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הנחיות כלליות לרישום 
לפעילות עמותת המורים

ככלל, פעילות עמותת המורים מיועדת לעמיתיה. עמית יכול להשתתף פעם אחת בלבד בסבסוד במהלך שנה קלנדרית 
בפעילות עיון ותרבות הכוללת לינה בארץ או בחו"ל.  ההנחיות המתייחסות לכל פעילות ומגבלותיה מפורטות בפרסום 

של כל פעילות בחוברת גוונים וגם / או  באתר האינטרנט וגם / או בחוברת גוונים הדיגיטלית. 

עמית יכול להירשם לפעילות נוספת ללא סבסוד, אולם יש תיעדוף ברישום לעמית שלא ניצל זכאות.

עמותת המורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי ההשתתפות, התכנים, מקומות האכסניה והתנאים 
הלוגיסטיים בכל פעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

רישום לפעילות
https://n.tmura.co.il/amuta :הרישום לפעילות עמותת המורים יבוצע באמצעות אתר האינטרנט המאובטח

הרישום מתבצע בכפוף לעיקרון "כל הקודם זוכה" לעמית שלא ניצל זכאות.

לבירורים ושינויים ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון: 2344 * שלוחה 2 או במוקד העמותה בטלפון 03-9748287 
בימים א'-ה' בין השעות 20:00-08:00 וביום ו' בין השעות 14:00-09:00.

מספר המשתתפים בכל פעילות מוגבל. 

ביצוע בפועל של כל פעילות מותנה במינימום משתתפים כפי שתקבע עמותת המורים מעת לעת.

הרישום יסתיים עם סיום הפעילות או כשיאזלו המקומות העומדים לרשות העמותה על-פי המוקדם מבין השניים.  

אישור הרשמה

ככלל אישור רישום באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון – הוא סופי, למעט אם תימסר הודעה אחרת על-ידי 
העמותה.

עם סיום ההרשמה, נשלחים לעמיתים אישורים בשתי הדרכים הבאות: 

* SMS לטלפון הנייד המצוי במערכת. 

* דוא"ל לכתובת המצויה במערכת.  

שלהם,  האישית  שלי"  ב"ההזמנות  האינטרנט  באתר  לוודא  העמיתים  באחריות                            
                                          כי הרישום מאושר, הזמנתם קיימת ובהתאם לפרטים שהוזמנו. 

הקבלות על התשלום ממוענות למשלם עבור הפעילות. זכאי להשתתף בפעילות רק מי שרשום בקבלה בתואר 
"פרטי הלקוח" (לאו דווקא המשלם). 

לנוחיותם של העמיתים, ניתן להפיק קבלה בגין ביצוע התשלום מופיעות באתר האינטרנט באזור האישי ב" ההזמנות 
שלי" של כל עמית. 

כל חומר אודות הרשמת עמיתים לפעילות העמותה, מצוי באתר ב"ההזמנות שלי" האישית של כל עמית. למען 
הסר ספק יובהר כי לא יישלחו דברי דואר בנושא.

עמיתים שנזקף להם חוב כספי ברישומי העמותה, מכל סיבה שהיא, או ניתנות הגבלות בכל נושא שהוא, עלול 
ותימנע השתתפותם בפעולות העמותה. 

נלווים לפעילות

העמותה אחראית לכל דבר ועניין רק לפעילות עבור עמיתים, נלווים, ככל שיהיו, יטופלו אך ורק על ידי הגורם המתפעל 
ואין לעמותה אחריות  בעניינם לכל דבר ועניין

נלווה  ו/ או ילדים רשאים להשתתף אך ורק בפעילות המאפשרת השתתפות נלווה ו/ או ילדים ובכפוף לרישום מוקדם 
ותשלום עבור הנלווה.  ככל שנלווה ישתתף בפעילות התוכן של העמותה הוא יחויב בתשלום עלות הפעילות.

הנלווה לא יהיה חייב להשתתף בפעילות העמותה. 

במקרה שהעמית יבטל את השתתפותו, תבוטל גם השתתפות הנלווה ויחולו על שניהם תנאי הביטול על-פי נהלי 
העמותה.
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ככלל אישור רישום באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון – הוא סופי, למעט אם תימסר הודעה אחרת על-ידי 
העמותה.

עם סיום ההרשמה, נשלחים לעמיתים אישורים בשתי הדרכים הבאות: 

* SMS לטלפון הנייד המצוי במערכת. 

* דוא"ל לכתובת המצויה במערכת.  

שלהם,  האישית  שלי"  ב"ההזמנות  האינטרנט  באתר  לוודא  העמיתים  באחריות                            
                                          כי הרישום מאושר, הזמנתם קיימת ובהתאם לפרטים שהוזמנו. 

הקבלות על התשלום ממוענות למשלם עבור הפעילות. זכאי להשתתף בפעילות רק מי שרשום בקבלה בתואר 
"פרטי הלקוח" (לאו דווקא המשלם). 

לנוחיותם של העמיתים, ניתן להפיק קבלה בגין ביצוע התשלום מופיעות באתר האינטרנט באזור האישי ב" ההזמנות 
שלי" של כל עמית. 

כל חומר אודות הרשמת עמיתים לפעילות העמותה, מצוי באתר ב"ההזמנות שלי" האישית של כל עמית. למען 
הסר ספק יובהר כי לא יישלחו דברי דואר בנושא.

עמיתים שנזקף להם חוב כספי ברישומי העמותה, מכל סיבה שהיא, או ניתנות הגבלות בכל נושא שהוא, עלול 
ותימנע השתתפותם בפעולות העמותה. 

תשלום

התשלום עבור כל פעולות עמותת המורים יבוצע בכרטיס אשראי בלבד. 

פריסת תשלומים ללא ריבית תתאפשר כאשר: 

* התשלום מעל 700 ₪ -  2 תשלומים. 

* התשלום מעל 1,500 ₪ -  3 תשלומים

עלויות פעולות הכוללות לינה
2 אנשים בחדר ועל פי הגדרות העמותה לגבי מקומות  מחירי הפעילות הכוללת לינה מבוססים על תפוסת של 

ייחודיים מעת לעת.  
עמית שיירשם פעילות הכוללת לינה ללא נלווה, יחויב בעלות חדר ליחיד. 

מספר חדרי היחיד מוגבל. 
בכנסים אין חדרי יחיד, שני עמיתים הנרשמים ביחד מהווים יחידת חדר זוגי אחת.  בנסיבות ביטול תוך 24 שעות 

לפני האירוע או אי הגעה של אחד מהם, החדר  ייחשב לחדר ליחיד. 

תכנית הפעילות

תכניות המתייחסות לכל פעילויות העמותה מתפרסמות באתר האינטרנט, כחודש לפני הפעילות והן מיועדות אך 
ורק לעמיתים.

באחריות העמיתים להתעדכן ולהצטייד בתכנית הפעילות מתוך אתר האינטרנט. 

יופיע באתר האינטרנט או בהודעה פרטנית בדרכי התקשרות  כל עדכון או שינוי בשעות, מקום, מרצה וכדומה 
המקובלים בעמותה ועל פי קביעת העמותה. 

כל בקשה לשינוי בהזמנה קיימת יש להפנות  ישירות רק  לגורם הממונה בעמותת המורים. בהודעת מייל בכתב 
על-ידי המזמין בלבד. לא תשונה או תבוטל הזמנה שאינה על-ידי המזמין.

כל בקשה לבצע שינוי בהזמנה קיימת (שינוי תאריך, מלון, סוג פעילות, החלפת עמית בעמית אחר וכדומה), 
דינה כביטול השתתפות בפעילות כמפורט בסעיף "תנאי ביטול" דלהלן. במקרה כזה יש לבצע הזמנה חדשה. 

שינויים בהזמנות

עמותת המורים מעדכנת את עמיתיה הרשומים לפעילויות בסמוך לכל אירוע, על כל שינוי 
לעקוב  העמיתים  באחריות   .sms באמצעות  נשלחות  ההודעות  נרשמו.  אליה  בפעילות 

אחר ההודעות בטלפון הנייד שלהם.
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תנאי ביטול
ובפקס   המורים.  עמותת  בעמוד  ובאתר  קשר"  ב"צור   ,03-9748287 המידע,  למוקד  בטלפון  פעולות  לבטל  ניתן 
036928223 עם קבלת sms  על ביטול ההזמנה, ניתן להזמין פעילות חלופית באתר ההזמנות והכל בכפוף לנוהל 

החזרים כספיים וביטול רישום.
ככלל רשאית העמותה בנסיבות ביטול הזמנה ו/או רישום לפעילות, לגבות דמי ביטול

*  פעילות הכוללת לינה: 50 ₪ להזמנה.
*  פעילות ללא לינה: 25 ₪ לאדם.

שיעור החיוב בגין דמי ביטול  לכל פעילות יקבע על-ידי העמותה מעת לעת ויפורסם.  
מחיר הטובין ו/או ערך השירות לעניין חישוב דמי הביטול ו/או שיעור החיוב הכספי יהא עלות האירוע ולא העלות 

המסובסדת המופיעה בפרסומים השונים.

.1

.2

ביטול בתוך 72 שעות – 3 ימים קלנדריים יהיה פטור מחיוב בדמי ביטול והעמית יזוכה במלוא הסכום ששילם. 
דמי הביטול יחויבו אחרי 72 שעות ממועד ההזמנה.

סמינרים  למעט  טיפול  דמי  בניכוי  החזר  יבוצע  הפעילות,  של   המתוכנן  למועד  קודם  ימים   21 חלפו  טרם 
תישלח  עדכון  הודעת  התעופה,  חברות  הוראת  ע״פ  הינו  וביטולים  שינויים  סיום  מועד  אשר  בחול  לימודיים 

לעמיתים בסמס.
ביטול הזמנה ו/או רישום בטרם חלפו 21 ימים מיום ביצוע ההזמנה ו/או הרישום פטור מחיוב  ובלבד שהביטול 

ייעשה 7 ימי עסקים לפחות, קודם למועד תחילת השירות ו/או הפעילות.
שינוי הזמנה לפעילות, בטרם חלפו  21 ימי עסקים, קודם למועד הפעילות, יחויב דמי טיפול. 

לא ניתן לבצע כל שינוי ברישום  3  ימים ופחות בטרם מועד הפעילות.
בכל מקרה של אי הגעה לפעילות שאינם עומדים בתנאים המפורטים לעיל, לא יהיה זכאי העמית ו/או הנלווה 

להחזר כספי למעט אם החליטה ועדת חריגים אחרת. 
פנייה להחזר בשל שינוי או ביטול בחלוף 6  ימי עסקים או פחות  לפני הפעילות, תישקל לגופו של עניין ותועבר 

לוועדת חריגים.
מקום שנבצר מהעמית להשתתף בפעילות אליה נרשם( לדוגמה: בשל אשפוז או פטירת בני משפחה מדרגה 
להמצאת  בכפוף  ביטול  דמי  ניכוי  ללא  מלא  החזר  ויבוצע  ששילם  הסכום  במלוא  העמית  יזוכה  ראשונה) 

אסמכתה רלוונטית.
ו/או בקשת החזר כספי  תהא  בפניה בכתב לעמותה באמצעות ערוצי ההתקשרות  ו/או שינוי  הודעת ביטול 

האפשריים בעמותה . 
חויבה העמותה על ידי בית המלון בעלות פעילות עם לינה שהעמית ביטל – העמית יחויב במלוא העלות למעט 

אם החליטה ועדת חריגים אחרת חריגים לפי העניין..
ביטול פעילות ללא לינה בתוך 7 ימי עסקים או פחות בטרם יום הפעילות לא תזכה בהחזר .

ביטול פעילות שעלותה פחות מ- 50 ₪ לא תזכה בהחזר.
ביטול רישום והשתתפות  בקורס החל מהפגישה השנייה ואילך לא תזכה בהחזר.
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3.   פטור מדמי ביטול 
פטור מדמי ביטול יינתן גם במקרה הבאים:

א.  מקום שהאירוע בוטל  ע"י העמותה.
ב.   מקור הטעות בעמותה.

ג.  ביטול או שינוי פעילות על-ידי העמיתים בתוך 24 שעות מההזמנה המקורית.
כל בקשה להחזר כספי תהה מנומקת, בצירוף אסמכתאות ותוגש לעמותה בכתב בלבד. 

את הבקשה ניתן להעביר במכתב בפקס 03-6928223 או ב"צור קשר" באתר או במוקד בטלפון: 03-9748287
עמותת המורים, על-פי שיקול דעתה, תבדוק אם קיימת זכאות להחזר כספי.  אם הזכאות תאושר, ההחזר יבוצע עד 
90 יום מיום הביטול או החיוב, המאוחר מבין השניים. הזיכוי יהיה בכרטיס האשראי באמצעותו שולם  לא יאוחר מ- 

החיוב הפעילות. 

לבירורים בנושא החזרי כספים לאחר קיום האירוע ניתן להתקשר למחלקת הנהלת חשבונות 
בטלפונים: 03-6928203 או 03-6928208.
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הגעה לפעילות
לכל פעילות נדרש להגיע עם תעודה מזהה רשמית של העמית הכוללת תמונה עדכנית. 

כרטיס חבר בהסתדרות המורים אינו מהווה אמצעי זיהוי, למעט אם בכרטיס יש תמונה ומספר תעודת זהות.  
עמית אשר שמו אינו מופיע ברשימות המשתתפים המצויות בידי הדיילים בפעולות השונות, לא יהיה רשאי להשתתף 

באותה פעילות למעט אם תחליט העמותה אחרת.
לשוהים בבתי מלון או בסמינרים לימודיים בחו"ל: 

התנאים,  מכלול  בדבר  המידע  את  המלון   בית  עם  ולברר  בדיקה  לבצע  העמיתים  באחריות  במלונות:  שירותים 
השירותים והמתקנים המסופקים על ידי בית המלון .  

ככלל קבלת חדרים מתבצעת :  החל מהשעה 15:00.  
ככלל פינוי חדרים מתבצע : באמצע השבוע: עד השעה  11:00. 

בשבתות: בשעה 16:00 פינוי חדרים. דתיים בצאת השבת - אלא אם צוין אחרת בתכניה.  
תשלום עבור אקסטרות  (מיני בר, טלפונים, שימוש במתקני המלון וכיו"ב') ,ייפרע על-ידי העמית בהתחשבנות ישירה 

מול המלון ויהיה באחריותו הבלעדית. 
לסיורים מומלץ להצטייד בנעלי הליכה נוחות ובציוד מתאים לאופי הסיור (שתייה, כובע, משקפי שמש). 

כל האמור לעיל בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.

כי הוא מודע לתקנון העמותה, לנהלי העמותה  והצהרה של העמית,  התשלום עבור הפעילות מהווה אישור 
ולמכלול ההנחיות ונהלי הרישום לפעילות העמותה וכי הוא מסכים לקיים את הנחיות העמותה כמפורט לעיל, 
לרבות: חובת השתתפות מלאה בכל האירועים הנערכים במסגרת הפעילות אליה או כל חריגה מהנהלים אשר 
מקנה  לעמותת המורים זכות לדרוש תשלום מלא ו/או זכות למנוע השתתפות העמית בפעילויות בעתיד לפרק 

זמן קצוב ובכפוף לשימוע.

הצהרת העמית

כללי
לעמותה שמורה הזכות בהתאם  לשיקול דעתה ובשל מגוון אילוצים שונים  להחליט על ביצוע שינויים בתאריכים, 
תכניות, אירועים, סדנאות, בתי מלון וסיורים. העמותה לא נושאת באחריות  לתקלות שעלול וייגרמו עקב אספקה ו/או 

ביצוע לקוי של שירות  או מוצר זה או אחר במהלך הפעילות לגבי העמיתים. נלווים אינם מטופלים על ידי העמותה.

עמותת המורים אינה נושאות באחריות כלשהי לנזקי גוף ורכוש העלולים להיגרם למשתתפי הפעילות ותלונות בקשר 
לשירותים ו/או לפעילות יש להפנות ישירות לנותן השירות ו/או הפעילות וכי עמותת המורים איננה נושאת באחריות 

כלשהי  לנזקי גוף ו/או רכוש  כאמור לעיל. 

ייתכנו  טעויות שנפלו בשגגה במסגרת הפרסום ובכלל זה לעניין מחירים ומרכיבים  , כי  ידוע לו  העמית מצהיר כי 
ו/או דרישה  ו/או תביעה  כל טענה  מוותר על  הוא  כי  . העמית מצהיר  ו/או הפעילות  אחרים  בקשר עם השירותים 
בקשר  והתניות  הקובע  הרישום  כי  הסכמתו  את  בזאת  ונותן  באתר  ו/או  בחוברת  בפרסום   טעות  על  המתבססת 
לשירותים ו/או לפעילות יהיו אלו שייקבעו בעמותת המורים וממילא הוא נותן את הסכמתו כי כל תלונה המבוססת על 

פרסום שבשגגה תדחה על הסף . 

העמית מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור מוחלט על העמיתים ו/ או הנציגים מטעם העמותה לארגן באופן פרטי ו/או 
מסחרי ולמכור סיורים ו/או הרצאות ו/ או סמינרים בזמן שהייתם בסמינר ו/או בהשתלמות מקצועית.

יהיה בכך כדי להקים עילה  זו,  נותן הסכמתו כי ככל שיפעל בניגוד להנחיה ברורה  והוא  ידוע לו  כי  העמית מצהיר 
לעמותה לשלול את כל או חלק מזכויותיו כעמית.

מוסכם ומוצהר בזאת כי מקום שתהא מחלוקת ועלול שתוגש תביעה, תהא לבית המשפט בתל-אביב סמכות שיפוט 
בלעדית בשים לב לערכאת השיפוט הרלוונטית.
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אמסטרדם 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

101-06.0714:50-18:5519:15-00:45629929

204-08.0714:50-18:5521:35-03:35599899

306-11.0713:40-17:4520:25-01:55629929

408-13.0716:20-20:2019:15-00:45629929

511-15.0714:50-18:5520:25-01:55599899

613-18.0713:40-17:4520:25-01:55629929

715-20.0714:50-18:5519:15-00:45629929

822-27.0714:50-18:5519:15-00:45629929

927.7-1.813:40-17:4520:25-01:55629929

1029.07-3.814:50-18:5519:15-00:45629929

1103-08.0813:40-17:4520:25-01:55649949

1201-05.0814:50-18:5520:25-01:55649949

1305-10.0814:50-18:5519:15-00:45649949

1408-12.0814:50-18:5520:25-01:55599899

1510-15.0813:40-17:4520:25-01:55649949

סמינר לימודי 
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טיסה ת"א – אמסטרדם – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון 
Leonardo Royal Amsterdam *4 ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו 

כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בעיר דן האג כולל כניסה למדורודאם 

סיור לימודי בעיר אמסטרדם 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה  

הרצאה –העיר אמסטרדם ותולדותיה

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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פריז 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

126-30.6 19:05-23:00 00:25-05:55599799

23-7.7 19:05-23:00 21:00-02:30629829

310-14.7 19:05-23:00 21:00-02:30629829

417-21.7 19:05-23:00 21:00-02:30629829

524-28.7 19:05-23:00 00:25-05:55629829

631.7-4.8 19:05-23:00 00:25-05:55599799

77-11.8 19:05-23:00 00:25-05:55739939

814-18.8 19:05-23:00 00:25-05:55739939

921-25.8 19:05-23:00 00:25-05:55739939

1016-21.8 06:00-10:00 00:25-05:558191019

1118-23.8 19:00-22:55 11:15-17:008191019

1223-28.8 06:00-10:00 00:25-05:558191019

1325-30.8 19:00-22:55 11:15-17:008191019

סמינר לימודי 
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במלון  לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא   , בטוח  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה    טיסה  ת"א    – פריז   – ת"א  טיסה 
Holiday Inn Porte De Clichy *4 ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו 

כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

שייט על הסיין

סיור לימודי בעיר פריז  

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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רומא 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

122-27.6 07:25-10:05 11:05-15:25499699

224-29.6 07:25-10:05 11:05-15:25699899

327.6-1.7 07:25-10:05 11:05-15:25499699

429.6-4.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

51.7-6.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

64-8.7 07:25-10:05 11:05-15:25499699

76-11.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

88-13.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

911-15.7 07:25-10:05 11:05-15:25499699

1013-18.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

1115-20.7 07:25-10:05 11:05-15:25599799

1218-22.7 07:25-10:05 11:05-15:25499699

1320-25.707:25-10:0511:05-15:25599799

1425-29.707:25-10:0511:05-15:25499699

1522-27.707:25-10:0511:05-15:25599799

1627.7-1.807:25-10:0511:05-15:25599799

1729.7-3.807:25-10:0511:05-15:25699899

181-5.807:25-10:05 11:05-15:25599799

סמינר לימודי 
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במלון   לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא   , בטוח  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה    טיסה  ת"א    – רומא   – ת"א  טיסה 
7 קילו כבודת יד ללא  20 קילו לכל נוסע ובנוסף  \\\\ מזוודה עד  Novotel Est *4 ע"ב לינה וארוחת בוקר  

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בוותיקן 

סיור לימודי בעיר רומא  

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

193-8.807:25-10:05 11:05-15:25699899

205-10.807:25-10:05 11:05-15:25699899

218-12.807:25-10:05 11:05-15:25599799

2210-15.807:25-10:05 11:05-15:25699899

2312-17.807:25-10:05 11:05-15:25699899

2415-19.807:25-10:05 11:05-15:25599799

2517-22.807:25-10:05 11:05-15:25699899

2619-24.807:25-10:05 11:05-15:25699899

2722-26.807:25-10:05 11:05-15:25599799

2824-29.807:25-10:0511:05-15:25699899

2926-31.807:25-10:05 11:05-15:25699899
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בוקרשט 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

15-10.7 15:45-18:25 20:45-23:20399599

214-19.7 17:20-20:05 19:25-22:00399599

317-21.7 17:20-20:05 20:45-23:20349549

424-28.7 17:20-20:05 20:45-23:20349549

528.7-2.8 17:20-20:05 19:25-22:00399599

631.7-4.8 17:20-20:05 20:45-23:20399599

72-7.8 15:45-18:25 20:45-23:20449649

84-9.8 17:20-20:05 19:25-22:00449649

911-16.8 17:20-20:05 19:25-22:00449649

1018-23.8 17:20-20:05 19:25-22:00449649

1123-28.8 15:45-18:25 20:45-23:20449649

סמינר לימודי 
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טיסה ת"א – בוקרשט – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון 
Sheraton*5 ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא תוספת 

תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לאזור הרי הקרפטים

סיור לימודי בסמטאות בוקרשט 

כניסה למרחצאות תרמה 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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בורגס 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

117-21.713:55-16:1010:50-13:00699899

סמינר לימודי 

טיסה ת"א – בורגס – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון  4*    
Melia Sunny Beach - All Inclusive ע"ב הכל כלול  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת 

יד ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור באזור הבלקן וכניסה למוזיאון 

סיור לימודי בעיר בורגס

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ קשרי תעופה רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא 
כוללים בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה 

לחו"ל \\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת 
היעד על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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באקו 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

111-15.79:00-13:1011:00-13:20649849

215-19.89:00-13:1011:00-13:20749949

סמינר לימודי 

 *5 טיסה ת"א – באקו – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון  
7 קילו  ובנוסף  20 קילו לכל נוסע  מזוודה עד   \\\\ Courtyard hotel by Marriott ע"ב לינה וארוחת בוקר 

כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בעיר 

סיור בשמורת "ארץ הוודאיות " 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ קשרי תעופה רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא 
כוללים בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה 

לחו"ל \\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת 
היעד על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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בוטמי 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

126.6-30.6 09:15-12:30 13:30-15:00349649

230.6-5.7 09:15-12:30 13:35-15:05499799

314-19.7 06:45-10:00 13:35-15:05499799

419-24.7 09:15-12:35 15:30-17:00499799

521-26.7 06:45-10:00 13:35-15:05499799

62-7.8 09:15-12:35 15:30-17:00549849

74-9.8 06:45-10:00 13:35-15:05549849

823-28.8 09:15-12:35 15:30-17:00549849

925-30.8 06:45-10:00 13:35-15:05549849

סמינר לימודי 
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טיסה ת"א – בטומי – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון  5* 
יד ללא  7 קילו כבודת  ובנוסף  נוסע  20 קילו לכל  מזוודה עד   \\\\ וארוחת בוקר  לינה  Hilton Batumi ע"ב 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור ג'יפים בשמורת הטבע מטירלה

סיור לימודי בעיר באטומי

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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פראג
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

14-8.7 16:40-19:10 20:25-00:55349549

28-13.7 16:40-19:10 20:25-00:55339539

311-15.7 16:40-19:10 20:25-00:55379579

415-20.7 16:40-19:10 20:25-00:55349549

518-22.7 16:40-19:1020:25-00:55349549

620-25.7 16:40-19:10 20:25-00:55309509

725-29.7 16:40-19:10 20:25-00:55379579

829.7-3.8 16:40-19:10 20:25-00:55379579

91-5.8 16:40-19:10 20:25-00:55349549

105-10.8 16:40-19:10 20:25-00:55449649

118-12.8 16:40-19:10 20:25-00:55479679

1210-15.8 16:40-19:10 20:25-00:55479679

1315-19.8 16:40-19:10 20:25-00:55479679

1419-24.8 16:40-19:10 20:25-00:55449649

1522-26.8 16:40-19:10 20:25-00:55449649

1624-29.8 16:40-19:10 20:25-00:55479679

סמינר לימודי 
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 Duo  טיסה ת"א – פראג – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח, ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון
4* ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ 

הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור בעיר פראג  

סיור לימודי בקרלובי וארי  

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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לרנקה 
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

13-7.7 09:25-10:25 10:15-11:15399599

27-10.7 08:15-09:15 11:25-12:25299499

314-17.7 08:15-09:15 11:25-12:25299499

417-21.7 09:25-10:25 10:15-11:15399599

521-24.7 08:15-09:15 11:25-12:25299499

624-28.7 09:25-10:25 10:15-11:15399599

728-31.7 08:15-09:15 11:25-12:25299499

831.7-4.8 09:25-10:25 10:15-11:15549749

94-7.8 08:15-09:15 11:25-12:25449649

107-11.8 09:25-10:25 10:15-11:15549749

1111-14.8 08:15-09:15 11:25-12:25449649

1218-21.8 08:15-09:15 11:25-12:25449649

1321-25.8 09:25-10:25 10:15-11:15549749

1425-28.8 08:15-09:15 11:25-12:25449649

סמינר לימודי 
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במלון  לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא   , בטוח  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה  טיסה  ת"א    – לרנקה   – ת"א  טיסה 
ADAMS *5  ע"ב חצי פנסיון וארוחת צהריים \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בהרי  הטרודוס

סיור לימודי באיה נאפה

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :
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בלגרד
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

130.6-5.7 17:20-19:30 21:00-02:30449649

25-10.7 18:40-20:50 21:00-02:30499699

37-12.7 19:30-21:40 00:25-05:55499699

412-17.7 18:40-20:50 00:25-05:55499699

514-19.7 19:30-21:40 00:25-05:55499699

617-21.7 19:30-21:40 00:25-05:55449649

719-24.7 19:30-21:40 00:25-05:55499699

821-26.7 18:40-20:50 11:15-17:00499699

924-28.7 19:30-21:40 00:25-05:55449649

1026-31.7 18:40-20:50 11:15-17:00499699

1128.7-2.818:40-20:5022:55-02:45599799

1231.7-4.8 19:30-21:4011:15-17:00499699

132-7.8 19:30-21:4011:15-17:00599799

144-9.8 18:40-20:5011:15-17:00599799

סמינר לימודי 
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לינה במלון   \\\\ , ללא תוספת מחיר  מיסי נמל ומעבר בטוח   \\\\ טיסה ת"א – בלגרד – ת"א  טיסה ישירה   
Metropol palace ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לארמון הפרחים וכנסיית סנט סאבה 

סיור לימודי ברובע היהודי ומבצר קמדן 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

157-11.8 19:30-21:40 22:05-01:55499699

169-14.8 19:30-21:40 22:55-02:45599799

1723-28.8 19:30-21:40 22:55-02:45599799
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ברלצונה
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

121-26.6 15:50-19:30 21:05-02:40699899

328.6-3.7 15:50-19:30 20:50-01:55719919

430.6-5.7 16:15-19:50 22:40-04:15719919

57-12.7 15:30-19:10 21:00-02:05669869

614-19.7 15:30-19:10 23:00-04:35699899

719-24.7 18:10-21:45 20:50-01:55699899

828.7-2.8 15:30-19:10 21:00-02:05699869

931.7-4.8 15:30-19:10 20:50-01:55599799

102-7.8 15:50-19:30 20:50-01:55669869

114-9.8 15:30-19:10 21:00-02:05689889

127-11.8 15:30-19:10 20:50-01:55759959

סמינר לימודי 
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טיסה ת"א – ברצלונה – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון 3* 
HAMTON BY HILTON FIRA GRAN VIA ע"ב לינה וארוחת בוקר   \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 

7 קילו כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בעיר ברצלונה לאורך שדרת הרמבלס והרובע הגותי

סיור במונסראט  

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

149-14.8 15:50-19:30 20:50-01:558291029

1511-16.8 15:30-19:10 21:00-02:058291029

1614-18.8 15:30-19:10 20:50-01:55759959

1716-21.8 15:50-19:30 20:50-01:558291029

1818-23.8 15:30-19:10 21:00-02:058291029

1921-25.8 15:30-19:10 20:50-01:55759959

2023.8-28.8 15:50-19:30 20:50-01:558291029
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כריתים
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

122-27.6 09:00-10:50 15:50-17:30439639

224-29.6 14:05-15:55 12:50-14:30439639

327.6-1.7 13:00-14:50 16:55-18:35359559

429.6-4.7 10:00-11:50 12:50-14:30529729

51-6.7 14:05-15:55 12:50-14:30529729

64-8.7 10:00-11:50 16:55-18:35479679

76-11.7 10:00-11:50 12:50-14:30559759

88-13.7 14:05-15:55 12:50-14:30629829

911-15.7 10:00-11:50 16:55-18:35539739

1013-18.7 10:00-11:50 12:50-14:30629829

1115-20.7 14:05-15:55 12:50-14:30629829

1218-22.7 10:00-11:50 16:55-18:35539739

1320-25.7 10:00-11:50 12:50-14:30629829

1422-27.7 14:05-15:55 12:50-14:30629829

1525-29.7 10:00-11:50 16:55-18:35489689

1627.7-1.8 10:00-11:50 12:50-14:30599799

סמינר לימודי 
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 *5 טיסה ת"א – כריתים – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון 
OUT OF THE BLUE  ע"ב הכול כלול  \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא תוספת 

תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בעיירה איוס ניקולאוס, שייט לאי ספינלונגה

סיור לימודי ביקבי בוטיק בכרתים

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

1729.7-3.8 14:05-15:55 12:50-14:30619819

181-5.8 10:00-11:50 16:55-18:35529729

193-8.8 10:00-11:50 12:50-14:30619819

205-10.8 14:05-15:55 12:50-14:30759959

218-12.8 10:00-11:50 16:55-18:35669869

2210-15.8 10:00-11:50 12:50-14:30759959

2312-17.8 14:05-15:55 12:50-14:30759959

2415-19.8 10:00-11:50 16:55-18:35669869

2517-22.8 10:00-11:50 12:50-14:30759959

2619-24.8 14:05-15:55 12:50-14:30759959

2722-26.8 10:00-11:50 16:55-18:35669869

2824-29.8 10:00-11:50 12:50-14:30759959

2926.8-31.8 14:05-15:55 12:50-14:30759959
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רודוס
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

124-29.6 09:00-10:35 10:50-12:20219419

227.6-1.708:00-09:35 11:35-13:05179379

329.6-4.708:15-09:50 11:50-13:20259459

41-6.709:00-10:35 10:50-12:20259459

54-8.709:15-10:50 13:35-15:05269469

66-11.708:15-09:50 11:50-13:20319519

78-13.711:00-12:35 10:50-12:20399599

811-15.709:15-10:50 11:35-13:05349549

913-18.708:15-09:50 11:50-13:20399599

1015-20.709:00-10:35 10:50-12:20399599

1118-22.709:15-10:50 11:35-13:05349549

1220-25.708:15-09:50 11:50-13:20399599

1322-27.709:00-10:35 10:50-12:20399599

1425-29.709:15-10:50 11:35-13:05349549

1527.7-1.808:15-09:50 11:50-13:20349549

1629.7-3.809:00-10:35 10:50-12:20429629

171-5.809:15-10:50 11:35-13:05379579

סמינר לימודי 
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  *5 טיסה ת"א – רודוס – ת"א  טיסה ישירה   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ לינה במלון 
יד ללא תוספת  7 קילו כבודת  ובנוסף  20 קילו לכל נוסע  מזוודה עד   \\\\ Rhodos Palace ע"ב חצי פנסיון 

תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור פנורמי ברודוס, סיור בין חומות העיר העתיקה

ערב טברנה יווני כולל ארוחת ערב מסורתית

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

183-8.808:15-09:50 11:50-13:20469669

195-10.809:00-10:35 10:50-12:20449649

208-12.809:15-10:50 11:35-13:05509709

2110-15.808:15-09:50 11:50-13:20579779

2212-17.809:00-10:35 10:50-12:20589789

2315-19.809:15-10:50 11:35-13:05499699

2417-22.808:15-09:50 11:50-13:20589789

2519-24.809:00-10:35 10:50-12:20579779

2622-26.809:15-10:50 11:35-13:05439639

2724-29.808:15-09:50 11:50-13:20499699

2826.8-31.809:00-10:35 10:50-12:20499699

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



אתונה

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

103-07.718:00-20:1523:55-02:05479679

210-14.0718:00-20:1523:55-02:05479679

324-28.0718:00-20:1523:55-02:05479679

414-18.0818:00-20:1523:55-02:05479679

521-25.0818:00-20:1523:55-02:05479679

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



במלון  לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא  בטוח,  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה  טיסה  ת"א    – אתונה   – ת"א  טיסה 
Brown  Acropol *4 ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 23 קילו לכל נוסע ובנוסף 8 קילו כבודת יד ללא 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי באתונה העתיקה ואתונה המודרנית

סיור במוזיאון האקרופוליס 

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



סולניקי

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

103-07.707:30-10:0010:30-12:50499699

217-21.0707:30-10:0010:30-12:50499699

324-28.0707:30-10:0010:30-12:50499699

414-18.0807:30-10:0010:30-12:50499699

521-25.0807:30-10:0010:30-12:50499699

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



 GRAND טיסה ת"א – סלוניקי – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ מלון 
PALACE   4* ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 23 קילו לכל נוסע ובנוסף 8 קילו כבודת יד ללא תוספת 

תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור פנוראמי על העיר

•סיור לימודי בסלוניקי תוך מתן דגש על חיי הקהילה היהודית

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



ורנה
$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

114-18.0817:40-20:1011:25-13:35539739

221-25.0817:40-20:1011:25-13:35539739

סמינר לימודי 

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

 INTERNATIONAL טיסה ת"א – ורנה – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ מלון
5* ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 23 קילו לכל נוסע ובנוסף 8 קילו כבודת יד ללא תוספת תשלום \\\\ 

הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור פנוראמי על העיר ורנה

סיור לימודי בקתדרלת העלייה לשמיים 

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



בודפשט

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

103-07.0716:00-18:2519:25-23:40539739

210-14.0716:00-18:2519:25-23:40539739

317-21.0716:00-18:2519:25-23:40539739

424-28.0716:00-18:2519:25-23:40539739

514-18.0816:00-18:2519:25-23:40539739

621-25.0816:00-18:2519:25-23:40539739

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



 LEONARDO טיסה ת"א – בודפשט – ת"א  טיסה ישירה  \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ מלון
ללא  יד  כבודת  קילו   8 ובנוסף  נוסע  לכל  קילו   23 עד  מזוודה   \\\\ בוקר  וארוחת  לינה  ע"ב   BUDAPEST *4

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי באתרים המרכזים של בודפשט תוך מתן דגש על חיי הקהילה היהודית 

סיור לימודי ברחובותיה של בודפשט

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



רומא

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

103-07.0715:40-18:2519:25-23:40490690

210-14.0715:40-18:2519:25-23:40490690

324-28.0715:40-18:2519:25-23:40490690

414-18.0815:40-18:2519:25-23:40539739

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



 Leonardo *4 טיסה ת"א – רומא – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ מלון
rome ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא תוספת תשלום 

\\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בפיאצה נבונה 

סיור לימודי "ברומא הרומנטית"

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



ברילן

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

114-18.0714:10-17:3519:05-00:05579779

221-25.0717:20-20:4519:05-00:05579779

311-15.0817:20-20:4519:05-00:05599799

418-22.0817:20-20:4519:05-00:05599799

525-29.0817:20-20:4519:05-00:05599799

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



במלון לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא  בטוח,  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה  טיסה  ת"א   – ברלין   – ת"א  טיסה 
LEONARDO-BERLIN *3 ע"ב לינה וארוחת בוקר  \\\\ מזוודה עד 23 קילו לכל נוסע ובנוסף 8 קילו כבודת יד 

ללא תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי באתריה המרכזיים של ברלין 

סיור לימודי בפוטסדאמרפלאץ

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



סיציילה

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

לבירורים ושאלות מוקד העמותה: 03-9748287

104-08.0710:20-12:3012:30-16:15529729

218-22.0710:20-12:3012:30-16:15529729

325-29.0710:20-12:3012:30-16:15529729

415-19.0810:20-12:3012:30-16:15599799

522-26.0810:20-12:3012:30-16:15599799

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



 CAESAR טיסה ת"א – קטאניה – ת"א  טיסה ישירה \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר \\\\ מלון
PALACE 4* ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא תוספת 

תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור לימודי בהר הגעש אתנה 

סיור לימודי ברחובותיה הציוריות של סיציליה  

מדריך דובר עברית 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ישראייר רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



מונטנגרו 
לבירורים ושאלות מוקד העמותה: 03-9748287

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות טיסההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

126-30.6 06:00-08:00 23:50-03:30339539

21-5.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

33-7.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

48-12.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

510-14.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

615-19.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

717-21.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

822-26.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

924-28.7 05:00-07:00 23:50-03:30419619

1029.7-2.8 05:00-07:00 23:50-03:30419619

1131.7-4.8 05:00-07:00 23:50-03:30389589

125-9.8 05:00-07:00 23:50-03:30389589

137-11.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

1412-16.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

1514-18.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

1619-23.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

1721-25.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

1826-30.8 05:00-07:00 23:50-03:30539739

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



\\\\ לינה במלון   \\\\ מיסי נמל ומעבר בטוח , ללא תוספת מחיר  טיסה ת"א – מונטנגרו – ת"א  טיסה ישירה 
SATO RESORT  *4 ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור בעמק קניון טארה האגם השחור  

סיור לימודי הכולל שייט באגם שקודר,בר,אלצ'ין 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה 

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות הטיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



צפון איטילה
ברגמו

לבירורים ושאלות מוקד העמותה: 03-9748287

$ מחיר לנלווה$  מחיר לעמיתחזור שעות נחיתההלוך שעות טיסהתאריךמחזור

16-13.717:20-20:2021:50-02:30589789

213-20.717:20-20:2021:50-02:30589789

320-27.717:20-20:2021:50-02:30589789

43-10.817:20-20:2021:50-02:30699899

510-17.817:20-20:2021:50-02:30699899

617-24.817:20-20:2021:50-02:30699899

724-31.817:20-20:2021:50-02:30699899

סמינר לימודי 

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד



במלון  לינה   \\\\ מחיר  תוספת  ללא   , בטוח  ומעבר  נמל  מיסי   \\\\ ישירה  טיסה  ת"א    – ברגמו   – ת"א  טיסה 
ANTARES מלון 4* ע"ב לינה וארוחת בוקר \\\\ מזוודה עד 20 קילו לכל נוסע ובנוסף 7 קילו כבודת יד ללא 

תוספת תשלום \\\\ הסעה מרוכזת VIP הלוך ושוב למלון כולל איסוף ורישום בנחיתה 

סיור בעיירות סביב אגם גארדה 

סיור בעיר מילאנו 

סיור בעיר ברגמו 

מדריך דובר עברית לקבוצה בכל שהותה

הרצאה על היעד

פריטם:

תוכן כולל :

\\\\ המחיר לאדם בחדר זוגי, בטיסות ובתאריכים נבחרים \\\\ ארקיע רשאית לשנות שעות טיסה \\\\ המחירים לא כוללים 
בטוח נסיעות, מטען והרחבה לקורונה \\\\ חובה להצטייד עם דרכון בתוקף לפחות לשישה חודשים מתאריך היציאה לחו"ל 

\\\\ הנחיות קורונה – באחריות העמית להתעדכן ולמלא אחר תנאי היציאה ממדינת המוצא ותנאי הכניסה למדינת היעד 
על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.

הערות :

https://n.tmura.co.il/amuta :ההרשמה באתר העמותה בלבד


