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,  עברית ובספרות ביהדות מרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי, מתמחה - ד"ר רוחמה אלבג

 . ומרצה מבוקשת במסגרות רבות בארץ סמינרים בחו"ל לשלווה אקדמית  מ

 

ביה"ס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה. יליד רומניה   אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר  -מיכאל בר אל 

 "טייל בנשמתו" וצלם גיאוגרפי.ובקיא בשפתה, תרבותה ומנהגיה.  

 
 
 

במערב הרי הקרפטים, בדרום  -, את גבולות נסיכותו שטפאן הגדולקבע מלך מולדביה,  1482בשנת 

ובמזרח הדנייסטר. שנים רבות עבר חבל ארץ   אחד מיובלי הפרוט,  הדנובה והים השחור, בצפון הצ'רמוש, 

  : כעת פרושים בין שלוש מדינות, שעברו מיד לידקים זה אינסוף כיבושים, מלחמות ותהפוכות וחולק לחל

יופי משופעת  -פנינת טבע רבת היא    מולדובהאוקראינה, רומניה והרפובליקה המולדבית העצמאית. כיום  

 בסרביה לשעבר,  מולדובה,  המסע להכרת    . שרידיו של עולם יהודי מרתקמצויים בה  ש  צבעים ו  טעמים 

במקום, שעקבות הקומוניזם כמו גם העולם היהודי, שרחש כאן  ברפובליקה המולדבית,  יתמקד

נבקר בכפרים אותנטיים, על טעמיהם ונופיהם, נפגוש   , בין היתר . במלוא תפארתו, ניכרים בו היטב

לאגדות עממיות  נתוודע , בן ציון ש.ואביו הסופר  נחום גוטמןבסיפוריהם של ילידי המקום כמו הצייר 

נשהה בעיר  . שדות חמניות ודגנים, ערים קטנות, שווקים צועניים מסע בין , אגבלקלור מקומיופו

ואשר בה התגוררו  ",בעיר ההריגהאת יצירתו המונומנטלית " ביאליק נ.  ח.נב, אודותיה כתב יהבירה קיש

 . ועוד אירה יאןאבל פן, , משה גמבורד יםהצייר וכן נתן אלתרמן  , יעקב אורלנדולמדו גם 

   תאריך יציאה:
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 31.5.2020 

 ימי הדרכה מלאים 5



 מציגים:                                      

 מולדובה ב  מטייל סמינר  

" שילוב של חוויה רגשית והעשרה  תבל   רק ב"קשרי תרבות 

 , נופיה ותרבותה: מולדובהאינטלקטואלית, במפגש עם  
 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!

 ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:  סמינר
 

 .מסוגומיוחד  ימים 5בן  מקיף ועשיר מסלול 

 קהיפוליטההיסטוריה, פולקלור, הה, תרבותה :מולדובהל המומחים על ידיהדרכה מורחבת  

 יהדות., אמנות ווהחברה המולדובנית כמו גם ספרות עברית 

 .בזכות צוות ההדרכה המורחב העמקה לא שגרתית ורבת פנים 

 .כוכבים 5ברמת  בקישינב החדש Radisson Bluלילות במלון  4: לינה ברמה גבוהה 

 לכל בעיה/שאלה קטנה כגדולה. - מלווה ארגוני מקצועי 

 .מאושיות התרבות העברית  - תולדותיהם של ציירים, משוררים, סופרים והוגים 

 .מולדובההקהילה היהודית בהרחבה בנושא  

 .במולדובה והווי החיים הכפרייםמפגש עם התרבות, דופק החיים ה לע דגש מיוחד  

 .משובח ואנין קולינרימסע  - עשיר הטעמים, הריחות והצבעיםהמטבח המולדבי הכרות עם  

 .סמינר, בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת המולדובהמקראה מהודרת על  

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל., מערכת שמע קבוצתית  

 במחיר. יםכלול הסיורים לוכ .במהלך הטיול (Optionals) אין תשלומים נוספים 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר. 

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

 :לרישום מוקדם הטבות מיוחדות  

 למטייל אירו 75הנחה בסך  -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 -

 

 תמורה מלאה לכספך!  -" תבל ב"קשרי תרבות

 מהנה ופורה סמינר

 מצוות קשרי תרבות תבל 



 :כנית הסמינרות

   קישינב -ת"א  2020.50.27', ד, יום 1יום 

ננחת   שעות 3בת  פגש בנתב"ג ולאחר טיסה קצרהינ הבוקרבשעות 

  רפובליקת מולדובה והעיר הגדולה במדינה. בירת  ,  (Chișinau)קישינב  ב

 ים יצהרלארוחת    למרכז העיר  סעינ,  לאחר סיום הסידורים הפורמאליים

בית המלון למנוחה קלה   לאנגיע בהמשך . ייחודית  במסעדה מקומית

פורח במלוא  הכל בה  , שבעונת אביב זו  בעיר  רגלי  ולאחריה נצא לסיור

קולנוע  בבית הו הגדול הכנסתבית בנבקר  ך הסיורבמהל יופיו.

ועם יושביו   פגיססיפורה של משפחת הכרות עם אגב  אודאון" "

   בקישינב.וארוחת ערב  . לינה היכרותנשוב לבית המלון לשיחת לקראת ערב  . היהודים של הרובע

 

 קישינב  2020.05.28, 'ה, יום 2יום 

עיר שחלק    ,בני קיש   את היום נקדיש להכרות מעמיקה עם עיר הבירה

השנייה. בסיור בעיר נראה את    גדול ממנה נהרס במלחמת העולם 

  ברחוב שבו  נבקר - " ריח האביב"מלווים בוהידועים  אתריה המרכזיים

  תו את יציר  ביאליק שבעקבותיו כתב    1903אירע הפוגרום הידוע בשנת  

  ועורר הד עצום בעולם. נכיר גם את "מאחורי  ההריגה" "בעיר 

ושל עוד  של ביאליק  ם במקום הקלעים" של היצירה והרקע לביקור

בית  ת שרידי בתי היהודים, . נראה אואחרים  ולדמיר קרולנקו , הסופר הרוסי זאב ז'בוטינסקי כאישים 

בעקבות  נצעד . ויעקב אורלנד נתן אלתרמןבה למדו  ,"מגן דוד"  גימנסיההחולים היהודי הנאה ו

של הצייר היהודי  המפורסםכולל התבוננות בציורו  ,השמש זרחה והשיטה פרחה"" שבובמקום  ביאליק 

ן יליד לטביה  ל פָּ   חשוב בבית הקברות המאותו אביב גורלי. נבקר  נדירה, שתיאר סצינה )(Abel Pannאבֶּ

נתוודע באופן מעמיק ליצירתו של מוביל האסכולה    ובעל משמעות בתולדות יהודי העיר. לסיום היום הגדוש

 , חגיגית  הלארוח  נשוב למלוננובשעות הערב    .ונראה את הבית בו התגורר  משה גמבורדהסובייטית, הצייר  

 .ועוד עגנון, טשרניחובסקיוביצירות ספרות מאת   חג במסורת היהודיתהנשמע על   ,ערב חג שבועות 

 

 טרנסניסטריה 2020.05.29, ו'ם יו ,3יום 

  או בשמה המלא,  (Transnistria) בטרנסניסטריהמיוחד גדוש ו יום

חבל ארץ זה נמצא   . הרפובליקה האוטונומית של טרנסניסטריה

בשטחה של מולדובה, אולם מעשית מהווה מדינה עצמאית. נחוש שאנו  

עדיין  המגל והפטיש ארץ בה  . מסע אחורנית בזמן נמצאים במעין

, גדול מהחיים  לניןן המפלגה והפסל של ימתנוססים בגאון על ראש בני

מכל מקום. נתוודע אל החיים היהודיים  כמובן, מתבונן בנתינים כמעט 

  גלעד   זרובבל חיו המשורר  שבה    ,(Bendery)  בנדרילשעבר    Tighina),)   טיגינה שהיו כאן ונבקר בשתי ערים,  

ונשמע את סיפורה    ברוך אגדתי  והאמןנולד הרקדן  ו  חנינא קרצ'בסקיחרוד, בה למד המלחין  -מקיבוץ עין

  בעיר נבקר    .שלומך אחות""מה  השיר    את   רנעמי שמ ה  שהתגוררה במקום ואודותיה כתב  אידה נודל של  

לחיים ברוסיה  , מעין הצצה נדירהחלףמייצגות את העולם ש . שתיהן Tiraspol)) טירספולהבירה 

בהתאם למועד היציאה  . עדות לתסיסה תרבותית מגוונת כאן שרידים מחיי היהודיםנראה  .יטיתיהסוב



 אותנטית  לארוחת ערב במסעדה מקומית לקישינב שנקבע על פי רשויות הגבול של טרנסניסטריה נשוב

    .ולינה

 

    העיירות והמושבות החקלאיות -האזורים הכפריים  2020.05.30, שבת, יום 4יום 

ישראל  עיר הולדתו של  ,)Călărași(  קאלאראשינצא לעיירה  הבוקר

על   קרואגיורא וממנהיגי "השומר" )כפר גלעדי -ממייסדי ארגון בר  גלעדי

, נבקר  יוסף זריצקישמו(. את העיירה צייר מי שחי בה שנים אחדות, הצייר  

את סיפורה של הקהילה כולל תצפית    ונשמע  מרכז הסמוך לשוק המקומיב

חלקם בכתוביות    ם את רחובה הראשיעטרימעניינת על צילומים נדירים המ

ציורית  ה לכיוון העיירה ,נשים פעמינו צפונהצהריים לקראת ה. שביידי

  ש. בן ציון הסופר  ,גוטמןמשפחת  ו בני בה נולד ,Teleneşti)(  טלנשטי

והסמטאות עדיין   העתיקה ה , הכנסיי. בתי העץנחום גוטמן ובנו הצייר 

. נבקר בבית  לב של בני המשפחהי משמרים ימים עברו, כולל סיפורים שוב

הקברות שעל הגבעה ונתוודע לאורח החיים של יהודים "עמי ארצות": סוחרי  

   מארקולשטי מכן נצא לכיוון לאחר  .בקר, מגדלי טבק וכורמים

(Mărculești) ,  שבסביבת המושבות החקלאיות היהודיות שהיו גאוות

ובמהלך הנסיעה נשמע את סיפורו    מאיר דיזנגוףהסביבה, באזור נולד וגדל  

נשמע על לימודי  ו ירה שבה היתה קהילה חשובה המעניין. נגיע אל העי

ם.  העברית שהיו בה ועל חיי הרוח של המקום עד לקיצה של הקהילה והאנדרטה המיוחדת הניצבת במקו

     לקראת ערב נחזור לקישינב.

 

 תל אביב -קריקובה  31.05.2020, א' , יום5יום 

בשוק נבקר    ולאחריו  מינרלאחר ארוחת הבוקר נערוך מפגש בו נסכם את הס 

המפורסמת  ,(Cricova) הלקריקוב ניסע  בהמשך  . ת הידו המזכרות ועבוד

קרקעית"  -"עיר תת -במרתפי היין שלה. העיירה מתגאה ביקב ענק הבנוי כ

ק"מ. היקב הייחודי נודע   120 -שמעבריו הפנימיים משתרעים על פני כ

באוספים נדירים של יינות שברשותו, וכן בהיותו אחד הבודדים בעולם בעל 

המבקרים  היתר ליצור יין תוסס בשיטה המסורתית של חבל שמפיין. במרכז

בסיום הביקור נמשיך בנסיעה  של היקב נטעם מספר סוגי יינות משובחים. 

  , הנמצא על מנזר חצוב בסלע  ,(Orhei Vechi) ווקי  אורחי לתצפית על אתר 

. נכיר את ההיסטוריה עתיקת יומין  )(Dniester River נהר הדנייסטרגדות 

לכפר  נגיע , םצהרישל האזור ונהנה מתצפית מרהיבה על הנהר. לקראת 

 . , כולל סודות הבישול המולדביאורח החיים המסורתיל  ענתוודבו  אותנטי

נשים  עם תום ביקורנו נחזור לקישינב, המיוחד לאזור זה.  ומופע פולקלורעבודות יד מקומיות תרשם מ נ

  כשעה   ננחת ו  שעות כארבע  בת  ישירה    ונצא בטיסה  , ניפרד ממולדובההבינלאומיפעמינו אל שדה התעופה  

 . . חג שבועות שמח ואביבי במיוחד. תם סמינר עמוס חוויות, מטעמים ורשמים יחודייםלפני חצות וחצי

 

  



 פרטי טיסות לתוכנית

 טיסה  שעה  תאריך נמל תעופה  הלוך 

 תל אביב  המראה
27.05.2020 

10:10 
9U 548 

 12:55 ב קישינ נחיתה 

 טיסה  שעה  תאריך נמל תעופה  חזור

 ב קישינ המראה
31.05.2020 

19:50 
9U 547 

 22:30 תל אביב  נחיתה 

 הערות: 

תכנית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית מהווה  .1

מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל 

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

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

(Non-Smoking ( ו/או מיטות זוגיות בבית המלון ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק בחדר תהיינה

 מקלחת או אמבטיה(. 

 בקשהאת הבמטוס, אנא העבירו אלינו  לשבת במקום מסויםחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או אם  .3

החלטה לגבי נחזור ונדגיש כי החברת התעופה. בית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב

 ואין  ובית המלון בלבד,היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבהמקומות ה

 המקומות שביקשתם.באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את 

 יד  כבודת קילו 5+  קילו 20 עד כבודה ארוחות, כוללים מולדובה-אירחברת התעופה כרטיסי הטיסה עם  .4

הנוסעים מבצעים באופן לפני ההמראה ) שעות 24 –כ בהתאם לזמינות המושבים  כרטוס לאחר הושבהו

אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית של חברת עצמאי לאחר הכרטוס(. 

 התעופה.

אחראית על הושבה בטיסות. ההושבה במחלקה המוזמנת לקבוצה נקבעת ע”י אינה ” "קשרי תרבות תבל .5

שעות  24 -פשרת הושבה רק כמולדובה מא-חברת התעופה איר חברת התעופה ולפי שיקול דעתה בלבד.

 לפני ההמראה בעת הצ'ק אין אונליין באתר.

יקוזזו לאדם מהמחיר הכולל ואין צורך להוסיף מסי נמל,   אירו  225המעוניינים להזמין טיסות באופן עצמאי,   .6

 דלק וביטחון. 

מוקדם ככל האפשר לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי   .7

יום לפני היציאה לטיול. לצערנו, לא נוכל להיענות  60 -לאחר ההרשמה לטיול, ובכל מקרה לא יאוחר מ

לבקשות של מטיילים, שבחוסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול מסיבה 

לנו על ביטול, הרי שמגיע  מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם הודיעו

 להם לקבל את כספם חזרה.

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", שתתאים לכם פוליסת ביטוח נסיעות  .8

יום מראש לכל  240לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

. ובחזרה לארץ. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת אירוע בחו"ל גיל ובכל מצב רפואי

 .למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום

עליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי לטיולים גרמו לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות : חשוב .9

פיות ומקדמות מראש שאינן מוחזרות. ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כס

על מנת לוודא כי שירותי הדרישות אף מחמירות יותר וכך גם תנאי הביטול. כמו בטיול זה, בתקופות שיא, 

במידה והנכם מעוניינים להשתתף בסמינר  - קרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע ה

 מההטבות לרישום מוקדם., ותיהנו גם נא הקדימו הרשמתכם -זה 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 -ו  אירו 75: הנחה בסך 2019.12.62עד לנרשמים הטבה מיוחדת  .10

  טל"ח 



 

  הנחה אירו 75: 2020.01.15עד הטבה מיוחדת לנרשמים 
 : 2019.12.62עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

  ללא ריבית והצמדה תשלומים 10 -ו  הנחה לנוסע אירו 75
 הטבה לנרשמים בין 27.12-09.01.2020: 30 אירו לנוסע ו-  3 תשלומים. 

   אירו 10ועוד  אירו  25בסף  נוספת למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנחה  

 1.1.17 לכל טיול נוסף מאז. מטייל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי 
 

  המחיר כולל:

 קישינב - בקו תל אביבטיסות סדירות ישירות  טיסה:     

  כוכבים. 5 ברמת  Radisson Blu לינה:       

 למעט ארוחת בוקר ביום  פנסיון מלא  כלכלה:   

 הראשון וערב ביום האחרון.                 

 בקבוק מים לאדם ליום.                

 מדריכים מומחים מצוות ההדרכה של  2  הדרכה:  

) יציאת המלווה  ומלווה ארגוני קשרי תרבות תבל

 . נוסעים( 22מותנת בהרשמה של 

 אוטובוס תיירים ממוזג כמפורט בתכנית.   תחבורה: 

 בארץ   מקיף מפגש הכנה -

מהודרת בהפקה מיוחדת של קשרי תרבות  מקראה -

 תבל

 הכוללת אוזניות אישיות קבוצתית  מערכת שמע  -

  דמי כניסה לאתרים -

 מופע פולקלור -

  מקומייםהשירות הנותני כל לתשר  -

  אירו 75: הנחה של 2019.12.62עד לנרשמים     -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 - ו

 המחיר אינו כולל:

 .אירו 370 בסךלאדם בחדר ליחיד תוספת  -

  מיסי נמל, דלק ובטחון: כפי שייקבע בסמוך  -

  חברת התעופהלנסיעה ע"י   

 (.265€ :15.12.19 -נכון ל)המחיר   

  .כניתוארוחות שאינן מפורטות בת -

 הוצאות בעלות אופי אישי:  -

 בידור וכו'(  ,)כביסה, שתייה, טלפון   

 . הכוללכל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר  -

 .הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע  -

 15.12.19ל, הדלק והביטחון, החל מתאריך נמהומיסי   

**ביטוח בריאות ומטען )חובה(. מומלץ לוודא את   -

הכסוי במקרה של ביטול. החברה אינה אחראית 

 שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך הטיול.  כל נזקל

 למטייל ליום(. € 6 -כהטיול )נהוג  כיתשר למדרי -

 ותשלום נהלי רישום
 

 הרשמה:

או , 4425038כפר סבא  ,74רח' ויצמן בפקס, בדוא"ל, בדואר:   בלבדבאמצעות טופס הרשמה  הרישום לסמינר

  tarbut.co.il-dialog@k: מייל,     7428885-09 : פקס,    2116888-072 :טל . תבל"  "קשרי תרבותבמשרדי 

 כמפורט בטופס הרישום.   הסדרי תשלום: 
   

במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,, הודעת הביטול** אפשרות ביטול: 

 .הם אינם ניתנים לשינוימאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, . (יש לוודא קבלת ההודעה)

אלא למטייל דמי רישום וטיפול,  אירו    50, למעט  לא ישולמו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה,    31עד    במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפולכלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר בפועל לדמי הכורטסו טיסות  אם

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  35%סך של  ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה,  30 - 20בין המבטל מטייל  •

 .מראש למטייל כפיצוי מוסכם 55%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 19 - 14מטייל המבטל בין  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 70%לחברה סך של  ימי עבודה לפני היציאה, ישלם 13 - 07מטייל המבטל בין  •

 .ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיולהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מ במקרה של ביטול  •

 טל"ח                                                                                           ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימים א' ימי עבודה: 

 מטיילים. 20יציאת הסמינר מותנית במינימום * 

    .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי ** 

ממליצים   אנו  פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.יש לוודא ש

אישית ובמחיר הטוב ביותר.   נסיעות לחו"ל בהתאמהתאים לכם פוליסת  תעל סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמים בביטוח", ש

מול חברות   מייצוג וליווי אישי. כך תיהנו  לכל גיל ובכל מצב רפואי  יום מראש  240הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח  

 .הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת בטופס הרישום

 

 tarbut.co.il-dialog@k, מייל:  7428885-09 :פקס,  2116888-072  טל':

 מטיילים  30אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של   1895:  החוויה עלות   
 מטיילים  25-29אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  1995                                
 מטיילים  20-24אירו לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  2095                                

 

 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים לשינויים במחירי הטיסותהמחיר כפוף . 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - 2020 במולדובה מטייל סמינרל הרשמהטופס 
 15.12.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __הוצאה: ___________________ומקום תאריך 

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ____צמחוני / רגיל / אחר: ____ :בטיסות  ארוחות 

 :( יר מולדובה בלבדיא ) נוסע מתמיד מס'

______________________________________ 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________ון: _______דרכ פרסמ

 ___________הוצאה: __________ומקום תאריך 

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

 :( ר מולדובה בלבדיאי ) ידמתמ נוסע מס'

______________________________________ 

 החברה בלבד: שעות לפני ההמראה באתר  24 -תתאפשר רק כהושבה * 

en-amc-https://www.airmoldova.md/about 

לא  כן      יום מראש(:   240ל ומצב רפואי. תקף עות )בכל גינסיח לביטו הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ____________

, __________________נייד: ___________________, : _____פקס, ___________בית: _______: טלפונים

_____________________E-mail: _________________________________________________________ 

 . ____________________,  __________________  טלפונים:__________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ________אחר: ___ פייסבוק  עלון  רוחמה אינטרנט   חברים  ניוזלטר  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 ת:הערו

 , בטיסות ובבתי המלון.טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה לפחותיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

ות הישיבה במטוס גון סוגי ארוחות ו/או מקומם כהשוני על שרותי התעופה אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(. 

תן לקבל במשרדי כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ני טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא  מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

 לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

  tarbut.co.il-dialog@k ייל לאימ או    3337721-054או לוואטסאפ:     tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:  

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

https://www.airmoldova.md/about-amc-en
http://www.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 - 2020 במולדובה סמינר מטיילל הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 דר זוגילמטייל בח1895 € *          הסכום לתשלום:

 (19.12.62 עד) 75 € :הנחת רישום מוקדם

 (.09.01.2020-1227 עד) 30 € :הנחת רישום

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

   (€ 370_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) אירו    _____: _____לחיוב סה"כ

  מיטה זוגית               מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 דר זוגילמטייל בח  1895 € *          כום לתשלום:הס

 (19.12.62 עד) 75 € :הנחת רישום מוקדם

 (09.01.2020-27.12 עד) 30 € :הנחת רישום

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

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                     : 2מטייל  סה"כ

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

 

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת /לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: _________________________

 אירו.  2095מטיילים המחיר  20-24אירו. בין  1995מטיילים המחיר  25-29בין מטיילים משלמים.  30המחיר למינימום  *

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..171.1אחרי יול אחד אתנו לט מטייל מתמיד: מי שנסע **

נא לציין את הטיולים בהם אירו לכל טיול נוסף מאז.  10אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________השתתפת: 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבד. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעשני תשלומים חודשיים והיתרה ב ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

 ___ :כרטיס: ______________, מס______באמצעות כרטיס אשראי מסוג .-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס( לא מכבדים י ישראלי בלבד, החיוב בכרטיס אשרא)

 להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(. , ניתן19.12.26 עדם ם לנרשמיתשלומי 10מים )תשלו_____  ב:

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

 המופיע בתכנית הטיול.

  ן עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.וגמר חשב**

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  ות העברות והמחאכל התשלומים על פי שער 

 

 

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

אישור  ודא קבלתיש לו או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. אי לביטחוןרעם פרטי כרטיס אש )במזומן

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 לתשומת ליבכם:

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

 בית המלון.אוטובוס או לחשבונו לבמהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ___2שם נוסע 

 לאחר המילוי וצילום הדרכון יםהעמוד 2את נא לשלוח  .7

  tarbut.co.il-dialog@k ייל לאימ או    3337721-054או לוואטסאפ:     tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:  
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