
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  :ה לדרום מזרח אסיהמומח בהדרכת
 

  

 מדריך בכיר לאינדונזיה ודרום מזרח אסיה. מתמחה בדתות, אמונות   -פיקי דיין 

 ומחשבת המזרח.                  

  

  לאורך אלף איים המפוזרים  17רליה, הינה ארכיפלג המונה מעל טסהממוקמת בין היבשות אסיה ואו האינדונזי

הרי געש, יערות טרופיים עבותים, מפרצי טורקיז ולגונות   -עדן עלי אדמות ההתגלמות גן היא קו המשווה ו

 כחולות. 

  - םניומגוו יםססגוני ,ושים עממיים מלבמרהיבים, ים צבעוניפולחנים ו מסורות  .מרתקמסעיר ואנושי הנוף גם ה

 של כל המגוון האתני. וקשת מרהיבה יני יאופ בסרונג בני יאווהועטויות תחרה ופרח בשערן  בנות באלי 

  , דתות רחב של  תקיים בה מגווןשיכים להממואולם אינדונזיה היא המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, 

 . אחרות תוקואמונות עתי ם בודהיסטיהם, הינדיהסמלים ה בהם בולטיםש  ,ופולחניםאמונות 

ים מסביבו.  נאיים קט 58מורכבת מהאי המרכזי ועוד  , ואינדונזיה לזיהמ בין ,אסיה בקצההממוקמת  סינגפור

ה מוקדשת לשמורות טבע נהדרות ופארקים ימשטחה של סינגפור מאוכלס בערים, והמחצית השני תחציכמ

שניים, ישנם רחובות, כמו הרובע  דחהו בנוסף לתחושת המודרניות והקדמה שישדרו הבניינים הגבוהים  מטופחים.

 הברית-ארצות כמו עשירה סינגפור התרבויות הרב שחי בה. מקבץוצ'יינה טאון, בהם אפשר גם לחוש את  הודיה

  , סינים  רובםש  , הסינגפורים השיגו זה כל את. גרמניה כמו ומסודרת משוויץ יותר נקיה(, כמובן לגודל חסית)י

הכניסה  אשרות פור נעשה את הסידורים להנפקת בסינג ייהבימי השה  .אחד רוד תוך ם, והודי מאלזים מיעוטםו

 . ה לאינדונזי)ויזות( 

 

 

 

 

 יום 19 23.07.20תאריך חזרה לארץ:  5.07.20תאריך יציאה: 



 תבל" מצוות "קשרי תרבות

 

 מציגים:         

 טיול תרבות באינדונזיה 
שילוב של חוויה רגשית והעשרה  

 אינטלקטואלית 

 חוויתי עם תרבות אחרת מפגש  
   "קשרי תרבות תבל"ב

 ! לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר 
 

 באינדונזיה  פולקלורלמפגש עם התרבות וה  חדיודגש מ

 לפני היציאה הכולל הרצאת רקע.מקיף  מפגש הכנה 

 .גיאוגרפיה ודתות ,לתרבות, פולקלור, היסטוריה המומח הדרכה של 

 אופייניים לאזור. וטקסיםמופעי ריקוד  

 טיסות פנים. 6 

 או הטוב בנמצא. כוכבים 5 -ו 4בתי מלון ברמה של  

  ימים פנסיון מלא 4 ועודסיון חצי פנ ימים 11 אינדונזיהב 

 בהפקה מיוחדת של "קשרי תרבות תבל" לקראת הטיול. ,הזיונעל אינד מקראה מהודרת 

 קבוצתית, הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל. מערכת שמע 

 .חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 .במהלך הטיול( Optionalsאין תשלומים נוספים ) - במחיר יםכלולכל האתרים  

 .בשביל השקט הנפשי שלך -ר הבטחת היציאה לאח ספי רקחיוב כ 

 :ת לרישום מוקדםדווחמי הטבות 

 למטייל דולר 100הנחה בסך  

 והצמדה תשלומים ללא ריבית 10 

 מאיץ תורליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ .V.I.Pטיפול  

 אין ובביקורת הדרכונים-בבדיקות הביטחון, בצ'ק

 ה מהנה ופור  ותתרב טיול
 

 

 ! ךתמורה מלאה לכספ -תבל" ב"קשרי תרבות 



 ל:יוהטתכנית 

 

 

 מקדש סרי מריאמן  -הגנים הבוטניים  -  פסל המרליון: רסינגפו -  תל אביב   20.7.6-5  ',ב-'איום  ,2-1יום 

 

אל   הבוקרבשעות  למחרת ונגיעדרך יעד ביניים,  מנתב"ג הבוקרבשעות נמריא 

בו   מלוןבית הב העברה והתארגנות , ני בעירשוראסיור א לנצ יתה לאחר הנח .סינגפור

 הלילות הקרובים.   ת ושבשלון נל

היא עיר שהינה למעשה מדינה מודרנית ומתקדמת עם גורדי  (Singapore) ינגפורס

בסגנון קולוניאלי שנשמרו היטב. העיר   בעים ורמבנים  צד , לשחקים ושדרות מרהיבות 

  ים יה גננמויימים בהר, כאשר במרחק לא רב מתקאסיהבשת י כל בעמוסים לים וה שוכנת ליד אחד הנמלים הגדו

גן  הקולוניאלי,  באזור (The Marlion Statue) פסל המרליון את  נראההלכו בעיר, במ ל לטיוופיים רגועים. נצא רט

 (Sri Mariamman Temple) מקדש סרי מריאמן אתו (Singapore Botanic Gardens) הבוטניים בגנים הסחלבים

  של סינגפור.   China Town -, הניהסיברובע  

 

   ממלון מרינה סנדס ביי נוף תצפית -  גפארק הציפורים ג'ורונר: סינגפו  7..207  ',גם וי  ,3יום 

עשיר   בו מגוון  (Jurong Bird Park) בפארק הציפורים ג'ורונגר וקיבב  יומנונתחיל את 

מבתי המלון   אחדמ  נוף תצפיתלנעלה  .נחזה במופע הציפוריםו, בעלי כנףשל 

נשקפת תצפית פנורמית  ממנו  ,(Marina Bay Sands) נדס ביימרינה ס  היקרים בעולם,

  , באופן חופשי  להנאתנו,נוכל לסייר  יותיר לנו הזמן,באם סינגפור.  העיררהיבה על מ

 דרום מזרח אסיה. ביותר בכל מרכזי הקניות המפורסמים אחד מ ב

 

  

   רטהיוג'יה קאל  טיסת פנים -באלי ל ה א טיס  -ר גפו סינ  02.7.8  ',דיום  ,4יום 

  האי הקטן והקסום - "יםאי האל " המכונה גם, (Bali) באלי לא  קרבו יסתטב אנצ

  ל אי הכניסה סידור עם גמר .(Indonesia Archipelago) אינדונזיהארכיפלג איי ב

  לעיתים  ונההמכ ,(Yogyakarta) קרטה'יה וגי  העיר אל םפני תאינדונזיה, נמשיך בטיס

, מפורסמת כמרכז  יתוא היאו תרבות המרכז  ת מהווה א. העיר (Jogja) ג'וגג'ה גם

  ל א נגיע  ,בשעות הערב נות והייתה בעבר עיר הבירה של אינדונזיה. חינוך, תרבות ואמ

 . הקרובים לילות ה  בשלושת  בו נלון ,קרטה'יה וגיבמלון  בית ה

 

   הקרט יוג'יה  -ודי ג'נטילאן  ריק -שי גדונג סונגו  מקד -אווה ג'האי   -ה יוג'יה קרט   20.7.9',  היום , 5יום 

גדונג   המקדשים ההינדייםאתר ר ב ארוחת הבוקר נצא לסיור במסגרתו נבק חרלא

האי המפותח ביותר בארכיפלג   - (Java)האי ג'אווה , במרכז (Gedongsongo) סונגו 

 .  ר הארץ על פני כדוביותר המאוכלס ביותר בעולם, ומהאזורים הצפופים , האינדונזי

,  9 -ה המאהממקדשים ה שע ת על שם - יםת המבנשעת -גדונג סונגו פרוש השם 

המקדשים נמצאים בלב הנוף ההררי של האי,  פולחנים. נערכים גם כיום ובהם נערכו 

המרשים, במהלכו  (Jantilan Dance)  ריקוד הג'אנטילאן במופענצפה חלקם פעילים. שמוקפים הרי געש, 

 יוג'יה קרטהת המלון ביב ר אלזונח, מופעום ה. בתהמשתתפים נכנסים לטראנסו, רעותרוחות  גרששמאן מה

  .לינהארוחת ערב ול

 



 

 

 יוג'יה קרטה   -ר מקדש בורובודו  -פרמבנן   שימקד  -יוג'יה קרטה    20.7.10  ,ו'יום  ,6יום 

, (Prambanan Temple) פרמבנן במקדשסיור קדיש לנ את חלקו הראשון של היום

נטיפי ויי מד שיםמקד. העתיקה של אדריכלות הינדואיסטית מרשים לקסמפקו שהוא

המיתולוגיה ההינדואיסטית, כפי שהיא כתובה   ייפורבגילופים של סעוטרים מ חול,

מקדש  בנבקר  , לאחר מכן פואמה אפית הודית עתיקה.  - )(Ramayana ראמאיינהב

מסע   ת חווימספק ה וב, חשעולמי  תרש מו אתר  שהוא ,(Borobudur Temple) בורובודור

  שנים  1200גילו מעל ש , לומהעתיקים ביותר בתב הגדול בעולם סטי היודש הבקדהמ זהו ת. בלתי נשכחרוחני 

  . מחיי בודהה  רועים יתמונות וא מציגים על קירות המקדשהמעניינים אבן הפי וליג. עולםנחשב לאחד מפלאי ו

  . ון מורת פערובם בצ, שם מקודשיםמבני 70מים ומעל מהמ יטיםלב פי תלא, פסלי בודהה 500 -מצויים כבמקדש 

  ה.נשוב למלוננו ביוג'יה קרט ור במקדש, קביה בתום

 

 

  -שוק ציפורים  -ארמון הסולטן  - טיול ריקשות  - יהאבאסור  - יוג'יה קרטה  20.7.11, שבתיום  ,7יום 

 ברומו 

  , חיים קתנמל שוקיר , ע(Surabaya) יהאבאלסורה התעופה ונטוס לשד ניסעהבוקר 

נוסעים ומסחר עם האיים  ת ועתות תנומשרבה נראה מגוון סירות עץ המפליגות 

טירת   ב  , (Sultan Palace) בארמון הסולטן נבקר .ריקשותב נהנה בנסיעה. הרחוקים

  ש , בסגנון חדהמנגקו בואנה הסולטאןידי  שנבנתה על, (Taman Sari)המים 

 (Bird Market) בשוק הציפורים גם קרבנ .וואנזיתית וג'פורטוגז ארכיטקטורה המשלב

.  המרתקות  בסמטאות העירייר ונסתוכים, זהבונים, תרנגולים ויונים. נמשיך צפוף של מאות ת יוו גן חי, בהצבעונ

 נלון. בה , (Bromo) ברומוכיוון ל הסיורים נמשיךבסיום 

  

 

 סר אמק -  ילאווססו -  ברומוהגעש הר    20.7.12 ',איום  ,8ם יו

, (.Bromo Volcano Mt) ברומוהגעש  רה מעל  פציעמההשחר  ונצפה עלם נשכים קו

משיך  ומשם נ בקלדרהלים החולות השחור  בג'יפיםנרד . מראה מרשים ומרגש

כדי  הפעיל הר הגעש  לוע אל  ברגל . נטפססוסים י גבעל  , רכוביםההר למרגלות

דה התעופה  ת ונצא לשר מאוחררוחת בוקון לאב למל. נשותוכו  להתבונן פנימה אל

הוא   ,  (Sultan Hasanuddin) שדה תעופה סולטן חסנודין  לא ס ונו נטיה ממאבאבסור

הטרמינל החדש   סר,אמזרחית למרכז העיר מק -ק"מ צפונית 20שדה תעופה במקאסר, אינדונזיה. הוא ממוקם 

אינדונזיה, ונקרא על   מזרחי שלת לחלק הראשי לטיסו. שדה תעופה זה הוא השער ה2008באוגוסט  20 -נפתח ב

יסע  בהגעה נ   .17 -מאה ה בה, שנלחם נגד חברת הודו המזרחית ההולנדית דין, סולטן מגונוחסולטאן של הסשמו 

 . וחת ערב וללינהלכיוון בית המלון לאר

 

 

 

 

 

 



 

   ג'הארטו  ,פאורנט  -  אוג'ונג פנדאנג   20.7.13', ביום  ,9יום 

ולה נמל  ף וחה שוכנת ליד , (Makassar)מקאסאר הקודםשמה או ב  נדאנג ג'ונג פ וא

  פלופו לעיירת החוף  בשעות הבוקר נעזוב את המלון ונצא בטיסה פנימית. םיוקק חיש

(Palopo)  ומשם נמשיך בנסיעה לעמק הטוראג'ה(Toraja)   המונח במרכז האי

שבט   ני ב בותית של הבירה התר  (Rantepao) רנטפאו ל אנצא בנסיעה  .סולאוואסי

מקיימים טקסים  שעד היום  , י כחמישים שנהשחיו בבידוד מהעולם עד לפנ ג'האטורה

  . מתיהם  חזית מערות קבריומציבים צלמים בגודל אדם ב  לפולחן אבות וגלגולי נשמות  ם ירם הקשומיוחדי

 רי ים, ובעיטוגגות מעוקלים דמויי קרני תאו מבניית בתים עם , המתאפיינת בהשבטבני כלות המסורתית של יהאדר

 ון ברנטפאו. הלילות הקרובים, נל  בשלושת   ץ מתוחכמים.ע

 

 ג'ה אארץ הטורטיולים ב   51-14..207 , 'ד-'גימים  , 11-10  מיםי

הנצרות,  דת את לעצמה אימצה  (Tana Torja) ג'הא רהטאנה טוהקבוצה האתנית של 

ר  ייסנים הקרוב יומייםב. קדומיםקבורה  מנהגי ומסורתיים  טקסי לוויה תמקיימ אך עדיין

,  שדות האורז , המסורתיים פריםכה שבעמק ונטייל ברגל בין  באתרי הקבורה 

  ג'ה.אונכיר מקרוב את התרבות היחודית של הטור סירה ת י מום דורתשצ בתיםה

יערות לצד משתרעת בין צוקי סלע גיר נישאים,  ,סולאווסיהאי בדרום  ,ג'האץ הטוראר

 .  ביםרחנ  ז ומטעים שדות אור עם עבותים ובקעות מעובדות 

 

 באלי האי  -ג פאדנג  אוג'ונ -רנטפאו     20.7.16, 'היום , 12יום 

לשדה התעופה לטיסה   (Palopo) פלופול  חזרהנצא בנסיעה  וקרחת הבארו לאחר

  באלי בירת  (Denpasar) דנפסר , ומשם בטיסת המשך ל(Makassar) למאקאסאר 

(Bali) .ג'ונגל  באי, המושך אליו תיירים מכל העולם, יש . הקרובים ימיםב לנטיי וב

תיירות מודרניים  רי את והוא משלב טרופי, הרי געש, חופים ארוכים ושדות אורז

בשל אלפי המקדשים   , המקדשים""אי אלף ם ומקומות היסטוריים. האי מכונה ג

ם בעולם. האי ידוע בייצור יהלומים מקומי,  שה הטובי הגלי פו המערבי של האי נחשב לאחד מחופיהפזורים בו. חו

 .(Ubud) ודאוב בעיר בארבעת הלילות הקרובים נלון ם. בעבודות מלאכת יד ובמוצרי עור זולי

 

 באלי   בי האי רחב לויותופעי טיולים   20.7.19-17, ' א-' ום ימי , 15-13ימים  

לצד   , נתרשם מהאתרים והמקדשים הפזורים בו . רחבי האיבסיורים בימים אלו נערוך 

פסטיבלים וטקסים המתרחשים במקומות שונים ומאפיינים את המסורת והתרבות  

 (Ayung River) בנהר איונג  פטינגהרי געש, נשוט ברבין  נטייל שהתפתחה בבאלי. 

  טוקרו באמקדש מייחוד משלו: החל מהם ד אחונים, שלכל דשים השקונסייר במ

(Batukaru Temple) טנה לוט מקדש, דרך ם סבוךבלב יער גש (Tanah Lot Temple) 

נצא   .ועוד (Lake Beratan) אגם ברטןב (Ulum Danu Temple) אולו דאנו  מקדש ,נוסיאוקימעל הל צוק הבנוי ע

שוק המקומי  נבקר ב  . סות אורז ומערות קדושותטראל  רגליים טיולים  ב ונשליום טיול ברכבי פולקסווגן ל

  , ובהתאם ללוח הזמנים המקומי  , ובוד. בין הסיורים השוניםבכפרי האומנים הסובבים את א ות לאומנות ובגלרי

 השונים המתקיימים באי.  ונחזה בטקסים  באלינזיים מסורתיים במופעי ריקוד צפייה נשלב 

 

 

 



 

 באלי  רח האי מז  20.7.21-20 ', ג-'ב םימי , 17-16  ימים

ארוחת   נאכלו לאורך נהר האיונג רגוע ומהנה  רפטינגלאחר ארוחת הבוקר נצא ל

מוזיאון לגלריה לאומנות של אובוד לצביעה, מסכות  הארוחה נבקר בהריים, לאחר וצ

,  (Ubud) אובודנסיים את ביקורנו ב  .יטי כסף וזהב מסורתייםתכשופיסול  לגילוף בעץ

ננצל   . ת היםעל שפיפיפה  באתר נופש נלון שם  ,(Nusa Dua) נוסה דואה לכיוון צא נ

בכפר של תושבי האי  נבקר  ,יתרה בין . תרי מזרח האיאבאת היומיים הקרובים לסיורים 

איקט המסורתית משמשת השראה למעצבים רבים  ה אריגת. הםל  האופיינית באריגת האיקט ה המקוריים בו נצפ

באחד   פנה ואביזרים בסגנון שבטי.אוביניהם דרייס ואן נוטן, המשתמשים בהדפס בסגנון איקט לפריטי  , בני זמננו

 .ארוחת ערב חגיגיתנתכנס לשיחת סכום ו האחרון  ערבב  ן צלולים.מעיי ית בבריכה בה מונוכל לשח  ,הימיםמ

 

 תל אביב  -סינגפור    -באלי   20.7.23-22 , 'ה-ד ימים  , 91-18  ימים

ים  צהריה אחר נצא בשעות . או בחוף הים בבריכה  לוי יב (,עיסויים) ים טיפול, למנוחה ואפשר לנצלבוקר חופשי ש

 דרך יעד ביניים.  ב תל אבי לסת המשך טיבו  לסינגפורנטוס  ,לנמל התעופה  המאוחרות

 הצוהרייםעות , בש.20.7023 שיחמי , ביום  הנחיתה בארץ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הערות: 

ת מהווה יכנימי ההדרכה בלבד. הת  המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לחלוקת  טיולתכנית ה .1

ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל  ת לשינויים עקב נסיבות משתנוסגרת שלדית וכפופה מ

 . טיולל הדעת המקצועי של צוות ההדרכה ו/או מנהל השינוי יהיה בהתאם לשיקו

 .הזרלאחר הח חצי שנהחות פושהוא תקף ל ,עוקביםעמודים ריקים  2 לפחות יש לוודא שבדרכון ישנם  .2

בתי המלון ן/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר בו/או מיטות זוגיות  Non-Smokingלהבטיח חדרי  לא ניתן .3

 בטיה(.ספק, בחדר תהייה מקלחת או אמ

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של  .4

ש מקומות ישיבה במטוס קבוצתי להזמין מרא גרת כרטוססבממטוס. ככלל לא ניתן במקומות הישיבה 

  או להבטיח חדר מסוים במלון.  יל מהזמנות אישיות(ד)להב

שעות לפני  24הושבה מראש לקבוצות. ניתן לבקש הושבה באתר של החברה,  לבצע לא ניתן ידיעתכם, ל .5

 נשמח לבצע הושבה למבקשים.הטיסה. 

 בקשהאת הא העבירו אלינו ום מסוים במטוס, אנלשבת במק וא בל חדר מסוים במלון,קחשוב לכם ל אם .6

החלטה לגבי מקומות נחזור ונדגיש כי החברת התעופה. בית המלון ולל ואנו נעבירה קדם ככל האפשר,ומ

באפשרותנו להבטיח  ואין ובית המלון בלבד,היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבהה

 יקשתם.בש המקומות כן תקבלו את אש

מצאת ברשימת המדינות המופיעות תחת אזהרת מסע נו ,המוסלמית הגדולה בעולם נדונזיה היא המדינהאי .7

ר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על מבהיש ,בטרורשל המטה ללוחמה 

א שוקל ת תוך שהויעדאדם ועל אחריותו הבל ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל

 מתרחקים ממוקדי הסיכון. וחנבטיולנו אנ. אזהרת המסע  את משמעויות

אחראית במקרה שבו תימנע הכניסה על אינה , החברה עם אינדונזיה יחסים דיפלומטיים רשמיים מאחר ואין .8

 שילםשף יוחזר לנרשם כל הכס העל ידי שלטונות אינדונזי אי מתן אשרהבמקרה של  .ההמדינידי שלטונות 

 לנוסע עד לאותו השלבאו ניקנו ותים שניתנו ור השירבבקיזוז הסכום ששולם בע ו $, 50דמי טיפול בסך  למעט

   חברה(.ת של היו)לרבות התחייבו

צילום דרכון  משרדנול העבירל נרשמים, על הבלבד( דרכון ישראלי)למחזיקי  בשל המורכבות בהנפקת הויזה .9

 .ההנפקה( ךיחל תארי אז) יציאת הטיול יום לפני 45פחות ל פספורט עד ות ושתי תמונד התמונה( ו)עמברור 

 .45$ -תמורת כ ת להם אשרת כניסהמחזיקי דרכון זר לא צריכים ויזה מראש. בכניסה לאינדונזיה מונפק .10

נו ממליצים א יום לפני היציאה לטיול. 45תסתיים  לבעלי דרכונים ישראליםלאור האמור לעיל, ההרשמה  .11

  ת לרישום מוקדם.בה המיוחדטההלנצל את 

 .האת כל הסידורים הדרושים להנפקת אשרות הכניסה )ויזות( לאינדונזי מהלך השהות בסינגפור, נעשהב .12

וטיפול תשלומים ללא ריבית והצמדה  10, דולר 100נחה בסך ה :20.02.13ד ע מיוחדות לרישום מוקדם הטבות 

P.I.V ים!נבצ'ק אין ובביקורת הדרכו בבדיקות הבטחון, תורמאיץ פול ילטי של נציג מנתב"ג וליו - ביציאה מהארץ 

.טל"ח                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 ב"ג!נת ב V.I.Pתשלומים+ 10חה לנוסע+נה דולר 100  :20.02.13 עד םלנרשמית ומיוחד ות ב

 חה לנוסעהנ דולר 50: 14-29.02.20הנחה לנרשמים בין 

 1.01.17מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 

 זאלכל טיול נוסף מ דולר 10 עבור הטיול הראשון, ועוד דולר 25למטייל המתמיד: הנחה בסך 

 ותשלום וםריש ינהל

 הרשמה:
, או במשרדי 4425038כפר סבא, מיקוד  74שום לסמינר באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן הרי

 tarbut.co.il-ialog@kdדואר אלקטרוני:  1773332-054 אפ:סאטוו, 7428885-09פקס , 2116888-072. טל' תרבות תבל קשרי

 . כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:

)יש לוודא קבלת משרדי "קשרי תרבות תבל" ב בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,הודעת הביטול, ** אפשרות ביטול:

 .אינם ניתנים לשינוי הםביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, חר ודמי הא מ .ההודעה(
)שלא יוחזרו בשום  למטייל דמי רישום וטיפול דולר 100עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט ימי  45ה של ביטול עד קרבמ •

 . והטיפולרישום יתווסף המחיר בפועל לדמי הש ,(כרטיסים ן:)כגו נוספיםכורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים  אלא אם ,מקרה(

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 45%י היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפנ 45 -20 בין לטייל המבטמ •
 מראש.למטייל כפיצוי מוסכם  65% ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של 19 -14מטייל המבטל בין  •
 ם מראש.מוסכ יל כפיצוי למטי 85%ל בודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך שימי ע 13 -07מטייל המבטל בין  •
 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.  6 -ל החל מ במקרה של ביטו •

 טל"ח                                        .םלים משלמייטימ 20מותנית במינימום  טיוליציאת הג או ערב חג.  ה', שאינם ימי ח -ימים א' ימי עבודה: 
יש לוודא  .רישום טוליהכוללת אפשרות ב, להרשמה במקבילטוח יא פוליסת בהוצילממליצים  בוהים אנוגה להביטובשל דמי ** 

סוכנות הביטוח על אנו ממליצים  של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלהש
טיבית ב ביותר. הפוליסה אטרקהטו רשית ובמחיבהתאמה אי "לתאים לכם פוליסת נסיעות לחות, ש"ים בביטוחמחכ"זיו פתרונות 

ובחזרה ול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל . כך תהנו מייצוג וליווי אישי מלכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  240ומאפשרת ביטוח 

  054-2177333אטסאפ: וו ,09-7428885פקס.  , 072-2116888  טל':  ם.לארץ. למעוניינים, נא ציינו זאת בטופס הרישו
 tarbut.co.il-dialog@k ר אלקטרוני:דוא         

  המחיר כולל:

דרך  נסירליפור אינגסיעל ו-אל ,ת סדירותויסט טיסה:

 תכנית.וטיסות פנים כמפורט ב ,ינגפורלס מינכן

 כוכבים, או הטוב בנמצא  5 -ו 4בתי מלון ברמת   לינה:

 , אינדונזיה חצי פנסיון ארוחות בוקר - סינגפור כלכלה:

 הרייםווחות צאר 4ועוד              

 קשריה של כדרלאזור, מצוות הה המומח ךמדרי הדרכה:

  ת תבלותרב

  רפטינג, ג'יפים ם ממוזג,אוטובוס תיירי ה:ורחבת 

 כמפורט בתכנית.  -ג'יפ פולקסווגן ו               

   , לפני היציאה לטיולבארץמקיף  מפגש הכנה -

 קשרי תרבות תבלבהפקה של  מהודרת מקראה  -

 שיות יא הכוללת אוזניותקבוצתית מערכת שמע  -

 תבתכני אתריםכל הל כניסהדמי  -

  מקומייםה נותני השירותיםל תשר -

 מדי יום ינרליםם מימ יבקבוק 2 -

 פולקלור מופעי  -

 טקסים מקומיים -

 ללא ריבית תשלומים 10, דולר 100הנחה בסך  -

 ליווי של - ביציאה מהארץ P.I.Vוטיפול והצמדה 

 בבדיקות מאיץ תוריג מנתב"ג לטיפול נצ

 ת הדרכונים!ן ובביקוריא טחון, בצ'קיהב

 ל:להמחיר אינו כו

 רדול 1,380: דר ליחידחתוספת לאדם ב -

  בסמוך  וכפי שייקבעיסי נמל, דלק ובטחון: מ -

 (.$ 220 -כ כיום)המחיר  התעופה רותחבלנסיעה ע"י   

 דרכון ישראלי  אשרת כניסה )ויזה( לאינדונזיה: למחזיקי -

 לר )במקום(. דו 45 -כ םרידרכונים ז , למחזיקידולר 400 -כ  

  .כניתון מפורטות בתנארוחות שאי -

 בידורון, טלפשי: כביסה, שתייה, אי יפהוצאות בעלות או -

 . וכו'  

 שאינם כלולים במחיר כולל מיסים מקומיים בחו"ל  -

 הוצאות שאינן מפורטות במחיר כולל  -

 שירותי  הקרקע האשרות,בתעריפי הטיסות,  שינויים -

 13.01.20החל מתאריך והביטחון, ל, הדלק מנה ומיסי   

 להוסיף לביטוחגם  ץ. מומל)חובה(ומטען  תביטוח בריאו -

 רפואית ולוודא את הכסוי במקרה ביטול. החברההטסה   

 למטייל ו/או לחפציו שייגרם לכל נזקאינה אחראית   

 במהלך הטיול.  

 $ למטייל ליום( 4 -)נהוג כהטיול  ךשר למדרית -

 ה של התוספת ליחיד, אנוום הגבוסכהר לאו -

 .א שותף/ה לחדרומליצים לנסות ולמצמ  

 . היעד ץארושרותי התיירות השונים ב, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 חלמקדימים הרשמתם.  טל"קום מהבטחת  - ומות בטיסההמק. לאור מגבלה במספר 2           

 מטיילים  30בקבוצה של    לאדם בחדר זוגי  דולר  6,895החוויה:   עלות   
 מטיילים  25-29של   בקבוצה לאדם בחדר זוגי דולר 6,995                         
 ים מטייל 20-24בקבוצה של   לאדם בחדר זוגי דולר 7,295                         
 מטיילים  15-19בקבוצה של   לאדם בחדר זוגי דולר 7,395                         

 
 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 פרטים אישיים - 2020רבות באינדונזיה לטיול ת טופס הרשמה

 1 ס'תוכנית מנספח ל

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

________________________________ First Name: 

Surname: __________________________________ 

 _________________________מספר דרכון: _____

 _______________________בתוקף עד: ________

 ______________________________תאריך לידה: 

 ________________טלפון נייד: _______________

 _____________ אחר:/  רגיל / צמחוני :בטיסות וכלא

 _____________________: באל על נוסע מתמידמס' 

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון
 ם אישייםטיפר

 __________________________ )בעברית(: שם מלא

_______________________________First Name: 

Surname: _________________________________ 

 _______________________מספר דרכון: _______

 ______________________________עד: _קף בתו

 ___________________________תאריך לידה: ___

 _____טלפון נייד: __________________________

 ____________ אחר:/  רגיל: צמחוני / סותבטיוכל א

 ___________________: _באל על נוסע מתמידמס' 

 

 

 

 _______________ ____________ מיקוד:עיר: _____________ ________כתובת: ___________________

,          ___________________פקס: _______________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  ______  טלפונים:__________________________ם: ____ש - בארץאיש קשר 

__אחר: __ נוי -איתן אור  םרן שה  פייסבוק נט אינטר חברים  ניוזלטר   נודע לך על הטיול?כיצד 

 הערות:

 . מלוןוב, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותלאחר יום החזרה ושיש בו  לפחות חצי שנהבתוקף רכון דא שהדיש לוו .2

חדרים מסוימים בבתי השונים כגון  ם הניתנים ע"י הספקיםרותיישהעל  אין שליטהלסוכני נסיעות,  לנו כמארגני הטיול, כמו גם .3

 לבקשת המטיילים(. ינו ו על ידם הוזמנוס )גם א סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטהמלון, 

ת תבל אותו ניתן לקבל במשרדי ובכפופה לתקנון הטיולים של קשרי תר טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 co.iltarbut-http://www.k.ברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  הח

 . תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא  מהווהו ת,שמה מחייבההר על טופסהחתימה  .5

 לאחר המילוי וצילום הדרכון ופעיםעמוד הזמנת המ, העמודים 2את נא לשלוח  .6

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

הבא עמודאת ה אלמנא ל ,2ך מתו 1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          240לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 

 



 

 09-7428885פקס:   072-211-6888טלפון:     4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     "מעבתבל ת קשרי תרבו

 2עמוד 

 כספים – 2020 רבות באינדונזיהלטיול ת הרשמהטופס המשך 
 

 1מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  רדול 6,895    לתשלום:הסכום 

 (13.02.20 עד $100) $ _____ הנחת רישום מוקדם:

 (14-29.02.20 $30) $ _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  $ _____  הנחת מטייל מתמיד:

  ($1380) $______  :רד בחדליחי תוספת      

  ($ דולר) $__________  : 1סה"כ מטייל 

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

  רלחדף/ה מעוניין/ת בשות     ניין/ת  לא מעו 

 2מטייל 

 *למטייל בחדר זוגי  רדול 6,895    לתשלום:הסכום 

 (13.02.20 עד $75) $ _____ הנחת רישום מוקדם:

 (14-29.02.20 $30) $ _____  הנחת רישום מוקדם:

 *(*)  $ _____  הנחת מטייל מתמיד:

  ($1380) $______  :רד בחדליחי תוספת      

  ($ דולר) $__________  : 2סה"כ מטייל 

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

           מיטה זוגית              תמיטות נפרדו

 בקשות מיוחדות: ______________________________________________________________________________ 

מתייחס לאדם בחדר  רדול 6,995 מטיילים ומעלה. המחיר  30ה של צר זוגי בקבולאדם בחד מתייחס רדול 6,895 המחיר  *

 מטיילים  20-24מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  רדול 7,295 המחיר , מטיילים 25-29זוגי בקבוצה של 

 מטיילים  15-19מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  רדול 7,395 והמחיר  

נחה ה תרבות תבל",  ימתמידים בחו"ל עם "קשר  למטיילים ..711.1אחרי תנו לטיול אחד ימטייל מתמיד: מי שנסע א* *

 לכל טיול נוסף מאז.  $ 10ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד עב $ 25בסך 

 ____________ ________________________________________ _______ נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:

 לבחירתך: לוםתש מסלולי

 לביטחון בלבד".לא את פרטי האשראי ולציין: "מ. לבוחרים במסלול המזומן יש לס אשראיבכרטי, או במזומן

 אשלם:

 בהעברה או בכרטיס אשראיוהיתרה  ,בהרשמה לאדם $ 720 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן 

 יס: __________מס. כרט ______,____אשראי מסוג: ___ באמצעות כרטיס-__________-__________-   ,___________

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

    אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ליישראוב בכרטיס אשראי החי)

 (13.2.20מים לנרשמים עד תשלו 10)מים לושת___ ____ ב:

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

 טל"ח    . הראשון החיובביום ( חימזר) הבוג חאות העברות והמכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

עם  )במזומן בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  תקבלשהחתום  על סמך טופס רישום  אך ורקשה הבטחת המקום תע חשוב:

מען הסר ליש לוודא קבלת אישור רישום!  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 . לא ירשם ולא יטופלרטיס אשראי טופס ללא פרטי כ ספק:

 בכם:לתשומת לי

במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל מתאים ואינאך אינו קשה, הטיול 

שר/ת את פרטי תי על טופס זה אני מאבחתימ .ןאו למלו אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

א יתקבלו השגות על דמי הביטול מכל סיבה שהיא, ל יטול.ב, לרבות תנאי התשלום והטיולההעסקה כפי שמופיעים בתכנית 

עד טיול מאושר ומובטח ה אםרכישת בטוח נסיעות. קשרי תרבות תבל בע"מ תיידע את הנרשמים -כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או אי

 טולית אפשרות בהכולל, הבמקביל להרשמיא פוליסת בטוח הגבוהים אנו ממליצים להוצ להביטובשל דמי ם לפני מועד היציאה. יו 30

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

הטוב ביותר. הפוליסה  אישית ובמחירפוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה לכם  מוביטוח", שיתאיחכמים ב סוכנות הביטוח "זיו פתרונות

מייצוג וליווי . כך תיהנו לכל גיל ובכל מצב רפואי יום מראש 240ומאפשרת ביטוח  למטיילי קשרי תרבות תבלחדת ית ומיובאטרקטי

    לעיל בטופס הרישום. יינים, אנא ציינו זאתץ. למעונ מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"ל ולאחר החזרה לאר אישי
 

 _________________  חתימה: ___________________________  תאריך: ___: _____1שם נוסע 

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2שם נוסע 

  המילוילאחר  וצילום הדרכון העמודים 2את נא לשלוח 
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