
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הצוות תהדרכב

 .באירופה העולם, מרצה ומצלם, חוקר מלחמות בכיר מדריך טיולים - עוזי טאובר

                                    .ירושלים האוניברסיטה העברית ,סטוריה צבאיתוחוקר הי מרצה -ברוך בן נריה 

  שגריר ישראל בעבר בגיאורגיה וארמניה.

 

, גרמניה בין המשתרע היסטורי ארץ חבל - בפלנדריה ומקורי ייחודי לסמינר נצא הקרוב ביולי

 תרם אשר זה הוא פלנדריה של האסטרטגי מיקומה .הבריטית והתעלה צרפת, הולנד

 מלחמת בזמן לרועץ לה היה אשר זה גם הוא אך, ההיסטוריה לאורך הכלכלית לפריחתה

 .במלחמה ביותר והמשמעותית הקשה הקרבות לזירת, בטובתה שלא, הפכה עת, 1 -ה העולם

 של" המערבית החזית" של ביותר החשובים הקרבות מאתרי כמה דרך עובר שלנו המסלול

 .המרתקים השחזור שבאתרי ובבונקרים בשוחות ביקור וכולל 1 -ה העולם מלחמת

 וקתדרלות שנים מאות בני פאר מבני דרך פלנדריה של והתרבות ההיסטוריה את גם נכיר

 ירוקות גבעות, מים תעלות לאורך רוגעות בדרכים ניסע  .וציוריות קטנות בעיירות, מרשימות

, משובח בלגי קפה או, ביתיות מבשלות במיקרו איכותית מקומית בירה ונלגום חוליים וחופים

 ...ומסוגננים קטנים קפה בבתי, וקצפת אלכוהול עם

 מלחמת לסיום שנה 100 במלאת אינטלקטואלית העשרה לצד רגשית לחוויה אלינו הצטרפו

 .הראשונה העולם
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 .שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה 100מלאת חווית מסע מטלטלת ב

  .שילוב של חוויה רגשית לצד העשרה אינטלקטואלית 

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר! "תבל ב"קשרי תרבות

 

 בארץ במסלול שאינו מופיע במפת הטיולים מקוריו יחודיימינר ס 

 ה במאה העשריםפוחקר תולדות מלחמות העולם באירל ומחיםמ דרכה על ידיה 

 עמקה לא שגרתית ורבת פנים הודות לצוות ההדרכהה 

 יקורים באתרי הקרבות והתרשמות בלתי אמצעית בשטחב 

 רצאות העשרה במהלך ימי הטיול מפי מדריכי הטיולה 

 כוכבים 3 -ו 4 ,5רמת בבתי מלון  בשלושה ירוחא 

 רקע תלפני היציאה הכולל הרצא קיףמ כנהה פגשמ 

 אישית לכל מטייל הוזניאקבוצתית, הכוללת  מעש ערכתמ 

 מהלך הטיול, הכל כלול במחירב (Optionals) וספיםנ שלומיםת יןא 

 בורת מטיילים איכותית ביותרח 

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

 :רישום מוקדםלטבות מיוחדות ה 

ליווי  -ביציאה מהארץ  V.I.Pשלומים ללא ריבית והצמדה, טיפול ת 10טייל, מל 75 נחה בסךה 

 אין ובביקורת הדרכונים-בבדיקות הביטחון, בצ'ק מאיץ תוראישי של נציג מנתב"ג לטיפול 

 

 

 

 

 תמורה מלאה לכספך! -" תבל ב"קשרי תרבות

 מהנה ופורה סמינר מטייל

 מצוות

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תכנית הסמינר:

 שדות פלנדריה -בריסל  -תל אביב  6.180.62', ג, יום 1יום 

 והציורית הקטנה העיר לעבר, מערבה בנסיעה נצא וממנה (Brussels) לבריסל נטוס בשעות אחר הצהריים

לעיר זו היה תפקיד משמעותי במהלך מלחמת  הנמצאת במערב פלנדריה בבלגיה. ,(Poperinge) פופרינגה

 מלוננו בשלושת הלילות הבאים. לינה בנגיע להעולם הראשונה ועל כך נשוחח במהלך הטיול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דנקרק -דיקסמאוד  -המרוץ אל הים  06.1872. ,ד' יום ,2 יום

 

 "בשדות פלנדריה הפרגים את זרעיהם ברוח מפזרים,

 העומדים, טורים, טוריםבין אלפי צלבים 

 ומציינים את מקומנו; אך בשמי הרקיע

 עפרוני עוד יעוף באומץ ושיר ישמיע,

 אך לא יישמע קול ציוציו,

 בין רעמי התותחים הפרוסים תחתיו"

 , בשדות פלנדריה(John McCrae ג'ון מק'קריי)

 

  ., הנמצאת ממש בסמוך לעיירה(Essex Farm) "חוות ֶאסְקסב"את יומנו נתחיל 

 הפואמה כתב אתאותו רופא צבאי קנדי ש, ג'ון מק'קרייכאן פעל בית חולים שדה בזמן המלחמה ובו שירת 

, אשר הפכה לאחד משירי הלוחמים הגדולים של כל הזמנים ולהמנון (In Flanders Fields) "בשדות פלנדריה"

 . ראשונההבלתי רשמי של מלחמת העולם ה

 האיזרעל גדות נהר  (Dixmude) דאודיקסמבדרכנו נעצור במחוז , בצפון לכיוון התעלה הבריטיתמכאן ניסע 

במאמץ  I -. במקום זה התבצרו אחרוני החיילים הבלגים בפיקודו של המלך אלברט השהיה לחזית עקובה מדם

הדרך עוברת בנוף כפרי שטוח של שדות ירוקים ושדרות עצים ארוכות, סמוך לתוואי בו הוקם קו הבלימה. 

, שמבנים יפהפיים בסגנון Veurneהביצורים האדיר בתחילת המלחמה, וחולפת דרך עיירות מלאות השראה, כמו 

וליים מלחכים את , שחופיה החDe Panne כמו גםהבארוק, הרנסאנס והגותי מעטרים את כיכר השוק שבמרכזה 

, מכיוון שהיה זה 1 -מימי התעלה הבריטית ושאליה עברה משפחת המלוכה הבלגית בתקופת מלחמת העולם ה

 אחד מהחלקים היחידים בממלכה שלא נכבשו תחת מגפי הגרמנים.



, הנמצאת סמוך לגבול בלגיה וצרפת. דנקרק קיבלה את דנקרקאל עיר הנמל ההיסטורית,  נגיע אחר הצהריים

ומאות אלפי  ,, כשנותקה משאר העולם תחת מצור של הכובש הנאצי2 -דקות התהילה שלה במלחמת העולם ה

 החיילים של כוחות הברית שנותרו בה הוברחו בדרך הים במבצע שארך שבוע אחד בלבד.

 .למלוננולעת ערב נשוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מובלעת איפר 06.1882.', היום  ,3יום 

הוא כינויה של  המבלט .ואת חלקה הצפוני ביותר של החזית המערבית "מבלט איפר" עם בוקר נצא להכיר את

אותה המובלעת שהשתרעה מסביב לעיר הקטנה ושממנה ניהלו כוחותיהן של מדינות ההסכמה קרבות קשים 

 וסיזיפיים מול הצבא הגרמני.

 פָּשנְֵדייל הזיכרון מוזיאוןואל  ,Zonnebekeנסיעה קצרה לכיוון מזרח, דרך נוף חקלאי שטוח, תביא אותנו לעיירה 

1917 (Memorial Museum Passchendaele 1917)  השוכן בעיבורה, בתוך בית אחוזה מקסים עם גג אדום משופע

מוקף ירק ונראה כמו מלון בוטיק רומנטי יותר מאשר כמו מוזיאון המנציח  ,וארובות, הניצב על שפת אגם קטנטן

שהתחולל  פָּשנְֵדייל קרבמוזיאון הזיכרון מתמקד במאורעות  את אחת מהאיומות במלחמות שידע המין האנושי...

 ממש כאן.  1917 -ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובו נחים את   (Tyne Cot)קוט טיין ,םהבריטיכוחות הסמוך למוזיאון נמצא בית העלמין הצבאי הגדול בעולם של 

לוחמים של חבר העמים הבריטי, שנפלו בקרבות איפר. רובם כלל לא זוהו והם נותרו  12,000מנוחתם האחרונה 

  אלמונים בקבורתם.

 ונגיע ,בנסיעה לאורכו של הכביש הצר, החולף בין שדות ירוקים, שפרות מדושנות מלחכות בהם עשב נמשיך

לאורכם של רחובות הכפר נחצה את הכפר . ק"מ מבית הקברות 8 -כ, הנמצא (Langemark) לאנחמארקלכפר 



מצדו השני שם נמצא בית עלמין קטן ומטופח בו  ונצא ,בתים פסטורליים של לבנים אדומותובהם המנומנם 

קבורים עשרות אלפי חיילים גרמנים )רובם לא מזוהים( בקברי אחים. חלק לא מבוטל מהנופלים הגרמנים 

הטמונים כאן היו נערים צעירים וחסרי כל הכשרה צבאית, שהופקדו בידיהם של מפקדים צעירים ולא מנוסים 

 .1914במהלך הקרב הראשון של איפר, בשנת ונשלחו לקרבות חסרי כל תכלית 

גבעת "בתור  ראשונההנמצאת מדרום לעיר הקטנה ונודעה עד מלחמת העולם ה (Hill 60) 60גבעה ניסע אל 

עם בתי לבנים נעימים, שמדשאות מטופחות מפארות "... גבעות נמוכות עטורות חורש וכפרים קטנים, האוהבים

אותנו בדרכנו אל הגבעה הקטנה, שמיקומה האסטרטגי על מסילת הרכבת הפך אותה ליעד  ילוו את חזיתותיהם,

נחשק ששני הצדדים נאבקו עליו. בגבעה נשוטט בין תעלות, בונקרים ומכתשים שנוצרו על ידי מוקשי ענק שנועדו 

 לפנות את שטח ההפקר שבין החזיתות לפני הסתערות רגלית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ונהנית, ירוקות גבעות בין רוגע נחל גדות על בשלווה הנחה ,הסמוכה (Ypres) איפראל  קצרה הדרךמכאן 

 מאה לפני מסביבה שהתחוללו מדם העקובים הקרבות סדרת על, וכלל כלל מרמזת שאינה נעימה מאווירה

 מעטרות חלונותיהם שאת, נמוכים לבנים בתי ניצבים המרוצפים רחובותיה שלאורך, הרגועה העיירה .שנים

 אותה והעמיד והטקסטיל הבדים סחר בה פרח עת, הביניים בימי שגשוג של ימים ידעה, פרחים של אדניות

 וסביבותיה כשהעיר, 1 -ה העולם מלחמת בזמן דווקא לה בא פרסומה עיקר אך, וגנט' ברוז עם אחד בשורה

 תקועה והייתה הגרמנים של הלחימה מערך לתוך שבלטה, ובלגיים צרפתים, בריטים כוחות של" מובלעת" היו

נטייל בין אתריה היפים של העיר הקטנה והציורית, שרבים ממבניה ההיסטוריים חרבו  .בגרון עצם כמו להם

בכיכר השוק את סיורנו נפתח  ושוקמו בעבודת נמלים קפדנית בשנים שאחריה. ,ב"מלחמה הגדולה"

בארים ובתי קפה  ,מוקפת בחנויות אלגנטיות, ממנה התחילה העיירה את דרכה. הכיכר המרוצפת ההיסטורית

"אולם נמצאים כמה מהמבנים המרשימים של איפר, כמו  לכיכר מסביב .נעימים עם מקומות ישיבה בחוץ

מבנה גותי מרשים בן כשמונה מאות שנים עם מגדל שעון כביר, ששימש כשוק  ,(Lakenhalle)הנודע הבדים" 

 נוכלובית העירייה ההיסטורי, בו  ;הייתה העיר הקטנה מרכז סחר חשוב לסוחרי בדים וטקסטיל בימי הביניים, עת

לגובה  קתדרלת סט. מרטיןיטראז'ים היפים. ברחוב הסמוך ל"אולם הבדים" מתנוסס הצריח של ולהתפעל מהו

 והצריח שלה הוא אחד מהגבוהים בבלגיה. 1,370נחנכה בשנת  המרשים של כמאה מטר. הקתדרלה היפהפיי

הפלמי, ומצד אחר שלה  הרנסנאסשל כיכר השוק נמצא היכל בית המשפט, השוכן במבנה בסגנון מעברה השני 

"אנדרטת , או בשמו הרשמי, (Menin) בשער מניןמכאן נצא לביקור  .נמצא הרחוב בו שכן שוק הדגים הישן

 50,000 -מ, המעוצב כשער ניצחון אדיר, אשר ניצב על גדת התעלה המקיפה את מרכז העיר ומנציח יותר איפר"

  ומקום קבורתם אינו ידוע. 1 -של צבאות הקומונוולת' שנהרגו באזור בתקופת מלחמת העולם ה לוחמים

 ת נפשם למענה., נערך טקס זיכרון בשער ובו מודה העיר איפר לאלו אשר מסרו א20:00כל ערב, בשעה 

 נמצאים שם השוק-כיכר לאזור ובעיקר הקטנה העיר של האופי מלאי ברחובותיה לשיטוט נקדיש הערב את

 ... איכותיים שוקולטיירים ואפילו טובה בלגית בירה המגישים ביתיים בארים גם כמו, קפה ובתי מסעדות כמה



 אראס )צרפת( - איפר 06.1892. ,ישישיום  ,4יום 

, הנמצא כעשרה קילומטר מדרום לעיירה. בכיכר השוק Mesenעם בוקר נעזוב את איפר ונצא לכיוון הכפר הקטן 

המנומנמת של הכפר ניצב פסל מעניין של חייל בריטי וחייל גרמני הלוחצים ידיים בהיסוס וחשש, כשכדורגל 

הנוגעים ללב שהצליחה להצמיח המרגשים ו מהרגעיםמונח בדיוק ביניהם... הפסל מספר את סיפורו של אחד 

התופת של קרבות מובלעת איפר, הלא היא "הפסקת האש של חג המולד", שנולדה והתהוותה באופן ספונטני 

לחלוטין בין חיילים בריטים וגרמנים שהחליטו לקחת הפסקה קצרה מפסטיבל ההרג האינסופי ולחגוג את חגם, 

שיאה של הפסקת האש המאולתרת הייתה החלפת המתנות מבלי לבקש רשות מהמפקדים, או מאף אחד אחר... 

שנה  100ושהונצח, בדיוק  (No Man's Land)וכמובן משחק הכדורגל הידידותי שנערך בשטח ההפקר  ,והברכות

אתר  ,(Uefa Monument)א" "ציון "אּופָּ בגם  נבקר .מאוחר יותר, על ידי התאחדות הכדורגל האירופאית, אופ"א

בית עלמין צנוע לצד בריכת מים ו ביותר וסביבו שרידי תעלות, שדות מעובדים ושדרות עצים ומטלטל מרגש

 קטנה.

ובקליפ המרגש  (Joyeux Noël) "חג מולד שמח"אירועי "הפסקת האש של חג המולד" מונצחים בסרט הצרפתי 

 ושל החייל הגרמני..., בו מגלם הזמר את דמותם של החייל הבריטי Pipes of Peaceלשירו של פול מקרטני, 

 

כרי דשא מטופחים ורוגעים לצד הדרך ובטבורו מגדל גבוה, עם  לפארק קטן ויפהלאחר נסיעה קצרה נגיע 

בסגנון אירי, הבנוי אבנים גסות ונראה כלא קשור לנוף הארכיטקטוני הכפרי של פלנדריה ואכן, מדובר על פארק 

אנדרטת אל  נמשיך בנסיעה דרומה שהתחוללו באזור.המנציח את פועלם של החיילים בני אירלנד בקרבות 

 .ניאו קלסי השוכנת במבנהלזכר החללים שמקום קבורתם לא נודע,  ,(Ploegsteert Memorial) פלוגסטירט

בו קבורים, זה ליד  Hyde Park Cornerמעברו השני של הכביש, ממש מול האנדרטה, ישנו בית עלמין קטן בשם 

 זה, חיל יהודי בריטי וחיל יהודי גרמני...

עם חציית הגבול לצרפת נמשיך אל מתחם אדיר מימדים המנציח את חללי הקרבות הקנדיים סביב גבול צרפת. 

 מהווה תזכורת מוריקה לאחד הקרבות החשובים ביותר של הצבא הקנדי.  ווימי רידג'הרכס הקרוי 

, אזור ארטואהאראס, בירתו ההיסטורית של  .שבצפונה של צרפת (Arras) אראסבנסיעה עד לעיר  נמשיך

השוכנת על מפגש של שני נהרות קטנים, ידועה בזכות הארכיטקטורה היפה שלה, הכוללת מבנים רבים בסגנון 

 הבארוק הפלמי ולצדם מבנים מודרניים. 

: פיאצה רחבה מרוצפת אבן, המשתרעת (Place des Héros) "כיכר הגיבורים"מרכזה של העיר סובב סביב 

למרגלותיו של בניין העירייה המפואר בן חמש מאות השנים ובה בתי קפה מסוגננים ושוקקי חיים )בעיקר בערבי 

 . ארוחת ערב ולינה באראס.הקיץ(

 



 אראס והסביבה  8.06.130 שבת, יום ,5יום  

, הנמצא מדרום (Carrière Wellington) מחצבות וולינגטוןאנו מתחילים את יומו החמישי של הטיול במוזיאון של 

כבסיס  , שימשוכוחות מדינות ההסכמהוהותאמו ע"י  שהורחבו ,קרקעיות-מחצבות תתהבעבר, למרכז העיר. 

מכאן נצא לטיול ברחבי העיר  ."קרב אראס", שנודעה יותר מאוחר בשם 1917למתקפת הפתע של אביב יציאה 

 .ולה חזית קלאסית, עם עמודים רומיים וגמלוןשנה  260 -שנבנתה לפני כ בקתדרלה של אראס,הנעימה. נעבור 

הארכיטקט  ,סבסטיאן דה וובאןעל ידי  17 -, שנבנתה במאה ה(Arras Citadelle) מצודת העיר נחלוף על פני

על ידו כחלק מ"חגורת ברזל"  ביצורים שנבנו 12קבוצה של והייתה חלק מ ,לואי הארבעה עשרהמלך הצבאי של 

, השוכנת בסמוך למצודה ומוקדשת, איך לא, לחללי באנדרטת אראסנבקר גם  שנועדה להגן על הממלכה.

  ומקום קבורתם לא נודע.1  -מדינות ההסכמה שנפלו בקרבות על העיר וסביבתה במלחמת העולם ה

 

, הנמצאת כחמישים ק"מ מאראס (Cambrei) קמברהלאחר ארוחת הצהריים נצא לכיוון דרום מזרח, אל העיר 

 נמשיךושלידה נערך, במלחמת העולם הראשונה, הקרב הראשון בהיסטוריה בו נעשה שימוש מוצלח בטנקים. 

: שריד של טנק בריטי (Deborah)את "דבורה" ננסה לראות לכפר קטן ורוגע הניצב במקום בו היה שדה הקרב ו

  , כוסה בעפר והתגלה מחדש בסוף שנות התשעים...נפגעשהשתתף בקרב, " 4אמיתי מדגם "מארק 



"שער נראה את  שלה היסטוריה עשירה, ששורשיה נעוצים בתקופה הרומית,, בעיר קמברה במהלך הביקור

, שהיה חלק ממערך הביצורים של העיר בימי הביניים ואת הקתדרלה של קמברה, שנבנתה בסביבות פאריס"

האבן, שבתי -מבנים היסטוריים המעטרים את רחובותיה מרוצפי כןו ,הקלאסית יפהפיי-ולה חזית ניאו 1700שנת 

 .(Amiens) באמייןלינה קפה נעימים פרוסים לאורכם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמיין  07.181.  'א , יום6יום 

אֶמל-ּבּומונְט עם בוקר נצא אל האזור הכפרי של , הנמצא חצי שעה נסיעה דרומית לאראס (Beaumont-Hamel) הָּ

: אחד מהקרבות הגדולים, הקשים והאכזריים "הקרב על הסום"ומהווה את שער הכניסה אל קו החזית של 

בו ניסו כוחות מדינות ההסכמה לבצע מתקפת ענק על קווי החזית הגרמניים  ,ביותר שחווה המין האנושי מימיו

  ולהבקיע אותם, אך שילמו מחיר קשה מנשוא בחיי אדם ובפצועים.

 ההפקרנוכל לסייר בשטח  ,(Newfoundland Memorial) פאונדלנד-ניו חיילילזכרם של  ,המרשיםבאתר ההנצחה 

(No Man's land) שנותר, ולחוות את שדה הקרב, הסתערו הלוחמים הבריטיים אל עבר שוחות הגרמנים שדרכו 

  בדיוק כפי שהיה עם שוך הקרבות, עם שוחות, תעלות, שרידי תיל ומכתשים שפערו הפגזים.

, מונומנט טיפווָאל, אנדרטה נוספת לזכר האירים שנפלו בקרבות סום, ונגיע אל "מגדל אולסטר"נמשיך אל 

-לה מכאן נמשיך אל העיירה לוחמים שמקום קבורתם לא נודע. 73,000 -דיר ממדים המנציח כהיסטורי א

טונות, וסימן את תחילת הקרב על הסום. בהמשך  27, בה נשתמר מכתש ענק שנוצר ע"י מטען חבלה בן בואסיל

 . אלברבעיירה ו במוזיאון הסוםנבקר 

 .ללינה באזור אמייןנחזור למלוננו 

  



 אמיין וסביבתה 1807.2. 'ב, יום 7יום 

ושבה גם נולד  ,ז'ול ורןונצא לשוטט בעיר הציורית אמיין, שבה התגורר הסופר בעל החוש הנבואי נתרווח היום 

. מרכזה העתיק של העיר נעים להפליא ובו הרבה "מדרחובים" שלאורכם עמנואל מקרוןנשיא צרפת הנוכחי 

 קלאסיים מרשימים בני מאתיים שנה ויותר... -דקו, כמו גם בניינים ניאו-מבנים בסגנון האר

חנויות אלגנטיות ובתי קפה מקסימים, הצופים אל רחובות העיר, הופכים את השיטוט באמיין ביום שמש לחביב 

 במיוחד.

 ,מן הגדולות והיפות מסוגהבאמיין. הקתדרלה,  סיורהאדירה, המהווה את גולת הכותרת של ה בקתדרלהנבקר 

ראשו של ועל פי המסורת נמצא בה  לואי התשיעינבנתה בימי שלטונו של  ,לארכיטקטורה גותיתהמהווה מופת 

חזר ממסע זה כאשר  (Wallon de Sarton) ואלון דה סרטוןמקונסטנטינופול בידי לכאן הובא ש, יוחנן המטביל

 הצלב הרביעי.

, ובו שפע של בתי לבנים ועץ (Saint-Leu) רובע סן לומשתרע  ,נהר הסוםבין התעלות הרוגעות של , בסמוך

כמה וכמה בתי קפה קטנים ואינטימיים, גלריות במקום . כפי המושכים אליהם צעירים בוהמייניםישנים וססגוניים, 

 המשלבבשייט  הר והתעלות המסתעפות ממנוהנעל להנאתנו נשוט בצהריים . מיוחדות וחנויות לעתיקות ווינטג'

 . םארוחת צהרייגם 

 .אמיין באזורלינה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תל אביב -בריסל  -אמיין  3.07.18 'ג, יום 8יום 

עם בוקר נעזוב את המלון ונצא לכיוון בריסל. בדרכנו עוד נספיק לבקר בכמה מאתרי הקרבות המאוחרים של 

נטוס הביתה  -. נמשיך לבריסל, נגיע לשדה התעופה ובשעה היעודה , וכן בשכיות חמדההחזית הדרמטית הזאת

 ...מלאי רשמים מסעירים וחוויות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ערות: ה

תכנית הטיול מציינת נקודות פוקוס בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינויים עקב נסיבות  .1

משתנות, ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת 

 המקצועי של צוות הטיול. 

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

 .הסר ספק, בחדר תהיה מקלחת או אמבטיה(

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או מקומות  .3

 הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן להבטיח חדר מסוים במלון. 

 . הלוך ושובלנוסע,  40$ום של כרוכה בתשל)חלון, אמצע או מעבר(  במחלקת תיירים בחירת מושב .4

 . הלוך ושובלנוסע,  5$41כרוכה בדמי טיפול של  ביציאת חירוםזמנת מושב ה .5

 בהתאם לזמינות וללא עלות. ולבחור הושבהשעות לפני ההמראה  24יתן גם להמתין עד נ .6

את לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון, או  .7

נחזור ונדגיש כי  .חברת התעופהבית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב, בקשהה

ובית המלון היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הה

  המקומות שביקשתם.באפשרותנו להבטיח שאכן תקבלו את  ואין בלבד,

 הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.אספקת ארוחות מיוחדות לפי דרישה,  .8

חשוב: עליית הביקוש העולמי לטיולים גרמה לתחרות מתמדת על מקומות בטיסות ובבתי המלון  .9

בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמות מראש, שאינן מוחזרות. על מנת לוודא 

אם הנכם מעוניינים להשתתף  -תנו להציע כי שירותי הקרקע והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרו

 נא הקדימו הרשמתכם. -ביטול זה 

 V.I.P תשלומים ללא ריבית והצמדה וטיפול 10אירו,  75הנחה בסך  לרישום מוקדםהטבות מיוחדות  .10

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת  -ביציאה מהארץ 

 טל"ח                                                                               הדרכונים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :12.1731.עד הטבות מיוחדות לנרשמים 

 בנתב"ג! V.I.Pתשלומים וטיפול  10אירו הנחה,  75

 אירו הנחה לנוסע 30: 1-11.01.18הנחה לנרשמים בין 

  .1.01.15הוא מי שנסע איתנו לחו"ל אחרי  "תבל "קשרי תרבות מטייל מתמיד עם 
 .אירו לכל טיול נוסף מאז 10 ועוד, עבור הטיול הראשוןאירו  25הנחה נוספת בסך המתמיד:  למטייל

  :המחיר כולל

 פריסלישירות  על-אל טיסות טיסה:

 כוכבים 3 -ו 4, 5 ברמת לינה:

 חצי פנסיון ועוד ארוחת צהריים אחת :כלכלה

 בתכנית על פי המפורט תחבורה:

הדרכה: שני מדריכים מסגל ההדרכה של "קשרי 

ומלווה אדמיניסטרטיבי תרבות תבל"  

 בארץ מורחב מפגש הכנה -

 הכוללת אוזניות אישיותמערכת שמע קבוצתית  -

 כל האתריםל דמי כניסה -

 כולל ארוחת צהרייםבאמיין שייט  -

 השירותים המקומייםנותני ל תשר -

אירו הנחה  75 - 12.1731.עד לנרשמים 

תשלומים ללא ריבית והצמדה  10למטייל, 

 בנתב"ג. V.I.Pוטיפול 

 :המחיר אינו כולל

 אירו 496תוספת לאדם בחדר ליחיד:  -

 ובטחון כפי שיקבע בסמוך ליציאה  מיסי נמל, דלק  -

  (דולר 96 -: כ1712.12. -נכון ל)  

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית    -

 , טלפוןהכביסה, שתיי אופי אישי:הוצאות בעלות  -

 .וכו'(בידור   

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של -

 הסמינר.  

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר הכולל -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל -

 מומלץ גם להוסיף ביטוח. (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

 הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול  

 )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל   

 .(הטיולאו לחפציו במהלך   

 למטייל ליום( € 6 -תשר למדריכי הטיול )נהוג כ -

 ותשלום נהלי רישום
 הרשמה:

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74הרישום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן 
 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09פקס. , 6888-211-072.  טל' קשרי תרבות תבלאו במשרדי 

 .כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:

במשרדי "קשרי תרבות  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,הודעת הביטול, ** אפשרות ביטול:
הם אינם ניתנים . מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, )יש לוודא קבלת ההודעה(תבל" 

 .לשינוי
למטייל דמי רישום אירו  75ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחיר  אלא אם ,)שלא יוחזרו בשום מקרה( וטיפול
 .רישום והטיפולבפועל לדמי ה

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%לפני היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה  30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14מטייל המבטל בין  •
 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •
 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 6 -יטול החל מ במקרה של ב •

 טל"ח      .טיילים משלמיםמ 20ה', שאינם ימי חג או ערב חג.  יציאת הסמינר מותנית במינימום  -ימים א' ימי עבודה: 
 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהטוח יהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת ב להביטובשל דמי ** 

פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה יש לוודא ש .רישום
, יתאים לכם פוליסת יואל זיו, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"סוכנות הביטוח אנו ממליצים  ראשונה.

 למטיילי קשרי תרבות תבלנסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 
מייצוג וליווי אישי מול חברות הביטוח בעת  ו. כך תיהנלכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ומאפשרת ביטוח 

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

 

 tarbut.co.il-dialog@k , 5742888-09פקס.  , 2116888-072טל':                                          

 מטיילים 30 מעל בקבוצה של בחדר זוגי אירו למטייל 2595 :עלות החוויה

 מטיילים 25-29אירו למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  2695                    

 מטיילים 20-24אירו למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  2895                    

 

 

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער

 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           
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 פרטים אישיים - 2018 לבלגיה צרפת הרשמהטופס 
 13.12.2017, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________ספר דרכון: _________מ

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ____צמחוני / רגיל / אחר: ____ :בטיסות ארוחות

 מועדף ושב בטיסה: חלון / מעבר / מבקשה ל*

 __________________ :(אל על) מס' נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________פר דרכון: _______מס

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 _______ות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: _ארוח

 מועדף  : חלון / מעבר /בטיסה שבמובקשה ל*

  __________________: (על-אל)מס' נוסע מתמיד 

 לא מעוניין    מעוניין                                                   הלוך וחזור נוסעדולר סה"כ ל 40הושבה רגילה כרוכה בתשלום  *

 לא מעוניין                מעוניין          חזורהלוך ולנוסע דולר  541כרוכה בדמי טיפול של  ביציאת חירום הזמנת מושב* *

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

 ____________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: ___

,          ________________פקס: __________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ______________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר  עוזי טאובר  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

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

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

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.המלון, 

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולהביטול בכפוף לתוכנית התנאי הרישום ו .4

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

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

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

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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 2עמוד 

 כספים - 2018 צרפת-לבלגיה הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2595 € *          הסכום לתשלום:

 (1712.31. עד -75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (11.01.18-1 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (496 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______             : 1סה"כ מטייל 

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

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

 (1+2מטייל )  דולר __________    הושבה במטוס:   

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2595 €  *         הסכום לתשלום:

 (31.12.17 עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (11.01.18-1 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                 : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

 בקשות מיוחדות: ___________________________

________________________________________

  לאדם בחדר זוגי. € 2695 משלמים מטיילים 25-29 -המחיר ל . ומעלה מטיילים משלמים 30עבור לאדם בחדר זוגי * המחיר 

 לאדם בחדר זוגי. € 2895מטיילים משלמים  20-24 -המחיר ל

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד  **

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

 ______________________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

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

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 800 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

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

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

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

 להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(. , ניתן1731.12. עדתשלומים לנרשמים  10)מים תשלו_____  ב:

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

 המופיע בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

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

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  בלשהתקעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

 למען הסר ספק:יש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי 

 לתשומת ליבכם:

מהלך הטיול, ימתין במוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל ל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.אוטובוס או להמטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2סע שם נו

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