
 

 

 
 

 

 

 קשרי תרבות תבל: כנית מקורית מבית היוצר שלעוד ת אנו גאים להציג לעיונך

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 :בהדרכת

ילידת צרפת, התחנכה וגדלה בצרפת וספגה את תרבותה, מדריכת טיולים  -יעל הרמלין 

עם התמקדות בניהול בינלאומי  ,וניהול כלכלהדמאי במוסמכת, בעלת תואר אק

חקרה את נושא הגיבורים הלאומיים של צרפת בכלל ואת תופעת ז'אן ד'ארק  ובתרבויות.

 .בפרט

 

 

 

מרתק ומסקרן עד , 15 -ההגיבורה הלאומית של צרפת מהמאה  ,(Jeanne D'Arc) ז'אן ד'ארקהמיתוס של 

מהדהדת  ,בעימות עם איום הכיבוש הזר ,ממלכת צרפתהיום. תרומתה לביטחון הלאומי ולעצמאותה של 

 גבורה, אומץ וגאווה לאומית.  ,בימינו בלבם של צרפתים רבים וסיפורה מסמל עבור רבים

דרך  ,ילדה תמימה, רועת הצאן מכפר קטן באזור לורן ,טיולנו ייקח אותנו למסע ממקום הולדתה של ז'אן

 צחונות רבים ועד הכיכר שבה נשרפה על המוקד ככופרת.המקומות שבהם הובילה את הצבא הצרפתי לני

בין אתוס למיתוס, דמותה של ז'אן ד'ארק ממשיכה לרתק 

של  תרומתהלמרות עובדות היסטוריות, חייה ו ולסקרן...

 הה וירדתלאורך השנים, קרנה עללמבחן הנערה עמדו 

ודמותה עוצבה  ,צרפתת בהתאם לאירועים שפקדו א

כסמל לגבורה ואיחוד העם כנגד  ,במטרה מאוד מחושבת

במהלך הטיול ננסה להבדיל בין עובדות . האויב הזר והאכזר

לבין שמועות ותיאוריות שונות ולצייר את דמותה של ז'אן, 

 בצורה נאמנה למי שהייתה באותה תקופה.

 

 

 תאריך יציאה: 
2.5.18 

 תאריך חזרה לארץ: 
10.5.18  

 ימים  9



          

 מציגים:                               

       

  צרפת

 ארק'בעקבות ז'אן ד מסע
 

  מסלול במפגש עם  שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית

 חייה של הגיבורה הלאומית

 "תבל ב"קשרי תרבות

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!
 דוברת צרפתית ,רקא'צרפת ולגיבורה ז'אן דלת יומחמהדרכה על ידי  

 העמקה לא שגרתית ורבת פנים 

 נופים של היום ו 15 -ת במאה הפהכרות בלתי אמצעית עם ההיסטוריה של צר 

 במסלול שאינו מופיע במפת הטיולים בישראל יחודי ומקורייטיול  

 רקע תלפני היציאה הכולל הרצא מפגש הכנה מקיף 

 מנהל/ת טיול הדואג/ת לפרט ולפרטים, בנוסף לצוות ההדרכה 

 לכל מטייל תאישי היוזנאקבוצתית, הכוללת  מערכת שמע 

 מהלך הטיול, הכל כלול במחירב (Optionals) אין תשלומים נוספים 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול  

 :רישום מוקדםלהטבות מיוחדות  

ביציאה מהארץ  V.I.Pתשלומים ללא ריבית והצמדה, טיפול  10אירו למטייל,  75הנחה בסך  

אין ובביקורת -בבדיקות הביטחון, בצ'ק מאיץ תורב"ג לטיפול ליווי אישי של נציג מנת -

 הדרכונים

 תמורה מלאה לכספך ! -" תבל ב"קשרי תרבות

 טיול מהנה ופורה

 מצוות

 

 

 

 

 



 :טיולתכנית ה

  ריימס -קומפיין  - ספרי -תל אביב   2.5.18, 'ד יום, 1יום 

לאחר  .על-בטיסה סדירה של אל ,בשעות הבוקר סלפרינמריא 

, תחנתנו (Compiegne) לקמפייןוניסע  נעלה לאוטובוס, חיתההנ

הממוקמת צפונית  ,בקמפייןהראשונה בעקבות הגיבורה הלאומית. 

לפריס, באה לקיצה תהילתה של ז'אן ד'ארק. לאחר ניצחונות רבים 

על האויב, ז'אן ד'ארק נופלת כאן בשבי, נבגדת ונמכרת לאנגלים. 

שייה, על הקרב שלא היה ועל נספר על יומה האחרון כאישה חופ

בין הרצון להזדהות לבין הצורך  ,האמביוולנטיות השוררת בעיר

' המתאר את רגע לכידתה זלהצטדק. בכנסייה המקומית, נראה ויטרא

, פניה מופתעות ומבוהלות וידיים המורידות אותה מהסוס. בתום הביקור במקום, ניסע "הבתולה"של 

צחונות של ז'אן ד'ארק היה כיבושה של העיר והכתרתו של יסלול הנ. אחד השיאים במ(Reims) לריימס

 .בריימסלמלך צרפת, כפי שחזתה גיבורתנו. לינה  7 -השארל 

 

 טרואה -י יקולומב -דומרמי  - ריימס  3.5.18', היום , 2יום  

, (Domremy) לדומרמיוניסע  בריימסבשעות הבוקר נשלים את ביקורנו 

כאן נולדה ז'אן  . (Lorraine)לורןרק במחוז כפר הולדתה של ז'אן ד'א

ה, כאן רעתה את ילמשפחה כפרית, כאן הוטבלה בכנסי 1412בשנת 

, 12בגיל  ,עדרי הצאן של המשפחה, כאן טוותה צמר עם אמה וכאן

החלה לשמוע קולות שהורו לה לצאת לדרך על מנת לגאול את צרפת 

ה, בית מקורי של ז'אן הקטנ בבית ילדותהמהכיבוש האנגלי. נבקר 

הקטן, המספר את סיפור חייה  למוזיאוןוטיפוסי מימי הביניים ונמשיך 

.  (Troyes)טרואהלעבר  ניסעומסביר על תקופתה. בתום הביקור, 

גיבור נוסף שחי במקום  ונבקר ,(Colombey) בקולומביבדרך נעצור 

ערב, נגיע לטרואה, עיר  לקראת .(Charles de Gaulle) שארל דה גולוקבור בבית הקברות המקומי: 

 .לינה בטרואהמקסימה עם תעלות מים ובתים עתיקים בשילוב קורות עץ )קולומבאג'( ייחודיים. 

 

  אורליאן - טבילה באווירת ימי הבינייםטרואה: מורשת רש"י,   4.5.18, 'ויום , 3יום 

 חבל שמפייןבירת המחוז הדרומי של  ,היום נבקר בטרואה

(Champagne) ,טרואה" "הסכם 1420תם בקתדרלה בשנת בה נח 

(Traite de Troyes) ,  כיורש  5 -הנרי האשר הכיר במלך האנגלי

לרשת את הכתר  הנרי היה אמור .העצר החוקי של ממלכת צרפת

אבל ההיסטוריה מתנהלת  ,6 - שארל ה מלך צרפתאחרי מותו של 

י אי אפשר לטייל בטרואה, מבל'אן ד'ארק מופיעה... כאשר ז אחרת

להזכיר את הסיפור של יהודי צרפת בימי הביניים. נראה את מיקומו 

יליד  רש"יבתחילת האלף השני, פסלו של  הרובע היהודישל 

 במוזיאון הרוקחות נבקר. הנושא את שמומול המרכז האקדמי  הנמצא ובית הכנסת של הקהילה ,העיר

L'Apothicairerie)) ,אות עץ מעוטרות, כלי חרסינה להכנת ציג אוסף נדיר של קופסמה, 18 -ה מהמאה

תרופות ושימורן, כלים אישיים של חולים, וכמובן המעבדה בה רקחו תרופות נגד מחלות, הרעלות, נשיכות 



בשעות אחר הצהריים, נטעם כמובן מהשמפניה המקומית ולרוממות הרוח, רסיות ואף נגד מגיפת הדבר. א

ננסה לפענח את סוד ניצחונה  .'אן ד'ארק על הצבא האנגליה של זסמל ניצחונ, (Orleans) לאורליאןניסע 

בו  באזור אורליאן לקראת ערב נגיע למלוננו .בעזרת ניתוח העובדות ההיסטוריות של הגיבורה הלאומית

 .נלון בשלושת הלילות הבאים

Belli 

 חוגגת את שחרורה אורליאן  5.5.18, שבתיום , 4יום 

בתקופה זו, אורליאן לובשת  ן.נקדיש את היום לסיור מקיף באורליא

בגדי חג ומארגנת אירועי רחוב לציון שחרורה ממצור האנגלים על ידי 

לפני שנתמסר לאווירת החגיגות במקום,  .1429מאי ב 8 -ז'אן ד'ארק ב

שבפתחו מוצב פסלה של ז'אן ד'ארק,  הישןהעירייה  בביתנבקר 

של  דרה הקרויה על שמהשפני האנגלים, נראה את המהמושיעה 

הגיבורה, את בית המושל שאירח אותה בעת שהייתה בעיר ואת 

המקומי  במוזיאוןשרידי חומות העיר מתקופתה. כמובן שנבקר גם 

ונוכל להתרשם מהיצירות השונות המציגות את  יפותהלאמנויות 

  ז'אן ד'ארק, מנקודות מבט שונות.

 

 י'לוסה ועולמו של ליאונרדו דה וינצ קלו -גני וילנדרי  -ארמון שינון   6.5.18, 'איום , 5יום 

נתחיל את היום בארמון בו פגשה ז'אן ד'ארק את יורש העצר 

 התקיימה. נבקר בחדר בו 7 -ההמלך שארל לימים  ,הצרפתי

הפגישה ההיסטורית ונשמע על האגדה האופפת את אותו המפגש. 

 -"הגנים של צרפת"  - (Vallee de la Loire) בעמק הלוארנמשיך 

. הגנים המרהיבים (Jardins de Villandry) בגני וילנדריור לביק

בנויים במספר טראסות ומחולקים לגנים  ,מתקופת תחילת הרנסנס

לא  ינים, גן ירקות, צמחי מרפא ועוד.נושאיים: גן הפרחים, גן התבל

ר , השוכנת על שפת הנה(Amboise) אמבואזהרחק משם, נבקר באחת העיירות היפות של עמק הלואר, 

שהפכה למוזיאון המציג את  ,נבקר באחוזתובשנותיו האחרונות.  י'ליאונרדו דה וינצובה התגורר 

  .בערב, נשוב למלוננו המצאותיו הרבות מאותם ימים, בתחום המלחמה, ההנדסה, התעופה ועוד.

 

 רואן -עמק הסיין  -שאטר  -אורליאן  7.5.18', ב, יום 6יום 

בדרך,  , אךסיימה ז'אן ד'ארק את מסעהעיר בה בסופו של יום, נגיע ל

הידועה בעיקר בזכות  , עיירה מקסימה,(Chartres) טררבשאנעצור לביקור 

האדריכלות הגותית הצרפתית. הנחשבת לאחד משיאי  ,הקתדרלה

כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו.  1979הקתדרלה הוכרזה עוד בשנת 

לאתיאיסט לחוש  "גורמת שהיא אמר נפוליאוןשעליה נבקר בקתדרלה 

ונראה את  )Seine( ייןנהר הסמשיך בנסיעה מערבה לאורך נ .שלא בנוח"

 לרואןנמשיך מאחזי כוח של הצרפתים והאנגלים. שימשו כ, אשר המבצרים השונים הפזורים לאורכו

(Rouen),  בשני לילות . םהביניי, לביקור בעיר העתיקה השוקקת חיים, בניחוח ימי נורמנדי עיליתבירת

 באים נלון ברואן.ה

 



 המשפט וגזר הדין  -רואן   8.5.18', ג, יום 7יום 

נתחיל את סיורנו בעיר בקתדרלה הידועה כל כך מציוריו של האמן 

רד 'אצריכאן נטמן ליבו של . (Claude Monet) מונההאימפרסיוניסטי 

הקטגור  ,)Pierre Cauchon( קושוןוכאן כיהן הבישופ לב הארי 

 במוזיאון ז'אן ד'ארקד'ארק. נבקר במשפטה של ז'אן 

Musée Jeanne d'Arc)(, אשר  ,המציג את חייה והישגיה של גיבורתנו

נמצאה אשמה בכפירה, זוכתה לאחר מותה ונשארה בליבם של 

כסמל לגבורה וניצחון מול האויב הזר. נמשיך ברגל  ,צרפתים רבים

בסגנון שנבנה  השעון הגדולתיה של העיר העתיקה ונראה את וברחוב

לכיכר חולש על הרחוב הראשי ואת שרידי הרובע היהודי מאותה תקופה. נגיע ואשר  ,14 -המהמאה  י,גות

בייסורים קשים ובטקס פומבי רב משתתפים.  1431מאי ב 30 -ב, בה הועלתה ז'אן ד'ארק על המוקד השוק

 כאן תמו חייה של ז'אן וכאן החל המיתוס לצמוח. 

 פקאם -אטרטה  -הונפלר   5.189.', ד, יום 8יום 

, מצוקי גיר בנורמנדי עילית יוקדש לחופי האוקיינוס האטלנטי היום

החוף. האזור כולו משך  אללבנים ומרשימים מעל גלי הים המתנפצים 

אליו ציירי אימפרסיוניסטים רבים אשר תיעדו את הנופים ואת הטבע 

דייגים קטנה עיירת  ,(Honfleur) בהונפלרבעוצמתו. נתחיל את ביקורנו 

ברוח ימי הביניים. נטייל לאורך הנמל הישן והצבעוני, נראה את 

העתיקה. נמשיך  כנסיית העץסמטאות העיר העתיקה ואת 

נתהלך על הטיילת לאורך  .מונה, עיירה הבנויה על מצוק לבן בוהק שאת יופיו הנציח (Etretat) לאטרטה

נסיעה  תוביל אותנו בתום הביקור,על רצועת החוף.  המצוק והאמיצים שבינינו יוכלו לטפס לנקודת תצפית

להליך ייצור הליקר  ונתוודענבקר בארמון  .)Fecamps( בפקאם )(Palais Bénédictine ןלארמון הבנדיקטי

טעימה מובטחת! לקראת ערב  נחזור לרואן לארוחת ערב חגיגית במסעדה  -יקטין הבנדהמפורסם, 

  .מקומית ומשם נגיע למלוננו

 תל אביב -פריס  -אובר סור אואז  -רואן   10.5.18', ה, יום 9ום י 

, ניסע מזרחה לעבר פריס ובדרך, נעצור היום הוא יומנו האחרון בטיול

-וינסנט ואןהעיירה בה חי הצייר  ,(Anvers sur Oise) ואזאבאובר סור 

 ונקבר. בה שם קץ לחייוובחודשי חייו האחרונים, , van Gogh) (Vincent גוך

 ,) mpressionismsIMusée des( במוזיאון האימפרסיוניסטיםקר נב

ומזמין למסע מרגש בזמן, בין  19 -ההמציג את חיי האמנים בסוף המאה 

להפסקת צהרים במרכז קניות  רבתום הביקור, נעצושמרנות לחדשנות. 

ע שעה בננחת בארץ כר לטיסת ערב ארצה.גדול ונמשיך לשדה התעופה 

  לאחר חצות.



 : הערות

מציינת נקודות פוקוס בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינויים עקב  טיולתכנית ה .1

נסיבות משתנות, ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם 

 . הטיול לשיקול הדעת המקצועי של צוות

 בבתי המלוןטיה ו/או מקלחת ו/או אמבו/או מיטות זוגיות  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 .)למען הסר ספק, בחדר תהיה מקלחת או אמבטיה(

כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או ישנם נושאים שאינם בשליטתנו  .3

 . חדר מסוים במלון מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן להבטיח

הלוך לנוסע,  $35של  תשלוםכרוכה באמצע או מעבר(  )חלון, במחלקת תיירים בחירת מושב .4

 . ושוב

)מושב מועדף במחלקת  הלוך ושובלנוסע,  125$זמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של ה .5

הוא מושב עם מרווח יחסית  ם ובד"כבמושב הסמוך ליציאת חירותיירים הוא מושב הממוקם 

 גדול יותר לרגליים(. 

 בהתאם לזמינות וללא עלות. שבההו ולבחורשעות לפני ההמראה  24יתן גם להמתין עד נ .6

לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או  .7

נחזור  .חברת התעופהבית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב, בקשהאת ה

 היא של חברתבטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הונדגיש כי ה

  המקומות שביקשתם.באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את  ואין ובית המלון בלבד,התעופה 

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .8

חשוב: עליית הביקוש העולמי לטיולים גרמה לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי  .9

ם התחייבויות כספיות ומקדמות מראש, שאינן מוחזרות. המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשי

אם  -על מנת לוודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע 

 נא הקדימו הרשמתכם. -הנכם מעוניינים להשתתף ביטול זה 

תשלומים ללא ריבית והצמדה  10אירו,  75הטבות מיוחדות לרישום מוקדם הנחה בסך  .10

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות הביטחון,  -ביציאה מהארץ   V.I.Pלוטיפו

 טל"ח                                         בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!



 

 

 בנתב"ג!  P.I.V טיפולתשלומים ו 10אירו הנחה לנוסע,  75 :.7.11215עד לנרשמים הטבה מיוחדת 
 .הנחה לנוסע אירו 30: 16-31.12.17ין הנחה לנרשמים ב

 אירו לכל טיול נוסף מאז. 10אירו עבור הטיול הראשון ועוד  25למטייל המתמיד: הנחה בסך 
 . 1.01.15מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי 

  המחיר כולל:

  על אלטיסה ישירה וסדירה בחברת  טיסה:    

 כוכבים 4 ברמתמלון  יתב לינה:     

 ועוד ארוחת ערב אחת ת בוקרוארוח :כלכלה  

 מצוות ההדרכה של  תמומחי המדריכ הדרכה:  

 ומלווה ארגוני  קשרי תרבות תבל                

 כמפורט בתכנית ממוזג אוטובוס:תחבורה:

 מפגש הכנה בארץ   -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 דמי כניסה לאתרים -

  מקומייםנותני שירות לתשר  -

 מיסים עירוניים -

 :15.12.17עד לנרשמים  -

תשלומים ללא ריבית והצמדה  10אירו,  75הנחה 

 בנתב"ג מאיץ תורלטיפול  V.I.Pושירות 

 המחיר אינו כולל:

 אירו. 594בסך חיד תוספת לאדם בחדר לי -

  מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוך  -

 (.$114 :30.11.17 -לנכון  )המחיר עופההת חברתלנסיעה ע"י   

  .כניתוארוחות שאינן מפורטות בת -

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

 .כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל -

 .הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע  -

 .ל, הדלק והביטחון, החל מתאריךנמהומיסי   

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

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. החברה אינה 

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול. לכל נזקאחראית 

 ליום(. למטייל € 3 -הטיול )נהוג כ תתשר למדריכ -

 ותשלום רישוםהלי נ
 הרשמה:  

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן 

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09פקס.  6888-211-072.  טל' קשרי תרבות תבלאו במשרדי 
 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:

   

במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינוימאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, . (יש לוודא קבלת ההודעה)

למטייל דמי רישום וטיפול )שלא יוחזרו  € 50, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

 לדמי הרישום והטיפול. בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  לא אםאבשום מקרה(, 

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  35%ך של ס ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 -20בין המבטל מטייל  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 55%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 -14מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 70%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13 -7מטייל המבטל בין  •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה פני היציאה,ימי עבודה ל 6 -החל מ במקרה של ביטול  •

 טל"חמטיילים.          20מינימום מותנית ב טיוליציאת הה', שאינם ימי חג או ערב חג.         -ימים א' ימי עבודה: 

יש  .רישום טוליבהכוללת אפשרות פוליסת בטוח , במקביל להרשמה ,הגבוהים אנו ממליצים להוציא להביטובשל דמי ** 

אנו ממליצים על  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.לוודא ש

, יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית זיו יואל, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"סוכנות הביטוח 

יום מראש לכל גיל  180ית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיב

. למעוניינים, נא וגם לאחר החזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל  וליווי אישי מייצוג. כך תיהנו ובכל מצב רפואי

 ציינו זאת בטופס הרישום.

  tarbut.co.il-dialog@k     8574288-09פקס.      6888-211-072 קשרי תרבות תבל טל':
 

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד , המיסים שינויים במחירי הטיסותהמחיר כפוף ל. 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 מטיילים  30אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2495: עלות החוויה           
 מטיילים 20-29אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2595                                 

dialog@k-tarbut.co.il
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 פרטים אישיים - 2018 ארק'בעקבות ז'אן ד למסע הרשמהטופס 
 30.11.2017, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ____צמחוני / רגיל / אחר: ____ :בטיסות ארוחות

 מועדף מושב בטיסה: חלון / מעבר / בקשה ל*

 ____________ אל על: בחברת מס' נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

 מועדף  : חלון / מעבר /בטיסה מושבבקשה ל*

  __________על: ___-אל מס' נוסע מתמיד בחברת

 לא מעוניין    מעוניין                                                   הלוך וחזור נוסעדולר סה"כ ל 35הושבה רגילה כרוכה בתשלום  *

 לא מעוניין                מעוניין                    חזורהלוך ולנוסע דולר  251הזמנת מושב מועדף כרוכה בדמי טיפול של * *

 לא    כן     יום מראש(:   180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          ________________פקס: __________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  _____________  טלפונים:_______________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ____________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר  יעל הרמלין  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

 .המלון ובבתי, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה  .2

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.המלון, 

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית התנא .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלישור על קריאא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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 2עמוד 

 כספים - 2018 ארק'בעקבות ז'אן ד למסע הרשמהופס טהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2495 € *          הסכום לתשלום:

 (1712.15. עד -75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (16-.171231. - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (594 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______             : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) אירו    : __________לחיוב סה"כ

 (1+2מטייל )  דולר __________    הושבה במטוס:   

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2495 €  *         הסכום לתשלום:

 (1712.15. עד -75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (16-.171231. - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                 : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

 לאדם בחדר זוגי. € 2595 משלמים מטיילים 20-29 -המחיר ל . ומעלה מטיילים משלמים 30עבור לאדם בחדר זוגי * המחיר 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד  **

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

 ______________________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבד. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעחודשיים  והיתרה בשני תשלומים ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

   ______ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  החיוב בכרטיס אשראי ישראלי)

 להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(. , ניתן15.12.17 עדתשלומים לנרשמים  10)מים תשלו_____  ב:

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

 המופיע בתכנית הטיול.

  פגש הקבוצה לפני היציאה.גמר חשבון עד למ**

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. וןעם פרטי כרטיס אשראי לביטח )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 לתשומת ליבכם:

מהלך הטיול, ימתין בלמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל  מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.אוטובוס או להמטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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