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 סמינר מטייל

 

   מנותא   אמנות ועוד... ,אמנות

 תאריך יציאה: 

 
  תאריך חזרה

 : לארץ
 

 ימים

 

 בהדרכת: 

 . מוזיאונים לימודי  תחום בו , ותרבות אמנות  בנושאי ומרצה חוקרת  - ד"ר גילית איבגי
 

 בניהול: 

 
 .רבות תבל ל קשרי תמנכ"  - עמר בן זאב, עו"ד

 
 

  ,(1895אומית הוותיקה ביותר בעולם )נוסדה בשנת  ערוכת האמנות הבינללאמנות בוונציה, ת  הביאנלה

עשייה ל  חשףלהיזו הזדמנות מיוחדת במינה    .בעולם האמנות ביותר    ףהמקיו  החשוב  עהאירו  היא

בעולם,  והאוצרותית    יתהאמנות היום  חברתיים ב  ולהתעדכןהמתרחשת  רוח  שהיא    יםיטיפולו  הלכי 

עמה. ניתנת  נושאת  גם  למ ב  בביאנלה  עדכניות  ה  העכשווית טכנולוגיות  כלכליים שהאמנות  להיבטים 

 והפקתה כרוכים בהם.  

לה.  ארסנות ב'ארדיני והתערוכהמרכזיים של התערוכה הם הביתנים הלאומיים הממוקמים בג  םהאתרי

ים על ידי צוות אוצרותי בראשות אוצר או אוצרת ראשיים שנבחרו להוביל ים אלה נאצרים בכל שנתיאתר

הב הבינלאומית יאנלה.  את  העכשווית  האמנות  בסצינת  ההתפתחויות  את  משקפות  אלה  תערוכות 

אותן.    ובמקביל מחוללות  נלווהת  לצדגם  תערוכות  העיר  ברחבי  מתקיימות  הללו  רבערוכות  ות ת 

 ובאתרי תצוגה נוספים.  , בכנסיותמוזיאונים, בארמונותב

 

 

 

 

6 ימים     11.09.22 מחזור 2: 6.09.22 

6 ימים     18.09.22 מחזור 3: 13.09.22 

6.09.22               6 ימים     מחזור 1: 1.09.22 
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היא אוצרת ממוצא איטלקי    (Cecilia Alemani)  יליה אלמאני צ'צ'

בניו תע  יורק.-העובדת  וניהלה את  אצרה  בהיי  רוהיא  האמנות  כות 

ש  במנהטן  (High Line)ליין   הביתן  את    אצרה,  2011ת  נמאז 

בביא בהאיטלקי  בשנת  ונלה  וניהלה  2017ונציה  אצרה  וכן   ,

שונים.  בינלאומיים  בפרויקטים  גדולות  עכשויות  את    תערוכות 

אנלה הקרובה בנתה אלמאני במהלך  מרכזיות של הביה  התערוכות

וירטואליות צומה של פגישהסגר כמות ע  הצד המעשי איפשר להן  מגיפת הקורונה. מ  שלשנתיים  ה ות 

ות  יפה למחשבה מעמיקה על מקומה של האמנגאמנים מכל העולם. מן הצד המחשבתי, גרמה המ  עם

,  דשתי התערוכות שאצרה עשירות מא  והדימיון.  סםנעד שבין המדע ומקום הקבחיי האנושות היום, במ

עוסקו והן  רב,  נשי  ייצוג  בהן  בת  יש  המקורי  הסוריאליזם  שבין  המבזיקה  ובין  ן    להעהאמנות  אה, 

היסטבימ  מציאותית קפסולות  מציגות  התערוכות  לצד    סוריאליסטיות -ריותוינו. 

ות שונים מכל כדור  וזיש גם ייצוג גדול מתמיד של מח  אמנות עכשווית. בתערוכות

מ והרבה  אחת  הארץ,  שזו  ספק,  לנו  אין  צעירים.  אמנים  של  ות  רוכמתעופעים 

ו-הפוסט החשובות  תה ת,  ריומקוהקורונה  שבעצמה  היסטורית תערוכה  פוך 

גוגנהיים תת  קונית.ואי פגי  ותתמוךקבמוזיאון  בתימה של    יים תערוכה אשר תחזק 

לעולמה  קסם", במסגרתה נתוודע  ו  ותוצג שם תערוכה בשם "סוריאליזם אלמאני,  

קרינגטון של   אשר  (Leonora Carrington)  לאונורה  בצעירותה  ה  יתיה,  נשואה 

לימים היה(Max Ernst)  מקס ארנסטלאמן   מסו  , אשר  לפגי  יימת  נשוי תקופה 

 .  (Peggy Guggenheim) גוגנהיים 

ים לפגוש ביתנים  רנשנים הקודמות, ואנו סקגם מספר המדינות המשתתפות השנה בביאנלה גדל מאז ה

 מנגד, הביתן הרוסי הגדול   ועוד.טן  זחסקמרון, נמיביה, נפאל, עומן, אוגנדה, ק פות חדשות כ של מצטר

האוצר   שכן  ה יושבת,  מבוהאמנים  הרונבחרים  התוקפנות  מן  הסתייגותם  את  באוקראינה.  סיעים  ית 

 . רסנלה" אל רחבי העיר"אל השנים האחרונות, גולשים ממתחמי ה"ג'רדיני" וההביתנים הלאומיים כבכ

שלנו    ינרהסמים בחוץ, ילוו את הביאנלה.  יצבומ  שפע של תערוכות ואירועים נלווים, וכן תערוכות פסלים

  המגוונות. ות ובתעלות, בדרכנו אל התערוכותיכלול מעברים בסמטא

 

ה"אופיצי" של ונציה.  א  , הי באקדמיהכלול גם ביקור  נ  ,אלו  םבסיורי

זמנית  ערוכה  והן בת נציאני,  ונתבונן הן ביצירות מופת מן הרנסנס הו

ה יצירותיו  של  של  קאפונ אמוקדמות  א(Anish Kapoor)  ר יש  שר  , 

  העולם" ניצב במוזיאון ישראל.   יפוךו "הלפס
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 ור לוונציה(: זעל הלוך ח -ם אלפרטי הטיסות )ישיר ע

 . 08:50נחיתה  - 06:00אה המר .    ונציה-ת"א  1.09.22, 289 על-אל

 . (7.09.22) 02:35נחיתה  -  22:10המראה  .   ת"א-ונציה  6.09.22, 290על -אל

 

 . 21:05נחיתה  - 18:15המראה .   ונציה-ת"א     6.09.22, 289על -אל

 .(12.09.22) 02:35ה נחית - 22:10.   המראה ת"א-ונציה  11.09.22, 290על -אל

 

 . 21:05נחיתה  -  18:15המראה .    ונציה-ת"א  13.09.22, 289על -אל

 .(19.09.22) 02:35נחיתה  - 22:10.   המראה ת"א-ונציה  18.09.22, 290על -אל

 

במלון   הליכה  הממוקם    (Hotel Bonvecchiati)  בונווקיאטילינה  דקות  שתי  סן במרחק של    מרקו   מכיכר 

(Saint Mark's Square)   ריאלטושר ומג (Rialto Bridge)   וניות מים. החדרים ור מגינה פרטי עבערציף ומציע

ונציאני קלאסי בלווי  .מעוצבים בסגנון  טלוויזיה  אוויר,  מיזוג  חינם,  אינטרנט אלחוטי  כוללים   יןכל החדרים 

בית.   ונעלי  חלוק רחצה  פרטי עם  עבLa Terrazzaהמלון,    עדתמסוחדר רחצה  היום  צבת  עוומ וץ  שיפרה  , 

מובס המסעדה  גנון  מאכלים דרני.  הוונ  מציעה  המוגשים מהמטבח  והבינלאומי,  הקלאסי  האיטלקי  ציאני, 

עם    ,כוכבים  4זהו מלון בדירוג    .מוגשת בסגנון מזנוןעשירה ובוקר  הארוחת  .  יםכולם על הטרסה לצד המ

 טה. ודובר אנגלית רהו עות ביממה ש 24זמין  ומנוסה, ה  צוות ותיק
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 מציגים:

 

 ונציה ו ב  הביאנלה 
 ויה ויזואלית ואינטלקטואליתוח

 

 אצלנו:   רק 
 

 . עם אל על לוונציה חזור  וךהל טיסות ישירות 
 
ונציה, בסמוך לכיכר  ביםכוכ  4בדרגת    * BONVECCHIATI  אירוח במלון   , סן מרקו  במרכז 

 נוספות להלן(  יותשרו)ראו אפ  .ות( רי)סם י משלו מעגן פרטי למוניות 
 
 ד"ר גילית איבגי  והתרבות  ת האמנותחוקר של ת והדרכ 

 . להאנהבי יתיוחואת  צימותעמש מקדים בתערוכה,, אחרי סיור עומק מקצועיותהדרכות 

 
 . הדריכ מהלצד   לפרט ולפרטים הדואג  קשרי תרבות תבל,  , מנכ"ל סיורה  מנהל  

 
  .תעיצומק ת מבואכולל הרצאה  נלהציאה לביאלקראת הי  סמינר הכנה 

 
 . תבל תרבוקשרי ת ל ש מקוריל  סלומ 

 
 . שלא מופיעים בתוכניתיחודיים ספים ונו  רמונותכניסות לא 

 
 . מטיילים 25: מירביוצה גודל קב. תלים איכותיחבורת מטיי 

 
 .לכל מטייל תה אישי מקלט ואוזני הכוללת  מערכת שמע קבוצתית 

 
 . חירבמ יםולכלהסיורים  כל   . הלך הטיולמב( Optionalsאין תשלומים נוספים ) 

 
 . שלךבשביל השקט הכלכלי   -יול רק לאחר הבטחת היציאה לט כספיחיוב  
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 .(טיסותה בהתאם לאילוצי ישתנה בין המחזוריםים )סדר הדבר 1 מחזורשל  סיורתכנית ה להלן 

 

 למלון טיסה והעברה, .22091., 'היום  ,1יום 

המוקדמב הבוקר  ב  , "גנתבמנמריא  ות  שעות  מעגנל  ונציה וננחת  אל  הסירותך   ן 

ונעלה בשדה,  י  אשר  אשר  מוניות  סירות  אותנו  על  המלוןובילו  בית  אל  אל  או   ,

   נתארגן ליציאה ליום הדרכה.זאת.   יחייבהמים  גובהקרבתו במידה ו

 נקבל את החדרים לון נגיע למ : יום זה מתאחד עם היום למחרת. 2+3 יםמחזור 

 רת. רגן ולישון לקראת יום המחונלך להתא 

 

 רדיני אג'ה מתחם   -ה נליא הב, .22092.', ויום  ,2ם יו

 הראשון.המלא  ליום הסיור  ארגן לקראת יציאה  תלון, נוקר במרוחת בלאחר א

נבקר .  )niThe Giardi("ג'ארדיני"  ה,  יום זה יוקדש כולו למתחם גני הביאנלה

העשירההמה  בתערוכ "  רכזית  חל לחהנקראת  ונ"ומותב  הקפסולות נוע  ,  בין 

ובין  שקדהמו ההיסטורי,  לסוריאליזם  בביתנים   .תהעכשוויוהיצירות  ות  נבקר 

יהלאומיי של  הביתן  ובכללם  האמניתם,  השנה  תציג  בו  הצלמתשראל,  אזולאי.  חוקרת,-,  הפסקת    עילית 

בג'ייהצהר תתקיים  שלל  רדיני,  אם  בסוף  .םבמקושסקים  יוהקעל  הספרהיום    נאפשר  בחנות    ים, ביקור 

 . הביאנלה   והמזכרות של טלוגיםהק

 

 ארסנלה המתחם  -הביאנלה  , .22093., שבת יום  ,3יום 

הביאנלהל של  הגדול  השני  המתחם  אל  נצא  במלון  הבוקר  ארוחת    ,אחר 

ולה  הגד  16  -ה  מאה הייתה במספנה ש המתחם שימש בעבר כ.  ה"ארסנלה"

בניי ואפשרה את  אנייה שבעולם  מדי סנלה מארח  מה ביממה. הארל תה של 

ה את    שנתיים של  ישנמחציתה  הביאנלה יה  של  המרכזית  הנושא    תערוכת 

משתתפיםשהיא   רבת  הגדולים.  תערוכה  זה,    והגבוהים  החללים  במקום 

נוצרות   אשר  גדולות,  יצירות  הצבת  נ.  (Site Specific)  ספציפי  לחלל   תאמומות  עבודותכמאפשרים  בקר  כן 

לה,  בשטח הארסנ  יים תתקיים הפסקת הצהר  . מאגר המים  גדול שסביברים בשטח ההפזומיים,  ים הלאו בביתנ

   ים.ויעמדו לרשותנו הקפיטריה והקיוסק

 

 ביאנלה חללי תצוגה נוספים ל, .22094., א'יום  ,4יום 

ר נסייר  זה  בין  ביום  תגלית  אחללי  את    יםטיבי לטרנצוגה  המשמשים 

ארמונה עתיקיםביאנלה.  וות  לשעבר  תעשייתיים  חללים  שונים ,  מבנים 

בתקו שמו ל שכרים  הביאנלה  ולגופפת  שונימדינות  להשתתף  ים  המעוניינים  ם 

י  המעברבאירוע.   השונים  האתרים  והן בין  הוופורטו  באמצעות  הן  יעשה 

האופייני  בהליכה הסמטאות  לוונציהבין  אפשרות   מזמן   הז  יייחוד  רסיו  .ות 

ה  לקשור אווירתה  שלאת  ל  מיוחדת  שלה  ההיסטוריה  ואת  העכשהעיר  תערוכות  שמזי  ווייםתכנים  את  נים 

 מנות. הא
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 אקדמיה ו סנט ג'ורג'יו מג'ורה, הג'ודק ,.22095., 'ביום  ,5יום 

עליו  ,  רהסן ג'ורג'ו מג'ו טנטן  קהאי הבוקר במלון נצא אל    לאחר ארוחת

הפאלאדי הכנסיה  קלאנאניצבת  הניאו  החזית  בעלת  במידה  ית  סית. 

תערוכ מקותהיה  ובכל  בה,  נבקר  האי  על  רלוונטית  ממראה  ה  נהנה  רה 

לבימנ  הלגונה. הסמוך    ור קשיך  בשניקהג'ודבאי  עליו  האחרונות  ,  ם 

בהזדמנות זו    אירוע.יותר ויותר תערוכות ביאנלה ותערוכות נלוות ל  צגותמו

מא להתרנוכל   תושביםשם  של  מגורים  סירותיהם    ,זור  חייהם  על  ודרך 

ה  ודית.הייח הפסקת  על  לאחר  נבקר  צהריים  האיים,  ה   דמיה האק   מוזיאון באחד  תור  את  של  המציג  זהב 

 הצעיר. לאניש קאפור קר בתערוכה זמנית המוקדשת נבוונציאנית.  האמנות ה

 

 תערוכות במוזיאונים, .22096., 'גיום  ,6יום 

ביתלאחר   אל  נצא  במלון  הבוקר  גוגנהיים  ארוחת  את  פגי  ונראה   ,

התערוכות המרכזיות    כה הזמנית "סוריאליזם וקסם" המתכתבת עםהתערו

ה הפסקא ל  . הביאנלשל  צחר  ב  יםיהרת  נבקר  דורסודורו,  האי    אחד על 

או    פונטה דלה דוגנה ה )  פרנסואה פינוני המתחמים אשר בבעלות  מש

גראסי העכש.  (פאלאצו  האמנות  מאספני  הוא  החשובים  ופינו  וית 

בבית הבורסה המסחרית  את המוזיאון שלו    רונה הוא חנךהבולטים, ולאחו

בפריזהיש והמשופץ  נשוב ייהרהצ  הפסקת  רלאח,  ן  מנת  גנות  רלהתא  למלון  ם  על  לשדה  יציאה  לקראת 

 להמריא לתל אביב. 

 
 
 
 

 ת על המים )וופורטו(.בתחבורה ציבוריברגל וציה תתבצע  התנועה בוונ 
 

 המותאמת למחזור אליו נרשמת.תוכנית ך ליאהקבוצה תשלח   את מפגשרלק 
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 : רותהע

המטיילתכנית   .1 כאןמפה  הסמינר  תכני2022  ילאפרב,  ורסמת  הינה  המ  ת,  פוקוס  מסגרת,  נקודות  ודוגמא  ציינת 

תנות ובלתי צפויות ינויים עקב נסיבות משמסגרת שלדית וכפופה לש  ההתכנית מהוו  לחלוקת ימי ההדרכה בלבד.

יכיטניתנות לשלן  ינשא ולתנאים אשר  יהיה בהתאם לאילוצים  ולה או לחיזוי. כל שינוי  קול הדעת שיתיב המקום 

 . צוות ההדרכהשל ועי המקצ

)עד  נים,  חיסו  2במינימום    הגד קורונלהיות מחוסנים נם  נרשמיעל כל ה ום הפרסום,  עות ביהידונחיות  הה  יפ  על .2

 .הטיול ינרלסמ הרשמהנאי לת  וק הינהירו והת .(חודשים 6

כ .3 את  מזמינים  החדרי אנו  עישרחדכ  מלוןב  םל  ללא  זאת,   ון.ים  עם  ניתן  יחד  ח ל  לא   ןשויעללא    םרידהבטיח 

(Non-Smoking)  /זוגאו מיטות  בו  המליות  מקלחבית  ו/או  אמבטון  ו/או  )למעת  בחדריה  ספק  הסר   ה ייתה  ן 

 . אמבטיה( או תכמובן מקלח

ת ש של מקומו אמרה הזמנ ו אהמלון, דרים המתבצעת על ידי בית לח וקההחל בשליטתנו כגון  םנאים שאיישנם נוש .4

   .ישיבה במטוסה

אפשר, ואנו מוקדם ככל ה  ,בכתב  ,הבקשה ו אלינו את  במלון, אנא העביר  יםסומל חדר  לקב  שוב לכם שחבמידה   .5

נחנעבירה   המלון.  ההחונ  זורלבית  כי  הקצטה  לדגיש  החדרים  לגבי  האת  המלון    אי במלון  בית  ואין בלבד של   ,  

 שתם. קביש דריםהח קבלו אתבאפשרותנו להבטיח שאכן ת

ק"ג( + תיק יד   23בטן המטוס )עד  ודה אחת ל, כולל מזויהלוונצר  על הלוך חזו-סות ישירות עם אליעים טיאנו מצ .6

 םדרוגי ת עבור שת הזמנה קבוצתית לממש נקודולא ניתן במסגראך    מתמידק"ג(. ניתן לצבור נקודות נוסע    8)עד  

לק ולא ייגבו מסי נמל, דלאדם    רואי  003  מהמחיר. המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי ויקוזז  בותוהוש

 ן. חווביט

שינויים מצד ו נתונים למחירי ההושבה יהי, כלומר  תמחור דינמי ברכישת הושבהבמודל של    תעובדל על  חברת א .7

   נכון להיום:של מושבים לויות להלן פירוט ע .לטיסההחברה מעת לעת, מיעד ליעד, ומטיסה 

הושבה   .8 להזמין  בשומו  חזורהלוך  ניתן  רגיל  קדמישב  קשבלנוסע,    אירו  60עבור  ות  רות  עם  דיורות  וח מרומיות 

 ם.  אם לזמינות המושביס בהתיטופלו לאחר כרטו לנוסע. כל ההושבות אירו 140עבור   חירוםה יציאתשורת ו

יטופלו  שבוהוהבקשות    כל .9 כרת  לזב  ,טוסלאחר  בחשביש  ים.  המושב  ותמינהתאם  כי  ולקחת  שלן,    במקרה 

(, תיוצהכרטוס הקבטרם  קום הושבה מראש  מ  בטיחהל  ה)במטרס מוקדם  ורטבכ  עונייניםמל  ,ותהשתתפ  וליטב

 יטול. נאי הבלת התאםת, בלללעלות הכו הטיסהיסי עלות ביטול כרט סףוותת

 עופה. התרת ת של חבבלעדיריותה ההינה באח ישהות לפי דרחות מיוחדאספקת ארו .10

11. Save the Date! -  ת מבוא. צאלה, כולל הריק לקראת היציאה לביאנמינר הכנה מעמס יתקיים 29.08.22בתאריך 

 המים.  תלויה בגובה  ,המלוןבתי עגן ת( למעם מוניות המים )סירוהגעה ה .12

השליש .13 לגיל  ומותאם  קשה  אינו  זאת,הטיול  עם  יחד  י  י.  יאנו  כל  וחווצאים  המלון  מבית  בבוקר  רק  זרים  ום  אליו 

 ןת ונציה שכול בסמטאו  רבה  ליכה אורבנית ישנה הה.  למוגבלים בהליכה ועמיד  ו מתאיםאינבשעות הערב. הטיול  

וירידו  תהיינהו  ות,סלול במדעליות  הרביםת  הגשרים  כמורגות  ימי(  ,  )אוטובוס  בוופורטו  להשתמש  נרבה  . כן, 

 סביב יצירות האמנות. והעמידה ליכה שיקל על הה ,יסא מוזיאוןכם מהארץ כחת עיממומלץ מאד לק

כקבוצה   סלהיכנהאנשים המורשים    בכמותמגבלה  )בשל  לקבוצה    מטיילים  25  -ל  מוגבל  טיולספר המקומות במ .14

 תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה".  לטיול כן, הבטחת המקום באשר ע(. למוזאונים

ועלייית מחירי הדלקעל  חשוב: .15 גרמו לתחית הביקוש  ,  לטיולים  על  רות מהעולמי  ובבתי תמדת  מקומות בטיסות 

דורה השונים  הספקים  בחו"ל.  התחיימלון  כספיותשים  מר  בויות  מוחזרות.  ומקדמות  שאינן  שיא, בתקואש  פות 

טיסות קרקע וההירותי  על מנת לוודא כי שר וכך גם תנאי הביטול.  הדרישות אף מחמירות יות,  נלההביא  כדוגמת

הטובי ביותר  הינם  להצים  והיב  -  עשבאפשרותנו  מעוניינים  מידה  תרבותב להשתתף  נכם  הקדימו   -זה    טיול  נא 

 וקדם. לרישום מ ותהנו גם מההטב, ות שמתכםהר

ביטוליואפשרו .16 סכמעת הביטול,  ודה  :ת  לת  ,היא  בהיל  "קשרי תרבות רדי  במש  תבבכ  תקבלההמרגע  קף  ותכנס 

ניתנים   אינםהם  פקים שונים,  ע"פ הסכמים עם ס  ל מחושביםהביטו  ימדו   חרא. מ(הדעההו   לתלוודא קב  )יש"  תבל

 .ינוילש

 . ההרשמהלאחר  וינים לשינאינם נית והם שוםריעת החור בבם עליך לאות ,י ביטולסלולשני מישנם , ירתךלבח .17
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  :עולם חובקלול מס

בופשרא . א בהטית  השולהסכ  אםתול  הספקים  עם  בחומים   הטבותבות:  טההת  אל  כול  זה  סלולמ  .)להלן(  "לנים 

  תשלומים. 6ה לעד פריסעופה ובשדה הת  V.I.Pת שירורישום מוקדם: 

ביטול  במק של  לפנ  31ד  ערה  עבודה  הימי  לאיציאי  דמיישולמ  ה,  ל  ו  דמי  יילמט  אירו  100מעט  ביטול,  ם ישורל 

ים כרטיס ,  ויזות)כגון:    נוספים  ים ותשירנו  קנ  , אוהןלשו טיסות כטסכור  אלא אם  ,(יוחזרו בשום מקרה  לאש)  לופיוט

סף בנו  ,רטיס אשראילמה בכעסקה ששוור ביטול  עב  .והטיפול  רישוםועל לדמי הוסף המחיר בפיתו, ואז  ם(למופעי

 רת מכעסק  בגין  ניכיוןי והת האשראורחב  לסליקה ש  תעמלו מעלות העסקה בגין  3%ינוכו    ,והטיפולישום  לדמי הר

 .קוחרמ

 . למטייל כפיצוי מוסכם מראש 35%ך של סחברה ישלם ל ה,יאעבודה לפני היצ ימי 30 -20ן יטייל המבטל במ . ב

 ש. ראמכפיצוי מוסכם  יללמטי 55%ה סך של רישלם לחב פני היציאה,ימי עבודה ל 19 -14ין טל בהמבל מטיי .ג

 ש. ראמכם סיל כפיצוי מוימטל 70% לסך שברה ישלם לח ציאה,לפני הי ודהבימי ע 13 -07 ןימטייל המבטל ב . ד

 יול.ר הטמחי מלואאת ל המטיי לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם עבודהימי  6  - מ ה של ביטול החלרקמב . ה

  :ומימקמסלול 

בה  אפשרות .ו לזכות  ביטול  מתאם  הגנת הצרכביטול  חוק  מקנה    יוממקמסלול    .ישראליה  ןכח  רישום ת  ובטהאינו 

לבטל   ומעלה  65לבני    , בין היתר,מסלול מאפשרה  .לםעו  חובקול  ממסל  אירו  300  -ב  ה יותרגבומחירו  ו  ,וקדםמ

עד   הרישום  מיט  םשוהרימיום  חודשים    4את  נוספיםיבותנאים  כפי יגים  והסילאים  המ  תנאיםהפי  ל  ע  ,ים 

 ות.נתקוה רכןצנת ההגק בחו יםיעמופש

תום   הל  מימקוהסלול  במול  זכות הביטופת  תקלאחר  באם  אינו/או  לו  קוח  ת  נגהק  חובבים  ם המיטיתנאיזכאי 

 "חובק עולם".ול למסבל טויבות הדיניתחול מ  ,נותהתקכן והצר

 .  חגערב  אוג ימי חנם ה', שאי -' א ימיםימי עבודה:  .18

 . מיםים משללטיימ 20 ת במינימוםמותני טיילמהסמינר האת יצי .19

פיים להוצליצהגבוהים אנו ממ  להביטובשל דמי   .20   ל ו טיב  תהכוללת אפשרו,  מהרשקביל להבמוח  טיוליסת בא 

של המבוטח או של מחלה    רהמקב  יטולבי המאת דפוליסה זו תכסה  יש לוודא ש  .לקורונה  וכיסוי מלא  םושרי

לכם    תאיםת, שם בביטוח"חכמי  ות"זיו פתרונהביטוח    ותסוכנעל  ים  ממליצ  אנו  נה.וראשה  רגמד  משפחה  קרוב

ום  י  021  ת ביטוחשרפמאו  ת ביסה אטרקטיליוביותר. הפב  והט  ובמחיר  שיתלחו"ל בהתאמה אייסת נסיעות  פול

 זרה חוב  "ל חות אירוע בעל חברות הביטוח בי אישי מווו י לוג  ייצוו מנך תה. כלכל גיל ובכל מצב רפואיש  ארמ

 ם. וישציינו זאת בטופס הרא וניינים, נלמעץ. לאר

עליע .21 הקב  הביקוש  לטיוליםית  הידומגבלו  עולמי  הקורונה  ל  עותות  הפינכון  אנרסוםום  נ,  בתחרותמ ו   צאים 

, מוקדם  המוקדמת  מהשיבות ההרשחאת    דגישון. אנו מבקשים להמלה  ובבתי  תוומות בטיסיג מקהשל  תמדמת

  סות יהטתי הקרקע וי שירוא כלוודלון, והמ  יתבה וחברת התעופי  חייב בפנלהת  פשר לנויאהדבר    ככל האפשר. 

 . באפשרותנו להציעביותר שם הטובים הינ

 :22.04.14עד  , ם בלבדולעק ובחבמסלול  ,םדמוקלרישום ת ויוחדמ ותהטב

  .מדה ריבית והצללא  תשלומים 6 עדו ג"תבבנ PV.I.ליווי 

 טל"ח                                                                                                                                                              
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 5* 4* 3* לון וג המרדי 

 Tre Rose or similar Bonvecchiati Danieli or Gritti or similar שם המלון  

 מרכזי מרכזי רכזימ מיקום     

 יש יש ח בהכר לא מעליות    

 יש יש אין מעגן פרטי  

 יש יש ןאי סבלים    

 גדול דולג קטןאד מ לובי     

   מסעדה    

 במלון     

  קרבו  רק ארוחותמגישה 

 )כלול(

,  )כלול( וקרבמגישה א. 

 צהריים וערב 

 ,  )כלול( בוקרמגישה א. 

 צהריים וערב 

 מ"ר 25-35 "רמ 18-22 מ"ר  16 גודל חדר   

חדר   תמונת

 לדוגמא 

   

   25פי  ל  מחיר

 מטיילים    
 בחדר זוגי  למטייל € 3240 גיחדר זוב למטייל € 2495 בחדר זוגי  למטייל € 2295

 ליחיד   תוספת

 בחדר       
  אירו 1340 ואיר 775 אירו 635

 הערות     

מוניות  הרת עציעמדת  

מעבר  רובה למלון אבל ק

  ים לגשר אחד. אין סבל

. כלומר צריך  ללבמלון כ

 -המזוודה כלבד את קחת ל

למלון ר אחד וגש מטר 50

 .ולחדר

 Superior Rubyחדרי 

 

 ן פרטי למלון יש מעג

 

קודת  את נווה מלון זה יה

 .יוםכל  לנו שוהחזרה היציאה 

 ן פרטי למלון יש מעג

ב בעל לרוהינו בסיסי,  כוכבים    3רמת בתי המלון בוונציה. מלון בדרגת    כר בין הבדל גדול ופער נייש   

ומיושל  תחזוקה דה  5בדרגת  ן. מלון  קויה  מלון  הינו  אנו   לקס, מפואר,   כוכבים  ויקר בהתאם.  מפנק 

והוא, אנ נו עובדיכוכבים איתו א   4מליצים על מלון ברמת  מ תועלת -ו מאמינים, בעלותם שנים רבות 

 ר. ביות ההטובהבחירה 

 ש. קונות בהתאם לבילהשתיכולים כוכבים   5 -ו 3לונות המחירים למ 
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 . יםתשלומ  6 עדו נתב"ג ב VIPשירות   :22.04.14  עדים נרשמ וחדת ל בה מיהט

 1.01.19וא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי  תבל" ה  ם "קשרי תרבותמטייל מתמיד ע

 זאירו לכל טיול נוסף מא  10אירו עבור הטיול הראשון, ועוד  25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

   לל:    המחיר כו

                לוונציה ות וישירותדירס  אל עלת וטיס  טיסה:     

 ם,   כוכבי 4ת  ברמ  BONVECCHIATIמלון  לינה:       

 .  )מאוד מרכזי( קו סן מר סמוך לכיכרב              

 . הראשוןלמעט ביום ארוחות בוקר  לה:כלכ  

צמודים   ארגוניווה ומל יבגיגילית אד"ר  :דרכה ה  

   .לקבוצה

כמבוא  ,הנצילווטרם היציאה  הכנה בארץמפגש  -

  לקראתמוקלט  וסרט הדרכה ,לנושא האמנות

   .אירגוניההחלק 

  .תושיאי ותכוללת אוזניהוצתית קב מערכת שמע -

 . יולכל ימי הטכרטיס וופורטו )אוטובוס ימי( ל -

 . יתרט בתוכנכמפודמי כניסה לאתרים  -

 .מסים עירוניים -

 . מקומייםשירות  נותני ר לשת -

   "ג תבבנ  VIPשירות  : 22.04.14עד לנרשמים  -

 והצמדה.  ריבית תשלומים ללא  6 עדו    

 המחיר אינו כולל: 

 . *אירו 775בסך  גיזוחדר  יחידלתוספת  -

 י נסיעה ע"ל ךכפי שייקבע בסמו : טחוןל, דלק ובי נממיס -

 (אירו 85 - 5.04.22 -יר נכון ל. )המחהתעופה רת חב  

 . ת בתכניתורטוינן מפארוחות שא  -

 בארץ ובחו"ל  (ן צורךאם יהיה בה)בדיקות קורונה  -

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

 . ולהטיכולל של במחיר הם ינם כלוליכל מס ו/או היטל שא  -

 . פורטות במחיר הכולל נן מהוצאות שאי -

 ,  לנמי ומיסהקרקע סות, שירותי שינויים בתעריפי הטי -

 . 5.04.22 ךמתארי   והביטחון, החל הדלק    

ומטען  **    - בריאות  מומלץ)חובה(ביטוח  לביטוח   .  להוסיף  גם 

רפואי הכ  קורונה  והרחבת  תהטסה  את  של  יולוודא  במקרה  סוי 

חפציו או לשייגרם למטייל ו/  זק לכל נית  אחרא רה אינה  ל. החביטוב

 במהלך הטיול.  מסיבה כל שהיא

 ייל ליום(. אירו סה"כ למט  5 -נהוג כ ת הטיול )דריכתשר למ -

 של התוספת ליחיד, אנו   הסכום הגבוהור לא* 

 . חדרות ולמצוא שותף/ה לממליצים לנס   

 

 ותשלום   נהלי רישום
 

 הרשמה: 

  "קשרי תרבות או במשרדי  אטסאפ  בוו  ,בפקס, בדוא"ל, בדואר  בד בל  ה ופס הרשמטאמצעות  ב  ריולסהרישום  

 054-2177333וואטסאפ:  ,  09-7428885  : פקס,  072-2116888  :. טל4425038א, מיקוד  פר סבכ,  74  ויצמןרח'  :  " תבל

 o.iltarbut.c-dialog@k   לקטרוני:דואר א

 

 ישום. הר מפורט בטופסכ הסדרי תשלום: 

                              
 

 , WhatsApp-ב  גם אלינו לפנות ניתן  מעתה

 . 1773332-054   :המספרשלכם את ד  ישמרו ברשימת אנשי הקשר של הטלפון הני 
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 : (5* / 3*אפשרות למלון   ישכאמור,  )  4* חוויה במלון עלות ה            
 מטיילים  25בקבוצה של  גי אירו לאדם בחדר זו 2495

 מטיילים  20-24של   בקבוצהו לאדם בחדר זוגי ירא 2595      
 

 .  רץ היעדאהשונים ב יירותושרותי התסים י, המסותהטירי מחיביים שינול ר כפוףהמחי. 1: ותערה

 ח "טל                  תם.  שמם הרלמקדימי םומקהבטחת  -ר המקומות בטיסה ספור מגבלה במ . לא2           



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל שרי תרבות ק
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 פרטים אישיים  - 2022 ביאנלה ב ילסמינר מטיל  הרשמהטופס  

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 _____ _______________________ )בעברית(: מלאשם 

________ _________ ________________ First Name: 

Surname: ___________________________________ 

 ___ __________________ _ מספר דרכון: _________

 _ ____________בתוקף עד: ___________________

 __ ____________________________ תאריך לידה: 

 _____ ___טלפון נייד: ________________________

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

 מועדף  בר / ון / מעמושב בטיסה: חלבקשה ל*

 _____________ __________ על: לאב 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*

  _______ _ _____ ________על: _-לאבתמיד וסע ממס' נ

 לא מעוניין                מעוניין                          חזור ולנוסע הלוך  אירו 20כרוכה בתשלום  אחוריותבשורות  השבהו*

 יין לא מעונ                 מעוניין                    לנוסע הלוך וחזור       אירו 60בתשלום  כרוכה קדמיותבשורות הושבה  

 מעוניין אל            מעוניין         הלוך וחזורלנוסע  אירו 140ם לותשב  ךכרו( אקזיטאו  21-23שורות ) ףועדב ממושב  ההושב 

 

 

 

  13-18.09.22: 3מחזור     06-11.09.22: 2מחזור      1-06.09.22: 1מחזור     מחזור מבוקש:

 כוכבים   5  וכביםכ  4  כוכבים  3       :המלוןת רמ

 ______________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ________ת: __וב כת 

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

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

 _ _ __________ ___ אחר:   ניוזלטר  חברים  יגילית איבגד"ר   ? הטיולכיצד נודע לך על 

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

  יקים לחותמות.שני עמודים ר לפחותיום החזרה ושיש בו חר לא  נה לפחות חצי שבתוקף רכון הדש א דלוו שי .2

גיוללנו כמארגני הט .3 נ לסוכ  ם, כמו  כגהשונ  יםע"י הספק   ם הניתניםרותיישהעל    יטהל אין שת,  עויסני  חדרים מסוימים בבתי  ון  ים 

 לבקשת המטיילים(. ינו יד על וזמנוה ם וס )גם א בה במטסוגי ארוחות ו/או מקומות הישיהמלון, 

רדי במש ללקבניתן  תואובל ת תוברקשרי ת של כפופה לתקנון הטיולים טיולית ה. תכנטיולם והביטול בכפוף לתוכנית ההרישותנאי  .4

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

 . סעיף דמי הביטול תכנית הטיול, לרבות ה והבנה שלל קריא ור עאיש המהווו ת,שמה מחייבההר ופסט לעמה יתחה .5

   .יציאהלים שרנדכים ההמסמ לכ וותרששב דא לוו ץמהאר אההיציפני ייל, לבאחריות המט .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  ודמעאת ה אלמלנא  ,2ך מתו 1ד עמו

  (€ 300 מסלול מקומי )בתוספת       מסלול חובק עולם   (:כפי שמפורט בתוכנית הסמינר) אפשרויות ביטול

300   

 

 לא    כן     יום מראש(:           180י, תקף נסיעות )בכל גיל ומצב רפוא לביטוח  ההצעאני רוצה שיפנו אלי עם  
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 כספים  - 2022 ביאנלהסמינר מטייל בל הרשמה טופס  המשך 

 1מטייל 

 י יל בחדר זוגטילמ   _____ €             לתשלום:  הסכום 

 *( *)   € _____  : מטייל מתמיד חתהנ 

    _____+   €       : בחדר  תוספת ליחיד

   אירו  _______                      : 1סה"כ מטייל 

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

 ( 1+2מטייל ) אירו    __: ________לחיוב סה"כ

   מיטה זוגית               מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  ________ €      ם: הסכום לתשלו 

 *( *)   € _____  : מטייל מתמיד חתהנ 

 __________________ לחדר: _____  שם שותף/ה

 אירו _______                      : 2סה"כ מטייל 

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

  חדר       מעוניין/ת בשותף/ת  ל  ת / לא מעוניין    

__________________בקשות מיוחדות: _________

 .  טיולמתוכנית ה 9/10עמוד   לפי  לעילאנא עדכנו את המחיר  * 

דר זוגי  ייחס לאדם בחאירו מת 2595  המחיר. כביםכו  4במלון   מטיילים משלמים  25 עם מינימום  בחדר זוגי דםלא  תייחסאירו מ 2495 המחיר

 .  משלמים מטיילים  20-24  עם 4* במלון  

  ידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"טיילים מתמלמ   ..191.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד   **

נא   לים בהם השתתפת:נא לציין את הטיו אירו לכל טיול נוסף מאז.  10ועוד  אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה,  25  הנחה בסך

 __ __________________________________________________ _______ :תפשתת ולים בהם ה הטי לציין את

 לבחירתך: לום תש  מסלולי 

 בד". לביטחון בללא את פרטי האשראי ולציין: "מש ל. לבוחרים במסלול המזומן יס אשראיבכרטיו , אבמזומןן לשלם נית

 אשלם: 
  2022.40.14ד ען חשבוגמר מן. ום במזולום התשהמשרד לתיא יש ליצור קשר עם .בהרשמה כל הסכום .ןומבמז . 

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

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

 מים  לושת___ __ __ :ב                      (אמריקן אקספרסבדים  לא מכ ד, בלב ילישרא יוב בכרטיס אשראחיה)

י הביטול על פי סעיף דמ ת כרטיס האשראייא, החברה רשאית לחייב אבה שהתי, מכל סיל את הטיול מיוזמבמידה ואבט

 ל"ח ט     . 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:

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

 . ולא יטופלירשם לא שראי יס א טררטי כפטופס ללא  ספק:

לילת ב  מתאים  ואינאך  קשה,  אינו  הטיול    בכם: שומת  ותתלמוגבלים  במידה  מגבהליכה.  בעוררנה  להפריעלות  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  כפי שמופיעים  עסקה  ת פרטי הת א/רשמא

טיול ה   םאת. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים  ישת בטוח נסיעורכ-בתוקף או איא, כולל בגלל דרכון שלא  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  במ  סה  הביטול  דמי  את  של  תכסה  מחלה  של  קרובקרה  או  משפחה    המבוטח 

חכמים   ו פתרונותח "זית הביטוסוכנו  צים עליאנו ממל  .האפשר  ליעות מורחב קורונה מוקדם ככמומלץ לעשות ביטוח נס.  מדרגה ראשונה

יום   120ח  ומאפשרת ביטוית  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  מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו  צב רפואיגיל ובכל מ  לכל  מראש

   .זה רישוםטופס של  1בעמוד  נו זאתא צייאנ

 __________ _________  חתימה: ___________  תאריך: _________________: _____1שם נוסע 

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

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

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


