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 סמינר תרבות, אמנות ומוסיקה 

 בורגסט. פטרנס

 בירת המוסיקה והאמנות
תאריך יציאה: 

24.09.18 
 תאריך חזרה:

29.09.18 
 ימים 6

 

 :לעיר, למוסיקה ולבלט מומחיםבהדרכת 

 

מומחה לאמנות הבלט, בוגר בהצטיינות של אוניברסיטת  - גיא באום

ל בבריטניה. מרצה מבוקש חוד החנית של חקר המחו - רומאמפטון בלונדון

 יקאליים, סוציולוגים ועוד.סאמנות הבלט מהיבטים מולמוסיקה קלאסית, ו

 

 

 

מדריך בכיר  ., בין היתר, עברית ורוסיתהדובר תושב וילנה -יוליק גורביץ' 

 .ומנוסה

 

 

 

סנט  ,האמנותיות בעולם הערים בסמינר זה נחווה את שיא העוצמה התרבותית של אחת

ות המפוארים ביותר שיש לעיר אאמנויות הבמה בתיאטר ברך צפייה במיטד, פטרסבורג

 להציע. 

בעוד שהלילות יוקדשו למופעי אופרה, בלט וקונצרט, בימים נבקר באוצרות האמנות שבכמה 

רמיטאז', המוזיאון הרוסי והמוזיאון הלאומי המהמוזיאונים המפורסמים בעיר בניהם ה

 יקה.סלתיאטרון ומו

, וסביב רחובותיה, גניה וארמונותיה תהינה ערש התרבות והאמנות הרוסיסנט פטרסבורג 

אמנים הגדולים שידע העולם. בסמינר נצפה במספר הטיילו כמה מהמלחינים, המשוררים ו

יצירות מופת בכמה מהתיאטראות המפורסמים בעיר ובכל העולם: "מרינסקי", 

 .חת העונה()לקונצרט פתי "מיכאילבסקי" ובית התזמורת הפילהרמונית

מפגש מיוחד ובלעדי עם סולנית בלט  כלוליהסמינר , מופעים וביקורי המוזיאוןבנוסף ל

מרינסקי הגברת ולריה מרטיניוק, אשר תספר על חייה כרקדנית מקצועית בלהקה הגדולה 

 בעולם, בשיחה עם הקבוצה שתאפשר גם שאלות ותשובות.

 

 וגמאות בתמונה ובצליל. דכל יום יתחיל בהרצאה על קונצרט הערב, בליווי  

 הצהריים.  פסקתהעד  -בהמשך, נצא לסיור בדגש אמנות ותרבות  

שעות אחר הצהריים תהיינה חופשיות, ותוקדשנה גם למנוחה ולהתרעננות, על מנת שנגיע  
 הערב.  מופעבמיטבנו ל
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 מציגים:     
 

 

  בורגסט. פטרנס

 בירת המוסיקה והאמנות
  רהומעשישילוב של חוויה רגשית 

 ואוצרותיה. בורגסט. פטרנסעם , ילמוסיקויזואלי ו ,מפגש ייחודי
 

  רק ב"קשרי תרבות תבל"

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר !
 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:

 
 ורגבסרטפ. טנבמרכז ס 4*אירוח במלון בדרגת  

 

תיחת העונה פ ונצרטקו תוערבים בניהם בלט, אופרבבחירה לקה יסמו מופעי ארבעה 
 התזמורת הפילהרמוניתשל 

 

 רינסקי הגברת ולריה מרטיניוק להרצאה מרתקתמהמפגש עם סולנית בלט  
 

 מוזאוני העירב הדרכת עומק 
 

 הכולל הרצאת מבוא מפגש הכנה מיוחד לפני היציאה לטיול 
 

 לכל מטייל תאישי הקלט ואוזניממערכת שמע קבוצתית, הכוללת  
 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -היציאה לטיול  תחיוב כספי רק לאחר הבטח 
 

תיחת העונה של פ קונצרטלרטיס חינם כ :81.60.12רשמים עד נלמיוחדות  תוהטב 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 כן עדו התזמורת הפילהרמונית
 

 "קשרי תרבות תבל" 
 ! חוויה מתרבות אחרת
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 :הסמינרתכנית 
 

  בורגסרט. פטנס - ת"א 18.9.24' ביום  ,1יום 

עיר לתביא אותנו , יםיצהרשעות הב ל אביבמתטיסה ישירה 

  .(St. Petersburg) בורגסט. פטרנסהתרבות המופלאה, 

קצר סיור היכרות  לעיר נערוךבדרכנו משדה התעופה 

נשהה בחמשת הלילות בו  מלוןל נגיע .סביבהראשוני עם הו

 הבאים.

תרשמות לסיור הברגל נוכל לצאת לאחר ההתארגנות במלון 

 .סביבת המלוןעם 

 

 

  אותלוהאופרה  -שדרות נייבסקי  - סודותיו של ההרמיטאז' 18.9.25 'גיום  ,2יום 

האופרה ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה על  לאחר

לביקור נצא  ההרצאהלאחר . בה נצפה הערב "אותלו"

אחד המוזיאונים , )Museum) Hermitage הרמיטאז'במוזיאון 

הכולל למעלה  ,והחשובים ביותר בעולם הגדולים, הוותיקים

 מיליון יצירות אמנות מכל העולם ומכל התקופות. 3 -מ

הרמיטאז' מוצג בין היתר בארמון ההאוסף הכביר של 

החורף, מבנה ששימש כמושב רשמי של הצארים הרוסים. 

יר, ונתרשם מהפנורמה המרתקת של הע נהר הנייבהלאורך חזרה לכיוון המלון בתום הסיור ניסע 

את הכנסיות האורתודוקסיות הרוסיות המרשימות. ונראה את הארמונות המפוארים שבסגנון הבארוק 

 בדרכנו למלון. המפורסמות והיוקרתיות )Bovlevard Nevsky( בסקייישדרות נלאורך  ניסעלבסוף 

תיאטרון  שלהחדש  באולם לאופרהבשעות הערב נצא  

ה הוגדר כבר על אולם ז .)Theatre Mariinsky( המרינסקי

ידי מבקרים מהעולם כולו כאחד מן האולמות המשובחים 

והנפלאים ביותר, שהאקוסטיקה בו מדהימה. הגדיל אחד 

מחשובי המגזינים הגרמנים למוסיקה, אשר הגדיר את 

 .כ"סטרדיוואריוס של אולמות הקונצרטים"האולם 

, ג'וזפה ורדישל  "אותלו"צפה באופרה נ 19:00בשעה 

שבת לאחת מפסגות אמנות האופרה לכל טנור, כשאת אותלו יבצע אחד הטנורים המוערכים יצירה שנח

  ולדימיר גלוזין.בימינו זוכה תואר "אמן העם של רוסיה" 

 הפסקות( 3דקות, וכולל  40 -, נמשך כשלוש שעות ו19:00)המופע מתחיל בשעה 
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 ל הקסםהאופרה חליובמבנה המפקדה הרמיטאז' ה 18.9.26 'ד, יום 3יום 

"חליל האופרה על לאחר ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה 

למוזיאון נצא בנסיעה קצרה  בסיום ההרצאה. הקסם"

במחלקה של ונמשיך את הביקור  ההרמיטאז'

ם. התערוכה יפוסט אימפרסיוניסטהטים ויסיונאימפרסה

מול  ,הקבועה נמצאת בבניין של המטה הכללי לשעבר

באולמות המרווחים מוצגים  .בו ביקרנו אתמול ארמון החורף

מונה, רנואר, דגה, ואן גוך, סזאן, של  יצירות מופת

בתום הסיור המהפנט נחזור למלון  ועוד אמנים אחרים רבים וטובים. מאטיס, פיקאסו, קנדינסקי

לתיאטרון הערב נצא  בשעותלמנוחה לקראת המופע. 

 1833 -שנוסד כבר ב )Theatre Mikhailovsky( מיכאילובסקי

אז היווסדו נחשב תיאטרון פורץ דרך וחדשני, בעודו שומר ומ

זהו תיאטרון  .גם על האיכויות הקלאסיות של הפקותיו

נצפה  19:00מעוצב בסגנון קלאסי מפואר ועשיר. בשעה 

של אחד מגדולי המלחינים שידע  "חליל הקסם"באופרה 

 .וולפגנג אמדאוס מוצרט ,העולם

 .וש שעות, וכולל הפסקה אחת, נמשך כשל19:00המופע מתחיל בשעה 

 

  הפילהרמוניתהתזמורת  -מוזיאון דירה  - יקהסלתיאטרון ומו מוזיאון 18.9.27' היום  ,4יום 

 הערב. קונצרטעל חרי ארוחת הבוקר, נתכנס להרצאה א

 יקהסבמוזיאון הלאומי לתיאטרון ומוהבוקר נבקר 

)heatre & MusicTMuseum of ( ךיהמשואגף ל כנסשם נ 

נהנה מסקירה מקיפה של פריטים נדירים וות הבלט לאמנ

 ה שלמההיסטוריה של הבלט הרוסי. נתוודע להתפתחות

אמנות הבלט על סגנונותיה השונים ולהשפעתה על עולם 

 האמנות בכלל. 

של  )Museum) Dira הלמוזיאון דירנמשיך  לאחר מכן

נלמד על חיי היום יום  ,)Korsakov-Nikolai Rimsky( קורסקרוב-ניקולאי רימסקי המלחין הרוסי הנודע

המפורסמת, נראה את חפציו האמתיים ואפילו תהיה הזדמנות למעוניינים לנגן  "שחרזאדה"של מלחין 

 נחזור למלון.לאחר הביקור בפסנתר האותנטי של המלחין. 

 

סולנית  ,ולריה מרטיניוקבשעות אחר הצהריים נתכנס לפגישה במלון עם גברת 

להרצאה על בלט, חייה כרקדנית וחשיבות  ,יאטרון המרינסקיבלהקת הבלט של ת

ללו"ז  נוסף בסמוך למועד ובהתאם אישורל כפוףהתחום בתרבות הרוסית )המפגש 

 הסולנית(.
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 שלפתיחת העונה  קונצרטלנצא יחדיו  בשעות הערב

בניצוחו של  ,פילהרמונית סנט פטרסבורגתזמורת הה

טו לכינור מאת קונצ'ר תנגןאשר  ,ניקולאי אלכסייב

סימפוניה  :רחמינובאת היצירה הקלאסית של ו ברהמס

היצירה המפורסמת ידועה כאחת המאתגרות מבחינה  .3מספר 

  טכנית ברפרטואר הקלאסי.

 

 .חתא, נמשך כשעתיים, וכולל הפסקה 20:00המופע מתחיל בשעה 

 

  הבלט סינדרלה -המוזיאון הרוסי הממלכתי  18.9.28' ויום  ,5יום 

  .סינדרלההבלט חרי ארוחת הבוקר נתכנס להרצאה על א

 ,)Russian Museum( במוזיאון הרוסי הממלכתי נצא לביקורהיום 

אלף  400בו אוסף של אמנות רוסית מכל התקופות, הכולל מעל 

אוסף עשיר של איקונות רוסיות נמצא בו פריטים. בין היתר 

סיים כמו הנה מיצירות המופת של ציירים רוי. נ12 -מהמאה ה

רפין, אנטוקולסקי, וורובל, ברולוב, איווזובסקי, סרוב, 

פטרוב ניהם יוגם מהתמונות של המודרניסטים הרוסים ב לוויתן

ואחרים. בתום הביקור נחזור  שאגאלוודקין, קוסטודייב, 

  למלון למנוחה לקראת מופע הבלט בערב.

 הקלאסי,נצא יחדיו פעם נוספת לביקור בתיאטרון בערב 

בו נסיים את הסמינר עם יצירת המופת של  והעשיר ארהמפו

. כיאה לחדשנות של תיאטרון סינדרלה -בלט ניאו קלאסי 

המיכאילובסקי, הפקה מיוחדת זו משלבת בתוך המוטיבים של 

אמנות הבלט הקלאסי אלמנטים מודרניים של וידיאו ארט 

 ואפקטים ממחושבים, המציגים חוויה ויזואלית ואמנותיות ייחודית

 סרגיי פרוקופייב.של  ותהבלט הגדול מיצירות אחתלצלילי 

 .הפסקות 2דקות, וכולל  20 -ו כשעתיים, נמשך 19:30המופע מתחיל בשעה 

 

 ת"א - מוזיאון הפברז'ה 18.9.29 שבתיום  ,6יום 

צא לביקור אחרון אך יוקרתי ביותר לאחר ארוחת הבוקר במלון, נ

 4000 -מ הכולל יותר  ,)Museum) ebergaF במוזיאון פברז'ה

עבודות תכשיטים ואמנות דקורטיבית, עשויי זהב, כסף, פורצלן 

וברונזה. גולת הכותרת של האוסף הן ביצי הפסחא הקיסריות 

שנוצרו על ידי קרל פברז'ה עבור משפחת הצאר הרוסי. בתום 

 הסיור המרתק נמשיך לשדה התעופה לטיסה חזרה.
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 : ותהער

לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית תכנית הטיול המופיעה  .1

מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה 

 .ההדרכה ו/או מנהל הסמינרצוות או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של 

 במלון כחדרים ללא עישון. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח חדרי אנו מזמינים את כל החדרים .2

Non-Smoking  ו/או מיטות זוגיות בבית המלון ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק בחדר

 תהייה כמובן מקלחת או אמבטיה(.

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

של מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות מראש 

 ישיבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון. 

מוקדם ככל , בכתב ,במידה שחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבקשה .4

ור ונדגיש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון היא של האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון. נחז

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

 אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. .5

ות בטיסות ובבתי עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומ .6

מלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר יאפשר 

סות הינם הטובים ילנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והט

  ביותר שבאפשרותנו להציע.

ן הכרטיסים שמורים לנו עד האופרה, ולכבתי המופעים הינם במסגרת תוכנית המנויים של  .7

 על כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמנה. . אשר21.06.18

פרטים  -מחירי המופעים אינם כלולים במחיר, ניתן לבחור את הקטגוריה והמחיר לכל אירוע  .8

 בנספח אירועים. 

 רוע.יההרצאות פתוחות לכל המשתתפים, גם אם לא רכשו כרטיסים לא .9

 קשר לאחר ההרשמה לאישור הזמנת הכרטיסים לאירועים שיתקיימו בערבים.  כםאנו ניצור את .10

 טל"ח
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 תשלומים  6 -ו לקונצרט הפילהרמונית חינם כרטיס :18.60.21עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

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

 

 המחיר כולל: 

  .בורגסט. פטרנלס ותישירו סדירות תטיס טיסה:     

  .כוכבים 4ברמת  ,מרכזי, Demetraמלון  לינה:      

  לאורך כל הטיול.ארוחות בוקר  כלכלה:  

 הסעות על פי התכנית. :תחבורה

מדריכים מצוות ההדרכה של "קשרי שני  הדרכה:  

 .תרבות תבל" ומנהל ארגוני

 בארץמורחב מפגש הכנה  -

 הרצאות הכנה למופעים המוסיקליים -

  תואישי ותוזני, כולל אקבוצתיתמערכת שמע  -

 כמפורט בתוכניתדמי כניסה לאתרים  -

 מסים עירוניים -

 מקומייםנותני שירות לתשר  -

  :18.60.21עד לנרשמים הטבה מיוחדת  -

 חינם לקונצרט התזמורת הפילהרמוניתס כרטי

 .ללא ריבית והצמדה תשלומים 6 -ו 

 המחיר אינו כולל:

 .דולר 395בסך  זוגיבחדר  יחידתוספת ל -

 נסיעה ע"י ל כפי שייקבע בסמוך: מיסי נמל, דלק ובטחון -

  ($ 110 -כ :9.06.18 -. )המחיר נכון לחב' התעופה  

 .וחות שאינן מפורטות בתכניתאר -

 כניסות למופעים בערבים  -

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

 .הטיולכל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

 .הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 ל, שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמ -

 .9.06.18 יךהדלק והביטחון, החל מתאר   

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

לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול. 

ו/או לחפציו שייגרם למטייל  לכל נזקהחברה אינה אחראית 

 במהלך הטיול. שהיא מסיבה כל

 למטייל ליום(. דולר 6 -כ הטיול )נהוג למדריכיתשר  -

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:  

 . 4425038כפר סבא, מיקוד  74ויצמן  רח' בדואר: או פקס, בדוא"להרישום לטיול באמצעות טופס הרשמה בלבד ב

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

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:
 

במשרדי "קשרי  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** ות ביטול:אפשר 

הם דמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שמאחר . (יש לוודא קבלת ההודעה)תרבות תבל" 

 .אינם ניתנים לשינוי

אלא , )שלא יוחזרו בשום מקרה(למטייל  $ 75למעט , לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועל, ואז יתווסף המחיר )כגון כרטיסים למופעים( כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אם

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 45%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 30-20מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 65%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19-14המבטל בין  מטייל •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 85%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13-7מטייל המבטל בין  •

 .מלוא מחיר הטיולישלם המטייל את הטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מבמקרה של ביטול  •

 טל"ח      משתתפים.       20יציאת הטיול מותנית במינימום   ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימים א' ימי עבודה: 
 

 הכוללת אפשרות ביטול, במקביל להרשמה פוליסת ביטוחאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

י הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה יש לוודא שפוליסה זו תכסה את דמ .רישום

פוליסת נסיעות לחו"ל  ךל שיתאימו, בביטוח" "זיו פתרונות חכמיםאנו ממליצים על סוכנות הביטוח  ראשונה.

. כך לכל גיל ולכל מצב רפואייום מראש  180 בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה מאפשרת ביטוח

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום.ובחזרה לארץמול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל  ליווי אישימייצוג ותהינו 
 

 dialog@k-tarbut.co.ilדוא"ל:  09-7428885פקס.   072-2116888טל':      

                                               

 
 

 ומעלה מטיילים 25בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  $ 1,895: עלות החוויה
 מטיילים 20-24בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  $ 1,995                 

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

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

 8 

 עיםנספח אירו - בורגסט. פטרנסמוסיקה ואמנות ב
 

   

                  "חליל הקסם" האופרה 26.09.18         האופרה "אותלו" 25.09.18 
 תאטרון מרינסקי                                                                  תאטרון מיכאילובסקי                 

 

 

 

 
 

       
 

  

 " סינדרלה" בלט 28.09.18                                        קונצרט פתיחת העונה  27.09.18

 תאטרון מיכאילובסקי                                               של התזמורת הפילהרמונית        

 

 

 אולמות בהמשך.ראו נא את מפות ה

 

 

  מחיר קטגוריה מס' כרטיסים מופע תאריך

    "אותלו" האופרה 25.09.18

    "חליל הקסם" האופרה 26.09.18

    התזמורת הפילהרמונית                                         27.09.18

    הבלט "סינדרלה" 28.09.18

  סה"כ לתשלום:

 
 הערות

 

יזכו במקומות  -המקדימים להרשם  וריות בשיטת כל הקודם זוכה!ניתן לבחור את הקטג .1

 הטובים ביותר!

 קטגוריות הכרטיסים כפופות לזמינות בזמן ההרשמה. .2

. אשר 21.06.2018 עד, ולכן הכרטיסים שמורים לנו המינויים המופעים הינם במסגרת תכנית .3

 על כן, מומלץ להקדים ככל האפשר את הרישום וההזמנה.

 הכרטיסים לא ניתן לבטלם או לשנותם. לאחר הזמנת .4

 

 שם: ___________________________.

 ________.____תאריך: ____________

 ___._____חתימה: ________________

 מחיר קטגוריה
2 $90 

 מחיר קטגוריה
2 $59 

 מחיר קטגוריה
2 $75 

 מחיר קטגוריה
1 $49 
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  מות אולמפות ה 

 

Concert Hall Mikhailovsky 

 חליל הקסם, סינדרלה

Mariinsky II 

 אותלו
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 בית התזמורת הפילהרמונית



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים - 2018 יקלי בסט. פטרסבורגסלסמינר מו הרשמהטופס 
 12.06.2018, 1נספח לתוכנית מס' 
 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 טלפון נייד: _____________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני/רגיל/דיאבטי/אחר: ______

 __________: ____Sky Teamנוסע מתמיד של  מס'

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 ______________בתוקף עד: _______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 טלפון נייד: _____________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני/רגיל/דיאבטי/אחר: ______

______________ :Sky Teamשל מס' נוסע מתמיד 

 ליטליה, דלתא, טארום ועוד(, אKLMכוללת את חברות התעופה אירופלוט, אייר פראנס,  Sky Team )ברית התעופה

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר  גיא באום   ?הטיולנודע לך על כיצד 

 

 

 הערות:

 .ובבית המלון , במופעים, בטיסותטיולטופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו  .1

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

גי ארוחות ו/או על שרותי התעופה השונים כגון סו אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kניתן לקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

 .הביטול

  לאחר המילוי וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח  .6

 tarbut.co.il-dialog@kלדוא"ל: או  7428885-09לפקס:  

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

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

 

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


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 2עמוד 

 כספים - 2018יקלי בסט. פטרסבורג סלסמינר מו הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 

 למטייל בחדר זוגי  $ 1895*                 הסכום לתשלום:

 )*(  - $ _____    **   הנחת מטייל מתמיד:

   ($395+ ) $ _____           : בחדר ליחיד תוספת

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

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

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 

 למטייל בחדר זוגי  $ 1895 *          הסכום לתשלום:

 (*)  - $ _ _____ ** הנחת מטייל מתמיד:

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 דולר_______                : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

מטיילים  20-24בקבוצה של מטיילים ומעלה.  25מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  דולר 1895המחיר  *

 .אדם בחדר זוגיל דולר 1995המחיר 

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

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

 _________________________________________________________________________ בהם השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם $ 700 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  .החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד)

ראי על פי סעיף דמי הביטול , החברה רשאית לחייב את כרטיס האשמכל סיבה שהיאבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, 

 המופיע בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

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

 

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

יש לוודא  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן בפועל

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

ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות  למוגבלים בהליכה. במידה אינו מתאיםאך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.ללהפריע למטייל במהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו 

 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ____________________ך: ________________  חתימה: ____: ____________________  תארי2שם נוסע 

 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

