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 בהדרכת:

 
 מרצה היסטוריון, עוסק בתנועות אידיאולוגיות ודתות. -אביהו בר איל ד"ר 

דריך בטיולי מתלמויות מורים. שהבקורסים של מלווי קבוצות, במסגרות שונות וב

 עומק וסמינרים מטיילים שנים רבות. 

 
 

 

לאמנות  , מתמחה בשימור מבנים ומרצהדריכלא -מר איציק הרמן  

  , מומחה לעבודות יד בוכריות.  ואדריכלות מוסלמית

 

 

 

דה האחד מדבר יכאשר מצ ,השוכנת במרכז אסיה ,בקיסטן היא ארץ רבת פנים וגווניםאוז

ניגוד מרתק של נופים. מיקומה  - האחר הרים השייכים לרכס ההימלאיה האדיר הדיומצ

על דרך המשי גרם להתפתחות תרבותית מרתקת שספגה השפעות מסין, מפרס ומהעולם 

ההלניסטי והפכה אותה לאחד ממרכזי התרבות החשובים של סוף ימי הביניים. הפתיחות 

וביחסם אל הזר. התייחסותם של  ההתרבותית הזו ניכרת גם כיום בהליכות אנשי

ם אחר, שפוי ונעים הליכות. נוצרה בה אסלאאל הדת, מראה שיכול להיות גם  םהאוזבקי

המטייל לב. הסמינר  ושובתוצבעוניות מרתקת  ,ארכיטקטורה שמשאירה אותנו פעורי פה

יוצרים חוויה הם שכאשר הם מחוברים יחדיו  ,יתרכז כמובן בכל האספקטים האלה

 שלא תישכח במהרה.    מרתקת



 מציגים:                

 אוזבקיסטן                            

 העשרהלצד  חוויה רגשיתשל שילוב 

 במפגש עם אוזבקיסטן, נופיה ותרבותה אינטלקטואלית

                                                              !ב ביותרולא מתפשרים על פחות מהט  רק ב"קשרי תרבות תבל"

 ודופק החיים של אוזבקיסטן  גש מיוחד למפגש עם התרבותד 

 

 מומחים לאוזבקיסטן, לאסלאם ולאמנותה קצועייםמ דריכיםמ ניש 

 

 בנוסף לשני המדריכים המקצועיים ,לפרטיםו פרטל ת טיול הדואג/ת/נהלמ 

 

 מורחבה הדרכהה וותצ זכותבעמקה לא שגרתית ורבת פנים, ה 

 

 הלא תיירותית"" וכרת ומ בלתיה אוזבקיסטןבספות בתוכניות, ותו גשיםד 
 

 כוכבים 5 -ו 4, 3 ברמתלינה בבתי מלון  

 

 אחת רוחת צהרייםאוד עו צי פנסיוןחלכלה על בסיס כ 

 

 פולקלור יופעמ 

 

 חסוך את הנסיעות הארוכות במדברל טיסות פנים 2 

 

 ולל הרצאת רקעכפגש הכנה לפני היציאה מ 
 

 לקראת הטיול "שרי תרבות תבלק"בהפקה מיוחדת של  וזבקיסטן,א לע הודרתמ האקרמ 

 

 כוללת אזניות אישיות לכל מטיילהערכת שמע קבוצתית, מ 

 

 במהלך הטיול (Optionalsין תשלומים נוספים )א - במחיר םילולכתרים אל הכ 

 

  הזמן מנוצל נטו -אין זמן חופשי במהלך הטיול  

 

 בורת מטיילים איכותית ביותרח 
 

 :רישום מוקדםל ת מיוחדותובטה 

 

 דולר למטייל 100הנחה בסך  -
 

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 10 -

 
בבדיקות  מאיץ תורליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  – ביציאה מהארץ V.I.P טיפול  -

 אין ובביקורת הדרכונים.-הביטחון, בצ'ק
 

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל"   
 

                                                                                                              ומהנה !!! פורה ר מטיילנימס             
 



 תכנית הסמינר
 

 טשקנט -תל אביב  19.04.4 ',היום , 1יום 

הצהריים בטיסה אל נמל התעופה  בשעות תל אביבנצא מ

בה ננחת  ,אוזבקיסטןבירת , (Tashkent) טקנטששל  לאומיהבינ

שקנט היא עיר הבירה של אוזבקיסטן והיא אחת ט. בשעות הערב

הערים העתיקות שישבו על דרך המשי. רעידת אדמה שפקדה את 

הרסה את רוב העיר העתיקה של טשקנט  1966האזור בשנת 

רו ומבניה, העיר שוקמה וכיום לצד מספר קטן של מבנים שנות

יקר אווירה סובייטית, המשלבת בין יש בה בע ,תאות קדומוממ

י משרדים מודרניים. מלונות ופארקים, כולם עברו בשנים האחרונות שיפוץ ושיקום במסגרת תכנית בניינ

ממשלתית. למרות שכאמור, לא נותר בטשקנט הרבה מימי הפאר שלה, עדיין קיימים בה מספר 

ות ניצבים בה מבנים מרשימים כמו ות ומזרקרככות יפות, רדד שמונומנטים הראויים לביקור. מלב

 בטשקנט. ארוחת ערב ולינה  .םאאימקוקלדאש, מסגד יום השישי ומסגד חאסט מדרסת 

 

 טשקנט 19.04.5', ויום , 2יום 

 רעשנצא לסיור הכרות ראשון בו נעצור באנדרטה המנציחה את 

בקבר החייל  נבקר. 1966בשנת העז שהרס את העיר  הדמהא

נפלו במלחמת שחצי מיליון אוזבקים יח את זכרם של המנצ ,יהאלמונ

. חיילים אלו מלאו תפקיד בצבא האדוםבעת ששרתו  ,העולם השנייה

חשוב בקרבות במוסקבה, בסטלינגרד ובמהלך כיבוש ברלין. נסייר 

 ,ל אוזבקיסטןהדתי ש זרכהמ ,)Imam)-iKhast םאחאסט איממתחם ב

ריים של הקוראן העתיק בעולם. נמשיך אל הגדול מקוה יםשבספרייתו נמצא אחד מארבעת העותק

ההומה אדם בכל שעות היום. נשוטט בין דוכני  ,(Chorsu Bazari) צ'ורסו באזארבשווקי אוזבקיסטן, 

ובה פתרון לבעיה כיצד  ,יתהרוכלים, נעבור ברחוב בעלי מלאכה ונכיר את העריסה האסיאתית הייחוד

  (Applied Art Museum) יות שימושיותובמוזיאון לאמנ נבקר ים.וליתניתן לגדל תינוק מבלי להחליף ח

שייתן לנו מבוא טוב למה שצפוי לנו בהמשך  ,)(Amir Timur Museumמוזיאון האמיר טימור ל משיךונ

  לינה.נשוב למלוננו ל שלאחריה תיומארוחת ערב במסעדה מקנסיים את היום בהסיור באוזבקיסטן. 

 

 אורגנץ'(-טיסת פנים טשקנט) חיוה -טשקנט  19.04.6, שבתיום , 3יום  

 לאחר ארוחת בוקר מוקדמת, נצא לשדה התעופה ונטוס לעיר 

 משדה התעופה. (Xorezm) ח'ואִרזםבירת חבל , (Urgench) אורגנץ' 

 קלה באייאז ונבקר )sert)eD Kyzylkumניסע ללב מדבר קיזילקום 

((Ayaz Qale, אות המדבר מפני ת נא חאחד המבצרים שנבנו כדי לאבט

ונוכל להתרשם  ,(Khiva) חיוהניסע אל העיר  שםמדים. ת של הנוופשיטו

   וה.ובחי לינהבמסעדה מקומית. בערב נצא לארוחת ערב ממנה בעת השקיעה. 

 

 

 



 חיוה 19.04.7', איום , 4יום 

 ,של חיוה נותיה, שווקיה וצריחיהו, ארמכולו למדרסותיה םנקדיש את היו

-ה את מיטב הארכיטקטורה התורכמניתהמשלבת בתוכ זיאוןומ שהינה עיר

נשתמרה בשלמותה ומאפשרת מבט אל הארכיטקטורה האופיינית  אוזבקית,

, (Kunya Ark Palace) קוחנה ארק בארמוןנבקר כל כך לאסיה התיכונה. 

סמלה  - (Kalta Minor Tower) קאלטה מינורי נונתרשם מהצריח הצבעו

לא הייחודי, אחד ממבני העץ הגדולים בעולם ו(Juma Masjid)  הלמסגד ג'ומס נכיהתיירותי של העיר. נ

, אליו עולים לרגל הקדוש (Pahlavan Mahmud) פחלוון מחמודשל המתאבק  מאוזוליאוםהנחמיץ את 

 בערב נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית. קדושיםה כדי להתפלל ולשתות ממי המעיין ,מאמינים

 ה. ולינה בחיו .רבשילוב מופע פולקלו

 

 (רהכבו -אורגנץ' )טיסת פנים  בוכרה היפה 19.04.8', ביום  ,5יום  

 טיסתנולשדה התעופה לקראת נצא מוקדמת  לאחר ארוחת בוקר

, מש גם כבית כנסתיבמסגד ששנבקר שם  ,(Bukhara) לבוכרה

 ,הבריכה שבמרכזהמ ,)i Khauz-Lyab( ליאבי חאוז כרימכשם רתנ

, דין-חוג'ה נאצר אל לעלילותיו שנתוודע  .הבהמדרסות שסבימו

 רובע היהודיב ביקור לא נוותר עלו שהיה פילוסוף ומתמטיקאי

ארוחת ערב במסעדה נסעד  .כריהסמוכים לכ בית הכנסתבו

  הבאים נלון בבוכרה. לילותבשלושת המקומית. 

 

  בוכרה היפה 91.04.9', גיום , 6יום 

לאסלאם ומרכז לימוד  תאחת משבע הערים הקדושובוכרה היא 

תה המרכז הדתי יבוכרה הי חשובים בימי הביניים בעולם כולו.המ

גדולי המלומדים, י של כל עולם האסלאם, ממנו יצאו והתרבות

שלא רק עצבו את חיי האסלאם, אלא גם תרמו תרומה מכרעת 

פואה, אסטרונומיה, מתמטיקה רהמדעי בתחומים נרחבים כ עליד

של  וזוליאוםמאהנצא אל ם אחרים. ינוושטחי ידע רבים ומגו

העתיק ביותר באוזבקיסטן, בו טמון השליט  המבנה, (Samanid's Mousoleum) אסמאעיל הסאמאני

בו היכה  ,(Chasma Ayub) באר איוב מבנה הקבורה נראה את שהפך את בוכרה למרכז חשוב כל כך.

האיכרים שוק ב ונבקרות העיר מוח נראה את ומיד פרצו ממנה מים, איוב המקראי במטהו על האדמה

ובה  1920העתיקה, שרובה נהרס בהרעשה סובייטית בשנת  מצודהה  נטפס אל .מסגד יום השישיבו

נמשיך  .(Zindan) הזינדאן ,לשמצה בית הכלא הידועמוזיאון המתעד את התפתחותה של בוכרה ונבקר ב

 מינור קאלון ום,צעהונראה את הצריח  המסגד הגדולדרך שכונת מגורים טיפוסית אל 

 (Kalon Minor) .נתוודע לעבודות היד המפורסמות של בוכרה, הרקמות והשטיחים הצופה על העיר כולה, 

 המיוחדות (Suzane) ורקמות הסוזנההשטיחים  דוכניב התמקדותנסתובב בשוק ההומה תוך 

מארוחת ערב הנה ינ בערב.  (Chor Minor)מסגד ארבעת הצריחיםאחר הצהריים ניסע אל אוזבקיסטן. ל

 במסעדה מקומית.  פולקלור ופעמו

 



 בוכרה היפה 19.04.10, יום ד', 7יום 

בעיר היום נצא מבוכרה לביקורים בסביבותיה. נפתח את היום 

אחד  רשבה קבו, (Mausoleum Chor-Bakr)צ'ור באקר  הקברים

ארכיטקטורה המיוחדת ה לאיו של הנביא מוחמד. נתוודע מצאצא

משיך לאחד אישים הקבורים בהם. נה לאה ורובשל מבני הק

האתר לזכרו של  ,האתרים הדתיים החשובים ביותר באוזבקיסטן

. )Bahouddin Nakshbandi Mausoleum( אוד דין נקשאבנד בהא

נתרשם מעולי  ,(Imam Naqshbandi) קשבאנדית נרותנעסוק בתורת הנסתר באסלאם ובייחודה של 

של האמירים  ון הקיץבארמה לרגל. נסיים את היום יריטואל העלימו הרגל הרבים הפוקדים את האתר

 של בוכרה ובגנים שלו. 

 

 סמקרנד -שאחריסאבז  -בוכרה היפה  19.04.11, 'היום   ,8 יום

, קיסטןבזשל או בבוקר נצא אל עיר הולדתו של הגיבור הלאומי

 ,(Amir Timur Lang) לנג תימוראמיר מגדולי הכובשים בכל הדורות, 

נו של תימור, ארמושרידי נסייר ב .(Shahrisabz)חריסאבז אש

במסגד הכיפה בחומות העיר, , (Ak Saray) הארמון הלבן

 אחר הצהרייםובאתרים נוספים של השושלת התימורית.  הכחולה

, בכביש הררי כוניות קטנותמב (Samarkand) סמרקנדנצא לכיוון 

סטורית זו. יה רהמובילה מהודו לעי דרך המשימתפתל, סעיף של 

 לארוחת הערב נתארח בביתה של. לסמרקנדהרים. בערב נגיע ה בדרך נעצור לתצפית בראש מעבר

 בשני הלילות הבאים נלון בסמרקנד.ה תושבת אוזבקיסטן. י, יהודינינה

 

 דנקסמר  19.04.12 'ו, יום 9יום 

 לאחר ארוחת הבוקר אוזבקיסטן. ה של פנינסמרקנד היא ללא ספק ה 

שם נפגוש בנשים בעלות  ,(Siab Bazari) בשוק הגדולור קיבצא לנ

ססגוני, נטעם מלחמה המפורסם של סמרקנד ונתבשם מריחות לבוש 

, מהיפות המהוללת (Registan) בכיכר רג'יסטאן נבקר התבלינים.

של סמרקנד ונתוודע למדרסות יסטורי הה מרכזבעולם, שבכיכרות ה

 בקרנות מרהיבות. נומתבהנהדרות המכוסות אריחים צבעוניים 

ובני  תימור לנג, שם טמונים (Guri Emir) גורי אמיר במאוזוליאום

נשמע את סיפורו המעניין ונבקר במתחם , (Bibi Khanum)ביבי ח'אנום ניסע אל המסגד העצום  .משפחתו

נקבר לפי המסורת בן דודו של הנביא ֻמחמד,  שם, (Shohi Zinda)זינדה י השאהקברים המדהים של 

 ערב במסעדה מקומית. ארוחת .סאם אבן עבאסק  

 

 

 

 

 



 טשקנט - סמרקנד 19.04.13, שבתיום , 10ום י

, (Ulugbek Observatory) אולוג בגשל  מצפה הכוכביםבאת יומנו נפתח 

בשל הערצתו למדע ודחייתו את האסטרונומים בכל הדורות, שנרצח  לימגדו

יליד ר היהודי של הגביון( )כיום מוזיאנראה את ביתו  האמונות הקדומות.

 הישן בבית הכנסתנבקר ו, (Abram Kalantarov) אברהם קלנטרוב, 1873

תועדים שרידיה , בו מ(Afrosyab) אפרוסיאבשל  מוזיאוןבו של סמרקנד

 במאפייהם בביקור נסיי .יו תמשיחי צבע מרהיביםחדר מלכותי ועלשל סמרקנד, ששיאם ם הקדומי

לאחר מכן נצא לנסיעה . (Silk Paper) נייר משי עבודת ידו מייצרים בבובבית חרושת ללחם מיוחד 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית. .(Tashkent) טשקנטלעיר הבירה  מהירה ברכבת

 

 ן שאן הנישאים  אהרי טי -ע יום בטב 19.04.14', א יום ,11יום 

היבים, בסיור באזור הנופש העיקרי מעט משפע המבנים המר ננוח 

, הרכס הצפוני (Tian Shan) ןשא-ןאהרי טי ט,טשקנשל תושבי 

 -, המרוחקת כ(Chimgan) צ'ימגאן. נצא אל הרי ההימליהביותר של 

 ואולי אף נספיק לראות ק"מ מטשקנט. ניסע בין נהרות, אגמים 100

ג'ה חועבור דרכנו בעיירה . אם יתאפשר תשטרם נמסו שטחי שלגמ

ואתר הנופש של  (Charvak) מאגר צ'ארואק, (Hodjakent) קנט

 -מ יר יאפשר( אל פסגת הר שגובהו למעלהו. נעלה ברכבל כסאות )אם מזג האו(Bakachur) אקאצ'ורב

ת חגיגי נו בשיחת סיכום וארוחת ערבולב לטשקנט ונסיים את טילעת ערב נשו .מ' )וקר בו מאוד!!!( 2600

  .במסעדה מקומית

 

 ביבאל ת -טשקנט  19.04.15' ביום , 12ום י

 

עמינו לשדה התעופה לקראת טיסת פ נשיםבוקר ב מוקדם מאד

 מטשקנט לשדה התעופה בן גוריון, אליו נגיע בשעות הצהריים הבוקר

 .המוקדמות

 

 

 



 הערות: 

ת מהווה ניי ההדרכה בלבד. התכדוגמא לחלוקת ימת נקודות פוקוס וינה לעיל מציהמופיע נרהסמיתכנית  .1

סיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל נויים עקב נמסגרת שלדית וכפופה לשי

 דרכה ו/או מנהל הסמינר בלבד.צועי של צוות ההשינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המק

 ם ללא עישוןרילא ניתן להבטיח חד ון. יחד עם זאת,ן כחדרים ללא עישלוהחדרים במ נים את כלאנו מזמי .2

(Non-Smoking) ו/או מקלחת ו/או אמבטיה )למען הסר ספק בחדר תהיינה  ת המלוןיבבות מיטות זוגי ו/או

 מקלחת או אמבטיה(. 

אש של מראו הזמנה  בית המלוןו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי ם שאינם בשליטתנישנם נושאי .3

צתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס וס קבובמסגרת כרט לא ניתן, יבה במטוס. ככללמקומות היש

 )להבדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון.

 לוקי 8+  קילו 20 עד כבודה ארוחות, כולליםאוזבקיסטן איירליינס חברת התעופה כרטיסי הטיסה עם  .4

ים מבצעים הנוסע)לפני ההמראה  שבועכבהתאם לזמינות המושבים  כרטוס חרלא ושבההו יד כבודת

 אחר הכרטוס(. מאי לעצבאופן 

י ”אחראית על הושבה בטיסות. ההושבה במחלקה המוזמנת לקבוצה נקבעת עאינה ” י תרבות תבל"קשר .5

 חברת התעופה ולפי שיקול דעתה בלבד.

וסיף מסי ן צורך להואי מהמחיר הכולללאדם  ווזזיק רלדו 550, איטיסות באופן עצמהמעוניינים להזמין  .6

 וביטחון.  ק, דלנמל

ינו את הבקשה עבירו אלאנא ה ם במטוס,או לשבת במקום מסויון, חדר מסוים במלם חשוב לכם לקבל א .7

חלטה הה ה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור ונדגיש כימוקדם ככל האפשר, ואנו מעביר בכתב

, ואין דובית המלון בלב ברת התעופהשל חבה והקצאת החדרים במלון היא ת הישילגבי מקומו

 הישיבה שביקשתם.מות תקבלו את מקו ותנו להבטיח שאכןבאפשר

ן עושה את צעדיה הראשונים בהגדלת תנועת התיירות ויש מצבים יש להתחשב בעובדה שאוזבקיסט .8

ששירותי הקרקע הם ברמה כללית יותר נמוכה מהמצופה בארצות המערב, כולל נסיעות ארוכות 

 בכבישים משובשים.

ככל  עות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ביטוח רפואי מוקדםעם הוד וון שלנור הניסילא .9

א נוכל ו, ללצערנ .ום לפני היציאה לטיולי 60 -מקרה לא יאוחר מ, ובכל האפשר לאחר ההרשמה לטיול

 ביטולות )הכולל גם כיסוי של נסיע ים ביטוחעוש סר אחריות לאשבחו לים,מטיישל להיענות לבקשות 

הרי  דיעו לנו על ביטול,בקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במחשבה כי אם הוומ צדקת(יבה מומס

 ם חזרה.להם לקבל את כספ שמגיע

סיעות ת ביטוח נוליסמים בביטוח", שתתאים לכם פת חכל סוכנות הביטוח "זיו פתרונויצים עאנו ממל .10

יום מראש לכל  180וח פשרת ביטית ומאיבטאטרק יר הטוב ביותר. הפוליסהובמח מה אישיתבהתאלחו"ל 

. לארץובחזרה ע בחו"ל הביטוח בעת אירו מייצוג וליווי אישי מול חבורת. כך תיהנו גיל ובכל מצב רפואי

 הרישום.ופס למעוניינים, נא ציינו זאת בט

ת ובטיס לתחרות מתמדת על מקומותגרמו לטיולים למי ת הביקוש העולק, ועלייי הדעליית מחיר: חשוב  .11

ות מראש שאינן מוחזרות. ו"ל. הספקים השונים דורשים התחייבויות כספיות ומקדמהמלון בחובבתי 

שירותי כי  על מנת לוודאם תנאי הביטול. וכך ג אף מחמירות יותרהדרישות כמו בטיול זה, ות שיא, בתקופ

מינר ה והנכם מעוניינים להשתתף בסבמיד - עילהצשבאפשרותנו  בים ביותרהטו קרקע והטיסות הינםה

 , ותיהנו גם מההטבות לרישום מוקדם.שמתכםנא הקדימו הר -ה ז

 ,דולר 100סך : הנחה ב9.20101.3עד ה הנרשמים ום מוקדם מיוחדות למהירי החלטהטבות ריש  .12

לטיפול מאיץ תור של נציג מנתב"ג ליווי  -הארץ ביציאה מ V.I.Pטיפול ו צמדהת והתשלומים ללא ריבי 10 

 ים!בביקורת הדרכונ'ק אין וצבבדיקות הביטחון, ב

 טל"ח

        



 

 

 

 

 חה לנוסע, דולר הנ 100: 91.01.3עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

 בנתב"ג V.I.Pמים וליווי תשלו 10 
 תשלומים. 6 -דולר לנוסע ו 05 :4-.19.0114הטבה לנרשמים בין 

 ולר ד 10ועוד דולר  25בסף  נוספת"קשרי תרבות תבל" הנחה למטיילים מתמידים בחו"ל עם 
 .161.1לכל טיול נוסף מאז. מטייל מתמיד: מי שנסע איתנו לטיול אחד אחרי 

 

 ותשלום נהלי רישום

  הרשמה:

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74צמן יבדואר: רחוב ומצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, הרישום לסמינר בא
  tarbut.co.il-dialog@k. מייל: 7428885-09פקס.  88-68-11-22-07.  טל'  ת תבלקשרי תרבודי רבמש או

 הרישום. כמפורט בטופס הסדרי תשלום:

)יש תבל"  רבותבמשרדי "קשרי ת בכתבקף מרגע התקבלה ותכנס לת היא, מכל סיבההודעת הביטול, ** שרות ביטול:אפ

 .הם אינם ניתנים לשינויהסכמים עם ספקים שונים, י הביטול מחושבים ע"פ . מאחר ודמלוודא קבלת ההודעה(

שום ב)שלא יוחזרו  $ למטייל דמי רישום וטיפול 75, למעט ו דמי ביטולימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמ 31במקרה של ביטול עד  •

 .והטיפולרישום לדמי ה בפועלר נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחי והן, אכורטסו טיסות כלש אלא אם מקרה(,

 אש.למטייל כפיצוי מוסכם מר 45%י היציאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפנ 30 -20ן מטייל המבטל בי •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 65%סך של  , ישלם לחברהימי עבודה לפני היציאה 19 -14בטל בין מטייל המ •

 ם מראש.למטייל כפיצוי מוסכ 75% אה, ישלם לחברה סך שלימי עבודה לפני היצי 13 -7ל המבטל בין ימטי •

 מלוא מחיר הטיול.ם המטייל את ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישל 6 -החל מ  במקרה של ביטול •

 טל"ח     משתתפים.                15ת במינימום ימותנ נם ימי חג או ערב חג.   יציאת הטיוליה', שא -א'  ימיםימי עבודה:     

א שפוליסה יש לווד הכוללת אפשרות ביטול רישום., פוליסת בטוח הרשמהבמקביל למליצים להוציא י הביטול הגבוהים, אנו מבשל דמ** 

"זיו פתרונות כנות הביטוח ועל ס אנו ממליצים וב משפחה מדרגה ראשונה.רהמבוטח או ק תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של זו

ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ת לחו"ל, בהתאמה אישית יתאים לכם פוליסת נסיעו ,יואל זיו, שמנהלה, "חכמים בביטוח

ות רול חבמ מייצוג וליווי אישי ותיהנ. כך ואיפל ובכל מצב ריום מראש לכל גי 180בל ומאפשרת ביטוח קשרי תרבות תומיוחדת למטיילי 

  ציינו זאת בטופס הרישום.. למעוניינים, נא ארץוגם בחזרה לבחו"ל  עאירוהביטוח בעת 

    t.co.ilutarb-ialog@kd :אימייל 7428885-09 :פקס   6888-211-072  טל':                            

  ולל:המחיר כ

 אוזבקיסטן אייר רות בחברתיסדישירות וות טיס טיסה:    

 כוכבים 5 -ו 4, 3ברמת י המלון בת :לינה     

 חת צהריים אחתארועוד וחצי פנסיון  כלכלה:  

 אוטובוס תיירים  כבת מהירה,, רת פניםוטיס 2 ורה:בתח

 הריםהנוחים למעבר  רכביםו ,מוזגמ             

 לאמנות  מומחהמדריך מדריך בכיר לאוזבקיסטן,  הדרכה:

 וה מותנתוני )יציאת המלומלווה ארגו האסלאם            

 ים(טיילמ 22במינימום             

 בהפקה של קשרי תרבות תבל דרתמקראה מהו -

 בארץ נהמפגש הכ -

  מופעי פולקלור -

 אוזניות אישיותת שמע קבוצתית הכוללת כמער -

 לאתרים  דמי כניסה -

 יום לכ מים בקבוק  -

  המקומייםתים לנותני השירו תשר  -

, שירות דולר 100הנחה של  :91.01.3עד  לנרשמים -

VIP "ת והצמדהיריב תשלומים ללא 10 -ו גבנתב 

 המחיר אינו כולל:

   395$ם בחדר ליחיד בסך תוספת לאד -

 ע"י  יאהכפי שיקבע בסמוך ליצק למיסי נמל, בטחון וד -

 ($ 95 -: כ24.12.18 -חברת התעופה )נכון ל  

 נית        ן מפורטות בתכארוחות שאינ -

כגון: כביסה, שתייה, טלפון בידור  לות אופי אישיהוצאות בע -

 ו'וכ

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

 כוללההוצאות שאינן מפורטות במחיר   -

 , שירותי הקרקע ומיסי נמל, הדלק י הטיסותשינויים בתעריפ -

 24.12.18 -והביטחון החל מ  

 מלץ גם להוסיף. מו)חובה(ביטוח בריאות ומטען ** -

ה של רבמק לביטוח הטסה רפואית ולוודא את הכסוי

שייגרם למטייל  לכל נזקחברה אינה אחראית ביטול. ה

 ו/או לחפציו במהלך הטיול.

 מטייל ליום($ ל 6 -כהטיול )נהוג  למדריכיר תש -

 . ת השונים בארץ היעדוירושרותי התי, המיסים ויים במחירי הטיסותכפוף לשינהמחיר . 1: תוהער
 טל"ח    הבטחת מקום למקדימים הרשמתם. -ור מגבלה במספר המקומות בטיסה . לא2             

 מטיילים ומעלה 25 אדם בחדר זוגי בקבוצה שלדולר ל 2995 :החוויה עלות
 מטיילים 21-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  דולר 3195                   
 מטיילים 15-20לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  דולר 3295                   
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 פרטים אישיים - 2019אפריל  סמינר מטייל באוזבקיסטןל הרשמהטופס 
 24.12.18, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 
 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 קף עד: _____________________________בתו

 תאריך לידה: ____________________________

 מקצוע: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 בעיגול(הקיף )נא לללא עלות: חלון/אמצע/מעבר הושבה 

 2מטייל 
 נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון:

 ___________________________ )בעברית(: לאמשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 תאריך לידה: ____________________________

 ________מקצוע: ________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ___ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ______

 )נא להקיף בעיגול(ללא עלות: חלון/אמצע/מעבר הושבה 

 ושבההו יד כבודת לוקי 8+  קילו 20 עד ודהבכ ארוחות, כולליםאוזבקיסטן איירליינס חברת התעופה כרטיסי הטיסה עם 

 .בהתאם לזמינות המושבים כרטוס חרלא לפני ההמראה שבועכ

 ________________________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _

 __________,         _______________: ________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקסטלפונים

 E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 __________ .___________________שם: ___________________  טלפונים:_______________,  ___ - בארץאיש קשר 

 ___________________________ אחר:   בר איל  הויאבד"ר  אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיולך על כיצד נודע 

 

 
 

 הערות:
 

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

 עמודים ריקים לחותמות.  שלושה חותפליש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה  אין שליטה, לנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות .3

 במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

י תרבות תבל אותו ניתן לקבל הטיולים של קשרכפופה לתקנון  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kתר האינטרנט:  במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או בא

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

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את  שלוחנא ל .6

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180י, תקף לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפוא הצעהאני רוצה שיפנו אלי עם 
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

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

 

 2עמוד 

 כספים - 2019 לסמינר מטייל באוזבקיסטן הרשמהטופס המשך 

 תשלומים 10 -ו בשדה VIPטיפול  ,100$הנחה בסך  :19.01.3עד דם רישום מוקל טבותה

תשלומים 6 -לנוסע ו 50$הנחה בסך  :4-14.01.19תאריכים בין ה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,995 $ *          הסכום לתשלום:

 (3.01.19 עד 100$____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (4-14.01.19 בין 50$____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 *(*)  -_ ____________   $   הנחת מטייל מתמיד: 

 (  395 $_____+ ) $   : בחדר תוספת ליחיד

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

 (1+2מטייל ) דולר    : __________לחיוב סה"כ

 

 וגית מיטה ז              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  2,995 $ *         הסכום לתשלום:

 (3.01.19 עד 100$____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 (4-14.01.19בין  50$____ ) €הנחת רישום מוקדם:   

 *(*)  -_ ____________  $   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 דולר_______                     : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

________________________ בקשות מיוחדות: ___

_________________________________________

 15-20בקבוצה של למטייל בחדר זוגי.  דולר 3,195 מטיילים המחיר הוא 21-24בקבוצה של  מטיילים. 25המחיר למינימום * 

 דולר לאדם בחדר זוגי.  3,295מטיילים המחיר הוא 

הנחה  תינתן "קשרי תרבות תבל" למטיילים מתמידים בחו"ל עם ..161.01אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

 לכל טיול נוסף מאז.  דולר 10רי תאריך זה, ועוד עבור הטיול הראשון אח דולר 25בסך 

 ___________________________________________________________________________ :השתתפת נא לציין את הטיולים בהם

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".בלבד לביטחון. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "שראיבכרטיס אאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם דולר 1000 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

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

  ____ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. ______________ת.ז: ___________ ____, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד, )

 (.19.01.3עד לנרשמים  ללא ריבית והצמדהתשלומים  10 עד)מים תשלו_____  ב:

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

 **גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.  המופיע בתכנית הטיול.

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  תקבלשהעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקעשה יהבטחת המקום ת חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא אי טופס ללא פרטי כרטיס אשר למען הסר ספק:רישום! 

 לתשומת ליבכם:

או  ,למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע למטייל םמתאי אינואך אינו קשה, הטיול 

 המלון. לבתי, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו לקבוצה ולמהלך התקין של הטיול

 _______________________________________________  תאריך: ________________  חתימה: ____: _______1שם נוסע 

 __________________________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 

 co.iltarbut.-dialog@k  או 7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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