלו  ת יטופשבוהוה בקשות    כל .10

מוקדם  ורטבכ  מעונייניםל   , ות השתתפ  וליטב  של ההל   ה )במטר ס  מקום  מראש  ובטיח  טרם  שבה 

 ול. יטנאי הבלת  אםהת ת, בלללעלות הכו הטיסהיסי  עלות ביטול כרט סףתוו ת(,  וצתיוס הקבהכרט

 עופה. התרת  בלעדית של חבריותה ה באחהינה   ישה ות לפי דרמיוחד חותאספקת ארו  .11

ביטוליואפשרו .12 הביטול,  וד ה  : ת  סכ מעת  לת   היא,  יבהל  רדי במש  תבבכ   ה תקבלהמרגע  קף  ותכנס 

תר  קב"  בלת בות  "קשרי  לוודא  מ (דעהההו  ת ל )יש  עם    מחושבים  להביטו  ימד ו  ראח.  הסכמים  ע"פ 

 . ניתנים לשינוי אינםהם  , פקים שוניםס

לאחר   וינים לשינאינם נית   והם  רישוםעת הבחור ב ל ם עליך  אות ול  סלולי ביטשני מ ישנם  ,  תךר ילבח

 . ההרשמה
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   :עולם  חובק לול  מס

בופשרא .1.1 בטית  עם  להסכ   אם תה ול  בחו"השו  ספקים המים  ת  א ל  כול   זה   סלול מ  . )להלן(  ל נים 

   . בית והצמדהללא רי תשלומים   6עד ה ל פריס בות: טה ה

ביטובמק של  לפנ  31ד  ע ל  רה  עבודה  היציאימי  דמיישולמ  לא   ה,י  ל  ו    לר דו  100מעט  ביטול, 

נו  קנ   ו, אהןלש סו טיסות כטכור   לא אםא  ,(יוחזרו בשום מקרה  אלש)  לופיוטם  רישול דמי  יילמט

למופעיכרטיס,  ויזות )כגון:    נוספים  יםות רשי ואז  ם(ים  בפיתו,  המחיר  הוסף  לדמי    ום רישועל 

  3%ינוכו    ,והטיפולי הרישום  בנוסף לדמ  ,רטיס אשראיכלמה בששועסקה  ר ביטול  ועב  .והטיפול

 . קוחמר   רת מכעסק   בגין ניכיוןי וה ת האשראורחב  לקה ש סלי עמלות  מעלות העסקה בגין 

בטייל המבטמ .1.2 לפני היצעבו  ימי  30  -20ן  יל  ל   ה,יא דה  למטייל כפיצוי    35%ך של  ס חברה  ישלם 

 . מוסכם מראש

לימי עבוד   19  -14ין  טל בהמב   לטיימ .1.3 כפיצוי    יללמטי  55%ל  רה סך ש ישלם לחב  היציאה,  פניה 

 ש. ראממוסכם 

ע   13  -07  ןימטייל המבטל ב .1.4 הי   ודהבימי    יל כפיצויימטל   70%  ל סך ש ברה  לחישלם    ציאה,לפני 

 ש. ראמכם סמו

  מלוא את    לטייהמ   לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם  עבודהימי    6  -  מ   ל ביטול החלה שרקמ ב .1.5

 יול. ר הטימח

   :ומימק  מסלול 

ינו מקנה  א  ומימקמסלול    .ישראליה  ןכח חוק הגנת הצרככות ביטול מביטול בהתאם לז  אפשרות .1.6

יות גבורו  מחיו  , וקדםמרישום  ת  ו בטה ,  מאפשר  מסלולה   . לםעו   חובק ול  ממסל  דולר  400  -ב  רה 

היתר,  עד  לבטל    ומעלה   65לבני    בין  הרישום  מ  ום שהרי מיום  חודשים    4את  ים  יביטותנאים 

 ות. נתק וה  רכן צנת ההגק בחו יםיע פי שמופכוהסייגים לאים המ תנאים ה פי ל ע   ,נוספים

בים  יטים המתנאיזכאי ל נו  יקוח אבאם הל ו/או    מי מקוהסלול  במול  טזכות הבי  תקופתלאחר תום  

 "חובק עולם". ול למסב ל טוי בות הדיניתחול מ  ,נות התק כן ו ת הצרנ גה ק חוב

    . חג רב ע   אוג  ימי חנם יה', שא -א'   מיםי ימי עבודה:  .2

 . מיםים משל לטיי מ  20 ותנית במינימום מ   מטיילה סמינר ה את יצי .3

  ת פשרו הכוללת א,  מהלהרש  לקביבמ וח  טיבוליסת  א פ יים להוצליצמ בוהים אנו מהג  להביטו בשל דמי   .4

לה  ל מחש  רה מקב   יטולבי המאת דפוליסה זו תכסה  יש לוודא ש  .לקורונה  וי מלא וכיס  םושרי  לטויב

המבוט או  של  פתרונהביטוח    סוכנות על  ים  ממליצ  אנו   נה. ו ראש  ה רגמד  משפחה   קרוב ח    ות"זיו 

בביטוח"חכמי  ש ם  פוללכ   תאיםת ,  נסם  איעות  י יסת  בהתאמה  ביותר. וטה  ובמחיר  ית שלחו"ל  ב 

ובכל מצב רפואיש  א רום מי  021  וחת ביטפשר מאו   בית אטרקטי  סה ליוהפ גיל  ג ייצוו מנך תה. כלכל 

ציינו זאת בטופס  ם, נא  וניינילמע ץ.  לאר   זרהחוב  ל "חוע בת אירועהביטוח ב מול חברות    אישיי  ווילו

 ם. וישהר

עליע  .5 הקב  הביקוש  לטיוליםעולית  הידו מגבלו   מי  הקורונה  ל  ות ע ות  אנהפרסום  םוינכון  נ ,  ים  צאמו 

  מה שיבות ההרש חאת    דגישון. אנו מבקשים להמלה   ובבתי  ת וומות בטיסמקיג  השת ל מד מת ות  בתחר

א לוודלון, והמ  ית ב תעופה וחברת ה י  חייב בפנלהת   לנו  פשריא  הדבר  ככל האפשר., מוקדם  דמת המוק

 .  באפשרותנו להציע ותר ש יבם הטובים נהיסות  יהטתי הקרקע וי שירוכ

 : 22.08.18עד   ,דם בלבעולק  וב ל חבמסלו ,םד מוקלרישום  ת ו חדוימ  ות הטב

   . מדהריבית והצ אלל   תשלומים  6 עדו למטייל דולר 75הנחה בסך 

 טל"ח                              
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 ל:  כול המחיר 

 אד איירווייז יתיח א  רתבחב הסדיר הטיס  יסה:ט    

  כוכבים 5 מתבר , וןלמבתי  ושהשל נה: יל     

   פנסיון יצח    :כלכלה 

 רגוני  וה איומלו יםמחומ כיםרימד 2 רכה:הד 

 ( ליםמטיי 22  -בתנית ומ הת המלווציאי)              

 כוכבים,  5יט שיות, וניומ טרו , מםיסובואוט ה:תחבור

 לפי התכנית                

 (עיל)ראו ל לם""חובק עומסלול ל פי ע יטול:ב מיד

 ץ רבאף קימלי רטואוי הכנהגש פמ -

 ת אישיותל אוזניולוכתית  וצ קבמערכת שמע   -

 ם תריאלדמי כניסה  -

   םיימקומשירות   נותני ל  תשר -

 ם(עול במסלול חובק)  :22.08.18עד ם  לנרשמי

 מדהללא ריבית והצ יםמלושת 6עד 

 כולל:  וניאר  חיהמ 

 645 $ לש בסךחיד חדר ליב פתתוס* -

רת  י חבע" סיעהבסמוך לנכפי שייקבע  ובטחוןק למל, דני מיס -

 (95  $ -כ כיוםחיר המ) פהתעוה

 (עיללאו )ר "מקומי ולסלמ"  ל פיע ביטולות אפשר -

 שאינם מפורטים בתוכנית  יםופעכניסות למ -

 כנית וורטות בתפמ  ןאינשוחות אר -

 ( וכו' ןשתייה, טלפו ,סהיבכ) שיופי איאת ועלב ותהוצא -

 ובחו"לץ בארורונה ק דיקותב -

 טיולה חירמם בישאינם כלוליטל או הכל מס ו/ -

  ללוכבמחיר ה תטות שאינן מפורצאווה -

הדלק ל, נמהי מיסע ותי הקרקשירוהטיסות,   יפיים בתערוינשי -

 3.08.22 מתאריך טחון, החלוהבי

 ליציםממ ואנ, ידחלי פתסתוה  של הובהג םוכהס לאור  *-

 רדחל ה/ףשות ולמצוא לנסות

  יסוהכלוודא את ומלץ מ. (חובהיאות ומטען )בר טוחבי -

ל  לכת אחראי ה אינהחברה. במקרה קורונהו לביטו רה שלקבמ

 הטיול.ך לבמהלחפציו או /למטייל ו גרםשיי זקנ

 (יוםל "כ למטיילסה ולרד 8 -כ)נהוג הטיול  כייתשר למדר -

 

 ום לתשו  םוריש  יהלנ

 ,  co.ilutbtar-dialog@k. בפקס, בדוא"ל   בלבדהרשמה ס  פת טוצעואמינר במרישום לס ה : המרשה

 .  לבות תב י תרשרקמשרדי  ו בא,  4425038סבא, מיקוד פר כ 74ויצמן  חוברבדואר: 

 

     . וםשיבטופס הרכמפורט   ם: סדרי תשלוה

 ,  WhatsApp-ב  םג נואלי  תנו לפ ןתני   התמע

 054-2177333  :המספרת שלכם א ר של הטלפון הנייד  שי הקש אנשימת בר  שמרו 

  

 054-2177333 : וואטסאפ 09-742888פקס.  , 072-2116888 טל':                                   

 dialog@k-tarbut.co.il :א"לדו                             

 

         .ה ומעל ליםיטי מ 30 של וצהקבב זוגי   לאדם בחדר $ 959,2 :יההחוו לותע
                    יליםטימ 92-52של  וצהבקב זוגי   בחדר לאדם $ 195,3                       
                    יליםטימ 24-02של  הוצקבב זוגי   בחדר םדלא $ 295,3                        

 

 .  ץ היעדראהשונים ב יירותתי התושרוסים ימ, הסותהטירי מחיביים לשינו ר כפוףהמחי. 1: ותהער
 ח ".  טלתםשמלמקדימים הר םומקהבטחת  - ר המקומות בטיסהספור מגבלה במ . לא2           



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל     4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

  פרטים אישיים - רבי ופ' עוזיופר עם רן שהם .2022.1014   תאמירויו ב מטייל  סמינר ל  טופס הרשמה

 תוכנית  נספח ל

 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון       

 ____ ____________________ )בעברית( : מלאשם      

_____________________________  First Name: 

Last Name: _____________________________                                 

            _ ___________________ ______ :ן כודר רפסמ

 ____ ________________ בתוקף עד: ________

 ___ _______________________תאריך לידה: 

 ________ ____________ טלפון נייד: ______       

          (חלון / מעבר / אמצע)  בלבד( בטיסה )בקשה במוש        

         

 

 2 לייטמ

 :דרכוןב יעמופכפי ש מלא בדיוקל נא

 __________________________ רית()בעב : לאמ  שם

_______________________________First Name: 

Last Name: _______________________________ 

 _______________________ _______ מספר דרכון:

 ______________________________עד: _קף  בתו

 ____________________________: __לידה  ך יראת 

 _______________________: ________טלפון נייד

 ______ _ _____ אחר:/   רגיל: צמחוני /  סותבטיוכל  א

    

 

 

 

 

 ______________ וד:__ מיק__________עיר: _____________ ________כתובת: ___________________

           ,  ________________________________פקס: __, ______ _______________בית: ______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 .  ____________ ________,  _________ ________ים:טלפונ ___ ____________ם: ____ש  - בארץ איש קשר 

___________ ___  :ראח   פרופ' עוזי רבי      שהם ןר     ם ירחב    וואטסאפ    ניוזלטר  נודע לך על הטיול?כיצד 

 ערות:ה

 .מלון בתי הוב , בטיסותטיולנו מהווה אישור לגבי מקומות בהזמנה בלבד ואיזה הינו טופס  פסטו .1

  יקים לחותמות.שני עמודים ר לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  נה חות חצי שפלוקף תברכון הדש א דלוו שי .2

גיוללנו כמארגני הט .3 נ לסוכ  ם, כמו  כגהשונ  יםע"י הספק   ם הניתניםרותיישהעל    יטהאין של ת,  עויסני  חדרים מסוימים בבתי  ון  ים 

 (. מטייליםקשת הבלינו יד על וזמנוה ם וס )גם א סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטהמלון, 

רדי במש לקבלניתן  תואובל ת תוברקשרי ת של כפופה לתקנון הטיולים טיולית ה. תכנטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.iltarbut-http://www.k.נט:  נטרהאיוא"ל או באתר ברה, בפקס, בדהח

 . סעיף דמי הביטול תכנית הטיול, לרבות ה והבנה שלאישור על קריא  המהווו ת,יבה מחימ שההר ופסט לעמה יתחה .5

 .יציאההפני ים לשרנדכים ההמסמ לכ ךשברשות דא לוויש  .6

  

 לאחר המילוי מחלים  תעודת מתחסן/ו הדרכוןצילום , ים העמוד 2את נא לשלוח 

 tarbut.co.il-dialog@k ייללאימ או    3337721-054פ: ואטסאול או  8574288-09לפקס:  

הבא  עמודאת ה אלמלנא  ,2ך מתו 1ד עמו

 ( $ 400)בתוספת  מקומיל מסלו    חובק עולם ללומס   : כנית הסמינר(ובתבהערות )כפי שמפורט  אפשרות ביטול

 
   לא     כן     יום מראש(:   012רפואי, תקף צב יל ומ ות )בכל גוח נסיע לביט  העהצ  לי עם צה שיפנו אאני רו 

 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל     4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 2עמוד 

 כספים - רבי ופ' עוזיופר עם רן שהם .2022.1014   תאמירויו ב מטייל  סמינר ל  טופס הרשמה
 

 1מטייל 

 *י גר זובחד יליטמל    $ 2,995           : לוםלתשהסכום 

 *( *)  $  _____  יל מתמיד: טימ  חתהנ 

   ($645) $______  :ר דבחד ליחי תוספת       

    $  _____  : מוקדם  רשום  חתהנ 

 *( *)  $  _____  : מטייל מתמיד חתהנ 

   ($ דולר) $ __________  :  1סה"כ מטייל 

 (ך לנסיעה שייקבעו בסמו ובטחון כפי  דלק ,כולל מיסי נמלא )ל

  רלחדף/ה  מעוניין/ת בשות       ניין/ת   עומ א ל 

 2מטייל 

 *י וגז דרבח ייללמט   $ 2,995         לתשלום:  הסכום 

 *( *)  $  _____  יל מתמיד: מטי הנחת

 __________________  שם שותף/ה לחדר:  

    $  _____  : מוקדם  רשום  חתהנ 

 *( *)  $  _____  : מטייל מתמיד חתהנ 

 ( $ דולר )  __________ : 2 יל"כ מטיסה

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

           זוגית  מיטה               תת נפרדו מיטו

 

 _____ ___________________________________________________________________וחדות: ______מי בקשות

לאדם   מתייחס  $ 3,195המחיר   ,ומעלה מטיילים   30ה של צגי בקבו ר זולאדם בחד מתייחס $  2,995המחיר   *

 . ליםימטי  20-24 צה שלבקבו אדם בחדר זוגיחס ל תיימ  $ 3,295המחיר ,  ליםימטי 25-29 ה שלצ גי בקבור זובחד

תרבות תבל",    ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..911.1י אחרלטיול אחד   תנו יסע אתמיד: מי שנמ מטייל * *

 לכל טיול נוסף מאז.  $   10יך זה, ועוד הראשון אחרי תאר ור הטיולעב  $  25בסך נחה ה

 __ ____________________________ _____________________________ :ת פ שתת ולים בהם ההטינא לציין את  

 לבחירתך: לום תש  מסלולי 

 בד". לביטחון בללא את פרטי האשראי ולציין: "מ. לבוחרים במסלול המזומן יש לס אשראיבכרטיו , אבמזומןניתן לשלם 

 אשלם: 
  בלבד.   $  600,1ניתן לשלם עד מן. ום במזולום התשהמשרד לתיאיש ליצור קשר עם  .בהרשמה כל הסכום .ןומבמז

 . 15.09.2022ד  עחשבון גמר 

  אשראי  כרטיסב  ___ כרט  ______,____מסוג:  ______מס.   _______,   ____ -__________-__________-____יס: 

    _ונות בגב הכרטיס: ____ ספרות אחר 3.  ____________________ ת.ז: ________ רטיס: ___, שם בעל הכ__ _ /____תוקף:  

 מים  לושת___ __ __ :ב                      (רסקספאמריקן אלא מכבדים  ד, בלב ילישרא יוב בכרטיס אשראחיה)

י הביטול על פי סעיף דמ יא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראיבה שהתי, מכל סיל את הטיול מיוזמבמידה ואבט

 טל"ח     . ןראשו ה  החיוב ביום ( חימזר) ה בוג  חאות העברות והמ על פי שער    כל התשלומים המופיע בתכנית הטיול.

 

עם    במזומן)  ועלבפם ראשון  תרבות תבל, תשלו  בקשרי  תקבל שהחתום    טופס רישום   על סמך  אך ורקשה  מקום תעה  טחת הב   חשוב:

לביטחון  כרטיס אשראי  כרטיס אש  או  פרטי  הרישום.חיוב  פי סדר קבלת טפסי  ועל  לווד  ראי(  רישום!  יש  אישור  ר מען הסלא קבלת 

 . לולא יטופלא ירשם שראי יס א טררטי כפטופס ללא  ספק:

לילת ב  מתאים  ואינאך  קשה,  אינו  הטיול    בכם: שומת  ותתלמוגבלים  במידה  מגבהליכה.  בעוררנה  להפריע  לות  העלולות  ריאותיות 

ימתין הבמהלך    למטייל ועל חשהטיול,  עצמו  יחזור בכוחות  או  למלו  אוטובוסבונו למטייל לקבוצה,  זה  ימבחת  .ןאו  ני  אתי על טופס 

ול  שגות על דמי הביטא יתקבלו הל  יטול.בי התשלום וה , לרבות תנאטיולהבתכנית  ם  יעיכפי שמופת פרטי העסקה  ת א/רשמא

טיול ה   םאת. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים  ישת בטוח נסיעורכ-א, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או איה שהימכל סיב

ומובטח   ה  ימים  10עד  מאושר  מועד  דמבציאה.  ילפני  אנו הגב  להביטוי  של  להוצליצממ  והים  בטוח  ים  פוליסת  להרשמיא  ,  הבמקביל 

בהכולל אפשרות  ל  .רישום  טולית  שיש  זופוליוודא  של    סה  מחלה  של  במקרה  הביטול  דמי  את  קרובתכסה  או  משפחה    המבוטח 

כמים ח  תו פתרונות הביטוח "זיסוכנו  צים עליאנו ממל  .האפשר  ליעות מורחב קורונה מוקדם ככמומלץ לעשות ביטוח נס.  מדרגה ראשונה

יום   120ומאפשרת ביטוח  ית  באטרקטיליסה  הטוב ביותר. הפו  ובמחיר  אישיתפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה    לכם  מוביטוח", שיתאיב

נים,  ייעונ מץ. לארל"ל ולאחר החזרה  וחברות הביטוח בעת אירוע בח  מול  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו  צב רפואיגיל ובכל מ  לכל  מראש

   .זה רישוםטופס של  1ד עמוב נו זאתאנא ציי

 __________ _________  חתימה: _________________________  תאריך: ___: _____1שם נוסע 

 ___ _____________  תאריך: _____________  חתימה: _______________________ : 2שם נוסע 

   וןהדרכ  וצילום ת מתחסן/ מחלים תעוד ,  םהעמודי  2את  המילוילאחר  נא לשלוח  

 3337721-540או לוואטסאפ:            co.ilrbut.at-log@kdia   : יילמל או        7428885-09לפקס: 


