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 :המומחים בהדרכת

 מתגורר .עסקים ומנהל בתיירות ראשון תואר בוגרק ומנוסה בפולין. תיו טיולים מדריך - הרבין אבי

 .טבפר תיהודיטוריה הלהיסו בכלל פולין של סטוריהילה מומחה ,2007 משנת בפולין

 

 מקורות את וחוקר החזותית התרבות איש ,מנותא מבקר, אמנות היסטוריון - ימישור אליק ר"ד

 מבקר מישורי היה שנים במשך. הציונית ולמחשבה היהודית למסורת וזיקתה הישראלית האמנות

 תולדות תחום ספרי את ופרסם כתב. ולספרד לאיטליה עומק טיולי והדריך הארץ עיתון של האמנות

 . שלה הגלריה אוצר והיה חהותפה האוניברסיטה של ותהאמנ

 

לאחת המדינות המרתקות  רגהבהדפולין הפכה  ,1989 -קה הפולנית בל הרפובליכינונה ש מאז

פולין מתפתחת בקצב מהיר, מקיימת שלטון דמוקרטי ומשנה . "הפנינה של אירופה" :והמתקדמות

ל ותיירים רבים מכ בייטקלין ליעד תיירות אטרכה פומאז הצטרפותה לאיחוד האירופאי הפ .את פניה

אך יש גם רון השואה, ת, מתקשרת פולין עם זיכבתודעה היהודית ישראליהעולם פוקדים אותה. 

, היחסים הם ועתהחודשו היחסים הדיפלומטיים בין פולין לישראל  1990בשנת  פולין אחרת.

 בגוש האירופי.הקיימים מהטובים 

 למורשת הפכוו בפולין וארמונות טירות רוזחשוו השתמרו מלחמה ותסער רלאח, הדורות במהלך

 ביקור. ומסעדות יוקרה מלונות ,תרבות מרכזי, מוזיאוניםל כיום, הן מהוות בית. המדינה של להביומ

ספר בעיר מהרובע העתיק . והווה עבר, פולין יה שלתולדותאל  מרתק מסע הינו מונותרבאו בטירות

 של גווןמה על ללמוד נוכל סיורב. הביניים מימי ותינועיר ומתוכניות יםוניעצבה םבתיהמסיפור מרתק 

 ועד נובו-והאר הבארוק, נסהרנס לתקופת עד הביניים ימי מתקופת - הפולנית האדריכלות

 .ימינו של מודרנית לאדריכלות

! בחיים זהו טיול של פעם 



 
 

  

 

 

 לות בפולין האחרת כ אדרי אמנות ו 

והעשרה    רגשית ל חוויה ש וב  יל ש  "קשרי תרבות תבל" ב

   אלית וט לקאינט 

 ! ר ות ב בי לא מתפשרים על פחות מהטו 

 מ:   הנו תי   ייחודי ולא שגרתי בו   סמינר   

   לאמנות  ר" דעל ידי  מומחה לפולין, והרצאות עומק על ידי הדרכה  

 ה לטיול היציא טרם  מפגש הכנה מקיף 

 כוכבים  5-4ברמת  יםמרכזי  מלון בתי 

 בקרקוב  יםר מיזכלארוחת ערב עם מופע   

 לקרקוב מוורשה אשונה קה רבמחלנסיעה ברכבת המהירה  

 שורי  ד"ר אליק מ  כתהדרב בפולין נבחריםאונים קור בחמישה מוזיבי 

 ל ילכל מטי ית יש א  וזניהללת א, הכומערכת שמע קבוצתית  

 ט הכלכלי שלך בשביל השק  - אהת היציר הבטחחיוב כספי רק לאח 

 במחיר  ים כלולהאתרים כל יול, ך הטבמהל (Optional)ין תשלומים נוספים א 

 ביותר  חבורת מטיילים איכותית 

    :לרישום מוקדםת מיוחדו ות הטב 

 אירו  75  בסך הנחה 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה   6 

 בבדיקות  ריץ תו אמנציג מנתב"ג לטיפול וי של  ליו  - ץיאה מהאריצ ב P.I.Vטיפול  

 טחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים! יהב           

 

 ! פךמלאה לכס תמורה -" תבל ב"קשרי תרבות



 
 

  

 :הסמינרתכנית 

 בקוקר   - ורשה -תל אביב   .10.2016  ,ו'ום , י 1יום 

 ,(Warszawa) ורשהוליב אב מתל בוקר מוקדמתיסת טבנצא  

  נהר  גדות על הממוקמתבה,  ביותר הגדולה ירוהע יןלפו בירת

  הבלטי  הים מחופי קילומטרים 350 -כ ,(Wisla River) סלה ויהו

ניפרד מהמזוודות  עם ההגעה . בדרום הקרפטים  ומהרי בצפון

המהירה   בתכ רהנעלה על ן ועצמאית למלו את דרכן שויעש

ם נגיע  רייצוהבשעות ה . (Krakow) קרקוב לכיוון דרומה 

  ות העתיק ואחת פולין ערי מבין בגודלה השנייה העיר ,ובק רקל

  בפנינים  הגדוש היסטורי מרכז עם  קסם מלאת עיר זוהי. פולין בערי ולרומנטית ליפה נחשבתהעיר . שבהן

  עבר ו םמשובחי  מוזיאונים, חיים מלאי  ותניוק בילויים אזורי, ירוקים פארקים, מותמרשי טירות, ארכיטקטוניות

בר  עאשר , (Kazimierz) 'ימייז'קז רובע, קרקוב  של היהודי  רובע ב נצא לביקורגעה הה עם .עשיר ודיהי

בקר  סיורנו נ. בקרקוב של חיים שוקק אזור זהו וכיום שופצו בו הבניינים, וחידוש ום שיק האחרונות בשנים

  הושחת  סתהכנ בית. (Remuh Synagogue) איסרליס  משה ש "ע  העתיק תהקברו  ובית  הכנסת בבית 

  צמוד .בקרקוב  שפעיל היחיד הכנסת בית זהו , וכיוםלאחריה שוחזר אך , השנייה העולם תמלחמ ךהלבמ

 רות הקב בית. מה המלח בתקופת ניזוקו שלא שלמים ומצבות קברים נמצאים בו, הקברות תיב ןשוכאליו 

  ה א מ ב   שחי ,  סרליאיס  משה  הרב לש קברו את המבקרים וקסיםתודאור ליהודים לרגל  עלייה  מקום  משמש

   .לבית המלון נמשיךביקור אחר ה ל  .בקרקוב 16 -ה

 

 ר בעיר מקיף סיו -קרקוב    20.10.71שבת,  , יום 2יום 

  ת טירבו נתחיל את סיורינ .קרקובלעיר את היום נקדיש כולו 

  על  לשתהחו, קרקוב  של הסמלים אחד ,(Wawel Castle) לוואוו

  בית  ברבע  ימשהש, יםנשה אלף בת, הטירה. גבעה  מראש העיר

  ושופצה  תומלחמו תקיפות, שריפות ידעהו פולין ומלכות למלכי

  - שלה  הבניה  תסגנונומגוון  סביר את ה שממ, רבות פעמים 

,  ריםדח 771 של  חם מתזהו  .ורומנסקי רוקוקו, נססארנ, תיוג

  הוסב  מתחםה. פולין מלכי של פרטיות כדירותבחלקן  שושימש

  סמוך  ת הנמצא  ,(Wawel Cathedral) וואוול קתדרלתמשיך אל נ. קיר י יחושט פסלים, םוריצי המציג למוזיאון

  שימשה הקתדרלה  .פעמים  שלוש דשחמ תהבננו שנהרסה ,שנה 900 -מ יותר בת קתולית קתדרלהה, לטיר

  העיר ובכיכר  בעיר העתיקהר נמשיך לסיו  רבסיום הביקו .הפולני המלוכה בית של רה וקבו ההכתר םכמקו

  כיכר ל בכניסה  הנמצאת , קתולית כנסייה זוהי ,(St. Mary's Church) ושההקד מריה תיבכנסי ונבקר 

  בסגנון הבנויים, שלה המגדלים שני בולטים הכנסייה של יתכותהמל בחזית. משקיפה היא שעליה, השוק

  לממכר  זכמרכ עבר ב ששימ , שגותי נון בסג אבן  מבנה, (Cloth Hall) הבדים אולם על  נצפה  . ילנופ גותי

   היגלונית  אוניברסיטהבר קולבי נצא לאחר מכן  .עתיקות לממכר קשוהמרכז מתפעל כ  כיום ו בדים

(Jagiellonian University), ימייז 'קז המלך  דיבי 1364 בשנת הסדנו, בפולין ביותר העתיקה האוניברסיטה  '

,  קופרניקוסשם כמו  יידועידמויות בה למדו (. שמה גם ומכאן ) לו יגיי המלך לש  בימיו וחודשה, הגדול 

 .  אדריכליתנינה  חשבת לפ נאוניברסיטה ה  .השני  פאולוס יוחנן  האפיפיור



 
 

  

 

  19 -ה המאה של ןיאו מוזבנבקר ריים לאחר הפסקת הצוה

(Museum Gallery of the 19th Century Polish Art) ,נמצאה  

  הגלריה . (Sukiennice) ה יצהסוקינ  ה מבנ של  העליונה  בקומתו

  עכשווית מנותא של  20 -ה מהמאה אמנים של םציורי מציגה

  המאה  מסוף פולניים אמנים  לש עבודות של חתך וללכ ,ומודרנית

   . 19 -ה

 . יזמריםלכ  מופעת ערב ווח ארערב נצא לב

 

   בורוצל -  יתות עכשוו אומנאון להמוזי-ב קוקר   20.10.18א',  יום , 3ם וי

  ק מישורי י אל  רד" ע הרצאה מפי שמנהבוקר  לאחר ארוחת

. לאחר ההרצאה נצא  יןבפול ואדריכלותמנות א א בנוש

     בועכשווית של קרק  לאמנות מוזיאוןב ביקורל

(Museum of Contemporary Art in Krakow - MOCAK), 

  של  תהחרוש לבית בסמוך שממוקם, רשים מה יאוןהמוז

  אמנות  ליצירות ומוקדש 2011 -ב תחפנ, שינדלר ראוסק

  ותכולל הקבע תערוכות. 21 -ה ומהמאה  20 -ה מהמאה 

  מקומיים  אמנים  של ינים והמ הסוגים  מכל  עבודות

  לב ורוצון לכיו צא קור נר הביאחל . ציורו ארט-אווידי, צילום ועד מעניינים ומיצגים מפיסול , םאומייובינל

(Wrocław), ם מהגדולי אקדמי מרכז מהווה העיר .האודר  נהר ותדג  על, פולין מערב בדרום ממוקמתה 

  שנקראה גרמנית עיר ורוצלב הייתה, ה השניי העולם מלחמת לפני .עשירה יההיסטור בחובה ונושאת בפולין

  עברה , המלחמה לאחר רבה עמ לפולין  מניה רג בין  בולגה  את  העבירה המועצות ברית, וכאשר ברסלאו

  חלה , טי הקומוניס המשטר סוף מאזך א כליל  כמעט נהרסה ר יהע המלחמה  וףבס  . פולין ת לשליט רהעי

  מבחינת  המובילות יםהער ואחת בפולין להודבג עיתרביה העיר היא וכיום העיר  תבהתפתחו  ותנופה  תפנית

  פנורמי  ציור, (Panorama Racławicka) רקואוויצה מהפנורב  נבקר הגעה עם ה .צמיחה וקצב  זרות השקעות

  העם  של המאבק סיפור  את ממחיש ציורה .מטרים 114 -כ ורוחבו מטרים  15 של ה ובלג מתנשא ה מרהיב

 .  1794 בשנת  הרוסים למו  נהלשהת  רקואוויצה בקרב  הפולני

  לון.בור לבית המור נעבתום הסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 בסנייז'קה  ת השלוםיכנסי  -  ברוצלו   20.10.19  ,'ביום , 4ום י

רוחת הבוקר  ר אלאחרתקת. יר המת העור אהיום נמשיך לחק

  טת ברסיאוניב  ביקורל לחלקה הצפוני של העיר העתיקה א נצ

  הצר  ההאוניברסיט בניין .(Uniwersytet Wrocławski) ורוצלב

  גבוהה  להשכלה מוסדותמ  אחד  והוא ,1670ת בשנ קם הו והארוך

וזיאון  מבנערוך ביקור  .פהאירו במרכז  םיקיהעת

שם  , (Museum of the University of Wrocław) ניברסיטההאו

  ועד  15 -ה מהמאה אוניברסיטתה שלה ההיסטורי נלמד על

,  הבארוק מתקופת  מרשימים  קיר ציוריבו , (Aula Leopoldina) לאופולדינה  ולםאמ  נכנס להתרשם . היום

 .  העיר  אליף שקהן לנית  וממנ תצפית  וגג, בפולין מסוגו היחיד

 ר אש  (Centenian Hall) אההמ אולםאל יך נמשביקור ה רלאח

  בקרב  חוןיצלנ שנים  מאה לציון 1911-1913 בשנים  קםוה

.  המאה לתערוכת תצוגה מרכז  לשמש מנת עלו, לייפציג

 ששימש  (Max Berg) ברג סכמ של תוכניתו לפיוקם המבנה ה

  בתחום  דרך לאבן חשב ונ העיר כאדריכל העת  באותה 

  20 -ה המאה חילתתב ודרניתמה תיכלווהאדר ההנדסה

  הוכרז  אלה  כל בשל.  חשוף בבטון יהניבה בפיתוח דרך פורץלו

  העיר  של הגדולה כיכרבנטייל לאחר הפסקת הצוהריים  .עולמית מורשת כאתר 2006 בשנת האולם

  אליזבת  ייתנסכ , ייההעיר  בית אה אתרנ. באירופה ביותר הגדולות הכיכרות אחת, בורוצל של העתיקה

  שנהרסו אחרים פסלים  במקום לעיר שהובא פרדו  אלכסנדר  עד ונה הסופר של הפסל אתו שההקדו 

  ה פ ק בתי, ברים , מסעדות ם ע מרשימים בניינים  לראות ניתן הכיכרי מציד .השנייה העולם  במלחמת 

  ות חוזר הצפות  בשל אך, אי היה 19 -ה המאה  עד. (Ostrów Tumski) הקתדרלה אי אל נמשיך  .םדוניומוע

  זה  אזור בין חיבור נוצר וכך הנהר מתעלות  אחת את  לייבש העיר כנניתמ יטוהחל, האודר נהר של ותשנונ

 ללינה.  ננולמלוביקור נחזור לאחר ה .העיר חלקי לשאר

 

  'זלוד -  ברוצלו   20.10.20  ,'גיום , 5יום 

  השנייה  העיר )dźŁó( לודז' לכיווןהבוקר נצא  לאחר ארוחת

  כה הפמה במהלך תרבו חה תפהת 'לודז. בפולין ודלהגב

   עד , והצלחה דרניזם ומ של לסמל והפכה  ייתיתעשהת

  משלל  להתרשם ו תוכל בעיר. הכל כמעט  הרסה ש המלחמה 

נגיע  עיר, . עם ההגעה להיסטוריים ואוצרות  מעניינים מבנים

 ,)kturaManufa( מנופקטורה הענק והקניון הבילוי םתחמל

לביקור  נצאסקת הצוהריים פה לאחרי .סקי פוזננ  עשירה  ודיהיה של  הטקסטיל מפעלי  שרידי על שהוקם

 מגורים תכבי 19 -ה המאה בסוף נבנה  . הארמון(Palace of Israel Poznanski) פוזננסקי ישראל רמוןאב

  בדי  של הירמפאי הקים  בעיר שגדל  קי פוזננס. פוזננסקי ישראל י היהוד הכותנה סוחר, ההון בעל  של

עבור לבית  . לאחר הביקור נעירוזיאון ה מכ וןמש הארממש כיום. ירעה  לש לצמיחתה רבות תרםו, כותנה

 לינה. המלון ל

 



 
 

  

 און הלאומי מוזיה -ורשה  -' זלוד   20.10.21  ,'דיום , 6יום 

  קובסקה פיוטרו רחובבנצא לשוטט לאחר ארוחת הבוקר 

)Piotrkowska( ,את  מהווה ה ,ירהע של והשוקק המרכזי ובהרח  

  תרע ומש ,'לודז של ירתחבהו חריסמה , יההיסטור ,העיקרי ריצה

  של  דופן יוצאת כמות רחוב ב .מ"ק 4.5 -כ לאורך לדרום מצפון

  סגנונות במגוון, שונות מתקופות אקלקטי אוסף, מעניינים ייניםנב

,  כנסיות , מפעלים, תעשיינים  של תונוארמ, וילות - ארכיטקטוניים

תום  ב. יןניעמ ורוסיפ היסטוריה בית לכל בתשלהמ ייחודית באווירה ןיפימתא הרחוב. יםסלופ אנדרטאות

של   הלאומי מוזיאון ב נבקרהגעה ב. הב ביותר הגדולה העירלין ו, בירת פושהלוור  העי סצא בננסיור ה

 ם הקשרי  על  דגש  השמת  תוך  פולנית מודרנית לאמנות  קדשהמו ,(The National Museum in Warsaw) וורשה

  באירופה  ביותר הגדולים האמנות ספימאו אחד את ולמבקרי מציגו 2005 בשנת הוקם וזיאוןמה  .בינלאומיים

  קה העתי םרייממצ אמנות  יצירות המציגות, קבע תערוכות מתקיימות  במוזיאון . כולה במדינה  ביותר והגדול

 ר למלוננו ללינה. קור נעבולאחר הבי. שונים  בנושאים  המתמקדות, מתחלפות כותרו תע לצד וזאת ימינו ועד

 

 תל אביב   -ורשה    20.10.22  ,'היום , 7יום 

  נהרסה ש, ורשהטיול נקדיש לבירה האחרון ב יומנואת 

העיר  עברה   המלחמה תוםב, לחלוטין  כמעט מלחמהה במהלך

בה   ותירהשה הצלקות את ותלרא תןני  ןעדיי ך א יה מחדש, בנ

  רפפורט  אנדרטתבטו באזור הגנתחיל את סיורינו  .המלחמה 

 (Ghetto Hero’s Monument by Rappaport) והגבורה לשואה 

  ילה הקה של גורלה סיפור  את םהגוללי חלקים משני ורכבתהמ

  ן פולי יהודי  לתולדות  מוזיאון לך נמשי. ורשהבו היהודית

(Museum of the History of Polish Jews) ,בפולין  דיתהיהו הקהילה של ותיהשנ אלף את שמנציח ןוזיאומ  .

  האדריכל  של עיצובו פרי, אדריכלי פלא של וגס והוא היהודי הגטו של ליבו לב שהיה היכן הוקם המוזיאון

   .וז עבודתו  על  רבים  בפרסים  שזכה, )Mahlamäki Rainer( מלאמקי ריינר  הפיני

  נבקר  ,)ieiczny w Warszawski Ogród ZoologMiej( ורשה של החיות בגן ומרגש חד מיו קוריבל נמשיך

  בינסקי ' ז יאןה ישניזמן מלחמת העולם הב התגוררו בו ,(Willa Żabińskich) ותהחי גן מנהל  של ביתוב

(Żabiński) ,ם הנאצי מידי יהודים עשרות תוהחי  גן של םובכלובי בביתם החביאו השניים. אנטונינה וורעיית  

  ות אומ חסידי" אות את המלחמה רלאח השניים קיבלוועל כך . חייהם סיכון וךת, ותמומ חייהם את לויוהצ

,  מרשים שער , (Barbican) הברביקן נראה את  ,שה ר העתיקה של ורבעיר ויסבאת הסמינר נסכם  ". העולם

אה את  נר. 1954 בשנת ושוחזר 1548 -ב במקור הנבנ השער .ירעה  את שהקיפו העתיקות לחומות שריד

  -ה  מאה מה  (Zamek Królewski) המלכותי מוןלאר נמשיך, בעוניתהיפה והצ  (Plac Zamokwy)ארמוןה כיכר

  . והפרלמנט  המדינה נשיא לש מושבם כמקום  גם מכן אחרול פולין מלכי של כנםשמ כמקום  שימש 14

. 1971-1984 השנים  בין יבהזר בצורה מרהושוח  ה יהשני העולם  מלחמת בתקופת לחלוטין נהרס הארמון 

  ארמון  רך רת דועוב המלכותית מהכיכר תהיוצאדרך ב (Royal Route) בדרך המלכותית  יעהבנס נמשיך

  ה חזר טיסתנו לה ה התעופשדאל   (Łazienki Palace)ותהמרחצא ארמוןו  (Belvedere Palace)בלוודיר

 רצה.א

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי טיסות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 :מפת המסלול שלנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 הערות: 

מהווה התכנית מי ההדרכה בלבד. קת יציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלויל מלע עהסמינר המופיית הכנת .1

וי ינאו לחיזוי. כל שת שאינן ניתנות לשליטה נסיבות משתנות ובלתי צפויועקב  יםפה לשינויומסגרת שלדית וכפ

 נר. ימסה ה ו/או מנהלם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכאהתיהיה ב

יות הוצאת/הארכת דרכון הינה באחרי שנה לפחות ממועד חזרת הטיול. לחצ וקףת ד בדרכון ברלהצטיייש  .2

שינוי מכל  חלהחתמות. מטייל שקים לצורך עמודים רי 2ון ישנם לפחות המטייל בלבד. על המטייל לוודא שבדרכ

דרכון החדש פרטי ההבלעדית להעביר לחברה את ו חברה, באחריותטי הדרכון אותו מסר לריבה שהיא בפס

שנעשו בהסתמך על פרטי  הזמנותות לשיבושים שייגרמו והחלפה. החברה לא תישא בשום אחריות למיכבס

 דרכון שגויים.

מלון )למען הסר ה אמבטיה בבתיאו ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/ Non-Smoking ריתן להבטיח חדני לא .3

 אמבטיה(. אולחת נה מקיספק, בחדר תהי

, או הזמנה מראש של המלון ידי ביתרים המתבצעת על לוקה לחדן החכגוו ינם בשליטתנאים שאישנם נוש .4

  .ומות הישיבה במטוסמק

אפשר, ואנו ל המוקדם ככ, בכתב ,עבירו אלינו את הבקשהן, אנא הלוחדר מסוים במבל וב לכם לקששחבמידה  .5

ד, ואין בלב לוןהמהיא של בית במלון לגבי הקצאת החדרים ה החלטכי ה שבירה לבית המלון. נחזור ונדגיענ

 שביקשתם. החדריםאת תקבלו ח שאכן באפשרותנו להבטי

שדרוג הכרטיס מטעם חברת /וישינ לעלות , בנוסף€50נוי בסך ולו דמי שיטיסה הקבוצתית יחכל שינוי מה על .6

 .התעופה

 עדית של חברת התעופה.ה באחריותה הבלי דרישה, הינוחדות לפיקת ארוחות מאספ .7

+ תיק  "ג(ק 23אחת לבטן המטוס )עד  הודזו, כולל מושובהלוך  על-אלת רבבח היאת ות הקבוצתית הטיסהזמנ .8

ר ית לממש נקודות עבומסגרת הזמנה קבוצתבת נוסע מתמיד אך לא ניתן ניתן לצבור נקודוק"ג(.  8יד )עד 

י בו מסייגא ול רו לאדםאי 300 יקוזז מהמחירעצמאי ואופן ב ן טיסותזמילה לוכהמעוניינים יו .תווהושב רוגיםשד

 נמל, דלק וביטחון. 

נתונים  שבה יהיומחירי ההו, כלומר הושבהור דינמי ברכישת תמחהחלה לאחרונה במודל של  לעל א חברת .9

   :17.02.20 -לן נכום יבמושהויות לע. להלן יסהה לט, מיעד ליעד, ומטיסמצד החברה מעת לעת לשינויים

לנוסע,  אירו 65ר בוע 24-27לנוסע, בשורות  ירוא 20 בורע ות אחוריותבשורר ושבה הלוך חזוהזמין היתן לנ .10

לאחר כרטוס בהתאם יטופלו  ההושבותכל לנוסע.  אירו 150עבור ים משופר( )עם מרווח רגליועדף ומושב מ

כרטוס ש טרם הה מראשבהומקום יח הבטל תנטוס מוקדם, על מרעוניינים בכעל המ זמינות המושבים.ל

ת, הכוללכרטיסי הטיסה לעלות  וליטב עלות תתווסףביטול השתתפות, של  קרהבמבחשבון כי  , לקחתהקבוצתי

 הביטול. בהתאם לתנאי

ר שקדם ככל האפש לעשות ביטוח רפואי מובקשים להבהיר כי ינו עם הודעות ביטול, אנו משל לאור הניסיון .11

ת להיענות לבקשווכל א נל לצערנו, ול.אה לטייום לפני היצי 60 -יאוחר מ מקרה לא, ובכל ולה לטירשמהה חראל

מוצדקת( ומבקשים בה סיעות )הכולל גם כיסוי של ביטול מסינשים ביטוח א עותם לר אחריווסחשל מטיילים, שב

 .רהספם בחזכ בל אתלק להםע יגשמ ביטול, הרי בה כי אם הודיעו לנו עלההפסד עלינו, במחשלגלגל את 

 לחו"ל  ותעתאים לכם פוליסת ביטוח נסי, שתטוח"בבים נות חכמיתרו"זיו פממליצים על סוכנות הביטוח אנו  .12

גיל ובכל אש לכל יום מר 240ת ביטוח פשראומר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ה אישית ובמחימאבהת

רה לארץ. למעוניינים, נא חבורת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחז לי אישי מוווי. כך תיהנו מייצוג ולימצב רפוא

 ום.ישבטופס הראת יינו זצ

 יג מקומות בטיסות ובבתי מלון. אנורות מתמדת להשחתים בו נמצאאנ ית הביקוש העולמי לטיולים,עלי עקב .13

פני חברת בלהתחייב  נוכל האפשר. הדבר יאפשר להמוקדמת, מוקדם כ ההרשמה ם להדגיש את חשיבותקשיבמ

 הציע. נו לשרותבאפש ים ביותרטובהינם הסות יכי שירותי הקרקע והט המלון, ולוודא ובתיהתעופה 

לא ריבית והצמדה תשלומים ל 6אירו,  75הנחה בסך : 5.03.20ריך אתעד למוקדם ם וות לרישהטבות מיוחד .14

ץ תור בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאי -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול ו

                           חטל"                                                                                                                                   כונים!רת הדובביקור



 
 

  

 . דיעץ הארבת השונים רותי התיירויוש יסיםהמ, יסותפוף לשינויים במחירי הטר כחיהמ. 1: ותהער
 שמתם.  טל"חמקום למקדימים הרהבטחת  -בטיסה  המקומות רפסמה ב. לאור מגבל2           

 

 מטיילים.  30בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי  1895:  עלות החוויה
 

 :03.205.עד רשמים נ בה מיוחדת להט

 !והצמדה ריבית   ללא תשלומים 6 -ו  ג"תבבנ   V.I.P ליווי, לנוסע הנחה אירו  75

 . תשלומים  3 -ו לנוסע  אירו  30:  6-19.03.20בין טבה לנרשמים ה

   אירו 10ועוד  אירו  52סף ב  ת וספננחה  ל" התב ל עם "קשרי תרבות לים מתמידים בחו"למטיי

 .171.1ד אחרי טיול אחיתנו לשנסע א יד: מי ייל מתמלכל טיול נוסף מאז. מט 
 

 ותשלום רישום יהלנ

 הרשמה:

 ":  תבל רי תרבותדי "קשו במשרא ה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,שמות טופס הרצעאמב ינרלסמהרישום 

 co.iltbuart-ialog@kd.אלקטרוני:  ר, דוא7428885-09 :פקס, 1688812-720 :. טל4425038וד כפר סבא, מיק, 74 ןמיצורח' 

 ם.שוס הריטופכמפורט ב תשלום:הסדרי 

יש לוודא )ל" במשרדי "קשרי תרבות תב  בכתבוקף מרגע התקבלה כנס לתת ,היאשמכל סיבה הודעת הביטול,  * ל:טואפשרות בי

 .ויהם אינם ניתנים לשינונים, ם ע"פ הסכמים עם ספקים שיחר ודמי הביטול מחושב. מא (עהדוהה קבלת

ו כורטס אלא אם, ום וטיפוללמטייל דמי ריש 100€ יטול, למעטב מילמו דישולפני היציאה, לא  הימי עבוד 55 עדל ה של ביטובמקר

 ם והטיפול. י הרישומדל לבפועיתווסף המחיר אז , ו שירותים נוספיםננק טיסות כלשהן, או

 וסכם מראש.מ י צופילמטייל כ 30%ך של לפני היציאה, ישלם לחברה סימי עבודה  54 -45ל בין טמטייל המב •

 וסכם מראש.מפיצוי טייל כלמ 45%ציאה, ישלם לחברה סך של הימי עבודה לפני י 44 -30ל בין טמטייל המב •

 מוסכם מראש.פיצוי כלמטייל  65%של  חברה סךל שלםבודה לפני היציאה, יע ימי 29 -14טל בין במטייל המ •

 אש.מוסכם מר י למטייל כפיצו 85%סך של  רהחבני היציאה, ישלם לדה לפימי עבו 13 -07ל בין יל המבטמטי •

 יר הטיול. מלוא מח יול, ישלם המטייל אתטמהלך ה, או ביאהיצימי עבודה לפני ה 6 -ל מ החמקרה של ביטול ב •

, גם בעלות המצויינים לעיל דמי הביטולבנוסף ל ותו בטיול לאחר ההרשמה, יחוייב המטיילת השתתפא  יילבכל מועד בו יבטל מט* 

ו החל קו ו/א פנושה ם למופעיםכרטיסייחוייב בעלות  ן,כמו כו התעופה חברת י התעופה כמתחייב בחוקי הביטול שלבכימרביטול 

 רה תמסור לנוסע את עלויות הביטול בכתב. בהטיפול בהן. הח

 .טל"ח                                 . םפימשתת 20במינימום  מותנית סמינרה אתיצי              ה', שאינם ימי חג או ערב חג. -מים א' בודה: יע יימ

את   זו תכסה  הס ליולוודא שפ . יש רישום וללת אפשרות ביטולהכוח טי פוליסת ב ,הל להרשממקביב וציא אנו ממליצים לה ,יטול הגבוהיםהב מישל דב** 

ים  תאת ש, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"ביטוח ת הנו אנו ממליצים על סוכ ראשונה. רוב משפחה מדרגהח או קטדמי הביטול במקרה של מחלה של המבו 

ם  יו 240 חוטבי ל ומאפשרת ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תב ית יסה אטרקטיבולותר. הפב בייר הטויעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחנס סת פולי לכם

 .וםהריש בטופס נו זאת ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציי ו"לבחת הביטוח בעת אירוע מול חבר צוג וליווי אישיימיצב רפואי. כך תיהנו מ מראש לכל גיל ובכל 

 tarbut.co.il-alog@kid מייל: 3321773-054פ: אטסאוו 8857428-09פקס:  2116888-072ל': ט

  מחיר כולל:ה

 אל על ת בחברתסדירוו ישירות ות טיס ה:סיט    

  *5-4ת ברמבתי המלון  ינה:ל     

 חתערב אארוחת  מידי יום ועודת בוקר וארוח כלכלה: 

  ,זגמותיירים מ טובוסאו תחבורה:

 ראשונהמחלקה ברכבת מהירה לקרקוב              

שרי קכה של "מצוות ההדרמומחים כים ימדר שני רכה:הד 

  ארגוני הוולומ "ות תבלתרב

 יילים(טמ 23במינימום  וה מותנת)יציאת המלו

 תרבות תבל ישל קשרמיוחדת בהפקה מהודרת מקראה  -

 בארץמקיף  מפגש הכנה -

  מופע כליזמרים  -

 אישיות אוזניות ת וצתית הכוללערכת שמע קבמ -

 רים לאת ניסהדמי כ -

  המקומייםרותים שיותני הלנ רתש -

 ם מידי יוםרליינמ מים יבקבוקשני  -

 P.I.Vליווי  , אירו 75ה של הנח : 5.03.20 דע לנרשמים  -

  בבדיקות הבטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 -ו

 :המחיר אינו כולל

   390€ ם בחדר ליחיד בסךספת לאדות -

 ע"י  הכפי שיקבע בסמוך ליציאדלק מיסי נמל, בטחון ו -

 (€ 65 -: כ18.02.20 -נכון ל)ה ופחברת התע  

 הדלק  ,שירותי הקרקע ומיסי נמל, יפי הטיסותערבתויים שינ -

 17.02.20 -החל מון יטחוהב  

 נית        חות שאינן מפורטות בתכואר -

שתייה, טלפון בידור  כביסה,פי אישי כגון: ועלות אב אותהוצ -

 וכו' 

 הטיול   שלל מחיר הכולכלולים בכל מס ו/או היטל שאינם  -

 לולהכמחיר ת בהוצאות שאינן מפורטו  -

 לביטוח הוסיף ל . מומלץ גם)חובה(יאות ומטען ברביטוח **

ל. החברה ת הכסוי במקרה של ביטואהטסה רפואית ולוודא 

פציו במהלך חשייגרם למטייל ו/או ל כל נזקל איתאינה אחר

 הטיול.

 ל ליום(.למטיי € 6 -הטיול )נהוג כ למדריכי תשר -

 מטיילים.  30בקבוצה של  אירו לאדם בחדר זוגי  1895:  עלות החוויה 
 לים. מטיי 29-25ל בקבוצה שאירו לאדם בחדר זוגי  2095                               

 טיילים. מ 24-20בקבוצה של חדר זוגי אירו לאדם ב 2195                               
 מטיילים.  19-15בקבוצה של בחדר זוגי אירו לאדם  2395                               
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 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל    4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן  ח'ר    "מעבתבל ת שרי תרבוק

 פרטים אישיים - 2020פולין פנים האחרות של למטייל  לסמינר טופס הרשמה

 6.02.20, 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

Last Name: _________________________________ 

 __________________________ן: ____וכדר רפסמ

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 ___________________________________: מקצוע 

 ________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר: / רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 _____________________: באל על נוסע מתמידמס' 

  יסהטב בחירת מושב

   לנוסע € 20בתשלום בשורות אחוריות הלוך וחזור 

  לא מעוניין         מעוניין          (חלון / מעבר / אמצע)

   לנוסע € 65בתשלום  הלוך וחזור  24-27ת שורומושב ב

  לא מעוניין         מעוניין          (חלון / מעבר / אמצע)

 לנוסע   € 150ם לותשב הלוך וחזור ביציאת חירום מושב

   מעוניין                מעוניין  אל 

 2יל יטמ

 :דרכוןפי שמופיע בלמלא בדיוק כ אנ

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Last Name: _______________________________ 

 ______________________________ מספר דרכון:

 ______________________________עד: _קף בתו

 ______________________________ :הלידיך ראת 

 __________________________________: מקצוע 

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____________ אחר:/  רגיל /י : צמחונסותבטיל כוא

 ____________________: באל על נוסע מתמידמס'    

  יסהטב בחירת מושב  

   לנוסע € 20בתשלום בשורות אחוריות הלוך וחזור    

  לא מעוניין         מעוניין          (אמצע /חלון / מעבר )

 לנוסע  € 65 וםשלבתהלוך וחזור  24-27בשורות מושב   

   לא מעוניין         מעוניין          (צעאמ עבר // מ ןחלו)  

 לנוסע  € 150ם לותשב הלוך וחזור ביציאת חירום מושב  

   מעוניין                מעוניין  אל 

  

 .ק"ג( 8)חד ק"ג(, תיק יד א 23)כוללים מזוודה אחת לבטן המטוס   אל על*כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה   

 

 

 ____________________ עיר: ___________________ מיקוד: ____________________________כתובת: 

: בית: __________________, פקס: ____________________, נייד: _______________________, טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 שם: ___________________  טלפונים:_______________,  _______________________  - בארץקשר ש יא

 _____ _____________אחר: _    אליק מישורי   הרביןאבי  אינטרנט  חברים  ניוזלטר   כיצד נודע לך על הטיול? 

 הערות:

 המלון. יתת ובב, בטיסויולבט מקומות ילגב רואינו מהווה אישו דבלה בטופס זה הינו טופס הזמנ .1

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

 2177333-054 :או בוואטסאפ o.il.ctrbuta-dialog@k: נא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל .3

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות  אין שליטהם לסוכני נסיעות, הטיול, כמו גכמארגני ו לנ .4

 הישיבה במטוס )גם אם שולמו והוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

יתן ו נאותות תבל י תרברון הטיולים של קשנקתלפה תנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית הטיול. תכנית הטיול כפו .5

 tarbut.co.il-http://www.kל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקב

 .ליטווה אישור על קריאה והבנה של תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הבהחתימה על טופס ההרשמה מחייבת, ומהו .6

 באד האת העמו למלא נא ,2מתוך  1עמוד 

 

 לא  כן     יום מראש(:          240ות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף ביטוח נסיע ל הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל    4425038ד: , כפר סבא, מיקו74ויצמן  ח'ר    "מעבתבל ת שרי תרבוק

 2עמוד 

 כספים  - 2020 פולין פנים האחרות של למינר מטייל סהמשך טופס הרשמה 
 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי*  € 1,895:    הסכום לתשלום

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

 (2003.19-6. €30_____ € )  הנחת רישום מוקדם:

 _____ €  )**(  :יל מתמידמטי הנחת

 ( € 390_€ )_____  בחדר: ידספת ליחתו     

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

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

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

 2מטייל 

 בחדר זוגי*למטייל  €  1,895:    הסכום לתשלום

 (5.03.20 עד €75_____ € ) ישום מוקדם:הנחת ר

 (2003.19-6. €30_____ € )  מוקדם: הנחת רישום

 _____ €  )**(  הנחת מטייל מתמיד:

 ____________  :רשם שותף לחד     

  __________ € )אירו €(   : 2סה"כ מטייל 

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

          יטה זוגית              מ ותדת נפריטומ

 וחדות: ______________________________________________________________________________ בקשות מי

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

מטיילים המחיר  19-15של בקבוצה  אירו. 2,195זוגי הינו דר ם בחלאדמטיילים המחיר  20-24צה של בובק. אירו 2,095הינו 

 אירו. 2,395דר זוגי הינו לאדם בח

 . למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" תינתן1.1.17מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד אחרי   **

 ל נוסף מאז.לכל טיורו אי 10אחרי תאריך זה, ועוד  וןיול הראשאירו עבור הט 25בסך הנחה 

 ______________________________________נא לציין את הטיולים בהם השתתפת: ________________

 מסלולי תשלום לבחירתך:

לא למזומן יש וחרים במסלול המ, לבבמזומן, או בכרטיס אשראי. לאור כניסתו לתוקף של החוק לצמצום תשלום במזומן

  התשלום.מת את פרטי האשראי עבור השל

 .בלבד" "ביטחוןולציין ל - למשלמים בהעברה בנקאית נא למלא פרטי האשראי

  אשלם:

 והיתרה בכרטיס אשראי.בהרשמהלאדם  10%( תשלום של אירו 500 -ו 200)שטרות. לא מקבלים  במזומן , 

  סרטי_____________, מס. כמסוג:  כרטיס אשראיבאמצעות: __________-__________-__________-_______   ,____

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____   3________________.  תוקף: ____/____, שם בעל הכרטיס: ______________ ת.ז:

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

 (.202003.5. עד תשלומים לנרשמים 6עד _____ תשלומים ) ב:

דמי הביטול  מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף ל מיוזמתי,יובמידה ואבטל את הט

 המופיע בתכנית הטיול.

 ל"חט               . והמחאות גבוה של בנק מזרחי )מכירה( ביום החיוב הראשוןכל התשלומים על פי שער העברות 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלום חתעל סמך טופס רישום  אך ורקשה תע קוםהבטחת המ חשוב:

ש לוודא קבלת אישור אי לביטחון או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. י)במזומן עם פרטי כרטיס אשר

 .יירשם ולא יטופללא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 יבכם:ל ת שומלת 

למטייל  בלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריעלמוג מתאים ואינאך הטיול אינו קשה, 

 ועל חשבונו לאוטובוס או לבית המלון. במהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו

 ___חתימה: _____________________  ____תאריך: ____________: ____________________  1שם נוסע 

 ______________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: __2שם נוסע 
 

  העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

 7333172-054או לוואטסאפ:  @ut.co.ilrbat-kdialog , למייל: 7428885-09לפקס:   לאחר המילוי
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