
 
 

 
 
 
 

 
 

 לגוטרופ יסונאו םיגייד ירפכ ,תוריט תובקעב
 7/16 דע 7/09 ב האיצי-9201 ץיק

 קינלביב סחנפ 'רד לש ותכרדהב-תוליל 7/םימי 8
 

 םמלוע תאו   םלוע ילגמ לש דוסה תא הלגנ ,וקסנוא תשרומ -תוקיתע םירעו םילמנ ,םיירותסמ םירפכו תונומרא ןיב
 .םיסונאה לש ךובסה
 ,הרבמיוק ,וטרופ ,ןובסילב תידוהיה תוחכונה תא הלגנ 'מ 3000 לש הבוגב בכוכה סכרל יטנלטאה סונאיקואה ןיב
  .ודאפ -המשנה תקיסומ ילילצו םישגרמ םישגפמ ,םיפונ לש עפש  ידכ ךות ,הטנומלב

  
 

   :תוסיט
             TP1604  09JUL  TLV-LIS  0505-0900   

               TP1603  16JUL   LIS-TLV  1420-2130    
                                                                         

:רויסה לולסמ  
 
  ןובסיל-הרטניס- -ןובסיל-ביבא לת-9.07.109 'ג םוי
  .לגוטרופ תריב ,(Lisbon) ןובסילל רקובב סוטנ
 רחאל רקבנ, "םלוע ילגמ" תטרדנא תא הארנ ,ריעב ונרויס תא ליחתנ התיחנה רחאל
 םלוע ילגמ יריכבמ ,המג הד וקסו לש ותרובק םוקמ,שודקה סומינורייה רזנמב ןכמ
 .םילגוטרופה
 ךישמנ ,שפונ תורייע שיקשקו לירוטסא תוירויצה תורייעה ךרד רובענ, ןובסילמ  אצנ
 םוקמ ,וקסנוא י"ע תימלוע תשרומ רתא הזרכוהש הנטק הרייע, הרטניס הרייעל
 .םוקמב יתוכלמה ןומראב רקבנו ,לגוטרופ יכלמ י"ע ףדעומה שפונה
 .ןובסילל רוזחנ ברע תארקל
 ןובסילב ברע תחוראו הניל 
  Hotel Neya **** /המוד וא 
 
 
 הטנומלב-הדיו הד ולטסק-ןובסיל-9.07.110 ד םוי

 לגוטרופ יסונא יאצאצ היבשותש ,דרפס םע לובגל הכומסה  הדיו הד ולטסאק הרייעל רקובה תחורא ירחא
 ,קיתעה ידוהיה עבורב רקבנו הרייעה לש תולתפתמה תואטמסב רייסנ .קוחרה רבעהמ םידוהי םיגהנמ לע םירמוש,

 .ולטסק ריעב םיסונא לש אצאצ םע שגפמ
 .הטיפ וינוטנא רמ -הדיו הד ולטסק לש ריעה שאר םע םג שגפמ םייקתי רשפאתיו הדימב
 לש ירקיעה ידוהיה רוזאה ,לגוטרופ לש "בכוכה סכר" בלב ,הטנומלב ריעל ךישמנ
 רחאל ,ונימיב םתודהיל ורזחש םיסונא תוחפשמ 150 לש היסולכוא םע רפכ לגוטרופ

 הקיתש לש הנש 500
 הטנומלבב ברע תחוראו הניל

Hotel Sinai****/המוד וא 
 
 
 
 וטרופ-וגאמל-וסוקנרט-הטנומלב-9.07.111 'ה םוי



 
 

 
 
 
 

 לש םיאצאצ ,הרייעה ישנא םע  חחושנו םוקמה לש ידוהיה ןואיזומבו שדוחמה תסנכה תיבב,ידוהיה עבורב רקבנ רקובה
 .15-ה האמב רצנתהל וחרכוהש הלא
 קאאסיא" םש לע תסנכה תיב תא הארנ ,םוקמה לש ידוהיה עבורב רייסנ -םינייבה ימימ תרצובמ ריע וסוקנרטל  עסינ
 .תידוהיה תשרומה רומישל םוקמב תישענה תוליעפל עדוותנו תוריקב םיקוקחה םידחוימה םינמיסה תא הלגנו "וסודרק
 סוידמר סול הד ויראוטנס לש הייפהפיה תיפצתל וגאמלל ךישמנ
 .םיאבה תולילה ינשב ןולנ הב וטרופ-לגוטרופב הלדוגב הינשה ריעל  העיסנב ךישמנ
 וטרופב הנילו  ברע תחורא

Santana Hotel&Spa****/המוד וא 
 
 
 
 הרבמיוק- וטרופ -9.107.12 'ו םוי

 .איה ךכ המשכ ,למנ ריע-וטרופ ריעל ונרוקיב תא שידקנ םויה
 םימסרופמה םיבקיה דחאב רקבנ.טרופה ןיי רוציי בקע םלועה לכב המסרפתה ריעה
 םיצוחה םיידוחיה םירשגל תחתמ וראודה רהנ לע טיישל אצנ, ןייה תא םירציימ םהבש
 ריעה לש םייזכרמה הירתא ראשבו ידוהיה עבורב רקבנ,ריעה תא
 .וגדנומה רהנ תודג לע תנכושה לגוטרופ לש הינשה התריב,הרבמיוקל ךישמנ
 הרבמיוקב תבש ברע תחוראו הניל

Hotel Vila Gela/המוד וא 
 
  הרבמיוק - 9.07.113 ' תבש םוי

 הירפסה הזכרמבו הפוריאב תובושחהמ הקיתע הטיסרבינוא הלודגה התווואגש ריעב ונרוקיב תא ליחתנ רקובה
 .ריעה בוחרדמב רקבנ םגו הנידמ לא עבור לש תוירויצה תואטמסב טטושנ,תמסרופמה
 הרבמיוקב ברע תחוראו הניל
 
  ראמוט -שודיבוא-הרזנ-הרבמיוק -9.07.114 'א םוי
 יסופיט םיגייד למנ ובו  )תילגוטרופה תרצנ( "הרזנ" רפכל ךישמנ רקובה תחורא רחאל
 .יטנלטאה סוניקואה לש םוסקה ףונהמ םשרתנו רולדגמה תא הארנ ,ילגוטרופ
 תא ןתנ סיניד ךיסנה 1282-ב,"לבזיא הכיסנל הנתינש הנותח תנתמ"-סודיבואל  עסינ 

 ,םייניבה ימי לש תיסופיט ריע.תיתוכלמה םתנותח םויב לבזיא הכיסנל הנתמב ריעה
  .תויסנכו םירצ תובוחר ,םיינועבצ םיתב הכותבו המוח תפקומ
 ראמוטל ךישמנ
 ראמוטב ברע תחוראו הניל

Hotel Dos Templarios****/המוד וא 
 
 הרובא-ראמוט– 9.07.115 'ב םוי

 הרוטקטיכראהמ םשרתנ .ולוכ םלועב םימסרופמה םירלפמטה םירתאה דחא אצמנ הכותב רשא  ריעב רקבנ רקובה
 הירוטסיה םג ריעל .ו"קסנוא לש םלועה תשרומ ירתא תמישרל ותוא הסינכה רשא קיתעה רצובמה רזנמה לש המיהדמה
 םיבושחה ןמ ,ידוהי ףרגואיגו םונורטסא ,)תוכז( וטוקאז םהרבא םש לע קיתעה תסנכה תיב תא תללוכה ,הבושח תידוהי

 .הנידמב רתויב קיתעה בשחנ הז תסנכ תיב .עדמה תודלותב
 הפוקתה זאמ תרצובמה ,וז ריעל .םילויטה יביתנ בורב תאצמנ הנניאש ,הייפויב המיהדמ ריע, הרובאל ונכרדב ונחנא
 םישדקמה דחא םג וז ריעב .תיפוריא תימייניב ימי ריע לש וז םע תינוכית םי הבסק לש הריווא בלשמה יפוא ,תימורה
 .גרוהל תואצוהו היציזיווקניא לש תיגארט הירוטסיה םג ךא ,לגוטרופ לש םיבושחה םיימורה
 הרובאב ברע תחוראו הניל

Hotel Evora****/המוד וא  
 
 א"ת-ןובסיל-הרובא 9.07.116 'ג םוי
 .הצרא הרזח ונתסיטל הפועתה הדשל ןובסיל ןוויכל ונינפ רקובה תחורא רחאל
 
 



 
 

 
 
 
 

  :יגוז רדחב םדאל תולע
 

 1485€-יגוז רדחב םדאל ליגר ריחמ
 300€ -דיחי רדחל תפסות
 הרומת סיטרכב םימלשמל החנה 5% ףסונב
 

 :םולשתה יאנת
  תאזו -25.3.19ה ךיראתהמ רחואי אלו המשרהה םע ריבעהל שי 250€ ךס לע המדקמ
 .הסיטב םוקמהו רויסב תופתתשהה תא חיטבהל תנמ לע
 . 03.6.19 ךיראתה דע תיביר אלל םימולשת 2 דע םלשל ןתינ םולשתה תרתי תא
 .יארשא סיטרכב 2% לש תיבירב םלשל לכוי םיפסונ םימולשתב ןינועמ חוקלהו הדימב
 .ונדרשמב ןמוזמב וא םיאנת םתוא יפל  תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 

 ללוכ רויסה ריחמ
 .תילגוטרופה פאט תרבח םע ןובסילל תורישי  תוסיט •
 .דאמ הבוט תוריית תגרדו הנושאר הגרדב ןולמ יתב •
 .ןויסנפ יצח •
 .)תילגוטרופ המשנ תקיסומ( ודאפ עפומ •
 .ורואודה רהנב טיש •
 .תומיעט ללוכ וטרופב בקיב רוקיב •
 .לויטה לולסמב םינייוצמה םירתאה לכל תוסינכ •
 .םיימוקמ ךרד ירומ •
 .לגוטרופב ידוהיה אשונב םיקסועה םייזכרמ םישיא םע םישגפמ •
 .םיתורשה ינתונל םיפיט •
 .לגוטרופו דרפס ידוהי  אשונב החמומ קינלביב סחנפ 'רד  - לויטה ךירדמ •

 
 
 ןרוק זרא:המשרהל                                            רצנ האל:םיטרפל
 03-7610685:ןופלט           052-3595950:דיינ 03-7610658:ןופלט
                   sefarad@ofakim.co.il             erezk@ofakim.co.il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 :םיפסונ םיטרפ
 עסונה תוירחאב ןה ותכראה וא/ו ןוכרד תאצוה .האיציה םוימ תוחפל הנש יצחל ףקות רב ןוכרדב דייטצהל שי :ןוכרד
 . הסינכ תרשאב ךרוצ ןיא ילארשי ןוכרד ילעבל .דבלב
 

 תינכת ןיא וללה םימיב םא םג ,ץראל הרזחה םוי תאו ץראהמ האיציה םוי תא ללוכ רויסה ימי רפסמ :רויסה ימי רפסמ
 ריחמ ןכדועי ,ב"ויכו תינכתב םייופצ יתלב םייוניש וא/ו תוסיטה ינמז חולב יוניש בקע ,רויסה ימי רפסמ הנוש םא .םירויס
 םא יכ ופסונ וא ותחפוהש לויטה ימי רפסמל יסחי היהי אל יונישה יכ תאזב רהבומ .התחפהל וא/ו תפסותל םאתהב רויסה
 .יונישה בקע התחפוה וא הרבחל הפסונש לעופב תולעל םאתהב
 

 יונישל איבהל םייושע הפועתה תרבחב יוניש וא הפועתה תרבח ידי לע השעייש תוננכותמה תוסיטה חולב יוניש :תוסיט
 הרצק הארתהב ןכתית תוסיטה חולב יוניש לע העדוה .ךכל םאתהב ןכדועי רויסה ריחמ .לולסמב םייונישלו רויסה ךרואב
 .רתויב
 םיריחמה יאנת יפ לע לוטיב ימדב ביוחי ליעל םיטרופמה םייונישהמ יתוהמ אל יוניש בקע לויטל ותאיצי לטביש עסונ
     .םימסרופמה
 

 :תוסיט לוטיב ימדו תוגירח תוסיט
 .תפסותב םיבייח ,הפועת תרבח התואב ,הרזחה דעיב וא הרזחה ךיראתב תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה םיעסונה
  .הרקמ לכל םאתהב םיטרפ
 לויטה ריחמ לע תפסות ומלשי לויטה לש תיתצובקה הסיטה תרגסמב םיבלתשמ םניאו ל"וחב רויסל םיפרטצמה םיעסונ
 תרגסמב םיבלתשמ םניאש וא תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה םיעסונ .וטנ הסיטה ריחמב וכוזי וא הסיטה אלל
  .רוזחב וא/ו ךולהב הפועתה תורבח ידי לע הליל תוינחב תונתינה תוניל ןיגב וכוזי אל תיתצובקה הסיטה
 

 יתוריש ריחמ .ל"נה ךיראתל ןוכנ ,הפועתה תורבח תוינידמ לעו םיפירעת לע ססובמ תוסיטה ריחמ :םיריחמב יוניש
 לש םירקמב .ינקירמאה רלודה תמועל ץרא לכב םינושה תועבטמה לש ןיפילחה ירעש לע ,רתיה ןיב ,ססובמ עקרקה
 ןיפילחה ירעש לש יוניש וא/ו ל"וחב וא ץראב םישדח םילטיה/םיסמ תלטה וא/ו ללוכה ריחמה לש ל"נה םיביכרה תורקייתה
  .אלמ וא יקלח םולשת םליש לייטמה םא םג ,ללוכה ריחמה תא ןכדעל תוכזה הרבחל הרומש - ח"טמה תמועל
 

 ונתעד לוקיש יפל םא ,רתויב הרצק הארתהב ףא ,יקלח וא אלמ ,רויסה לוטיב לע עידוהל םיאשר היהנ ונא :םוריח יבצמ
 ,תותיבש לשב תוברל ,ונב תויולת ןניאש תוביסנב ,ועוציבב הנכס וא העינמ הרצונש וא ועצבל ןתינ אל טלחומהו ידעלבה
 היהנ אל ונא ,רומאכ הרקמ לכב .ב"ויכו םוריחו המחלמ יבצמ ,עבט יעגפ ,תופגמ ,תוכמסומ תויושר לש תויחנה ,תוערתה
 ורזחוי ,רומאכ אלמ לוטיב לש הרקמב .יקלחה וא אלמה לוטיבה בקע תומיענ יאל וא ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל םיארחא
 האיצוה רשא האצוה לכ זוזיקב ,ליעל 3 ףיעסב טרופמה ןורקיעה יפל םילקשב ,לעופב הרבחל ומלושש םיפסכה לייטמל
 לייטמל ורזחוי ,יקלח ןפואב לויט לטוב םא .רזחה הרובעב הלביק אל רשאו )הרבחה לש תובייחתה תוברל( הרבחה
 הרקמ לכב .רזחה םרובעב לבקת אל הרבחה רשא ולא זוזיקב ,דבלב לצינ אל רשא עקרקה יתוריש רובעב םימולשתה
 עגונב ןוריחמב תוטרופמה תוארוהה ויבגל ולוחי ,ליעלד תוביסה ןיגב תוברל ,לויטל ותאיצי תא לטבל טילחי לייטמ ובש
 .לוטיב תורשפאל
 

 וא רויסה ךלהמב ףתתשמל םרגייש ,שוכרל וא ףוגל ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל תיארחא היהת אל הרבחה :חוטיבו תוירחא
 לע היהש תואצוה וא םיכמסמ וא הדובכ לש ןדבוא ,הבנג ,הנואת ןיגב תוברל ,איהש הביס לכמ ,וב םייוניש וא ולוטיב בקע
 הלש האלמ הבשהב בייח לייטמה אהי ,לייטמה רובעב יהשלכ האצוה הרבחה האיצוה םא .םניגב איצוהל ףתתשמה
 .שוכרלו ףוגל םיאתמו אלמ חוטיב ורובעבו ומצעב שוכרל בייחתמ ףתתשמה .הרבחל
 

 ןעטמו יאופר חוטיב
 םרט תויאופר תוביסמ םילוטיב תוסכל תנמ לע ,העיסנה תנמזה םע דימ ןעטמו יאופר חוטיב שוכרל ונתצלמה
 .םכלש חוטיבה ןכוס ךרד וא ונכרד תאז תושעל ונתורשפאב.העיסנה


