
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :צוות מומחים בהדרכת*

 

 חוקרת. המערבית והתרבות האמנות תולדות בנושאי מרצה - איבגי גילית ר"ד

 .ומנוסה ותיקה מדריכה. מוזיאונים של היסטוריה

 

 

 

 מתמחה ,ינסקיול במכללת לספרות בחוג ירהבכ מרצה - אלבג רוחמה ר"ד

  ל"בחו בסיורים ותיקה אקדמית מלווה. אירופה-במזרח העברית ובספרות ביהדות

 .בארץ רבות במסגרות מבוקשת ומרצה
 

 

 

והשתלמויות נרחבות באומנות,  אוניברסיטת חיפה בוגרת - אמירה סבג אליאב

 .םישמת וחיה טיולונ, עם ניסיון של שנים רבות מדריכת טיולים בנצרות ואסלאם.

 

 

בוגר אוניברסיטת תל אביב. עלה לישראל גיאוגרף ומורה דרך,  -מיכאל דוחובני 

. מאז ומתמיד עסק בחקר המרחב, חקר הדתות והתבוננות 16ממוסקבה בגיל 

 בתולדות המחשבה. 

 

 
 

 

מרצה להיסטוריה של האדריכלות ולתולדות אדריכל פעיל,  - אדריכל רן שהם

 ת.ונהתרבות והאמ

 

 

 

בגי, ד"ר רוחמה אלבג ד"ר גילית אי. במספר המשתתפים מותנההמורחב וות צה הערה:*

 .ו בכל מספר משתתפיםאדריכל רן שהם, ידריכהו
 

 6.08.19תאריך יציאה: 
: לארץ תאריך חזרה

 לפנות בוקר 12.08.19
ימי   6

 הדרכה 



 
 

  

עיר בארץ עצומת מימדים, אשר גבולותיה והגדרותיה -היא מגה ,העיר הגדולה באירופה, מוסקבה

סביב הקרמלין  מעגלים מעגלים ההשתנו במהלך ההיסטוריה הרחוקה והקרובה. העיר שנבנת

הדתי והיא המרכז הפוליטי, התרבותי, הכלכלי, התעשייתי  -רי והגיאוגרפי , ליבה ההיסטוהמבצר

העיר שידעה ימי זהב וימים מדממים ואפלים, הצמיחה מתוכה מאות כנסיות אורתודוקסיות  .ברוסיה

 מרקים שפעלה ח שות. במטבנמ, ספרות וא, מחולפולקלורבעלות כיפות בצלים, והרבה מוסיקה, 

  ומאפים.

 לנגד עיננו מתמסרת לאלמנטים קפיטליסטים מערביים. אשר מרתקת, וצמתית עועיר  זוהי

בו  נובודביצ'י, -בית הקברות הידוע נבקר ב"פנתיאון" הרוסי הנדיר בייחודו הכולל גנים נאים, 

בה מוסקלל ושל רוסיה בכ טמונים ענקי הרוח הדגולים שעיצבו את עולמה התרבותי והתודעתי

תרומה , במאים ושחקנים, מלחינים זמרים, הוגי דעות ועוד, שתרמו סופרים ומשוררים -בפרט 

 לתרבות העברית.גם משמעותית 

נציג ישן לצד חדש, עתיק  נחקור את מוסקבה הבירה הכבירה.בסמינר מטייל ייחודי ולא שגרתי זה 

 נקדיש גם פרק נרחבצע מנהרת זמן. מאן הווה, כמו ביבעדיין חיה בין עבר לבעיר ש מול מודרני,

 לצד מגדלים אולטרה מודרניים.מבנים אפרוריים רבים ניצבים לארכיטקטורה בעיר בה 

 



 
 

  

 :סמינרתכנית ה
 

 מוזיאון טריטיאקוב - המוסקב - תל אביב, 1יום 

את  תחילנ .מתל אביב למוסקבה בירת רוסיהישירה טיסת בוקר 

לאחר . הכיכר האדומב יהינטציור אוריסבסיורנו במוסקבה 

בסניף הקלאסי של  ד"ר גילית איבגינבקר עם ים הפסקת צהרי

, אשר באחוזת האחים Tretyakov Gallery קובאגלריה טרטי

 :19 -נעסוק בתור הזהב של הציור הרוסי במאה ה .טרטיאקוב

בתקופה זו צוירו גוונים שונים של ריאליזם: רומנטיציסטי, היסטורי, 

 ימפרסיוניסטי. ם אף גלבסוציאלי ווס

 

  אמנות ותרבות רוסית ,2יום 

נעסוק באוסף יצירות בו הקלאסי  Pushkin מוזיאון פושקיןב ד"ר גילית איבגיעם  נתחיל את הבוקר

המופת האירופאיות המוצג באולמות הוותיקים של המוזיאון. כאן נעסוק גם בדרכים בהן הגיעו היצירות 

 וסיה.ההיסטוריה המורכבת של ראל גם קור את הזר הנלמוזיאון, מה שיפ

 .מגשר הפטריארךותצפית  ,Cathedral of Christ בכנסיית ישוע המושיעביקור נחצה את הכביש ל

בית ב ד"ר רוחמה אלבגעם  אחר הצהריים נסייר

. יםרוסיהבו קבורים ענקי הרוח  -הקברות נובודביצ'י 

 צ'כובו מכקבורים אישים מפורסמים  בית הקברותב

וגיללס, טרך ושליאפין, ריכטר ויס, אגולוגו

פרוקופייב, שוסטקוביץ' וסקריאבין, חרושצ'וב 

  וראיסה גורבאצ'וב.

נתמקד באישי הרוח ונשמע על ייחודם ותרומתם לתרבות 

העולמית וליצירה העברית. בין השאר נפקוד את קבריהם 

כולל פרשת חייו וקבורתו  אנטון צ'כוב,של הסופר 

 ניקולאי גוגולאגב חשיפת הקשרים ביניהם. הסופר  ,יצחק לויטןצייר היהודי, ו הצידכשל ת כמעט,יאהחש

"אניית שביים את הסרט  סרגיי אייזנשטיין, הבמאי (המפוזר מכפר אז"ר) ס.מרשקהסופר  "האדרת",בעל 

 וד.זמרים וע מלחינים, שחקנים, - ועוד מגדולי האומה של התרבות הרוסית המהוללת הקרב פוטיומקין"

 

   ואדריכלות , אמנות3ם יו

 Park of Arts בגן הפסלים האבודיםהבוקר נפתח בסיור  את

סביבתי  הנחשפות במיצגשל רוסיה השונות  הלתקופותי תזכורת

 המקום מאפשר גם תצפיות נפלאות על הנהר.  .יוצא דופן ופיסול

בגלריית לביקור  ד"ר גילית איבגילאחר מכן נמשיך עם 

ך לפארק גורקי, מובס, Tretyakov Gallery דשההח ובקאטרטי

במהלך  .תחום האמנות הרוסיתבאון המוביל בעולם הנחשבת למוזי

נעסוק בתקופה היצירתית הנפלאה של זה סיור מודרך ומעמיק 

  אסתטי.-תור הכסף של הציור הרוסי הסימבוליסטישל ויופיו ובמשמעותו האמנות הרוסית במפנה המאה, 

 



 
 

  

 טבהה במירוארכיטקט

השילוב של מיקומה  ומבניה. כנסיותיהתיה גם בסגנונות הבנייה של ת אותונתנה אשל רוסיה תה וחתהתפ

ביצירות העץ והאבן  מיוחד גםמצא ביטוי  ,הגאו פוליטי בין מזרח למערב

 שלה.

ה. דרומ האדריכל רן שהםעם נצא  הפסלים אחר הפסקת צהריים בפארקל

רי ר הנודע, בין עצי הפהנרכו של הה לאובקבדרומה ומזרחה של מוסשם, 

היה זה  .Kolomenskoye קולומנסקויה -ומדשאות ענק עומדת אחוזת הצאר 

צבא המגונן המסחר הנהר, לגיונות  מעוזם של מתיישבים זרים האחראים על

 על הקרמלין המרוחק וגבולה הדרומי של העיר הגדולה.

גמאות ודה כאן אחת מן התנון נבהראש אלכסיי רומנובבתקופתו של הצאר 

של  הנטייה מערבהלארכיטקטורה סלאבית טרום תקופת  המבריקות ביותר

 פטר הגדול.

את תשומת ליבנו לאלמנטים של הבנייה והתרבות של אותן השנים דרך  נפנה

 התבוננות ביצירת המופת וסיור בפארק.

, םיבת השנבלי לעזוב את מוסקבה רמ ,בורגסלסנט פטר "להרחיק"אם נרצה 

המשמש כיום ריאה ירוקה של אגמים  ,Zarizinoצריצינו מתחם פארק וליע נג

 קבלבכניסתנו למתחם י .ציבורי משמעותיומרכז  ותמוקפד ותכחולים, מדשא

זמתה של הצארינה הגדולה יופרי , ארמון מפואר בסגנון אקלקטי את פנינו

  יקטרינה. ,מכולן

קבה סורג הצפונית, מובסרה הועברה לסנט פטבירתה של האימפרי כאשר

יחד עם זאת, הנוכחות  לעיר מסחר חשובה. כהוהפ ה ממעמדה,הודח

, ואת המודחת היוותה את המפתח לאיחוד האימפריההשלטונית בעיר הבירה 

  היטב. צארינההזאת הבינה 

אילמת של ה הונוכחות ,בתקופתה אבניית ארמון הדרכים, כפי שהוא נקר

ככי החצר, פאר הקלאסיקה ת לעידןהנדירה לחדור לנו את האפשרות  תעניק ,הרוח הצפונית במוסקבה

 והנאה מהטבע.

 .ונגלה את הפנינים החבויות בונסייר רגלית בפארק הנרחב 

 

 

 

למופע נצא ולאחריה ארוחת הערב, ל החזור העירנ

 לקלאסיקה וחדשנימודרני המשלב עיבוד  אנסמבל ווקאלי

  Moscow By Nightשל , נצא לסיורם המופערוסית. בסיו

 המוארת להפליא.יר בע

 

 

 

 



 
 

  

   הקרמלין ומתחם הניצחון ,4יום 

, אשר בו Moscow Kremlin הקרמלין המוסקבאילמתחם  גיענ היום

ופוליטיקה בצורה מרתקת  ים היסטוריה, ארכיטקטורהמשולב

רק אלכסנדר ואת פאהמרהיב, הכולל את נבקר במתחם . ביותר

 נו בכיכררוקנסיים את ביו ,Armory Museum מוזיאון הנשקייה

 היסטורי בשטח הקרמלין.הדתי וה המרכז נוהיות שקתדרלה

 

שבו היה המפורסם,  ברחוב ארבאט נערוך הפסקת הצהרייםאת 

יל מחאת החופש התודעתי, של אמנים ופעילים אזרחיים רבים שב

  נגיע ההפסקה והשיטוט ברחוב חרלאבשנות הקומוניזם האדום. 

", שהוא חוותהר ההשתנקרא גם "ה Poklonnaya Hill הנאיגבעת פוקלול

מורשת לניצחונותיהם של הצבאות הרוסים לאורך ההיסטוריה. הביקור  מתחם

 Victory Museumבמוזיאון הניצחון יהיה היום, מכולם  צמררהמואולי  ,האחרון

מלחמה והשפעתה המודרנית על שת הנלמד על משמעויות של מור שבו

 ההיסטוריה. ךלאור רוסיתההחברה 

 

 :""קוסטרומה מופעל וחת הערב נצאאר חרלא

על רוסיה הגדולה מציג מופע מי הבלט הרוסי הלאו -תיאטרון הפולקלור 

נחשפות אבני דרך היסטוריות חשובות, מסורות ומנהגים של  בו ,והמסתורית

 .ויות של עם רוסי אחדת תרבאלו מאורוסיה מרובת הלאומים. 

רוסיה בימי הצאר, תקופת בריה"מ, ואף ל רוסיה העתיקה, : ימי ההטבלה שתות שונהקהל נחשף לתקופו

 .קווקז ההררי ובמרכז רוסיהחיי האנשים: בצפון הרחוק, בסיביר, בערבות הדרומיות, באת מראה 

ם, משתקפת הנשמה הייחודית ולוח באמצעות המחשה מופלאה של הדמויות: אם, בת, אשת איש, בן, בעל

תמונות המתעוררות לתחיה בהקרנות וידאו, הדר בהמופע מת .ת דורות רביםשרמו - של העם הרוסי

 .אפקטים פירוטכניים, אש ושמי כוכבים

 

 

 



 
 

  

   ניליסטיתסטאדריכלות  ,5יום 

ית. ננסה להתחקות התקופה הסטאליניסט -באחת התקופות המורכבות של האומה הסובייטית  סוקנעהיום 

פה זו מגדירה עד היום את הערכים המודרניים כיצד תקוהותירה ושהיא  םיהתודעתיה, השינויים יאחר מאפיינ

מתחת לאדמתה  הרוחש נשימהעוצר ברוסיה. נתחיל בעולם 

נדסי הה . פרויקט הדגלהמטרו המוסקבאישל מוסקבה, 

, שנמשך 20 -הגדול של מנהיג צעיר בתחילת המאה ה

לנוע  ועצם היום הזה. הסיור חוויתי והוא יאפשר לנומתרחב עד 

המפורסמות  תחנות המטרומן ותחנות פיזיות. בזת בין תחנו

ועוד.  נברשות ,פסליםפסיפסים,  אוצרות בתוכןשל מוסקבה 

 מהתחנות נראות יותר כארמונות מאשר כתחנות!!!  חלק

יך לביקור מרתק במתחם שמור, שהיה סגור למבקרים עד נמש

לבקר באובייקט אמיתי  שרותהאפ פה תהיה לנו .Stalin Bunker הבונקר של סטאליןשור בלבד, לפני ע

 שהיווה אמצעי מילוט במקרה של כיבוש מוסקבה.

רגלית  אדריכל רן שהםעם  נסתובבאחרי הפסקת הצהריים 

במוסקבה ונתחקה אחר  50 -ה במתחם חוצות היוצר של שנות

 עיצוב תודעה דרך אדריכלות.

התקופה האדומה  שלהאווירה חוש את שנוכל לי כד

ורה ת סלפתקופה של הג המיצל נמשיך ,בהקסבמו

הפסל של העתק זהו  .איכר והפועלת""ה  Mukhinaמוכינה

. בתערוכה הבינלאומית בפריז 1937שנת המפורסם שהוצג ב

קוסמוס נקנח בשני מבנים המשמשים כבתי מלון 

 . הסובייטית הת רציונל הבניילהבין אוננסה  ומגלומנית תפריאליסטינתחקה אחר בנייה אימ ואוקראינה,

במהלך  נסעד את לבנו ואף ם השופעמקסים על נתיב המי לשייט פנורמי , נצאם היום נעלה לספינהיולס

 .השייט



 
 

  

 מול אולטרה מודרנית קונסטרוקטיביסטיתאדריכלות  ,6יום 

 

 היום נסכם את חוויותינו במוסקבה.

ו ינמה שרא לעל כ בה נחזורחוויה דיגיטאלית  - Fly Over Moscow -בנתחיל 

 .Moscow City ,רדי השחקיםגו למתחם, ונמשיך העיר באתרי

 

היא מדינה בפני  מוסקבה כפי שאומרים רבים אינה רק בירתה של רוסיה.

 האם זה כך? עשירה וזוהרת, מצליחה ואינה סלחנית. ה.עצמ

קים, המסמל יותר מכל את כוונתה של מוסקבה בלב מרכז גורדי השח

ית עננים ממוקמת תצפהמזרחית, מעל האירופה  לשלהפוך להיות מנהטן 

 .360מה פנור: יוצאת דופן

יעניק לנו אפשרות מודרכת להתבונן על הקומפלקס האורבאני מקום ה

ציפורים את האתרים המגוונים נחווה מנקודת מבטן של  מכל צדדיו. האדיר

 יה.יזוכיכרות ומגדלי טלו ,שדרות ופיצולי נהר, שכונות ומרכזי מחקר ר.של העי

 פוליסים הגדולים בעולם. -ה ממג דהשכבתיות של אחזווית טובה יותר לראות את רב  אין

 ובנת. כל כך קרובה, בפריסת כף היד שלנו וכל כך בלתי מ

 הפסקת צהריים, נערוך י של מוסקבהורים בסיטלאחר הביק

 .ןלפרק ההדרכה האחרו משיךשלאחריה נ

למטרה טיה שמו ינבתקופתה של האימפריה הסובייטית, קבר

להפוך את הגישה הפרקטית, המדעית והחינוכית של 

 לסוד ההצלחה של הבנייה של האומה. 1םקונסטרוקטיביזה

ת של האדם החדש, סדר חברתי חדש תה זו בנייה מנטאליהיי

 וכמובן סביבת חיים שתואמת את הגישה. 

מסלול מיוחד בין הסמלים הקונסטרוקטיביסטיים הבולטים ב סיירנ

ועוד ככל שיאפשר  Narkomfin נקרומפיןמגורים הבית , , בית מגורים לאנשי המפלגהיקובבית מלנ :ןכגו

 לנו הזמן.

 ראת הטיסה ארצה.לק לשדה התעופה נצא סיורבסיום ה

 טיסות: 
 09:55 נחיתה - 05:50ה המרא   .מוסקבה-ת"א 6.08.19 ,611אלעל 

 02:05 בשעה 12.08.19 -ב יתהנח - 21:55ה המרא .ת"א-מוסקבה 11.08.19 ,614אלעל 

 

_______________________________ 

התקיימה ר אש, והספרות האדריכלות, תהאמנו בתחומי אוונגרדית הייתה תנועת טיביזםקונסטרוק1

נועה הקונסטרוקטיביסטית תה. האוונגרד הרוסי והיוותה את מרכזו של זרם ,1947 החל משנת וסיהרב

תעשייתית  אסתטיקה ה אמנותית שילבה התנועה ביןחינמבו ,הנשומלחמת העולם הרא צמחה לאחר

רתי של חבאודות תפקידה של האמנות כמכשיר לשינוי  סוציאליסטים לבין רעיונות המופשטתאמנות וה

 .רההחב

על  1917 בשנת נטבע לראשונה Construction Art האמנות בנויהמונח קונסטרוקטיביזם, שפרושו 

 .נדר רודצ'נקואלכס ר את עבודתו של האמןכדי לתא ץקזימיר מלאבי הצייר ידי



 
 

  

 הערות: 

תכנית הי ההדרכה בלבד. ת פוקוס ודוגמא לחלוקת ימהמופיעה לעיל מציינת נקודו סמינרהתכנית  .1

נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה  ויים עקבנופה לשיגרת שלדית וכפסמהווה מ

 . סמינרהת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהל שיקול הדעאו לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם ל

 וןלבבתי המו מקלחת ת זוגיות ו/או אמבטיה ו/או/או מיטו Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 .(אמבטיה מקלחת או ה כמובןפק, בחדר תהיס למען הסר)

ה , או הזמנישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון .3

 מקומותמראש  הזמיןל ,במסגרת כרטוס קבוצתילא ניתן  ,מראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל

 ם במלון.וילהבטיח חדר מס מנות אישיות( או)להבדיל מהז מטוסבישיבה 

 23 לבטן המטוס )עדאחת על הלוך חזור למוסקבה, כולל מזוודה -אנו מציעים טיסות ישירות עם אל .4

ך לא ניתן במסגרת הזמנה קבוצתית צבור נקודות נוסע מתמיד א. ניתן ל(ג"ק 8עד ) + תיק יד (ק"ג

 400יקוזז מהמחיר ים. המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי ווגנקודות עבור שדר ממשל

 דולר ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון. 

דולר  60עבור  24-36, בשורות ר לנוסעדול 20ואילך עבור  36החל משורה  הלוך חזור ניתן להזמין הושבה .5

וס בהתאם לזמינות לאחר כרט יטופלוכל ההושבות דולר לנוסע.  140ובאקזיט עבור  21-23, בשורות לנוסע

, הקבוצתי טרם הכרטוס מקום הושבה מראש על מנת להבטיח ,המעוניינים בכרטוס מוקדם עלהמושבים. 

בהתאם  ,ביטול כרטיסי הטיסה לעלות הכוללתוסף עלות , תתוהשתתפות ל ביטולכי במקרה שלקחת בחשבון 

 לתנאי הביטול.

 בכניסה צפיפות צפויה ולכן באירופה החשובים מן הינם נבקר בהם שהאתרים בחשבון לקחת יש .6

 בתוך םעצמכ על להקל כדי, בעולם הגדולות מן עיר במרחבי מדובר כן כמו .בתורים ועמידה

 .מוזיאון בכיסא זה מינרסל להצטייד ממליצים אנו, עירה ובסיורי האתרים

 , אנא העבירו אלינו את הבקשהבטיסה הושבהלהזמין לון, או חשוב לכם לקבל חדר מסוים במאם  .7

י יש כ, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגמוקדם ככל האפשר בכתב,

שאכן  חלהבטי ותנוהתעופה בלבד, ואין באפשר יבה היא של חברתההחלטה לגבי מקומות היש

  לו את המקומות שביקשתם.תקב

 ת לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.קת ארוחות מיוחדואספ .8

ם ככל מוקדאי לאור הניסיון שלנו עם הודעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפו .9

נו, לא לצער .ולילטיאה צני הייום לפ 60 -לא יאוחר מ המקרלטיול, ובכל האפשר לאחר ההרשמה 

וסר אחריות לא עושים ביטוח נסיעות )הכולל גם כיסוי שבח של מטיילים, נוכל להיענות לבקשות

 לנו יעוומבקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם הוד של ביטול מסיבה מוצדקת(

 .רהזם חלקבל את כספ הרי שמגיע להם על ביטול,

כם פוליסת ביטוח ות חכמים בביטוח", שתתאים ליו פתרונז" יטוחבנות האנו ממליצים על סוכ .10

 180נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 

ע טוח בעת אירוליווי אישי מול חבורת הביוג וייצ. כך תיהנו מיום מראש לכל גיל ובכל מצב רפואי

 טופס הרישום.נו זאת ביצינא  ,יינים. למעונובחזרה לארץו"ל חב

לים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות ובבתי מלון. אנו יקוש העולמי לטיועקב עליית הב  .11

ר לנו להתחייב בפני יאפשבר מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הד

 ים ביותר שבאפשרותנו להציע.ינם הטובהת טיסוהרקע ון, ולוודא כי שירותי הקוהמלהתעופה ובתי חברת 

ללא  לומיםתש 10 -ו דולר 75הנחה בסך  :19.04.4 עד לנרשמים שום מוקדםהטבה מיוחדת לרי .12

 טל"ח                                                                                                                                 .ריבית והצמדה



 
 

  

 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים לשינויים במחירי הטיסות המחיר כפוף. 1: ותרהע
 חטל"                      דימים הרשמתם.  בטחת מקום למקה -טיסה ר המקומות ב. לאור מגבלה במספ2             

 

 

 

 !תשלומים 10 -ו הנחה לנוסע דולר 75 :91.04.4ד עהטבה מיוחדת לנרשמים 

 תשלומים 6 -ו הנחה לנוסע דולר 30: 5-18.04.19 הנחה לנרשמים בין

 1.01.16י "ל אחרותנו לחות תבל" הוא מי שנסע אבמיד עם "קשרי תרמטייל מת

 טיול נוסף מאז לכל דולר 10עוד ון, והטיול הראשעבור  דולר 25בסך למטייל המתמיד: הנחה 

 המחיר כולל 

 ור למוסקבהחז-על הלוך-אל םישירות ע :ותטיס

 כוכבים 4ת ברממלון לילות בבית  5 לינה:

  י פנסיוןעל בסיס חצ כלכלה:

 של "קשרי תרבות תבל" מסגל ההדרכהמדריכים  חמישה ה:כרהד

ם ית במינימוכל המדריכים מותנ )יציאתומלווים ארגוניים 

 משתתפים(

 יט הכולל ארוחת ערבצמוד, שי בוסואוט תחבורה:

 ות מבואכולל הרצא בארץ מפגש הכנה -

 הסמינרמדריכי כל תשר ל -

 ייםמקומנותני השירותים הל תשר -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע  -

 למוזיאוניםדמי כניסה  -

 בערבים יםמופע 2 -

  הנחה דולר 75: 19.04.4ד ענרשמים ל -

 !מדההצו תשלומים ללא ריבית 10 כןו

 מחיר אינו כוללה

 295$: ליחידבחדר  מטיילתוספת ל -

ע בסמוך ליציאה שייקב יכפ ,ןמסי נמל, דלק וביטחו -

 (94$ -כ: 19.03.18 -נכון ל)

, טלפון שתייה, ,)כביסה הוצאות בעלות אופי אישי -

 וכו'( , הושבה בטיסותבידור

 ת בתכניתון מפורטינארוחות שא -

 כלוליםשאינם ו היטל מס ו/אהוצאה, כל  -

  .להטיושל  הכולל רבמחימפורטים ואינם   

 קרקעה י, שירותיסותטשינויים בתעריפי ה -

 לנמ ומיסי  

. מומלץ גם להוסיף (חובהומטען )ביטוח בריאות 

ואית ולוודא את הכסוי במקרה של הטסה רפ ביטוח

שייגרם  לכל נזקת אינה אחראי)החברה  ביטול

 .ל(ו לחפציו במהלך הטיואלמטייל 

 

 וםלותש נהלי רישום
 

 הרשמה:
 ": תבל או במשרדי "קשרי תרבות בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,באמצעות טופס הרשמה  סמינרהרישום ל

 arbut.co.ilt-og@kladi רוני:, דואר אלקט7428885-09 :פקס, 8882116-072 :טל. 4425038כפר סבא, מיקוד , 74 ויצמןרח' 
 

 ופס הרישום.מפורט בטכ שלום:רי תדהס
   

במשרדי "קשרי תרבות  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  היא,שמכל סיבה הודעת הביטול,  * ול:אפשרות ביט

תנים הם אינם נישונים,  םם עם ספקיע"פ הסכמי דעה(. מאחר ודמי הביטול מחושביםוודא קבלת ההותבל" )יש ל
 .לשינוי

אלא אם , ום וטיפוללמטייל דמי ריש דולר 75למעט א ישולמו דמי ביטול, יציאה, ללפני ה בודהעימי  31ביטול עד רה של קבמ •

 יפול.הרישום והטלדמי  בפועל, ואז יתווסף המחיר (יסים למופעים)כגון כרט כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים

 י מוסכם מראש.ל כפיצולמטיי 45%ל ש, ישלם לחברה סך היציאה לפניימי עבודה  30 -20ל המבטל בין ימטי •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 65%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14בין מטייל המבטל  •

 כפיצוי מוסכם מראש. למטייל 80%רה סך של ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחב 13 -07בין  מטייל המבטל •

 א מחיר הטיול.הטיול, ישלם המטייל את מלו ו במהלךציאה, אי הינימי עבודה לפ 6 -החל מ  יטולבמקרה של ב •

            .טל"ח                                             .  משתתפים 20במינימום  מותנית הסמינריציאת ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  -ימי עבודה: ימים א' 

. יש רישום טולת בית אפשרוכוללהטוח ייסת ב, פוללהרשמה לבמקבינו ממליצים להוציא א ,היםהגבודמי הביטול בשל ** 

ו ממליצים אנ גה ראשונה.לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדר
 תסיעות לחו"ל בהתאמה אישיליסת נם פויו יתאים לכוח", שמנהלה, יואל זטחכמים בביו פתרונות "זיביטוח על סוכנות ה

יום מראש לכל גיל  180ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח בית אטרקטי ליסהוביותר. הפ ובמחיר הטוב

נו זאת למעוניינים, נא ציי .חזרה לארץע בחו"ל ובמול חברת הביטוח בעת אירו אישי מייצוג וליוויובכל מצב רפואי. כך תיהנו 
 ישום.ס הרבטופ

    

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 8587428-09 :פקס, 2116888-072טל: 

 ומעלה מטיילים 30בקבוצה של לאדם בחדר זוגי  דולר 2095  :עלות החוויה
 יםמטייל 25-29בקבוצה של זוגי  רלאדם בחד ולרד 2145                        

 יםמטייל 20-24ה של בקבוצזוגי  רלאדם בחד דולר 2195                        
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמן רח'    בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים - (11.8.19-6)תאריכים  2019 מטייל במוסקבהלסמינר  הרשמהטופס 
 18.03.19, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 טלפון נייד: _____________________________

 ____: ____רל / אחצמחוני / רגי :בטיסות ארוחות

כרוכה  )חלון/אמצע/מעבר(ואילך  36ל משורה חירים ההושבה במח' תי*

 לא מעוניין          מעוניין         חזור ולנוסע הלוך  20$בתשלום 

 כרוכה  )חלון/אמצע/מעבר( 24-34בשורות  *הושבה במח' תיירים*

 לא מעוניין            מעונייןלנוסע הלוך וחזור         60$בתשלום 

  ךכרו )חלון/אמצע/מעבר(( אקזיטאו  21-23שורות )ועדף ב ממוש***

 מעוניין אל         מעוניין        הלוך וחזורלנוסע  140$ם לותשב

 ___________________________ :על-אלב נוסע מתמיד 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 ________________טלפון נייד: _____________

 _______/ רגיל / אחר: _ ות בטיסות: צמחוניארוח

כרוכה  )חלון/אמצע/מעבר(ואילך  36ל משורה חירים ה* הושבה במח' תי

 לא מעוניין          מעוניין         חזור ולנוסע הלוך  20$בתשלום 

 כרוכה  )חלון/אמצע/מעבר( 24-34בשורות  *הושבה במח' תיירים*

 לא מעוניין            מעונייןלנוסע הלוך וחזור         60$בתשלום 

  ךכרו )חלון/אמצע/מעבר( (אקזיטאו  21-23שורות )ועדף ב ממוש***

  מעוניין אל         מעוניין        הלוך וחזורלנוסע  140$ם לותשב

 ____________________________ :על-אלב נוסע מתמיד

 

 ________________________________________: _________בקבוצה לטיילאנא ציינו את שמות המטיילים עמם תרצו 

  

 ______________________ מיקוד: __כתובת: _________________________________ עיר: ________

,          ________________פקס: __________________, עבודה: _____, __________________בית: : טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______טלפונים:___________  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ____________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר   ד"ר רוחמה אלבג  "ר גילית איבגיד  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

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

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותו החזרה ושיש בלפחות חצי שנה לאחר יום וודא שהדרכון בתוקף ל יש .2

שונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס ה פהעל שרותי התעו אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

שרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי הטיולים של ק כפופה לתקנון טיול. תכנית הטיולנית הל בכפוף לתוכום והביטותנאי הריש .4

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

 .ול, לרבות סעיף דמי הביטולת הטיתכני ה והבנה שלל קריאאישור ע מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את וח לשלנא  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180י, תקף לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפוא הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמן רח'    בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 2עמוד 

 כספים - 2019 קבהמטייל במוסלסמינר  השמהרטופס המשך 

 1ל מטיי

 למטייל בחדר זוגי  2095 $ *          הסכום לתשלום:

 (19.40.4 עד -75 $)  ___  $   הנחת רישום מוקדם: 

 (194.0.18-5 - 30 $)  ___  $  וקדם:  הנחת רישום מ

 *(*)  -_ __  $   הנחת מטייל מתמיד: 

   (295 $)__+ ___ $   : בחדר תוספת ליחיד

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) דולר    : __________לחיוב סה"כ

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 וגילמטייל בחדר ז  2095 $  *         הסכום לתשלום:

 (19.40.4 עד -75 $)  ___  $   מוקדם:  הנחת רישום

 (5-.19.4018 - 30 $)  ___  $  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  $   הנחת מטייל מתמיד: 

 ר: _______________________תף/ה לחדשם שו

 דולר_______                     : 2סה"כ מטייל 

 וך לנסיעה(פי שייקבעו בסמובטחון כ , דלק )לא כולל מיסי נמל

  לחדר         מעוניין/ת בשותף/ת  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

מטיילים משלמים  20-24 -להמחיר  .דולר 2145 הינו משלמים מטיילים 25-29 -המחיר ל .משלמים מטיילים 30עבור * המחיר 

  למטייל. דולר 2195הינו 

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..161.1אחרי שנסע אתנו לטיול אחד ייל מתמיד: מי מט **

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

 _________________________________________________________________________ תתפת:בהם הש

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 תרה בשני תשלומים והי ,בהרשמה לאדם $ 800 שלראשון תשלום  (דולר 500שטרות. לא מקבלים שטרות של ) זומןבמ

  **קביםועחודשיים 

 מס. כרטיס: ________________מסוג: ___ כרטיס אשראיעות באמצ ,____-__________-__________-   ,___________

   ______ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. ____________________ ת.ז: _________, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 קספרס(אמריקן אכבדים לא מטיס אשראי ישראלי בלבד, החיוב בכר)

 (.ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום ,19.04.4 עדומים לנרשמים תשל 10)מים תשלו_____  ב:

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

  פני היציאה.מר חשבון עד למפגש הקבוצה לג** המופיע בתכנית הטיול.

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  חאותהעברות והמל התשלומים על פי שער כ

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלמך טופס רישום חתום על ס אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

וודא קבלת אישור יש ל ל פי סדר קבלת טפסי הרישום.רטיס אשראי( ועאו חיוב כ יס אשראי לביטחוןעם פרטי כרט )במזומן

 .א ירשם ולא יטופללטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

  לתשומת ליבכם:

הפריע למטייל למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות ל מתאים אינואך נו קשה, איהטיול 

 בית המלון.אוטובוס או לל חשבונו ללקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועימתין המטייל  במהלך הטיול,

 ____________________תאריך: ________________  חתימה: ____ : ____________________ 1שם נוסע 

 ____________________: ____: ____________________  תאריך: ________________  חתימה2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@kלמייל: או  7428885-09לפקס:   ילוילאחר המ העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

 054-2177333לנייד: וואטסאפ עות אמצבאו 
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