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 תידוהיה תשרומה תובקעב דרפסב םיליבשו םישרוש

 תידוהיה תשרומה תובקעב דרפסל רויס
 קינלביב סחנפ ר"ד תכרדהב

22.9.19 -16.9.19 
 תוליל 6/םימי 7

 
 
 
 
 
 
 
 

 :תוסיט
16.09.19 LY395 TLV-MAD 05:55-10:15        
22.09.19 LY398 MAD-TLV 22:50-04:30 (+1) 

 
 לויטה לולסמ

            
 היבוגס - דירדמ-א"ת 16.9.19 ינש םוי
 .ריעב ונירוקיב תא ליחתנ  ונתעגה םעו דירדמל רקוב תסיטב אצנ
 לע תיפצתל ךישמנ .ריעה לש תויזכרמה תורדשב ריעב ןושאר ימרונפ רויסל אצנ
 ןואיזומל ךישמנ םשמו הטניירוא הד הזלפב רקבנ ,דירדמב ךלמה ןומרא
 היוג לש תוריציה תא הארנ ,םלועב תונמואה ינואיזומבש םיטלובה ןיב ,ודארפה
 ,ןוטפנ תקרזמ תא הארנ ,תויונמואה שלושמב ונרויסב ךישמנ .דועו וירומ ,סקסלו

 ךרד םג רובענ ,ןולוק הזלפ תאו תימואלה היירפסה תא , סלביס תקרזמ תא
 ךישמנו דירדמ תא בוזענ ..ואבנרב וגאיטנס ןוידטצאו ה'צוטא תבכרה תנחת
  .היבוגסל העיסנב
 היבוגסב ברע תחוראו הניל
 .ול המוד וא / ****Eurostars Acueducto 4 ןולמ
 
  סאברה -היבוגס 17.9.19 ישילש םוי 
 ,ידוהיה עבורל ךישמנ םשמ,היבוגס לש טקודאוקאב ריעב ונרוקיב תא ליחתנ .היבוגסב רייסל אצנ רקוב תחורא רחאל
 .םולשה תלייטו ,היבוגס לש לודגה תסנכה תיב אוה ,יטסירק סופרוק תייסנכל
 םיכלמה םינוכמה ,הלבזיאו דננידרפ דרפס יכלמ לש ןומראה ,רזקלאב םג רקבנ
  .םיילותקה
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 .דרפס תודהי לש םיטלובה היגיהנממ רבעשל רוינס םהרבא לש ותיב , ידוהיה יטקאדידה זכרמב רקבנ
 ילאקיסומ רויס םייקנו שוריגה ינפל םידוהי ויה היבשותמ רכינ קלח רשא  זורבמא לחנ תפשל סאברה הרייעל ךישמנ
 .תידרפס תידוהי הקיסומ לש,רפכב
 סאברהב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא /****Hospederia Valle de Ambroz 4    ןולמ
 
 
  היליבס – סרסק – סאברה 18.9.19 יעיבר םוי
 רכיכב רקבנ .םייניבה ימיב םייחה לש תטלוב אמגוד איה ריעה.תושונאל סכנ ריע -סרסקל עסינ רקובה תחורא רחאל
 תובכרומל עדוותנ .תומוחל ץוחמו תומוחה ךותב ידוהיה עבורבו סניפלוג ןומראב ,ודנוווא ןומראב ,רוימ הזלפ -תיזכרמה
 לחנ תפשל תנכושה ,היליבס ריעה ,היסולדנא תריבל ונימעפ תא םישנו סרסק תא בוזענ.דרפסב םיסונאה ייח לש לבסהו

 .)לודגה לחנה( ריויקלדוגה
 "וקנמלפ  ואלבט"ב ברע תחוראו וקנמלפ עפומ
 .היליבסב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / ****Fernando III 4 ןולמ
 
 
 הדנרג - היליבס 19.9.19 ישימח םוי
 רקבנ ךשמהב .הסיאול הירמ קראפו הקירמא הזאלפ ,הינפסא הזאלפב רקבנ .היליבסב ונרוקיב תא ליחתנ רקובב
 תא הליג" רשא ,סובמולוק רפוטסירככ עודיה ,ןולוק לבוטסירק לש ותרובק םוקמ , תמסרופמה הלארדתקב
 לש רבעשל תידוהיה הנוכשה ,זורק הטנס תנוכשב רקבנ ךשמהבו ,דרפס יכלמ לש ןומראה ,רזקלאל ךישמנ."הקירמא
 ןוויכל ונימעפ םישנו היליבס תא בוזענ .הריציו ןירותסמ ,.א"נק תוערפ ,םוקמה ידוהי לש הירוטסהל עדוותנו ,היליבס
 ."דרפס לש ןומירה" -  הדנרג
 .הדנרגב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / ****Barcelo Carmen 4 ןולמ
 
 
  הבודרוק - הדנרג  20.9.19  ישיש םוי
  םלואב,הרבמהלאה ןומראבו הפילרנחה ינגב רקבנ.םירצונה י"ע םימלסומה ידימ השבכנש הנורחאה ריעה איה הדנרג
 עסינ  םיירהצה רחא .הלבזיאו דננידרפ םירצונה םיכלמה י"ע דרפסמ םידוהיה לש שוריגה וצ םתחנ וב םוקמ ,םירירגשה
 .ם"במרה לש וריע -הבודרוקל
 תידוהי - תידרפס הדעסמ -"לזמ הסק"ב ברע תחורא תבש תלבק 
 .הבודרוקב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / ****NH Guadalquivir 4 ןולמ
 
 
 הבודרוק 21.9.19 תבש םוי
 לש בהזה רות תריב ,הבודרוק תא רותל אצנ רקובה תחורא רחאל
 הדוהי רכיכב, ידוהיה עבורב ,הבודרוק לש הלארדתק–דגסמב רקבנ:דרפס
 .15ה האמהמ תסנכה תיבבו ם"במרה לספב ,הירבט רכיכב ,יולה
 הגיצמה הכורעתב הזחנ םש דרפס הסאקל עיגנ ןולמב םיירהצ תחורא רחאל
 לש וייח לע הכורעתבו היציזיוקניאה לש םיירוקמ םיכמסמ רתיה ןיב
 .ם"במרה
 .הבודרוקב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / ****NH Guadalquivir 4 ןולמ 
 



 

 3 

 
 
  
                                                  
 ביבא לת - דירדמ – ודלוט – הבודרוק 22.9.19 ןושאר םוי
 .דרפסב התייה רשא םילשורי ,ודלוט ןווכל אצנ  רקבה תחורא רחאל
 ןבא תסנכה תיבב,רשבה קוש רכיכ-רבודוקוסב רקבנ,ודלוטו םילשורי לש םיפונה ןיב הוושנו ריעה לע תיפצתב ליחתנ

 .ידרפסה ידוהיה ןואיזומבו  וטיזנרט לא -היפעלובא-יולה לאומש םש לע תסנכה תיבב ,הקנלב הל הירמ הטנס -ןשוש
 . תסנכה יתב לש םיינוטקטיכראה םיביטומב הקמעה
    .ץראל הרזח הסיטל הפועתה הדשל ברעה תועשב ךישמנ םשמו ריעב ישפוח ןמזל דירדמל עסינ צ"החא תועשב
 
 
 םיללכ םיאנת

 .םיאלמ םימי 7  לש תידוהיה דרפסב רויס •
 .לע-לא תרבח םע א"ת-דירדמ-א"ת לולסמב תורידס תוסיט :תוסיט •
  .דעיב החמתמה ילארשי ךירדמ – קינלביב סחנפ ר"ד  :הכרדה •
 .קוחב שרדנכ םיימוקמ ךרד ירומ תימוקמ הכרדה •
 .תינכתב םיניוצמה םירתאה לכל :תוסינכ •
 .הבוט תוריית תגרדב ןולמ יתב :הניל •
 .ןויסנפ יצח : הלכלכ •
 .גזוממ דומצ סובוטוא :הרובחת •
 .ל"וחב םיתוריש ינתונל :רשת •
 .תינכתב ןיוצמה יפל -םישגפמ •
 רפכב ילקיסומ רויס •
 וקנמלפ ברע •
 הבודרוק ריעב תדחוימ ברע תחוראו תבש תלבק •

 
 
 :יגוז רדחב םדאל רויסה תולע
 
 €1795 :םיפתתשמ 15 רובע
 €1565 :םיפתתשמ 20 רובע
 €1465 :םיפתתשמ 25 רובע
 

 350€ דיחי רדח רובע תפסות
 

 תא רשאל שקבא ,ורקייתי םרטב תוסיטה תא ןיירשל תנמ לע .הצובקה רובע תוסיט ונמזוה םרט
 .31.12.18 ךיראתל דע הצובקה תאיצי
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 המשרה יאנת
 תא חיטבהל תנמ לע תאזו  01.05.19 -ב המשרהו 300€ ס"ע המדקמה םולשתל ןורחא ךיראת
 .לע-לא תרבח םע הסיטבו רויסב םוקמה
 .2% לש תיביר םע רתויב וא תיביר אלל םימולשת ינשב 01.08.19 ב הבגת םולשתה תרתי
  .המשרהה ספוטב טרופמכ ,םיק'צב וא יארשא סיטרכב ,תיאקנב הרבעהב םלשל ןתינ
  
 :לוטיב יאנת
  .לייטמל 50€ ךסב לוטיב ימדב ביוחי לויטל האיציה דעומ ינפל הדובע ימי 60 דע המשרהה עגרמ ותופתתשה תא לטביש  ףתתשמ
 . לייטמל 400€ ךסב לוטיב ימדב ביוחי  לויטל האיציה דעומ ינפל הדובע ימי 20 דע 59-מ לחה ותופתתשה תא לטביש  ףתתשמ
 
 . לייטמל 600€ ךסב לוטיב ימדב ביוחי  לויטל האיציה דעומ ינפל הדובע ימי 7 דע 19-מ לחה ותופתתשה תא לטביש עסונ
 .לויטה ריחמ אולמ תא םלשי ךליאו  לויטל האיציה דעומ ינפל הדובע ימי 7-מ תוחפ ךותב ותופתתשה תא לטביש לייטמ
 ךיראתמ םוי 30 ךותב ,םולשתה םוי יפ לע  ורוי יכרעב ,םתבשהל יאכז לייטמהש םיפסכה לכ ורזחוי ,לויטה לוטיב לש הרקמב
  .לוטיבה לע העדוהה
 .חוקלה ידי  לע ומלושש יפכ ,ילקשה םכרעב יארשאה תורבח ידי לע ורזחוי יארשא יסיטרכ תועצמאב  ומלושש םימוכס
 .)סקפב רשפא( הדובעה תועשב ,בתכב ונדרשמל רוסמל שי לוטיב לע העדוה :ףתתשמה ידי לע לוטיבה דעומ יבגל הרהבה
 .גח ברע וא גח איצוהל - 'ה דע 'א םימיה םה הדובע ימי :"הדובע ימי" יבגל הרהבה
 
   -םיפסונ םיטרפל
 03-7610734 ינמחנ רביל העונ          03- 7610658:רצנ האל

3595950- 052                                noal@ofakim.co.il 
 Sefarad@ofakim.co.il 
 


