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 להמבורג, לאמנות ולמוסיקה:  המומחיםבהדרכת 
 

שהם   טיולים  -רן  ומדריך  פעיל  האדריכלות    ,אדריכל  של  להיסטוריה  מרצה 

מגיש עם חיוך את אירופה ברב תחומיות: היסטוריה,    ולתולדות התרבות והאמנות.

 מנות, אדריכלות, גסטרונומיה, פולקלור ועוד. גיאוגרפיה, א

 
 

 

שיפמן מבוקש   -  יוסי  ומרצה  בישראל  הקלאסית  המוסיקה  מבקרי  מבכירי 

סיורי   ומוביל  יוזם  מוסיקה,  פסטיבלי  ומנהל  לתזמורות  אמנותי  יועץ  למוסיקה. 

 מוסיקה קלאסית בחו"ל.

 

 

הקונצרטים   המקו   Elb-Philharmonieאולם  אותו  שמכנים  כפי  חורבות  ELPHIמיים  )או  על  ממוקם   )

   .(Elbe) האלב  הנהר סמוך לשפך  , ברובע הנמל של המבורגף מחסן ישן, על רצי

"בוחן אקוסטי" ובסיומו ועל סמך הלקחים,  מעין  התקיים במקום קונצרט ראשון    2016בנובמבר    25  -ב

נוסף. נרחב  אקוסטי  שיפורים  מקצה  רשמיהאולם    נערך  חגיגי    2017  בינואר  11  -ב  תנחנך  בקונצרט 

 וססגוני שכמותו לא נראה קודם בעולם כולו. שופע אור  המופע ראוובו

מראה    לומטר ו  108הייחודי, המבנה הגבוה ביותר באזור המבורג הקלאסית, מתנשא לגובה של  בניין  ה

ד  ע  יהאלפי לוחות זכוכית מיוחדת, ה  ובו  הבניין  .גלי ים, מפרשי ספינה וגביש קוורץשל  המדמה שילוב  

והאופנתית המתחדשת  המבורג  של  לסמלה  ההיכר    , מהרה  בולסימן  העיר.  הבולט  של  הרקיע  קו 

בשנת  שבנייתו   של    2007החלה  ייעודי  תקציב  אירו  241עם  אוקטובר    ,מיליון  בסוף  , 2016הסתיימה 

   מיליון אירו!  800 -כהשקעה של וב של שש שנים,  " אופנתי"באיחור 
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נחוותה קודם לכן בשום  כמותה לא  אקוסטיקה מושלמת שהם  לואולמות קונצרטים    תחם שלושה במ

בעולם  אחר  שימוש  ,  מקום  שפרי  מתקדמות  היפני   אקוסטיקהמומחה  ל  בטכניקות    הנחשב, 

טויוטה  שונה    .(Yasuhisa Toyota)  יסוהיסה  בעולם  הקהל  ישיבת  סידור  ומשרת מאפילו  המקובל 

 טה. דרך של טויוורצת הסטית פלמעשה את תפיסת העולם האקו

ממנה נשקף הנמל המרשים ועצום    ,מרפסת תצפית הפתוחה לקהל הרחבלרבות  קומות,    26  מבנהל

 חדרים.   240ובו  Westin מרשתהצד המזרחי של המבנה הוא מלון יוקרה  הממדים.

ם  האול  ם. והוא נחשב לאחד מאולמות הקונצרטים הגדולים בעול  ,מקומות ישיבה   2,100באולם הגדול  

רוק,    רטים קונצמגוון  מארח   ועד  הפך לאולם קונצרטים קשה להשגה  ומכל סוגי המוסיקה, מקלאסי 

 באופן יוצא דופן.  

הנהלת האולם  !  כמעט ולא ניתן להשיג כרטיסים לקונצרטים גם בהמתנה של חודשים ארוכים

זו,  יות נוקמדינ  קניינים.למשרדי כרטיסים ולסוכנים,  לאינה מוכרת כרטיסים לקבוצות,   הפכה את  שה 

 לנחשקים ונדירים ביותר.  Elb-Philharmonie  -נצרטים השונים ברטיסים לקוהכ
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המפורסם   ההולנדי  והמנצח  המלחין  הכנר,  של  הקונצרט  יהיה  בביקורנו  הכותרת  ריוגולת  ותזמורתו   אנדרה 

ארנה "ב ריו.  (Sparkassen-Arena)   "שפארקסן  המודרני",  ",  אנדרה  הוואלס  ב מלך  ההתפרסם    80  -שנות 

הקים ריו את התזמורת הראשונה    1978לאחד האמנים המצליחים בעולם. בשנת    יהומאז ועד היום ה  ,המאוחרות

באותה שנה הקים ריו את "תזמורת יוהן שטראוס", איתה    .1987אשר פעלה עד שנת  ד,  נלהושלו במאסטריכט,  

היו עד  מופיע  הוא  ועמה  לתהילה  התזמ זכה  מושם.  שטראוס  רב  פעת ורת  מלחני  רבות  ומנגנת    , ואחיוות 

 .מיצירותיהם. בדומה לאחים לבית שטראוס, גם ריו מנצח על התזמורת תוך כדי נגינה

 

הנגנים, אבל  תמיד  כמעט    קייםבקונצרטים  כלל,   היושב לבין  בין הקהל  על    ריוריחוק  לו למטרה לגשר  שם 

משימתו בהצלחה רבה:  אין כל ספק שהוא עומד ב   הב אותו.קהל ולשללערב כמה שיותר את הוהפער הזה,  

"מהולנד באהבה", היה לרבהתק גם התקליטים הבאים אחריו.  -ליט הראשון שהוא הוציא,  וכך  בינלאומי  מכר 

סיבובי    25סיבוב ההופעות שלו היה בין    2013הכרטיסים להופעותיו בכל רחבי העולם אוזלים במהירות, ובשנת  

ה  לטענת    םוהמצליחימכניסים  ההופעות  הסיריובעולם.  לה,  מן  בה  שנעלם  עידן  לשחזר  יכולתו  היא  צלחתו 

 .המקושטות והאווירה הרומנטית השמלות , עם אולמות הנשפים המפוארים,19 -וינה של המאה ה -העולם 

אין פלא שהוא פנה למוזיקה: אביו היה המנצח של  ב כי  ריו מגלה  אופרת  חינה מהירה של עץ המשפחה של 

ל  תהסימפונירת  התזמוושל    גפציליי בביתו  ימבורשל  מקצועיים.  מוזיקאים  הם  גם  ואחיותיו  אחיו  ומרבית  ג, 

 .הושמעה בעיקר מוזיקה קלאסית, ובילדותו הוא התחנך ככנר וכזמר
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 רק ב"קשרי תרבות תבל" 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר! 
 

 

 ה המורחב ות ההדרכוצ, בזכות כניסות והדרכת עומק באתרים ייחודים 

 ואדריכלות  , אמנותמוסיקהדגש מיוחד על   

 הדואג לפרט ולפרטים  ,מלווה ארגוני מקצועי 

הכנר  מרהיב של  מופעו  Staatsoper האופרה בבית ה אופר , באלבפילהרמוני קונצרט 

 תזמורתו וריו  הדר נא זי הווירטואו

 כהכנה למופעים   ,של יוסי שיפמן   באורך מלאשתי הרצאות  

 רבות תבל של קשרי ת מקורימסלול   

 המבורגב תעלותשייט  

 ת סדירות  טיסו 

   כוכבים 4ברמת מרכזיים  וןלמ  תיבבלינה  

 לפני היציאה לטיול ומקיף  מיוחד  ,וירטואלי מפגש הכנה 

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל  מערכת שמע קבוצתית, 

 במחיר  יםכלולהאתרים מהלך הטיול, כל  ב (Optionals) אין תשלומים נוספים  

 לך כלכלי שהשקט ה יל בשב - ה לטיולת היציאק לאחר הבטחחיוב כספי ר 

 יכותית ביותר חבורת מטיילים א  

באולם   מופעל ללא עלות כרטיס  : 24.11.21נרשמים עד לת ומיוחד ותהטב 

 6עד "ג ובנתב V.I.P, ליווי 1בקטגוריה  Elb-Philharmonie -הקונצרטים החדש ה 

 ! ללא ריבית והצמדהתשלומים 

 

 מהנה ופורה סמינר

 מצוות 

 

 
 



     

  

 
5 

 :סמינרתכנית ה

   ק של העיר העתי ברובעסיור רגלי  -  המבורג - יב אבל ת  , 22.20.14 'ב ום, י 1 וםי

המוקד  ת עושב בנתב"ג    מותהבוקר  ביניים,    הלטיס נפגש  יעד  דרך 

השנייה  ,  (Hamburg)  להמבורג  מערי  דוגבהעיר  ואחת  בגרמניה  לה 

הבלטי  הים  של  לאורכו  המרכזיות  אירופה.    ימי  ושער   ,הנמל  לצפון 

נחצית    היא  גרהמבו אשר  ותוססת  מודרנית  להפליא,  ירוקה  עיר 

ולר בהצהרייבשעות    . תעלות  בשללאורכה  לוחבה  ננחת  שדה  ם 

סיור  נצא לאפשר,  ככל שמזג האוויר יו  העירה ניסע  ,בורגופה בהמ התע

. העיר נחרבה כמעט כולה בהפצצות כוחות בעלות הברית במלחמת העולם  רובע העתיק של המבורגברגלי  

ניכר מהמבנים  השנייה   ונראה  תיקות  טייל בין שלל הגנים, הסמטאות הע נשנראה הינם משוחזרים.  ולכן חלק 

עתיקות כנסיות  כמו  יומין  מגוון  הנסייהכ ,  עה  פטרגותית  הקד"ש  הכנסייה    ,(St. Petri Church)  ש ווס 

מתאספים    וב  (Rathhaus)  המרשים  בית העירייהבכיכר העיר שם נמצא    גם   נבקר  . העתיקה ביותר בהמבורג

 .בהמבורג  הבו נשה מלוןבית הלניסע  ערב מוקדמתת  בשע אט של המבורג.הפרלמנט והסנ

 

 ורדי ריגולטו של בערב מופע  - סנט מיכאליס  בכנסייתביקור   - יקהסו, עיר המ 2.202.15'  ג, יום 2יום 

  16 -יקה עקב עושרה הרב של העיר במאות הסהמו המבורג ידועה כעיר 

בלת  הנמצאת על דרכי הו  עיר נמל ומסחר עיקריתה  אז היית,  19  -עד ה

)באך,    יקאים סאמנים רבים, בינהם מוו  יעהגעיר  אל ה  ים. הימי  רותהסחו

וטלמן( ופסליםהנדל  ציירים  בעיר  ,  ,  שיצרו 

בכנסיית  לסיור    במוניותנצא    ושינו את דמותה.

מיכאליס   . (St. Michaelis Church)  סנט 

שלה   המגדל  מחאהוא  אשר  ך  הדר  ניציוד 

המבורג  םיקונייהא כבר  . של  נבנתה  ה  הכנסייה  אישרי  2תה  וחוו  17  -במאה    ומות פות 

מאה השנים הראשונות לקיומה, נבנתה מחדש וכיום היא נחשבת לכנסייה הבארוקית  ב

הרמוזיאון  בלביקור  רגלית  נמשיך  החשובה ביותר בכל צפון גרמניה.     ים מלחינ ובע 

(Komponisten Quartier)  הה ברחוב    (Peterstrasse)  פטרשטראסההיסטורי  שוכן 

  המוקדמת.-ממוסיקת הבארוק ועד המוסיקה המודרנית,  רגרת של המבואת המסורת המוסיקלית המפואומציג  

  פ טלמן גיאורג פילי שה מלחינים ומלחינה הקשורים להמבורג:  ידו לששה מוזיאונים, שיוחיהמוזיאון מורכב מש

(Georg Philipp Telemann)  ,ע פיליפ  בקרל  האסה ,  (Carl Philipp Emanuel Bach)  ךאמנואל  אדולף   יוהן 

(Johann Adolf Hasse)ברהמס יוהאנס   ,  (Johannes Brahms) מנדלסון פליקס  פאני  -,  ואחותו  ברתולדי 

מאהלר  (Fanny & Felix Mendelssohn)  הנזל וגוסטב   ,(Gustav Mahler)  .תוויםוצגאון מבמוזי   , מכתבים ים 

דיוק וציור המלי  של  ון  עלחינים,  קצרים  להאזין  סרטים  אפשר  שמע  בתחנות  יצירו  חייהם.  שלהם. לקטעי    ת 

  ים נחזור למלוננו לנוח.הריבצ

נצא   הבערב  המבורג לבית  של  הממלכתית  ביצירה  (Hamburgische Staatsoper)  אופרה  נצפה  שם   ,

א  בתו מעיני הֶחברה והי  תאהחצר המסתיר    סיפור על ליצן  . (Giuseppe Verdi)  ורדישל    (Rigoletto)  ריגולטו

  , ת היפה ביותר שחובר אי פעם רק הרביעייה הקוליפ  ת וללא ספק אריות מופלאו. ביצירה  נחטפת על ידי מעסיקו

ביים   ריגולטו  את  אחת.  באופרה  זה  הומוקיוכל  בגרמניה  (Andreas Homoki)  אנדריאס  הבמאים  מחשובי   ,
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מנהל הי של  ום,  ובבבר  Komische Operה  האופרלין  בציריךית  שבה  עטור  במאי  בשלושת  ,  הפקותיו  על  חים 

לוט  ח  ההפקה מנצ  האחרונים. עלהעשורים   לַנצ  האופרה    ית, הפעיל בב (Francesco Lanzillotta)  הפרנצ'סקו 

 נה, ופסטיבל האופרה במאצ'ראטה.  ושל איטליה, מנהל בית האופרה בוור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרמוני פילאלבב קונצרט בערב  -נית  המודר המבורג ב סיור ,  22.20.16  'דיום  ,3יום 

המברוב  לסיורנצא    הבוקר  ארוחת   לאחר העי ודרני  ע  .  רשל 

סיונתחיל   מהנה  רנואת  כשעה  בשייט  התעלות    של  אזור  ב בין 

של ה לראות  המבורג  נמל  ונוכל  התעלות  בין  נשוט  מבני  .  את 

הפלדה וגשרי  גם  הלבנים  כמו  הבנה את  ,  של  מסקריין  ן 

)מ  (Elbphilharmonie)  "אלבפילהרמוני" ה סלול  המפורסם 

 .(מים בה הוגו נתון לשינוי בהתאם לתנאי הים השייט

  . (HafenCity)  נמל של המבורגב  ואת סיורנלאחר השייט נמשיך  

בן ברציפות.  828  -ה  הנמל  פועלים  שעודם  בעולם  העתיקים  מהנמלים  הוא  בכינויו  ,  הידוע  אל  "שער  הנמל, 

מספק חוויה בלתי נשכחת לכל חובבי  ו  המבורג  שעל גדותיו העירל התפצלות נמל האלבה,  שוכן ע,  ם"העול

, עבר מהפך תהומי וזכה לתחייה  ים לאחד האזורים המוזנחים בעירעד לפני כמה שנשב  האזור, שנח   הספנות.

את בניין  , הכוללים  פה כולה באירובזכות כמה מהפרויקטים האדריכליים השאפתניים ביותר בהמבורג ומחודשת  

 . עירוהצעירים ביותר ב  מלאי החייםלאחד האזורים  ב כיום נחשו פילהרמוני" לב"אהקונצרטים 

נסבסיור ביןנו  ביניהם  מבנ  תובב  רבים,  היסטוריים  השעוןים  קן  וולאנדונגסב  . (Uhrturm)  מגדל 

(Landungsbücken),   ים.  הנוסע מבנה בעל כיפה ירוקה, ממנו מפליגות מעבורות 

מדובר  .  1883נבנה בשנת  אשר  גדול בעולם  מתחם מחסני הנמל ה, (Speicherstadt)  המחסנים  עיר שיך אל  נמ

הג  במתחם  אדהאחסנה  שנבנה  ביותר  סחר  ול  לאפשר  הייתה  ומטרתו  התעלות,  לאורך  עץ  יסודות  על  פעם  י 

למלון    ריים נחזורבצה  ים. ר אתר, מתחם זה מוגן על פי חוק שימו1991מאז    חופשי להעברת מטענים ללא מכס. 

נצא  שעות העב,  לנוח   ."L'Orfeo"   אורפיאו של    תקונצרטנטי  אופרה ל  אלבפילהרמוני   לאולם הקונצרטיםרב 

מאת   המוקדם,    מונטוורדי   קלאודיואופרה  הבארוק  מוזיקליתמתקופת  מערכות  -יצירה  חמש  בת  דרמטית 

המוזיקאי אורפיאו,  של  השאול  אל  ירידתו  סיפור  את  ההמהו  המגוללת  בן  העתיקה.לל  האופרות    זו  עת  אחת 

הגדיר אותה   ,םובילירה המהאופ  חלוציאחד מ  ,מונטוורדיודיו  קלאצעות בימינו.  ין מבוקדמות ביותר שעדיהמו

רגשית שלו ביטאה את תשוקות הדמויות באופן שמעולם  המוזיקה הטעונה    כ"מעשייה מוזיקלית" ולא כ"אופרה".
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אוס  גי( של אורפיאאהבה )הטרמסיפור ה  השוואה בחופשיות (,  1607)  " רפיאואו "  כדוגמת  -לכן    קודם   לא נעשה 

הראוואורידיק האופרה  את  בה  הרואים  יש  הראשונה.  המוזיקה.    היה  גרסה    נוכל   הערבבתולדות  לחוות 

  Ian Bostridge  איאן בוסטרידג'עם לא אחר מאשר הטנור הכוכב    קונצרטנטית של האופרה באלבפילהרמוני

 בסיום המופע נחזור למלון ללינה.  י. תפקיד הראשב

 . ללילה אחד חפצים  לנשיאת, (תיק קטן )כדוגמת טרולינכין ו , מזוודותה  ר אתנשאי .בקילה אחד ון לילמחר נל

 ריו  ה ל וקונצרט של אנדרנסיעה לקי  -  היכל האמנות של המבורג,  2.202.17 ה', יום 4יום 

המזוו את  נאפסן  ובמלון  תדוהבוקר  נצא לאחר  ,  הבוקר  לביקור   ארוחת 

האמנות  מרתק   המבורג  המרשיםבהיכל    הקונסטהאלה   ,של 

(Hamburger Kunsthalle).    משהמוזיאון בנימורכב  בניין    : יםינלושה 

מש לב בני1869ת  ננים  ניאוי ,  מ  ן  שנפתח    1919  -קלאסי  מודרני  ומבנה 

  . המוזיאון נחשב לאחד החשובים ביותר בגרמניה. בביקורנו 1997  שנתב

סיו מודרךנערוך  שהםיכל  אדר עם    ר  ש   רן  הקבע  בהם  בתערוכות 

מרמברנ של    יהם עבודות אדוארדט,  מונה,  קלוד  גוגן,  פול  ליברמן,  פאקס  מונק,  פיקאסוד  אנדי  בלו   ,

וקנוורה בנסיעה לכיוון  לאחר    ינסקי.ד ול  נצא  בירת מדינת    (Kiel)קיל  הביקור  גרמניה,  -שלזוויגעיר בצפון 

ועל    ,הים הבלטי  ץ קיל במערבבדרום חצי האי יוטלנד, על חוף מפר  קיל ממוקמת   והעיר הגדולה בה.  הולשטיין 

חשה גרמני  נמל  מהווה  העיר  קיל.  תעלת  של  הבלטי  הגקצה  הצי  כמרכז  ושימשה  של    עד  רמניוב,  לסיומה 

למלון למנוחה לקראת    יסע בעיר ונעם האוטובוס  קצר  היכרות  הגעה נעשה סיור  עם ה  . לחמת העולם השנייהמ

   . (Sparkassen-Arena)  נהסן ארשפארק -ים ריו באולם הקונצרט הרדמופע הקונצרט של אנ

   .ום המופע נחזור למלון ללינהבסי

 

   המבורג  - (Lubeck)ליבק  -  לקי,  2.202.81 'ו, יום 5יום 

המלון,    הבוקר  ארוחת   רלאח את  לאחת  יונ  ,יל מקצא  ננעזוב  סע 

והיפות  העתיקות  גרמניה,   הערים  צפון  זוהי    .(Lubeck)  ק ב יל  של 

יפיפייה   נמל  השוכנת לגדות הים    , בעלת היסטוריה מפוארתועיר 

הטרווה י  הבלט רכז  מהוכרז    1987בשנת    .(Trave River)  ונהר 

  , ששוחזר במלואו לאחר הפצצות מלחמת העולם  ,העיר העתיקה 

מורשת כאת או  ר  של  העיר  עולמית  רחובות  בין  נטייל  נסק"ו. 

ותעלותה העתיקה   חומה  מרשימים    מוקפת  מבנים  שלל  בה  ויש 

אדומ  ,ומיוחדים מלבנים  מהם  עתיקורבים  צרות  סמטאות  מוזיאונים ות,  של  מרשים  מגוון  וציוריות,    , מקומיים  ת 

טוענים  היש    .ןפי מרצה  ,פורסםקדים המידועה בממתק הש  ק יב להכול העיר  אך מעל    .גלריות וכנסיות גותיות

, המתאר את  (European Hanse Museum)  ברית ערי ההאנזה  במוזיאוןנבקר   פה הוא הטעים ביותר בעולם.ש

כנסיית מריה  נמשיך ונראה את    נוספות בניהן ברוז' ולונדון.  והקשר שלהם לערים   ר בין ערי צפון גרמניההחיבו

לו(Marienkirche)  הקדושה כנסייה  ש,  בשנתרנית  כבר  הברית  1250ת  נבנתה  בעלות  בהפצצות  נהרסה   ,

הולסטןנמשיך ונראה את    במלחמה ונבנתה מחדש.    1464  -שנבנה בשער העיר הגותי    (Holsten Gate)  שער 

ל אונסקונחשב  של  עולמית  מורשת  ולאתר  העיר  למלוננו    בסיום  ו."סמל  המבורג  לכיוון  בנסיעה  נחזור  הסיור 

 ללינה. 

 



     

  

 
8 

 

 תל אביב  -ג המבור , 2.202.91  שבת , יום6יום 

בארוח האחרון  יומנו  את  אאוט  צ'ובוקר  ת  נתחיל  בלא  נצו  , מהמלוןק  המיניביקור    המופלא  אטורותעולם 

(Miniatur Wunderland)  התע והמעאחת  המצליחות  מ  בהמבורג.  יינות נרוכות  הגדולה  דגם  נתרשם  הרכבת 

  עצים   ות אלפימא  קרונות,   14,500  ,רכבות  930  -עם לא פחות מ  ם של מסלול רכבת "מ רביהמתגאה בק  , בעולם

דגמי מכוניותודמויות,   יפשדה תעופה,    ,אלפי  טיולהפארק  על  מס  פה המאפשר  לעולם  כפני שטביב    -ח של 

ער  1,300 ניצבות  מ"ר,  שבתוכן  שלמות,  אד  300ים  בדמות  בובות  ניטעו  אלף  סביבן  עצים   330ם,    אלף 

   אל.רה לישרניסע לשדה התעופה בהמבורג לקראת טיסתנו חז הביקורלאחר   .ועוד ייםמיניאטור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיסות הלוך 

 טיסה  עה ש תאריך  נמל תעופה  הלוך 

 תל אביב  המראה 

14.02.22 

07:35 
LH 257 

 10:55 ציריך נחיתה 

 12:35 ציריך המראה 
LH 1056 

 14:05 המבורג  נחיתה 

 טיסות חזור 

 טיסה  שעה  תאריך  נמל תעופה  חזור 

 המבורג  המראה 

19.02.22 

15:00 
LH 25L 

 16:10 פרנקפורט  יתה נח

 17:55 פרנקפורט  המראה 
LH 690 

 23:00 תל אביב  נחיתה 
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 רות:  הע 

מי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה  קת יופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלו המ  הסמינרתכנית   .1

צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל    משתנות ובלתינסיבות  מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב  

 . רההדרכה ו/או מנהל הסמיניה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות  שינוי יה

חיסונים,    2במינימום    הגד קורונ להיות מחוסנים נ נרשמים  על כל הום הפרסום,  עות ביהידו על פי ההנחיות   .2

 . לסמינר תנאי להרשמה   התנאי הירוק הינו  .שעות לפני היציאה 72 עד  PCRולעשות בדיקת חודשים(   6)עד 

  שון ם ללא עילא ניתן להבטיח חדרי   ון. יחד עם זאת, אנו מזמינים את כל החדרים במלון כחדרים ללא עיש .3

(Non-Smoking)  בו/א זוגיות  ו/או מקלח בית המלו מיטות  ו/או אמבטון  יה )למען הסר ספק בחדר תהייה  ת 

 או אמבטיה(.   כמובן מקלחת

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של   .4

   .ת הישיבה במטוסמקומו

אפשר,  מוקדם ככל ה  ,בכתב  ,ו אלינו את הבקשהסוים במלון, אנא העבירבמידה שחשוב לכם לקבל חדר מ .5

ההחלואנו   כי  ונדגיש  נחזור  המלון.  לבית  המלון  נעבירה  בית  של  היא  במלון  החדרים  הקצאת  לגבי  טה 

 שביקשתם.  החדריםבלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את  

מהמחיר    ,ות באופן עצמאיינים יוכלו להזמין טיסהמעוני.  לופטהנזה ת היא בחברת  הטיסות הקבוצתי   הזמנת  .6

 יגבו מסי נמל, דלק וביטחון.ולא י לאדם  250€ ויקוזז

התעופה  .7 של  ל  עברו   חברות  הושבהמודל  ברכישת  דינמי  כלומר  תמחור  נתונים  ,  יהיו  ההושבה  מחירי 

 . הד, ומטיסה לטיס לשינויים מצד החברה מעת לעת, מיעד ליע 

  135עבור   (נו מרווח יותר, איבראמצע/מעירת חלון/ )בח  רגיל   קדמי  במושבר  וניתן להזמין הושבה הלוך חז .8

לנוסע להיום,  נ  . סה"כ  אירו  מושב  כון  חיהזמנת  יותר  ביציאת  גדול  יחסית  מרווח  עם  מושב  בד"כ  רום, 

הושבה    ולבחור  מראה הה שעות לפני    24ד  ניתן גם להמתין ע   . לנוסע אירו    195של    בתשלום כרוכה    לרגליים,

 לות. ללא ערנדומלית 

במקרה של  לקחת בחשבון, כי  יש  מינות המושבים.  טוס בהתאם לז לאחר כר ת יטופלו  הושבובקשות ל כל ה  .9

מוקדם  בכרט  מעונייניםל   ,השתתפות  ביטול הכרטוס    )במטרהוס  טרם  מראש  הושבה  מקום  להבטיח 

 התאם לתנאי הביטול. ת, בלל הטיסה לעלות הכועלות ביטול כרטיסי  תתווסף (, הקבוצתי

 רת התעופה. בלעדית של חבריותה ה הינה באח ות לפי דרישה חות מיוחדאספקת ארו  .10

מצאים בתחרות  , אנו נ ומגבלות הקורונה הידועות נכון ליום הפרסום  ית הביקוש העולמי לטיולים עקב עלי .11

להדגיש מבקשים  אנו  מלון.  ובבתי  בטיסות  מקומות  להשיג  ההרש את    מתמדת  ,  המוקדמת   מה חשיבות 

י  ת המלון, ולוודא כי חברת התעופה ובבתי האופרה,  י  חייב בפנלהת  יאפשר לנומוקדם ככל האפשר. הדבר  

 ביותר שבאפשרותנו להציע.  הינם הטובים  סות  יהטשירותי הקרקע ו

.  21.11.24ד  ע , ולכן הכרטיסים שמורים לנו  אולם הקונצרטיםית המנויים של  המופעים הינם במסגרת תוכנ .12

 הזמנה. הרישום וה ל כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את  ע   אשר

הקטגהמו  מחירי .13 את  לבחור  ניתן  במחיר,  כלולים  אינם  לכל  פעים  והמחיר  בנספח   -אירוע  וריה    פרטים 

 אירועים.  

 רכשו כרטיסים לאירוע. , גם אם לא פתוחות לכל המשתתפים ההרצאות .14

 לאירועים שיתקיימו בערבים.  ים ור הזמנת הכרטיסקשר לאחר ההרשמה לאיש כם אנו ניצור את  .15

ע באולם הקונצרטים  למופ ,  1בקטגוריה    ללא עלותכרטיס    :21.11.24עד    ,לרישום מוקדםת  ו מיוחד  ותהטב .16

 טל"ח                                     . ללא ריבית והצמדה תשלומים   6 עדו  ג"בנתב V.I.Pליווי   ,הרמוניאלבפילה  , החדש
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 : 21.11.42 ד עלנרשמים ת ו חדומי ותהטב
   (,1וריה בקטג) בפילהרמוניאלבאולם הקונצרט ל ללא עלות כרטיס

 והצמדה בית ללא רי תשלומים  6 עד ו  ,בנתב"ג P.I.Vליווי 

   . 1.01.19תנו לחו"ל אחרי  הוא מי שנסע אי  "תבל  "קשרי תרבות מטייל מתמיד עם 
 . לכל טיול נוסף מאז ירוא  10  ועוד,  הראשוןעבור הטיול   אירו 25הנחה נוספת בסך המתמיד:  למטייל

 ל:  המחיר כול 

 נזה הלופט  בחברתות סדירות טיס  יסה:ט    

 כוכבים  4  מתבר ,יםמרכזי לוןמשני בתי   לינה:     

 ת בוקר וארוח  כלכלה: 

 ומלווה אירגוני   מומחה כיםמדריצוות   הדרכה: 

 מטיילים( 22 -ת המלווה מותנית ב)יציא               

 לפי התכנית ם ומוניות, סיאוטובו תחבורה:

 "חובק עולם" )ראו להלן( מסלול ל פי ע יטול:ב    

 כולל ,בארץקיף  מרטואלי וי מפגש הכנה -

 באורך מלאית מוסיקלהרצאה 

שמע   - אוזניווכקבוצתית  מערכת  ת  לל 

 אישיות

 בנמל המבורג  יטשי -

 דמי כניסה לאתרים -

  ייםמקומנותני שירות  לתשר  -

 : 21.11.24עד ם  לנרשמי
  -צרטים החדש ה למופע באולם הקונ  עלות  לאלכרטיס  

Elb-Philharmonie,  ליווי  P.I.V    בבדיקות הבטחון, בצ'ק אין

 לומים ללא ריבית והצמדהתש 6עד ו , ובביקורת הדרכונים

 אינו כולל: המחיר  

 €325 בסך שלחיד בחדר ליתוספת * -

י חברת  ע"  כפי שייקבע בסמוך לנסיעה  ובטחוןלק  נמל, דמיסי    -

 ( 150€ -כ כיוםחיר המ) התעופה

 )ראו להלן( "מקומימסלול "ביטול על פי  אפשרות  -

 יםופעכניסות למ -

 ורטות בתכנית פשאינן מ וחות אר -

 ( וכו'שתייה, טלפון  ביסה,כ) הוצאות בעלות אופי אישי -

 בדיקות קורונה בארץ ובחו"ל -

 טיולים במחיר הכל מס ו/או היטל שאינם כלול -

  וללכבמחיר הת טוצאות שאינן מפורוה -

הדלק  ל,  נמ השירותי הקרקע ומיסי  נויים בתעריפי הטיסות,  שי  -

 11.11.21 מתאריךטחון, החל והבי

 ממליצים אנו, ליחיד תוספתה  של וההגב וםהסכ לאור  *-

 דרלח ה/שותף ולמצוא לנסות

בר  - ) ביטוח  ומטען  את  מומלץ  .  (חובהיאות  הכסוי לוודא 

לכל  אחראית    ה אינהחברה.  ובמקרה קורונה  לרה של ביטובמק

 ך הטיול.שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהל זקנ

 (ליום "כ למטיילסהאירו  6 -הטיול )נהוג כ כייתשר למדר -

 ותשלום  שוםרינהלי 

 רשמה:ה

, או  4425038סבא, מיקוד פר כ 74פס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן הרישום לסמינר באמצעות טו
   054-2177333  וואטסאפ:, 09-7428885פקס , 072-2116888. טל' לבות תב י תר שרק במשרדי 

 ut.co.ilbtar-dialog@kקטרוני: דואר אל

 .  בטופס הרישוםכמפורט   הסדרי תשלום:

"  "קשרי תרבות תבלרדי  במש   תב בכקף מרגע התקבלה  תכנס לתו  היא,  יבה מכל סהודעת הביטול,  **  :ת ביטוליואפשרו

 .הם אינם ניתנים לשינויע"פ הסכמים עם ספקים שונים,  ל מחושביםמי הביטו. מאחר וד)יש לוודא קבלת ההודעה(
 .  ההרשמהנים לשינוי לאחר והם אינם נית רישום עת הבחור באותם עליך לשני מסלולי ביטול ישנם לבחירתך, 

בהתא  :עולם   חובק מסלול   ביטול  השו להסכ  אםפשרות  הספקים  עם  בחו"למים  זה    .)להלן(  נים  את כולל  מסלול 
 תשלומים.  6ה לעד פריסעופה ובשדה הת V.I.Pשירות ,  1בקטגוריה  אלבפילהרמוני מופע בכרטיס לההטבות: 

ביטול  במק • של  לא  31ד  ערה  היציאה,  לפני  עבודה  דמיישולמ  ימי  ל  ו  דמי  למטאירו    100מעט  ביטול,  רישום ייל 

מקרה  לאש)  ולוטיפ בשום  אם  ,(יוחזרו  אוכור   אלא  כלשהן,  טיסות  שירותים    טסו  כרטיס  נוספיםנקנו  ים )כגון: 

יתווסף המחיר בפועל לדמי הלמופעים( ואז  והטיפול,  ינוכו   .רישום  עבור ביטול עסקה ששולמה בכרטיס אשראי 
 . ק עסקת מכר מרחו נכה בגיןחברת האשראי והמ סליקה של עמלותמעלות העסקה בגין  3%

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

 מראש.כפיצוי מוסכם  למטייל 55%רה סך של ישלם לחב ימי עבודה לפני היציאה, 19 -14ין מטייל המבטל ב •

 כם מראש.ייל כפיצוי מוסמטל 70%ברה סך של ישלם לח ודה לפני היציאה,ימי עב 13 -07 יןמטייל המבטל ב •

 ר הטיול.מחי לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא ימי עבודה 6 -ה של ביטול החל מ רבמק •

לאחר תום תקופת זכות הביטול   .הישראלי  ןכח חוק הגנת הצרכאפשרות ביטול בהתאם לזכות ביטול מ  :מקומימסלול  
מ,  מיהמקוסלול  במ הביטול  תחול  עולם".לול  מסבדיניות  הטב  מקומימסלול    "חובק  מקנה  מוקדםאינו  רישום    , ות 

חודשים   4את הרישום עד  לבטל    ומעלה  65המסלול מאפשר לבני    .חובק עולם ממסלול    אירו  200  -ב  גבוה יותרמחירו  ו
 נות. תקוהנת הצרכן הגק בחו יםיעכפי שמופוהסייגים תנאים המלאים העל פי  ,יבים נוספיםותנאים מיט מיום הרישום

 טל"ח        .ים משלמיםטיילמ 20ר מותנית במינימום יציאת הסמינ.  נם ימי חג או ערב חגה', שאי -ימים א' ימי עבודה: 

  . רישום  טולית בהכוללת אפשרו,  במקביל להרשמהוח  טייא פוליסת בהגבוהים אנו ממליצים להוצ  להביטובשל דמי  **  

ש לוודא  תכסה  יש  זו  הבפוליסה  דמי  או  מק ב  יטולאת  המבוטח  של  מחלה  של  משפחהרה  ראשונה.  קרוב    אנו   מדרגה 

הביטוח  על  ממליצים   פתרונסוכנות  בביטוח"חכמי  ות "זיו  שם  פולת,  לכם  אישית תאים  בהתאמה  לחו"ל  נסיעות  יסת 

ג ך תהנו מייצו . כלכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש    021ליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח ווב ביותר. הפובמחיר הט

 ום. ישלמעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרובחזרה לארץ. חו"ל עת אירוע בווי אישי מול חברות הביטוח בילו
 

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

 iltarbut.co.-@kdialog  ואר אלקטרוני:ד           

 ומעלה ילים טי מ 25של  וצהקבב לאדם בחדר זוגי  € 395,2 :החוויהעלות 
 ם טיילי מ 24-02בקב' של  ם בחדר זוגידלא € 595,2               

 

 . ארץ היעדהשונים ב יירותושרותי התסים , המיסותהמחיר כפוף לשינויים במחירי הטי. 1: ותהער
 מקום למקדימים הרשמתם.  טל"חהבטחת  -ור מגבלה במספר המקומות בטיסה . לא 2           

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 נספח אירועים - 2022 המבורג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות האולמות בהמשך מפראו נא את   *

 

 : כרטיסים ל עבורין  נא להזמי

 מופע ה תאריך 
 'מס

 כרטיסים 
 קטגוריה 

מחיר  
 כרטיס 

 שלום תל

  €          ריגולטו האופרה   15.02.22

16.02.22 
 באלבפילהרמוני  קונצרט

 ( !21.11.24עד  לנרשמים   לא עלות ל)
 1 90 €  

  € 115 1  אנדרה ריו  17.02.22

  ום:לתשל סה"כ 

 

 
 ______________________חתימה:  ________, __תאריך: ____ ________, ____________________ שם:

 
 הערות 

 בכל אירוע  , לכל קטגוריה,כרגע השמורים לנו כמויות הכרטיסים מופיעות   לעיל לאותבטב .1

יזכו במקומות    -המקדימים להירשם   ות היא בשיטת "כל הקודם זוכה"! טגוריות והמקומבחירת הק .2

 ים ביותר! ובהט

 ההרשמה  ות לזמינות בעתכפופהכרטיסים יות קטגור .3

 לא ניתן לבטלם או לשנותם  ,טיסיםכרלאחר הזמנת ה .4

 
 
 
 
 
 
 
 

 באלבפילהרמוני  קונצרט  - 16.02.22

 מחיר קטגוריה 
 מספר

 כרטיסים

1 €90 25 

 ו ריגולט  - 15.02.22

 מחיר גוריה קט
מספר  
 כרטיסים

1 €110 22 

2 €95 8 

 ריו ה  אנדר - 17.02.22

 חירמ קטגוריה 
 מספר

 כרטיסים

1 €115 25 



     

  

 
12 

 
 

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

 פרטים אישיים  - 2022 גבהמבורמטייל  לסמינר טופס הרשמה

 תוכנית  נספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________________________ )בעברית(: מלאשם  

________________________________ First Name: 

Last Name: _________________________________ 

 _______________ _________ ______ :ן דרכו רפסמ

 _______ ________________ בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 ________________טלפון נייד: _______________

 _____ ________ אחר:/   רגיל  /  צמחוני  :בטיסות  וכלא

 ______ ___________ _: Staralliance נוסע מתמיד'  מס

 לנוסע   אירו 135 שלבתשלום  ךכרו יסהטבקדמי  במוש

  לא מעוניין         מעוניין          (חלון / מעבר / אמצע)

 לנוסע   אירו 195ם לותשב כהכרו ביציאת חירוםהושבה 

 מעוניין  אל         מעוניין                                            

 2יל יטמ

 :דרכוןב מופיענא למלא בדיוק כפי ש

 __________________________ רית()בעב : לאמ  שם

_______________________________First Name: 

Last Name: _______________________________ 

 _______________________ _______ מספר דרכון:

 ______________________________עד: _קף  בתו

 ___________________________לידה: ___יך ראת 

 _______________________: ________טלפון נייד

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

 _________________: Staralliance נוסע מתמידמס'      

 אירו לנוסע   135בתשלום של  ךמושב קדמי בטיסה כרו

 ן  עוניילא מ מעוניין           )חלון / מעבר / אמצע(       

 אירו לנוסע   195כרוכה בתשלום  הושבה ביציאת חירום

לא מעוניין          מעוניין                                                 

 ועוד  ד איירלינסנייטוי, איירלינסטורקיש , סוויס, לופטהנזה כוללת את חברות התעופה  Starallianceהתעופה  ברית

 ( € 200)בתוספת  מקומיל מסלו         חובק עולם ללומס   : בתכנית הסמינר(בהערות )כפי שמפורט  אפשרות ביטול

 

 

 _______________ ____ מיקוד:________עיר: _____________ ________כתובת: ___________________

         ,  ________________________________פקס: __, _____________________בית: ______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 .  ____________ ________,  _________________ ים:___  טלפונ____________ם: ____ש  - בארץ איש קשר 

_ ________ _אחר:        סי שיפמןוי      םרן שה     םחברי    וואטסאפ     ניוזלטר  נודע לך על הטיול? כיצד 

 הערות:

 .מלוןבתי הוב  מופעים, ב, בטיסותטיולנו מהווה אישור לגבי מקומות בהזמנה בלבד ואיזה הינו טופס  פסטו .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  נה לפחות חצי שבתוקף רכון הדש א דיש לוו .2

גםלנו כמארגני הטיול .3 נ לסוכ  , כמו  כגהשונ  יםע"י הספק   ם הניתניםרותיישהעל    אין שליטהסיעות,  ני  חדרים מסוימים בבתי  ון  ים 

 לבקשת המטיילים(. ינו יד על ום הוזמנוס )גם א סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטהמלון, 

רדי אותו ניתן לקבל במשבל ת תובקשרי תר כפופה לתקנון הטיולים של טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

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

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא  המהווו ת,שמה מחייבההר ופסט לעהחתימה  .5

למלא ,  covid19-israel-from-rtepad-https://www.gov.il/he/service/request: להיכנס לאתר, מהארץ פני היציאהבאחריות המטייל, ל .6

  .יציאהפני ה רשים לכים הנדכל המסמ ךשברשותדא לוויש  .שעות לפני ההמראה 72עד  PCRדיקת לבצע בו ,ת יציאה מהארץהצהר

 לאחר המילוי ואישור תו ירוק בתוקף הדרכוןצילום , נספח האירועים ,ים העמוד 2את נא לשלוח  .7

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

הבא   עמודאת ה   אל מנא ל   ,2ך מתו 1ד עמו

   לא      כן      יום מראש(:    012ות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף לביטוח נסיע   הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם  

 

http://www.k-tarbut.co.il/
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

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

 2עמוד 

 כספים  - 2022 גבהמבורמטייל   לסמינר מה הרשטופס  המשך 
 

 1מטייל 

 *י בחדר זוג למטייל   € 2,395           : לוםלתשהסכום 

 *( *)  €  _____  הנחת מטייל מתמיד: 

   (€325) €______  :ר דבחד ליחי תוספת       

 € __________ ס: ה במטושב הו

 € __________              :ם מופעי

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

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

  רלחדף/ה  מעוניין/ת בשות       ניין/ת   עוא מ ל 

 2מטייל 

 *בחדר זוגי  למטייל   € 2,395         לתשלום: הסכום 

 *( *)  €  _____  יל מתמיד: מטי הנחת

 __________________  שם שותף/ה לחדר:  

 € __________ הושבה במטוס: 

 € __________              :מופעים 

 ( € אירו)   __________ : 2 יל"כ מטיסה

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

            מיטה זוגית               תת נפרדו מיטו

 

 _____ ___________________________________________________________________בקשות מיוחדות: ______

מתייחס לאדם בחדר זוגי   € 2,595המחיר  מטיילים ומעלה. 25ה של  צגי בקבור זולאדם בחד מתייחס € 2,395המחיר  *

 .ליםימטי 20-24בקבוצה של 

נחה  ה תרבות תבל",  ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..911.1י אחרתנו לטיול אחד יסע אמטייל מתמיד: מי שנ* *

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

 ____________ ________________________________________ _______ :שתתפת ולים בהם הנא לציין את הטי

 לבחירתך: לום תש  מסלולי 

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

  והיתרה בשני תשלומים  ,בהרשמה לאדם € 800 של תשלום ראשון  (אירו 500לא מקבלים שטרות של . רות )שט ןומבמז

 . 12.01.2022ד עחשבון  ם במזומן. גמר ום התשלוהמשרד לתיא. יש ליצור קשר עם וקביםעים חודשי

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

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

 מים  לושת___ __ __ ב:                      (אמריקן אקספרסלא מכבדים  בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי חיה)

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

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

 

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

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

 . לא ירשם ולא יטופלרטיס אשראי טופס ללא פרטי כ ספק:

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

ועל חשבמהלך    למטייל עצמו  יחזור בכוחות  או  ימתין המטייל לקבוצה,  למלו  אוטובוסבונו להטיול,  זה אני  ימבחת  .ןאו  תי על טופס 

ול  שגות על דמי הביטא יתקבלו הל  יטול.ב, לרבות תנאי התשלום וה טיולהבתכנית  שר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים  מא

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

ומובטח   היציאה.  יו  20עד  מאושר  מועד  לפני  דמי  ם  ממליצ  להביטובשל  אנו  להוצהגבוהים  בטוח  ים  פוליסת  להרשמיא  , הבמקביל 

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

חכמים   אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות  .האפשר  יעות מורחב קורונה מוקדם ככלמומלץ לעשות ביטוח נס.  מדרגה ראשונה

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

יינים,  ץ. למעונ "ל ולאחר החזרה לארחברות הביטוח בעת אירוע בחו  מול  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו  גיל ובכל מצב רפואי  לכל  מראש

   .זה רישוםטופס   של  1בעמוד  אנא ציינו זאת

 __________ _________  חתימה: _________________________  תאריך: ___: _____1שם נוסע 

 ___ ________________  תאריך: _____________  חתימה: ____________________ : 2שם נוסע 

  וצילום הדרכון אישור תו ירוק, נספח האירועים, העמודים 2את   המילוילאחר נא לשלוח 
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