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 תדרוך בטחוני

 שוהים.אנחנו על חוקי המדינה בה מירה ש .1

ריכוזי קהל והפגנות. הימנעות ממקומות עם בצירים ראשיים, מוכרים, מוארים ושאינם מבודדים. תנועה  .2

 ונוספים.חבר/ה עם פות לשהות עדי

 ו/או שיח קולני בעברית. בטרמינל, באוניברסיטה וכד'(ובי, מוויכוחים פוליטיים )בל ותהימנע .3

 על ידיך, ולא במונית מזדמנת ראשונה שהנהג פנה אליך. אישית שימוש במונית שהוזמנה  .4

 א להשאיר ברשות פקיד הקבלה. ל -זכור לקחת חזרה את הדרכוןבהרשמה למלון, ל .5

 .ROOM SERVICEלהימנע ככל האפשר מהזמנת המלצה  .6

, להשתמש בעינית ההצצה והשרשרת בדלת יש ,)כולל בעלי מקצוע( מלון לאדם לא מוכרלא לפתוח דלת ב .7

 .להתקשר לקבלה במלון

 לפתוח אותן ולבדוק שלא טופלו. –לאחר הפקדת המזוודות בשמירת חפצים  .8

 בדלפק הקבלה בלבד, ממקור משלוח מוכר.  –קבלת דואר/חבילות  .9

 של הקברניט. בחנייה קצרה, אין לצאת מהמטוס. בקש את חסותו –במקרה של נחיתה במדינה אסורה  .10

 המלצה: צילום דרכון וכרטיס אשראי בנייד או עותק קשיח. .11

 

 :אירועים המחייבים דיווח לשגרירות

 הסתבכות עם החוק ופתיחת הליך פלילי 

 ניסיון לפיגוע/חשש למעקב/ חיפוש שאינו שיגרתי 

 ניסיון חטיפה   

  בטלפוןקבלת הודעה אנונימית חשודה/ איום 

 אובדן/ גניבת דרכון 

  אירוע פלילי/ תאונת דרכיםפגיעה פיזית 
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 דרכי התנהלות ותדריך תרבותי

 התנהלות מכובדת והולמת המותאמת למשלחת המייצגת את מדינת ישראל, בזמנים פורמליים ולא פורמליים.  .1

 השתתפות מלאה בכלל חלקי התכנית, ללא חריגות. .2

 בדגש על מפגשים חגיגיים. מותאם, מכובד/פורמלי -קוד לבוש .3

 דקות לפני... 5עדיף  -שמירה ודיוק על מסגרת הזמנים .4

 שימוש בניידים, קשב מלא ושמירה על כללי השיח.לא ל -במהלך המפגשים .5

 שיח ידידותי של הקשבה, שמירה על קשר עין ועל המרחב אישי. -בפגישה או בקבלת פנים  .6

, לא להרים (לא לקטוע ולהיכנס לדברי השני) סיום הדברים הנאמרים דהקשבה ע -ניהול שיחה באופן מכובד  .7

 את הקול, לפנות לצד השני בשם תואר )מר/גב'( ובשם המשפחה ובמילות נימוס. 

 משאלות פרטיות, משיתוף בפרטים אישיים מידי, משיח תלונות ומהבעת רגשות מוגזמת. ותהימנע .8
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 מידע שימושי

 המלון:כתובת וטלפון 

Strand Palace Hotel 

372 Strand, London WC2R 0JJ  

+44 20 7379 4737 

 
 : LSEכתובת אוניברסיטת 

Houghton Street, London WC2A 2AE, UK. (Covent Garden) 

 

 בלונדון: חיוניים טלפונים

 + 44חיוג  אזור

 999אמבולנס, מכבי אש, משטרה 

 

 :שגרירות ישראל בלונדון

 Palace Green W8 2כתובת: 

 +  44 20– 95795000טלפון: 

 /http://london.mfa.gov.ilאתר: 

 uktisrael@fco.gov.ukאימייל: 

 

 :אבידות במוניות

 /https://www.met.police.uk -כתוב מה אבד בתיאור מדויק ל

 

 :אבידות ברכבת התחתית או באוטובוסים

 property-contact/lost-and-https://tfl.gov.uk/help -לפנות ל

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/search?q=hotel+Strand+Palace+London&rlz=1C1GCEA_enIL758IL758&oq=hotel+Strand+Palace+London&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.154944j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://london.mfa.gov.il/
mailto:uktisrael@fco.gov.uk
https://www.met.police.uk/
https://tfl.gov.uk/help-and-contact/lost-property
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London to Go Out…  Enjoy! 

 התמצאות:

  :אפליקציה מומלצת של מפת העיר ותחבורה ציבוריתCityMapper. 

  (destinationיודעים את כיוון הנסיעה לפי היעד )עקרון מארגן להתמצאות: תמיד 

 :כל מסלול ברכבת התחתית מסומן בצבע קו שונה והנסיעות הן לפי כיווני השמים

Northbound  ;צפונה =Southbound  ;דרומה =eastbound  ;מזרחה =westbound .מערבה = 

  לתת טיפ. אפליקציה מומלצת להזמין מונית: נהוג  -במוניתבסיום נסיעהUBER. 

 

  :כשר

  :מרכזים יהודיים וישראליםGolda's Green, Hendon . 

 http://chabad.co.ilכתובת אתר האינטרנט למציאת בתי חב"ד בלונדון: 

 מה שכשר בלונדון באפליקציה:  כלKLBD - Kosher London Beth Din 

 

 תרבות:

  :לכל ההצגות והמופעים בלונדוןhttps://www.londontheatre.co.uk 

 מומלצים: 

 ....הופעות ומיוזיקל 

 The Lion King  

 Mamma Mia  

 Matilda  

 Les Miserables  

 The 39 Steps )קומדיה( 

 The book of Mormon )קומדיה( 

 The Curious Incident of the Dog in the Night  )דרמה( 

 STOMP  )מופע דומה למיומנה( 

 the sleeping beauty )בלט קלאסי( 

 

 :האטרקציות של לונדון 

 אחד הגשרים המפוארים בלונדון ה -גשר מגדל לונדון-Tower bridge .הוא מקום שלא כדאי לפספס ,

 מקום מרתק בפני עצמו. -זהו גשר מרשים מאוד, שבסמוך לו נמצאת גם מצודת לונדון

http://chabad.co.il/?template=shluchim&ssloc1=england&ssloc2=all&cont=5&ssloc3=london
https://www.londontheatre.co.uk/
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 מבנה עתיק ומרשים מאוד שתורם רבות למראה העיר ונח ממש על גדות נהר התמזה  -בניין הפרלמנט

יג בן' הידוע, שנחשב זה שנים רבות הגדול. זהו הבניין שממנו מתרומם גם השעון המפורסם בעולם, ה'ב

 לסמלה המובהק של העיר.

 London eye-  ממש מעבר לנהר, בגדה הנגדית לזו שעליה ניצב בניית הפרלמנט, נמצא הגלגל הענק של

 .1999גלגל מפואר ועצום שמספק נקודת תצפית נפלאה לכל מי שחפץ בכך, מאז  -לונדון 

 לם ניתן להתרשם מארמון פעיל, שוקק חיים, שעוד נמצאים במעט מאוד מקומות בעו -ארמון בקינגהאם

בו בני אדם, מלכים של ממש. זה הוא ארמון בקינגהאם, ארמונה של מלכת אנגליה. הארמון וסביבתו 

 מרשימים מאוד וכמות האנשים שמגיעה לאזור מהווה הזדמנות למפגשים לא צפויים ומהנים.

 בה נערכים מופעים מלהיבים לצד הפגנות סוערות. רבים מהכיכרות הידועות של לונדון -כיכר טרפלגר ,

 רואים במקום הזה כמרכז העיר מבחינת רמת הפעילות שבו.

 מוזיאון מרשים לאומנות, אשר מארח יצירות של אומנים רבים מכל רחבי אירופה.  -הגלריה הלאומית

 הזה.אם אתם חובבי אומנות ומוזיאונים, מומלץ שלא לוותר על הביקור במוזיאון 

 

 זו לא הפעם הראשונה...לונדון, גם למי ש  

 Belgravia 
 Little venice 
 Two temple place 
 Postman's park 
 Smithfield market 
 Maltby street market 
 Sky garden 
 Harry Potter studios – Watford 
 Notting Hill  
 Shoreditch )עם/בלי סיור אמנות מודרך( 
  Camden market 
 house-kenwood 
 Stonehenge 
 Q gardens )מגדל עם נוף מלמעלה על לונדון( 
 מוזיאון ויקטוריה ואלברט 

 

 וצפייה בדיבייט בפרלמנט הבריטי:  יםמידע לגבי סיורhttp://services.parliament.uk/calendar/ 
  סיור בעקבות סופרים )כשעתיים( המתחיל מTotenham court road station 
  באתר  –סיורים חינם בלונדוןFree Walking Tours London )צריך לתת רק טיפ( 
 

  עתיקים מאוד(:פאבים מומלצים )חלקם 
 The mayflower pub 
 The prospect of whitby 
 Ye olde cheshire cheese 
 Ye olde mitre 
 The nags head 
 Lamb and flag 

 

https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/425658-english-heritage-kenwood-house
http://services.parliament.uk/calendar/
https://www.freetour.com/london?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_London%20-%20Free%20Tours&utm_term=free%20walking%20tour%20london&gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTZEVVO8g4XxpNLCR92fJsdrCQiet-oLR41ZMBLV8KYxrJq8PpyEUQBoCRUYQAvD_BwE
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 :מוסיקה חיה 
 Oliver' s jazz bar 
 Pizza express jazz club 

 
 :שופינג 

 PRIMARK 
  :בגדים לתינוקותmothercare   
 פארם: -סופרBoots 
  מוצרי איפורSephora 
 זול יחסית ומקום מעולה לרכוש מתנות  -אקססוריזaccessorize  
  :סופרwaitrose, M&S 
  :כלבו בריטי קלאסיMarks and Spenser (M&S   ) 
  :יקר אך מרשיםJohn Lewis,  Fenwick 
  :בגדים  "קולים" למתבגריםRiver Island 
  :רשת בתי קפהPrat a Manger 

 
 

 וינים אודות ענפי הספורט השונים:מוזיאונים מצ 
  מוזיאון הטניס בוימבלדון 

  מומלץ לרכוש כרטיס למשחק רוגבי, לחוויה ספורטיבית  –מוזיאון הרוגבי בטוויקנהאם )למתקדמים ממש

 אותנטית(.

 נמצאים גם בית הכנסת הגדול של לונדון וגם אולפני אבי  מוזיאון הקריקט בלורדס )ולא רחוק מהלורדס

 רוד המפורסמים מהתקליט של הביטלס(.

 


