
 ט"תשע, ב אייר"כ
 7102 ,מאי 72                                                                                                                                   


  ,יובבישראל'חבריארגוןיוצאיקובלומצ

 
 ,שלום רב

 
 :יהיוםשתאריכיהביקורבקובלבקיץהקרובהשתנווהםהרינולהביאלידיעתכ

3102ביולי32-32,(כולל)ימיםשלישיעדשבת 

 

                      .באמצעות חברת התעופה האוקראינית, מישראל ללבוב ובחזרהטיסות תהיינה ישירות ה

 .(שגם תדריך חלקית) דוברתעבריתואוקראינית,מלווה-מדריכה הסיור יתבצע באוטובוס צמוד עם נהג ותהיה

סטוריה של יהודי קובל ויוכל גם ימכיר היטב את ההה, ר הארגון לשעבר"יו ,צבירזיהיהבקובלהמדריךהראשי

 .במציאת מידע משפחתי למשתתפי הסיור לסייע

 .תושבת המקום ודבריה יתורגמו לעברית על ידי המלווה של הקבוצה, תהיה מדריכה יוב'במצ

 

 .(עשוי להשתנות בהתאם לגודל הקבוצה) יורו 730 ת הוא/המחיר למשתתף

 .ונותרוכמהמקומותפנויים משתתפים 16 נכון לעכשיו מונה הקבוצה

שלא יוחזרו במקרה של ביטול  ,ב"דולרארה27דמיקדימהבסך יתבקשו לשלם מיידית, ים להצטרף/המעוניינות

 .ת/מצד הנרשם

 

(לסרוק)לצלם,למלא,ישלהדפיס ,בהמשך את טופס הרישום המצורף

    anatpsh@gmail.com-לזה"ולשלוחלדוא

 

mailto:anatpsh@gmail.com


 יוב אוקראינה'טופס רישום לטיול שורשים בקובל ומצ

23-2.2.31023

 

 Family Name (as in passport)  (כמו בדרכון)שם משפחה 

 First Name (as in passport)  (כמו בדרכון)שם פרטי 

 Date of birth  תאריך לידה

 Place of birth  ארץ לידה

 Passport number  מספר דרכון

 Place and date of issue  ותאריך הנפקת הדרכוןמקום 

 The validity of the passport  תאריך פקיעת תוקף הדרכון

 Address in Israel  כתובת בישראל

 Telephone number  טלפון בית

 Moble phone number  טלפון נייד

  מזון בטיסה
 (מחקו את המיותר)

  ללא דרישות מיוחדות  /  צמחוני   /כשר

 
Kosher   /  vegetarian  /  

 with no special requirements 
Special food request on the flights 
(Delete the unnecessary) 

 ת במלוןויטחדר ומ
 (מחקו את המיותר)

 , חדר בודד
 לא/    כן  :מיטות נפרדות חדר כפול

 

 
   Single room 

Double room Twin beds: Yes / No 
Room and beds at the hotel 
(Delete the unnecessary) 

 

 

 

 

 

 

 



20.3.2019 
 
 

(המועדטרםשינוי)יוב'ביקורבקובלומצראשוניתשלהתכניתהה
 

                                                                                                                                                            
21.7.2019                                                               

 טיסה בחברת התעופה האוקראינית
 03:51 – 03:51 קייב  -  תל אביב

 70:11 –02:33    לבוב  -   קייב 
 (במימון עצמי)ארוחת ערב . העברה למלון בעיר לבוב
. תושבת לבוב, עברית ואוקראינית דוברת, ימתין לקבוצה אוטובוס ממוזג ומדריכה בשם נלי   שדה התעופה של לבוב

היא גם תסייע . שיכלול הפסקות קפה, ללוח הזמנים אחראיתימי הטיול ותהיה  3נלי תדריך את הקבוצה במהלך 
  בהמרת מטבע ובמציאת מסעדות לארוחות הצהרים והערב

  הקפה ומי שתייה בנסיעות על ידי המשתתפים עצמם, הארוחות  ישולמו כל, מלבד ארוחות הבוקר
 
 

22.7.2019 
 ארוחת בוקר במלון

 נסיעה של כארבע שעות לקובל
 ביקור בגיא ההריגה ביער בכובה

. למלון בקובל נסיעה, הוולדימירסק' ברח, חדש"ביקור באתר אחסון מצבות שנעקרו במלחמה מבית הקברות ה
 ארוחת ערב

 
23.7.2019 

 ארוחת בוקר במלון
 חוברת מידע על האתרים תחולק למשתתפים. בעיר קובל( לשעבר)באתרים יהודיים   יום סיור

 ת ערבארוח. לינה בקובל
 

24.7.2019 
 ארוחת בוקר במלון

 (נסיעה קצרה)יוב 'נסיעה למצ
 (מספר שעות ככל שיידרש)יוב 'סיור באתרי זכרון במצ

  יוב'חזרה ממצ  יוכלו להישאר בקובל והאוטובוס יאסוף אותם בדרך, שירצו בכך,יוצאי קובל 
 .נסיעה ללבוב

בברודי נותר מבנה מעניין . בעיר ברודי, שעתיים-ל שעהתהיה עצירה בדרך ללבוב וביקור ש, אם לוח הזמנים יאפשר
 ובית קברות ששוחזר עם מצבות יהודיות מקוריות של בית כנסת

 לינה וארוחת ערב בלבוב
 
 

25.7.2019 
 .ארוחת בוקר במלון

 עם נלי, חצי יום של סיור מודרך בלבוב
 העברה לשדה התעופה של לבוב

 02.51 -  03.51  קייב  -    לבוב   :טיסה בחברת התעופה האוקראינית
                                                     77.21 - 02.51  תל אביב -קייב 

 
************************************************** 

                                           









 :מחירים
 איש עניין להשתתף בו 77הביעו , יוב'טיול שרשים לקובל ומצ בתגובה להודעה הראשונה בענין - הערה*

 איש 71החישוב הוא לקבוצה של 
  :מחירים

 
 יורו 251  זוגי ת בחדר/מחיר הטיול לנוסע
 יורו  031תוספת   -ליחיד ת בחדר/מחיר הטיול לנוסע

 מלווה-מדריכה, ימים 3אוטובוס ממוזג ל , (לינה וארוחת בוקר)בתי מלון ,מסי נמל, טיסות כולל המחיר
, דמי כניסה לאתרים, הוצאות אישיות למיניהן, הפסקות קפה, ארוחות צהרים וערב, ביטוח רפואי אינוכולל המחיר

  לנהג ולמדריכה( טיפים)דמי שירות 

 (ת יבטל/במקרה שהנרשם לא יוחזרו אך, נכללים במחיר הטיול)  ת/דולר למשתתף 23  -דמי קדימה 

חברת התעופה תשמור עבורנו את המקומות רק למשך השבוע  .הקדימה נועדו להבטיח את הטיסותדמי : שימו לב
 הקרוב

 7102במרץ  72עד  ,כלומר

 .כשנדע את מספר המשתתפים הסופי, את פרטי המלונות נודיע רק לאחר ביצוע ההרשמה
 

  
  את המקדמה ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית

     פרלמוטר-מתבקשים להתקשר בהקדם האפשרי אל ענת שבו ות/המעוניינים

 anatpsh@gmail.com                                                                  1313551212: טלפון

 

 

 ,בברכה
 בישראל יוב'ומצ לבארגון יוצאי קובאחראית קשרי חוץ , פרלמוטר -ענת שבו 

 
 

mailto:anatpsh@gmail.com

