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  רויסה לולסמ

 Madrid-ivTel Av דירדמ-ביבא לת  06/11/19 'ד םוי
.ריעב ונירוקיב תא ליחתנ  ונתעגה םעו דירדמל רקוב תסיטב אצנ  
 תקרזמ תא הארנ .ריעה לש תויזכרמה תורדשב ריעב ןושאר ימארונפ רויסל אצנ
 ךישמנ ןולוק הזלפ תאו תימואלה היירפסה תא , סלביס תקרזמ תא ,ןוטפנ
 .םיביהרמה וינגו דירדמב ךלמה ןומרא לע תיפצתל
 יטפשמ ומייקתה םש -רוימ הזלפב אוה דירדמב ונלש ירקיעה רוקיבה
  .היציזיוקניאה יטפשמ דמעמ תא דחיב רזחשנ -היציזיוקניאה
 ."הפ הד וטוא" ידמעמו
 ריעב וננולמל עיגנ ברע תארקל
 דירדמב ברע תחוראו הניל

Hotel Tryp Atocha****/ המוד וא 
 
 Madrid-Toledo-Madrid -דירדמ ודלוט-דירדמ 07/11/19 'ה םוי

 רשא םילשורי", הנוכמה ודלוט ריעל ה'צנמ הל היליטסק זוחמל עסינ רקובה
 ."דרפסב התייה
-רבודוקוסב רקבנ,ודלוטו םילשורי לש םיפונה ןיב הוושנו ריעה לע תיפצתב ליחתנ
 תסנכה תיבב ,הקנלב הל הירמ הטנס -ןשוש ןבא תסנכה תיבב,רשבה קוש רכיכ
 הקמעה .ידרפסה ידוהיה ןואיזומבו   וטיזנרט לא -היפעלובא-יולה לאומש םש לע
 . תסנכה יתב לש םיינוטקטיכראה םיביטומב
 .ריעהמ תונהל ןמז ןתניו דירדמל רוזחנ צ"החא
 דירדמב ברע תחוראו הניל
 
 
  Madrid-alAvi-Segovia-Madrid דירדמ-הליווא-היבוגס-דירדמ 08/11/19 'ו םוי
 היבוגסל ךישמנו דירדמ תא בוזענ רקוב תחורא רחאל
 תלייטו ידוהיה עבורל ךישמנ ,היבוגס לש טקודאוקאב ריעב ונרוקיב תא ליחתנ
 רבעשל רוינס םהרבא לש ותיב , ידוהיה יטקאדידה  זכרמב רקבנ .םולשה
 .דרפס תודהי לש םיטלובה היגיהנממ
 .רזנמ םויה ,היבוגס לש לודגה תסנכה תיב ,יטסירק סופרוקב רקבנ
 דננידרפ דרפס יכלמ לש ןומראה ,רזקלאב היבוגסב ונירוקיב תא  םייסנו 
 .םיילותקה םיכלמה םינוכמה ,הלבזיאו



.הלש רכיהה ןמיס םה םייניבה ימימ היתומוח רשא ריע,הליווא ריעל ךישמנ   . 
 ןגב רקבנ ,דרופלב ןולמ םויה ,תסנכה תיב םוקימ תא ,ידוהיה עבורה תא הארנ

 הסרט הטנס לש רופסל עדוותנ ,רהוזה רפס תא שריפ רשא ,ןואיל הד השמ לש
 האצומ , התחפשמ רשא ,רתויב תמסרופמה תירצונה השודקה ,הליווא הד
 בטיה תרכינ הבו הייסנכה ברקב הרציש הכפהמל עדוותנ.ורצנתהש ודלוטמ
.הלש ידוהיה רוקמה  
 וננולמל דירדמל הרזח רוזחנ
 דירדמב ברע תחוראו הניל
 

 
 Madrid-דירדמ  09/11/19 תבש םוי

 םיעודיהו םיטלובה תונמואל םינואזומהמ דחא-ודרפה ןואיזומב רקבנ,דירדמב ונרויס תא ךישמנ רקובה
 םינגב לייטנ"דירדמ לש קראפ לארטנסה" וריטר קראפל ךשמנ.ונרוקיב ךלהמב תוריציהמ לעפתנ,םלועב
 הלשממה י"ע םידרפסל הנתינש הנתמ-דובד שדקמל ךישמנ.קראפה זכרמב לטסירקה ןומרא תא הארנו

 .לאבמיס ובא ישדקמ תלצהב התרזע לע הדות תרכהכ תירצמה
 
 .וננולמל רוזחנ ונרויס םויסב
 וקנמלפ עפומל אצנ ברעב
 דירדמב הנילו ברע תחורא
 
  Madrid -Escorial-Madridדירדמ-לאירוקסא-דירדמ 10/11/19  'א םוי
 לאירוקסאל אצנ רקובה תחורא רחאל
 וינגו ןומראה ןיב המישנה רצוע בולישב ודוחייו דירדממ מ"ק 50 קחרמב ןכוש םישרמה יתוכלמה ןומראה
 הנבמהדרפסב םיבושחה םינבמה דחאל בשחנ ןאכש ןומרא-רזנמה .רוזאה לש יעבטה ויפוי ןיבל ,םימוצעה
  םירהה לש םיפי םיפונ לע ףיקשמו ,המאראדאוגה ירה תולגרמל ןכוש םוצעה
 לש תורזחושמ תויתוכלמ תוריד ,תונמא יצפח לש הלועמ ףסוא רצואה ןואיזומ םג אצמנ ןומראב
 ןואיתנפה אוה בושח תוחפ אל ;.די יבתכ תיירפס ןכו תרדוהמ הקיליזב ,םינוברובה לשו םיגרובדבהה
  .1-ה סולרק זאמ דרפס יכלמ לכ טעמכ םירובק ןאכ .יתוכלמה
 דירדמב ברע תחוראו הניל

Hotel Tryp Atocha****/ המוד וא 
 
 
 
   Hervas -Salamanca-Madridסאברה-הקנמלס-דירדמ11/11/19 'ב םוי

.הקנמלס ריעל ןואיל-היליטסק לבח ןוויכל אצנ רקובה  
 יכה תואטיסרבינואה תעבראמ תחא תנכוש הב ריעב ונרוקיב תא ליחתנ
 תא,ס'צנוק סל הד הסאק ,רוימ הזאלפ תא הארנ .הפוריאב תוקיתע
 תאו ימורה  רשגה תא ,ןבטסא ןס רזנמ תא ,השדחהו הנשיה הלארדתקה
  .ידוהיה עבורה
 זוחמ בלב זורבמאה רהנ תודג לע תבשויה סאברה הרייעל עיגנ ברע תונפל
 םה םתיצחמ תוחפל רשא ידוהיה הרבע תא תרמשמ וז הרייע.הרודמרטסקא
.םיסונא לש םיאצאצ  
.תידרפס תידוהי הקיסומ תנגנמו הרשש הקהל םע רפכב ילאקיסומ רויס םייקנ  

.םהלש הרישה תוהמ לע הקהלה ירבח  םע החיש  
סאברהב הנילו ברע תחורא  
 .ול המוד וא/ ****Hospederia Valle de Ambroz 4 ןולמ
                                            
 
 Tel Aviv-Madrid ביבא לת דירדמ-רחב-סאברה 12/11/19 'ג םוי



 תומש רשא ,םיבשות 15000 לש ריע ,רחב ריעל עסינ רקוב תחורא רחאל ,רויסל ןורחאה ונמוי רקובה
 ןואיזומה להנמ םע שגפמ םייקנ ,הזה םוקמהמ םרוקמ ,ונרחב ,ונר'זב ,רכב ,רהב ,החפשמה
.םוקמב גצומה שוריגה וצ תא חתננ.ידוהיה  
  .הצרא הרזח ונתסיטל דירדמ ןוויכל הרזח אצנ צ"החא 
. 
 

- םיללכ םיאנת  
 תוליל 6/םימי 7  לש תידוהיה דרפסב רויס •
 .הפוריא רייא תרבח םע א"ת-דירדמ-א"ת לולסמב תורידס תוסיט :תוסיט •
 ןהכ ןויצ-הצובקל הוולתמה ילארשי ךירדמ  :הכרדה •
 .קוחב שרדנכ םיימוקמ ךרד ירומ תימוקמ הכרדה •
 .תינכתב םיניוצמה םירתאה לכל :תוסינכ •
 רפכב ילקיסומ רויס •
 .הבוט תוריית תגרדב ןולמ יתב :הניל •
 ןויסנפ יצח : הלכלכ •
 .גזוממ דומצ סובוטוא :הרובחת •
 .ל"וחב םיתוריש ינתונל :רשת •
 תינכתב ןיוצמה יפל -םישגפמ •
 וקנמלפ עפומ •

 
 
 
 
 
 רויסה תולע
       יגוז רדחב םדאל 1260€- שיא 20 'נימ רובע
 יגוז רדחב םדאל 1200€ –שיא 25 'נימ רובע
 יגוז רדחב םדאל € 1150 - שיא 30 'נימ רובע
 € 390  -דיחי רדחל תפסות
 

 המשרה יאנת
 01.6.19 ךיראתהמ רחואי אלו  ללוכה םולשתהמ קלחכ 100€ ס"ע  םולשת המשרהה םע
 םע הסיטבו רויסב םוקמה תא חיטבהל תנמ לע 05/8/19  ךיראתב הבגי 200€ ס"ע ףסונ םולשת
 .הפוריא רייא תרבח
 םיאנתב תיביר םע רתויב וא תיביר אלל םימולשת ינשב 06/10/19 ה דע הבגת םולשתה תרתי

 .2% לש םידחוימ
 :םיאנת םתוא יפל תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 תורייתו תועיסנ םיקפוא ש"ע,119500/47-ןובשח 'סמ,693-ףינס,)10( ימואל קנב
              

 !לבגומ תומוקמה רפסמ – םשריהל וזרדזה
    
   -םיפסונ םיטרפל
    sefarad@ofakim.co.il        3595950-052דיינב וא 03- 7610658:רצנ האל
                                        Erezk@ofakim.co.il     03- 7610685-ןרוק זרא:המשרהל


