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 :הדרכה

  

 

ישראל ומרצה מבוקש הקלאסית ב יקהזמומבכירי מבקרי ה - עומר שומרוני

יוזם ומוביל , אוניברסיטת ת"אבמהטה -מרצה בביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן. יקהזלמו

 בחו"ל.אסית קה קליזמוי סיור

 

 
  

  .מלווה קבוצות בכיר מצוות חברת "קשרי תרבות תבל" -בנוסף  

 

הנחשב לפסטיבל , שווייץב (Verbier) ורביה פסטיבלב תחופשה חלומישל זה נבלה שבוע  יקליזמובסמינר 

, הממוקם כוכבים 5, היחידי ברמת מלוןאותו נשהה בלאורך כל השבוע  .המוביל בעולם למוזיקה קאמרית

 כז ורביה.רבמ

 

כמו בכל באוויר ההרים הצלול של האלפים השוויצריים. , המוגשים קונצרטיםמגוון ב ביקור בבסמינר נשל

שנה, מציעים הקונצרטים תכניות מוזיקליות נפלאות ורשימה ארוכה של מנצחים וסולנים מעולים. השנה, בין 

, הצ'לן מצויב אנדרס שיף ודניסתרנים נהיתר, נבקר בקונצרטים בהשתתפות מוזיקאים גדולי עולם כמו הפס

 ורבים אחרים.  להב שני ופאביו לואיזי, המנצחים ודים רפין, הכנר מישה מאיסקי

 

, מהם ניתן לבחור על פי עשרה קונצרטים מעוליםהתכנית המוזיקלית העשירה של הסמינר כוללת 

יוכלו ליהנות ממגוון  םפו לוותר על חלק מהקונצרטיינוסעים שיעדההעדפה האישית של כל נוסע. 

לטרנטיבות: ביקורים בכיתות אמן ללא תשלום, בילוי בספא של המלון, טיול רגוע בכפר או עלייה ברכבל א

 לפסגות שמעל הכפר. 

מדי יום מתקיימות מספר כיתות אמן באתרים שונים ברחבי ורביה. באתר הפסטיבל ניתן להתעדכן ברשימה 

  .מלאה של המורים והמקומות מדי יום

 

 .יצירות שיבוצעו בתכניתהבה נערוך היכרות עם  ,עומר שומרוני תיערך הרצאה של י הערבקונצרטלקראת 

 

 תאריך יציאה:

  29.07.2019  

 :לארץ תאריך חזרה
 לפנות בוקר 5.08.2019  

ימי  7
  הדרכה
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 ב"קשרי תרבות תבל"

 !מהטוב ביותרלא מתפשרים על פחות     
  שנבנה במיוחד עבור הסמינר ,מסלול מקורי וייחודי 

 :דוברי עברית נשי צוותאני ש - ורחבמצוות  

 לקראת קונצרטים הרכדהב מתמחהה ,קלאסית הקיזצה בכיר למורמ 

 הדואג לפרט ולפרטים ,בכיר מלווה קבוצות 

 לבחירה מעולים מופעים 10 

ובריכה חיצונית  זור ספא עם בריכה מקורהאולל כ ,רבייהוומיקום מרכזי בב* 5מלון  

  בכל תחומי המלוןאינטרנט אלחוטי חינם כמו גם  מחוממת

    לינייה אישית לכל מטיזקבוצתית, הכוללת או מערכת שמע 

 תרויכותית ביא םבורת מטייליח  

 יוחד לפני הטיולמ פגש הכנהמ  

   מהלך הטיולב (Optionals)אין תשלומים נוספים  - במחיר םילולכאתרים ה לוכ  

 לךש כלכליה שביל השקטביציאה, החיוב כספי רק לאחר הבטחת  

 טבות מיוחדות לרישום מוקדם:ה  

יציאה ב I.P.V.ל ויפט ,תשלומים ללא ריבית והצמדה 01 ,יילטאירו למ 75הנחה בסך  

אין -בבדיקות הביטחון, בצ'ק מאיץ תור ליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול - ץראמה

 ובביקורת הדרכונים

 

 !לאה לכספךמתמורה  -י תרבות תבל" ב"קשר

 

טיול וחופשה 

 מהנים!!
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 לוטיתכנית ה

 

 ורביה - ציריך -ת"א   19.07.29 ,ב'יום , 1יום 

 חיתהנה לאחר. (Zurich) ךילציר אביב-מתל סוויס לש הבוקר בטיסת נצא

 השוכן, (Verbier) הורבייו הכפר אל הרון נהר עמק במעלה בנסיעה נצא

התשעים המוקדמות עלה ות נבש .הים פני מעל מטרים 1400 בגובה

לקיים פסטיבל קיץ בעיירה ההררית  מרטין אנגסטרוםבדעתו של 

, הייוירה האינטימית של ורבאורבייה, הרחק מהפסטיבלים הידועים. הו

בלב האלפים השוויצריים, נראתה לו מתאימה לפסטיבל קיץ, זו הייתה 

ל ם עלחב. אנגסטרום חהזדמנות לגלות את העיירה המקסימה לעולם הר

 1994בשנת  צעירים שמוסיקאים ותיקים ישתפו עמם פעולה.סטיבל של פ

האמנותי של , המנהל אבי שושנייאות. בעזרת ידידו חלומו הפך למצ

רמונית הישראלית, נפתח הפסטיבל הראשון שהיה מגוון הליהתזמורת הפ

ו הקונצרט שלאת ים יס מקסים ונגרוב יבל, ואילופתח את הפסט יןיבגני קיסמאוד ונחל הצלחה רבה. 

שה מייסקי, יפים רמר, מיגדעון קכאשר הקהל הריע לו ממושכות. בפסטיבל הראשון לקחו חלק גם 

משנה  זיקאים אשר מעולם לא ניגנו יחד יצרו אנסמבל קטן.ומ .י בשמט ופרנץ הלמרסוןברונפמן, יור

ות עולם. כיתם בתיירהפסטיבלים היוקלשנה רוכש הפסטיבל אוהדים מרחבי העולם ומצטרף לרשימת 

 אמנים צעירים. האמן פתוחות לקהל וחושפות את הקשרים בין המוזיקאים הידועים לבין

 ת. במסעדה מקומי תפת, נצא לארוחת ערב משובמלון לאחר מנוחה והתרעננות

 

  19.07.30, ג', יום 2יום 

. הערב קונצרט לקראת עומר שומרונישל  בהרצאה נפתח הבוקראת 

, שיתקיים בכנסייה אשון בסמינררט הנצרונצא לק ההרצאה לאחר

הכנר מארק רסיטל של  כלול. הקונצרט ירביהוהמודרנית היפהפיה של ו

 . (Masleev) באאוהפסנתרן דמיטרי מסל (Bouchkov) בוצ'קוב

 בתכנית:

 )"גראן דואו"( 574סונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור ד.  -פרנץ שוברט 

 100וס אופ 2סונטה לכינור ופסנתר מספר  - ברהמס

 134סונטה לכינור ופסנתר אופוס  - שוסטקוביץ'

 ל.יבט נוסף, הפעם באולם הגדול של הפסטנצרוקבשעות הערב נצא ל

גדולי המוזיקאים ההונגריים של זמננו: ם מיינעם ש קונצרט סימפוניו זה

נאג'י -גאבור טקאץ', והמנצח הנפלא (Schiff) הפסנתרן אנדרס שיף

)Nagy-Gábor Takács( . 

 כנית:תב

 )"האבל"( 44סימפוניה מספר  - היידן

 1ר קונצ'רטו לפסנתר מספ - ברטוק

 90סימפוניה מספר  -היידן 

 3לפסנתר מספר  ורטצ'קונ - ברטוק
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  19.07.31, ד'ם וי ,3יום 

 לקראת קונצרט הערב.  עומר שומרונישל  בהרצאה נפתח הבוקראת 

ע רסיטל יבוצבו  ,נצא לקונצרט בוקר בכנסייה של הכפר 11:00בשעה 

 . (Masleev) באדמיטרי מסלאשל הפסנתרן העולה 

 בתכנית: 

פרנץ ליסט , (פהפההי 20מספר ירות מאת שופן )כולל הנוקטורן צי

(, 1רוקופייב )סונטה לפסנתר מספר , פ(Sonata Reminiscenza)נר גרית(, ניקולאי מדטנוה)רפסודיה 

 . ועוד (2ניקולאי מיאסקובסקי )סונטה לפסנתר מספר 

 

קונצרט זה בערב נצא לאחד משיאי הפסטיבל, שיתקיים באולם הגדול. 

 להב שנילי המטאורי ראישרביה בניצוחו של המורת פסטיבל ויציג את תז

ל המוזיקלי הנכנס של הפילהרמונית הישראלית(. הסולן בקונצרט הנמה)

 , מגדולי הסולנים של זמננו.(Matsuev) דניס מצוייביהיה 

 :בתכנית

 הפתיחה ל"מלחמה ושלום" - ייבקופפרו

 3קונצ'רטו לפסנתר מספר  - רחמנינוב

 (1947"פטרושקה" )גירסת  - וינסקירוסט

 
   19.08.1, ה'ם יו ,4יום 

 (Tamestit) הויולן אנטואן טמסטיטטל בכנסייה, בו ינגנו לרסי אצנבבוקר 

 . (Suzuki) מסאאקי סוזוקיוהצ'מבליסט הנודע 

יוהאן סבסטיאן באך. היא תכלול  המוזיקה שלהרת על ט תכנית הקונצרט היא

 טהויבויולה וצ'מבלו(, הסו) 3 -ו 2, 1בה מספר גמ-דה את הסונטות לויולה

 . 2לו מספר (, והסוויטה לצ'לו סוולב)לצ'מ 5הצרפתית מספר 

 

 

 יקאיזהמועורר סקרנות רבה: ערב של מוזיקה ברזילאית בהובלת המהערב, נבקר בקונצרט  19:00בשעה 

  !!!'ילז'ילברטו זהנודע 
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  19.08.2, ו'יום  ,5יום 

רות שתציג את היצי ,עומר שומרונישל ה הרצאפתח בוקר נאת הב

ציג בו ת, 11:00בשעה  נצא לקונצרט בוקר הירהערב. לאח רטנצבקו

במשך תקופת ורביה את פרי עמלה האקדמיה של פסטיבל תזמורת 

  בהמשך.תפרסם תהפסטיבל. תכנית הקונצרט 

 

. פסטיבלביותר ב נבקר באחד מהקונצרטים המסקרנים 20:00בשעה 

לן צ'ה ,(Repin) הכנר ודים רפין בהשתתפות"קונצרט כוכבים"  זהו

 . (Matsuev) והפסנתרן דניס מצויב (Maisky)סקי יאממישה 

המקסים מחזור המיניאטורות על טהרת צ'ייקובסקי:  התכנית היא

מינור, -בלההכבירה  ושלישיית הפסנתר ,סולו(פסנתר ל"העונות" )

 ל כל הזמנים. משיאי המוזיקה הקאמרית ש

 

  19.08.3, שבתיום  ,6יום 

שתציג את  ,עומר שומרוני לש ההרצאח בפתנ קר זהת בוגם א

בשעה  נצא לקונצרט בוקר היצירות בקונצרט הערב. לאחריה

יה רבובל יהאקדמיה של פסטתזמורת  תבצע. בקונצרט 11:00

במשך תקופת הפסטיבל. פרי עמלה חלקו השני של הצגת את 

 רט תתפרסם בהמשך. תכנית הקונצ

סימפוניה השנייה הכבירה של מהלר תבוצע ה וטיבל, בפסה החגיגי שלנבקר ב"פינאלה"  19:00בשעה 

תפו תשצוע יי. בב(Luisi) פאביו לואיזירביה בניצוחו של ו)"התחייה"(. בקונצרט תנגן תזמורת פסטיבל 

, וההרכב (Gubanova) ובאנובהאקטירינה גסופרן -, זמרת המצו(Schultz) גולדה שולץזמרת הסופרן 

 . (Oberwalliser)הקולי 

 

 תל אביב - ציריך -רביה וו 19.08.4  ,'איום  ,7יום 

נים המעניי עיר מקסימה ושלווה שמרבית האתרים ,בירת שווייץ ,(Bern) ברןממלוננו ונצא אל  ניפרדהבוקר 

מפתיע קצת  ,צופים על העירכאשר עומדים על גדת הנהר וקצרה זה מזה.  מרוכזים במרחק הליכה בה

בל אלף תושבים, אבל המרכז העתיק של העיר מוג 130היום  היא עיר קטנה. חיים בהלגלות עד כמה ברן 

את  . המגבלה הזאת עזרה לשמר(Aare) אארכבר מאות שנים על לשון יבשה שנוצרת כעיקול של הנהר 

מה. כל מרכז העיר הוכרז כאתר מורשת מרכז העיר שיש בו אדריכלות ימי ביניימית יפה, ואווירה נעי

  ניסע לנמל התעופה של ציריך לטיסת לילה ארצה.ב, ת ערלקראלמית של אונסק"ו. תרבות עו

 לפנות בוקר. 03:25שעה ב 5.08.19 ,'בחיתה ביום נ
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 : ותהער

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

תאם לשיקול הדעת היה בהינוי יש חיזוי. כלאו ליטה לשל תשאינן ניתנו ו/או בלתי צפויות נותמשת

 .צוות ההדרכההמקצועי של 

 המלון תיבבמבטיה ו/או מקלחת ו או/אוגיות ו/או מיטות ז Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  (2

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

 או מקומות ת המלוןי ביל ידע תעצלחדרים המתב טתנו כגון החלוקהבשלים נושאים שאינם ישנ (3

 או מושב ספציפי בטיסות.  להבטיח חדר מסוים במלוןלא ניתן  ,מטוס. ככללהישיבה ב

לאדם מהמחיר הכולל ואין צורך  אירו 440קוזזו י - איבאופן עצמ טיסותם להזמין לאלו המעונייני (4

 להוסיף  מסי נמל, דלק וביטחון. 

, מוקדם ככל תבבכאלינו את הבקשה  ירוהעבאנא  ,ים במלוןלקבל חדר מסו לכםחשוב אם  (5

ם במלון, היא רית החדהקצא. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי המלון עבירה לביתנ האפשר, ואנו

 . שביקשתםחדרים בלו את הבלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבית המלון ל ש

ארוחה וקילו  8 תיק יד עד קילו, 23כוללים כבודה עד  סויסוה פועתהעם חברת כרטיסי הטיסה  (6

 קלה. 

מושב עם מרווח  בחירה שלו אירו לנוסע 80במחלקת תיירים כרוכה בעלות רגיל בחירת מושב  (7

את ההלוך  ת כוללותהעלויו) אירו לנוסע 130בעלות  הכרוכ ((a seat with extra legroom לרגליים

 . יס מקום פנוי לאחר כרטוסבסההושבה ניתנת על ואת החזור(. 

היא חברת הדגל של שוויץ ונמצאת בבעלות חברת  (Swiss)חברת התעופה השוויצרית סוויס  (8

 נס.אלייסטאר אחברה בברית  (לופטהנזהכמו )רמנית. בעקבות רכישה זו גם סוויס הגלופטהנזה 

 ית סטאר אלייאנס.סע המתמיד שלכם מברופס הרישום את מספר הנורשמו בט אאנ

 .פהת התעודית של חבראספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלע (9

ו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדם סיון שלנלאור הני (10

ערנו, לצ .יום לפני היציאה לטיול 60 -וחר מבכל מקרה לא יאו שמה לטיול,שר לאחר ההראפככל ה

גם ות )הכולל שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיע נוכל להיענות לבקשות של מטיילים, לא

ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם  צדקת(מסיבה מושל ביטול  ויכיס

 .כספם חזרה אתלהם לקבל  הרי שמגיע ,ולל ביטהודיעו לנו ע

ים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח ונות חכמו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתראנ (11

 180פשרת ביטוח יבית ומאליסה אטרקטפוותר. היר הטוב בינסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמח

אירוע ת הביטוח בע י מול חבורתישווי א. כך תיהנו מייצוג ולייום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי

 רישום.בטופס ה . למעוניינים, נא ציינו זאתחזרה לארץובבחו"ל 

מלון ה ובבתי מות בטיסותעליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על מקו חשוב: (12

 השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש שאינן מוחזרות. על מנת . הספקיםבחו"ל

וניינים הינכם מעאם  - יותר שבאפשרותנו להציעהינם הטובים ב ותקרקע והטיסהכי שירותי א לווד

 .נא הקדימו הרשמתכם -זה  טיולבהשתתף ל

 אירו, 75 סךהנחה ב :19.02.14עד לרישום מוקדם מיוחדת  ההטב  (13

ל ולטיפ ליווי של נציג מנתב"ג -ביציאה מהארץ  V.I.Pיבית והצמדה וטיפול רים ללא תשלומ 10 

 טל"ח                                               בביקורת הדרכונים!חון, בצ'ק אין ויטבדיקות הבמאיץ תור ב
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 . רץ היעדרותי התיירות השונים באיוש, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 הרשמתם.  טל"חמקדימים ל בטחת מקוםה -בטיסה פר המקומות ס. לאור מגבלה במ2           

 

 

 

 בנתב"ג! V.I.Pם+תשלומי 10חה לנוסע+אירו הנ 57 :19.02.14ד עם הטבה מיוחדת לנרשמי

 הנחה לנוסעאירו  30: 15-28.02.19 הנחה לנרשמים בין

 1.01.16בות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי תר ימטייל מתמיד עם "קשר

 מאזטיול נוסף  אירו לכל 10אירו עבור הטיול הראשון, ועוד  25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 המחיר כולל 

 ציריךלחזור -הלוך ,SWISS -בוסדירות ירות יש :ותסטי

  ומרכזי פואר* מW Verbier( 5( רביהו W מלוןבלילות  6 לינה:

 ועוד ארוחת ערב משותפת ת בוקרוארוח כלכלה:

  ארגוניומלווה עומר שומרוני הדרכה של  ה:כרהד

 "קשרי תרבות תבל" מטעם            

 ומוניות ם ממוזג על פי התכניתריתיי אוטובוס ורה:תחב

  בארץ מפגש הכנה -

  הרצאות הכנה למופעי הערב -

 תהכוללת אוזניות אישיוקבוצתית מערכת שמע  -

 תרים השוניםלאדמי כניסה  -

     בלבד מקומייםנותני השירותים הל שרת -

 10אירו הנחה,  75: 19.20.14עד לנרשמים  -

ות בבדיק P.I.Vי ה, ליוותשלומים ללא ריבית והצמד

 ין, ובביקורת  הדרכונים.א ן, בצ'קהביטחו

 ינו כוללהמחיר א

  אירו 995: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

ליציאה  י שייקבע בסמוך, כפדלק וביטחון מסי נמל, -

 (אירו 29 -: כ19.02.3 -נכון ל)

, טלפון שתייה, )כביסה, פי אישיהוצאות בעלות או -

 '(וכו סות, הושבה בטיבידור

 למופעיםכרטיסים  -

 אינן מפורטות בתכניתש ארוחות -

 ו היטל שאינם כלוליםמס ו/א הוצאה,כל  -

  הטיול.ל ש הכולל במחירמפורטים ואינם   

 קרקעהסות, שירותי ייים בתעריפי הטשינו -

 לנמ ומיסי  

. מומלץ גם להוסיף (חובהביטוח בריאות ומטען )

של  במקרההכסוי  הטסה רפואית ולוודא את ביטוח

ית לכל נזק שייגרם ראאינה אח)החברה  לביטו

 .ציו במהלך הטיול(ו לחפאלמטייל 

 מטייל ליום(אירו ל 4 -)נהוג כ הסמינר ךתשר למדרי -
 

 םוותשל לי רישוםנה
 

 הרשמה:
 : "תבל "קשרי תרבותאו במשרדי  דוא"ל, בדואר,בפקס, ב בלבד טופס הרשמהבאמצעות  הרישום לסמינר

 but.co.iltar-dialog@kדואר אלקטרוני:  ,7428885-09 :פקס, 2116888-072 :טל. 2503844מיקוד  כפר סבא,, 74 ויצמן' רח

 כמפורט בטופס הרישום. י תשלום:רהסד
   

א וד)יש לו רבות תבל""קשרי ת משרדיב בכתב תכנס לתוקף מרגע התקבלה ,היאשמכל סיבה הביטול, הודעת  * אפשרות ביטול:

 .נויהם אינם ניתנים לשיול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, . מאחר ודמי הביטקבלת ההודעה(

כורטסו  אלא אם, ום וטיפוליל דמי רישלמטיאירו  75ודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט בימי ע 45ול עד במקרה של ביט

 לדמי הרישום והטיפול. פועלב, ואז יתווסף המחיר ם למופעים(סיון כרטי)כג וספיםשירותים נקנו ן, או נטיסות כלשה

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 45% לשלם לחברה סך שדה לפני היציאה, יימי עבו 44 -30מטייל המבטל בין  •

 אש.מוסכם מר יצויטייל כפלמ 65%מי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של י 29 -14מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 85%, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפני היציאה 13 -07ן ביהמבטל  מטייל •

 .היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול יימי עבודה לפנ 6 -ל ביטול החל מ במקרה ש •

 .טל"ח                             .משתתפים 20נימום במי יתותנמ טיולה ציאתי                  ב חג. ה', שאינם ימי חג או ער -ימים א' ימי עבודה: 

. יש לוודא רישום ת אפשרות ביטוללהכולטוח ייסת ב, פולמקביל להרשמהבאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

טוח ביוכנות היצים על סאנו ממל .שונהדרגה ראפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מש

 הביותר. הפוליס אישית ובמחיר הטוביתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  יואל זיו, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"

 יווי אישיג ולמייצוו . כך תיהנרפואי יום מראש לכל גיל ובכל מצב 180תרבות תבל ומאפשרת ביטוח אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי 

 עוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.עת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למב הביטוח מול חברת

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 4288857-09 :פקס, 6888211-072טל: 

 ומעלה מטיילים 30בקבוצה של זוגי  אירו לאדם בחדר 2695: עלות החוויה
 מטיילים 25-29בקבוצה של וגי ם בחדר זדאאירו ל 2795                       
 מטיילים 20-24בקבוצה של ר זוגי לאדם בחדאירו  2995                       

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 עיםפח אירונס - 1920 רביהופסטיבל 
 

                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את מפות האולמות בהמשך אראו נ 

 :י כרטיסים לנא להזמין עבור

 יהקטגור יםעימופה תאריך
 'מס
 סיםכרטי

ר מחי
 כרטיס

 לתשלום

 11:00 שעה 30.7.19
 מארק בוצ'קוב :כנר

 מסלאב דמיטרי :הפסנתרן
Numerote 1   81 אירו  

 19:00ה שע 30.7.19
 נאג'י-קאשט : גאבורניצוח

 סולן: אנדרס שיף
    

  אירו Numerote 1  81 דמיטרי מסלאב :פסנתרן 11:00שעה  31.7.19

 19:00שעה  31.7.19
  ילהב שנ :ניצוח

     ולן: דניס מצוייבס

 11:00ה שע 1.8.19
 יטטמסט אנטואן :ןויול

 סוזוקימסאאקי  :סטהצ'מבלי
Numerote 1  81 אירו  

     ז'ילברטו ז'יל 19:00שעה  1.8.19

  אירו I Numerote 1  32 -פסטיבל היה של האקדמ 11:00שעה  2.8.19

 20:00שעה  2.8.19
 ואדים רפיןכינור: 
 מאיסקי מישה צ'לו: 

 מצוייב יסדננתר: פס
Numerote 1  99 אירו  

  אירו II Numerote 1  32 -פסטיבל הה של יהאקדמ 11:00שעה  3.8.19

     מנצח: פאביו לואיזי 19:00שעה  3.8.19

  סה"כ לתשלום:

  
  

 _______________________________,  תאריך: ____________________________שם: ____________
 

 _____________________________________ ה: חתימ

Salle des Combins - להגדולם האו Category B Category A Premium 

30.07.19 
 19:00שעה 

 רביהובל תזמורת פסטי -קונצרט סימפוני 

 . נאג'י-קאשבניצוח גאבור ט
 סולן: אנדרס שיף.

 אירו 152 אירו 134 

31.07.19 

 19:00שעה 
יה רבוסטיבל תזמורת פ -קונצרט סימפוני 

 סולן: דניס מצוייב. י.להב שנבניצוח 
 אירו 188 אירו 170 אירו  134

1.08.19 
 19:00שעה 

 אירו 152 אירו  134  לאי עם ז'ילברטו ז'יל. ערב ברזי

3.08.19 

 19:00שעה 
(. )"התחייה" 2סימפוניה מספר   -הלר מ

 מנצח: פאביו לואיזי.
 אירו 188 אירו  170 רואי  134

Church of Verbier (Eglise de Verbier) Numerote 1 
 כחול בהיר

30.7.19  
 11:00שעה 

 (Bouchkov) הכנר מארק בוצ'קוב -רסיטל 

 (Masleev)והפסנתרן דמיטרי מסלאב 
 אירו 81

31.7.19  

 11:00שעה 
 ואיר 81 הפסנתרן דמיטרי מסלאב. -ל רסיט

1.8.19 
 11:00שעה  

יט טמסט ן אנטואןהויול -קונצרט קאמרי 

(Tamestit) .והצ'מבליסט מסאאקי סוזוקי 
 אירו 81

2.8.19 
 11:00שעה 

 אירו I. 32חלק  - רביהויה של פסטיבל וקונצרט האקדמ

2.8.19 

 20:00שעה 

, מישה ואדים רפין )כינור( -ונצרט קאמרי ק

 סנתר(.מצוייב )פ יסמאיסקי )צ'לו( ודנ
 אירו 99

3.8.19 

 11:00ה שע
 אירו II. 32חלק  - רביהויה של פסטיבל וונצרט האקדמק
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 הערות

, לכל רגעכם לנו מוריהכרטיסים הש קטגוריותופיעות מ לבטבלאות לעי .1

 בכל אירוע ה,קטגורי

יזכו  -המקדימים להירשם וכה" ז טת "כל הקודםת בשיבחירת הקטגוריו .2

 במקומות הטובים ביותר!

 פופות לזמינות בעת ההרשמהות הכרטיסים כקטגורי .3

סוף  עד, ולכן הכרטיסים שמורים לנו סטיבלהפהמופעים הינם במסגרת  .4

 ר את הרישוםכל האפשר על כן, מומלץ להקדים כ. אשרוארפב

 ה.וההזמנ

 נותםלש לא ניתן לבטלם אוהזמנת הכרטיסים, לאחר  .5

 למושב ספציפיאנו מתחייבים לקטגוריה ולא  .6

ם יכולים כחלופה ללכת לכיתות מעוניינים ללכת לקונצרטיאינם אלו ש .7

 :יהרבווות האמן ביתכ שעות .סיס מקום פנוי()ללא עלות, על ב אמן

30.07.19 - 9:30 ,10:00, 14:30 
31.07.19 - 9:30 ,10:00 ,14:30 

 10:00, אחת בשעה 9:30שלוש כיתות בשעה  - 1.08.19
האקדמיה של הפסטיבל ואין  יש קונצרטים של 3.08.19 -וב 2.08.19 -ב

 כיתות אמן
 
 (ן המטייליםעל חשבו)שה באופן עצמאי יעתכיתות האמן  ה אלההגע *
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Salle des Combins  

 

 

Church of Verbier (Eglise de Verbier)   

 

 



 

 

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

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

 פרטים אישיים - 2019 וורביהב זיקהלפסטיבל המו טופס הרשמה
 4.2.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________עד: ___________________קף בתו

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ___טלפון נייד: _______________________מס' 

 )נא להקיף בעיגול(: חלון/אמצע/מעבר *בתשלוםהושבה 

 _______________________: ___מתמיד נוסע 'מס

 

 2יל מטי

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

______________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 __________________________טלפון נייד: מס' 

 )נא להקיף בעיגול(: חלון/אמצע/מעבר *בתשלוםהושבה 

 _______________________: ___מתמיד נוסע 'מס

 

 .ארוחה קלהו ק"ג( 8אחד ) יד יקת, ק"ג( 23)  מזוודה  אחת לבטן המטוסכוללים  סוויסכרטיסי הטיסה עם חברת התעופה *

  (. )כולל הלוך חזור אירו 130או מושב עם מרווח לרגליים בעלות  אירו  80בעלות גיל ניתן לבחור מושב רלאחר כרטוס, 

 

 ___________: ____מיקוד ____________: _______תובת: _________________________________ עירכ

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

 ______________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 _____________________,  _________________ם:טלפוני  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 __________אחר: ___  פייסבוק  ________ עומר שומרוני אינטרנט   חברים  לטרניוז  ?הטיוללך על  כיצד נודע

 

 

 רות:עה

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

 חותמות. שני עמודים ריקים ל לפחותש בו החזרה ושיצי 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 מקוארם כגון סוגי נישוי התעופה השרותל ע יטהאין שלנסיעות,  ילנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכנ .4

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

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

 :tarbut.co.il-www.k//http 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 - 2019 בוורביה פסטיבלל הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 מטייל בחדר זוגיל 2,695 € *         הסכום לתשלום:

 (91.02.14 עד) - 75 €      הנחת רישום מוקדם:

 (15-28.02.19בין ) - €30      הנחת רישום מוקדם: 

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

   (אירו 995__+ )___ €     : בחדרתוספת ליחיד 

  אירו  _______                   : 1 מטיילסה"כ 

 לנסיעה(ובטחון כפי שייקבעו בסמוך  , דלקמל)לא כולל מיסי נ

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

 זוגית טה מי              טות נפרדותימ 

 2מטייל 

 זוגי רדלמטייל בח 2,695 €*          הסכום לתשלום:

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

 (15-28.02.19בין ) - 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

 

  לחדר       ת  /תףמעוניין/ת בשו  ת/לא מעוניין   

___________________בקשות מיוחדות: _____

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  25-29בוצה של ם ומעלה. בקמטיילי 30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 אירו. 2,995הינו מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  20-24אירו ובקבוצה של  2,795 הינו

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" מטיילים מתמידים בחו"ל. 1.1.16ל אחד אחרי טייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיומ  **

 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.  תשלום במזומן. גמר חשבון עד למפגשעם המשרד לתיאום ה יש ליצור קשר .וקביםעחודשיים 

  כרטיס: __________ ______, מס.____מסוג: ___ איכרטיס אשרבאמצעות-__________-__________-   ,___________

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

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

 (.19.02.14עד תשלומים לנרשמים  10מים )תשלו_____  ב:

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

 בתכנית הטיול.המופיע 

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

 

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

לת אישור יש לוודא קב סי הרישום.ל פי סדר קבלת טפכרטיס אשראי( ועאו 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 לקבוצה, או יחזור, ימתין המטייל במהלך הטיול

 ______________________  חתימה: ______________  תאריך: ______________: __________1שם נוסע 

 ____________________אריך: ________________  חתימה: _______________________  ת_: 2שם נוסע 
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