
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

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

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

 ו"ל.בחילים ם מובטיבלילפס

 

        

מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות התרבות  ,טיוליםאדריכל פעיל ומדריך  - רן שהם

 והאמנות.

 

 

 

מדי שנה במהלך חודש יוני חוגגת העיר לייפציג את "פסטיבל באך", המהווה אבן שואבת לאוהבי 

ה בכנסיות של לייפציג קהמוזי על חייראי מוזיקה מכל רחבי העולם. יוהאן סבסטיאן באך פעל כאח

השנים האחרונות לחייו, ובה חיבר כמה מיצירותיו הנשגבות ביותר. במהלך הסמינר נצא  27 -ב

למסע מוזיקלי מרגש בעקבות באך ומלחינים אחרים, במסגרתו נבקר בקונצרטים מעולים בכנסיות 

 ובאולמות השונים של לייפציג. 

 

והיסטוריה בעיר לייפציג וסביבתה, ביניהם  , אמנותבותתר ירנבקר באת בנוסף לתכנית המוזיקלית

 מוזיאון באך ועוד. בקת'ן, האלקטור ארמון מוזיאון גראסי, המוזיאון לאמנויות היפות, 

 

          

  

 : יציאהתאריך 
18.06.2019  

 : לארץ אריך חזרהת
 לפנות בוקר 25.06.2019
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 פסטיבל באך בלייפציג

 תיירותית מעשירה - חוויה מוזיקלית
 ב"קשרי תרבות תבל"

 !ותרב בימהטולא מתפשרים על פחות 
 לול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:סמ

 

 בלייפציג ובית הקונצרטים כיכר האופרהבנמצא ה ,*4לון ברמת מית בב ופריורס דריחבאירוח  
 

 ומחיםמדריכים מוות צזכות בהעמקה לא שגרתית ורבת פנים  
 

 הדואג לפרט ולפרטים יולטנהל מ ,צוות ההדרכהלבנוסף  
 

 מישראל תיירותהת פבמ םייקשלא  מסלול מקורי וייחודי 
 

 םיהדרכה באתרים ייחודיוכניסות  
 

 במסגרת פסטיבל באך בעיר לייפציג ובלט קונצרטים בעהרא 
 

 כל אורך הטיול ל לאותמארוחות בוקר  
 

 הכולל הרצאת מבוא לפני היציאה לטיול מפגש הכנה מיוחד 
 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 
 

 לילכל מטי תישיא היאוזנוקלט מהכוללת  ,מערכת שמע קבוצתית 
 

 במחיר ל האתרים כלוליםכבמהלך הטיול,  (Optionalsאין תשלומים נוספים ) 
 

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

בית ירתשלומים ללא  6אירו,  75נחה בסך ה :רישום מוקדםלמיוחדות  תוהטב 
ול מאיץ מנתב"ג לטיפ ציגליווי של נ -ביציאה מהארץ  V.I.Pוהצמדה וטיפול 

     בביקורת הדרכונים!תור בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ו
 
 

 !ת אחרתחוויה מתרבו -"קשרי תרבות תבל" 
 פורה ומהנה  מטייל סמינר
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 :הסמינרתכנית 

 לייפציג - ברלין - ת"א 19.6.018 'ג יום ,1יום 

ר לאח .(Berlin) ברליןל ישירה טיסהבשעות הבוקר המוקדמות נצא ב

יר זו נחשבת כיום למקום ה"לוהט" ע. ללייפציגנצא באוטובוס , נחיתהה

העיר זוהי . איש 600,000 -עם אוכלוסייה שמונה יותר מ, גרמניהשל 

. ק"מ מברלין 150 -כ נמצאתויה לשעבר, השלישית בגודלה במזרח גרמנ

 לוייש בה אפשרויות ביו, רבים אמניםו סטודנטיםהעיר מושכת אליה 

 וססות. ות עשירות

את משרת מנהל  1723 שנתשנה עברו מאז קיבל באך ב 300כמעט 

מכאן כמה מיצירותיו הגדולות ביותר.  הלחין סגרתוזה, שבמ תפקידשנים שירת ב 27. "תומאס"המוזיקה בכנסיית 

ון סמנדל פליקסבעקבות בה ניתן ללכת  : שירע יעבר יהודגם זכתה העיר לשם "עירו של באך". לעיר יש  

 ואחרים.  חיים באר, עגנוןש"י  ,גתהיוהאן פון  לדי,רתוב

עיר, בהדרכת עומר שומרוני ורן שהם. בסיור מודרך במרכז הנצא לסיור רגלי חריה למנוחה קצרה ולאנגיע למלון 

כנסיית תומאס, כנסיית ניקולאי, בית זה נתוודע לראשונה לאתרים המרכזיים הקשורים לפסטיבל באך, כולל 

  "גוונדהאוס", כיכר העיר ועוד.ם האופרה, אולה

 

 שש הפרטיטות עם הפסנתרן אנדרס שיף -רוקד" "באך  - זיאוניםמו 19.6.019 ד'יום  ,2יום  

על קונצרט הערב.  עומר שומרוניהרצאה של  נשמעלאחר ארוחת הבוקר 

מוקדש ה (Bach Museum) מוזיאון באךב לאחר ההרצאה נצא לביקור

 .וקי הדגוללמלחין הבאר

, (Museum der bildenden Künste)במוזיאון לאמנויות יפות  ך לביקורשינמ

הוקם . המוזיאון ביותר של לייפציגשות החדיטקטוניות מהנפלאות הארכ

אחד ממוסדות התרבות זהו . 2004בשנת בביתו החדש , והשתקע 1837בשנת 

 . נוי הביניים ועד ימימימציורים  3,500 -מכיל יותר מוהוא החשובים ביותר בגרמניה, הלאומיים 

 אנדראס שיףיהודי האהוב -ההונגריר של הפסנתרן לפסנת נאזין לרסיטללאחר מנוחה והתרעננות במלון, 

(András Schiff) ויבוצעו בו שש הפרטיטות למקלדת של יוהאן סבסטיאן "בית לייפציג". הרסיטל יבוצע באולם ,

 באך. 

 ארבעים דקות. ו ייםתשעכ הרסיטל רךאו. 17:00בשעה  הרסיטלתחילת 
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 (צ'ייקובסקי) הבלט "אגם הברבורים" -מוזיאון גרסי  06.1920.  ה'יום  ,3יום 

על מופע  עומר שומרוניהרצאה של  שמעלאחר ארוחת הבוקר במלון נ

 הבלט שיבוצע בערב. 

קומפלקס  , (The Grassi Museum)יגראסבמתחם נבקר לאחר ההרצאה 

סיור נערוך . יקהזומו שימושית אמנות, רחוק מזרח :ניםושה מוזיאוהכולל של

  .גינהכלי נשל אוסף מרשים יש בו המוזיקה, מודרך במוזיאון 

בו נצפה הנמצא מול מלוננו, ו, בית האופרה של לייפציגלנלך ב לעת ער

קם וה, ו(Augustusplatz) כיכר אוגוסטוסבית האופרה שוכן בצפון . צ'ייקובסקימאת "אגם הברבורים" בבלט 

 קהלת ילדיםם מה פועלות גבבית האופר. במקום בית האופרה הישן שחרב במלחמת העולם השנייה 1960 -ב

 . בלט נודעת להקתו

המעולה  ה"גוונדהאוס"תזמורת  ובליווי נגינתה של, )Schröder( מאריו שרדרשל  הבלט יבוצע בכוריאוגרפיה

 . Christoph Gedscholdשל לייפציג בניצוחו של 

 דקות.  15 -כשעתיים ו מופע הבלטאורך . 19:30ע בשעה המופ תילחת

 

 מנצח: גוטהולד שוורץ. 31, 172, 21קנטטות  - אךב קונצרט ערב: -קתן  - הרצאה 21.06.19 ' ויום  ,4יום 

על הקונצרט  עומר שומרוניהרצאה של  נשמעלאחר ארוחת הבוקר במלון 

 שיבוצע בערב. 

שנים  6, בה עבד באך במשך )(Köthen ןתקקטנה רה הלעיינצא הבוקר 

, נראה את החדרים בהם )(Schloss Köthen של קת'ן בארמוןנבקר . וריותפ

 נדבר על מורשתו האינסטרומנטלית.ל וניגן באך ופע

 

  יוהאן סבסטיאן באך.הכנסייה המזוהה ביותר עם  בכנסיית "תומאס",קונצרט ל אזיןנבערב 

מלייפציג, ארבעה סולנים, ותזמורת ה"גוונדהאוס" של לייפציג.  ס"א"תומהנערים לת מקהבקונצרט ישתתפו 

 . ולד שוורץטהגוהמנהל המוזיקלי של המקהלה,  ,ינצח

 בקונצרט יבוצעו שלוש קנטטות מאת יוהאן סבסטיאן באך:

 )"ישמחו השמיים, תגל הארץ"( 31מספר 

 )"רננו השירים, נגנו המיתרים"( 172מספר 

י בְּ ע  רְּ ש   בְּרֹב") 21מספר  ִביפ   "(ִקרְּ

 שעה וחצי. כ הקונצרטאורך . 20:00תחילת הקונצרט בשעה 

 

 https://bit.ly/2BAsElf תומאס: נצחה של מקהלת, מעומר שומרוני עם גוטהולד שוורץלראיון שעשה  קישור

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2BAsElf
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 מנצח: רינאלדו אלסנדרינימאת באך.  קנטטותרב: רט עצקונ -אומות רטת האנד -האלה  22.06.19שבת יום  ,5יום 

על הקונצרט  עומר שומרוניהרצאה של  שמעלאחר ארוחת הבוקר במלון נ

, (Halle an der Saale) נהר זאלֶהעל  ַהאלֶהנצא לעיירה היום  שיבוצע בערב.

העיר יל ברחבי יטממי שונבקר בביתו.  גאורג פרידריך הנדלהמלחין בה נולד 

אולם האלה היא בה בעת גם עכשווית  ,פינהאת ההיסטוריה בכל  חש העתיקה

 ים. מאוד, כפי שמוכיחים החיים השוקקים בבתי הקפה, במסעדות ובפאב

, אשר (Monument to the Battle of the Nations) מאנדרטת קרב האומותזרה ללייפציג נתרשם בדרכנו ח

 .און מאדמת גרמניהיוקו של נפולשנים לסיל לציון מאה 1913 -הוקמה ב

 הקנטטות של באך.  בסדרתשם נאזין לקונצרט נוסף  ,"סט. ניקולאי"ערב נבקר בכנסיית ה

)בכלי תקופה(, עם ארבעה סולנים  "האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין"רת הנפלאה התזמוזה תנגן בקונצרט 

 קת בארוק בעולם. יוזמומחים לממגדולי ה ,רינאלדו אלסנדריניינצח . RIASועם המקהלה הקאמרית 

 יוהאן סבסטיאן באך:בקונצרט יבוצעו ארבע קנטטות, חלקן מהיפות ביותר של 

 הגויים"( )"בוא, גואל 61מספר 

 )"עורו, התפללו, היו נכונים"( a70ר מספ

 )"לב, פה, מעשה וחיים"( a147מספר 

 )"נוצרים, חיקקו יום זה במתכת ובשיש"( 63מספר 

 . ותדק עשריםכשעה ו הקונצרטאורך  .20:00 שעהבונצרט ת הקתחיל

 

 מורשת באך בלייפציג 23.06.19 א'יום  ,6יום 

 יום זה מוקדש כולו למורשת באך בלייפציג!

, בו יתקיים בכנסיית "תומאס"אירוע מרתק ר במלון נצא ללאחר ארוחת הבוק

 . פתו של באךשיחזור של הטקס הכנסייתי של יום ראשון כפי שהתקיים בתקו

 של באך )"הו נצח, מילת רעם"( 20קנטטה מספר ס יבוצעו קבמהלך הט

וסולנים, בליווי  מקהלת "תומאס"ויצירות נוספות פרי עטו. בביצוע ישתתפו 

)לא ניתן לרכוש כרטיסים  , מנהלה המוזיקלי של המקהלהגוטהולד שוורץג. ינצח לייפצי נדהאוסתזמורת הגוו

 ם פנוי(. ל בסיס מקולכן ההשתתפות עומראש 

 הרצאה של עומר שומרוני על הקונצרט שיבוצע בערב. הצהריים נקיים ר חא

 נבקר שוב בכנסיית תומאס, הפעם לקונצרט החותם את הפסטיבל.  הערב

מינור -המיסה בסי :י מיטב המסורת, תבוצע אחת היצירות הנשגבות של תולדות המוזיקהבקונצרט זה, לפ

 אנדראס שול.טנור הנפלא -זמר הקונטרהשה סולנים, ביניהם יפו חמע ישתתבביצו באך.י.ס. )ה"גדולה"( מאת 

 . דוד שטרןבניצוחו של  "אופרה פואוקו"וההרכב  מקהלת הילדים מטלץ,לצידם תשיר 

 ט כשעתיים. הקונצראורך . 18:00תחילת הקונצרט בשעה 
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 תל אביב -פוטסדאם  -דסאו  24.06.19 ב'יום  ,7יום 

נצא חזרה לכיוון ברלין. בדרך נבקר בעיר המלון,  ועזיבת בוקרארוחת ה חרלא

במוזיאון הגדול , הבאוהאוסשנים לסגנון  100החוגגת השנה , (Dessau) דסאו

, שגם הנאצים לא והסגנון הבינלאומי הבאוהאוסאדריכלות ביותר לנושא 

פני ה לחגגש ,העיר דסאו. נמשכת עד היום והיא ,ת השפעתוהצליחו לסכל א

מוכרת ברחבי העולם בעיקר בזכות בית הספר , וסדהיושנה לה 800ם אחדות שני

של המאה  20 -לאדריכלות ועיצוב "באוהאוס" שנבנה בעיר באמצע שנות ה

הבנייה  את שאפייןרני, צמחו אדריכלים רבים אשר פיתחו את "הסגנון הבינלאומי" המודפר בבית הס. הקודמת

העיר הלבנה" כאתר מורשת עולמית יל להכרתה של "בושבהמשך הו 40 -וה 30 -החדשה בתל אביב בשנות ה

 . אונסק"ושל 

ניזכר בוועידה  מדינת ברנדנבורג., בירתה של (Potsdam) פוטסדאםמשם נשים פעמינו אל העיר העתיקה 

ר שיותיככל  מרכז העיר המשוחזרתב לסיור ונמשיך סן סוסיבגני ארמון , נסייר המפורסמת שהתקיימה במקום

 ניסע לשדה התעופה של ברלין ונצא בטיסה בחזרה לתל אביב. הערב תבשעו. הזמן לנו

 

 לפנות בוקר. 03:05שעה ב 25.06.19 ,ג'נחיתה ביום 
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 : ותהער

עקב נסיבות  בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינוייםמציינת נקודות פוקוס  הסמינרתכנית  (1

ינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת ש יטה או לחיזוי. כלת לשלשאינן ניתנו ו/או בלתי צפויות משתנות

 .צוות ההדרכההמקצועי של 

 המלון תיבבו/או אמבטיה ו/או מקלחת ו/או מיטות זוגיות  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  (2

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

או מקומות  ל ידי בית המלוןלחדרים המתבצעת ע טתנו כגון החלוקהם נושאים שאינם בשליישנ (3

 או מושב ספציפי בטיסות.  להבטיח חדר מסוים במלוןלא ניתן  ,הישיבה במטוס. ככלל

חטיף או ג, ק" 8עד  ידיק תק"ג,  23עד  כבודה כוללים אל על חברת התעופה עםכרטיסי הטיסה  (4

 קלה.ארוחה 

לאדם מהמחיר הכולל ואין צורך  אירו 350קוזזו י - איבאופן עצמ המעוניינים להזמין טיסותלאלו  (5

 להוסיף  מסי נמל, דלק וביטחון. 

, מוקדם ככל האפשר, בכתבהעבירו אלינו את הבקשה ים במלון, אנא לקבל חדר מסו לכםחשוב אם  (6

ם ריוהקצאת החד בטיסות ישיבהנחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות ה .המלון יתעבירה לבנ ואנו

בלו את בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקתעופה ובית המלון ל חברת השבמלון, היא 

 . המקומות שביקשתם

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. (7

 ככלת ביטוח רפואי מוקדם ת ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשועם הודעו וסיון שלנלאור הני (8

ערנו, לא לצ .יום לפני היציאה לטיול 60 -וחר משמה לטיול, ובכל מקרה לא יאשר לאחר ההראפה

שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי של  נוכל להיענות לבקשות של מטיילים,

ל ה כי אם הודיעו לנו עשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבומבק דקת(צמסיבה מוביטול 

 .להם לקבל את כספם חזרה הרי שמגיע ,וליטב

ונות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח נסיעות ו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתראנ (9

יום מראש  180 שרת ביטוחפיבית ומאלחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקט

חזרה ובהביטוח בעת אירוע בחו"ל  י מול חבורתישא וויכך תיהנו מייצוג ולי .לכל גיל ובכל מצב רפואי

 בטופס הרישום. . למעוניינים, נא ציינו זאתלארץ

עליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון  חשוב:  (10

א ודלו אינן מוחזרות. על מנתרשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שהשונים דו . הספקיםבחו"ל

וניינים הינכם מעאם  - יותר שבאפשרותנו להציעקרקע והטיסות הינם הטובים בהכי שירותי 

 .נא הקדימו הרשמתכם -זה  טיולבלהשתתף 

 אירו, 75הנחה בסך  :19.01.31עד לרישום מוקדם מיוחדת  ההטב  (11

ל מאיץ וטיפל ליווי של נציג מנתב"ג -ביציאה מהארץ  V.I.Pית והצמדה וטיפול יברם ללא יתשלומ 6 

 טל"ח                                                              בביקורת הדרכונים!בדיקות הביטחון, בצ'ק אין ותור ב
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 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים חירי הטיסותבמ םשינוייהמחיר כפוף ל .1: ותהער
 טל"ח   שמתם.  הר הבטחת מקום למקדימים -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2              

 
 בנתב"ג VIPשירות ושירות  מיםתשלו 6, עלנוס האירו הנח 57 :19.01.31עד ת לנרשמים ומיוחד ותהטב

 .תשלומים 3 -, ונחה לנוסעאירו ה 30: 1-14.02.19מים בין הנחה לנרש

אירו לכל  10 ועודירו, א 25בסך  תנוספהנחה  "תבל בחו"ל עם "קשרי תרבות מתמידיםלמטיילים 

  .161.1אחרי שנסע איתנו לטיול אחד  מי ייל מתמיד:טמאז. מ נוסףטיול 

 : וללחיר כמה

 אל על םע לברלין וישירות סדירות תוטיס טיסה:     

  כוכבים 4ברמת  ן מרכזימלו לינה:      

למעט יום  לאורך כל הטיול ארוחות בוקר ה:כלכל  

 ההגעה

 על פי המפורט בתכניתס ומוניות אוטובו תחבורה: 

 מצוות ההדרכה של  יםמומח יםכמדרי 2 הדרכה:  

 וה ארגונילומו לתב תרבות קשרי               

 מטיילים ומעלה(.  20 -ותנית במלווה מה)יציאת  

בבוקר  23.6 בתאריך של באך 20קנטטה מספר מופע  -

 )על בסיס מקום פנוי(

 ת מבואוכולל הרצא מפגש הכנה בארץ -

  תואישי ותהכוללת אוזניקבוצתית מע מערכת ש -

 מפורט בתוכניתכ דמי כניסה לאתרים -

 ומייםמקה יםותרשיהנותני כל תשר ל -

 , אירו הנחה 57: 91.01.31עד לנרשמים    -

  P.I.Vוהצמדה, ליווי בית ריתשלומים ללא  6

 יםהדרכונ בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין, ובביקורת 

 :המחיר אינו כולל

 -)נכון לרו אי 96בסך ן מיסי נמל, דלק וביטחו -

14.01.19) 

  ירוא 380: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

 ,טלפון ,השתיי )כביסה, אישיאופי  לותות בעאהוצ -

 וכו'( בה בטיסות, הושבידור

 מופעיםים לכרטיס -

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 מס ו/או היטל שאינם כלולים, אההוצכל  -

  יול.הטשל  הכולל במחירואינם מפורטים   

 ומיסי קרקעהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי  -

 לנמ

מומלץ גם להוסיף . ובה()ח ומטען טוח בריאותבי -

ודא את הכסוי במקרה של רפואית ולו טוח הטסהיב

יטול )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ב

 פציו במהלך הטיול(.לחלמטייל או 

אירו  6 -כלפחות  )נהוגתשר למדריכי הסמינר  -

 יום(מטייל לל
 

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:
 ": תבל ותי "קשרי תרבו במשרדא ס, בדוא"ל, בדואר,בד בפקבל הרשמה עות טופסבאמצ הרישום לסמינר

 tarbut.co.il-log@kdia, דואר אלקטרוני: 8885427-09 :פקס, 2116888-072 :. טל4425038כפר סבא, מיקוד  ,74 ויצמןרח' 

 .כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:
   

 י "קשרי תרבות תבל" במשרד בכתבמרגע התקבלה  תכנס לתוקף היא,שה במכל סידעת הביטול, הו * :טולות ביראפש

 .נויהם אינם ניתנים לשיהביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים,  מי)יש לוודא קבלת ההודעה(. מאחר וד

, טיפולולמטייל דמי רישום  אירו 75ט , למעלדמי ביטוימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו  45קרה של ביטול עד במ •

לדמי הרישום  בפועלחיר המ, ואז יתווסף )כגון כרטיסים למופעים( שירותים נוספים סו טיסות כלשהן, או נקנואלא אם כורט

 והטיפול.

 אש.למטייל כפיצוי מוסכם מר 35%היציאה, ישלם לחברה סך של  דה לפניימי עבו 44 -30מטייל המבטל בין  •

 י מוסכם מראש.למטייל כפיצו 55%סך של  ישלם לחברה היציאה, ימי עבודה לפני 29 -14ין ל בהמבט למטיי •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%יציאה, ישלם לחברה סך של ה ימי עבודה לפני 13 -07מטייל המבטל בין  •

 הטיול.מחיר  לואאת מ ללם המטייימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, יש 6 -החל מ  ל ביטולבמקרה ש •

 .           חל"ט.              משתתפים 15במינימום  ת הסמינר מותניתיציאימי חג או ערב חג.  ה', שאינם -מים א' יימי עבודה: 

. יש רישום טוח הכוללת אפשרות ביטולי, פוליסת בהרשמהמקביל לבאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

אנו ממליצים על  ה.קרוב משפחה מדרגה ראשונ ל המבוטח אומחלה ש לדמי הביטול במקרה שסה את תכ סה זויודא שפוללו

במחיר אישית ויטוח", שמנהלה, יואל זיו יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה בב"זיו פתרונות חכמים ביטוח סוכנות ה

ובכל מצב  לכל גיל יום מראש 180ביטוח אפשרת ומ ת תבלוקשרי תרבהטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי 

ץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס ארמול חברת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה ל ליווי אישימייצוג ופואי. כך תיהנו ר

 הרישום.

 co.iltarbut-@kialogd., דוא"ל: 7428885-09 :קספ, 2116888-072טל:  

 

 מעלהם ומטיילי 30זוגי בקבוצה של ר דאירו לאדם בח 1895: החוויה עלות
 מטיילים 20-29בחדר זוגי בקבוצה של אירו לאדם       2095         
 מטיילים 15-19בקבוצה של  ר זוגיבחדלאדם  אירו      2195         

 
 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 ח אירועיםנספ - 2019 בל באך יונייפסט
 

 
 

 

                  
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נא את מפות האולמות בהמשך ראו *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שש הפרטיטות עם  -"באך רוקד" 

 הפסנתרן אנדרס שיף

 17:00שעה ב 19.06.19 -ה ד'יום 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 80€ 25 

 "אגם הברבורים"  הבלט - צ'ייקובסקי

 20:00שעה ב 20.06.19 -ה ה'יום 

 מחיר ריהקטגו
 ספרמ
 סיםרטיכ

2 80€ 25 

 . , a7063, 147a, 61קנטטות  - באך
 מנצח: רינאלדו אלסנדריני 

 20:00 שעהב 22.06.19 -יום שבת ה 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 115€ 15 

2 95€ 10 

 . מנצח: גוטהולד שוורץ31, 172, 21קנטטות  - ךבא
 20:00 שעהב 21.06.19 -ה 'ויום 

 מחיר קטגוריה
 רמספ
 םכרטיסי

1 115€ 15 

2 95€ 10 

  מינור )"הגדולה"(-מיסה בסיה -באך

 18:00 שעהב 23.06.19 -ה ו'יום 

 מחיר קטגוריה
 מספר

 כרטיסים

1 115€ 15 

2 95€ 10 
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 פעיםטופס הזמנת מו

 :יסים לרי כרטעבוזמין הנא ל

 הקטגורי עפמוה תאריך
 'מס

 יםכרטיס
מחיר 
 כרטיס

 לתשלום

19.06.19 
 יום ד'

שש הפרטיטות עם  -"באך רוקד" 
 נדרס שיףא הפסנתרן

 17:00בשעה 
  אירו 80  1

20.06.19 
 יום ה'

  - צ'ייקובסקי
 בורים" הבר הבלט "אגם

 20:00בשעה 
  אירו 80  2

21.06.19 
 ו'יום 

. מנצח: 31, 172, 21ת קנטטו - באך
 שוורץ דגוטהול
 20:00בשעה 

    

22.06.19 
 שבתיום 

 ,a70 ,63 , 61קנטטות  - אךב
147aי . מנצח: רינאלדו אלסנדרינ 

 20:00 בשעה
    

23.06.19 
 יום א'

מינור -בסי המיסה - ךבא
  ה"()"הגדול

 18:00בשעה 
    

   

 סה"כ לתשלום:
 

 

 
 __________________________,  תאריך: ______________________________שם: __________

 
 

 ________________________________חתימה:  _____
 
 

 הערות

 .וע, לכל קטגוריה, בכל אירכרגעים לנו שמורהכרטיסים ה קטגוריותיעות ופבטבלאות לעיל מ .1

 ם ביותר!הטובי מותבמקו ויזכ - םהמקדימים להירשבחירת הקטגוריות בשיטת "כל הקודם זוכה"  .2

 .ינות בעת ההרשמהכפופות לזמ קטגוריות הכרטיסים .3

 .יהורולים להתחייב על הקטגוריה בלבד אך לא על מושב ספציפי בקטגאנו יכ .4

. אשר על כן, 2019.01.31 עד ולכן שמורים לנו לייפציגבטיבל באך פסת במסגר נכלליםהמופעים  .5

ם ך זה, הזמנת כרטיסים למופעיר תארילאח .מנהזוהה םוהאפשר את הריש מומלץ להקדים ככל

  מינות.בסיס מקום פנוי בהתאם לזתיעשה על 

 .לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותם .6
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 (6-5ד, שורות )ורו בית האופרה של לייפציג

 

 

 

 במה
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 Haus Leipzig בית לייפציג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במה
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 )(Thomaskircheכנסיית סנט תומאס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )Nikolaikirche( ית ניקולאיכנסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 במה



 

 

           4425038, מיקוד: , כפר סבא74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 פרטים אישיים - 2019 בפסטיבל באךמטייל סמינר ל טופס הרשמה
 6.2.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ___טלפון נייד: _______________________מס' 

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

______________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 ___מקצוע: _____________________________

 __________________________טלפון נייד: מס' 

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 _________________ :(אל על) מס' נוסע מתמיד  __________________ :(אל על) מס' נוסע מתמיד

 

 ___________: ____מיקוד ____________: _______תובת: _________________________________ עירכ

, _________________נייד: ____________, _______עבודה: _____, ___________בית: _______: ניםטלפו

 ______________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 _____________________,  _________________ם:טלפוני  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 __________אחר: ___  פייסבוק  ________ עומר שומרוני אינטרנט   חברים  לטרניוז  ?הטיולכיצד נודע לך על 

 

 

 רות:עה

 ון.מלה ובבית , במופעים, בטיסותטיולאינו מהווה אישור לגבי מקומות במנה בלבד ונו טופס הזטופס זה הי .1

 חותמות. ם ריקים לשני עמודי לפחותהחזרה ושיש בו צי שנה לאחר יום וקף לפחות חבתן לוודא שהדרכו שי .2

 2177333-054או בוואטסאפ:  tarbut.co.il-dialog@kנא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל:  .3

מות וחות ו/או מקום כגון סוגי ארנישוי התעופה השרותל ע יטהאין שלנסיעות,  ילנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכנ .4

 המטיילים(.ו לבקשת הוזמנו על ידינשולמו ו במטוס )גם אם ישיבהה

ניתן לים של קשרי תרבות תבל אותו קנון הטיוכפופה לת טיול. תכנית הולטיתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 tarbut.co.il-www.k//p:htt רנט: האינטבדוא"ל או באתר  ,סלקבל במשרדי החברה, בפק

 .דמי הביטול , לרבות סעיףתכנית הטיול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,ייבהרשמה מחהחתימה על טופס ה .6

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     ום מראש(:         י 180ל ומצב רפואי, תקף לביטוח נסיעות )בכל גי הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 

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


 

 

           4425038, מיקוד: , כפר סבא74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - 2019בפסטיבל באך מטייל ינר מסל הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 מטייל בחדר זוגיל  1,895 € *         הסכום לתשלום:

 (91.10.31 עד) - 75 €      הנחת רישום מוקדם:

 (1-14.02.19בין ) - €30      הנחת רישום מוקדם: 

 אירו( 25) - _____ €  :מתמידיל מטי הנחת**

   (אירו 380__+ )___ €     : בחדרתוספת ליחיד 

  אירו  _______                   : 1 מטיילסה"כ 

 לנסיעה(ובטחון כפי שייקבעו בסמוך  , דלקמלנל מיסי )לא כול

 (1+2)מטייל  אירו    סה"כ לחיוב: __________

 זוגית טה מי              טות נפרדותימ 

 2מטייל 

 זוגי רדלמטייל בח  1,895 €*          הסכום לתשלום:

 (19.10.31 עד) - 75 €     ם: הנחת רישום מוקד

 (1-14.02.19בין ) - 30 €      הנחת רישום מוקדם:

 אירו( 25) - _____ €*הנחת מטייל מתמיד:  *

 _______________________שם שותף/ה לחדר: 

 אירו_______       :               2סה"כ מטייל 

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

 

  ת  לחדר       /תףמעוניין/ת בשו  ת/יןלא מעוני   

___________________בקשות מיוחדות: _____

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  20-29בוצה של ם ומעלה. בקמטיילי 30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 אירו. 2,195הינו מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  15-19אירו ובקבוצה של  2,095 הינו

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" מטיילים מתמידים בחו"ל. 1.1.16ל אחד אחרי נו לטיומטייל מתמיד: מי שנסע את  **

 ז.לכל טיול נוסף מא אירו 10ון אחרי תאריך זה, ועוד הטיול הראש עבור אירו 25הנחה בסך 

 _______________________________בהם השתתפת: _______________________נא לציין את הטיולים 

 תך:לבחיר תשלום מסלולי

 בלבד". לביטחוןול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלאשראי בכרטיס, או במזומן

 ם:אשל

 שלומים והיתרה בשני ת ,בהרשמה םלאד אירו 800 שלתשלום ראשון  (אירו 500לא מקבלים שטרות של ) במזומן

 הקבוצה לפני היציאה.  ם במזומן. גמר חשבון עד למפגשתשלועם המשרד לתיאום ה יש ליצור קשר .וקביםעחודשיים 

 כרטיס: __________ ______, מס.____אי מסוג: ___באמצעות כרטיס אשר-__________-__________-   ,___________

   ___נות בגב הכרטיס: __ספרות אחרו 3. ______________ת.ז: ___________ ___כרטיס: __ה_, שם בעל ___/____תוקף: 

 קן אקספרס(אמרילא מכבדים בלבד,  החיוב בכרטיס אשראי ישראלי)

 בתוספת תשלום(.תשלומים  , ניתן להוסיף19.01.31עד תשלומים לנרשמים  6מים )תשלו_____  ב:

דמי הביטול ת לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף סיבה שהיא, החברה רשאי לבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכ

 ית הטיול.בתכנהמופיע 

 טל"ח               . הראשון החיובביום רה( )מכישל בנק מזרחי וה גב העברות והמחאותשער  כל התשלומים על פי

 

 בפועלון י תרבות תבל, תשלום ראשרבקש שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקם תעשה הבטחת המקו חשוב:

לת אישור יש לוודא קב סי הרישום.ס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפכרטיאו חיוב  י לביטחוןעם פרטי כרטיס אשרא )במזומן

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

 מת ליבכם:לתשו

למטייל נה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע בהליכה. במידה ותתעורר םלמוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 מלון.ה תילבאו  אוטובוסו לבכוחות עצמו ועל חשבונ תין המטייל לקבוצה, או יחזור, ימבמהלך הטיול

 ______________________  חתימה: ______________  תאריך: ______________: __________1שם נוסע 

 ____________________אריך: ________________  חתימה: _______________________  ת_: 2שם נוסע 
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