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מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות  ו  טיולים   מדריך  , אדריכל פעיל  -  רן שהםכל  יאדר 

 התרבות והאמנות. 

 

 

ובספרות  הדות  יבמרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי, מתמחה    -  בגרוחמה אלד"ר  

 בוקשת במסגרות רבות בארץ. עברית, מלווה אקדמית של סמינרים בחו"ל ומרצה מ

 

 

ביותר   והינ  ןלור-אלזסחבל   היפים  המחוזות  צרפת.    אחד  הפני  ההיסטוריהבמזרח  במהלכה  ם רבת  החליפו  , 

וון תרבותי  ג מיצר    מצב זה .  , ניכרת היטבבין צרפת וגרמניהייכותם המדינית  בע פעמים את השתתושבי האזור אר

שבשתי התרבויות. האלזסים עצמם גאים במורשתם בעלת השפה הייחודית  והמשובח  משלב את הטוב  המרתק  

התרבותיים,   והוהמוטיבים  אלא    החקלאיים,דתיים  כגרמנים,  ולא  כצרפתים  לא  עצמם  רואים  .  כאלזסיםואינם 

, על הערים הייחודיות והמורשת  ןרלו  ז מחו  -עם הרחבה לעבר הצד הצרפתי  מאפיינים אלה  מוד על  ע נ  מסע ב

כוללושל ההרהכ  ,  עם  הרייןתיישבוות  בעמק  היהודית  האשכנזי"גם  המכונה    ת  לכשעצמו  "המרחב    . המרתק 

, שבין  גדלבר והיי פרותי חשוב  שהיתה מרכז ס  באד הומבורגעיירת המרחצאות    -הגרמני    ניגע גם בצדבמסע  

המשורר   בה  ולמד  התגורר  מעלותיה,  ההיסטבסקייחונר טש  .ש יתר  אשכנז  למבט תורית,  .  אגב  מקיף  זכה   ,

  , וערים עתיקות  , מוזיאונים בין כרמי יין, עיירות ציוריות, טירותשילוב  . ההתעמקות בתרבות היהודית שפרחה כאן

 . , מבטיח מסע שכולו הנאה צרופהזסית מאידך ד ושמחת חיים אלמח מקומיתהיסטוריה , יהדות וספרות ואמנות

 , טוריה, תרבות והיסדופןצא וי סמינר מטייל 

 

תאריך יציאה:  
05.09.22 

 חזרה:  תאריך 

   12.09.22נחיתה בארץ 
 ם ימי 8
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 מציגים:                        

 לורן -באלזססמינר מטייל      
חוויה רגשית והעשרה  שילוב של    , "תבל   רק ב"קשרי תרבות 

 ותרבותה , נופיה  צרפת  במפגש עם  אינטלקטואלית
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
 מ: גרתי בו תיהנו  ולא שיי דוייח סמינר

 
ת,  אמנויסטוריה,  הפולקלור, , תרבות :בנושאי   לאלזסהמומחים  על ידי מורחבת הדרכה  

 ת , ספרות עברית ויהדוהצרפתיתהחברה  ,  אדריכלות

 בזכות צוות ההדרכה המורחב  ,ם תית ורבת פנישגרה לא מקהע 

 הדואג לפרט ולפרטים  ,מלווה אירגוני מקצועי 

במרכז   16 -מאה ה השוכן במבנה משופץ מה כוכבים 4 רמתאחד, ב במלון לינה  

 . (למעט הלילה הראשון)  שטרסבורג

 בשעות נוחות מאד!  לפרנקפורטלופטהנזה  עם ושוב הלוך  - טיסות ישירות 

   ימים 8בן  מסוגו,מיוחד  ,  מקיף ועשירמסלול   

 הצרפתית והעברית  רות והספ באלזסית הקהילה היהוד  יבנושא  ותהרחב 

 יים הכפרי י החוהוו , דופק החייםהתרבות  עם מפגשה  לע דוחמי דגש 

 מאושיות התרבות העברית -ציירים, משוררים, סופרים והוגים ות דתול 

   העיר שטרסבורגבתעלות שייט  

 וחדת של "קשרי תרבות תבל"בהפקה מי ,אלזסמקראה מהודרת על   

 כל מטייל ניה אישית ל הכוללת אוז ,תמערכת שמע קבוצתי 

 ול במחיר כלל  והכ  ,לך הטיולמהב (Optionals) ים נוספ   לומיםאין תש 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר  

 בשביל השקט הכלכלי שלך ,חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה 

תשלומים ללא ריבית    6  אירו למטייל,   75הנחה בסך    הטבות מיוחדות לרישום מוקדם: 

 . והצמדה

 

 תמורה מלאה לכספך!  -" תבל ב"קשרי תרבות

 ופורה נה מה  ינרמס   
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 : הסמינר כנית  ת

 
 פרנקפורט   -תל אביב   2209.5.,  'ב, יום 1יום 

הצוהריים אחר  ב  בשעות  הנחיתה    .)Frankfurt(  לפרנקפורט  ישירהטיסת  נצא  למלוננו  ניס לאחר  ישירות  ע 

  .טפרנקפורב  הלינגנות ולהתאר

 

 ערש התרבות העברית  -באד הומבורג     2209.6.  ',ג, יום 2 יום

  יר עה  רכזמבהנמצא    (Dom) וםדב  בסיורהבוקר  יל  נתח

ר  בסגנון גותי. נסייר בכיכ  13  -, שנבנה החל מהמאה הפורטנקפר

העיר   של  העתיקה  בתיה  ,  (Roemer)  הרומר   -המרכזית  שרוב 

  באד הומבורג ורית  לעיירה הצי  צאנמשוחזרים בנאמנות למקור.  

(Bad Homburg),    שהייתה זה,  בחבל  המקסימות  הערים  אחת 

מרחצאות עיר  ביקור  בעבר  ה  ופ בתק  דקתמי  נומפורסמת. 

צומת  המס שימשה  כשהעיר  עולם,  מלחמות  שתי  שבין  עירה 

כמו   העבריים  הסופרים  לקהילת  ורוחני  ביאליק,  תרבותי  ח.נ. 

שהתגורר ויצר בה. נשמע על תולדותיו של עגנון    ש"י עגנון   נובל הסופר וזוכה פרס    אחד העם, מרטין בובר

שחסי  כוללבמקום,   ביאליק  עם  ונראה  יו  כאן  נבקותיב  תאהתגורר  האנדרטה  ר  .  את  ונראה  ייחודי  בפארק 

הממוקמת בו המציינת את פועלו של עגנון בכלל ונתוודע לקשרים בין החבורה האינטלקטואלית שהשפיעה על  

וה  תולדות העבריתהמחשבה  העיירה,    נטייל במדרחוב  .ספרות  של  החמדה  משכיות  כמה  ונראה  כמו  הציורי, 

הלבן" " ניסע הישר אל ליבו של חבל אלזס ונגיע לבית  אחה"צ  ת  לקרא  .הלש  םיובתי העץ המסוגננ  המגדל 

 בו נלון בלילות הבאים.  (Strasbourg) בשטרסבורג המלון 

 

 

   בורגשטרס  2209.7.',  ד, יום 3יום 

ועצת  מקום מושבה של מ  בירת אלזס הינה העיר השמורה ביותר מימי הביניים בעמק הריין. היא גם  גר סבושטר 

מבוך  כ  בנויה   -  העתיק  כרות מעמיקה עם העיר, כולל חלקהי היום כולו יוקדש לה  י.רופהאי  ט נמאירופה והפרל

ציבו ומבני  כנסיות  וביניהם  עתיקים  עץ  בתי  עם  וסמטאות  כיכרות  בעלת    דרלהבקת נבקר    מפוארים.  רשל 

בניית מגדל  )עד  ד  נצע  .םסהאסטרונומי המפור   ד פועל השעוןכיצ  נראה,  אייפל(  המגדל הגבוה ביותר בעולם 

היהו ב"ר בעיר    ,דים"חוב  העתיקים  מהרחובות  ניתן  שבאחד  ו 

"פטיט פרנס",  נבקר ברובע הציורי . והדי אטליז ומקוראות שריל

הבורסקאים" ו"בית  זיקס  נולד ורג  שטרסבב  ב.י המרה  כיכר 

דורהצייר   את סיפורי לצייר    שהרבה,  (Gustave Dore)ה  גוסטב 

ורות  המקאחד  ש כ,  רגבושטרס  שמע על יהודיקביל נ התנ"ך, ובמ

שכתב   הביניים  ימי  מראשית  המסע  יומן  הוא  בנימין  שבידינו 

ערב    . Tudela)of (Benjaminה  מטודל סביב    נשוטלקראת 

 . וננו ללינה נחזור למל . התעלות המקיפות את העיר לצרכי הגנה
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 לסטהונוף אוברנה וסמנזר   22.09.8  ',ה, יום 4יום 

אורחותע   מודללנמשיך  הבוקר   ר  לפולקלו   יאוןוזבמם  ייהח  ל 

הרי  נצא   .) lsacienAMusée(י  אלזס של  הצפוני  החלק  אל  שוב 

 היושב  ,)Mont Sainte Odile(ל  אודי-סט  מונט  מנזר  לעבר  ,הווז'

ק שהיה  הר  לקעל  עוד  אשר םלטידוש  בחומה    ,  ההר  את  הקיפו 

רה  נשמע את סיפובמנזר  . בביקור  מטרים  3ק"מ וגובה    10באורך  

הפטרונית   ה.  אודילס,  ז ל א  לששל  אל  י  אוברנ עיירה  נמשיך 

)Obernai(    ,היפה העירייה  בית  את    ה הכנסייהשוק,    כיכרונראה 

המקושטים.   העץ  היהודיםב" ובתי  שרידים  "  סמטת  נראה 

כלנוכחו במקום  גבי    וללתם  על  יהודיות השמורות  קירות כתובות 

ביהודה  ייצוגלהשלמת  הבתים.   זהים  לספרנתווד   , מחוז  לואלפונ יר  יצה  ל שהמופלא  ו  ע    , )se LevyAlpon(י  ס 

נמשיך לביקור .  אלזס  הכפריים של  הליהודיימסורתי האופייני  ה הווי החיים    שהקדיש פרק חשוב מפועלו לתיאור

המבנים  רנ  )élestatS(  סלסטהבעיירה   מן  כמה  חו  ההכנסיי  -בה    םהייחודייאה  מאבן  הבנויה  ל  הרומנסקית 

ב את  נראה  ונשמע  אדומה,  הכנסת  כוחהמיוי  והה   ל עית  בו,  הספר  ן ד  את  ההומניסטיתינראה  מהעתיקות    ,יה 

 קה ורומנטיקה לפני שנחזור דרך כפרי דרך היין אל שטרסבורג.  גותיביותר בצרפת. נדבר על 

 

 מחוז לורין    2209.9.   ',ו, יום 5 יום

הגובל עם    ient)(Lor  לוריןהיום ניסע מערבה אל המחוז הצרפתי  

את    ונראה  (Nancy)י  נס אנ  העיר  חוז, מה  תרינבקר בב  . אלזס  מחוז

גדלה והורחבה    עירפארה מימי הביניים ותקופת הבארוק כאשר ה 

הפולני    ידי  לע על .  (Stanislas Place)  סטניסלסהמלך    נעמוד 

ידי ארגון   עלאתרים הידועים בעיר שהוכרזו  כמה מן ה   שליופיים  

מור בין השאראונסק"ו כאתר  עולמית.  חזיתו  שת    של   נראה את 

הכ יב בסוףש נסת  ת  השמונה  הוקם  על    ,עשרה  המאה  ונלמד 

במקום היהודים  חיי  בחייו שלתהפוכות  כולל התחנה    המשורר   , 

אלתרמן במוזיאון  אחר  .בעיר  נתן  נבקר  צהריים  הפסקת  י 

החשובים  הייתה אחד המרכזים    נובו שנאנסי-לאומנות הארט  (The Ecole De Nancy Museum)י"  נס א"אקול דה נ

 . לשטרסבורגוב נשה. ן זנוסג ב הבאירופ
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 רג  יות: היידלבנהצפו  הערים 2209.10.,  שבתיום , 6 וםי

האוניברסי בעיר  הריין  עמק  של  המזרחי  בצדו  נתחיל  טאית  היום 

הסטודנטיאלית    .)Heidelberg(ג  בר היידל האווירה  מן  נתרשם 

היידשל    בתצפית ונבקר  והצעירה  התוססת     הטירה   , לברגשלוס 

המשורר  ואה  רפ  למדכאן    עלה.מלמ   ירעה   עלת  מרשוהעצומה ה 

מה מיצירותיו הידועות, ביניהן  כ  כתבן  אכ, ו י שאול טשרניחובסק

אפולו" פסל  צרפת לע   חזרה  שובנ היידלברג  מ.  "לנוכח    בר 

סית טיפו-נטיתעיירה אות  ,)Bouxwiller(  בוקסווילרבונערוך ביקור  

וסמטאותיה הנראים כמ נסייו גלעל בתיה    ירה בעי  רויה צבעונית. 

ונבקר  היפ היהודי במוז ה  בבית    יאון  שהיה  הכנסת  השוכן 

מראשיתה ועד    בתקופה הנאצית מפעל תחמושת. המוזיאון מגולל את סיפורה של יהדות אשכנז ואלזס בפרט, 

 מלחמת העולם השנייה. לקראת ערב נשוב לשטרסבורג.

 היין ך דר ,2209.11.   ,א'יום , 7יום 

הRoute de Vin,  היין  ךדר ה   ינה,  למרגלובעודרך  הווז'רת  הרי    , ת 

הריז כרמי  ודרך  היפות    ,הגוורטסטרימינרלינג  העיירות  מן  כמה  בין 

יומנו   וזיאון  במנבקר  ו  )Colmar(ר  קולמ בביותר בצרפת. נתחיל את 

את    בו  (Musée Unterlinden)  אונטרלינדן איזנהיי נראה    ם מזבח 

של   אחת   ,(The Isenheim Altarpiece)  רינוולדג   מתיאסהידוע 

המופתיצימ הרנס  רות  הגרמני של  המיוחדים  בבתיה  נתמקד    .אנס 

בה  של   ברתולדנולד  העיירה  ,  )Frederic Bartholdi(  יפרדריק 

בני החירות  פסל  ויוצר  קולמר  של  האולטימטיבי  .  יורק-והפסל 

את   נראה  הסיור  הגדולביבמהלך  הכנסת  בעיירה  ששרד    ת 

שפקדה  על  נשמע    .הקטנה הדם  מעלילות    המקום הודי  יאת  אחת 

  . אשת הרב המקומי בידי התלמוד הבבלי  ל הגדול של העתקתעשרה, ולהבדיל נכיר את המפע  במאה הארבע

ביותר היפות  העיירות  מן  שתיים  דרך  ה החנויותעל    שבאלזס  נמשיך    המחודדים.   םגגותיהווניים  צבעהבתים  , 

  ו, ב(יסר"הוא "הר הק  השם פירוש  )  די נחל קסום צ  כפר ציורי היושב משני,  )sbergKayser(ג  קייזרזבר ב  נשוטט

שוויצנולד   פילוסוף)weitzert SchrlbeA(ר  אלברט  סופר  ,  כומר,  רופא,  על  ו,  נובל  פרס  שקיבל  מוסיקאי, 

שלל    להמוקפת חומה, ע  )Riquewihr(ריקיאוויר  בנבקר    סיום. בפעולותיו בקרב החולים והמצורעים באפריקה

  סמטהבכל    לראות  ן, את היופי הבלתי רגיל ניתהכפר נחשב ליפה ביותר באלזס  .בתי ימי הביניים והרנסאנס

 וגם  לשטרסבורג. , והם ילוו אותנו בדרכנורוכיכ

 

 אביב תל   -מיינץ   -שטרסבורג , 22.09.12,  'ב, יום 8 יום

ות  ת מקהילשנקראה גם מגנצא, היתה אח   ו, ז  . עיר(Mainz)   מיינץניפרד משטרסבורג וניסע לעבר העיר  הבוקר  

ראה את כיכר  ת מפוארות, כן נכנסיוו  נץ הקתדרלה של מייים כמו  אתרים מרשימדעות. נתוודע לכמה  ם הנושו"

אמנוןהשוק הגדולה, במהלך הסיור נשמע את סיפורו של   'ונתנה  הפיוט    המסורת כי הוא זה שחיבר את ו,  ר' 

של  .  תוקף' ביצירתו  ממגנצא"  סקי טשרניחוב  ש.נקרא  אל  נ  םובצוהריי,  "ברוך  ה צא  של  שדה  תעופה 

 ה. פרנקפורט, בדרכנו חזר

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%94


 6 

 

 

  :טיסותהפרטי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 הערות: 

לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה  תכנית הסמינר המופיעה   .1

ל  וי. כו לחיזות לשליטה אנצפויות שאינן נית  ם עקב נסיבות משתנות ובלתימסגרת שלדית וכפופה לשינויי

 או מנהל הסמינר.  / ו ההדרכהל צוות  י שמקצוע ת ה ענוי יהיה בהתאם לשיקול הד שי

ניתן להבטיח חדרי   .2 ו/או אמבטיה בבתי המלון )למען    Non-Smokingלא  ו/או מקלחת  זוגיות  ו/או מיטות 

 ו אמבטיה(.הסר ספק, בחדר תהיינה מקלחת א

שא .3 נושאים  כגון ישנם  בשליטתנו  חדרים  ינם  יד  הקצאת  בית על  מקוהמל  י  של  מראש  הזמנה  או  ות  מון, 

ומות ישיבה במטוס )להבדיל  ניתן, במסגרת כרטוס קבוצתי, להזמין מראש מקא  כלל, ל מטוס. כה ב הישיב

 מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון.  

ה  ת הבקשירו אלינו א בוים במטוס, אנא הע ם במלון, או לשבת במקום מסאם חשוב לכם לקבל חדר מסוי .4

ופה. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי  תע חברת הון או ל המללבית  רה  יוקדם ככל האפשר, ואנו נעב, מבבכת 

ה המקומות  מקומות  את  תקבלו  שאכן  להבטיח  באפשרותנו  ואין  בלבד,  התעופה  חברת  של  היא  ישיבה 

 שביקשתם. 

ם לזמינות  ת בהתא עלוללא    -  יין צ'ק איןלבתהליך אונ   ההמראה  שעות לפני  23  -הושבה החל מלבחור  ניתן   .5

 המושבים. 

 הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. , דרישה דות לפימיוח רוחותת אק אספ .6

ביטוליורואפש .7 הביטול,  ודה  :ת  סכ מעת  לת   ,היא   בהיל  "קשרי  רדי  במש  תבבכ   תקבלהה מרגע  קף  ותכנס 

קים שונים,  פ ס  מים עם ע"פ הסכ   שביםול מחהביטו  ימדו   חרא . מ (דעהההו  לתלוודא קב  )יש"  תרבות תבל

 .נוייניתנים לש  אינםהם 

מישנם    ,ירתךלבח ביטולולסלשני  לאות   ,י  עליך  ב ם  הבחור  נית א  והם   רישוםעת  לשינינם  לאחר    וי נים 

 . ההרשמה

   :עולם  חובק לול  מס

  תהטבו בות:  ט הה ת  א ל  לכו  זה   סלולמ  .)להלן(  "ל בחונים  מים עם הספקים השולהסכ   אםתול בהטית בופשרא .א

   תשלומים. 6ה לעד פריסורו הנחה אי 75: רישום מוקדם

ם  ישורל דמי  יילמט  אירו  100מעט  ביטול, ל   ו דמי ישולמ  ה, לא י היציא ימי עבודה לפנ  31  דע ביטול    רה של קבמ  .ב

מקרה  לא ש)  לופיוט בשום  אם  ,(יוחזרו  טיסות כטסכור   אלא  אוהן לשו  ,  ות ויז)כגון:    נוספים  יםות שירנו  קנ   , 

רטיס  מה בכל ועסקה ששיטול  בור  עב  .הטיפולו  רישוםועל לדמי הוסף המחיר בפיתו, ואז  ם(ים למופעי סיכרט

לדמי הרישום    ,אשראי בגין   3%ינוכו    , לוהטיפובנוסף  י  ת האשראו רחב  לסליקה ש   תעמלו  מעלות העסקה 

 . קו חרמ  רת מכעסק   בגין ניכיוןוה

 . יל כפיצוי מוסכם מראשמטיל  35% ך של סחברה ל  םישל  ה, א יעבודה לפני היצ ימי 30 -20ן יטייל המבטל במ .ג

 ש. ראמיצוי מוסכם כפ יללמטי  55%רה סך של ישלם לחב  ני היציאה, פלעבודה  ימי 19 -14ין טל במבהל  מטיי .ד

 ש. ראמכם סיל כפיצוי מוימטל  70% ל סך שברה ישלם לח  ציאה, לפני הי ודה בימי ע 13 -07 ןימטייל המבטל ב .ה

החלרקמ ב .ו ביטול  של  היצילפנ  עבודהמי  י  6  -  מ  ה  ישלם   אה, י  הטיול,  במהלך  ר  מחי  מלואאת  ל  המטיי  או 

 יול. הט
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   :ומימקמסלול  

ת  ובט האינו מקנה    יוממקמסלול    .ישראליה  ןחוק הגנת הצרכ כח  ביטול בהתאם לזכות ביטול מ  אפשרות  .א

  65בני  ל  היתר,, בין  מסלול מאפשרה   . לםעו  חובקול  ממסל  אירו  300  -ב  ה יותר גבומחירו  ו   ,וקדםמרישום  

לאים  המ  תנאים ה פי  ל  ע  ,ם נוספיםיבייטים מותנא  םשוהרי מיום  חודשים    4הרישום עד  את  לבטל    ומעלה 

 ות. נתק וה רכןצנת ההגק ובח  ים יע כפי שמופוהסייגים 

ק  חוב בים  ם המיטיתנאי זכאי לו  קוח אינו/או באם הל  מי מקו ה סלול  במול  זכות הביטופת  תקלאחר תום   .ב

 חובק עולם". "ל ולמס ב  לטו יבות הינידתחול מ , נות התקכן ו ת הצרנ גה

 .   חג ב ער  אוג  מי חי נם י, שאה' -' א  ימיםימי עבודה:  .ג

 . מיםים משל לטיי מ  20 מותנית במינימום   מטיילה סמינר ה את יצי .ד

דמי   .ה להוצליצהגבוהים אנו ממ   להביטובשל  פיים    תהכוללת אפשרו,  מהרש קביל להבמ וח  טיוליסת בא 

של  ה  של מחל   רה מקב   יטולבי המאת ד סה  תכ  יסה זופולש לוודא שי  .רונהלקו  וכיסוי מלא  ם ושרי  לוטיב

אמבוטה פתרונהביטוח    סוכנות על  ים  ממליצ  אנו  נה. וראשה  רגמד  משפחה   קרוב ו  ח  ם  חכמי  ות"זיו 

ש בביטוח" פול  תאים ת ,  נסיעות  לכם  אייסת  בהתאמה  הפב  ו הט  ובמחיר  שיתלחו"ל  סה  לי וביותר. 

ל  מוי אישי  ווילו ג  ייצוו מנך תה . כואימצב רפכל גיל ובכל  לש  אר מ  וםי  120  ת ביטוחפשרמאו   ת ביאטרקטי

 ם. ו ישת בטופס הרציינו זאוניינים, נא  למע ץ. לאר   זרהחוב  "לחוב  ת אירוע ע ח ב טוהבירות  חב

עליע  .ו הקב  הביקוש  לטיוליםית  הידומגבלו   עולמי  הקורונה  ל  עות ות  הפינכון  אנרסוםום  נ ,  צאים  מו 

למד מת  ותבתחר בטייג מקהשת  אנמלה  תי בוב  ת ו סומות  מבקשון.    מה שיבות ההרש חאת    דגישלה ים  ו 

י  א כלווד ון, ולהמ  ית ב חברת התעופה וי  חייב בפנלהת   פשר לנו יאהדבר    אפשר.ה   ככלקדם  , מו מת המוקד

 .  באפשרותנו להציע ביותר שם הטובים  הינ  סות יהטתי הקרקע ושירו

 : 22.07.20עד  , ם בלבדעולק  וב חל  במסלו ,םד מוקלרישום  ת ו יוחדמ  ות טבה .ז

   .מדהוהצ  ריבית ללא  תשלומים   6 עד אירו הנחה ו 75

 טל"ח                                                                                                                                                           
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 ללא ריבית והצמדה  םתשלומי  6  ועד ה לנוסענחה  €75  :22.07.20עד  רשמים הטבה מיוחדת לנ 
 .  1.1.19מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי   הוא  בל"רבות תל מתמיד עם "קשרי תמטיי

 . ל טיול נוסף מאזלכ   10€עבור הטיול הראשון ועוד    25€למטייל המתמיד: הנחה בסך 
 

  המחיר כולל:

   לופטהנזהבחברת ישירה  טיסה:    

    ים כבכו 4 ברמת כזימר  מלון .כוכבים 4 לינה:     

 רסבורג שט ב             

 ט יום ההגעה(למע) בוקר תווחרא :כלכלה  

של  הדרכה:   ההדרכה  מצוות  מומחים  מדריכים                    שני 

תבל תרבות  ארגונ  קשרי  )יציאת  י  ומלווה 

 ת(ם לפחומטיילי 22 -בלווה מותנית המ

 תכנית ט בכמפור תעלות שייטו ממוזג סטובואו:תחבורה:

 בארץ    נהגש הכמפ -

 ותאישיהכוללת אוזניות תית  קבוצ מערכת שמע  -

 סה לאתריםכנידמי  -

  מקומייםנותני שירות  לתשר  -

תשלומים    6,  נחהה  €75  : 22.07.20  עד   לנרשמים  -

 ללא ריבית והצמדה  

 נו כולל:חיר איהמ

 795€בסך ספת לאדם בחדר ליחיד תו -

   וך י שייקבע בסמטחון: כפובלק יסי נמל, דמ -

 ( €018 םכיו)המחיר  התעופהת חברעה ע"י לנסי  

 כניתובתפורטות ארוחות שאינן מ  -

 )כביסה, שתייה, טלפון וכו'( הוצאות בעלות אופי אישי: -

 ולל לים במחיר הכטל שאינם כלוכל מס ו/או הי -

 מפורטות במחיר הכוללהוצאות שאינן  -

 רקע  ירותי הקש  ות,עריפי הטיסשינויים בת -

 27.06.22החל מתאריך  והביטחון, ל, הדלקנמה ומיסי  

ומלץ גם להוסיף לביטוח מ .)חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול.  

 ל ו/או לחפציולמטיי שייגרם ל נזקלכ נה אחראית החברה אי

 במהלך הטיול.

 ליום(.  יללמטיה"כ ס 6€ -נהוג כל )הטיו כיתשר למדרי -

 
 

 

 :ותשלום  נהלי רישום        

 

 , tarbut.co.il-dialog@k בד בפקס, בדוא"ל בלרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה ה הרשמה: 

 . קשרי תרבות תבל, או במשרדי  4425038כפר סבא, מיקוד  74בדואר: רחוב ויצמן 

 

 . כמפורט בטופס הרישום  הסדרי תשלום:             

 , WhatsApp-ב  גם אלינו לפנות ניתן  מעתה

 054-2177333:  הטלפון הנייד שלכם את המספרהקשר של  שישמרו ברשימת אנ

 

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

 dialog@k-tarbut.co.ilדוא"ל:                             

 
 

 
 

 מטיילים                             30קבוצה של  ב לאדם בחדר זוגי 2,995€ : עלות החוויה
 לים מטיי  25-29בוצה של  בקלאדם בחדר זוגי  3,195€ 
 יילים מט  20-24בקבוצה של  לאדם בחדר זוגי  3,395€ 

 

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

 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח  -ספר המקומות בטיסה במ . לאור מגבלה 2           

mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל שרי תרבות ק

 09-7428885פקס:          072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים  - 2022  לורן-אלזסבמטייל סמינר ל  הרשמהטופס  
 ,  1מס'  נספח לתוכנית 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 _____ _______________________ )בעברית(: מלאשם 

________ _________ ________________ First Name: 

Surname: ___________________________________ 

 ___ __________________ _ פר דרכון: _________סמ

 _ ____________בתוקף עד: ___________________

 __ ____________________________ תאריך לידה: 

 _____ ___טלפון נייד: ________________________

 _ _ ______אחר: ___ /צמחוני / רגיל  :בטיסות ארוחות

 מועדף  /  רבון / מעלמושב בטיסה: חבקשה ל*

 __ ___________ _________: לופטהנזה סע מתמידנו מס'

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________ ___ _____________ )בעברית(: שם מלא

_ ________________________________ First Name: 

Surname:____________________________________ 

 _ ____________ __ ______ __ ________מספר דרכון: 

 ____ ___________ בתוקף עד: _________________

 __________ _________________תאריך לידה: ___

 _________ ___טלפון נייד: ____________________

 _ _ ________חר: _ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אארוח

 מועדף   : חלון / מעבר /בטיסה מושבבקשה ל*

 ________ _____ ________: הזלופטהנתמיד מ וסעמס' נ

 בקשה בלבד בגדר  -מושב בקשה ל*

 

  

 

 

 ____________ת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___וב כת 

,           _____________ _____פקס: __________________, עבודה: _____,  ___________בית: _______ : טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 _ ____________ ________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץ איש קשר 

 _ _______ _____ אחר:      פייסבוק    ניוזלטר    רן שהם   אלבג רוחמה  ? הטיולכיצד נודע לך על 
 

 .מלון בתי הוב , בטיסותסיור נו מהווה אישור לגבי מקומות בהזמנה בלבד ואיס פוינו טה  זה פסטו .1

  יקים לחותמות.שני עמודים ר לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  נה לפחות חצי שבתוקף רכון הדש א דלוו שי .2

גיוללנו כמארגני הט .3 נ לסוכ  ם, כמו  כגונהש  יםע"י הספק   הניתנים  םרותיישהעל    יטהאין של ת,  עויסני  חדרים מסוימים בבתי    ןוים 

 לבקשת המטיילים(. ינו 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:נטריא הוא"ל או באתר בד קס,פבברה, הח

 . סעיף דמי הביטול , לרבותסיורתכנית ה ה והבנה שלאישור על קריא  המהווו ת,שמה מחייבההר ופסט לעמה יתחה .5

   .יציאהלים שרנדהכים המסמ לכ וותרששב דא לוו ץמהאר אההיציפני ייל, לבאחריות המט .6
 

 לאחר המילוי מחלים  תעודת מתחסן/ו רכוןדהצילום , ים העמוד 2את  שלוחנא ל

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

הבא  עמודאת ה אלמלנא  ,2ך מתו 1ד עמו

 א  ל  כן         יום מראש(:   120י, תקף עות )בכל גיל ומצב רפואנסי  לביטוח  ההצעאני רוצה שיפנו אלי עם  

 

 ( € 300)בתוספת  מקומיל מסלו    חובק עולם ללומס   : כנית הסמינר(ובתבהערות )כפי שמפורט  שרות ביטולאפ

 

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל שרי תרבות ק

 09-7428885פקס:          072-211-6888טלפון: 

 

 2  דומע 

 םפיכס - 2022  לורן-אלזסבמטייל סמינר ל  הרשמהטופס משך ה

 1מטייל 

 *י גר זובחד יליטמ ל   € 2,995           : לוםלתשהסכום 

 *( *)   € _____  : מתמיד  מטייל חתהנ 

    (€795) €______  :ר דבחד ליחי תוספת       

     € _____  : מוקדם  רישום  חתהנ 

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

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

  רלחד  ף/ה מעוניין/ת בשות       ניין/ת   עומ א ל 

 

 2ייל טמ

 *י וגז בחדר ייללמט   €  2,995         לתשלום:  הסכום 

 *( *)   € _____  יל מתמיד: מטי הנחת

 __________________  שם שותף/ה לחדר:  

     € _____  : מוקדם  רישום  חתהנ 

 (€ אירו)   __________ : 2 ילטימ  "כסה

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

           זוגית  מיטה               ד ת נפרמיטו

 _____ ___________________________________________________________________וחדות: ______מיבקשות 

לאדם   מתייחס  € 3,195המחיר   ,ומעלה ים מטייל  30ה של צגי בקבו ר זום בחדדלא ייחסמת   € 2,995המחיר   *

 . מטיילים  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  € 3,395, המחיר ליםימטי 25-29 ה שלצ גי בקבור זובחד

בסך  נחה ה תבל", רבותת ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..911.1י אחראחד  לטיול תנויסע אתמיד: מי שנמטייל מ* *

  לכל טיול נוסף מאז. € 10ד יך זה, ועוהראשון אחרי תאר ור הטיולעב € 25

 __ __________ ______ ___________________________________ _____ _ :תפשתתולים בהם ההטי נא לציין את

 לבחירתך: לום תש  מסלולי 
 בד". לביטחון בללא את פרטי האשראי ולציין: "מש למן י. לבוחרים במסלול המזוס אשראיבכרטיו , אבמזומןן לשלם נית

 אשלם: 
  2022.40.24ד עחשבון גמר מן. ום במזולום התשהמשרד לתיא יש ליצור קשר עם .בהרשמה כל הסכום .ןומזבמ . 

  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  ד, בלב ילישרא יוב בכרטיס אשראחיה)

י הביטול על פי סעיף דמ ת כרטיס האשראייב איא, החברה רשאית לחיבה 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 תעהבטחת ה  חשוב:

כרטי לביטחון ס אשפרטי  כרטיס אש  או  ראי  הריחיוב  פי סדר קבלת טפסי  ועל  לווד  שום.ראי(  רישום!  יש  אישור  ר מען הסלא קבלת 

 . ולא יטופללא ירשם שראי יס א טררטי כפטופס ללא  ספק:

לילת ב  מתאים  ואינאך  קשה,  אינו  הטיול    בכם: שומת  ותתלמוגבלים  במידה  מגבהליכה.  בעוררנה  להלות  העלולות    פריעריאותיות 

ימתין הבמהלך    למטייל יחזור בכוחותהטיול,  או  ועל חש  מטייל לקבוצה,  למלו  אוטובוסבונו לעצמו  זה  ימבחת  .ןאו  ני  אתי על טופס 

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

טיול ה   םאאת הנרשמים  ת. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע  ישת בטוח נסיעורכ-בתוקף או אישלא  א, כולל בגלל דרכון  ה שהימכל סיב

ומובטח   ה  ימים  10עד  מאושר  מועד  דמבציאה.  ילפני  ממליצהגב  להביטוי  של  אנו  להוצוהים  בטוח  ים  פוליסת  להרשמיא  ,  הבמקביל 

אפשרות  הכולל ל  .רישום  טוליבת  שיש  זופוליוודא  הביטו  סה  דמי  את  במתכסה  של  ל  מחלה  של  קרובקרה  או  משפחה    המבוטח 

חכמים   ו פתרונותת הביטוח "זיסוכנו  צים עליאנו ממל  .האפשר  ליעות מורחב קורונה מוקדם ככעשות ביטוח נסמומלץ ל.  מדרגה ראשונה

יום   120ח  ביטוומאפשרת  ית  באטרקטיליסה  הטוב ביותר. הפו  ובמחיר  ישיתא פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה    לכם  מוביטוח", שיתאיב

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

   .זה רישוםטופס של  1בעמוד  נו זאתאנא ציי

 _ __________________  חתימה: ___________  תאריך: _________________: _____1שם נוסע 

 ___ ____________ה: _____  תאריך: _____________  חתימ ___________________ : 2נוסע   שם

   הדרכון וצילום ת מתחסן/ מחליםתעוד, םהעמודי 2את   ילויהמלאחר נא לשלוח 

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