
1 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 טאלין  -ריגה    -קובנה  - וילנה 

 

 בהדרכת: 
 

 

   .לארצות הבלטיותומנוסה מדריך בכיר   . תושב וילנה , יהודי דובר עברית - 'יוליק גורביץ

 

 

 

בן   יברסיטתבאונ קרוחו צהמר, הבלטי רהאזומומחה לתולדות יהודי  - מוטי זלקין פרופ'

 .ארצות הבלטיותמומחה ומנוסה בהדרכה בגוריון בנגב, 

 

 

שואת יהודי אירופה הביאה לקיצן למעלה מחמש מאות שנה של חיים יהודיים תוססים בקהילות האזור  

מי   ןהבלטי. רבות עניין ביותר היו מאתים השנים האחרונות, שהתאפיינו בקיטוב רעיוני וחברתי בי

רחות חייה המסורתיות של יהדות זו, לבין מי שחלמו להשתלב בתהליכי הפתיחות  ת אולשמר אששאפו 

והמודרניזציה של התרבות האירופית, או לחלופין, לעצב אדם חדש ועולם חדש. עם אלה נמנו הגאון  

יות אלה,  וואבא קובנר, אברהם מאפו ולאה גולדברג, ישעיהו ליבוביץ' וישעיהו ברלין. דמ  ווילנהמ

כפרים  בעיירות מרוחקות וב , טאליןו קובנה, ריגה ו וילנה, "ילוונו" בסמטאותיהן של חרותרבות או

-שם נתחקה על עקבותיו של עולם תרבותי מגוון, מופלא וייחודי. במקביל נתרשם מנופיו יוצאי  נדחים

 בלטי. חופי הים הלהדופן של האזור, כמו גם מהעושר התרבותי, האתני וההיסטורי של העמים החיים 
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 מציגים: 

 סמינר מטייל לארצות הבלטיות 
 שילוב של חוויה רגשית והעשרה אינטלקטואלית     

 ן: תרבות   , ן , נופ המדינות הבלטיות במפגש עם  

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר   -  "קשרי תרבות תבל"ב

 

 מ:   בין היתר,   , יהנו מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו ת 

 
 של המדינות הבלטיות וההיסטוריה ם, העריםהנופי ,התרבותש מיוחד למפגש עם גד 

 ולגיאוגרפיה של הארצות הבלטיות , ליהדותשני מדריכים מומחים להיסטוריה 

 לא שגרתית ורבת פנים  העמקה 

 על ההיסטוריה של יהודי המדינות הבלטיותדגשים  

 האזור לש דופןצאי הים יופמהנו תהתרשמות בלתי אמצעי 

  ארוחות ערב 5 

 כוכבים 4-5ברמת מלונות מרכזיים  

 וילנהובמופע פולקלור  

, בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" המדינות הבלטיותעל  מהודרתמקראה  

 .לקראת הטיול

 לכל מטייל תה אישיאוזניקבוצתית, הכוללת  מערכת שמע 

 במחיר לוליםככל האתרים במהלך הטיול,  (Optionals) אין תשלומים נוספים 

 צל עד תומומנו הזמן -ל יוהטי במהלך שאין זמן חופ 

 בשביל השקט הכלכלי שלך - חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה לטיול 

 

 ! תמורה מלאה לכספך -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה סמינר

 

 

 
 
 

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר ,של פעם בחיים ולכן סמינרזהו 
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 ר:תכנית הסמינ 

   ילנהו  -ב יב א תל   .20.0715  ',ד, יום 1 יום

וילנה  . ורשהדרך  (Vilnius) לווילנה אביב-מתל יםוהרילקראת הצ ארינמ

היא עיר מודרנית ומשגשגת, שמקיימת בהצלחה חיים כפולים שנעים בין  

התמערבות והתנערות מהקיפאון הסובייטי. כל אלו באים לידי ביטוי  

 ות זהלבין  בעיר החדשה, התוססת הצעירה בחנויות היוקרה ובאווירה 

שאותה ניתן לחוש בעיר העתיקה. בשני חלקי   וגאה ורכבתטורית מהיס

-העיר יש מגוון אתרים מרתק שמביא לידי ביטוי את הזהות המורכבת והרב

תרבותית של העיר, שמכילה בתוכה השפעות מתרבויות המדינות ששלטו  

 לינה. רוחת ערב ואל  למלון ניסע  תנו הגע עם בליטא בתקופות השונות. 

 

 וילנה   20.07.16, יום ה',  2יום 

מגדל   ונמשיך אל המרשימה  (Vilniaus Katedros) בקתדרלה היום נבקר 

לארמון  הסמוך לה. נמשיך (Aikštės Bokštas-Laikrodis)  הפעמון 

, מקום רב חשיבות בהיסטוריה הליטאית שבו נדונו גם שאלות הרות הנשיאות

ליטא. נבקר בקומפלקס בן מאות השנים של   י דשל יהוגורל בעניינם 

, אחד ממוסדות ההשכלה  (Vilnius University)האוניברסיטה הווילנאית 

הגבוהה המוקדמים והמרשימים ביותר במזרח אירופה. ניסע לביקור בבית 

  , סופרים, (פוטוצקי )גראף ולנטין  "הגר צדק"  ,"הגאון מווילנה"הקברות היהודי בו מצויים קבריהם של 

חדים של וילנה:  נשי המחתרת היהודית שלחמו בנאצים. בתום הביקור נצא לאתריה הנוצריים והמיומהפכנים וא

"אוסטרה בראמה"   שערהמקודש הסובב את  וכן המתחם ,(Petro ir Povilo Bažnyčia)כנסיית "פטר ופול" 

(Aušros vartai).  במוזיאון הענבר נבקר גם אם יישאר זמן(Gintaro Muziejus-Galerija),  ."הזהב של ליטא"  

 לינה בווילנה. . ופע פולקלורומלארוחת ערב למסעדה בערב נצא 

 

 טראקאי  -פונאר   20.07.17, יום ו',  3יום 

לאחר מכן נצא לסיור . "טהרת הקודש"נתחיל את היום בביקור בבית הכנסת 

ל של  ו יגה הגד גיא ההר ,(Paneriai)ב"יער פונאר" התייחדות עם קורבנות השואה 

הבירה העתיקה של נסיכי ליטא  ,(Trakai)טראקאי לדות ליטא. מכאן נמשיך יה

השוכנת בלב אזור אגמים יפהפה. נתחיל את הסיור בטירה המרשימה המציגה את  

  במוזיאון הקראי ההיסטוריה המעניינת והייחודית של האומה הליטאית, וכן נבקר 

(Karaite Museum)  א. נטייל להנאתנו  יטאים בלחיי הקרהמשקף מאות שנים של

 בווילנה. ם. לינה מיופיו הנדיר של המקו  על שפת האגם ונתרשם 
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 ירושלים דליטא    18.07.20, יום שבת,  4יום 

ב"רחוב . נתחיל את ביקורנו ב"ירושלים דליטא"נפתח את היום בסיור רגלי 

ולביתו  ( (Žydų Gatvė ל"רחוב היהודים"נמשיך  , (Gaono Gatvė)הגאון" 

, הלא הוא בית ה"שולהויף"". נבקר במקום בו ניצב וילנה ן מואוהגשל "

הכנסת המפורסם ומבני הציבור שהיו סמוכים לו. נצעד בעקבותיהם של  

וכן , ה"יודנראט"בסמטאות הגטו ובחצר בנין איציק ויטנברג ואבא קובנר 

               "ספרית שטראשון" . במקום בו פעלה בניין התיאטרון היהודיליד 

(The Strashun Library) ניזציה של יהודי ליטא. בחצר בה נולד וגדל בתהליכי המודר נדון במקומה של הספרייה

נקדיש זמן מה למפגש התרבותי המרתק שבין האמן היהודי ועולם הפיסול הרוסי.   מרדכי אנטוקולסקיהפסל 

וכאן   , (Romm)אחים ראם" והנה אלמ"ה ,ודינסיים את היום בביקור בבית הדפוס המפורסם ביותר בעולם היה

 לאור כסוכני תרבות. לינה בווילנה. -ם של יהודי מזרח אירופה ובמוציאיםנעסוק בשאלת מקומו של הספר בעולמ

 

 קובנה   -ז'זמר   -וילנה   19.07.20  , יום א',5יום 

מערב, והתחנה הראשונה בסיורנו תהיה בעיירה -הבוקר נצא מהעיר לכיוון צפון

במקום השתמר בית כנסת ייחודי העשוי מעץ, וכאן נעסוק   .(Zezmariai)ז'מר 'ז

בשאלת תפקידם החברתי ועיצובם הארכיטקטוני של בתי כנסת באזור הבלטי.  

  (Open Air Museum) המוזיאון האתנוגרפי הפתוחתחנתנו הבאה תהיה 

ה הממחיש את אורחות חייה של האוכלוסיי (Rumšiškės) רומשישוקבעיירה 

העיר השנייה   , (Kaunas)לקובנה מכאן נמשיך בדרכנו זה. ב ת במרח הכפרי

בגודלה בליטא ובירתה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. נתחיל את סיורנו באזור העתיק של העיר, היושבת  

אברהם  ונעבור ברחובות הקרויים על שמותיהם של הסופר  ,(Neris)ונריס  (Nemunas)ניימן על מפגש הנהרות 

לזכר הילדים   לבית הכנסת ולאנדרטה המרשימה. מכאן נמשיך לודוויג זמנהוףטו ספרנהאת י שפואב אפומ

 ב"סלובודקה"נסייר  צוהרייםההיהודים שנספו בשואה. לאחר ארוחת 

(Vilijampolė) -   פרבר העיר שהיה מאוכלס ביהודים רבים. כאן, במקום בו

" ו"אשמת  וןבת ציהא ובהן "את יצירותיו הגדולות  אברהם מאפוחיבר הסופר 

שומרון" נעסוק בתהליכי התפתחותה של הספרות העברית החדשה. כמו כן 

הישיבה המפורסמת וברחובות הגטו של יהודי קובנה. נסיים את   בבניין נבקר 

המצודה ששימשה כמחנה   , (Kauno IX Fortas)ב"פורט התשיעי" היום 

קופות שונות. לינה וארוחת ערב  יטיים בתולירים פוהר לאסמעצר ומוות בתקופת מלחמת העולם השנייה וכבית ס

 בקובנה. 
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 ריגה   -שאוולי   -קיידאן   -קובנה    207.20.0, יום ב',  6יום 

לאה  לאחר ארוחת הבוקר נסור לביקור קצר ליד הבית בו גדלה המשוררת 

נדון במקומם המרכזי של   )"שוואבה"( ובחצר הגימנסיה העברית, גולדברג

העברית בעולמם של יהודי ליטא. מכאן נצא בדרכנו  פה הש י ושלן הציונהרעיו

שבה השתמרה ושוחזרה הכיכר המסורתית  (Kedainiai) קיידאןצפונה לעיירה 

ציוריות. ולצדה שני בתי כנסת גדולים, כנסייה ייחודית הבנויה מעץ וסמטאות 

וב מאורחות חייה של "אצולת  קרתרשם מליטא. נעיר המחוז הגדולה שבצפון  ,(Šiauliai)לשאוולי נמשיך בדרכנו 

ובבית החרושת לעיבוד עורות של   משפחת פרנקל  "ארמון"ת המקומית באמצעות ביקור בהממון" היהודי

אתר עלייה לרגל ייחודי   , (Kryžių Kalnas)ב"גבעת הצלבים" משפחה זו. נצא משאוולי, ובדרכנו צפונה נבקר 

ללינה וארוחת   (Riga) לריגההזר. בסיומו של יום נגיע ן לשלטו הליטאיתהיה לאחד מסמלי ההתנגדות ומרשים ש

 ערב. 

 

 סאלאספילס      -יער ביקירניקי   -העיר העתיקה   -ריגה    21.07.20, יום ג',  7יום 

השער הבוקר נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה של ריגה. נעבור דרך "

"  יםול ת החת, "בי(Rīgas Doms) הקתדרלה, (Zviedru Varti)" השבדי

(Kaķu Māja),  "בית "שחורי הראש(Melngalvju Names)  וכן בתי ,

,  (Mazā ģilde)והגילדה הקטנה  (Lielā ģilde)הגילדה הגדולה 

את אורח החיים של הסוחרים העשירים שהיוו מרכיב חשוב  המשקפים 

בביקור נתחיל באוכלוסייה המקומית ובפעילותה הכלכלית. אחרי הצהריים 

דול של ריגה שנשרף על ידי הנאצים  גה סתהכנ בית זכרבאנדרטה ל

ר הזיכרון מכאן ניסע לאת שהיה אחד הראשונים באימפריה הרוסית. בית הספר היהודי וכן בבניין  ועוזריהם, 

 . לינה בריגה. (Salaspils) סאלאספילסהסמוך לעיר, וכן במחנה הריכוז  ,(Bikerniki) ביער ביקירניקיהמרשים 

 

 ין  טאל  - גהרי   2022.07.,  , יום ד'8יום 

של ריגה, אחד הגדולים והמרשימים   שוק המרכזיבלאחר ארוחת הבוקר נבקר  

לאחת הפנינים   באירופה כולה, על שלל ריחותיו, צבעיו וטעמיו. נמשיך 

בו   (Alberta Iela)"אלברטה"   רחובהארכיטקטוניות של צפון אירופה, הלא היא 

מיכאל  בו על ידי האדריכל וצינים שעם ומענייש ריכוז ייחודי של בניינים יפי

  לטאלין בדרכנו צפונה בשעות הצהריים  .Art Nouveau -ה בסגנוןאייזנשטיין 

(Tallinn)לינה בטאלין. , בירתה של אסטוניה . 
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 טאלין    23.07.20, יום ה' 9יום 

נתחיל את היום בסיור פנוראמני עם האוטובוס סביב העיר העתיקה של טאלין,  

, המקום בו החלה עצמאותה של אסטוניה  הזמרה" "שדה נמשיך לביקור ב ו

שהובילה מאוחר יותר להתפרקותה של ברית המועצות. מכאן נמשיך לביקור 

האזור, בפרברי טאלין, שבו התקיימה תחרות השייט   , (Pirita) " פיריטהב"

  . בשובנו לעיר נעצור ליד האנדרטה המרשימה 1980באולימפיאדת מוסקבה בשנת 

. נתחיל  בעיר העתיקהים. בהמשך היום נטייל ברגל בת ה, (Rusalka) " רוסלקה"

אלכסנדר   ולידו כנסיית של אסטוניה  בניין הפרלמנטמהעיר העליונה ונתרשם מחומות העיר ומגדליה. נציץ אל 

בנוף  סמל השלטון הרוסי באסטוניה במשך יותר ממאתיים שנה. נתבונן  -הרוסית  (Alexander Nevsky) נבסקי

)הרגל הארוכה( ונמשיך את סיורנו   "פיק יאלג"מל טאלין. נרד לעיר התחתונה ברחוב העיר ושל נ  היפהפה של 

 גנונה מימי הביניים. לינה וארוחה מסכמת בטאלין.בעיר העתיקה של טאלין ששימרה, במידה רבה, את ס

 

  CGFFSS-אביבתל   - לין טא  20.07.42, יום ו', 10יום 

בתי  ל, נמשיך 1422 -שהוקם במרקחת בבית עיר העתיקה של טאלין ונבקר ת הסיור הרגלי בבבוקר נמשיך א

של טאלין שנחנך בשנת   בבית הכנסת החדש. לסיום הסמינר נערוך ביקור המלאכה וגם לשוק המזכרות 

 ונצא לשדה התעופה לטיסתנו חזרה ארצה.  2007

 . לפנות בוקר 25.07 -הגעה לתל אביב ב

 

 

 

 

 

 

 : פרטי טיסות 

 טיסות הלוך

 יסהט שעה תאריך נמל תעופה ךהלו

 תל אביב המראה
15.07.20 

11:25 
LO 156 

 14:20 ורשה נחיתה

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה הלוך

 ורשה המראה
15.07.20 

16:15 
LO 775 

 18:20 וילנה נחיתה

 טיסות חזור

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה חזור

 טאלין המראה
24.07.20 

18:00 
LO 788 

 18:35 רשהו נחיתה

 טיסה שעה תאריך עופהנמל ת חזור

 22:55 24.07.20 ורשה המראה
LO 151 

 03:45 25.07.20 תל אביב נחיתה
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 הערות: 

חלוקת ימי ההדרכה בלבד.  גמא לוס ודו המופיעה לעיל מציינת נקודות פוק ינרסמתכנית ה .1

תי צפויות שאינן  ל נסיבות משתנות וב כנית מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקבהת

זוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה יתנות לשליטה או לחינ

 בלבד. 

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

או מקלחת ו/או /ו/או מיטות זוגיות בבית המלון ו (Non-Smoking)חדרים ללא עישון 

 או אמבטיה(.  בחדר תהיינה מקלחת  טיה )למען הסר ספקבאמ

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

 לון. מבית הלא ניתן, להבטיח חדר מסוים ב

ל  מוקדם ככ  בכתבן, אנא העבירו אלינו את הבקשה ב לכם לקבל חדר מסוים במלום חשוא .4

ה לגבי הקצאת החדרים במלון זור ונדגיש כי ההחלט. נחןרה לבית המלו י האפשר, ואנו מעב

 . כם מבוקשהיא של בית המלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את 

 100x80x50 גודל מקסימלי)  קילו 23ד עשל קסימלי אחת במשקל מ מזוודההמחיר כולל  .5

 . (מס"  55x40x20סימלי  קקילו )גודל מ  8ד  יד אחת במשקל מקסימלי ע  וכבודתס"מ( 

חות  ארו לרכוש . ניתן מראשה בטיסארוחות אינה מאפשרת הזמנת  ברת התעופה לוטח .6

 . בד באמצעות כרטיס אשראי בל ישירות בזמן הטיסה

 , הזמין טיסות באופן עצמאי נים יוכלו להמעוניי . לוט  קבוצתית היא בחברתהטיסות ה הזמנת .7

 ביטחון. ולא ייגבו מסי נמל, דלק ולאדם  €240יקוזז   רמהמחי

באתר של חברת   לאחר הכרטוס ניתן לרכוש הושבה  .מראש  בטיסה לא ניתן לבקש הושבה  .8

 . התעופה 

רפואי  נו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, א .9

יום לפני היציאה  60 -חר מיאומקרה לא חר ההרשמה לטיול, ובכל מוקדם ככל האפשר לא

יות לא עושים ביטוח של מטיילים, שבחוסר אחרלהיענות לבקשות לא נוכל  . לצערנו,לטיול 

את ההפסד הכספי  כיסוי של ביטול מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל נסיעות )הכולל גם 

 חזרה. בל את כספם שמגיע להם לק  הודיעו לנו על ביטול, הריעלינו, במחשבה כי אם  

טוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח חכמים בביפתרונות  אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו .10

. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר נסיעות 

 חבורת הביטוח  ו מייצוג וליווי אישי מול . כך תיהנראש לכל גיל ובכל מצב רפואייום מ  240

 ס הרישום. זאת בטופ . למעוניינים, נא ציינוובחזרה לארץבחו"ל בעת אירוע 

על  וש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת : עליית מחירי הדלק, ועליית הביקחשוב  .11

השונים דורשים התחייבויות כספיות  מקומות בטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים 

ות יותר וכך גם תנאי  מחמיר הדרישות אף  בתקופות שיא,  דמות מראש שאינן מוחזרות. ומק

רותנו  הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשי שירותי ת לוודא כ הביטול. על מנ 

 טל"ח            .   נא הקדימו הרשמתכם   -להשתתף בסמינר זה במידה והנכם מעוניינים  ,להציע
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  טל"ח                                                                                                   
 

 ומיםתשל 10-ו סעאירו הנחה לנו 75 :20.01.31עד יוחדת לנרשמים הטבה מ
 אירו הנחה לנוסע 30: 1-20.02.20 הנחה לנרשמים בין

 1.01.17חרי  רי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אם "קש מטייל מתמיד ע

 טיול נוסף מאזאירו לכל   10ו עבור הטיול הראשון, ועוד איר 25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 :המחיר כולל

 לוט תובחבר סדירות טיסות   טיסה:    

 *5-4ברמת מלונות מרכזיים   נה:לי     

 ארוחות ערב 5  :כלכלה 

 ממוזג ו גדול יםראוטובוס תיי  :תחבורה

 ההדרכה של ם מצוות מדריכי ישנ  הדרכה: 

 גוני ומלווה איר "קשרי תרבות תבל"                

 מטיילים( 22 -)יציאת המלווה מותנית ב                

 ילנהוובפולקלור מופע  -

 בארץ מפגש הכנה -

 ותבהפקה מיוחדת של קשרי תרב מקראה מהודרת  -

 יות ללת אוזניות אישהכוקבוצתית מערכת שמע  -

 אתריםל סהדמי כני -

 מדי יום  וק מיםבקב -

 ותים המקומייםרנותני השי כלל רתש -

 :ינו כוללאמחיר ה

 אירו 550בחדר ליחיד: וספת למטייל ת -

 ליציאה מל, דלק ובטחון כפי שיקבע בסמוך מיסי נ -

 (€145 -: כ19.01.20 -)נכון ל

 תכניתינן מפורטות בארוחות שא -

וכל, א, הכביסה, שתייאות בעלות אופי אישי: הוצ -

 .'וכו בידור ,וןטלפ

 ל להיטל שאינם כלולים במחיר הכו כל מס ו/או -

 כוללינן מפורטות במחיר הוצאות שא -

 הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמלבתעריפי  שינויים -

 חמומלץ להוסיף ביטו. )חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

 את הכסוי במקרה של ביטול ולוודאאית, הטסה רפו גם

 למטייל או םל נזק שייגרלכאחראית  ינה)החברה א

 יו במהלך הטיול(.צלחפ

 אירו למטייל ליום( 6 -ג ככי הטיול )נהויתשר למדר -

 רשמה:ה

ו , א4425038וד סבא, מיקכפר  74פס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן הרישום לסמינר באמצעות טו

  054-2177333 וואטסאפ: ,09-7428885פקס , 072-2116888. טל' בות תבלרי תרקשבמשרדי 

 ut.co.ilbtar-dialog@kאלקטרוני:  וארד

 . בטופס הרישוםכמפורט  הסדרי תשלום:

)יש "  רדי "קשרי תרבות תבל במש בבכת התקבלה  נס לתוקף מרגעתכ היא, מכל סיבההודעת הביטול, ** אפשרות ביטול:

 .תנים לשינויהם אינם נים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, שביי הביטול מחומ. מאחר ודה(לוודא קבלת ההודע

 ול למטייל דמי רישום וטיפאירו  75ישולמו דמי ביטול, למעט  ימי עבודה לפני היציאה, לא 45ד ערה של ביטול במק •
, ם למופעיםיכגון: כרטיס) נוספיםנקנו שירותים  טסו טיסות כלשהן, אוכור םאלא א ,קרה(יוחזרו בשום מ)שלא 

 .רישום והטיפוליתווסף המחיר בפועל לדמי ה ואז, (ויזות, רכבות וכו'

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 15%סך של עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה  ימי 45 -31ן מטייל המבטל בי •

 יצוי מוסכם מראש.למטייל כפ 35%סך של ם לחברה עבודה לפני היציאה, ישל יימ 30 -20ן מטייל המבטל בי •

 מראש.כפיצוי מוסכם  מטיילל 55%רה סך של היציאה, ישלם לחבעבודה לפני  ימי 19 -14מטייל המבטל בין  •

 כם מראש.למטייל כפיצוי מוס 70%ודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עב 13 -07ן ימטייל המבטל ב •

 ר הטיול.הלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחילפני היציאה, או במ מי עבודהי 6 -ה של ביטול החל מ רקבמ •

 טל"ח               .טיילים משלמיםמ 20ר מותנית במינימום יציאת הסמינ.  רב חגנם ימי חג או עה', שאי -מים א' יימי עבודה: 

יש   . שוםרי  טול י ת ב הכוללת אפשרו, שמהבמקביל להרוח טיפוליסת ב יאהגבוהים אנו ממליצים להוצ להביטובשל דמי ** 

ממליצים   אנו גה ראשונה.מדר לה של המבוטח או קרוב משפחהבמקרה של מח פוליסה זו תכסה את דמי הביטוללוודא ש

 ובתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטת, שם בביטוח"ות חכמייו פתרונז"סוכנות הביטוח 

ל יווי אישי מו. כך תהנו מייצוג וללכל גיל ובכל מצב רפואיש יום מרא 402ת ומאפשרת ביטוח ליסה אטרקטיביוביותר. הפ

 ישום.בטופס הר למעוניינים, נא ציינו זאתובחזרה לארץ.  חו"לחברות הביטוח בעת אירוע ב
 

   054-2177333וואטסאפ:   ,09-7428885פקס.   , 072-2116888טל':            

 tarbut.co.il-dialog@k  ני:ואר אלקטרו ד           

 מטיילים   30בקבוצה של   זוגי בחדר אירו למטייל  2,295:  עלות החוויה
 ים מטייל 25-29בוצה של  גי בקלמטייל בחדר זואירו  2,395                        

 ם מטיילי 20-24צה של  ירו למטייל בחדר זוגי בקבוא  2,595                         

 

 . יעדארץ הת השונים בוושרותי התייר סים , המיסותיים במחירי הטיהמחיר כפוף לשינו. 1: ותהער
 קדימים הרשמתם.  טל"חמקום למהבטחת  -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

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

 054-2177333 וואטסאפ:         09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 פרטים אישיים - 2020ות בלטיה המטייל לארצות לסמינר טופס הרשמה
 19.01.2020, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________עד: ___________________קף בתו

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ___טלפון נייד: _______________________מס' 

 _________(Miles & More): לוט מתמיד נוסע 'מס  

 2יל מטי

 :רכוןבד נא למלא בדיוק כפי שמופיע

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

______________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 __________מקצוע: ______________________

 __________________________טלפון נייד: מס' 

 ___________(Miles & More): לוט מתמיד נוסע 'מס

 ועוד ,יינסיאן איירלאוסטראייר קנדה,  לוט,, סוויס, נזההלופטכוללת את חברות התעופה  Miles & Moreברית התעופה  *

 

 

 ___________: ____דקומי ___________________: תובת: _________________________________ עירכ

 , _____________________נייד: ________, _______: _____פקס, _____________בית: _____: ניםטלפו

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 _____________________,  _________________ם:טלפוני  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _ ____אחר: _  ______פייסבוק   מרב ברק  שהם רן    טאינטרנ  חברים  לטרניוז  ? הטיוללך על  כיצד נודע

 

 

 רות:עה

 ון.למה ובבית , במופעים, בטיסותטיולאינו מהווה אישור לגבי מקומות במנה בלבד ונו טופס הזטופס זה הי .1

 חותמות. יקים לשני עמודים ר לפחותש בו החזרה ושי צי שנה לאחר יוםוקף לפחות חבתן א שהדרכוודלו שי .2

 2177333-054או בוואטסאפ:  tarbut.co.il-dialog@kצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל: ל נא .3

מות וחות ו/או מקוארון סוגי כגם נישוי התעופה השרותל ע יטהאין שליעות, סנ ים לסוכנלנו כמארגני הטיול, כמו ג .4

 המטיילים(.ו לבקשת הוזמנו על ידינמו וולש )גם אם בה במטוסהישי

ניתן לים של קשרי תרבות תבל אותו קנון הטיוכפופה לת טיול. תכנית הולטיתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 :iltarbut.co.-www.k//http רנט: האינטבדוא"ל או באתר  ,סרה, בפקלקבל במשרדי החב

 .דמי הביטול , לרבות סעיףתכנית הטיול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,ייבהרשמה מחהחתימה על טופס ה .6

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     מראש(:          וםי 240, תקף ל ומצב רפואיבכל גילביטוח נסיעות ) הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 

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


 

 

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

 054-2177333 וואטסאפ:         09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - 2020ות בלטיה המטייל לארצות לסמינר הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *גילמטייל בחדר זו  € 2,295    לתשלום:הסכום 

 (31.01.20 עד €75) € _____ הנחת רישום מוקדם:

 (1-20.02.20 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

  (€550) €______  :רד בחדליחי תוספת      

  (€ אירו) €__________ : 1סה"כ מטייל      

 לנסיעה בסמוך י שייקבעו ובטחון כפ , דלק)לא כולל מיסי נמל

  רלחדף/ה מעוניין/ת בשות     ניין/ת  לא מעו 

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  € 2,295    לתשלום:הסכום 

 (31.01.20 עד €75) € _____ הנחת רישום מוקדם:

 (1-20.02.20 €30) € _____  :ום מוקדםהנחת ריש

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

 __________________ : שם שותף/ה לחדר

 (€ אירו)  __________ :2 יל"כ מטיהס

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

           מיטה זוגית              תמיטות נפרדו

 _________________________________________________________________________ בקשות מיוחדות: _____

חיר לאדם בחדר זוגי  מטיילים המ 25-29בוצה של ם ומעלה. בקמטיילי 30י בקבוצה של * המחיר מתייחס לאדם בחדר זוג

 אירו. 2,595הינו גי המחיר לאדם בחדר זו מטיילים 20-24אירו ובקבוצה של  2,395 הינו

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" "מטיילים מתמידים בחול. 1.1.17ל אחד אחרי טייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיומ  **

 ז.לכל טיול נוסף מא אירו 10ון אחרי תאריך זה, ועוד הטיול הראש עבור אירו 25הנחה בסך 

 _____________________________________________________בהם השתתפת: _נא לציין את הטיולים 

 תך:לבחיר תשלום מסלולי

 בלבד". לביטחוןול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "ל. לבוחרים במסאשראי בכרטיס, או במזומן

 ם:אשל

 שלומים רה בשני תוהית ,בהרשמה םלאד אירו 800 שלתשלום ראשון  (אירו 500טרות של לא מקבלים ש) במזומן

 . ההקבוצה לפני היציא תשלום במזומן. גמר חשבון עד למפגשעם המשרד לתיאום ה יש ליצור קשר .וקביםעשיים חוד

  כרטיס: __________ ______, מס.____מסוג: ___ איכרטיס אשרבאמצעות-__________-__________-   ,___________

   ___נות בגב הכרטיס: __ספרות אחרו 3. ______________ת.ז: __________ ____כרטיס: __ה_, שם בעל ___/____תוקף: 

 קן אקספרס( רימאלא מכבדים בלבד,  החיוב בכרטיס אשראי ישראלי)

 (.2020.01.31עד תשלומים לנרשמים  10מים )תשלו_____  ב:

יטול דמי הבעל פי סעיף י ת לחייב את כרטיס האשראסיבה שהיא, החברה רשאי לול מיוזמתי, מכבמידה ואבטל את הטי

 בתכנית הטיול.המופיע 

 טל"ח               . הראשון החיוב ביוםרה( )מכישל בנק מזרחי וה גב העברות והמחאות שער  ל התשלומים על פיכ

 

 בפועלון י תרבות תבל, תשלום ראשרבקש שהתקבלתום על סמך טופס רישום ח אך ורקם תעשה הבטחת המקו חשוב:

לת אישור יש לוודא קב סי הרישום.ל פי סדר קבלת טפכרטיס אשראי( ועאו חיוב  חוןי לביטכרטיס אשרא טיעם פר )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא יס אשראי טופס ללא פרטי כרט :הסר ספק למען רישום!

 מת ליבכם:לתשו

 למטייללות להפריע לונה מגבלות בריאותיות העבהליכה. במידה ותתעורר םלמוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 מלון.ה תילבאו  אוטובוסו לבכוחות עצמו ועל חשבונ לקבוצה, או יחזור, ימתין המטייל במהלך הטיול

 ______________________  חתימה: ______________  תאריך: ______________: __________1נוסע  שם

 ____________________חתימה: ____  אריך: ___________________________________  ת_: 2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל ,7428885-09קס:  לפ לאחר המילוי הדרכון העמודים וצילום 3את נא לשלוח 
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