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 טאלין -ריגה  -קובנה  - וילנה         

 

 בהדרכת:
 

 

 

 

 

 

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

גוריון, חוקרת את החינוך הציוני  בן יטתרסביונאבדוקטורנטית  - רוזוליו ביץדוידו מיכל

  במרחב הליטאי והפולני. מדריכה מנוסה בתחום השואה והעם היהודי.

 

מש מאות שנה של חיים יהודיים תוססים בקהילות האזור ביאה לקיצן למעלה מחשואת יהודי אירופה ה

 ברתי בין מיני וחרעיו בויטהבלטי. רבות עניין ביותר היו מאתים השנים האחרונות, שהתאפיינו בק

ששאפו לשמר את אורחות חייה המסורתיות של יהדות זו, לבין מי שחלמו להשתלב בתהליכי הפתיחות 

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

אלה,  ין. דמויותהו ברלוישעי 'יץואבא קובנר, אברהם מאפו ולאה גולדברג, ישעיהו ליבוב ווילנהמ

כפרים בעיירות מרוחקות וב, טאליןוקובנה, ריגה ו וילנהורבות אחרות, "ילוונו" בסמטאותיהן של 

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

 י הים הבלטי.החיים לחופ העמיםי של רוסטהדופן של האזור, כמו גם מהעושר התרבותי, האתני וההי

  ימי הדרכה 10 לפנות בוקר 10.8.19: לארץ חזרהתאריך  31.7.19אריך יציאה: ת
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 מציגים:

 סמינר מטייל לארצות הבלטיות
 העשרה אינטלקטואליתויה רגשית ושילוב של חו   

 ן:תרבות ,ן, נופהמדינות הבלטיותבמפגש עם 

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

 

 מ: , בין היתר,רתי בו תיהנושיגולא  ידחומסלול יי

 
 ההיסטוריה של המדינות הבלטיותותרבות הדגש מיוחד למפגש עם  

 ולגיאוגרפיה של הארצות הבלטיות הדותיפרות, ס ,שני מדריכים מומחים להיסטוריה 

 לא שגרתית ורבת פנים  העמקה 

 כוכבים במרכז וילנה 5לילות במלון  4 

 * 4-5 תמרברכזיים מלון מלינה בבתי  

  ההבלטיות עד לשואת יהודי אירופ ל ההיסטוריה של יהודי המדינותעדגשים  

 של האזור ים יוצאי הדופןפהנומ תהתרשמות בלתי אמצעי 

בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל"  ,מדינות הבלטיותהל ע הודרתממקראה  

 .ללקראת הטיו

 לכל מטייל תאישי הוזניאוללת כתית, הצובק מערכת שמע 

 לול במחירכול, הכל יבמהלך הט (Optionals) וספיםנומים לתש אין 

 ומזמן מנוצל עד תוה -אין זמן חופשי במהלך הטיול  

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -לטיול  ק לאחר הבטחת היציאהר חיוב כספי 

יבית רלא תשלומים ל 6אירו למטייל,  57בסך  הנחה :דםקרישום מול תודחמיו תוהטב 

ליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור  -ץ ה מהארביציא .V.I.Pוטיפול והצמדה 

 .אין ובביקורת הדרכונים-חון, בצ'קבבדיקות הביט

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל" 

 מהנה ופורה סמינר מטייל

 

 

 

 ! לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר ,ם ולכןחיים בל של פעזהו טיו
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 :הסמינרתכנית 
 

  ילנהו -אביב  תל  91.7.31 ',ד, יום 1יום 

. ורשהדרך  )בליטאית (Vilnius לווילנה אביב-מתל בשעות הבוקר נמריא

יר הגדולה ביותר בה, וילנה שבמזרח ליטא היא עיר הבירה של המדינה והע

אלף תושבים. העיר העתיקה שבלבה עטורה בכנסיות    580 -המונה כ

 1994 -, כארבעים במספרן, בסגנונות ארכיטקטוניים שונים. בוקתדרלות

 עםיבלה העיר העתיקה מעמד של אתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו. ק

בשעות הצהריים המוקדמות, נצא לסיור היכרות עם העיר ולתצפית  תנוהגע

 לינה.נגיע למלון לארוחת ערב ו יםהריאחר הצבשעות . יםגבעת שלושת הצלבממרומי 

 

 וילנה  19.8.1', היום , 2 יום

מגדל "נמשיך אלו  המרשימה (Vilniaus Katedros) קתדרלהב קרנביום ה

, לארמון הנשיאותהסמוך לה. נמשיך  (Aikštės Bokštas-Laikrodis)  "הפעמון

עניינם ל בגור הרות ו גם שאלותמקום רב חשיבות בהיסטוריה הליטאית שבו נדונ

האוניברסיטה מאות השנים של בן  ר בקומפלקסבקנשל יהודי ליטא. 

, אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוקדמים (Vilnius University) איתלנויוה

מצויים ניסע לביקור בבית הקברות היהודי בו  והמרשימים ביותר במזרח אירופה.

(, סופרים, פוטוצקיטין ף ולנ)גרא צדק" "הגר ,"הגאון מווילנה"קבריהם של 

נצא לאתריה הנוצריים והמיוחדים של וילנה:  ודית שלחמו בנאצים. בתום הביקורהיה מהפכנים ואנשי המחתרת

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

(Aušros vartai).  ענבראון הבמוזיגם  רנבק זמן יישאראם (Gintaro Muziejus-Galerija), לינה א". ליט "הזהב של

 בווילנה.

 

 טראקאי -פונאר  2.8.19 ,ו', יום 3יום 

נצא לסיור  לאחר מכן .רת הקודש""טהבבית הכנסת  ביקורנתחיל את היום ב

הגדול של גיא ההריגה  ,(Paneriai) "יער פונאר"ב עם קורבנות השואה התייחדות

ליטא יכי הבירה העתיקה של נס ,(Trakai) קאיאטרלך מכאן נמשי. דות ליטאיה

המציגה את  בטירה המרשימהתחיל את הסיור פה. נמים יפההשוכנת בלב אזור אג

 הקראיבמוזיאון וכן נבקר  והייחודית של האומה הליטאית,ההיסטוריה המעניינת 

 נדיר של המקום.מיופיו הונתרשם  םעל שפת האג. נטייל להנאתנו מאות שנים של חיי הקראים בליטא ףהמשק

 .ווילנהבלינה 

 

 יטאירושלים דל  3.8.19 ,שבת, יום 4יום 

ב"רחוב הגאון" יל את ביקורנו נתח .ב"ירושלים דליטא"את היום בסיור רגלי נפתח 

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

הלא הוא בית הכנסת המפורסם ומבני  ,שולהויף""הבו ניצב  ". נבקר במקוםמווילנה
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ן בסמטאות הגטו ובחצר בניאיציק ויטנברג ואבא קובנר של היו סמוכים לו. נצעד בעקבותיהם ור שהציב

נדון  (The Strashun Library) "ספרית שטראשון"תיאטרון היהודי. במקום בו פעלה הליד בניין  וכן, ה"יודנראט"

 מרדכי אנטוקולסקיסל ל הפבחצר בה נולד וגד הודי ליטא.ניזציה של יי המודריכהלבת פרייהבמקומה של הס

בית סיים את היום בביקור בנול הרוסי. רבותי המרתק שבין האמן היהודי ועולם הפיסמה למפגש התנקדיש זמן 

מקומו של וכאן נעסוק בשאלת  ,(Romm) האלמנה והאחים ראם"" ,הדפוס המפורסם ביותר בעולם היהודי

 .ווילנהלינה ב ני תרבות.כסוכלאור -של יהודי מזרח אירופה ובמוציאים םמספר בעולה

 

 קובנה  -ז'זמר  -וילנה   4.8.19 ,'איום  ,5יום 

ז'ז'מר מערב, והתחנה הראשונה בסיורנו תהיה בעיירה -מהעיר לכיוון צפוןנצא קר והב

(Zezmariai).  אלת נעסוק בש וכאןעץ, מ עשויייחודי הבמקום השתמר בית כנסת

אה תחנתנו הבתי כנסת באזור הבלטי. של בדם החברתי ועיצובם הארכיטקטוני תפקי

 (Rumšiškės) רומשישוקבעיירה  (Open Air Museum)מוזיאון האתנוגרפי הפתוח תהיה ה

נמשיך בדרכנו הממחיש את אורחות חייה של האוכלוסייה הכפרית במרחב זה. מכאן 

ופה שבין שתי מלחמות ה בליטא ובירתה בתקייה בגודלהעיר השנ ,(Kaunas)לקובנה 

ניימן היושבת על מפגש הנהרות  ,של העיר עתיקבאזור ה ם. נתחיל את סיורנוהעול

(Nemunas) נריס ו(Neris),  ברהםאברחובות הקרויים על שמותיהם של הסופר ונעבור 

הכנסת ת ביל מכאן נמשיך .זמנהוף ודוויגלאבי שפת האספרנטו ו מאפו

ר ארוחת צהריים לאח לזכר הילדים היהודים שנספו בשואה. רשימהאנדרטה המלו

כאן, במקום בו חיבר הסופר  רבים.פרבר העיר שהיה מאוכלס ביהודים  - (Vilijampolė) ה""סלובודקב נסייר

של  נעסוק בתהליכי התפתחותה ו"אשמת שומרון" את יצירותיו הגדולות ובהן "אהבת ציון" אברהם מאפו

יים את קובנה. נסגטו של יהודי רחובות הת וב. כמו כן נבקר בבנין הישיבה המפורסמחדשההעברית ה הספרות

ודה ששימשה כמחנה מעצר ומוות בתקופת מלחמת העולם המצ ,(Kauno IX Fortas) "פורט התשיעי"ב וםהי

 .בנהבקווארוחת ערב לינה  .וכבית סוהר לאסירים פוליטיים בתקופות שונות יהיהשנ

    

 הריג -שאוולי  -קיידאן  - קובנה  .19.85 ,'ב יום ,6ם וי

 ,לאה גולדברגר ליד הבית בו גדלה המשוררת ר קצביקונסור לקר ולאחר ארוחת הב

נדון במקומם המרכזי של הרעיון הציוני ושל  )"שוואבה"(ר הגימנסיה העברית ובחצ

 אןקיידיירה נה לעו צפובדרכננצא מכאן  השפה העברית בעולמם של יהודי ליטא.

(Kedainiai) ים, דולסורתית ולצדה שני בתי כנסת גר המשבה השתמרה ושוחזרה הכיכ

עיר  ,(Šiauliai)לשאוולי  משיך בדרכנוכנסייה ייחודית הבנויה מעץ וסמטאות ציוריות. נ

 ית באמצעותנתרשם מקרוב מאורחות חייה של "אצולת הממון" היהודית המקומהמחוז הגדולה שבצפון ליטא. 

רכנו צפונה בדו י,נצא משאוול .ות של משפחה זועור ובבית החרושת לעיבוד משפחת פרנקל "רמוןא"ביקור ב

מרשים שהיה לאחד מסמלי ההתנגדות עלייה לרגל ייחודי ואתר  ,(Kryžių Kalnas) ב"גבעת הצלבים" בקרנ

 .ערב וחתוארלינה ל (Riga) לריגהשל יום נגיע  בסיומו .שלטון הזרהליטאית ל
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 סאלאספילס     -ירניקי יער ביק -העיר העתיקה  - ריגה  19.8.6 ,'גם יו ,7יום 

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

(Zviedru Varti) ,הקתדרלה )Rīgas Doms) "בית החתולים" ,)Kaķu Māja),  בית

 (Lielā ģilde( הדה הגדולבתי הגילן וכ, (Melngalvju Names)"שחורי הראש" 

רים רים העשישל הסוח החייםהמשקפים את אורח  ,(Mazā ģilde(והגילדה הקטנה 

נתחיל אחרי הצהריים ובפעילותה הכלכלית.  שהיוו מרכיב חשוב באוכלוסייה המקומית

הספר בית  בנייןוכן ב הגדול של ריגה שנשרף על ידי הנאצים ועוזריהם,בית הכנסת  באנדרטה לזכרבביקור 

 ירניקיביק ביעראתר הזיכרון המרשים ע לניס מכאן ת.שהיה אחד הראשונים באימפריה הרוסי דיהיהו

Bikerniki)) ספילסאסאלמחנה הריכוז בוכן  ,הסמוך לעיר (Salaspils). .לינה בריגה 

 

  טאלין - ריגה  91.8.7 ,'דיום  ,8יום 

מרשימים גדולים וההאחד יגה, של ר שוק המרכזיבנבקר קר ולאחר ארוחת הב 

 יםאחת הפנינל נמשיך ו וטעמיו.ו, צבעיאירופה כולה, על שלל ריחותיב

בו יש  (Alberta Iela)"אלברטה"  ברחו היאכיטקטוניות של צפון אירופה, הלא ארה

אל אייזנשטיין מיכשעוצבו על ידי האדריכל יפים ומעניינים ריכוז ייחודי של בניינים 

ה , בירת(Tallinn) לטאליןבדרכנו צפונה הצהריים  בשעות .Art Nouveau -ה בסגנון

 .בטאליןלינה . של אסטוניה

 

  טאלין 19.8.8 'היום  ,9יום 

 ,עם האוטובוס סביב העיר העתיקה של טאלין ימור פנורנתחיל את היום בסי

עצמאותה של אסטוניה  ההחלבו  , המקום"שדה הזמרה"בר ונמשיך לביקו

ביקור נמשיך למכאן של ברית המועצות.  הפרקותלהתיותר  מאוחרשהובילה 

שייט השבו התקיימה תחרות  ,בפרברי טאלין ,האזור ,(Pirita) "הפיריט"ב

לעיר נעצור ליד האנדרטה  שובנו. ב1980שנת ב קבהת מוסבאולימפיאד

בעיר ברגל היום נטייל בהמשך בת הים. , (Rusalka) "הרוסלקהמרשימה "

של אסטוניה ולידו  הפרלמנטן בניים מחומות העיר ומגדליה. נציץ אל נתרשוה יר העליונ. נתחיל מהעהעתיקה

יותר ממאתיים במשך  באסטוניהרוסי ה השלטוןסמל  -הרוסית  (Alexander Nevsky) ר נבסקיאלכסנד כנסיית

 ל הארוכה()הרג "פיק יאלג"פה של העיר ושל נמל טאלין. נרד לעיר התחתונה ברחוב השנה. נתבונן בנוף היפ

וארוחה לינה  .ימי הבינייםמ ה, במידה רבה, את סגנונהמרששיעתיקה של טאלין האת סיורנו בעיר  ונמשיך

 בטאלין.מסכמת 

 

 טאלין  19.8.9 ,'ויום  ,10 יום

בתי , נמשיך ל1422-שהוקם בבבית מרקחת בעיר העתיקה של טאלין ונבקר הרגלי את הסיור  בבוקר נמשיך

 שנתבנחנך לין שטא של בבית הכנסת החדשמינר נערוך ביקור סיום הסל. מזכרותשוק הגם לכה ואהמל

 לטיסתנו חזרה ארצה.ונצא לשדה התעופה  2007
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 הערות: 

המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית  הטיולתכנית  .1

שליטה אינן ניתנות לסיבות משתנות ובלתי צפויות שים עקב נלשינוי וכפופה מהווה מסגרת שלדית

ו/או מנהל הסמינר צוות ההדרכה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של  או לחיזוי. כל שינוי יהיה

 בלבד.

ם ללא לא ניתן להבטיח חדריאנו מזמינים את כל החדרים במלון כחדרים ללא עישון. יחד עם זאת,  .2

ען הסר ספק או אמבטיה )למאו מקלחת ו//ו ת המלוןיבבות טות זוגיו/או מי (Non-Smoking) עישון

 ו אמבטיה(. בחדר תהיינה מקלחת א

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון או הזמנה מראש  .3

 קבוצתי ת כרטוסשל מקומות הישיבה במטוס. ככלל, להבדיל מהזמנות אישיות, לא ניתן, במסגר

 מלון.אישיות(, או להבטיח חדר מסוים בבדיל מהזמנות מראש מקומות ישיבה במטוס )להלהזמין 

סוים במטוס, אנא העבירו אלינו את במלון, או לשבת במקום מאם חשוב לכם לקבל חדר מסוים  .4

ה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כי ככל האפשר, ואנו מעביר מוקדם בכתב הבקשה

רת התעופה ובית המלון בלבד, בה והקצאת החדרים במלון היא של חבלגבי מקומות הישיההחלטה 

 מקומות הישיבה שביקשתם.ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את 

, חטיף ושתיה יד תיק קילו 8+  קילו 23 עד כבודה ולליםכ כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה לוט .5

 .מקום פנוי, בהתאם לזמינות המושבים ודגם המטוס על בסיס כרטוס לאחר עלות ללא הושבה קלה,

לאדם מהמחיר הכולל ואין צורך  אירו 300י, יקוזזו לו המעוניינים להזמין טיסות באופן עצמאלא .6

 להוסיף את מסי הנמל. 

ח רפואי מוקדם ככל הבהיר כי יש לעשות ביטולאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים ל .7

לצערנו, לא  .ה לטיולום לפני היציאי 60 -ה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מר ההרשמהאפשר לאח

גם כיסוי של ם ביטוח נסיעות )הכולל שבחוסר אחריות לא עושי של מטיילים,נוכל להיענות לבקשות 

ם הודיעו לנו על ספי עלינו, במחשבה כי אומבקשים לגלגל את ההפסד הכ ביטול מסיבה מוצדקת(

 הם לקבל את כספם חזרה.שמגיע להרי  ביטול,

תאים לכם פוליסת ביטוח נסיעות שתוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", ל סוכנות הביטאנו ממליצים ע .8

יום מראש  180ותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח ה אישית ובמחיר הטוב בילחו"ל בהתאמ

ובחזרה ביטוח בעת אירוע בחו"ל חבורת ההנו מייצוג וליווי אישי מול . כך תיובכל מצב רפואי לכל גיל

 א ציינו זאת בטופס הרישום.למעוניינים, נ. לארץ

דת על מקומות טיולים גרמו לתחרות מתמעליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי ל: חשוב  .9

מקדמות מראש שאינן ים התחייבויות כספיות ובטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורש

על מנת לוודא כי שירותי . ם תנאי הביטולשיא, הדרישות אף מחמירות יותר וכך ג בתקופותמוחזרות. 

ים להשתתף במידה והנכם מעוניינ - קרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציעה

 טל"ח                                   לרישום מוקדם. תוהנו גם מההטבי, ותנא הקדימו הרשמתכם -בסמינר זה 

: 2019.01.17 עדת למהירי החלטה הנרשמים ורישום מוקדם מיוחד תוטבה

בבדיקות  VIPוליווי  תשלומים ללא ריבית והצמדה 6ירו, א 75הנחה בסך 

 הדרכונים!  ובביקורתק אין הביטחון, בצ'
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  טל"ח                                                                                                 
 

 

 

 בנתב"ג! V.I.Pמים+תשלו 6הנחה לנוסע+ אירו 75  :19.01.17עד ת לנרשמים הטבה מיוחד

 הנחה לנוסע אירו 30: 18-31.01.19הנחה לנרשמים בין 

 1.01.16מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 

 נוסף מאז לכל טיול אירו 10ון, ועוד ול הראשטיעבור ה אירו 25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 :המחיר כולל

 וטתעופה לת הבחבר טיסות סדירות  יסה:ט

 כוכבים 5 -ו 4ברמת מלונות מרכזיים   לינה:

  ועוד למעט יום ההגעה מדי יום ת בוקרוארוח :כלכלה

 ארוחות ערב 4            

 על פי התכנית הסעות :תחבורה

"קשרי תרבות של  ההדרכה מצוותשני מדריכים  :הדרכה

 מטיילים(. 22 -ת בותניי )יציאת המנהל מרגונמנהל או תבל"

 בארץ הכנה מפגש -

 תבל בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות ראה מהודרתמק -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 תריםלא דמי כניסה -

 שירותים המקומייםהנותני כל ל תשר -

 6נחה, אירו ה 75 - 19.01.17ד עלנרשמים  -

 P.I.Vוהצמדה וליווי  תשלומים ללא ריבית

ת טחון, בצ'ק אין ובביקוריבבדיקות הב

 הדרכונים.

 :חיר אינו כוללהמ

 אירו 495 :בחדר ליחיד למטיילתוספת  -

 מיסי נמל, דלק ובטחון כפי שיקבע בסמוך ליציאה -

 (אירו 166 -: כ11.12.2018 -)נכון ל

 מפורטות בתכניתארוחות שאינן  -

 ,טלפוןאוכל, , ה, שתייכביסהעלות אופי אישי: וצאות בה -

 .ו'(וכ בידור

 ם במחיר הכוללינם כלולישא כל מס ו/או היטל -

 כוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

  שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל -

 םג מומלץ להוסיף ביטוח. )חובה(ביטוח בריאות ומטען  -

 הכסוי במקרה של ביטול וודא אתולהטסה רפואית, 

לחפציו  גרם למטייל אושיי )החברה אינה אחראית לכל נזק

 .ך הטיול(מהלב

 אירו למטייל ליום( 6 -כנהוג תשר למדריכי הטיול ) -

 ותשלום רישוםנהלי 
  הרשמה:

 : "לתב שרי תרבותאו במשרדי "ק בדוא"ל, בדואר, ,בפקס בלבדבאמצעות טופס הרשמה  הרישום לסמינר

 ut.co.iltarb-dialog@kאלקטרוני:  , דואר7428885-09 פקס. , 8821168-072  .. טל4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 

 כמפורט בטופס הרישום.:ם:הסדרי תשלו
 "קשרי תרבות תבל" במשרדי  תבבכקבלה התלתוקף מרגע  תכנס מכל סיבה שהיא,, הביטול תהודע** אפשרות ביטול:

 .הם אינם ניתנים לשינויים עם ספקים שונים, ים ע"פ הסכמודמי הביטול מחושבמאחר . (היש לוודא קבלת ההודע)

רו ל דמי רישום וטיפול )שלא יוחזילמטי 75€, למעט לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,  31עד  קרה של ביטולבמ •

על מחיר בפוף ה, ואז יתווססים למופעיםכרטיכגון  סות כלשהן, או נקנו שירותים נוספיםכורטסו טי אלא אם (,בשום מקרה

 .ולרישום והטיפלדמי ה

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  45%סך של  ישלם לחברהלפני היציאה,  ימי עבודה 30 -20בין המבטל מטייל  •

 .כם מראשלמטייל כפיצוי מוס 65%רה סך של בלח שלםמי עבודה לפני היציאה, יי 19 -14ל המבטל בין מטיי •

 .אשלמטייל כפיצוי מוסכם מר 75%לחברה סך של  ישלםהיציאה, ני ימי עבודה לפ 13 -07ין טל במטייל המב •

 .יולאת מלוא מחיר הט ישלם המטיילהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מביטול במקרה של  •

 טל"ח    .   משתתפים 15מינימום ית במותנבמחיר הזה ינר יציאת הסמ* ערב חג. אום ימי חג נ', שאיה -ימים א' ימי עבודה: 

יש  .רישום הכוללת אפשרות ביטולטוח י, פוליסת בהבמקביל להרשמ אנו ממליצים להוציא ,היםבשל דמי הביטול הגבו **

על  אנו ממליצים ראשונה.ה שפחה מדרגמקרוב  רה של מחלה של המבוטח אובמק את דמי הביטול סהלוודא שפוליסה זו תכ

וב ביותר. בהתאמה אישית ובמחיר הט ם פוליסת ביטוח לחו"לתתאים לכ, שפתרונות חכמים בביטוח" "זיוסוכנות הביטוח 

ווי אישי מול חברות ולי כך תיהנו מייצוג .לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח הפו

 את בטופס הרישום.נו זלמעוניינים, נא ציי. ולאחר החזרה לארץ "לאירוע בחו וח בעתהביט

 

 iltarbut.co.-dialog@k: מייל 7428885-09 :פקס    ,2116888-720 טל':                             
 

                                               

  מטיילים 30בקבוצה של  יבחדר זוג אירו למטייל 2195: לות החוויהע

 מטיילים 25-29אירו למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  2295                               
 מטיילים 20-24של בקבוצה אירו למטייל בחדר זוגי  2395                               

 

 הערות: 
 ארץ היעד. ונים ברות השים במחירי הטיסות, המיסים ושרותי התיינוי. המחיר כפוף לשי1
 טל"ח   בטחת מקום למקדימים הרשמתם. ה -בטיסה ר מגבלה במספר המקומות או. ל2

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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           4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 פרטים אישיים - 2019קיץ  בבלטיותמטייל סמינר ל טופס הרשמה
 13.12.2018, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __הוצאה: ___________________ומקום תאריך 

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ____ :בקשה למושב בטיסה: מעבר / חלון / אמצע

 ______________: __בחברת מספר נוסע מתמיד

______________________________________ 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 ___________הוצאה: __________ומקום תאריך 

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 בקשה למושב בטיסה: מעבר / חלון / אמצע: ____

 _________________ :בחברת דסע מתמימספר נו

_______________________________________ 

עופה במסגרת תועל כן ניתן לצבור נקודות מטיסותיה בכל מועדון  Star Allianceבברית  שותפה LOTחברת התעופה  *

 ועוד(. יונייטד איירליינס, טורקיש איירליינס, סוויסאוסטריאן איירליינס, )לופטהנזה, הברית 

 .קילו תיק יד, חטיף ושתיה קלה, הושבה ללא עלות לאחר כרטוס על בסיס מקום פנוי 8קילו +  23כבודה עד המחיר כולל  *

 ___________ מיקוד: _______כתובת: _________________________________ עיר: ______________

, ________________נייד: ____________, _______עבודה: _____, ___________בית: _______: ניםטלפו

 ______________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 ____________________,  ___ם:______________________  טלפוני___שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _______________אחר: ___  פייסבוק  ______עיתון __ אינטרנט   חברים  ניוזלטר  ?הטיולכיצד נודע לך על 

 

 

 הערות:

 ובבתי המלון. , בטיסותטיולאינו מהווה אישור לגבי מקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ו .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותהחזרה ושיש בו צי שנה לאחר יום ן בתוקף לפחות חיש לוודא שהדרכו .2

  tarbut.co.il-dialog@kנא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל:  .3

מות הישיבה במטוס וחות ו/או מקושונים כגון סוגי ארעל שרותי התעופה ה אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .4

 המטיילים(.)גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת 

ניתן לקבל במשרדי כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 :tarbut.co.il-www.k//httpהאינטרנט:  החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר 

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,ייבהחתימה על טופס ההרשמה מח .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180ל ומצב רפואי, תקף לביטוח נסיעות )בכל גי הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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           4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         07-22-11-68-88טלפון: 

 2עמוד 

 כספים - 2019 קיץ בבלטיותמטייל סמינר ל הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 מטייל בחדר זוגיל  2,195 € *         הסכום לתשלום:

 (91.10.17 עד) - 75 €      הנחת רישום מוקדם:

 (18-31.01.19בין ) - €30      הנחת רישום מוקדם: 

 אירו( 25) - _____ €  :מתמידהנחת מטייל **

   (אירו 495_____+ ) €     : בחדרתוספת ליחיד 

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלקמל)לא כולל מיסי נ

 (1+2)מטייל  אירו    סה"כ לחיוב: __________

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,195 €*          הסכום לתשלום:

 (19.10.17 עד) - 75 €     הנחת רישום מוקדם: 

 (18-31.01.19בין ) - 30 €      הנחת רישום מוקדם:

 אירו( 25) - _____ €*הנחת מטייל מתמיד:  *

 _______________________שם שותף/ה לחדר: 

 אירו:                    _______  2סה"כ מטייל 

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

 

  תף/ת  לחדר       מעוניין/ת בשו  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ________________________

מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי  25-29מטיילים ומעלה. בקבוצה של  30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 אירו. 2,395מטיילים המחיר לאדם בחדר זוגי הינו  20-24אירו ובקבוצה של  2,295 הינו

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" למטיילים מתמידים בחו". 1.1.16ל אחד אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיו  **

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

 _____________נא לציין את הטיולים בהם השתתפת: _________________________________________

 תך:לבחיר תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".ול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלבכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור קשר  .וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה םלאד אירו 800 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן

 הקבוצה לפני היציאה.  תשלום במזומן. גמר חשבון עד למפגשעם המשרד לתיאום ה

 מס. כרטיס: ______________אי מסוג: ___באמצעות כרטיס אשר ,______-__________-__________-   ,___________

   ___ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: _____הכרטיס: ___, שם בעל ___/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  החיוב בכרטיס אשראי ישראלי)

 תשלומים בתוספת תשלום(. , ניתן להוסיף19.01.17תשלומים לנרשמים עד  6מים )תשלו_____  ב:

ל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכ

 בתכנית הטיול.המופיע 

 טל"ח               . הראשון החיובביום רה( )מכישל בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותשער  כל התשלומים על פי

 

 בפועלרי תרבות תבל, תשלום ראשון בקש שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  סי הרישום.כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפאו חיוב  עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

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

 לתשומת ליבכם:

ם בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל למוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 מלון.ה לבתיאו  אוטובוסבכוחות עצמו ועל חשבונו ל , ימתין המטייל לקבוצה, או יחזורבמהלך הטיול

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ________________________________________  תאריך: ________________  חתימה: ____: 2שם נוסע 
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