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 והיסטוריה דת , מורשת תרבותיתסמינר מטייל בין  

  

 
 בין אגדה למציאות

 תאריך יציאה: 
2.2.2020 

 תאריך חזרה: 
18.2.2020 

  יום 17

 
 :וארכיטקטורה , אמנותתרבותת מומחים להיסטוריה, בהדרכ

 
 

מלווי ים של בקורס צהמר .בוגר הסורבון בפריזהיסטוריון,  -אביהו בר איל ד"ר 

דריך בטיולי עומק וסמינרים מת, במסגרות שונות ובהשתלמויות מורים. וצקבו

 מטיילים שנים רבות. 

 
 

 

, בוגר בעל תואר שני בתולדות האמנות, וגיאוגרף דריכלא -מר איציק הרמן  

 מתמחה בשימור מבנים ומרצהמגמת מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. 

 .לאמנות ואדריכלות

 

 

שנה שהגיעה לשיאים  5,000נה מכל מה שאנחנו מכירים. זו תרבות בת ושעולם אחר,  היא הודו

בכל התחומים. בטיול המיוחד הזה בצפון הודו נחשף לתרבות הייחודית והעשירה שלהם. נבקר 

בארמונות מהאגדות, נתוודע לדתות ופולחנים שאינם מוכרים, ננסה להבין את תפיסת העולם 

דית, נתפעל מיצירות ארכיטקטוניות שתשארנה אותנו וההוויה הניות" שבאת "הרוחהמיוחדת ו

פעורי פה. נטייל בשווקים הססגוניים ונטעם ממאכלי המטבח ההודי העשיר, נתבשם מהריחות 

מהצבעוניות הססגונית של הרחוב המקומי ונצלול לנבכי ההוויה  רוהתבלינים, נסתנוו

לה מצליחה לקיים דמוקרטיה ודות כה גרב גוני בין כיצדההיסטורית ההודית כדי לנסות ולה

  מופתית.

 !!! הודוהצטרפו לסמינר מטייל יחיד מסוגו בצפון 



2 

 

 מציגים:

 הודובצפון  מטייל מקיףמינר ס

 ודת , ארכיטקטורה, אמנותיתתרבותמורשת  שלחוויה מרגשת 

  הודוהקסומים של צפון  בנופים

                                                              !ב ביותרומהטעל פחות לא מתפשרים   רק ב"קשרי תרבות תבל"

 ולאמנות , לתרבות, לארכיטקטורההיסטוריהל, להודוהמומחים  מקצועיים מדריכים שני 
 

 , בנוסף לשני המדריכים המקצועייםולפרטים לפרטת טיול הדואג/ת /מנהל* 

 

 המורחב כהדרהה צוות בזכותהעמקה לא שגרתית ורבת פנים,  

 

 המסורת ודופק החיים העכשווי של הודו הקלאסית התרבות,מיוחד למפגש עם  שגד 

 

 מרכזיים -ם כוכבי 5ברמת לינה בבתי מלון  
 

 בכדי לחסוך זמן יקר פנים טיסות 6ועוד  להילד ישירות אייר אינדיהטיסות  

 

 בדלהיומופע אור קולי  קולינריסיור  

 

 בג'אייפור ותן בוביאטרוע תמופו סרט קולנוע הודי 

 

 באודייפור שייט באגם פיצו'לה 
 

 באודייפור ומיוחד נטיתאו פולקלור מופע 

 

 באודייפורמקומי כל הודי וביקור במטבח או סדנת בישול 

 

 בוואראנסיק סדנת יוגה צחו 

 

 לביקור בטירת אמבר רכיבה על פילים 

 

 לאורך כל הטיול חצי פנסיון 
 

 רקע הרצאת ללכומפגש הכנה לפני היציאה  

 

 לקראת הטיול "קשרי תרבות תבל"בהפקה מיוחדת של  ,הודו לע מהודרתמקראה  

 

 לאישיות לכל מטייאזניות הכוללת מערכת שמע קבוצתית,  

 

 ( במהלך הטיולOptionalsאין תשלומים נוספים ) - במחיר יםכלולכל אתרי הביקור  
 

  הזמן מנוצל נטו -אין זמן חופשי במהלך הטיול  

 

 כותית ביותרם אייילית מטחבור 
 

 תמורה מלאה לכספך ! -קשרי תרבות תבל" "ב  

 ומהנה !!! פורה סמינר מטייל             
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 :תכנית הסמינר
  ידלה -תל אביב   ,20.2.2 ',איום , 1ום י

 לאומיאל נמל התעופה הבינ ישירה בטיסה הלילה בשעותנצא מת"א   

וסלמית ר מו בין עיוחד במינהעיר מציעה מיזוג מי .(Delhi) דלהישל 

 -של כ האוכלוסיים צפופה לכרך מודרני, עשיר ומטופח. עיר זו עה ותיקע

דלהי  מיליון תושבים, מהווה מרכז כלכלי, תעשייתי ופוליטי חשוב. 18

הינה מקום מרתק בה אפשר לחוות ללמוד וליהנות מאחד ההיבטים של 

 .החיים בהודו

  

  דלהי ,20.2.3, 'יום ב ,2יום 

נתחיל את סיורנו בבירת הודו.  וקרהב , בשעותלהיה בדהנחיתלאחר  

בנה ת. מגוליושלת המוני בשסר הש, הקיבקבר הקיסר הומאיוןנבקר 

של השושלת המוגולית  הקבר שלו מבשר את הבניה המונומנטלית

שבאגרה. נמשיך לאתר  בטאג' מאהאל( ששיאה 16-17)מאות 

לסיור  נצא ומשם 1948בינואר השריפה של  גופתו של גנדהי שנרצח 

שנבנתה ע"י הבריטים כבירת הודו. נראה  (New Delhi) החדשההי בדל

של הדמוקרטיה  בית הפרלמנטנראה את  .(Rajpath) "ה"נתיב המלכותיך לאורניסע ו הודו""שער  את

נמשיך למלוננו בבירת הודו.  .מתחם בית הממשלה וארמון הנשיאותהגדולה בעולם ונצפה אל 

 י. בדלהינה לורב עחת ארו

 

 דלהי ,20.2.4, 'גם וי ,3יום 

. של דלהי למסגד הגדובנתחיל את היום בהודו המוסלמית ונבקר  

סיור ר באסיה ונערוך של דלהי, הגדולים ביות לשווקיםך משינ

שיאפשר לנו לטעום אוכל רחוב הודי )מבלי להסתכן, תוך  קולינרי

במקדש  יים נבקרשמירה מירבית על ההיגיינה(. אחר הצהר

קומפלקס מודרני מגלומני שישמש כפתיחה  - (Akshardam) אקשרדם

 . ערב בדלהי תרוחלינה וא ת ההינדית.טובה להיכרות עם הד

 

 דלהי  ,5.2.20  ,יום ד' ,4יום 

"מקדש הידוע בכינויו האי של דלהי בהנתחיל את היום במקדש 

ב קוטתר לא שיךארכיטקטונית. משם נמעל שום צורתו ה הלוטוס"

ובו צריח  11 -בדלהי, מהמאה ה וןאשרהמוסלמי האתר ה -ינר מ

 -ים את היום במוזיאון מיוחד מיוחד ושרידי המסגד מאותה תקופה. נסי

ושאר חפצי חן ובו יצירות קרמיקה מדהימות  מוזיאון הסנסקריט

ל דלהי. ש קולי במבצר האדום-למופע אורבערב נצא . םמענייני

 להי. דב ברעחת לינה וארו
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                                                                     אודייפור   -הי דל ,6.2.20 ,יום ה'  ,5יום 

 באר המדרגות -נסיים את ביקורנו בדלהי במבנה מאד ייחודי 

(Agrasen Ki Bauli)ם את כל צפון הודו . מבנים מסוג זה מאפייני

 יךמששם נפיו. מוים בימהם, מדההשתמר אחד  יהדלובחה הצחי

במדינת ש (Udaipur) לאודייפור ונטוסלנמל התעופה של דלהי 

ארץ האגדות של הודו  היא רג'סטן. ארץ הנסיכים -רג'סטן 

ואודייפור היא היהלום שבכתר. לאחר הנחיתה ניסע לאחת 

. המראה לברכבהגבעות השולטות על העיר ונעלה לתצפית 

של שני אגמים שמחוברים  םלחופכנת סטן. היא שוברג'ביותר  יר היפהעה זוע מדושיתגלה מסביר 

 .ארוחת ערבל למלוננומשם נמשיך ביניהם בתעלה. הנוף עוצר נשימה. 

 

  גן העלמות -שייט באגם פיצו'לה  - ארמון המהרג'ה , אודייפור ,7.2.20  ,יום ו'  ,6יום 

 Mehrangarh) בארמון המהרג'הרתק נתחיל את היום בביקור מ

Palace) רג'סטןהוא הגדול והמפואר שבארמונות של אודייפור, ש .

בו באחד האיים שצור ונע להבאגם פיצו' לשייטלאחר מכן נצא 

בגן  קוריבל העירה רנחזו .טופח וארמון קטןמ גן יש

עלמות  48נבנה לכבודן של שהגן ,  (Sahelon Ki Bari)ותהעלמ

ות, וניצבעשם מהנתר בשווקי העיר היום ם אתנסיי .הארמון

 יים לרג'סטןשכה אופיינ בבית ספר לציורההתנהלות, הריחות והניחוחות. נתוודע לציורי המיניאטורות 

 ור.פרב באודיילינה וארוחת ע ל.ו בכלרט ולהודבפ

 

 סדנת בישול הודי - יאקלינגז' - מוזיאון הפולקלור  ,אודייפור ,8.2.20 שבת, םיו ,7ם יו 

 (Folklore Museum) הפולקלור ןמוזיאול לאחר ארוחת הבוקר נצא

ו מבט על צורות לבוש, אומנויות שונות ואורח החיים ן לנשיית

שם נבקר , (Eklingji) גז'ילינקא הן. אחר כך נסע לעיירברג'סט

ומתקיים בו פולחן מיוחד  8 -שנבנה במאה ה השיוולאל קדש מב

בסדנת  ים את היוםייפור ונסינחזור לאודשמושך עולי רגל רבים. 

 ור.פרב באודיילינה וארוחת ע. דיישול הוב

 

  ע מקומיסרט בקולנו - ג'ייפור - אודייפור ,9.2.20 ,יום א' ,8יום 

 לטיסה קצרהתעופה ה הלשדנצא  דמתמוק וקרלאחר ארוחת ב

בירת מדינת רג'סטן. ג'ייפור מכונה גם "העיר  (Jaipur) ורייפ'לג

, 18 -אה הננת מהמיר מתוכעמית. זו האבן המקוהוורודה" בגלל צבע 

מאוד רחבים כדי שתהלוכת בנויה ברחובות שתי וערב שחלקם 

בארמון  בור בהם בנוחיות. נבקרהפילים של המהרג'ה תוכל לע

 הסמוך ביםכוכפה הצובמ (City Palace) ג'הרהמהשל  העיר
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(Jantar Mantar Observatory)לראות לךת ערב נונומי. לע, שהוא מלאכת מחשבת של מחקר אסטר 

 בהודו. לינה וארוחת ערב בג'ייפור. ם ביותרהגדולי הקולנוע מבתיבחברת המקומיים, באחד סרט, 

 

 ותבוב טרוןמופע תיאו ארמון הרוחות - על פילים היבכר - ראמב טירת ,10.2.20 ,ם ב'יו ,9יום 

 ור.האז ת עלשולטה הגבעהשוכנת על  (Amber Castle) בטירת אמברלאחר ארוחת בוקר נצא לביקור 

רה נתרשם ננסה לעלות אליה על גבי פילים )מותנה באישור(. בטי

ת כדי להשיג וש במראומהארכיטקטורה המיוחדת שבה יש שימ

ן בארמונבקר אחר הביקור נחזור העירה ול .קטים מיוחדיםאפ

ששימש את נשות ההרמון לצפייה  (Hawa Mahal) חותוהר

י העיר שווקגם לזמן דיש נק הל.בתהלוכות מבלי שתתגלינה לק

א ייחודית מלאכת המחשבת שבשיבוץ אבני החן שהילובעיקר 

ינה לסעדה מקומית. מבג'סטן ונסעד המאפיין את ר ותרון בובבמופע תיאטבערב נצפה  לג'ייפור.

 ר.  בג'איפו

 

 סי ואראנא -ג'איפור  ,11.2.20 ,יום ג' ,10יום 

אותנו יך תולש ייםטיסת צהרר ונצא אל נסיים את ביקורינו בג'איפו

נשמתה של הודו. זו העיר הקדושה ביותר  - (Varanasi) ואראנאסיול

עצמו להגיע אליה לפחות פעם ן רואה חובה להינדים, וכל הינדי מאמיל

גוד לאל שיווה במקדש הזהב. אם אפשר, ולס ימי הגנגסבחייו, לטבול במ

קם נגס. נתמאז אפרך יפוזר בגואראנאסי זו מצווה גדולה, כי וגם למות ב

לינה חה לאלה גנגה. לים ונצפה בטקס הבאת המנ, נראה את הטובלגדות הגנגסנו ואחר כך נצא במלונ

 אנאסי.ארורוחת ערב בווא

 

  ואראנאסי  ,12.2.20 ,יום ד'  ,11יום 

. נראה את ריטואל הגנגס הקדושיט על יום מוקדם בבוקר בשיהאת  נתחיל

יווה )מקדש למקדש שנמשיך  .שריפת המתים , נראה את אתריהטבילה

הינדים, אינם  , המקום הקדוש ביותר להינדים, נצפה עליו )זרים, לאהזהב(

מקדש שמהטמה  – במקדש "אמא הודו" גםהיכנס(, נבקר מורשים ל

אחר את הלאומיות ההודית המודרנית.  למומסת הקמתו גנדהי יזם א

דהא בוא שם נש דהיזם.לדת הבומקום הו ,(Sarnath) לסרנתהצהריים ניסע 

מהמאה )את הסטופה הגדולה את דרשתו הראשונה. נבקר במתחם הכולל 

עץ תחתיו ישב בודהא, ה באים, נראה אתאה את גן הצ, נרפנה"ס(ל 3 -ה

 אנאסי.ארובוב ערארוחת לינה ו. ונבקר כמובן במקדש
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 קאג'וראהו   -ואראנאסי   ,3.2.201 ,יום ה' , 12יום 

של  בסדנת יוגהתף די להשתמוקדמת כל את היום בשעה חינת

וחת בוקר ונמשיך לשדה צחוק על שפת הגנגס. נחזור למלון לאר

כפר . (Khajuraho) לקאג'וראהו יסהלטנאסי תעופה של ואראה

 ע"י שהיו מכוסים בצמחיה מקדשיםמכלול  בואשר התגלה נידח 

נות גילוף . על קירות המקדשים התגלה אמייםשני קצינים בריט

ה הגדול עוסקת בפולחן האהבה. אין לזה לקהימה שבחבאבן מד

המגולפות עליהם, וכמובן הסצנות דשים ונתרשם מבהודו. אנחנו נבקר במק אח ורע בשום מקום אחר

 ג'וראהו.   אקערב בוארוחת  לינהנבהיר את פשרן. 

 

 אגרה  -אורצ'ה  -קאג'וראהו   ,14.2.20 ,יום ו' ,31יום 

. (Orchha) לאורצ'הבוס וטיעה באונצא בנסלאחר ארוחת הבוקר 

ים נגיע יפרים ולעת צהרשדה של הודו, נתרשם מהכנעבור באזורי ה

בהודו. הזמן כאילו קפא בה.  תהמעניינו. זו אחת העיירות לאורצ'ה

ורי קיר שנבנו על ידי הנסיכים ות עם ציהיא משופעת בארמונ

עוסקים בהם  נבקר בהם, נתרשם משפע הנושאים שהם המקומיים.

 לג'אהנסינמשיך  ן הארכיטקטוני המיוחד שלהם.וגם מהסגנו

(Jhansi) המהירה לאגרה ה על הרכבתוממנה נעל (Agra) ..לינה וארוחת ערב באגרה 

 

 טאג' מאהאל - ד אוד דאולהימאיט - גני ראם באג - אגרה, 15.2.20  ,שבת יום ,14ום י 

והיא משופעת  16-18ת תה בירת הקיסרות המוגולית במאויאגרה הי

וקא באתר ובמונומנטים, חלקם נחשבים ליפים בעולם. נתחיל את היום ד

סות שעל שפת הנהר. זה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום בהודו הכבי

הן  להבכל מקום בהודו בו יש מקווי מים. א ם כאלה מצוייםיואתר

לקיסר  שנים לאחור 500מכבסות מסחריות. מהיום היום והעכשווי, נחזור 

המוגולי הראשון ונבקר בגנים שהוא עיצב באגרה. הגנים בתפיסה 

ן עדן ולכן זו היתה היצירה הראשונה של גהמוסלמית הם בבואה 

איטימד פנינה ארכיטקטונית בת סיורנו ל אי. נתחשהמוגולים יצרו בהודו

הידוע גם בכינויו "הטאג' הקטן". הוא  (Itimad Ud Daula) אוד דאולה

עבור אביה שהיה יד ימינו  גירהנג'וליאום ע"י אשת הקיסר נבנה כמוז

חומה  רה, מתחם המוקףל אגש למבצר האדוםנמשיך  .של הקיסר

שה מונות, מסגדים ומרחצאות. שם גם נכלא הקיסר רוה מעין עיר קטנה שיש בה אגבוהה והוא מהו

לקבר אשתו האהובה, על ידי בנו והושלך לחדר שממנו יכול היה להשקיף  שבנה את הטאג' ןהאג'י

שם אגרה. אנו נתר ם שלמה שמוגדר כיהלובורנו . שם גם נשלים את סי(Tagh Mahal) למאהא הטאג'

א הזה וכמובן שנקדיש זמן לסיפור האהבה המופל מתחם שמסביבומההרמוניה העיצובית של המבנה וה

 באגרה.הוא בנה את המוזוליאום האדיר. לינה וארוחת ערב  יסר לאשתו עבורההקשבין 
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 צאר אמרי -דלהי  -פטפור סיקרי  -אגרה  ,16.2.20' יום א ,15יום 

שם בנה הקיסר  ,(Fatehpur Sikri) פטפור סיקרינצא בבוקר לאתר 

 אך לאחר שהושלמה (.16 -אקבר את בירתו )סוף המאה הי המוגול

הבניה הסתבר שבאזור אין מספיק מים לקיים חיי חצר פעילים 

נותרו שלמים ויוצרים מכלול נהדר שבו יש  נייניםהבוהמקום ננטש. כל 

 ןהניסיום שמעידים על סלמים והינדים מושילוב בין אלמנטים עיטוריי

שיך לשדה התעופה של דלהי מנמשם  לגשר בין שתי התרבויות.

 הדתי הקדוש ביותר לסיקים. לינה וארוחת ערב באמריצאר.המרכז  - (Amritsar) לאמריצאר ונטוס

 

 אמריצאר ,17.2.20 ,ם ב'יו ,16יום 

 יטיםשם טבחו הבר (Jallianwalla) ג'אליאנוולהנתחיל את היום בגני 

של  הזהבלמקדש משם ניכנס  .1919 -במפגינים מקומיים ב

 ום הקדוש ביותר לסיקים. במרכז המקדש מוצג הספרמקאר, האמריצ

)הדת הסיקית היא דת ספר(. נראה את  דוש שהוא נשוא הפולחןקה

הצובאים על פתח קודש הקדשים, טובלים לפני כן בבריכה  ההמונים

מוזיאון חדש,  -יאון "החלוקה" במוזהגדולה כדי להיטהר. נבקר גם 

נקודת , (Wagah) לווגה. אחר הצהריים ניסע 1947 -וקת הודו בחלה של , עוסק בטרגדייחיד מסוגו בהודו

הזוי של הורדת הדגלים בשיתוף חיילים  הגבול בין הודו לפקיסטן בה נערך כל יום אחר הצהריים טכס

 וחת ערב באמריצאר.ואר משתי המדינות האויבות. נחזור לאמריצאר. לינה

 

 אביבל ת -י דלה - אמריצאר  ,18.2.20 ,יום ג' ,17יום 

בטיסה בינלאומית  לדלהי. משם נמשיך הטיסצא בנו מאמריצאררד לאחר ארוחת הבוקר המוקדמת ניפ

 ננחת בנתב"ג בשעות הערב המוקדמות. של אייר אינדיה לארץ.
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 הערות: 

בלבד.  נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת ימי ההדרכהינת יל מצינר המופיעה לעתכנית הסמי .1

אינן ובלתי צפויות שת וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות שלדיהתכנית מהווה מסגרת 

דעת המקצועי של צוות ההדרכה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול ה ניתנות לשליטה

 ו/או מנהל הסמינר. 

בבתי המלון  ו מיטות זוגיות ו/או מקלחת ו/או אמבטיהו/א Non-Smokingיח חדרי לא ניתן להבט .2

 ר תהיינה מקלחת או אמבטיה(.בחד )למען הסר ספק,

דרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה גון החלוקה לחתנו כים שאינם בשליטישנם נושא .3

  .מראש של מקומות הישיבה במטוס

 דולר לאדם. 120של להודו בעלות  ניסהאשרת כקבוצה להנפיק אנו נדאג לבסמוך למועד הטיול  .4

נוחים ות בהודו. למרות כל ההסכמים והתנאים הקומיכניסה ניתנת ע"י הרשויות המאשרת ה .5

י שלטונות שראלים, אין החברה אחראית לאי מתן אשרה ע"אשרת כניסה ליקבלת שנוצרו ל

 6 -ף לבתוקדרכון .  יש לוודא ההודו. הרשמת המטייל לטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו

 דפים ריקים.  2 חודשים מיום הכניסה להודו, כולל

 .לנוסע דולר 900מהמחיר יקוזזו  - המעוניינים יוכלו להזמין טיסות באופן עצמאי .6

מוקדם ככל , בכתב ,לינו את הבקשהא קבל חדר מסוים במלון, אנא העבירום לב לכבמידה שחשו .7

יש כי ההחלטה לגבי הקצאת החדרים במלון היא אפשר, ואנו נעבירה לבית המלון. נחזור ונדגה

 שביקשתם. החדרשאכן תקבלו את  בטיחתנו לה, ואין באפשרושל בית המלון בלבד

בתשלום כרוכה  ת"א-דלהי-ת"א AIR INDIAת ם בטיסוייריבמחלקת תהלוך חזור הושבה  הזמנת .8

  כדלהלן:

 לאדם. דולר 65 = 12-27שורות 

 לאדם. דולר 100 =חירום( סמוך ליציאת ה) 30 -ו 11שורות 

 ( ללא עלות. 30)למעט שורה  27-39שורות  

 .  קבוצתיהרק לאחר הכרטוס נוי ל בסיס מקום פנתן עהושבה תי .9

 עופה.ינה באחריותה הבלעדית של חברת התדרישה, ה לפי חדותאספקת ארוחות מיו .10

על מקומות  תמדת, גרמו לתחרות מעולמי לטיוליםקוש הלק, ועליית הביחשוב: עליית מחירי הד .11

דמות מראש, בטיסות ובבתי המלון בחו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומק

טובים ביותר שבאפשרותנו ות הינם ההטיסקע ועל מנת לוודא כי שירותי הקרת. חזרוינן מושא

גם  הנויכם, ותהקדימו הרשמת נא - זה סמינר מטיילבמעוניינים להשתתף  הנכםאם  -להציע 

 לרישום מוקדם.  ותההטבמ

ומים ללא תשל 10 -ו $ 75: הנחה בסך 30.6.19 עד לתאריךהטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .12

 טל"ח                                                                                                                          . דהת והצמריבי

 

 

 

 

 



9 

 

 

 
   

 
 הנחה לנוסע דולר 75: 30.6.19עד דת לנרשמים הטבה מיוח

 ללא ריבית והצמדהתשלומים  10 -ו
 תשלומים. 6 -לנוסע ו דולר 03: 19.7.11-1 ה לנרשמים ביןהטב

  דולר 10ועוד  דולר 25 ךבס נוספתחה ם בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל" הנילים מתמידילמטי
 .161.1ו לטיול אחד אחרי נסע איתנל מתמיד: מי שיול נוסף מאז. מטייכל טל

 

 ותשלום נהלי רישום

  הרשמה:

 , 4425038סבא, מיקוד כפר  74ר: רחוב ויצמן בדוא , בדוא"ל,קסבפפס הרשמה בלבד באמצעות טוהרישום לסמינר 
  t.co.iltarbu-g@kdialo . מייל:4288857-09פקס.  88-68-11-22-07.  טל'  קשרי תרבות תבלאו במשרדי 

 ס הרישום.פט בטוכמפור י תשלום:רהסד

ות תבל" במשרדי "קשרי תרב בבכתרגע התקבלה תכנס לתוקף מ ה היא,מכל סיב, הודעת הביטול** אפשרות ביטול:

 .לשינוי הם אינם ניתנים. מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, ת ההודעה()יש לוודא קבל

)שלא יוחזרו בשום  ,ום וטיפוללמטייל דמי ריש $ 75ול, למעט מו דמי ביטלא ישולפני היציאה, ל ימי עבודה 31עד  יטולה של בבמקר •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלפים, ואז יתווסף המחיר , או נקנו שירותים נוסרטסו טיסות כלשהןכו אלא אם מקרה(,

 ראש.מוסכם מטייל כפיצוי מל 45%סך של  לחברהשלם יאה, יבודה לפני היצימי ע 30 -20מטייל המבטל בין  •

 צוי מוסכם מראש.פילמטייל כ 65%ל אה, ישלם לחברה סך שלפני היציימי עבודה  19 -14המבטל בין  מטייל •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 80%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -7מטייל המבטל בין  •

 את מלוא מחיר הטיול.לם המטייל שול, י, או במהלך הטיהלפני היציא עבודהימי  6 -מ של ביטול החל במקרה  •

 טל"חתפים.                    משת 20ותנית במינימום יציאת הטיול מ   ג.מי חג או ערב חה', שאינם י -ים א' ימעבודה: ימי     

דא ויש לו ביטול רישום. תכוללת אפשרוהטוח סת ב, פוליבמקביל להרשמהבשל דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא ** 

ל סוכנות הביטוח אנו ממליצים ע ה.ונשפחה מדרגה ראששל המבוטח או קרוב משל מחלה  זו תכסה את דמי הביטול במקרה שפוליסה

תר. ביו ר הטובה אישית ובמחי, יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל, בהתאמיואל זיו, שמנהלה, פתרונות חכמים בביטוח""זיו 

 ותיהנכך  .גיל ובכל מצב רפואימראש לכל יום  180ת תבל ומאפשרת ביטוח קשרי תרבו ימטייליבית ומיוחדת לטפוליסה אטרקה

 . למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישום. וגם בחזרה לארץבחו"ל  עואירחברות הביטוח בעת  מול וליווי אישי וגמייצ

    iltarbut.co-ialog@kd. :לאימיי.  7428885-90 :פקס .6888-112-072  ':טל                          
 1773332-054  :המספרשלכם את שמרו ברשימת אנשי הקשר של הטלפון הנייד , WhatsApp-ב גם אלינו לפנות ניתן מעתה         

  המחיר כולל:

 אל דלהי וחזרה” אייר אינדיה“ישירה של  הטיס -

)נכונים להיום וכפופים לשינויים. יעודכן  מיסי נמל -

 ביום הכרטוס(

 * 5ברמת ון למי הבת -

 כל אורך הטיולל נסיוןחצי פ    -

 תיירים ממוזגאוטובוס     -

      קשרי של  כהחים מצוות ההדרשני מדריכים מומ     - 

  תי)יציאת המלווה מותנ יוה ארגונומלורבות תבל ת

 מטיילים( 25במינימום 

 אשרת כניסה להודו -

 תבלל קשרי תרבות בהפקה ש מקראה מהודרת -

 בארץ כנהה מפגש -

 אוזניות אישיות תכוללהמערכת שמע קבוצתית  -

 לאתרים  ניסהדמי כ -

 םאדם ליווקי מים מינרלים לבקב 2 -

  םהמקומיילנותני השירותים  תשר  -

 -ו דולר 75ל הנחה ש: 19.6.30ד עלנרשמים  -

 ים ללא ריבית והצמדהתשלומ 10

 המחיר אינו כולל:

   995$תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  -

 ת        ארוחות שאינן מפורטות בתכני -

דור ביסה, שתייה, טלפון ביון: כי אישי כגופא הוצאות בעלות -

 וכו'

 כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של הטיול  -

 שרת כניסהיהם אבנ לר הכולמפורטות במחי הוצאות שאינן  -

 , הדלק לות, שירותי הקרקע ומיסי נמסי הטישינויים בתעריפ -

 .2.6.19 -והביטחון החל מ  

ם להוסיף מלץ ג. מוחובה() עןטוח בריאות ומטבי** -

רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של לביטוח הטסה 

ל שייגרם למטיי לכל נזקביטול. החברה אינה אחראית 

 ול.הטי במהלך ו/או לחפציו

 למטייל ליום(. $ 6 -הטיול )נהוג כ למדריכיתשר  -

 . ונים בארץ היעדושרותי התיירות השסים , המיותחירי הטיסבמכפוף לשינויים המחיר . 1: ותהער
 חטל"    תם.למקדימים הרשמהבטחת מקום  -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2             

 מעלהומטיילים  30 לאדם בחדר זוגי בקבוצה של דולר 4,795  עלות החוויה:

  מטיילים 25-29גי בקבוצה של דר זום בחלאד לרדו 4,995                  
 מטיילים 20-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  דולר 5,295                  

 מטיילים 15-19 חדר זוגי בקבוצה שללאדם ב דולר 5,395                  
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 פרטים אישיים - הודוצפון סמינר מטייל ל טופס הרשמה

 6.6.2019, 1 נספח לתוכנית מס'

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 __________________מקצוע: ________________

 ________________טלפון נייד: _______________

 ________________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 _______________________ :חברתב נוסע מתמיד

 מס' נוסע מתמיד: __________________________

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 __________________________מספר דרכון: ____

 ___________בתוקף עד: ____________________

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _______מקצוע: ___________________________

 ___________________________טלפון נייד: ____

 ________________ אחר:/  רגילני / בטיסות: צמחווכל א

 ______________________: _חברתבתמיד נוסע מ

מס' נוסע מתמיד: __________________________

החברות הכוללת חברות תעופה רבות כגון  (Star Allianceסטאר אלייאנס )אייר אינדיה שותפה בברית התעופה חברת  - תשומת ליבכםל

  יונייטד איירלינס, טורקיש איירליינס, סינגפור איירליינס ורבות אחרות.ן, ריאסוויס, אוסטלופטהנזה, 

 

 

 _____________________________ מיקוד: ___________________ עיר: ___כתובת: ________________

          ,____________________פקס: ________________, _____עבודה: , ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ___________  טלפונים:_________________שם: ________ - בארץקשר  איש

________________________אחר:  המדריכים אינטרנט  חברים  ניוזלטר   יול?ודע לך על הטנכיצד 

 הערות:

 .המלון ובבתיות ס, בטיטיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 ות. ים ריקים לחותמשני עמוד לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהיש לוודא שהדרכון בתוקף  .2

חדרים השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  השליטאין לנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 ידינו לבקשת המטיילים(.יבה במטוס )גם אם הוזמנו על שסוגי ארוחות ו/או מקומות הימסוימים בבתי המלון, 

פה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן פוכ טיולתכנית ה .טיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 .tarbut.co.il-khttp://www בל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט: לק

 .הביטולרבות סעיף דמי תכנית הטיול, ל ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@kאו לאימייל   7428885-09לפקס:   מילוילאחר ה העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא    כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהני רוצה שיפנו אלי עם א

 לאלא
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 2עמוד 

 םכספי - הודוצפון  מטייל לסמינר הרשמה טופסהמשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *4,795$ לתשלום:ם כוהס

 (30.6.19 עד 75$____ ) $קדם:   הנחת רישום מו

 (1-11.7.19בין  30$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 __ )**(__ $הנחת מטייל מתמיד:   

 (995$)__+ ________$ :בחדרתוספת ליחיד 

  ($ דולר____ )______ $ : 1ל סה"כ מטיי

 (עו בסמוך לנסיעהובטחון כפי שייקב , דלק)לא כולל מיסי נמל

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית              תופרדמיטות נ 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *4,795$ לתשלום:הסכום 

 (30.6.19 עד 75$____ ) $הנחת רישום מוקדם:   

 (1-11.7.19בין  30$____ ) $וקדם:   ישום מהנחת ר

 ____ )**( $יד:   הנחת מטייל מתמ

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ($ דולר________ )__ $ :2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

  (1+2___ )מטייל ________ $  :בסה"כ לחיו

 ___________________________ בקשות מיוחדות:

ה מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצ 4,995$מטיילים ומעלה. המחיר  30מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  4,795$המחיר  *

מתייחס לאדם  5,395$המחיר מטיילים.  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  5,295$המחיר  .מטיילים 25-29של 

 מטיילים. 15-19בחדר זוגי בקבוצה של 

  ת תבל"למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבו ..711.1אחרי מי שנסע אתנו לטיול אחד  ל מתמיד:מטיי** 

נא לציין את הטיולים בהם לכל טיול נוסף מאז.  10$עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד  25$הנחה בסך 

 ___________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".מן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלול המזובכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור וקביםעתשלומים חודשיים והיתרה בשני  ,בהרשמה לאדם $ 1500 שלתשלום ראשון  (מט"ח )שטרות מזומןב .

 לפני היציאה.  יום 45עד התשלום במזומן. גמר חשבון  וםקשר עם המשרד לתיא

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-_______   ,____

   _ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ____ 3. _________________________ ת.ז: ____, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

ב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול מידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב

 ל"חט           . הראשון החיוביום ב( זרחיבנק מ) בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.
 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  קבלשהתעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

סר למען היש לוודא קבלת אישור רישום!  שום.או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרי אשראי לביטחון פרטי כרטיס

 .לא ירשם ולא יטופללא פרטי כרטיס אשראי טופס ל ספק:

 לתשומת ליבכם:

במהלך הטיול,  ריע למטיילמוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפל מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

זה אני מאשר/ת את פרטי תימתי על טופס בח .או למלון אוטובוסעצמו ועל חשבונו ל ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות

יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא,  לא , לרבות תנאי התשלום והביטול.טיולהעסקה כפי שמופיעים בתכנית ה

טיול מאושר ומובטח עד ה אםאת הנרשמים רכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע -לא בתוקף או איכולל בגלל דרכון ש

 טוליאפשרות ב הכוללת, במקביל להרשמההגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת בטוח  להביטובשל דמי היציאה.  יום לפני מועד 30

צים על אנו ממלי במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.פוליסה זו תכסה את דמי הביטול יש לוודא ש .רישום

אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה  שתתאיםם בביטוח", סוכנות הביטוח "זיו פתרונות חכמי

מול חברות הביטוח בעת אירוע  מייצוג וליווי אישיכך תיהנו . לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240טרקטיבית ומאפשרת ביטוח א

   פס הרישום.וולאחר החזרה לארץ. למעוניינים, אנא ציינו זאת לעיל בט בחו"ל
 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _____________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: _______2שם נוסע 

  לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 

 3337721-054או לוואטסאפ:          tarbut.co.il-dialog@k  :מיילל או           7428885-09לפקס: 
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