
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ההדרכה צוות

 

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

 ומרצה מבוקשת  לווה אקדמית של סמינרים בחו"למ, עברית ובספרות ביהדות

 .במסגרות רבות בארץ

 

 

אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביה"ס לתיירות שליד  -אל  אל ברמיכ

אוניברסיטת חיפה. יליד רומניה ובקיא בשפתה, תרבותה ומנהגיה. "טייל בנשמתו" 

 וצלם גיאוגרפי.
 
 

ופסגות ההרים   המים המישורים שופעי המתגלגלות, יהגבעותנופי ארץ המיתוס והאגדה, , רומניה

, מדלתת נהר הדנובה המישורית בעלת פלורה  לעיני הנוסע בהד נגמ  םיהמתחלפעם נופים  המפוסלים.

  . למשנהו אזורדרמטיים ושונות עצומה בין  ,םימישורי שדות פורים ועד לנופים הררי , דרךופאונה ייחודיים

  מן היחידות שצלחו את המדינה הלטינית היחידה בבלקן השבור, ומצולקת בעושר היסטורי אדיר,  מעודנת

בשונה  לאומית -גונית ואולי המדינה היחידה שנשארה רב - רב  , גדולת מימדיםזרחי, מ ה ש גוהתמוטטות ה

אורח חיים שנע בין הקצב מחדש את המשמעות של להיות רומני.  לגלותהצליחה רומניה משכנותיה. 

ומשאיר רושם עז על   לבין כזה שנראה שלא השתנה מאז ימי הביניים 21 -המהיר של המאה ה

יוצר עניין שאין שני לו.  עם אמנים, עובדי אדמה, כורים וצוענים נודדים מפגש וכל  עירוא המבקר בה. כל 

אמנים, ציירים, משוררים, מלחינים   - תהפוכות פוליטיות מצד אחד והיסטוריה יהודית מפוארת 

  ולדותיה המפוארים של הקהילה כל אלה יוצרים פסיפס מעניין וייחודי, שהוא חלק מת .מצד שני וסופרים

כמו גם אחריתה המרה. המסלול עובר בין  ,תנועת החסידות וחצרותיהיחתה של מצ, דיתיהוה

  צסיון ססהמערב רומניה בו התפתחה תופעה מיוחדת של בנית מרכזי ערים בסגנון המודרנית,  בוקרשט

(Sezessionsstil) (יוגנדסטיל ארט נובו ,)  המכונה   חבל מאראמורשמית, היהודית המקו האליטהע"י

ההונגרית )טרנסילבניה(,  תוך הכרות מעמיקה עם ההוויה הרומנית,  .ן עמד מלכת"הזמבו ור אז"ה

  הסקסונים( וכמובן היהודית. י יישובהגרמנית ) 

   תאריך יציאה:
 10.07.2020 

 תאריך חזרה: 
 20.07.2020 

 ימי הדרכה   11



 

 מציגים: 

 ה רומני ב  מטייל סמינר  

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

 , נופיה ותרבותה: יה מנ רו פגש עם  במאינטלקטואלית,  
 

 על פחות מהטוב ביותר! ריםתפשמ לא

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ: 
 

 בחברות מתחרות.שאינו קיים למערב המדינה ימים,  11בן  מקיף ועשירמיוחד מסלול  

 מורחב.הדרכה בזכות צוות  העמקה לא שגרתית ורבת פנים 

ור, פולקלה רומניתחברה ההתרבות, ה י, בתחומירומניהל המומחיםעם  - עשירההדרכה  

 .יהדותרית ות עברוספ, קהיפוליטההיסטוריה, ה

 .רוח והחומר, בתחומי הההקהילה היהודית ברומניהרחבה בנושא  

צפון ה ומחוזותיה באזורי הגבול םייוהווי החיים הכפרדגש מיוחד למפגש עם התרבות,  

 .(בקיה, הונגריה וסלוסרביהנה, יאאוקר)יה ההיסטוריות שכנות, תחת השפעת ייםמערב

 . דניאל לס -אומי בעל שם בין לחרס של אמן מקומית ה בסדנור ביק 

 .שתתפות תושבי המקוםהב (Biled) בילד הגרמנישוב ייב מופע פולקלור 

לילות  7 כוכבים, 5ברמת  במלונותלילות  3: תוכניתה לאורך כל ימי וההרמה גבלינה ב 

 .כוכבים 4ברמת  במלונות

 תומיובמסעדות מק ארוחת ערב, םית צהרארוחו 3כלכלה על בסיס חצי פנסיון ועוד  

 הסיור.  במהלך ימי

 .ולטיפול בפרט ובפרטים לכל בעיה/שאלה קטנה כגדולה - מקצועי ארגונימלווה  

 מקצועי.ונהג מנוסה , חדישאוטובוס  

 דת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיול.ה מיוח, בהפקעל רומניהמקראה  

 ל מטייל.ת לכאישיאוזניה  , הכוללתקבוצתית מעש מערכת 

 במחיר. יםכלול כל האתריםבמהלך הטיול,  (Optionals) אין תשלומים נוספים 

 איכותית ביותר.ילים טיחבורת מ 

 לךבשביל השקט הכלכלי ש -חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה  

ללא ריבית  יםלומתש 6 -, ולמטייל אירו 75הנחה בסך : לרישום מוקדםת הטבות מיוחדו 

 .מדהוהצ

 תמורה מלאה לכספך!  -" תבל ותתרבב"קשרי 

 מהנה ופורה סמינר



 :תכנית הסמינר

 
 בוקרשט  -  באביתל  2020.70.10,  'ו, יום 1יום 

 ט בבוקרשפגש בנתב"ג ולאחר טיסה קצרה ננחת י נ בשעות הבוקר

(Bucharest), סיור ל נצא, הפורמאליים. לאחר סיום הסידורים בירת רומניה

  , ט בוקרשב נמשיך לטיול רגלי ומניה.של ר הנאה בירתהם להכרות ע פנורמי

וזן רה של ו אה לדמותמי ששימש השר ,(Vlad Țepeș) צפש ולאדבה 

 . לבירתו בוקרשט, הקים את מצודתו והפך את (Count Dracula) דראקולה

  .בבית המלון  לינהולאחריה ל תפת משולארוחת ערב  שיךלאחר הסיור נמ 

 

 טימישוארה   -שט בוקר .02027.011,  שבת, יום 2יום 

נראה   בין אתריה המרכזיים. נצא להליכה רגלית במרכז העיר הבוקר

נמשיך   רמון המלכותי.והא , (Ateneul Român) אטנאו את ככר 

שמע אודות  נ ו, (Revolution Square Bucharest) המהפכה  ר כיכ ל

נבקר בביתו של  . 1989בחודש דצמבר  המאורעות שפקדו את המקום

מנות של  ם את בית הספר הגבוה לאשהקימי  ,אמן רודו טאמן הא

  סע אל ינך וישמנ רומניה ונתרשם מעבודותיו בביתו שהוא פרי תכנונו. 

ועדונים,  קפה, מ יתמסעדות, ב ושדג ביותר בעיר, אזור התוסס הוא ה שהפך את פניו וכיוםעתיק הרובע ה 

  . "פריס הקטנה"נוי הכי רשט אתוקלבאת האווירה שהקנתה ים שמר, כל אלה מחנויות ואפילו תיאטרון

אל   מניהב רוערלמ הטיסונעלה על  מבוקרשט נפרד . אחה"צ נצא בנסיעה לכיוון שדה התעופה

אל בית המלון בו נלון   ניסע הנחיתה  רחו לב הסמינר. לא הישיייחודיים מחוזות  ,(Timișoara) ימישוארהט

 ארוחת ערב במלון.  את שלשת הלילות הבאים.

 

   טימישוארהביום סיור   .20207.012,  א', יום 3יום 

רצה בעיר  פ 1989בר צמ בד .(Banat) 'באנאט'בירת אזור  ימישוארהט עם  נעמיק את היכרותנוהבוקר 

החברה הרומנית והביאה  ל ש ה אופייאת  ה תנששי אושסקואה צ'ניקולההפיכה נגד משטרו של הרודן 

בין נעבור  .הפכהחלה המ ה צדר ונשמע כית העירחובולסיור בנצא  .במדינה לסוף העידן הקומוניסטי 

כיכר   בואכה ,(Piata Libertatii)כיכר החרות דרך  ,(Piata Unirii)כיכר האחדות כיכרות העיר: 

  נראה את. צסיוןססה וןינים בסגנמוקפת בניהר, יער המרכזית של היכהכ ,(Piata Victorie) הניצחון

  יתה ובחז, הקתדרלה האורתודוקסית של טימישוארה

נתוודע אל תופעה   במהלך המהפכה. ופלים הנר אנדרטה לזכה

  ה היית דיתהואליטה היבה הלכל האזור,  תייחודימיוחדת במינה, 

 ,ידייחובסגנון  רים המפוארים זי העאית לבנייתם של מרכאחר

נשמע על תולדות יהודי טימישוארה   הונגרי.-ודייה-ןצסיוסס

לאחר   .עשרה ואילך-הששוו אותם מהמאה והתהפוכות שלי

  18 -ה שוכן בבניין מהמאה ה ,(Timișoara Art Museum)מנות הא במוזיאוןנמשיך לביקור ה הפסק

ית,  ת אירופאיפ, אמנות גראוספי אמנות: אמנות עכשווית של ןמגוו. במוזיאון ן הבארוקמוארה ונהמכו

סף  ואו זור בנאט, א מור בין מלחמות (, צי1997 - 1906) אוסף הבבא מנות דקורטיבית, אמנות אירופאית,א



של   ה""רוח התקופנחוש את באמצעותן  באמנות המקומית  זרמים סביב  ותמתרכזהת ות עכשווייצירו

 תרבותי -רבנטעם ממיטב המטבח הה ב ומיתסעדה מקמב רוחת ערב אלנצא יחד  לאחר הביקור המקום.

   ם ורומניים.ייוסטריים, הונגרהמשלב ניחוחות א

 

 וסביבותיה  השוארטימי ביום סיור   2020.70.13,  'ב, יום 4יום 

ומת ארה שהוקמה בצמישוייים של טהבוקר נצא לתור את מרחביה הכפר

נהר הטימיש  ת ודריה, על גכות העתיקות של סרביה והונגדרכים בין הממל

(Temes), נתוודע אל הרב .ןעקבותיהאת  עד היום וסביבה ניתן לראות-

ונקרא ו המגוונת ואוכלוסיית ת ששוררת באזור מיוחד במינו זה ינתרבותיות האת

  . של המחוזשר התרבותי לעו בטוי מרהי משירי משוררים מקומיים שנתנו בי

סטפאן  יר יהצבו נולד  ,(Cenei)נאי 'צסרבי -הרומניפר ון יהיה הכיעדנו הראש

של מרחבי  כפרי עוסקות בטבע ה, שרבות מיצירותיו (Stefan Jager)ייאגר 

, דוגמא לכפר הבנוי  (Biled)בילד  גרמני-נמשיך אל הכפר הרומני . הדנובה

 . לאחר הפסקתלמקוםתרבותית האופיינית -עוצמה הרבף את הומשק ,17 -בתוכנית סדורה מן המאה ה

הילה  על הק  ונשמע, (Jimbolia)ג'ימבוליה  ,נוספתונגרית ה-יתנרומעיירת גבול  לאנמשיך  צהרים

  טימישוארה אל בשעות הערב נשוב  .וזהויות תשנים בהם המקום החליף נאמנויוות הבמא הופועל דיתיהוה

 למלוננו.  

 

 ה ידא אור –סלונטה  - ארד -  טימישוארה  7.20200.14,  'ג, יום 5יום 

.  השנ 500 -, שראשיתה לפני יותר מ(Timișoara) טימישוארהת של היהודי מורשתל את הבוקר נקדיש

מרכזה המנהלי של  , ם מלחמת העולם השנייה ובמשך תקופהוטרחשוב ני ומרכז צי המשיש היפה העיר

כן רתודוקסי( וי והאוהאשכנז )הספרדי,השונים במהותם בתי הכנסת  ואת ינראה את הרובע היהוד .קק"ל

מלוכה  , עיר (Arad)ארד בתום הסיור ניסע אל . ם במקוםתולדותיה על  ונשמע ההקהיל תומוסדאת 

בהיותה העיר הראשונה עם  עברה. לעיר היסטוריה ארוכת שנים והיא מתהדרת ב אוסטרית  ומצודת גבול 

 שתי מרכז כלכלי ואקדמי חשוב עם  , ה. כיוםירופא קו רכבת חשמלית במזרח 

ר השופע עיאת מרכז ה  דתי. נראה  וקדמו ניברסיטאות, מרכזי תעשייה או

נסת תי הכהיהודי שנשמר ובנמשיך אל אזור הרובע ת, ואדריכלות קלאסי

שהייתה בעברה , (Salonta)סלונטה נמשיך אל . לאחר הפסקת צהרים שבו

יאנוש  מקום לידתו של המשורר רג, בסבוה עיר הונגרית תחת שלטון בית

ו מקד ביצירתנתו ים ההונגריםרר, מן הבולטים במשו(Janos Arany)אראן 

 בית הכנסת שנהרס. נראה את מרכז העיר ונמשיך אל אתר "חג התירס" 

דינו האחרון . לאחר הסיור נמשיך את יעשבעיםונות בשנות השלטעל ידי ה

נגיע למלון בו נלון  ת הערבבשעו. (Oradea)ה י ד אאורהעיר  ,ליום זה

 .   הלילה



 דיה א ראו 7.20200.15,  ד'יום  ,6ום י

  חדתיו המהארכיטקטורה . ביהור, בירתו של מחוז  (Oradea)אוראדיהו עם העיר היכרותנ ק את נעמיהיום 

ע"י הארמונות והחנויות המפוארים  ת דגשמו ששורה על שדרותיה הנאות 19 -תחושה של המאה הוה

לתצפית  עפילנ ו, בין אתריהפנורמי סיור  נערוך .קפדני שברובם עברו תהליך שימור צסיוןססה וןבסגנ

ע  בת הרורחובו יןב תרגליסייר נ ו נרד אל סמטאות העיר. (Ciuperca hill viewpoint) ירהע מנה תיפרשמ

ת  אר אמת ה , "יומנה של אווה" , שהתגוררה בעיר קומית""אנה פרנק המשל  את סיפורהונשמע  היהודי

ולות הייתה מן הגד היהקהילה היהודית של אוראד .בכלל ואת סיפורה האישי בפרטיהודים גורל ה

בית  , (Neolog Synagogue Sion) גיהזרם הניאולו בית הכנסת ציון שלנראה את בין היתר ו  תוהחשובו

המוקדש  השואה מוזיאון , האורתודוקסיהכנסת של הזרם 

,  (Moskovits Palace) ביץ וסקארמון מו לקהילת העיר שאבדה, 

נמשיך   םיצהרלאחר הפסקת ואה. טת השואנדר הרפובליקהשדרות 

העיר, במהלכם נראה   ות וסגנונות בנייה ברחובותבסימן אדריכללסיור 

  וארמון העיט  (Moon Church Biserica cu Luna)ית הירח סיכנאת 

  ות בשע הניצב בחזית כיכר האיחוד.  (Black Eagle Palace) השחור 

רב,  ערב במסעדה מקומית. לאחר ארוחת הע נצא יחד לארוחתב הער

המחזה  מליהנות עיר כדי דרך מרכז הר לסיו להצטרףלו כהמעוניינים יו

    למלוננו.  ובנש רלאחר הסיו, לעת ליל ריםהמרהיב של הארמונות המוא

 

 וס דה ס ו שאווי -באיה ספריה  - צ'כו סילבאניי -  הידא אור 7.20200.16,  ה', יום 7יום 

ות ם מסורהמשמרימקוריים  פריםבשרשרת כ ונבקר רהיבי עין שופע צבעים ונופים מבוקר נצא ליום ה

של נסיכות אי חקל המרכז ה, (Cehu Silvaneie)צ'כו סילבאניי  העיירה היהת. יעדנו הראשון מותקדו

המרגש,   חתהפמשנשמע את סיפור  אגי משעולדה המשוררת נולבה טרנסילבניה. נבקר במרכז העיירה 

ים  ניה המיוחדגוהחסידית וניה עו התנ את המורשת המסורתית של יר ונכ "ביקור בית" נקרא משירי הספר 

רובע ימי   ,הכפר בלב. קדוםבוד מתכת , מרכז עי(Baia Sprie)באיה ספריה  הכפר נמשיך אלה. במחוז ז

.  חלףעולם שה תאוויראת וש חנבמהלך הביקור ו ,14 -ל שעון גותי מהמאה הימי מיוחד ובמרכזו מגדיבינ

אומן בעל  , (Daniel Leș the Art of Figurative Ceramics)דניאל לס על שם  חרס  תעבוד מרכזבנבקר 

, תיתו מנואית וכמלאכה תרבותית אכת יד יום יומחרס כמלת כלי החשיבו על ונשמע מוניטין בינלאומי, 

חיי היום יום, מהווי הכפר, מאנשים ודמויות אמיתיים. בשעות אחר הצהריים נמשיך על  פעת מהמוש תומנוא

 ן בשני הלילות הקרובים.  בה נלו (Viseu de Sus)ווישאו דה סוס ינו הבא עדי



 ווישאו דה סוס  -סאפאנצה  -סיגט   -או דה סוס וויש 2020.7.017',  ויום  ,8יום 

אזור שמוגדר  ,(Maramures) מאראמורש  ,כרותנו עם חבל ארץ מופלא יאת ה בוקר נעמיקה לאחר ארוחת 

על   ,עוטי בה הרומנים הם מ ,רוגניתד הטומא האוכלוסייבעל  ם . המקובו הזמן עמד מלכת"ארץ כ"חבל 

ביותר ברומניה.   מהיפיםונופים  תייחודיתרבות  ולו ינההונגריה ואוקרא גבול 

מיוחדת במינה הבנויה   בכנסיהנבקר  ,(Barsana) בארסאנה בכפר אומני העץ

ציורים מרהיבים בצבעים שהופקו מפרחים.  עץ ללא חיבורי מתכת והצבועה 

נבקר   ."מאראמורש עיר הבירה של " ,(Siget) סיגטלנגיע המשך נסיעתנו ב

חייו  תולדותנתעמק ב . יזלאלי ו ,זוכה פרס נובל םהסופר יליד המקובביתו של 

בעיר, אשר  הכנסת היהודי המפואר  בית בקר ב". נהלהליבעיקר ברומן "ו ויצירתו

  נמשיך מערבה  . יהנכיר את מאפייני החסידות ושורשו  "סאטמר" חסידות  צמחה  בו

שהוכרז כאתר   ,(Sapanta) ספאנצהשבכפר  קברות השמח"הב"בבית קר בנו

 נשוב למלוננו.  ערב   . לקראתמית ע"י אונסק"ומורשת עול

 

 קלוז'  - סדה סו ישאו  וו 2020.7.018,  תשב יום  ,9יום 

עוצרי לוף על פני נופים נח .(Iza) עמק נהר איזהלאורך ודרומה  מערבה לאחר ארוחת הבוקר נצא

ילוף )ג לאכות עממיותבעלי מבבתי מלאכה אותנטיים של נבקר ו ת עצומיםונימ שדות ח ןנשימה, בי

כפי שמתאר הסופר  אזור,בת יהדות הכפרי במהלך הנסיעה נתוודע ל .(וכדומה רקמה  בעץ, עבודות קש,

ם  הפרי ידיעץ של עבודות  מגווןראה נ ציוריים,כפרים  ל פניע . בעוד אנו חולפיםיצירותיוב  אהרון אפלפלד

למקום   תיומקומיים, כנסיות בעלות צריחים גבוהים האופיינ ם של איכרי

נראה את הכפריים  וזות הססגוניות. ם מגולפים בכניסה לאחושערי

לחגוג את יום השבת  בדרכם לכנסיה ים סורתימ ם האספים בבגדיהמת

  ות עיירשתי ב דרומה בנופים הקסומים נבקרשלהם. במהלך הנסיעה 

  . התיישבות היהודים בהןנשוחח על  . (Dej) דז'ו (Bistrița) הצביסטרי

נתרשם  ו ,הקהילהשהוקמה לזכר  אנדרטת השואהת נראה אדז' ב

 . (Cluj) וז'לקעיר  בננו שלקראת ערב נגיע למלו בית הכנסת המקומי. מ

 

  קלוז' 2020.7.019, א' , יום10ום י

, בירת טראנסילבניה, אחת  (Cluj) 'קלוזיום זה מוקדש כולו לעיר 

לבין  הרומנית  ת של רומניה בה המתח בין האוכלוסיהוערים המרתקה

עיר   היא קלוז' אלים.ת הגיעה לא פעם לעימות זו ההונגרי

הילה מבוססת, אמידה  ק יר שלשהודי עאוניברסיטאית בעלת עבר י

ומשכילה שהותירה את חותמה על כל פעילות העיר עד עצם היום  

הקהילה גם   והתהילה של ה. במהלך הסיור, נלמד על ימי הפארהז

ת אתריה המרכזיים. אם  ז ההיסטורי שלה ונראה אתיה. נטייל במרכבאמצעות יצירות ספרות שנכתבו אודו

ום ונתוודע לקהילה שהיתה ואיננה עוד, ואגב כך נשמע על  מקב וגי ל הניאו בבית הכנסת יתאפשר נבקר 

  ובשעות הערב נצא' זנות של קלומ. נבקר במוזיאון האהידועה ת קסטנרלרכב הקשר בין יהודי העיר 

 . ה מקומיתבמסעדבילוי ל

 



 תל אביב   -קרשט בו - קלוז' 0202.7.020, ב'יום  , 11יום 

במינו שנוסד ע"י  , ישוב מיוחד (Gherla) גרלהר נצא לעיר קבוה

, נבקר  יתאפשר אם ינת.יארמניים וחיה בה קהילה יהודית מענ

  (Szeck) שקהכפר  ניסע אל  בהמשךום. מקשב ארמניתהדרלה תבק

בשעות   . במהלכו נהנה ממטעמי המטבח המקומיש כפרי  וחריאל

יסתנו לבוקרשט,  טלקראת קלוז' עופה של סע אל שדה התניהצהריים 

  נעלה על טיסתנו של בוקרשט בשדה שעתיים כלאחר המתנה של 

ביום ב' בתאריך   להוחצי בלי רנחיתה בארץ מתוכננת לשעה עש אל. בחזרה מבוקרשט לישר 

20.07.2020 . 

 

 

 יסות לתוכניתט

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה הלוך

 ת"א  אההמר
10.07.2020 

11:10 
TAROM(RO) 156 

 13:55 שטרבוק נחיתה

 טיסה שעה תאריך נמל תעופה פניםת טיס

 בוקרשט המראה
11.07.2020 

18:05 
TAROM(RO) 607 

 19:05 טימישוארה נחיתה

 טיסה שעה תאריך ופהנמל תע חזור

 קלוז' אהרהמ

20.07.2020 

16:15 
TAROM(RO) 656 

 17:25 בוקרשט נחיתה

 19:55 שטבוקר המראה
TAROM(RO) 153 

 22:30 תל אביב נחיתה

 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

מי ההדרכה בלבד.  ית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת יתכנ .1

עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן   יםפה לשינוי והתכנית מהווה מסגרת שלדית וכפ

אם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההדרכה  ינוי יהיה בהתאו לחיזוי. כל ש ניתנות לשליטה 

 מינר.  סה  ו/או מנהל

או אמבטיה בבתי  ו/או מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/ Non-Smokingתן להבטיח חדרי ני  לא .2

 אמבטיה(.  אונה מקלחת ימלון )למען הסר ספק, בחדר תהי ה

, או הזמנה  ידי בית המלוןרים המתבצעת על ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחד  .3

   . מראש של מקומות הישיבה במטוס

מוקדם  , בכתב , חדר מסוים במלון, אנא העבירו אלינו את הבקשהבל וב לכם לקששח במידה  .4

לגבי הקצאת החדרים במלון  ה כי ההחלט ש בירה לבית המלון. נחזור ונדגיל האפשר, ואנו נעככ

 שביקשתם.  החדרים את ח שאכן תקבלו באפשרותנו להבטיהיא של בית המלון בלבד, ואין 

מות לפני  ניתן להבטיח מקולא  - עופהאין בשדה הת ק'ביצוע הצ במהלך רקהושבה תינתן  .5

    הטיסה. 

שדרוג הכרטיס  / וישינ לעלות  , בנוסף 50€ולו דמי שינוי בסך טיסה הקבוצתית יחעל כל שינוי מה .6

 מטעם חברת התעופה 

 עדית של חברת התעופה. ה באחריותה הבלי דרישה, הינאספקת ארוחות מיוחדות לפ  .7

יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי עוניינים המ. טארוםרת ב בחהזמנת הטיסות הקבוצתית היא  .8

 ולא ייגבו מסי נמל, דלק וביטחון. לאדם  €  325ויקוזז מהמחיר 

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

  יום לפני היציאה לטיול.  60 -יאוחר מ מקרה לא, ובכל ולה לטירשמהה חראלככל האפשר 

סיעות  תם לא עושים ביטוח נשל מטיילים, שבחוסר אחריו ת לצערנו, לא נוכל להיענות לבקשו

בה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה כי  )הכולל גם כיסוי של ביטול מסי

 . רה ספם בחזכ  בל אתלק  להםע י גאם הודיעו לנו על ביטול, הרי שמ

תאים לכם פוליסת ביטוח  נות חכמים בביטוח", שתאנו ממליצים על סוכנות הביטוח "זיו פתרו  .10

פשרת ביטוח א ומאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית בהת נסיעות לחו"ל

אש לכל גיל ובכל מצב רפואי. כך תיהנו מייצוג וליווי אישי מול חבורת הביטוח בעת  יום מר 240

 בטופס הרישום.אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת 

תחרות מתמדת להשיג מקומות בטיסות  ים בית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאעקב עלי .11

ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. הדבר   קשים להדגיש את חשיבותבמ ובבתי מלון. אנו 

סות הינם  ית המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע והטי יאפשר לנו להתחייב בפני חברת התעופה וב

 הציע.  ים ביותר שבאפשרותנו להטוב

ת  י תשלומים ללא ריב 6 -ו €75: הנחה בסך 20.02.6תאריך עד ל ות לרישום מוקדם הטבות מיוחד .12

 טל"ח                                                                                                                                    .והצמדה

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  



 . ארץ היעדרותי התיירות השונים ביושיסים , המהמחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 מקום למקדימים הרשמתם.  טל"חהבטחת  -בטיסה  המקומות מספרה ב. לאור מגבל2           

 
 

 

 

 :20.02.6עד רשמים בה מיוחדת לנ הט
 ם ללא ריבית והצמדה!תשלומי 6 -ו הנחה לנוסע אירו 75 

 . תשלומים  3 -ו לנוסע  אירו  30:  20.20.20-7טבה לנרשמים בין ה
   אירו 10ועוד  אירו  52סף ב  ת וספנל" הנחה  ל עם "קשרי תרבות תבלים מתמידים בחו"למטיי

 .171.1טיול אחד אחרי שנסע איתנו לייל מתמיד: מי לכל טיול נוסף מאז. מט 
 

 ותשלום נהלי רישום

 הרשמה:

 ":  תבל רי תרבותאו במשרדי "קש ות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר,צעבאמ ינרלסמהרישום 

 tarbut.co.il-ialog@kdאלקטרוני:  ר, דוא7428885-09 :פקס, 2116888-072 :. טל4425038וד כפר סבא, מיק, 74 ןמויצרח' 

 ם.ס הרישוטופכמפורט ב תשלום:הסדרי 

יש לוודא )ל" במשרדי "קשרי תרבות תב  בכתבוקף מרגע התקבלה תכנס לת ,היאשמכל סיבה הודעת הביטול,  * אפשרות ביטול:

 .הם אינם ניתנים לשינוים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, י. מאחר ודמי הביטול מחושב(קבלת ההודעה

ו אלא אם כורטס, ום וטיפול למטייל דמי ריש 100€יטול, למעט ב ישולמו דמיה לפני היציאה, לא ימי עבוד 45ה של ביטול עד במקר

 לדמי הרישום והטיפול.  בפועליתווסף המחיר אז , נקנו שירותים נוספים טיסות כלשהן, או

 וסכם מראש.למטייל כפיצוי מ 45%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  44 -30ל בין טמטייל המב •

 מוסכם מראש.פיצוי כלמטייל  65%בודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ע ימי 29 -14מטייל המבטל בין  •

 מוסכם מראש. י למטייל כפיצו 85%דה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבו 13 -07יל המבטל בין מטי •

 יר הטיול. יול, ישלם המטייל את מלוא מחיאה, או במהלך הטיצימי עבודה לפני ה 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

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

לוודא  . ישרישום וללת אפשרות ביטולטוח הכיפוליסת ב ,הבמקביל להרשמאנו ממליצים להוציא  ,של דמי הביטול הגבוהיםב** 

ביטוח נות האנו ממליצים על סוכ ראשונה. רוב משפחה מדרגהח או קטסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבולישפו

יסה אטרקטיבית ומיוחדת ולפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפ תאים לכםתש"זיו פתרונות חכמים בביטוח", 

מול חברת הביטוח  צוג וליווי אישיימיצב רפואי. כך תיהנו מיום מראש לכל גיל ובכל  240טוח ביל ומאפשרת למטיילי קשרי תרבות תב

 הרישום.  בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופסבעת אירוע 

  054-2177333וואטסאפ:           09-7428885פקס:            072-2116888ל': ט

  tarbut.co.il-dialog@kמייל:                                     

 

  מחיר כולל:ה
 םטארו סדירות בחברתישירות ו טיסות  טיסה:

 * 5-4ברמת בתי המלון  לינה:

 במסעדות מקומיות צהרים תווחאר שלוש עוד וחצי פנסיון  כלכלה:

 זגמותיירים מטובוס או תחבורה:

ות קשרי תרבכה של "מצוות ההדרמומחים שני מדריכים  הדרכה:

 מטיילים( 23במינימום  )יציאת המלווה מותנת ארגוני לווהתבל" ומ

 תרבות תבל יבהפקה של קשרמקראה  -

 בארץ מפגש הכנה -

  מופע פולקלור -

 אישיות אוזניותוצתית הכוללת מערכת שמע קב -

 רים לאת ניסהדמי כ -

  המקומייםלנותני השירותים  רתש  -

תשלומים  6 -ו אירו 75ה של : הנח20.02.6ד עלנרשמים  -

 ללא ריבית והצמדה

 המחיר אינו כולל:
    495€תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  -

 ע"י  כפי שיקבע בסמוך ליציאהמיסי נמל, בטחון ודלק  -

 (€ 110 -: כ23.01.20 -חברת התעופה )נכון ל  

 הדלק  ,יפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמלערשינויים בת -

 23.01.20 -החל מון והביטח  

 נית        ארוחות שאינן מפורטות בתכ -

 שתייה, טלפון בידור וכו'  כביסה,ופי אישי כגון: הוצאות בעלות א  -

 מחיר הכולל של הטיול  כל מס ו/או היטל שאינם כלולים ב -

 ל ול ת במחיר הכהוצאות שאינן מפורטו  -

הטסה  להוסיף לביטוח . מומלץ גם)חובה(ביטוח בריאות ומטען **

ל. החברה אינה אחראית רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטו

 פציו במהלך הטיול.חשייגרם למטייל ו/או ל לכל נזק

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

 ה( ים ומעלל מטיי 30)  אירו לאדם בחדר זוגי 2,895:  עלות החוויה
 מטיילים(  25-29אירו לאדם בחדר זוגי ) 2,995                   
 מטיילים(  20-24חדר זוגי ) אירו לאדם ב 3,295                 
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           4425038, מיקוד: , כפר סבא 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 פרטים אישיים - 2020 סמינר מטייל ברומניה טופס הרשמה
 23.01.2020, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ Full Name: 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________עד: ___________________קף בתו

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 ___טלפון נייד: _______________________מס' 

 ______________: ___(SkyTeam) מתמיד נוסע 'מס

 2יל מטי

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ם אישייםטיפר

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

______________________________ Full Name: 

 _____________________מספר דרכון: _______

 _______________בתוקף עד: ______________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 __________________________טלפון נייד: מס' 

 ______________: ___(SkyTeam) מתמיד נוסע 'מס

 . ק"ג( 7אחד ) יד יקת , ק"ג( 23)   מזוודה  אחת לבטן המטוסכוללים  TAROM כרטיסי הטיסה עם חברת התעופה *

 

 

 ___________: ____דקוימ ____________: _______תובת: _________________________________ עירכ

 ,_________________נייד: ____________, _________: _____פקס, _____________בית: _____: ניםטלפו

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 ________________________,  ______________ם:טלפוני  ___________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 _ ______ אחר: _  פייסבוק  מיכאל בר אל    רוחמה אלבג אינטרנט   חברים  לטרניוז  ? הטיוללך על  כיצד נודע

 רות:עה

 ון.מלה יתובב , בטיסותטיולאינו מהווה אישור לגבי מקומות במנה בלבד ונו טופס הזטופס זה הי .1

 חותמות. שני עמודים ריקים ל לפחותש בו החזרה ושי צי שנה לאחר יוםחחות ף לפקובתן א שהדרכוודלו חובה .2

 2177333-054או בוואטסאפ:  tarbut.co.il-dialog@kבמייל:  נא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם .3

מות וחות ו/או מקוארון סוגי כגם נישוי התעופה השרותל ע הטיאין שליעות, סנ ילנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכנ .4

 (.יליםהמטיו לבקשת הוזמנו על ידינשולמו ו הישיבה במטוס )גם אם

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

 :tarbut.co.il-www.k//http רנט: האינט בדוא"ל או באתר ,סלקבל במשרדי החברה, בפק

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

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     מראש(:          וםי 240ל ומצב רפואי, תקף בכל גילביטוח נסיעות ) הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א
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           4425038, מיקוד: , כפר סבא 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 2עמוד 

 כספים - 2020 הסמינר מטייל ברומני הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  € 2,895    לתשלום:הסכום 

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

 (7-20.02.20 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  הנחת מטייל מתמיד:

  (€495) €______  :רד בחדליחי תוספת      

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

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

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

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  € 2,895    לתשלום:הסכום 

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

 (7-20.02.20 €30) € _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  € _____  מטייל מתמיד: חתהנ

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 (€ אירו)  __________ :2 יל"כ מטיסה

 לנסיעה(סמוך כפי שייקבעו בן ובטחו , דלק)לא כולל מיסי נמל

           מיטה זוגית              תמיטות נפרדו

 

 ______________________________________________ ___בקשות מיוחדות: _____________________________ 

וגי  חיר לאדם בחדר זמטיילים המ 25-29בוצה של ם ומעלה. בקמטיילי 30* המחיר מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 

 אירו. 3,295הינו המחיר לאדם בחדר זוגי  מטיילים 20-24אירו ובקבוצה של  2,995 ינוה

 תינתןל עם "קשרי תרבות תבל" מטיילים מתמידים בחו"ל. 1.1.17ל אחד אחרי נו לטיואת טייל מתמיד: מי שנסעמ  **

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

 _____________________________________________________בהם השתתפת: _נא לציין את הטיולים 

 תך:לבחיר לוםתש מסלולי

ול המזומן יש למלא לבוחרים במסלשל החוק לצמצום תשלום במזומן, לאור כניסתו לתוקף . אשראי בכרטיס, או במזומן

 עבור השלמת התשלום. את פרטי האשראי

 ם:אשל

 בכרטיס אשראיוהיתרה  ,בהרשמה םלאד € 280 שלתשלום  (500 -ו 200א מקבלים . ל)שטרות במזומן. 

  כרטיס: _______ ______, מס.____מסוג: ___ איאשרכרטיס באמצעות___-__________-__________-_________   ,__

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

 קן אקספרס( אמרילא מכבדים בלבד,  בכרטיס אשראי ישראליהחיוב )

 (.0202.02.6עד תשלומים לנרשמים  6עד מים )תשלו__ ___ ב:

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

 בתכנית הטיול.המופיע 

 טל"ח               . הראשון החיובביום רה( )מכישל בנק מזרחי וה גב מחאות העברות והשער  ל התשלומים על פיכ

 

 בפועלון תרבות תבל, תשלום ראש ירבקש שהתקבלתום על סמך טופס רישום ח רקאך ום תעשה הבטחת המקו חשוב:

לת אישור לוודא קביש  סי הרישום.ל פי סדר קבלת טפכרטיס אשראי( ועאו חיוב  י לביטחוןכרטיס אשרא טיעם פר )במזומן

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

 מת ליבכם:לתשו

למטייל לות להפריע לונה מגבלות בריאותיות העבהליכה. במידה ותתעורר םלמוגבלי מתאים אינואך אינו קשה, טיול ה

 מלון.ה תילבאו  אוטובוסו לעל חשבונבכוחות עצמו ו לקבוצה, או יחזור, ימתין המטייל במהלך הטיול

 

 __________________________  חתימה: __________  תאריך: _______________: _________1שם נוסע 

 ____________________חתימה: ____  אריך: __________________________________  ת__: 2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל ,7428885-09קס:  לפ מילוילאחר ה הדרכון העמודים וצילום 2את נא לשלוח 

 054-2177333לוואטסאפ:  או
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