
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :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  -בר אל  לאמיכ

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

 וצלם גיאוגרפי.
 
 

-גונית ואולי המדינה היחידה שנשארה רב-מסע ברומניה הוא מסע מאתגר ומהנה. ארץ גדולת מימדים רב

כבר( עם נופים מגוונים, מדלתת נהר הדנובה המישורית בעלת פלורה ופאונה  וקלאומית )רוב היתר התפר

גוניות -רב .מישורי שדות פורים ועד לנופים הררים דרמטיים ושונות עצומה בין איזור למשנהו , דרךייחודיים

לבין כזה  21 -אורח חיים שנע בין הקצב המהיר של המאה ה .נופיםו של תרבויות, אנשיםמקסימה 

ומשאיר רושם עז על המבקר בה. כל אירוע וכל מפגש עם  ה מאז ימי הבינייםה שלא השתנשנרא

, כורים וצוענים נודדים מצד אחד או דובי הקרפטים מצד שני יוצר עניין שאין שני לו. אמנים, עובדי אדמה

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

מעניין וייחודי, שהוא חלק מתולדותיה המפוארים של הקהילה כל אלה יוצרים פסיפס  .צד שנימ וסופרים

כמו גם אחריתה המרה. המסלול עובר בין בוקרשט  ,תנועת החסידות וחצרותיהצמיחתה של , היהודית

"ארץ  היאלא , עמק הנהר פראחובה המתוייר, יאשי העתיקה בירת חבל מולדובה, בוקובינה ההמודרנית

המנזרים המצוירים", חבל מאראמורש המכונה "האזור בו הזמן עמד מלכת" וחזרה דרומה דרך לב ליבה 

, ההונגרית )טרנסילבניה(, הגרמנית )ישובי תוך הכרות מעמיקה עם ההוויה הרומנית .של טרנסילבניה

ינלאומי ן הבניטישל הפסל בעל המונסיים בביקור בערש מולדתו  הסקסונים( וכמובן היהודית.

שנולד, גדל והחל ליצור בדרומה של רומניה, נעמוד על  )בראנקושי ברומנית(קונסטנטין בראנקוזי 

 שרשי עבודתו ונבקר בפארק המרכז את עבודתו המונומנטלית ברומניה.

  תאריך יציאה:
 9.07.2019 

 תאריך חזרה:
 20.07.2019 

ימי הדרכה  12
 מלאים



 מציגים:                                    

 רומניהב מטיילסמינר 

ויה רגשית חו של " שילובתבל רק ב"קשרי תרבות

 , נופיה ותרבותה:רומניהבמפגש עם והעשרה אינטלקטואלית, 
 

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר

 מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:
 

 ימים, שאינו קיים במסלולים הרגילים. 12בן  קיף ועשירמיוחד מסלול מ 

 ,הטוריסלהי ,לתרבות, לפולקלור ,ומניהרל מומחיםהעם  -דרכה מורחבת ה 

  רומנית.ולחברה ה ,ספרות עברית ויהדותקה ילפוליט

 בזכות צוות ההדרכה המורחב. עמקה לא שגרתית ורבת פניםה 

 .לטיפול בפרט ובפרטיםו לכל בעיה/שאלה קטנה כגדולה - לווה אירגוני מקצועימ 

 .קהילה היהודית ברומניההרחבה בנושא ה 

 .רייםפכההווי החיים ויה נגש מיוחד למפגש עם התרבות, דופק החיים ברומד 

 4לילות בבית מלון ברמת  6כוכבים,  5לילות במלון ברמת  3 :ינה ברמה גבוההל 

 .כוכבים 3בבית מלון ברמת  שני לילות, כוכבים

 נהג מנוסה, מקצועי ואדיב.ה ,דיש ומפוארחוטובוס א 

בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת  ,קראה מהודרת על רומניהמ 

 הטיול.

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל. ,תיתערכת שמע קבוצמ 

 במהלך הטיול, הכל כלול במחיר. (Optionals) ין תשלומים נוספיםא 

 בורת מטיילים איכותית ביותר.ח 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -יוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה ח 

 יםמתשלו 6 -ו ,למטייל ירוא 57נחה בסך ה :רישום מוקדםלטבות מיוחדות ה 

 .והצמדה תללא ריבי

 !תמורה מלאה לכספך -" תבל ב"קשרי תרבות                        

 מהנה ופורה סמינר

 

 



 :תכנית הסמינר

 

 סוצ'אבה - ייאש - תל אביב 20197.9., יום ג', 1יום 

 ,(Iasi) ביאשיפגש בנתב"ג ולאחר טיסה קצרה ננחת ינ בשעות הבוקר

מניה. לאחר סיום בגודלה ברו היחבל מולדובה, העיר השניבירת 

, ך סיור קצר באתרים החשובים ביאשיו, נערהסידורים הפורמאליים

נתרשם שלהם.  היסטוריה המדרחוב על בנייניו המפוארים והרקע

 רה החל לפעול התיאטרון האידי, נשמע על המשורבשמהעיר הגדולה 

אברהם ועל התיאטרון המהולל שהקים המחזאי  איציק מאנגר

מקום מושבו של המלך  ,(Suceava) סוצ'אבהנמשיך לעיר בתום הסיור במקום כאן.  ותולדותיו ןדאגולדפ

ע אל בית המלון יגנ שהכתיר את סוצ'אבה כבירת החבל. , מייסד ממלכת מולדובהשטפן הגדולהאגדתי 

 בו נשהה ביומיים הקרובים.

 

  סוצ'אבה -ראדאוץ'  -ארץ המנזרים המצוירים  -סוצ'אבה  2019.7.01, ד', יום 2יום 

, שהוכרו ל"ארץ המנזרים המצוירים"ניסע צפונה לאחר ארוחת בוקר 

 בולטיםבהם נבקר בכמה מנזרים ע" אונסקו כ"אתרי מורשת עולמית". 

שסודם עדיין  ,ם מיוחדיםירו בצבעיישאו והברית החדשה סיפורי התנ"ך

רו בהועהסיפורים  עומדים בפני פגעי הזמן בצורה מדהימה.הולא נתגלה 

בטכניקה של ציור ביזנטי שלא ידעו קרוא וכתוב המאמינים מוני לה

 ,(Radauti) לראדאוץ'לפני כן נתוודע . יתה נקראת "קומיקס"ישכיום ה

של חסידות נתחיל בביקור בבית הכנסת . ראעיר בעלת עבר יהודי מפו

 , החל את הקרירה שלו כחזןו היהודי"ז"הקארו יוסף שמידט בווויז'ניץ 

בבית הקברות נמשיך לביקור  לאומי.וכב אופרה בינעשה כי שנלפנ

נתוודע ו ,ראדאוץיליד  דן פגיסהמשורר כיר את פרשת חייו של במהלך הביקור בעיר נהיהודי שבעיר. 

 אביגדור אריכאנשמע על הצייר כן . לום ייחודית על העיר שהוצגה במוזיאון ישראליצלתערוכת 

המפנק בסיומו של יום עמוס זה נחזור למלוננו  .ההשניילם מלחמת העווצייר את חוויותיו ב שנולד כאן

 .ארוחת ערב וללינהל בסוצ'אבהש

 

 ישאו דה סוסוו -מעבר פריסלופ  -סוצ'אבה  11.7.2019', ה, יום 3יום 

, מחבל בוקובינה לחבל מאראמורשלמעבר יום זה מוקדש 

 ון הביצהבמוזיאנבקר הציורית בדרכנו . ארץ העץ והאגדות

, המוקדש לאמנות העממית של קישוט (Vama) וואמהבכפר 

נשמע על תנועת החסידות  .בשלל צבעים וטכניקות ביצים

ופן אה, ווכיצד התפשטה באזור זה ,שם טוב-הבעלשהקים 

למעבר בנסיעה ביערות עד נמשיך  .שבו התבססה כאן

 צאןהכרות עם משפחת רועי  תלטובשי הכביש הרא. ניפרד מטרמ 1440בגובה  ,(Prislop Pass) פריסלופ

הם מגדלים  המבודדת ב הבחוונטית, הרומנית לארוחת צהריים כפרית אות במיטב המסורתשיארחו אותנו 

 .(Viseu De Sus) ווישאו דה סוסריים נגיע למלוננו שבעיירה הצאת עדרי הכבשים. בשעות אחר ה



 ווישאו דה סוס -ה אנצאפס -סיגט  -ווישאו דה סוס  9120.7.021', ויום  ,4יום  

 מאראמורש ,כרותנו עם חבל ארץ מופלאיוקר נעמיק את הבהלאחר ארוחת 

(Maramures),  בעל  . המקוםבו הזמן עמד מלכת"ארץ כ"חבל אזור שמוגדר

הונגריה על גבול  ,עוטיבה הרומנים הם מ ,רוגניתמאוד הט האוכלוסיי

 לסיגט נגיעה. רומניונופים מהיפים ביותר ב תייחודיתרבות  ינה ולוואוקרא

(Siget), "הסופר יליד המקוםנבקר בביתו של  .עיר הבירה של "מאראמורש 

, בעיקר ברומן ויצירתוחייו  תולדותנתעמק ב .אלי ויזל ,זוכה פרס נובל

 חסידות צמחה בו, שהכנסת היהודי המפואר שבמקום ". נבקר בביתהלהלי"

נבקר ו מערבה שיךנמ .נכיר את מאפייני החסידות ושורשיהו "סאטמר"

שהוכרז כאתר  ,(Sapanta) ספאנצהשבכפר  ב"בבית הקברות השמח"

 מורשת עולמית ע"י אונסק"ו. לקראת ערב נחזור למלונינו שבווישאו דה סוס.

 

 ם וארוחת פיקניקיערנירכבת  -ס ווישאו דה סו 1920.7.031, תבשיום  ,5יום 

ניסע ה. לאחר ארוחת בוקר במלון נצא להרפתקה מיוחדת במינ

, רכבת יערניםבה נעלה על  ווישאו דה סוסת הרכבת של נחלת

על מסילה צרה שנוהגת להביא עצים שנכרתו רכבת משא הנעה 

נופים בנסיעה דרך  ונחווה יום של כיף עליההיער. אנו נעלה  לבב

במהלך  וצמחיה עשירה. קסומים של יערות עד, נהרות שוצפים

ודית, היהלה לקהי יניים"סיפורי רכבת" האופיהנסיעה נשמע 

 שהיטיבו לתאר "שיחות רכבת".עגנון ש"י ו שלום עליכםובראשם 

, כמיטב זילע לארוחת פיקניק עממיצטרף ניער שם קרחת בשעות הצהריים נעצור בתחנה האחרונה ב

 .. לקראת אחר הצהריים נחזור אל העיירה ואל מלונינוהמסורת של אנשי היערות

 

  קלוז' - מאראמורש -ס סו דה שאויוו 0192.7.041, א' , יום6ום י

 .(Iza) עמק נהר איזהלאורך ודרומה  מערבה בוקר נצאהלאחר ארוחת 

בעלי  לש אותנטיים בבתי מלאכה נבקרנחלוף על פני נופים מרהיבים ו

במהלך  .(וכדומה קש, רקמה)גילוף בעץ, עבודות  מלאכות עממיות

ן אהרור ופתאר הסמשפי , כבאזור כפריתהיהדות תוודע להנסיעה נ

נכיר את  ציוריים,על פני כפרים  ד אנו חולפים. בעובספריו לפלדאפ

צריחים הבעלות אמנות העץ של האיכרים המקומיים, את הכנסיות 

 והשערים המגולפים בכניסה לאחוזות למקום תהאופייניו הגבוהים

השבת  יוםאת וג גחל בדרכם לכנסיהנראה את הכפריים מתאספים בבגדיהם המסורתיים  .הססגוניות

באיה דרומה בנופים הקסומים נבקר אמן קרמיקה בעל שם בינלאומי בעיירה במהלך הנסיעה שלהם. 

 דז' שהוקמה לזכר קהילת אנדרטת השואהאת  הראנודז'  חח על קהילתנשו ,(Baia Sprie) ספריה

(Dej), קלוז'לקראת ערב נגיע למלוננו שבעיר  .בית הכנסת המקומיאת כן ו (Cluj). 

 

 

 



  בילוי ערב פולקלור בכפר -קלוז'  2019.7.051, ב', יום 7ם וי

בירת טראנסילבניה, אחת , (Cluj) קלוז'עיר לכולו יום זה מוקדש 

הרומנית  המרתקות של רומניה בה המתח בין האוכלוסיה הערים

עיר  היא קלוז'. לעימות אלים פעםלבין זו ההונגרית הגיעה לא 

אמידה של קהילה מבוססת,  ירשער יהודי בטאית בעלת עסיאוניבר

רה את חותמה על כל פעילות העיר עד עצם היום ותישה ומשכילה

ה של הקהילה גם לי, נלמד על ימי הפאר והתה. במהלך הסיורהזה

 אם .. נטייל במרכז ההיסטורי שלה ונראה את אתריה המרכזייםבאמצעות יצירות ספרות שנכתבו אודותיה

נשמע על , ואגב כך ונתוודע לקהילה שהיתה ואיננה עוד במקום לוגיניאוכנסת הבבית הנבקר ר יתאפש

למלונינו למנוחה קצרה  רו. בשעות אחר הצהריים נחזהידועה לרכבת קסטנרהקשר בין יהודי העיר 

באחד מכפרי הסביבה לצלילי כנור צועני תוך טעימת גולש  פולקלוריסטי ערבלאחריה נצא לבילוי 

 ר למלוננו ללינה.והערב נחז. בסיום חם מימקו

 

 טארגו ז'יו -הונדוארה  -אלבה יוליה  -קלוז'   2019.7.061', גיום  ,8יום 

ונרד דרומה  טרנסילבניהחבל את  בוום עמוס וארוך, בו נעזלפנינו י

משורר הלאומי הנשמע על  בדרכנו .(Oltenia) חבל אולטניהאל 

 לדתו,הו ארץאת נופיה של  , שהיטיב לתארמיכאי אמינסקו

אלבה  ברומניה והעתיקות תהמעניינואחת הערים וא כשיעדנו, ה

אלבה יוליה הקים את מחנהו אחד הלגיונות ב .(Alba Iulia) יוליה

יים שחזר מדיכוי המרד הגדול בא"י. כמה מאות שנים אח"כ, אמהרו

הונגרי הקים את אחד המבצרים המעניינים -השלטון האוסטרו

, ובה הוקמה ת גם הקהילה היהודית העתיקה ביותר בטרנסילבניהצאנמכאן  .עצם היום הזה דעשנשתמר 

המלכה מאריה והמלך  והוכתרכאן  חסידות גדולה שהפיצה את החסידות בכל חבל טרנסילבניה.

נבקר . כמלכי רומניה הגדולה עם איחוד טרנסילבניה ורומניה לאחר מלחמת העולם הראשונהפרדיננד 

ונראה הונגרי המרשים -ם בה, נבקר במבצר האוסטרוקטנה שחיה כיוודית הילה היהיר את הקהכנבעיר ו

לקראת ערב  .(Hunedoara) הונדוארהאת כנסית ההכתרה הרומנית. נמשיך דרומה ונראה את המבצר 

 ארוחת ערב ולינה.ל (Targu Jiu) לטארגו ז'יונגיע 

 ה ציהוב -ו טארגו ז'י 2019.7.017, ד'יום  ,9יום 

אחד מגדול , ולגיבורה (Targu Jiu) טארגו ז'יולעיר יום זה מוקדש 

 (Constantin Brancusi)קונסטנטין בראנקושי  ים באירופההפסל

נצא בוקר ההפיסול המודרני.  תאשר התפרסם בעולם כאחד מאבו

 המונומנטאלי של יצירותיו בפארקנבקר , לתור רגלית את העיר

 ספרימניה לרוהמעבר מנשמע על תולדותיו, ועל , רכז העירבמש

" שהוא שיחות עם ברנקוזילרומניה, נקרא בספר המעניין "ובחזרה 

משם נצא לחוש את ו, (Hobita)הוביצה  שבכפר נבקר בבית הולדתויסת אמנותו. מסמך ייחודי על תפ

 ש אמן מקומיונפגצהריים חר האבשעות . אותנטירוח כפרי יאהאווירה שבחבל ארץ זה, בחוויית 

המרתקות. לקראת ערב נחזור  כמה מיצירותיו נדירים, נראה ונשמע נגינה עממיים מתמחה ביצור כליש

 למלוננו שבעיר.



 סיור פנורמי בעיר -ו סיבי -ז'יו  טארגו 2019.7.018, ה'יום  ,10יום 

ר באחת וקינעזוב את טארגו ז'יו ונחזור לטרנסילבניה לב היום

. גרמניםי נוסדה ע"ש, (Sibiu) סיביורומניה, בת ורתקמהערים ה

עיר ה. להולכי רגל המיועדמוקף חומה המרכז העתיק נטייל ב

 בניינים צבעוניים וארכיטקטורה מרהיבה. כנסיות, ,כיכרותמשופעת 

שאין  תבתי קפה ואווירה תרבותיחנויות, מסעדות  יש בה עשרות

בית העירייה. וב נהכיכר הקטב, ולההגד כיכרבנבקר דומה לה. 

עד לשוק  רחוב הצורפיםו ברחוב המדרגותאם הזמן יאפשר לנו נלך 

בית האבות ו ,גשר השקרנים, להקתדרהנראה את  .העירוני

נשמע על האגדות והמעשיות האופפות את  , ותוך כדי כךהעתיק

שרידים , אחד הסיביו היפה של בבית הכנסתאם יתאפשר נבקר המקום כמיטב המסורת העממית. 

. נגיע למלוננו למנוחה במהלך סיור החווייתי שמע, אודותיה נהיחידים שנשאר מהקהילה הקטנה של סיביו

. נחזור סיביועתיקה לשיטוט לילי בין המסעדות, בתי הקפה והסמטאות השוקקות של קצרה ונחזור לעיר ה

 למלוננו ללינה.

 

 בעיר העתיקהסיור  - בוקרשט -סיביו  19.07.2019, ו'יום  ,11יום 

עיר דרומה לכיוון  צאונ בוקר נעזוב את סיביוהלאחר ארוחת 

אחת ב לשם היא נסיעה. ה(Bucharest) בוקרשטהבירה 

, בין אולט ם היפות של רומניה, המתפתלת לאורך הנהרהדרכי

חנות מים, סכרים ואגמים וצוקי ת, עיירות ספא, כפרים ציורים

 וואלאכיהינסופיים של יע למישורים האג. נחצה אותם ונגרניט

(Wallahia), שדות , ולנגד עינינו יתפרשו בוקרשט המקיפים את

פעם נחשבה לאסם וותה של רומניה מעצמה חקלאית, מזכירים את היהחיטה, תירס וגידולים אחרים 

 אם נגיע למלוננו לקבלת חדרים ומנוחה קצרה לאחריה נציהתבואה של אירופה. בשעות אחר הצהרי

כהשראה לדמותו הספרותית של , מי ששימש וולאד צפש הב, בוקרשטהעתיקה של  להכיר את העיר

הפך בשנים האחרונות  . האזור העתיקרתו, הקים את מצודתו והפך את בוקרשט לביהרוזן דראקולה

ם את ינסיואפילו תיאטרון. ים, מסעדות, בתי קפה, מועדונים, חנויות פאב גדוש אזור התוסס ביותר בעיר,ל

 ירה שהקנתה לבוקרשט את הכינויהמסעדות ההיסטוריות של העיר המשמרת את האוו הערב באחת

 הקטנה". נחזור למלוננו ללינה. סרי"פ

 

   תל אביב -סיור פנורמי בעיר  -בוקרשט  20.07.2019, שבת יום ,12יום 

. לאחר ארוחת בוקרשטשל  כזייםהמריום זה יוקדש לאתריה 

ככר כז העיר, נראה את במרקצרה רגלית  כהנצא להליבוקר 

. באם זה יתאפשר נבקר במרכז הארמון המלכותיו האטנאו

נמשיך הקונצרטים אטנאו שהפך לסמל הלאומי של רומניה. 

. מכאן 1989דצמבר  שלככר המהפכה ונלמד מה קרה כאן בחוד

נחבור לאוטובוס ונצא בסיור פנוראמי להכרת אתרי העיר, סיור 

 ית הכנסת הגדולב אידי,התיאטרון הגם את ה במהלכו נרא



 כשבמהלך הביקור נתוודע ליוצרים ,"קוראל"בית הכנסת ו יהודי רומניההמשמש כמוזיאון לשואת 

המלחין  מנדי רודן,המנצח  ראובן רובין,הצייר  יוז'ן יונסקו,כמחזאי התגוררו בבוקרשט -למדו-שכתבו

 ממייסדי תנועת הדאדא. יסטן צארהמרסל ינקו וטרשל וע והידוכן נתייחס לפועלם הייחודי  דובי זלצר

ר , שצ'אושסקו מאוד רצה שיהיה הגדול ביותבית הפרלמנט המונומנטאליונראה את נמשיך בסיור 

ית משרדי הממשלה שסביבו הרס את רוב המרכז ההיסטורי של העיר. נראה את יתו ובנובעולם ולשם בני

נצא בנסיעה לכיוון שדה התעופה ולפי  . אחה"צופרה ועודהא ני האוניברסיטה, האקדמיה הצבאית,יבני

נפרד  ביתה.במרכז קניות חדיש ליד שדה התעופה בדרכנו ה להפסקת קפהמוד לרשותנו נעצור הזמן שיע

 לתל אביב.  בשעת לילהמרומניה ונעלה על טיסה שתביאנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות: 

פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכה בלבד. התכנית ל מציינת נקודות לעיתכנית הסמינר המופיעה  .1

נן ניתנות לשליטה או מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאי

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

זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיה בבתי המלון  ו/או מיטות Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

 מען הסר ספק, בחדר תהיינה מקלחת או אמבטיה(.)ל

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

  .של מקומות הישיבה במטוס

מוקדם ככל , בכתב ,הבקשההעבירו אלינו את נא במידה שחשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, א .4

ית המלון. נחזור ונדגיש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון היא של האפשר, ואנו נעבירה לב

 שביקשתם. החדריםהמלון בלבד, ואין באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את בית 

 הושבה תינתן על בסיס מקום פנוי רק לאחר הכרטוס הקבוצתי.   .5

ללא עלות בהתאם  -ן בתהליך אונליין צ'ק אי שעות לפני ההמראה 24 -מ לבחור הושבה החל גם ניתן .6

 לזמינות המושבים.

, בנוסף לעלות שינוי/שדרוג הכרטיס 50€לו דמי שינוי בסך על כל שינוי מהטיסה הקבוצתית יחו .7

 מטעם חברת התעופה

 ברת התעופה.ל חאספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה, הינה באחריותה הבלעדית ש .8

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

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

לל גם כיסוי הכונוכל להיענות לבקשות של מטיילים, שבחוסר אחריותם לא עושים ביטוח נסיעות )

נו, במחשבה כי אם הודיעו לנו על ביטול, יטול מסיבה מוצדקת( ומבקשים לגלגל את ההפסד עלישל ב

 זרה.הרי שמגיע להם לקבל את כספם בח

חשוב: עליית מחירי הדלק, ועליית הביקוש העולמי לטיולים, גרמו לתחרות מתמדת על מקומות  .10

כספיות ומקדמות מראש, שאינן  ורשים התחייבויותם דבטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השוני

ם א -וודא כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע מוחזרות. על מנת ל

לרישום  ותגם מההטב הנוינא הקדימו הרשמתכם, ות -זה  בסמינר מטיילמעוניינים להשתתף  הנכם

 מוקדם. 

תשלומים ללא ריבית  6 -ו €75בסך : הנחה .19.131ך אריעד לתהטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .11

 טל"ח                                                                                                                                         והצמדה.    

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  



 
 

 

 

 :19.10.31עד הטבה מיוחדת לנרשמים 
 תשלומים  6 -ו לנוסעהנחה  ואיר 75 

 .תשלומים 3 -ו לנוסע אירו 30: 1-.19.2014הטבה לנרשמים בין 
  אירו 10ועוד  ואיר 25בסף  נוספתלמטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנחה 

 .161.1לכל טיול נוסף מאז. מטייל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי 
 

 ותשלום נהלי רישום

  שמה:הר

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן 

 dialog@k-tarbut.co.il. מייל: 09-7428885פקס.  07-22-11-68-88.  טל'  ת תבלבוקשרי תראו במשרדי 

 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:

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

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

)שלא יוחזרו בשום  ישום וטיפול,למטייל דמי ר € 75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31עד במקרה של ביטול  •

 .והטיפולם רישולדמי ה בפועלכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אלא אם מקרה(,

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 45%חברה סך של ימי עבודה לפני היציאה, ישלם ל 30 -20מטייל המבטל בין  •

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

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80% שלימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך  13 -7מטייל המבטל בין  •

 בודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.ימי ע 6 -במקרה של ביטול החל מ  •

 טל"חמשתתפים.                     20ה', שאינם ימי חג או ערב חג.   יציאת הטיול מותנית במינימום  -ימים א' י עבודה: ימ    

יש לוודא  הכוללת אפשרות ביטול רישום.וח , פוליסת בטבמקביל להרשמהי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא דמבשל ** 

אנו ממליצים על סוכנות הביטוח  רה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במק

ר. הפוליסה יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל, בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביות ,ויואל זי, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"

מייצוג וליווי  ותיהנ. כך ם מראש לכל גיל ובכל מצב רפואייו 180אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח 

 ציינו זאת בטופס הרישום. א . למעוניינים, נוגם בחזרה לארץבחו"ל  עאירומול חברות הביטוח בעת  אישי

 tarbut.co.il-dialog@k, מייל: 7428885-09: פקס   6888-211-720  טל':                            
                                   

  המחיר כולל:

  טארום ירות בחברתסדוישירות טיסות  טיסה:    

 * או הטוב ביותר בנמצא5-4 ברמתבתי המלון  לינה:     

 ארוחת צהריים אחתעוד וחצי פנסיון  כלכלה:  

 ם ממוזגאוטובוס תיירי תחבורה:

מצוות ההדרכה של מומחים שני מדריכים   הדרכה: 

 המלווה מותנת)יציאת  ארגוני הולו"קשרי תרבות תבל" ומ

 מטיילים( 24ינימום במ

 בהפקה של קשרי תרבות תבל מקראה מהודרת -

 בארץ גש הכנהמפ -

  מופע פולקלור -

 אוזניות אישיותמערכת שמע קבוצתית הכוללת  -

 לאתרים  דמי כניסה -

  המקומייםלנותני השירותים  תשר  -

 6 -ו אירו 75: הנחה של 19.10.31עד לנרשמים  -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה

 חיר אינו כולל:המ

   490€תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  -

 ע"י  כפי שיקבע בסמוך ליציאהבטחון ודלק  מיסי נמל, -

 (€ 95 -כ: 20.1.19 -חברת התעופה )נכון ל  

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית         -

י כגון: כביסה, שתייה, טלפון בידור הוצאות בעלות אופי איש -

 וכו'

 יטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול ה כל מס ו/או -

 ת במחיר הכוללהוצאות שאינן מפורטו  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל, הדלק  -

 20.1.19 -הביטחון החל מו  

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

חברה ה הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול.

שייגרם למטייל ו/או לחפציו במהלך  לכל נזקאינה אחראית 

 ל.הטיו

 למטייל ליום(. € 6 -הטיול )נהוג כ למדריכיתשר  -

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד, המיסים פוף לשינויים במחירי הטיסותהמחיר כ. 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.    טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2             

 מטיילים ומעלה( 30) אירו לאדם בחדר זוגי 2,295: עלות החוויה
 מטיילים( 25-29י )וגזאירו לאדם בחדר  2,395                 
 מטיילים( 20-24)זוגי אירו לאדם בחדר  2,495                 

 
 



 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - 2019 רומניהב סמינר מטיילל הרשמהטופס 
 20.01.19, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 ף עד: _____________________________וקתב

 _______: _____________________תאריך לידה

 ________________________________ צוע:מק

 טלפון נייד: _____________________________

 לא       כן נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה 

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 _______________: ___במועדון מתמיד נוסע 'מס

 2ל יימט

 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 ___________: ________________לידה תאריך

 ________________________________ צוע:מק

 _____________________________נייד: טלפון 

 לא       כן נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה 

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 ____________: ______במועדון מתמיד נוסע 'מס

 ועוד.איטליה  לא, קוריאן אייר , KLM, דלתא, אייר פראנס, אירופלוטכולל את חברות התעופה   Sky Teamן מועדו

 לא  כן       יום מראש(: 180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 

 __________________________ מיקוד: _כתובת: _________________________________ עיר: _________________

 __________,         _______________פקס: ________ ______________,__, עבודה: ____: בית: ________________טלפונים

 E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 _____ .________________________שם: ___________________  טלפונים:_______________,  ___ - בארץאיש קשר 

 ___________________________  אחר:  רוחמה אלבגד"ר  אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 
 הערות:

 

 .המלון יתובב, בטיסות טיולקומות בטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מ .1

 עמודים ריקים לחותמות.  שני לפחותזרה ושיש בו שנה לאחר יום הח יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי .2

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה  ליטהאין שלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 על ידינו לבקשת המטיילים(.במטוס )גם אם הוזמנו 

לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל  ופהכפ טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kטרנט:  במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינ

 .ביטוללרבות סעיף דמי התכנית הטיול,  ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,שמה מחייבטופס ההר החתימה על .5

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

 

 

עמוד הבאאת ה אלמנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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  4425038, מיקוד: , כפר סבא74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 
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 2עמוד 

 כספים - 2019 רומניהב מטייללסמינר  הרשמהטופס המשך 

     תשלומים( 6 -ו  75€)הנחה בסך  31.01.19רישום מוקדם עד ל טבותה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,295 € *          הסכום לתשלום:

 (31.01.19 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.02.19בין  30€____ ) €וקדם:   הנחת רישום מ

 *(*)  -_ ____   €   הנחת מטייל מתמיד: 

 (  490 €_____+ ) €   : בחדר חידתוספת לי

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלקסי נמל)לא כולל מי

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

 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,295 €*           הסכום לתשלום:

 (31.01.19 עד 75€____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (1-14.02.19בין  30€___ )_ €הנחת רישום מוקדם:   

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                     : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

________________________ קשות מיוחדות: ___ב

_________________________________________

 

 20-24בקבוצה של  ל.אירו למטיי 2,395ילים המחיר הוא מטי 25-29מטיילים. בקבוצה של  30המחיר למינימום * 

 אירו למטייל. 2,495ילים המחיר הוא מטי

 ןתינת למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" ..16.11אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד 

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

 __________________________________________________________________________ השתתפת: בהם

 לבחירתך: תשלום ימסלול

 לביטחון בלבד".ומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלול המזבכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 ם והיתרה בשני תשלומי ,מהבהרש לאדם € 800 שלתשלום ראשון  (€500. לא מקבלים שטרות של )שטרות במזומן

 לפני היציאה.  יום 45עד ן . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלום במזומן. גמר חשבווקביםעחודשיים 

 מס. כרטיס: ______________כרטיס אשראי מסוג: ___ באמצעות ,______-__________-__________-   ,___________

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

 מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ראליישהחיוב בכרטיס אשראי )

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

 ח"טל    . הראשון החיובביום ( מזרחי) בוהג העברות והמחאותשלומים על פי שער כל הת יע בתכנית הטיול.המופ

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקעשה יהבטחת המקום ת חשוב:

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

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

 

 לתשומת ליבכם:

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

 בית המלון.למו ועל חשבונו צה, או יחזור בכוחות עצבמהלך הטיול, ימתין המטייל לקבו

 ________________________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: ____1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 

 

 @tarbut.co.il-kdialogאו  7428885-09קס:  לפ לאחר המילוי הדרכון העמודים וצילום 2את נא לשלוח 
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