
 

BLI MED HJH PÅ TUR TIL 

ISRAEL 

MØT IMMIGRANTENE PÅ HJEMMEBANE! 

11.-18. MARS 2020 

 

Program og påmeldingsskjema 

 

Bildet er fra en tidligere HJH-tur 



HJH-tur til Israel 11.-18.mars 2020 

30 års arbeid for immigrantene – møt dem på hjemmebane i Israel 

Dette er en unik sjanse til å være med HJH til Israel og besøke prosjektene, møte immigrantene og se 

Israels mangefasetterte ansikt! HJH feirer 30 år i 2020 – og det vil vi markere med en flott tur til 

Israel.  Dette er en annerledes og unik tur. Fokuset vil være på å møte immigrantene og se HJHs 

prosjekter. Vi kommer til å ha base i Netanya første del av turen, så i Jerusalem og i Beersheva ved 

slutten av turen. Hver dag, unntatt lørdag, reiser vi ut med buss og guide og får se og oppleve Israel 

fra innsiden. 

11.mars - onsdag 

Vi flyr fra Oslo til Tel Aviv via Warsawa. Vel fremme i Israel blir vi møtt med buss på flyplassen og 

kjører til hotellet vårt i Netanya. 

Hotell i Netanya. 

12.mars – torsdag 

Vi starter dagen med å bli litt bedre kjent med hverandre, før vi reiser til Selah Israel Crisis 

Management Center i Tel Aviv. Der får vi høre om arbeidet deres for kriserammede immigranter og 

ikke minst får vi et møte med fadderprogrammet vårt. Derfra reiser vi videre til det jemenittiske 

kultursenteret for å møte jemenittiske immigranter. Vi spiser lunsj sammen der. På ettermiddagen 

reiser vi for å møte ungdommer som går til Net@s undervisningsprogram i teknologi og data. Middag 

på hotellet. 

Hotell i Netanya. 

13.mars – fredag 

I dag får vi blant annet møte etiopiske unge voksne i TELEMs program på kibbutz. Cirka 25% av unge 

etiopiere står i fare for å falle utenfor samfunnet. Vi får reise til en av de 17 kibbutzene i programmet 

for å se og høre mer, før vi setter snuten sørover og reiser til Jerusalem. Det er fritid til shopping når 

vi kommer frem. Fredag kveld starter den jødiske Shabbat (sabbat) og vi møtes til felles 

shabbatmåltid med fellessamling først. 

Hotell i Jerusalem. 

14.mars – lørdag 

I dag er det fri tid på dagtid – kanskje du vil ta en tur, eller oppleve en jødisk gudstjeneste eller ta en 

tur langs promenaden. Vi hjelper til med å foreslå aktiviteter hvis du ikke vet hva du ønsker å gjøre. 

På ettermiddag/kveld møtes vi til middag på hotellet og samling med tradisjonell havdalah-seremoni 

(avslutning av jødisk shabbat) med påfølgende kulturell underholdning. 

Hotell i Netanya. 

15.mars – søndag 

Vår festdag i Jerusalem. Dette blir en dag fylt med flotte opplevelser. Vi skal blant annet besøke 

Knesset, Israels parlament. Senere på dagen blir det festkveld der vi skal feire HJHs 30 år med virke 

for jødiske immigranter til og i Israel. 



Hotell i Jerusalem 

16.mars – mandag 

I dag blir det fritid på morgenen, før reiser vi sørover til Yeruham. Yeruham var en av de første 

planlagte byene i Israel. Det er et fascinerende sted å få oppleve hvordan Israel har klart å motta så 

mange immigranter. Her får vi bl.a. møte russisktalende immigranter som får deltar i undervisning og 

får støtte fra organisasjonen Atid Bamidbar. Vi skal også senere på dagen få møte organisasjonen 

Katef lekatef (skulder ved skulder) som hjelper nye immigranter ut av økonomisk uføre.  

Hotell i Beersheva 

17.mars – tirsdag 

Vi reiser til Sør-Israel i dag. Vi skal få høre om sikkerhetssituasjonen ved grensen til Gaza og med 

egne øyne se hvordan innbyggerne i Israel lever. Vi får møte etiopiske immigranter ved 

absorberingssenteret i Kfar Ibim. Vi skal også møte pionerungdom i Ayalim studentlandsby som er 

med på å bygge lokalsamfunnet i sør. På ettermiddag skal vi få besøke ELEMs ungdomsklubb som 

hjelper rotløs ungdom. På kvelden samles vi til avslutningskveld for turen vår. 

Hotell i Beersheva 

18.mars - onsdag 

I dag er tiden kommet for å reise tilbake til Norge. Vi spiser frokost og reiser tidlig til flyplassen med 

buss og sier farvel til Israel for denne gang. 

 

Ytterligere informasjon om program, turledere og guide: 

Programmet over er ikke en fullstendig beskrivelse av turen, men gir et godt innblikk i det vi skal få 

se. Programmet kan endres uten forvarsel. Dette er en 30 årsjubileumstur og vi jobber for at turen 

skal bli fylt med gode og meningsfylte opplevelser og møter med immigrantene i Israel. For mange er 

shopping og bading en hyggelig avveksling i ferien, så vi legger opp til en del fritid, slik at man på 

egenhånd kan gjøre det man ønsker. Turledere og guide kommer gjerne med forslag eller slår følge. 

Noen av kveldene vil det være sosiale samvær med forskjellig innhold. Vi ønsker å formidle flere sider 

av israelsk hverdag. Du får se med egne øyne de utfordringene jødene står overfor og hvordan gaver 

til HJH blir brukt. I løpet av turen vil du møte mennesker med lokalkunnskap og forskjellig bakgrunn. 

Til sammen danner de mosaikken Israel. 

Den enkelte deltager står fritt til å velge å stå over en eller flere programposter. Et godt og 

innholdsrikt program kan kanskje være for mye for noen, og da er det bare å velge det man helst vil 

delta på. Det er helt i orden å ta en ekstra pause, hvis man føler for det. Vi anstrenger oss for å lage 

en inkluderende og hyggelig tur. Det er ingen hindring å komme på turen alene. 

Reiseledere: Øyvind Bernatek og Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl. Øyvind Bernatek har vært involvert i 

HJH i mange år, og kjenner prosjektene inn og ut. Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl har vært i Israel 

mange ganger og har også tidligere være gruppeleder på turer til Israel. 

Guide i Israel: Hildegunn Egdetveit. Hun er norsk, snakker hebraisk og er sertifisert turistguide i 

Israel. 

 



Praktisk informasjon: 

Pris: 19.500 kr 

Flytider:  

Til Israel: Avreise fra Oslo 11.mars kl.10:40. Ankomst i Tel Aviv kl.20:10. 

LO 482  11MAR  Oslo - Warsawa      1040 1240    

LO 155 11MAR Warsawa – Tel Aviv 1525 2010   

Fra Israel: Avreise Tel Aviv 11:25. Ankomst Oslo kl.18:55. 

 LO 156 18MAR  Tel Aviv - Warsawa  1125 1425   

 LO 483 18MAR  Warsawa – Oslo      1645 1855  

Det er tilknytningsmuligheter med fly fra andre steder i landet. Hvis dette er noe du ønsker, ta 

kontakt med oss, og vi kan gi mer informasjon om dette. Pris på tilknytning har ligget på mellom 1600 

og 1900 kroner. 

Det er mulighet for å utsette returen, hvis man ønsker flere dager i Israel og reise hjem på egenhånd. 

Ta kontakt hvis dette er noe du ønsker, for å forhøre deg om mulighet og pris. 

Hotell: Vi bor på gode, men ikke luksuriøse hotell. 

Inkludert i prisen: fly tur/retur Oslo-Tel Aviv med en bagasje 23 kg og en håndbagasje 8 kg, 

hotellrom, alle måltider i Israel (frokost, lunsj og middag) unntatt lunsj når det er friformiddag (maks 

2), inngang alle steder i programmet, transport i Israel, norsktalende guide, tips til guide og 

hotellbetjening samt flyskatt og avgifter på inntil 1600 NOK.  

Ikke inkludert i prisen: Reiseforsikring, evt enkeltromstillegg, evt tilknytningsfly, mat og drikke på 

fly/flyplass, lunsj på friformiddag. Alle reisende må ha reiseforsikring. Pass også på at passet ditt er 

gyldig i minimum seks måneder etter at reisen er over. 

Prisen er basert på to personer i dobbeltrom. Hvis du ønsker enmannsrom er dette mulig mot et 

enkeltromstillegg. 

Påmeldingsfrist og depositum/betaling: Bindende påmelding til HJH gjøres ved å sende inn skjemaet 

til post@hjhome.org og innbetaling av halvparten av deltakerprisen, som depositum, 9750 kr (+evt 

enkeltromstillegg og flytilknytning), er 1.desember 2019. Dersom man melder seg på og så av igjen 

før 5.desember kommer et gebyr på 1000 kr.  

Resterende deltakeravgift, 9750 kr (+evt enkeltromstillegg og flytilknytning), betales innen 4.januar. 

Ved manglende innbetaling 4.januar kanselleres reisen og man får ikke tilbake innbetalt depositum. 

Forbehold: Turprisen er regnet ut fra dagens priser, og vi tar forbehold om endring i valutakurser, 

devaluering og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på 

drivstoff eller lignende. Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 18 betalende deltakere. 

Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi 

har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler fra 

flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. Praktiske opplysninger og informasjon 

sendes alle påmeldte i god tid før avreise. 

For spørsmål, ring: 22362170 eller send oss en epost til post@hjhome.org 
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PÅMELDING HJH ISRAELREISE 11.-18.MARS 
2020 

  

Fornavn:   

Mellomnavn:   

Etternavn:   

Kjønn:   

Gateadresse:   

Postnummer og sted:   

Telefonnummer:   

E-postadresse:   

Fødselsdato:   

Matallergier:   

Andre allergier:   

Tilleggsopplysninger (helse e.l.):   

    

Nærmeste pårørende:   

Navn:   

Telefonnummer:   

E-postadresse:   

Passnummer:   

Passutstedelsesdato:   

Pass gyldig til:   

Nasjonalitet:   

Enkeltrom (mot tillegg):   

Tilknytningsfly (mot tillegg):   

Utsatt tilbakereise til Norge:   

Ja, jeg har lest og aksepterer 
reisevilkårene 

  

Ja, jeg melder meg på HJHs reise til Israel 
11.-18.03.2020 

  

Signert:   

Dato:   



Annen informasjon du ønsker HJH skal ha i forbindelse med din påmelding: 

  



Reisevilkår: 

Generelt om turen: 

Denne turen arrangeres av Hjelp Jødene Hjem (HJH), med flybilletter gjennom Plussreiser og opphold 

og reise i Israel gjennom Keren Hayesod. 

Generelle vilkår: 

HJH forplikter seg til å gjennomføre turen etter det oppsatte program så langt det er praktisk mulig. 

Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som 

for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, 

droppe severdigheter/besøkssted o.l. HJH kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få 

påmeldte.  

Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon. For gjeldende reiseråd for Israel 

vises det til Regjeringens side for reiseråd. 

Påmelding og betaling 

Påmelding skjer via innsending av skjema til HJH enten via epost eller i posten.  

Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra turen, må det 

betales gebyr på 1000 kr hvis det avbestilles før 5.desember.  Etter 5.desember betales ikke 

depositum tilbake. 

Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med 2 fakturaer fra HJH. En faktura for depositum 

på halvparten på turen som må betales innen 1.desember 2019 og en faktura med restbeløpet som 

forfaller 4.januar 2020.  

Forbehold om prisendringer 

Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de 

valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i 

valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder 

uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.  

Avbestillings- og reiseforsikring 

Alle reisende må ha egen reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer 

som ønskes. 

Pass 

Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter 

hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du 

ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.  

Diverse 

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. 

Spesielle behov må opplyses ved påmelding 

Klager 

Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det 

sendes skriftlig begrunnet klage til HJH v/daglig leder, innen tre uker etter hjemkomst. 


