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 :הצוות בהדרכת

מבכירי מבקרי המוזיקה הקלאסית בישראל ומרצה מבוקש למוזיקה.   - עומר שומרוני

מלמד בביה"ס למוזיקה באוניברסיטת ת"א ומגוון מוסדות נוספים. יוזם ומוביל סיורי מוזיקה  

 . בחו"לטיבלים מובילים סקלאסית לפ

 

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

 התרבות והאמנות. 

 

 

שבדרום   )Württemberg-Baden( גבאדן וירטמבר במדינתעיירת מרפא ציורית  - (Baden Baden) באדן באדן 

קצה הצפון  ב (Oos) אוסעל גדות נהר  נמצאת, המערב גרמניה

  2100 -קיימת למעלה מ ירההעי .היער השחור""של  מערבי

הרומאים   עוד, אותם ניצלו דועה במעיינותיה החמים יושנה 

על מנת   1931להקמת מרחצאות. שמה הכפול ניתן לה בשנת 

 שבמדינת באדן.   בעיר באדןלציין כי מדובר 

 

מתארח באולם    בבאדן באדן  "פסטיבל הפסחא" 

ופרה הגדול ביותר  ת הא, בי(Festspielhaus) ה"פסטשפילהאוס"

התזמורת הפילהרמונית של  בגרמניה. בימי חג הפסחא בחודשי האביב הופך האולם למקום משכנה של 

נדירה לשמוע את התזמורת המהוללת ערב אחר ערב, ואיתה כמה מהמנצחים והסולנים  . זוהי הזדמנות ברלין

 הגדולים בעולם.  

 ימים  6 14.04.20: לארץ  חזרה 9.04.20תאריך יציאה: 
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  ויג ואן בטהובן, ומקדישה לו חלק נכבד מתכניתלודו שנה להולדתו של 250השנה חוגגת התזמורת 

 הפסטיבל.  

 ברלין: במהלך השבוע נבקר בחמישה ממופעי הפסטיבל, כולם בביצוע נגני הפילהרמונית של 

 

 רביעיות מיתרים מאת בטהובן, בביצוע רביעיות קשתנים מחברי התזמורת   

 ת מוזיקלי של התזמור הלה ה "מיסה סולמניס" מאת בטהובן בניצוחו של קיריל פטרנקו, מנ 

 סגאן -מאת מהלר, בניצוחו של יאניק נזה 3סימפוניה מספר  

אובה אנדסנס( וסימפוניה  -מאת מוצרט )עם הפסנתרן הסולן לייף  22קונצ'רטו לפסנתר מספר  

 מאת ברוקנר )"הרומנטית"(, בניצוחו של הרברט בלומשטט   4מספר  

רה ארוכה של סולנים  רנקו ובהשתתפות שויל פט האופרה "פידליו" מאת בטהובן, בניצוחו של קיר  

 מובילים. 

 

בבקרים נסייר באתרים בעיר וסביבותיה, ומדי ערב נבקר בקונצרטים לחגיגה של מוזיקה ואופרה. בין  

 לבין נוכל לנוח וליהנות מהעיר היפה ומהפינוקים שיש למלוננו הנהדר להציע. 

 

אשר  מלון ספא הינו , Radisson Blu Badischer Hof Hotelו המלא מאו בש ,(Radisson Blu) מלון רדיסון בלו 

 מזרקות. וגנים יפים ו בו  במרכזה של באדן באדן בפארק פרטי שוכן 

 (Festspielhaus), פסטשפילהאוס  ואולם הקונצרטים  (Kurhaus) קורהאוס אתר הספא נמצאים בקרבת המלון 

הוא  . ן מודרני קלאסיבסגנו צבהמעו ,*4 רמת ב מלון מובחר המופעים בהם נצפה. המלון הינו יערכו  בהם

ממוקם בקרבת המדרחוב השוקק של באדן באדן, בית הקזינו ההיסטורי והגנים הגדולים המכילים מזרקות.  

מהמעיין  המקבלות את מימיהן  ,ת(מקורה וחיצוני)מרכז הבריאות של המלון מכיל בריכות תרמיות 

,  עיסויים וטיפולי יופי במקום מגוון רחב של הזמין ל ניתן ר.ושכ  דרספא המלון כולל סאונה וח. של האזורהתרמי 

    בתוספת תשלום.

טלוויזיה בעלת  , (WI-FI)גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי  ,מרוהטים בסגנון קלאסיה , חדרי האירוח המרווחיםב

 שיער. מייבש  ו אמצעים להכנת תה/קפהמיני בר, כספת אלקטרונית,  , מסך שטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של מראות וצלילים  ק בחוויה בלתי נשכחתקחת חלל אתכם יםינזממ אנו
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 :תכנית הסמינר

   באדן באדן -ת"א   20.04.9  ,'ה , יום1 םוי

  לפרנקפורט  מתל אביב בטיסה סדירהאחר הצהריים  נצא

(Frankfurt) .  באדן באדן   לעיירה סע ינלאחר קבלת המזוודות

(Baden-Baden) ,מהלך שהותנו בפסטיבלכל בה נלון ב. 

-מדינת באדן רחצאות של ם כאתר המועה גידש , דןבא דןבא

היא עיירה יפהפייה הממוקמת בדרום מערב גרמניה  , וירטמברג 

שנים, וכבר   2,100 -למרגלות היער השחור. היא הוקמה לפני יותר מ 

ה וחמישים  מהתקופה הרומית שימשה כאתר נופש מבוקש בזכות שפע המעיינות התרמיים המצויים בה. במא 

לצד המעיינות   חת מעיירות המרפא הפופולריות בגרמניה ובאירופה בכלל.ת לאנחשב יא נות החרוהאם ינשה

, גם ממראהו היפהפה של הנהר שחוצה  (Oos) נהר האוסהחמימים נהנית העיירה, ששוכנת על גדותיו של 

 אותה וממגוון של גשרים קטנים וציוריים. 

 

 בטהובן   20.04.10,  ו', יום 2יום 

 יקה!  לו למוזדש כומוק  יום זה

לקראת שני   מר שומרוניעולאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה של 

 המופעים בהם נבקר במהלך היום. 

 -ו 1נבקר בקונצרט קאמרי, בו ינוגנו רביעיות המיתרים מספר  13:00בשעה 

מיתרים  . המבצעות יהיו שתי רביעיות בטהובןמאת  18מתוך אופוס  2

האולם בו  של ברלין. ונית הפילהרממורת התז המורכבות מקשתנים חברי

  .Baden, Weinbrennersaal-Kurhaus Badenייערך הקונצרט: 

 ם ומנוחה.  ילאחר הקונצרט יינתן זמן חופשי לארוחת צהרי

נבקר באולם הגדול של הפסטיבל, ונצפה בביצוע של ה"מיסה סולמניס"   18:00בשעה 

(Missa Solemnis)  רנקו ל פט רי קי צרט ינצחהקונ. על בטהובן האדירה של  

(Petrenko)  מנהלה המוזיקלי הנכנס של הפילהרמונית הברלינאית. לצידה של ,

 והסולנים הבאים:  Chorwerk Ruhrמקהלת התזמורת ישתתפו בביצוע 

Hanna-Elisabeth Müller, Soprano 

Okka von der Damerau, Mezzo-Soprano 

Matthew Polenzani, Tenor 

Tareq Nazmi, Bass 
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 מוזיאון בורדה  20.04.11  ,תשב ום , י 3 םיו

 
מופע  ה לקראת  עומר שומרונילאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה של 

דר  פרי  במוזיאון רן שהםלאחר ההרצאה נצא לביקור עם . הערבשיתקיים 

 ז"ל פרידר בורדה את המוזיאון הקים  (Museum Frieder Burda).ה בורד

 שנה.   40שך במ  אסףדול שלו שנף האישי הגהאוס במטרה להכיל את 

כולל אוסף מרשים של הזרם האקספרסיוניזם הגרמני וציור אבסטרקטי   המוזיאון

ציורים, רישומים, פסלים וחפצי אמנות   :יצירות אמנות  500 -ני. במוזיאון יש מעל לאמריק

 שונים.  

  3ר רה מספכביה המפוניע של הסיצו בינבקר באחד משיאי הפסטיבל:  18:00בשעה 

  סגאן -יאניק נזהית של ברלין בניצוחו של ילהרמונעם התזמורת הפ של מהלר,

(Yannick Nézet-Séguin) . אלינה  ישתתפו גם זמרת האלט הלטבית הנפלאה  ביצועב

   . (Aurelius) אאורליוס , ומקהלת הילדים Chorwerk Ruhr, הנשים ממקהלת  (Elīna Garanča) גראנצ'ה

 

 מוזיאון פברג'ה   20.04.12  ,א'יום  ,4 יום

לקראת קונצרט  עומר שומרונישל  להרצאה  נתכנסת הבוקר לאחר ארוח

 פברג'ה במוזיאון רן שהםלאחר ההרצאה נצא לביקור עם הערב. 

Museum) é.(Faberg  ומוקדש   2009המוזיאון נפתח בבאדן באדן בשנת

של החצר רף וצ שהיה, é(Carl Faberg(קארל פברג'ה לעבודותיו של 

מוצגים, המקיפים את  700על וזיאון מהייחודי של המהרוסי. באוסף הצאר 

שעשה עבור משפחת הצאר  ביצי הפסחא  :פברג'הכל סוגי יצירתו של 

הרוסי, תכשיטים, קופסאות טבק מיוחדות, מוצגים אקסטרווגנטיים לשימוש יום יומי ומיניאטורות של חיות מאבני  

ופתו אחרים בני תק רפים מפורסמיםשל צוות עבוד ם גםצגות במקו חן. בנוסף מו

 פברג'ה.  של 

נבקר בקונצרט סימפוני מרשים, בביצוע התזמורת הפילהרמונית של   18:00בשעה 

 . (Blomstedt)הרברט בלומשטט  ברלין בניצוחו של המנצח השבדי הוותיק

 בתכנית:  

עם  , 482, ק. רטו.א. מוצמאת  22הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר  -

 . (Leif Ove Andsnes)דסנס  לייף אובה אנא נורווגי הנפלתרן הנהפס

גרמנית -, מגדולי מלחיני הרומנטיקה האוסטרואנטון ברוקנרשל )"הרומנטית"(  4סימפוניה מספר  -

 .  1878 - 1880, שחוברה בין השנים המאוחרת. הסימפוניה תבוצע בגירסתה השנייה
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 סאל  ברוכ  20.40.13  ,ב', יום 5יום 

ונצרט את קלקר מר שומרוניועהבוקר נתכנס להרצאה של  ארוחת רלאח

, בה ניצב (Bruchsal)ברוכסאל לאחר ההרצאה נצא לביקור בעיר הערב. 

ארמון בארוקי גדול שהתפרסם בזכות גרם מדרגות יפה שעיצב האדריכל 

ו חרי ולאבמוזיאון לכלי נגינה . נמשיך לביקור באלתאזר נוימןוהמהנדס 

 וחה והתרעננות.  נמר למלון ל נחזו

ביצוע בימתי מלא  -חרון בסמינר זה נבקר בקונצרט הא 18:00בשעה 

. האופרה  קיריל פטרנקו, עם הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של בטהובןמאת  "פידליו"לאופרה האהובה 

עוול   אוא על לוליטי הכלמספרת את סיפור גבורתה של אישה המסכנת את חייה כדי להציל את בעלה, אסיר פ

הבימוי של הפקה זו הוא של במאית התיאטרון . 1814השלישית משנת  רסתהבכפו. היא תבוצע בג

 .   Mateja Koležnikתהסלובני

 והסולנים הבאים:  Chorwerk Ruhrבביצוע ישתתפו מקהלת  

Marlis Petersen, Soprano 

Hanna-Elisabeth Müller, Soprano 

Peter Rose, Bass 

Wolfgang Koch, Baritone 

Matthew Polenzani, Tenor 

Tareq Nazmi, Bass 

Paul Schweinester, Tenor 
 

 אביבתל   -ורט רנקפ פה פתעושדה   - היידלברג  20.04.14,  'ג, יום 6יום 

רג  היידלב המקסימה בעיר האוניברסיטאיתנצא לביקור לאחר ארוחת הבוקר 

(Heidelberg), נתרשם מן האווירה. נקרר הנה יני עברבנויה משפנינת ימי הביניים ה 

, הטירה שלוס היידלברג צעירה ונבקר בתצפית של ת התוססת והטודנטיאליסה

,  עיר העתיקה על שלל אתריהר ב נבק העצומה השומרת על העיר מלמעלה.

העיר העתיקה  ממנו נשקף מראה נהדר של 17 -הגשר הישן מהמאה ה ביניהם

  העיר, את  הפזורים ברחבי  יטהברסי י האונמבנחלק מנראה בין היתר והארמון. 

 בדרכנו לשדה התעופה של פרנקפורט לקראת טיסתנו ארצה.    נמשיךבית העירייה. את  ו כיכר השוק
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 הערות: 

וס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית  נקודות פוק  לעיל מציינת ת הסמינר המופיעהתכני  .1

טה  ניתנות לשלילתי צפויות שאינן נות ובות משת ם עקב נסיבלשינויי רת שלדית וכפופהמהווה מסג

הסמינר  רכה ו/או מנהל או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההד

 בלבד. 

ם ללא  לא ניתן להבטיח חדריעישון. יחד עם זאת,  כחדרים ללא ו מזמינים את כל החדרים במלוןאנ .2

ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק   ןמלו ת הי בב ת ות זוגיו ו/או מיט (Non-Smoking) עישון

 מבטיה(.  בחדר תהיינה מקלחת או א

ל ידי בית המלון או הזמנה  ת עחדרים המתבצע כגון החלוקה ל ישנם נושאים שאינם בשליטתנו .3

ן, במסגרת כרטוס  הישיבה במטוס. ככלל, להבדיל מהזמנות אישיות, לא נית  ש של מקומות מרא

שיבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים  קומות י מראש מקבוצתי להזמין 

 במלון. 

בירו אלינו את  ם במטוס, אנא העם מסוית במקו, או לשבים במלוןאם חשוב לכם לקבל חדר מסו .4

חזור ונדגיש כי  עבירה לבית המלון או לחברת התעופה. ננל האפשר, ואנו מוקדם ככ בכתב  הבקשה

קצאת החדרים במלון היא של חברת התעופה ובית המלון בלבד,  מות הישיבה והההחלטה לגבי מקו

 שביקשתם.   את מקומות הישיבהואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו 

ארוחה   ,יד תיק קילו  8 ,קילו 23 עד כבודה כוללים  לופטהנזהכרטיסי הטיסה עם חברת התעופה  .5

שופר לרגליים(  מועדף )עם מרווח מ מושבעלות . כרטוס לאחר עלות ללארגילה  הושבהו להק

מחירי ההושבה יהיו נתונים לשינויים מצד החברה מעת  ) כולל הלוך חזור אירו לאדם  120בסביבות 

 בהתאם לזמינות המושבים.  לאחר כרטוסכל ההושבות יטופלו   (.לעת, מיעד ליעד, ומטיסה לטיסה 

ל ואין צורך  לאדם מהמחיר הכול רואי  400יקוזזו  ,סות באופן עצמאילהזמין טילאלו המעוניינים  .6

 והביטחון.  , הדלק  נמלהמסי  את להוסיף

הבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם ככל  עם הודעות ביטול, אנו מבקשים ל סיון שלנוהני ורלא .7

לצערנו, לא   .אה לטיול יצייום לפני ה 60 -האפשר לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מ 

ח נסיעות )הכולל גם כיסוי  ים ביטושבחוסר אחריות לא עוש  ת של מטיילים,נוכל להיענות לבקשו 

ספי עלינו, במחשבה כי אם הודיעו לנו  ומבקשים לגלגל את ההפסד הכ  דקת(מסיבה מוצ טול בי של 

 הרי שמגיע להם לקבל את כספם חזרה.  על ביטול,

לכם פוליסת ביטוח  פתרונות חכמים בביטוח", שתתאים טוח "זיו הביאנו ממליצים על סוכנות  .8

  240שרת ביטוח יבית ומאפ טרקט א יסהת ובמחיר הטוב ביותר. הפולמה אישינסיעות לחו"ל בהתא

. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע  ובכל מצב רפואי יום מראש לכל גיל

 זאת בטופס הרישום. נא ציינו ם, . למעונייניובחזרה לארץבחו"ל 

מלון ת ובבתי הטיסוב מותגרמו לתחרות מתמדת על מקו לטיוליםמחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי  עליית: חשוב  .9

בתקופות שיא, הדרישות אף ים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שאינן מוחזרות. בחו"ל. הספקים השונים דורש

 עהינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להצי קרקע והטיסותהלוודא כי שירותי  על מנתל. יטומחמירות יותר וכך גם תנאי הב

 ת לרישום מוקדם., ותיהנו גם מההטבודימו הרשמתכםנא הק -ה נר זמיבס דה והנכם מעוניינים להשתתףבמי -

ית תשלומים ללא ריב 6אירו,  75: הנחה בסך 1017..2019עד הטבות רישום מוקדם מיוחדות לנרשמים  .10

הביטחון, בצ'ק אין בדיקות י של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בליוו -ביציאה מהארץ  V.I.Pיפול טהצמדה וו

 טל"ח                                                                                            ם!ונידרכה ובביקורת
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 :19.10.17עד  מיוחדת לנרשמים  הטבה                                  

 בנתב"ג!  P .I.Vתשלומים וליווי  6,  לנוסע חה הנ אירו 75

 . לנוסע  אירו 30  הנחה בסך - 18-31.10.19 נרשמים בין ל

 אירו   25בסך  וספתנהנחה  :"תבל  עם "קשרי תרבות  ידמתמ  למטייל

 . ף מאזאירו לכל טיול נוס  10וד  וע , 1.1.17  -לטיול ראשון החל מ 

 המחיר כולל: 

 .עם לופטהנזה רנקפורטישירות לפטיסות    טיסה:    

 כוכבים 4רמת במרכזי  וןת מליב   לינה:     

 חות בוקרעל בסיס ארו  כלכלה: 

 יכים מצוות ההדרכה של מדר שני   הדרכה: 

 .ומלווה ארגוני קשרי תרבות תבל                

 תחבורה לפי התכנית.   תחבורה:

  ה בארץש הכנמפג -

 אישיותהכוללת אוזניות קבוצתית  שמע  מערכת   -

 סה לאתריםדמי כני -

 קומיים מ נותני שירות תשר ל -

 עהרצאות הכנה באורך מלא לפני כל מופ -

 :19.10.17עד לנרשמים 

 תשלומים ללא ריבית 6 אירו הנחה, 75 -

בבדיקות הבטחון,  P.I.Vדה, וליווי והצמ

 .בביקורת הדרכוניםבצ'ק אין ו

 :כולל אינו המחיר

 רואי 380בסך ת לאדם בחדר ליחיד תוספ -

 (19.9.23 -נכון ל אירו 125)ובטחון  מיסי נמל, -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית  -

 יסות למופעיםכנ -

ה שינוי ממועד הטיסות אופי אישי: הוצאות בעל -

 בידור וכו' ,כביסה, שתייה, טלפון  בוצתי,הק

הכולל  מחירלים במס ו/או היטל שאינם כלו כל -

רטות במחיר וצאות שאינן מפוה - סמינרהשל 

  להכול

ירותי הקרקע ומיסי ש שינויים בתעריפי הטיסות, -

 .23.9.19ל מתאריך ל, הדלק והביטחון, החנמה

גם . מומלץ וח בריאות ומטען )חובה(ביט * -

הוסיף ביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי ל

ל לכ חראית של ביטול )החברה אינה א במקרה

 לך הטיול(.ייגרם למטייל ו/או לחפציו במהנזק ש

 ר למדריכי הטיול תש -

 למטייל ליום(. סה"כאירו  6 לפחות )נהוג 

 וםותשל הלי רישוםנ
  הרשמה:

 ":  תבל או במשרדי "קשרי תרבות א"ל, בדואר,בדו באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, הרישום לסמינר

 tarbut.co.il-dialog@kני: דואר אלקטרו, 7428885-09פקס. ,  2116888-072  .. טל8503442ד כפר סבא, מיקו, 74 ויצמןרח' 

 הרישום. כמפורט בטופס:ם:סדרי תשלוה
 בל" במשרדי "קשרי תרבות ת תבבכתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה שהיא,, טולהבי הודעת** אפשרות ביטול:

 .ניתנים לשינוים הם אינהסכמים עם ספקים שונים, חושבים ע"פ מאחר ודמי הביטול מ(. ההודעה לוודא קבלת יש)

י רישום וטיפול )שלא ל דמלמטיי € 75, למעט למו דמי ביטוללא ישובודה לפני היציאה, ימי ע 31עד  במקרה של ביטול •

יתווסף  , ואז כגון כרטיסים למופעים םרותים נוספישי נקנו כורטסו טיסות כלשהן, או אלא אם יוחזרו בשום מקרה(,

 ר בפועל לדמי הרישום והטיפול.המחי

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  45%סך של  ישלם לחברהה, ימי עבודה לפני היציא 30 -20בין המבטל ייל מט •

 .כם מראשמוסיצוי למטייל כפ 65%ברה סך של לח ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -14בטל בין ל הממטיי •

 .ל כפיצוי מוסכם מראשיי למט 75%לחברה סך של  יאה, ישלםדה לפני היצימי עבו 13 -07ייל המבטל בין מט •

 .מלוא מחיר הטיולאת  ישלם המטיילהטיול,  לךאו במה ה,ימי עבודה לפני היציא 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 "ח.       טלםמשתתפי 15מותנית במינימום זה במחיר הינר הסמציאת ינם ימי חג או ערב חג. *ה', שאי -ימי עבודה: ימים א' 

. יש  רישום טוח הכוללת אפשרות ביטולי, פוליסת ב במקביל להרשמהנו ממליצים להוציא א ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

 ציםממלי אנו משפחה מדרגה ראשונה.ת דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב א סהלוודא שפוליסה זו תכ

ה אישית ובמחיר הטוב אמים לכם פוליסת ביטוח לחו"ל בהתיטוח", שתתאהביטוח "זיו פתרונות חכמים בבעל סוכנות 

תיהנו מייצוג וליווי אישי מול  כך  .לכל גיל ובכל מצב רפואים מראש יו 240בית ומאפשרת ביטוח ביותר. הפוליסה אטרקטי

 .נא ציינו זאת בטופס הרישום למעוניינים,. ץה לארולאחר החזראירוע בחו"ל  חברות הביטוח בעת

 tarbut.co.il-dialog@k מייל: 2177333-054וואטסאפ:  ,7428885-09 :פקס  ,1688821-072 טל':

 מטיילים   30ל  בקבוצה ש לאדם בחדר זוגי €  1,895יה:  החוו עלות   
 מטיילים  25-29עד  בוצה שלקב  לאדם בחדר זוגי €  1,995                         

 לים מטיי  20-24ד של ע  בקבוצה ר זוגילאדם בחד €  2,195                         
 מטיילים  15-19עד  בקבוצה של זוגילאדם בחדר  €  2,295                         

 
 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 18:00 - מיסה סולמניס )מנצח: קיריל פטרנקו( - ןבטהוב 10.4.20           13:00 - עיות מיתריםירב - בטהובן 10.4.20
 

 

  
 

 
 
 
 

  סגאן(-)מנצח: יאניק נזה 3יה מספר סימפונ - מהלר 11.4.20

 
 ט בלומשטט()מנצח: הרבר 4 סימפוניה מספר - רברוקנ 12.4.20     

 
 
 
 
 

 
 

                                             
 פרה "פידליו" )מנצח: קיריל פטרנקו(האו -בטהובן  13.4.20

 

 

 

 

 

 

 בהמשך.ם האול מפתנא את ראו 

 תאריך 
   טגוריהק מופע 

מחיר  
 לכרטיס 

מס' 
 ם כרטיסי

   מחירסה"כ 

   35€ 1 רביעיות מיתרים -בטהובן  13:00 - 10.4.20

10.4.20 - 18:00 
 

 מיסה סולמניס -בטהובן 

 

    

11.4.20 - 18:00 

 

 3ניה מספר סימפו -מהלר 

 

    

      4מפוניה מספר סי -ברוקנר  18:00 - 12.4.20

     אופרה "פידליו"ה -בטהובן  18:00 - 13.4.20

  ם:ול סה"כ לתש 

 

 _____________________________________     שם:

 __________________________תאריך: ___________

 ______________________________חתימה: _______

 קטגוריה 
מס' 

 כרטיסים 
 מחיר 

1 10 €260 

2 10 €215 

3 10 €195 

4 5 €169 

 קטגוריה 
מס' 

 כרטיסים  
 מחיר 

1 35 €35 

 ריה קטגו 
מס' 

 כרטיסים 
 מחיר 

2 15 €215 

3 15 €195 

4 5 €169 

 ה קטגורי
מס' 

 כרטיסים 
 ר מחי

1 10 €260 

2 10 €215 

3 10 €195 

4 5 169€ 

 קטגוריה 
מס' 

 כרטיסים 
 ר מחי

1 10 €360 

2 10 €295 

3 10 €270 

4 5 €233 

 הערות: 
  ץ היעד.ריסים ושרותי התיירות השונים באת, המיר כפוף לשינויים במחירי הטיסו. המח1
 חטל"   רשמתם. למקדימים הבטחת מקום ה -מקומות בטיסה . לאור מגבלה במספר ה2
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 הערות 
 אירוע בכל , לכל קטגוריה, רגעכהשמורים לנו  מויות הכרטיסים ת לעיל מופיעות כבטבלאו .1

כו במקומות  יז -המקדימים להירשם  ת "כל הקודם זוכה"!יא בשיט ות הטגוריות והמקומרת הק בחי .2

 הטובים ביותר! 

 בעת ההרשמה פופות לזמינות רטיסים כ ת הכ קטגוריו  .3

 טגוריה ל מושב ספציפי בקריה בלבד אך לא עלהתחייב על הקטגו אנו יכולים  .4

 שנותם לא ניתן לבטלם או לנת הכרטיסים, לאחר הזמ .5

 

 

 Festspielhaus הבמ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 פרטים אישיים - 2020 בבאדן באדןי מוזיקל לסמינר טופס הרשמה
 23.09.2019, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון
 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

   Surname: __________________________________  

 _________________________מספר דרכון: _____

 ________________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 _________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 נזה: ________________תמיד בלופטהממספר נוסע  

 2מטייל 

 :כפי שמופיע בדרכוןבדיוק  נא למלא
 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________  

_________________________ספר דרכון: _____מ  

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________ריך לידה: ___את 

 __________________טלפון נייד: _____________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

מספר נוסע מתמיד בלופטהנזה: ________________

 ברות תעופה לופטהנזה, אוסטריאן איירליינס, סוויס, יונייטד איירליינס ועוד(ת את חלכול  Star Alliance )ברית התעופה

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ___________________________כתובת: 

,          ________________פקס: __________________, __: ___עבודה, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץקשר איש 

 __________________אחר: __   יעומר שומרונ אינטרנט  חברים  ניוזלטר   ול?נודע לך על הטיכיצד 

 הערות:

 ובטיסות.  במלון, טיולב תוקומטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מ .1

 . שני עמודים ריקים לחותמות לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהבתוקף רכון דא שהדיש לוו .2

חדרים השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטה לנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות, .3

 לבקשת המטיילים(.ינו ו על ידם הוזמנוס )גם אטת הישיבה בממומקו ו/או סוגי ארוחותון, מסוימים בבתי המל

ן  תתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניפה לכפו טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.ilttarbu-ttp://www.kh.ר האינטרנט:  לקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באת

 .יטולתכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הב ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,שמה מחייבההר על טופסהחתימה  .5

  לאחר המילוי וצילום הדרכון עיםפהזמנת המועמוד , העמודים 2את נא לשלוח  .6

 21777333-054או לוואטסאפ:  tarbut.co.il-og@kdial  :או לאימייל  7428885-09  לפקס:

 

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1 עמוד

 לא  כן       יום מראש(:        240ומצב רפואי, תקף יטוח נסיעות )בכל גיל לב הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

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


 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 2עמוד 

 כספים - 2020 בבאדן באדןיקלי מוז לסמינר ההרשמטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי 1,895€ לתשלום:הסכום 

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

 *(*€ _____ ) ד:הנחת מטייל מתמי

  (380€) _______ € תוספת ליחיד בחדר:

 __________€ הושבה במטוס:

 €__________             :םמופעי

  (€ אירו__________ )€ : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה  , דלקמיסי נמל כוללא )ל

  רלחדף/ה מעוניין/ת בשות     ניין/ת  לא מעו 

 2מטייל 

 *זוגילמטייל בחדר  1,895€ לתשלום:הסכום 

 (17.10.19 עד 75€)€ _____  דם:הנחת רישום מוק

 (*€ _____ )* הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 €__________ שבה במטוס:וה

 €__________             :םמופעי

 (€ אירו__ )________€ :2 יל"כ מטיסה

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

           מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 ___________________________________ __ בקשות מיוחדות: _________________________________________

 

מתייחס אירו  1,995מטיילים ומעלה. המחיר  30של  הר זוגי בקבוצמתייחס לאדם בחד אירו 1,895המחיר  *

 20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של אירו  2,195המחיר . ליםמטיי 25-29לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 יילים. מט 15-19ם בחדר זוגי בקבוצה של לאד מתייחסאירו  2,295המחיר  .מטיילים

י תרבות מתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..711.1אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  10€ועוד ראשון אחרי תאריך זה, ור הטיול העב 25€בסך נחה ה תבל", 

 ____________ ________________________________________ _______ ם בהם השתתפת:יולינא לציין את הט

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

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

 אשלם:

 יש ליצור קשר וקביםעיים ששני תשלומים חודרה בוהית ,בהרשמה לאדם € 1000 שלתשלום ראשון  ות()שטר במזומן .

 . 9.02.20 עדם במזומן. גמר חשבון ום התשלועם המשרד לתיא

 מס. כרטיס: ______________טיס אשראי מסוג: ___באמצעות כר ,______-__________-__________-   ,___________

   _ות אחרונות בגב הכרטיס: ____רספ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____קף: תו

 מים תשלו___ ____ ב:                     אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי החי)

ית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול סיבה שהיא, החברה רשא במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאות העברות והמשלומים על פי שער תכל ה הטיול.כנית ע בתהמופי

 

עם  )במזומן בפועל בקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקתעשה  הבטחת המקום חשוב:

מען הסר לש לוודא קבלת אישור רישום! י סי הרישום.לת טפר קבאו חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סד י כרטיס אשראי לביטחוןפרט

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

 ליבכם: לתשומת

במהלך הטיול,  לות להפריע למטיילמגבלות בריאותיות העלולמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה  מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

שר/ת את פרטי תי על טופס זה אני מאבחתימ .ןאו למלו אוטובוסועל חשבונו ל בכוחות עצמוחזור או יימתין המטייל לקבוצה, 

סיבה שהיא, לא יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל  , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולית ההעסקה כפי שמופיעים בתכנ

עד טיול מאושר ומובטח ה אםשמים רתיידע את הנבע"מ תבל רכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות -דרכון שלא בתוקף או איכולל בגלל 

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההוציא פוליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים ל להביטובשל דמי ם לפני מועד היציאה. יו 30

 לו ממליצים עאנ ה.אשונהביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה רוליסה זו תכסה את דמי פיש לוודא ש .רישום

חיר הטוב ביותר. הפוליסה אישית ובמפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה לכם  מוביטוח", שיתאיחכמים ב סוכנות הביטוח "זיו פתרונות

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ת ביטוח ומאפשר למטיילי קשרי תרבות תבלאטרקטיבית ומיוחדת 

    לעיל בטופס הרישום. יינים, אנא ציינו זאתץ. למעונ אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לאר הביטוח בעת חברותמול  אישי
 

 _________________________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: __1שם נוסע 

 _______________________  תאריך: _____________  חתימה: ____: ____________2נוסע  שם

   המילוי לאחר  וצילום הדרכון המופעים פחנס , העמודים 2את לשלוח  נא

 3337721-054או לוואטסאפ:         tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל או      7428885-09לפקס:  

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

