
 
 
 

                      
- םידוהיה םישרושה תובקעבו בהזה תזיג ץראב לייטמ רנימס

 היגרואיג
 תוליל 7/םימי8

 
 .רתויב תיחרזמה תיאפוראה הנידמה איה ,היגרואיג :ינרדומה ימוקמה המשב וא ,היזורג
 לש 90-ה תונשב סרקש יטייבוסה םלועהמ  קלחה תייה םינש תורשע ךשמבש הנידמ  תאז
 םירעפ םילשהל הסנמש הנידמ .הברחו  תכסכוסמ ,תלצונמ התוא ריאשה תמדוקה האמה
  .יברעמה םלועה םע
 .לארשי ץרא תשודקבו הירוטסיהב ףתושמה ןמ הברה םידוהילו םיגרואיגל
 תידוהיה תוחכונהו םירהו תורעמ ,םיעיתפמה היפונ תא , תוקיתעה הירע תא הלגנ ונלויטב
 .םוקמב הרורבה

 
 

 :תוסיט
LY 5109 29/7/19 TLV-TBS 21:30-01:05           

 LY 5110 06/08/19 TBS-TLV 02:15-03:50           
 רויסה תינכות
 
 יסליביט-ביבא לת - 19/29/7 'ב-םוי
 .ריעב וננולמל רשי הדשהמ עיגנ.היגרואג תריב יסליביטל הרישי הסיטב סוטנ
 יסליביטב ןולמב הניל

Hotel Hotel Citadines /המוד וא 
 
 יסיאטוק- -ירוג- החיצסילפוא -יסליביט 30/7/19- 'ג םוי

  היגרואיג לש היפרגואיגו הירוטסיה -םילגלג לע האצרה
 רהנ תודג לע תאצמנה החיצסילפואל ךישמנו יסליביט תא בוזענ רקוב תחורא רחאל 

 .זקווקב רתויב םיקיתעה בושיה תומוקממ דחאל תבשחנ וז תורעמ ריע .יראבקטמה
 הנגהל ןכו ,הנידמה תריבכו רוזאה יטילש לש םבשומ ריעכ השמיש םייניבה ימי תפוקתב
 .םישבוכ תואבצו םיפקות ,םיערופ ינפמ
  התיה ריעב.ותיבב םקוהש ןואיזומב רקבנ.ןילאטס לש ותדלוה ריע-ירוגב רקבנו ךישמנ
  םוקמב תסנכה תיבבו  ריעה לש ידוהיה עבורב רקבנ,הלודג תידוהי הליהק

 תיבב רקבנ .היגרואיגב הלדוגב היינשה ריעה,יסיאטוקל יתרמיא זוחמ תריב לא עסינ  
 הליהקה גיצנ שוגפנ רשפאה תדימב( הנטקה תידוהיה הליהקה זכרמ תא הוויהש תסנכה
 תלארדתק ידירשבו  )הריפסל 12-ה האמהמ( יטאלג רזנמל ךישמנ )םוקמב הליעפ ןיידעש
 .תימלוע תשרומ ירתאכ וקסנוא י"ע וזרכוה רשא יטרגב
 יסיאטוקב ברע תחוראו הניל

Hotel Tskaltubo Plaza / המוד וא 
 

  ינאירוקב-ימו'גרוב-סואתימורפ-יסיאטוק 31/7/19 -'ד םוי
 היגרואגב םידוהיה לע םילגלג לע האצרה
 םיפיטנ תרעמ איה הרעמה,סואיתומורפ תרעמב רוקיבל עסינ ריעב ףסונ רצק ימארונפ רויסו רקובה תחורא רחאל
 .תויטסרק תועפותב הרישע תיטסרק

 יממ םועטל לכונ.הפהפי ןוינק בלב רשא ימו'גרוב  תמסרופמה אפרמהו תואצחרמה ריע לא ךישמנ רוקיבה םותב
 העיסנב םייסנ קתרמה םויה תא.היגרואגב רתויב לודגה,ימואלה קראפב ילגר לויט ךורענו םימסרופמה ימו'גרוב
 לש הבוגב תאצמנש ינאירוקב טיקהו יקסה תרייעל,ןטקה זקווקה סכרבש םיינטחמה תורעיהו יניפלאה ףונה לא

 .ילאקצסינאירוקב רהנה תדג לע רטמ 1700
 ינאירוקבב ברע תחוראו הניל

Hotel Banguriani /המוד וא. 



 
 ינאירוקב-החיצטלחא-היזדרוו-ינאירוקב 01/8/19--'ה םוי
 זכרמ,החיצטלחא הרייעב ףולחנ ונכרדב.היזדרו תורעמה ריע-היגרואגב םיאלפנה םירתאה דחאל לויט םוי ונינפל
 ריע,היזדרו לא םיקתרמ רבדמ רפס יפונב ךישמנ.םויה דע הב רמתשנש תסנכה תיב תא הארנו רבעב ידוהי

 ךפהו ודועיי תא רתאה הניש הרמת הכלמה לש התפוקתב.םייאבצ םישומישל הדעויו רהה עלצב הבצחנש תורעמ
 ..ינאירוקבב וננולמל רוזחנ רוקיבה םותב.וקסרפ ירויצב םירטועמ םהיתוריקש,תויסנכו םירזנמ ובו יתד זכרמל
 
 .ינאירוקבב ברע תחוראו הניל
 
 
 
 יסליביט-הטחצמ-ינאירוקב -02/8/19-'ו םוי

 השדחה הריבה יסיליביטל  הנשיה הריבה -הטחצמ ןיב
, שגפמ דיל תנכושה הטחצמ ה הקיתעה הריב  ןוויכל עסינ רקובה תחורא רחאל

 תידוהיה הליהקל הבורקו הרושק ריעה לש הירוטסיהה.יווגראו ירווקטמ תורהנה
 דחא,המישרמה ילבוח'ציטווס"יחה דומעה" תייסנכב רקבנ.היגרואיגב הנושארה
 םידירש הבו 11 -ה האמב התנבנ וז הייסנכ .וקסנוא לש תימלועה תשרומה ירתאמ
.םיכלמ ירבקו תוירוקמה תואקסרפהמ  
 ברע תחורא תארקל ןגראתנו וננולמל עיגנ,יסליביט הריבה ןוויכל ונתעסינב ךישמנ

.ןולמל ךומסב הדעסמב תבש  
 יסליביטב ןולמב הניל

המוד וא/   Hotel Hotel Citadines  
 

 
 יסליביט -03/8/19-תבש םוי

 1500 לש  הירוטסיה תלעב הריבב ילגרה ונרויס תא ליחתנ רקובה תחורא ירחא           
 םינבמהמ םשרתנו ותוא הצוחה ירווקטמה רהנו ריעה לע תיפצתל הלענ.םינש
 הארנ,תוירויצה ויתואטמסב לייטנ,קיתעה עבורב רקבנ.םימודאה םהיתוגגו םיקיתעה
 תיב תא,ריעה החמצ ונממ ירוטסיהה רתאה ,תירפוגה תואצחרמ תא
 םעה תונלבסל למסכ ינשל דחא םידומצה דגסמהו הלרדטקה,תסנכה
 הקיתעה הייסנכה-הבמאס תלרדטקו הליקרנ רצבמב ונרוקיב תא ךישמנ.יגרואיגה
 תמסרופמ יכה הרדשבו היגרואיג לש ימואלה ןואיזומב םג רקבנ.יסליביטב רתויב
 ונינפב ףושחי רשא ילבטסור הטוש– םסרופמה ימואלה ררושמה לש ומש לע ריעב
 ימואלה ןורטאיתה,טנמלרפה תיב םהיניבו הכרואל םיבצינה םיראופמה היניינב תא
 .הצרא הרזח ונתסיטל הפועתה הדש ןוויכל אצנ צ"החא .הרפואה תיבו

 .רולקלופ עפומ יווילב תיממע תיגרואיג הדעסמב החורא ונל הפצת ברעב
 יסליביטב ןולמב הניל

 
 ירואדוג-יגבזאק-יסליביט  -04/8/19-'א-םוי

 שעגה רה תולגרמל תנכושה הנטק הרייע,יגבזאק ןוויכל אצנ רקובה           
 הנוכמה היפיפי ךרדב רובענ םשל ונכרדב .היגרואיגב והבוגב ישילשה,יגבזאק
 הדנימצ תייסנכ לא הלענו חטש יבכר לע הלענ ריעל ונתעגה םע.תיאבצה ךרדה"
  רוקיב רחאל.םישרמה גבזאק רהל תחתמ תמקוממה)"שודקה שולישה"(הבמאס
 .יטלאווג ילפמב רוצענ ךרדב, ירואדוגל ךישמנ
 .ריעב וננולמל עיגנ
 יריאדוגב ברע תחוראו הניל

Hotel Gudauri Loft /המוד וא 
 
 ביבא לת-יסליביט-ירואדוג-05/8/19 'ב-םוי
 .ריעב ונרויס תא םילשהל ישפוח ןמזמ הנהנ ריעל העגהה םע,יסליביטל הרזח ונכרד תא ליחתנ רקובהב תחורא רחאל
 .ביבא לתל הרזח ונתסיטל הפועתה הדשל ונכרדב ונחנא ברע תארקל
 
 



 :לויטה ריחמ

 )םיפתתשמ 25 םומינימ ( 1240$-יגוז רדחב םדאל ריחמ
 245$ -דיחי רדחב םדאל תפסות
 הרומת סיטרכב םימלשמל םיפסונ החנה 5% ףסונב

 
 

 ללוכ רויסה ריחמ
  תוליל 7/םימי8 •
 .יסליביטל תורישי תוסיט •
 .רויסה לכ ךלהמב דומצ סובוטוא •
 .הבוט תוריית תגרדב ןולמ יתבב חוריא •
 .היגרואיגל החמומה דומצ ילארשי ךירדמ •
 .תינכותה יפל םירתאל תוסינכ •
 .יסליביטב ברע רויס •
 .רולקלופ עפומ ללוכ תינכותב עיפומה יפל תודעסמו תונולמב ברע תוחורא •
 םיפי'גב העיסנ •
 יסליביטב םיירהצ תחורא •
 . םוי לכ עסונ לכל רטיל 0.5 לש םימ קובקב •
 .תורישה ינתונל םיפיט •
  )םינושה םישיאה תונימז יפל םייוניש ונכתיי ( תינכת יפל םישגפמ •

 
 
 

 ללוכ וניא ריחמה
 העיסנ חוטיב •
  .ישיא יפוא תולעב תואצוה •
 .תולבס •
 ללוכ ריחמה ףיעסב עיפומ אלש המ לכ •

 
 םולשת יאנת
  תאזו -10/4/19ה ךיראתהמ רחואי אלו המשרהה םע ריבעהל שי 250€ ךס לע המדקמ
 .הסיטב םוקמהו רויסב תופתתשהה תא חיטבהל תנמ לע
 . 20/6/19 ךיראתה דע תיביר אלל םימולשת 2 דע םלשל ןתינ םולשתה תרתי תא
 .יארשא סיטרכב 2% לש תיבירב םלשל לכוי םיפסונ םימולשתב ןינועמ חוקלהו הדימב
 םיאנת םתוא יפל  תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 םיפסונ םיטרפ
 

 ,הצובקה שגפמב םיפתתשמל ונתניי יללכ עדימו לויטה לולסמ לע תיללכ הריקס ,םינכדועמ םיטרפ :הצובק שגפמ
 .לויטה ינפל םייקתיש
 תוירחאב ןה ותכראה וא/ו ןוכרד תאצוה .האיציה םוימ לחה תוחפל הנש יצחל ףקות רב ןוכרדב דייטצהל שי :ןוכרד
  .הסינכ תרשאב ךרוצ ןיא ילארשי ןוכרד ילעבל .דבלב עסונה
 

 ןיא וללה םימיב םא םג ,ץראל הרזחה םוי תאו ץראהמ האיציה םוי תא ללוכ רויסה ימי רפסמ :רויסה ימי רפסמ
 ,ב"ויכו תינכתב םייופצ יתלב םייוניש וא/ו תוסיטה ינמז חולב יוניש בקע ,רויסה ימי רפסמ הנוש םא .םירויס תינכת
 לויטה ימי רפסמל יסחי היהי אל יונישה יכ תאזב רהבומ .התחפהל וא/ו תפסותל םאתהב רויסה ריחמ ןכדועי

 .יונישה בקע התחפוה וא הרבחל הפסונש לעופב תולעל םאתהב םא יכ ופסונ וא ותחפוהש
 

 איבהל םייושע הפועתה תרבחב יוניש וא הפועתה תרבח ידי לע השעייש תוננכותמה תוסיטה חולב יוניש :תוסיט
 ןכתית תוסיטה חולב יוניש לע העדוה .ךכל םאתהב ןכדועי רויסה ריחמ .לולסמב םייונישלו רויסה ךרואב יונישל
 .רתויב הרצק הארתהב



 םיריחמה יאנת יפ לע לוטיב ימדב ביוחי ליעל םיטרופמה םייונישהמ יתוהמ אל יוניש בקע לויטל ותאיצי לטביש עסונ
     .םימסרופמה
 

 :תוסיט לוטיב ימדו תוגירח תוסיט
 םיבייח ,הפועת תרבח התואב ,הרזחה דעיב וא הרזחה ךיראתב תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה םיעסונה
  .הרקמ לכל םאתהב םיטרפ .תפסותב
 
 ריחמ לע תפסות ומלשי לויטה לש תיתצובקה הסיטה תרגסמב םיבלתשמ םניאו ל"וחב רויסל םיפרטצמה םיעסונ
 הסיטב הרושקה הקסעב תולולכ םינפה תוסיט םהבש םירקמב .וטנ הסיטה ריחמב וכוזי וא הסיטה אלל לויטה
  .דרפנו אלמ ריחמב םינפה תוסיט תא שוכרל לויטה תלחתה תדוקנב הצובקה תא שגופה עסונה שרדיי ,ל"ניבה
 תוניל ןיגב וכוזי אל תיתצובקה הסיטה תרגסמב םיבלתשמ םניאש וא תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה םיעסונ
  .רוזחב וא/ו ךולהב הפועתה תורבח ידי לע הליל תוינחב תונתינה
 

 יתוריש ריחמ .ל"נה ךיראתל ןוכנ ,הפועתה תורבח תוינידמ לעו םיפירעת לע ססובמ תוסיטה ריחמ :םיריחמב יוניש
 םירקמב .ינקירמאה רלודה תמועל ץרא לכב םינושה תועבטמה לש ןיפילחה ירעש לע ,רתיה ןיב ,ססובמ עקרקה
 לש יוניש וא/ו ל"וחב וא ץראב םישדח םילטיה/םיסמ תלטה וא/ו ללוכה ריחמה לש ל"נה םיביכרה תורקייתה לש
 םולשת םליש לייטמה םא םג ,ללוכה ריחמה תא ןכדעל תוכזה הרבחל הרומש - ח"טמה תמועל ןיפילחה ירעש
  .אלמ וא יקלח
 
 תובזוע וא תמדקומ רקוב תעשב דעיל תועיגמה תוסיט לש הרקמב :םהמ האיציו ןולמה יתבב םירדחל הסינכ
 לש רחואמ יוניפ וא )םהמ קלחל ולו( םירדחל תמדקומ הסינכ לבקל ץמאמ הרבחה השעת ,תרחואמ ברע תעשב
 וא העגהה םע דימ םירדחה תא קפסל תבייחתמ הניא הרבחה ,הרקמ לכב .תועש המכב)םהמ קלח ולו( םירדחה
 .הסיטה דעומ דע םירדחב תרחואמ תוהש רשפאל
 
 

 לוקיש יפל םא ,רתויב הרצק הארתהב ףא ,יקלח וא אלמ ,רויסה לוטיב לע עידוהל םיאשר היהנ ונא :םוריח יבצמ
 תוברל ,ונב תויולת ןניאש תוביסנב ,ועוציבב הנכס וא העינמ הרצונש וא ועצבל ןתינ אל טלחומהו ידעלבה ונתעד
 הרקמ לכב .ב"ויכו םוריחו המחלמ יבצמ ,עבט יעגפ ,תופגמ ,תוכמסומ תויושר לש תויחנה ,תוערתה ,תותיבש לשב
 לש הרקמב .יקלחה וא אלמה לוטיבה בקע תומיענ יאל וא ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל םיארחא היהנ אל ונא ,רומאכ
 ,ליעל 3 ףיעסב טרופמה ןורקיעה יפל םילקשב ,לעופב הרבחל ומלושש םיפסכה לייטמל ורזחוי ,רומאכ אלמ לוטיב
 לטוב םא .רזחה הרובעב הלביק אל רשאו )הרבחה לש תובייחתה תוברל( הרבחה האיצוה רשא האצוה לכ זוזיקב
 הרבחה רשא ולא זוזיקב ,דבלב לצינ אל רשא עקרקה יתוריש רובעב םימולשתה לייטמל ורזחוי ,יקלח ןפואב לויט
 ולוחי ,ליעלד תוביסה ןיגב תוברל ,לויטל ותאיצי תא לטבל טילחי לייטמ ובש הרקמ לכב .רזחה םרובעב לבקת אל
 .לוטיב תורשפאל עגונב ןוריחמב תוטרופמה תוארוהה ויבגל
 

 ךלהמב ףתתשמל םרגייש ,שוכרל וא ףוגל ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל תיארחא היהת אל הרבחה :חוטיבו תוירחא
 וא םיכמסמ וא הדובכ לש ןדבוא ,הבנג ,הנואת ןיגב תוברל ,איהש הביס לכמ ,וב םייוניש וא ולוטיב בקע וא רויסה
 בייח לייטמה אהי ,לייטמה רובעב יהשלכ האצוה הרבחה האיצוה םא .םניגב איצוהל ףתתשמה לע היהש תואצוה
 .שוכרלו ףוגל םיאתמו אלמ חוטיב ורובעבו ומצעב שוכרל בייחתמ ףתתשמה .הרבחל הלש האלמ הבשהב
 
 

 ןעטמו יאופר חוטיב
 םרט תויאופר תוביסמ םילוטיב תוסכל תנמ לע ,העיסנה תנמזה םע דימ ןעטמו יאופר חוטיב שוכרל ונתצלמה
 .העיסנה
 .םכלש חוטיבה ןכוס ךרד וא ונכרד תאז תושעל ונתורשפאב
 

 


