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 נקודות המפנה במלחמת העולם השנייה –מוסקבה וסטלינגרד 
 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית 72
 ימים 9 – בהשתתפות המומחה ג'ון לופטוס סמינר מטייל

 
 

 
  

מבצע "ברברוסה" שבו פלשו גייסות הנאצים ימ"ש לרוסיה, כמעט והצליחו לכבוש את רוסיה ולהכניעה. 

קשה שעזר להכריע את הצבא הגרמני והן בזכות מהלכי הונאה ומודיעין רוסיה ניצלה הן בזכות החורף ה
 מעולים שגררו את הגרמנים לקרב סטלינגרד.

 
 מוסקבה וסטלינגרד:מערכות 

 2-החל הצבא הגרמני במבצע "טייפון" לכיבוש מוסקבה, המבצע הגיע לנקודת המיצוי ב 1941באוגוסט 

נגד אשר סימלה את קץ  בא האדום במתקפת הבירה עת פתח הצק"מ מ 30במרחק  1941בדצמבר 
 ההתקדמות הגרמנית ברוסיה.

 
הייתה זו מערכה על הגישה לשדות חמישה חדשים.  כהסטלינגרד, שנמש מערכת ה' החל42בספטמבר 

 במתקפת  בנובמבר, אחרי ששני הצדדים ספגו אבדות כבדות, פתחו הסובייטים 19-בהנפט של הקבקז. 
 ם ונתבדו תקוותיהם לכבוש את שדות הנפט.ותבוסה צורבת לגרמני , אשר הסתיימה בכניעהנגד

 

יתלוו מומחים וחוקרים אשר יעשירו אותנו בידע, בשחזור התקופה, בהונאה המודיעינית ובמהלכי לסיורינו 
 הקרבות.

 
*** 

 

בטיול אחד קשה ביותר להקיף את המסורת הצבאית העשירה של רוסיה. המוזיאונים הממלכתיים 
בפרברי מוסקבה. עד לא מכבר אתרים האסורים לביקור  –בגודלם, ממוקמים בקובניקה ובמונינו העצומים 

להיסטוריונים צבאיים ותיירים נלהבים מהמערב, גם כיום נדרש אישור מיוחד לבקר בהם. בדומה, מוזיאון 
באתרי נבקר "המלחמה הפטריוטית הגדולה" והמוזיאון המרכזי של הכוחות המזוינים. בנוסף כמובן 

 התיירות הרגילים והמפורסמים בשתי הערים הנ"ל.
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 מוסקבה –תלאביב  - אוגוסט 9 יום ד',: 1 יום
 לאחר הנחיתה העברה לבית המלון. מוסקבה.לניפגש בנמל התעופה בן גוריון משם נטוס 

 

 מנזר נובודיבינצ'י, הר ההשתחוות, מדרחוב ארבאט -אוגוסט  10 , : יום ה'2יום 
ם, האמנים והפוליטיקאים. מצביאי, בו קבורים גדולי הנובודיביצ'י נבקר בבית הקברות הצמוד למנזרנצא לסיור ם היו

אתר חדשני המשלב בית כנסת, מסגד וכנסייה.  -נמשיך לפארק הניצחון שבו ממוקם "הר ההשתחוות" )פוקלוניה( 
ב ארבאט התוסס בו מוצגים עבודות של אמנים נבקר במוזיאון "המלחמה הפטריוטית הגדולה". בערב נשוטט במדרחו

 לאחר מכן נבקר בבונקר המלחמה של סטלין באיזמאילובו. .מקומיים
 

  קרמלין, מוזיאון נשקייה, בית הכנסת המרכזי, מוזיאון הכוחות -מוסקבה  -אוגוסט  11 ',ויום : 3יום 

חם ובמוזיאון הנשקייה המכיל את ות שבמתלבאחת הקתדר -במתחם הקרמלין  סיורל צא, נארוחת הבוקרלאחר 
אוצרות ארמון הצארים. נראה את הפעמון שלא צלצל ואת התותח שלא ירה. נמשיך לכיכר האדומה, המאוזוליאום של 

בו גום. נבקר בבית הכנסת המרכזי -אנדרטת אש התמיד וכל)סיור חיצוני כולל הקיר בו קבורים גדולי האומה(. לנין, 
נחזור למלון  .הכוחות המזוינים, הסוקר את התפתחותו של הצבא הרוסי, מראשיתו ועד ימינוונסיים בביקור במוזיאון 

 .ונתארגן לשבת

 
   מוסקבה  - אוגוסט 12, יום שבת: 4יום 

  נקדיש את  השבת להרצאות ולסיור רגלי בסביבות המלון.
 

 מטרוסיור , בורודינו מוזיאון, מוזיאון פושקין, מוסקבה, המוזיאון בקובינקה - אוגוסט 31, 'איום : 5 יום
ק"מ ממוסקבה( עם האוסף העצום של רק"ם  50בוקר ניסע לביקור במוזיאון השריון בקובינקה )האחרי ארוחת 

נבקר במוזיאון בורודינו, ולמוסקבה  נחזורממלחמת העולם השנייה, אשר עד לאחרונה היה סגור למבקרים מהמערב. 

נבקר בתחנות הרכבת התחתית . 1812-הצבא הרוסי לצבאו של נפוליון ב פנוראמה מרשימה של הקרב המפורסם בין
נסיים במוזיאון פושקין, מקום משכנם של אוצרות התרבות המערבית של של מוסקבה המהוות מוזיאון כשלעצמן. 

בערב נוכל לצאת למופע פולקלור  .19-מוסקבה, כולל אוצר הזהב שגילה שלימן בטרויה העתיקה בסוף המאה ה
 לום(.)בתש

 

   בירת רוסיה  וולגוגרד )סטלינגרד( -מוסקבה  - אוגוסט 41, 'ביום : 6 יום
לאחר הנחיתה נערוך סיור, במהלכו נבקר ב"כיכר הגיבורים" עם "אש  .היום ניסע לשדה התעופה ונטוס לוולגוגרד

על הגנת העיר ומשם התמיד". נמשיך ל"בונקר מועצת ההגנה" של סטלינגרד, מקום בו התקבלו ההחלטות הגורליות 
ל"תיאטרון הדרמה", שנשאר בשלמותו מאז המלחמה ומעיד על חיי התרבות בתקופת בריה"מ. נמשיך אל תחנת 

 .בהגנת סטלינגרד ולגבעת מאמייב 62-מפקד הארמיה ה -בית החרושת למסמרים, אנדרטת המרשל צ'ויקוב  הרכבת,

 
 בשטח בנוימלחמת התשה , וולגוגרד –אוגוסט  51, 'גיום : 7יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור הכולל ביקור ב"מעלית גרעיני החיטה" ובאזור בתי החרושת "אוקטובר האדום" 
. נמשיך אל האי ליודניקוב ואתר ההנצחה. משם לאתר "שדות החיילים", ממנו נצפה על מערכי ו"בריקדי לטרקטורים"

בו אוניורמג, מוזיאון -ההגנה העירוניים ותחנת הרכבת גונמרק )מקום המפקדה הגרמנית(. נבקר במרתף הכל
ים את היום בשייט הפנוראמה )של המלחמה על סטלינגרד( וכנסיית גורודישה, בה היה ממוקם ביח"ש גרמני. נסי

 .מהנה על נהר הוולגה

 
קלץ' שעל נהר הדון  -מתקפת הנגד הרוסית והמערכה מחוץ לעיר  -וולגוגרד  -אוגוסט  61, 'דיום : 8 יום

ק"מ מוולגוגרד(, מתחם הישוב פשננקה ואתר  25-הבוקר נצא לרוסושקה, מקום בתי הקברות הרוסי והגרמני )כ
שהיו באזור(, נסייר במערך ההגנה המרכזי  47)הגדול ביותר מבין  205ה ריכוז ההנצחה האוסטרי. נבקר באתר מחנ

 6-בישוב מרינובקה שעל גדת נהר קרפובקה )היעד לחבירתם של כוחותיו המחלצים של גנרל מנשטיין עם הארמייה ה

ין על רמת של פאולוס(. נבקר בגשר על הדון, שמציין את מערכי ההגנה החיצוניים ואתר ההנצחה של טנק הסטל
 .1942לנובמבר  23 -מקום חבירת הכוחות הסובייטים המכתרים ב -הדון 

 
 תל אביב -מוסקבה -וולגוגרד  –אוגוסט  17, 'היום : 9ום י

  ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ דרך מוסקבה.לאחר ארוחת הבוקר 
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 טל"ח. -יתכנו שינויים במסלול 

 

 
 
 

 הדרכה תוספת חדר ליחיד מחיר משך הטיול תאריך חזרה תאריך יציאה טיול

SRUS0908 09/08/2017 17/08/2017 9  מייכלסוןרונה  $595 $2590 ימים 

 
 

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות: טיסות בין לאומיות הלוך ושוב וטיסות פנים בהתאם למסלול הטיול  

  1/10/16מיסים: מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 

  ומטעןבסיסי ביטוח בריאות 

 ראשונהת תיירות דרגמון: אכסון בבתי מלון בתי מל 

  כלכלה: חצי פנסיון 

 תחבורה יבשתית: אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תוכנית הטיול 

 סיורים: סיורים בהתאם לתוכנית הטיול ומדריך מקומי דובר אנגלית 

 דמי כניסה לאתרים : דמי כניסה לאתרים השונים המופיעים בתוכנית הטיול 

 ים הרצאות מומח 

 ה קבוצה: מדריך מצוות שי בר אילןמלוו 

 המחיר אינו כולל:

  :לאדם200תוספת אוכל כשר $ 

  לנוסע50טיפים לנותני השירותים בחו"ל בסך $  

  שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה לאחר תאריך

 1.10.2016 
  ועד לתשלום  1.10.2016מתאריך  2%לעומת הדולר האמריקאי מעל שינויים בשער המטבעות המקומיים

 בפועל יחולו על הנוסע

 ליום לנוסע (5ת טיפ למדריך הישראלי )נהוג לת $ 

 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות בארוחות, טלפונים וכד‘  

 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל 

 ביטוח:
פוליסה זו מכסה אתכם  יול פוליסת ביטוח בריאות ומטען ברמה הבסיסית.אנו בשי בר אילן כוללים במחיר הט

כאנשים בריאים. באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס קבוע, סובלים ממחלה כרונית כלשהי, הייתם 
מאושפזים בערב וכדומה, הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם. הרחבת 

 על אחריותכם האישית בלבד! הפוליסה היא

למי שנזקק להרחבה ויבצע אותה דרכנו, תקוזז העלות של הפוליסה הבסיסית הכלולה במחיר הטיול מהמחיר 
הפוליסה )הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך( מכסה אתכם בדמי  שתידרשו לשלם לפי מצבכם הבריאותי.

לבטל השתתפותכם מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי  ביטול )כמפורט בסעיף תנאי ביטול( גם במקרה שתאלצו

 הפוליסה.
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 רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
 

  הערות
 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ המועד בארץ, ימי א * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול

 יתווספו מחיריהן לדמי הביטול ‘, ו נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן א

 הנקובים לעיל.    
 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על חברת התעופה או 
 התעבורה.    

 שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. * יתכנו 
 * בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט

 חודשים לפחות 6-חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל *

 
 

 תנאי ביטול
  ף:$ לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוס47מרגע ההרשמה 

  ממחירו של הטיול לנוסע 30%ימי עבודה טרם היציאה לטיול :  21 - 45מ 

  ממחירו של הטיול לנוסע 50%ימי עבודה טרם היציאה לטיול :  7-20מ 

  דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון ויזה וכד 100%ימי עבודה טרם היציאה לטיול : 7פחות מ‘ 

  יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע.ה שכורטסטיסכרטיס דמי ביטול לטיסות הפנים: כל , 


