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 :בהדרכת:

 
התגוררה  . מתגוררת בלאוס, בעברשנה באסיה 15סיון של מעל יבעלת נ -ליאור מורג 

השפה  דוברת. ומכירה את המדינה על בוריה רבות שנים "ונגל הלאוסי'גה"בלב 

  במדינה.טיולי עומק בהלאוסית ומתמחה 

 

 
היא ו א פגעה המסורתי כמעט ללישמרה על אופי ,מזרח אסיה-בדרום, לאוס

 ,מדינה בודהיסטית זו. ת מפותחות בחלק זה של העולםאחת מן המדינות הפחו

ויש בה  ,כוללת את אחד ממרכזי המקדשים העתיקים המרשימים ביותר באסיה

רחות חייהם כמעט שלא ייחוד אתני יוצא דופן של בני מיעוטים שמנהגיהם ואו

המראות בלאוס תוכלו ליהנות לא רק מהושפעו מהמערב או מהמודרניזציה. 

הנפלאים של מקדשים מוזהבים, נהרות רחבי ידיים וכפרים חקלאיים שהכל בהם מעשה ידי אדם, אלא גם 

-אקפת ובמער במהלך הטיול נבקרלהבין ולהכיר לעומק את התרבות, המסורת וההיסטוריה של המקום. 

ביהם שתושבקר בכפרים נשוט על הנהר ונהמקונג האדיר, על צוק סלע מעל נהר הקדושות, שנמצאות  או

טיול ה .החבויים בלב היער קואנג סי מפלי מימיבטבול ונקדרים ו תכת, אורגיםאלכוהול, חרשי מ םצריימי

ה המסורתי יפיששמרה על או ,מזרח אסיה-דמנות האחרונה לבקר במדינה בדרוםללאוס הוא אולי ההז

  .ת מפותחות בחלק זה של העולםהיא אחת מן המדינות הפחוו א פגעכמעט לל

לטון הרצח של חמת האזרחים הנוראה שלה )בשנות שממל לאחרונה, אשר השתחררה רק קמבודיה

 אונסק"ו על ידי וכרז, מאכלסת את אחד מפלאי תבל שהקומוניסטי-יהווייטנאמהכיבוש ומ( 'רוז-הקמר

נתגלו במעבה ש םמדימאות מקדשים מפוארים ואדירי מ - מקדשי שושלת קמר -עולמי  כאתר מורשת

מתנהלות במקום עבודות שימור ומאז,  20 -תחילת המאה הו 19 -ונגל ומתחתיו רק בסוף המאה ה'הג

 .ושחזור

 הצטרפו אלינו לטיול ותראו .אזורהמבקרים בחלה עליה במספר התיירים  ,בשנים האחרונות

לפני רגע  - מזרח אסיה לפני שחדרו אליה השפעות זרות-איך נראו החיים בדרום במו עיניכם

 כר.שתנה ללא המשהמקום 

 ימים 61 17.12.17 תאריך חזרה:   30.11.17 תאריך יציאה:



 

 

 

                                           

 מציגים:                        

 עולם הולך ונעלם -לאוס וקמבודיה טיול ב

 אינטלקטואלית העשרהלצד  חוויה רגשיתשל שילוב 

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר  שרי תרבות תבל"ב"ק

 ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו מ:חדש, מסלול 

 מתגוררת במקום ודוברת את השפה הלאוסית, אזורמדריכה ישראלית המתמחה ב 

 מדריכהבנוסף ל פרטים,הדואג/ת לפרט ול *מנהל/ת טיול 

 כוכבים או הטוב בנמצא 5 -ו 4 ברמת תי מלוןבב לינה 

 מלא ה על בסיס פנסיוןכלכל 

 שתייה, מגבות לחות ופירות במהלך הנסיעות בלאוס 

 תל אביב-בנגקוק-סיאם ריפ /פקסה -ויינטיאןצ'אנג ראי / -בנגקוק-ת"א טיסות במסלול 

 שאינם מופיעים בתכניות רגילות ,ייחודים ומיוחדים כניסות לאתרים 

 י מלאוסית לעבריתכולל תרגום סימולטנכניסה לבתים פרטיים וביקורי משפחות,  

 משולש הזהב בתאילנד אזורבביקור במקדש הלבן,  

 בשבטי הצפון מסורתי פרטי,טקס השתתפות ב 

 הלא מתויר שייט בין איים מבודדים באגם נאם נגום, 

 סדנת מלאכות עתיקות בלואנג נמתה 

 טקס באסי פרטי כולל מופע מוסיקה וריקודים 

 דיהריחוף בכדור פורח מעל מקדשי אנגקור בקמבו 

 במעברי גבול לזירוז זמן ההמתנה V.I.Pשירות  

 להכרת המטבח הלאוסי קורס בישול מלא 

 הכולל הרצאת מבוא ,טיולטרם היציאה ל מקיףמפגש הכנה  

 הכוללת אוזניה אישית לכל מטייל מערכת שמע קבוצתית, 

 (Optionals)ן תשלומים נוספים יא ,הכל כלול במחיר 

 ין זמן חופשי במהלך הטיולא, בצורה מרביתזמן הטיול מנוצל  

 בשביל השקט הנפשי שלך, חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 הטבות מיוחדות לרישום מוקדם: 

 למטייל דולר 100הנחה בסך  -

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 -

 בבדיקות ץ תורמאיליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ .V.I.Pטיפול  -

 אין ובביקורת הדרכונים.-הביטחון, בצ'ק  

 תמורה מלאה לכספך ! -ב"קשרי תרבות תבל"   

 ומהנה !!! פורה טיול 



 

 :הטיול תכנית

 

 צ'אנג ראי -בנגקוק )תאילנד(  -תל אביב   1.12.17-30.11 ,שישיו חמישים , ימי2-1ם ימי

בירת צפון  לקצרה אטיסת המשך וב (Bangkok) בנגקוקלמתל אביב  אל עלשל  בטיסת לילהנצא 

 .לאוסלנלון לפני המעבר  אליה נגיע בשעות הערב ובה, (Chiang Rai) צ'אנג ראי, תאילנד העתיקה

 הצפוניים שבטי ההרים -)לאוס( ה תלואנג נמ - גשר הידידות - צ'אנג ראי  17.122. ,שבת, 3יום 

 במקדש הלבן ורנעצור לביק ,(Laos) לאוסעם  למעבר הגבול כנודרב

(Wat Rong Khun) חזות יוצאת דופן בעל מקדש ה אנג ראי.'בסביבות צש

מסמל את טוהר הבודהה. ו אחר בעולם שאינו דומה לשום מקד, יחודיתיו

 לוהזוהרות בשמש ומשוות  ,על קירותיו משובצות מיליוני מראות קטנות

ציורי מאגדות דמיוניות. במקדש המרכזי, הלקוח מראה של ארמון שלג 

 ,דמויות גיבורי על. לאחר הביקור במקדש משובצות ,םקיר מיוחדים וביניה

 נונג קאיבין מעבר הגבול  - (Friendship Bridge) "גשר הידידות" לאנגיע 

(Nong Khai) ןאנטיילויתאילנד ב (Vientiane)נעבורדרכו  - , בירת לאוס 

אל , ניסע לאחר מעבר הגבול מלכת. עמדהכל יראה לנו כי לעולם בו 

 זוראב. הבאיםימים טייל בבו נ, (Luang Namtha) התמאלואנג נחבל 

נשתתף בטקס  ,ערב עתמספר רב של שבטי הרים ושמורות טבע. ל

 משבט התאי דם שאמן על ידי שינוהל, עבורנופרטי מרתק ובאסי 

(Thai Dam Tribe), שבמהלכו  טינהנה ממופע פרנשמה. קבל ברכות ויקשרו על ידינו חוטי במהלכו נ

את  כלי נגינה עתיקים ונדירים.לצלילי  ,הלאוסים המסורתייםאת הריקודים  בנות השבטירקדו לפנינו 

חוויה  - עלי בננה עלוהאוכל יוגש בצורה מסורתית  ,נו נשות הכפרארוחת הערב יבשלו עבור

 תה.מאלואנג נבונגלוסים ב, Phu Iu -בשני הלילות הבאים נלון ב שבטית שאין שניה לה.

 

  הריםבעומק המלאכות עתיקות ותרבויות משתנות , התלואנג נמחבל   1712.3.', א וםי, 4יום 

זה לצד זה שוכנים . מגוון מאוד אתנית (Luang Namtha)ה תמאלואנג נ חבל

 הדוברים ,אדמהעובדי חקלאים , רובם ככולם שבטיםכעשרים וחמישה 

 להםרק  אופיינים האורח חיי, ייחודי םם שונים, לבושהמנהגי. ותשונ ותשפ

 ,אזורהמעצמה הסינית ל חדירתעם  .בעצמם צרים את כל צרכיהםימי והם

 ,בוקרבחלק מעולם הולך ונעלם. ל הפכו היד של בני השבטים, מלאכות

של יום סדנאות  נחווה שם, (Thai Deng Tribe) לשבט תאי דנגנגיע 

בקליעה בנול,  בעבודה נתנסה. עתיקותיד מסורתיות מלאכות 

בבמבוק, בפיסול בעלי בננה, בהפקת נייר מסיבים צמחיים 

רגלית בין  טייל. נובצביעת בדים בצבעים המופקים מן הטבע

 שבטיו (Lantan Tribe) שבט הלנטןשונים, ניפגש עם בני השבטים ה

 המונגהו (Akha Tribe) האקה, (Lao Suen Tribe) הלאו סון

(Hmong Tribe)םעד למפלי ,הליכה קצרה בטבעבסיים את יומנו . נ 

 . (Nam Dee)נאם די הסמוכים לכפר



 

 רבנגלואנג פ - התלואנג נמ  1712.4.', ב, יום 5יום 

 לואנג  עיירת הנזירים מתה וניסע אלאבוקר ניפרד מחבל לואנג נב

הדרך הררית ומשובצת בנופים של שדות אורז  .(Luang Prabang)ג פרבנ

 נעצור לביקורים בכפרים בדרכנו, אשוניים.וכפרים מקומיים ור

אל  , נגיעערבולקראת  עת החדשהב רוויות קרבותשלהם סטוריה יהשה

 שוכנת ,מזרח אסיה-התכשיט" של דרום" ,מיוחדתהירה עיה .לואנג פרבנג

 מקונגה נהר של , במפגשמדינההליבה של בלב בין ההרים, 

(Mekong River)  נהר נאם קאןעם (Nam Khan River) .בירתה  רה היאהעיי

שהוכרזה על ידי ערש התרבות הלאוסית העתיקה, ו לשעבר של לאוס

מקדשי פאר ב המלאהעיירה  כאתר מורשת עולמי. 1995בשנת אונסק"ו 

ספור מקדשים עתיקים על שטח קטן יחסית נבנו אינ .וספוגת מורשת

שומעים את , ערבבה ועיירמסתובבים ברבים זירים נ .פעילים ומחודשים

והיא מושפעת  ה בעיר אינה כבכל לאוסירוהאו מקדשים.בירתם שקולות 

נצא  .צרפתיהשלטון ומהרית )קמבודיה( קמהמורשת מה, ששלטו במקום עתיקותהסיניות השושלות מה

הגבוהה  הנקודה, (Mount Phousi) גבעת פוסיאל ונעלה  הריברחובותיה של העימהנה לסיור רגלי 

בארבעת הלילות הבאים נלון  מרהיבה.בשקיעה  נצפהצפית נוף ונערוך ת, ממנה היריביותר במרכז הע

 .לואנג פרבנגב

 

 י קואנג סימפל -פארק הפרפרים  -דובים מרכז להצלת ה - לואנג פרבנג  1712.5.', ג , יום6 יום

 (Kuang Si Water Fall) מפלי קואנג סי אל ניסע ,הבוקר לאחר ארוחת

בכניסה . אתניים םפרי שבטיוכמוריקים שדות אורז דרך  ,המרשימים

טיול בשמורה ונמשיך ל הצלת דוביםשימור ונבקר במרכז ל ,לשמורה

עד למפל הענק, שם נוכל  מפלים ובריכות טורקיז ציוריות ,בין טרסות

. בביגוד מלא( בבריכותלשכשך  )המקומיים נוהגיםלטבול ולהשתכשך 

גוון ונוכל לצפות במ בפארק הפרפרים נבקר הסיור בשמורה, בתום

אופייניים גם פרפרי הענק ה ,הםביני ,םהחייבכל שלבי  ,עצום של פרפרים

 הנרי מוהוטשל  קברובקרבת  ,נמשיך לסיור ביער .זוראל

(Henri Mouhot), לשוקר צרפתי שגילה וחקר את מקדשי אנגקור חבוטנאי ו 

 לאחר ארוחת הערב, .בקמבודיה העתיקה (Khmer Empire) מרממלכת ק

מזרח -המפורסם ביותר בדרוםססגוני המיוחד והלילה בשוק ה נטייל

את למכור , רזואהמתגוררים בנשות השבטים כל יום מגיעות  יואל, אסיה

 .תוצרתן

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 יט למערות פאק אויש -הנהר בישול לאוסי על גדות סדנת  -לואנג פרבנג   1712.6.', ד, יום 7יום 

 לסדנה,מה . כהקדבישול לאוסי בסדנתשעות הבוקר נבלה את 

ונכיר מוצרי טבע  בשוק הבוקר השוקק של לואנג פרבנג בקרנ

 מתמתקיי הסדנהולם ופחות ידועים במערב. זה של הע אזורשגדלים ב

עקרונות הבישול  אתנלמד הלכה מהמקונג וב בטבע, על גדות נהר

 היום, ארוחת הצהריים .רות בישול שאינן מוכרות לנווהלאוסי ונתנסה בצ

סירה ארוכת בשעות הצהריים נעלה על  .לתפארה נוידי תהיה מעשה

על גדות הנהר.  ,על צוק השוכנות (Pak Ou Caves) מערות פאק אולכיוון  זנב ונפליג במורד המקונג

בפסלי הנהר מוביל גרם מדרגות לבן אל פתח המערה המזדקר ממצוקי ההר. המערה התחתונה מלאה מ

 ,של הנהר. המערה העליונה פחות מעניינת, אינה מוארתונשקף ממנה נוף יפה  ,בכל הגדלים ,בודהה

 באן סאנג ַהי קטןהכפר ביקור בל ומהנהט קצר יבשינמשיך  חלקלקה.אף ולעתים 

(Ban Xang Hai) ,לַאֹו-לַאֹו ביצורו באריגה שתושביו מתמחים  (Lao-Lao), את המקומי יוסויסקי האורז הלאו .

מכינים את המשקה האלכוהולי.  מהאורז המשומרו ,גדוליםבמים מנהר המקונג בכדים  האורז מערבבים

  ללינה. לואנג פרבנג, נחזור אל המהנה בתום השייט

 נזירים בזריחה שווקים ומורשת עתיקה -לואנג פרבנג   1712.7. ,ה', יום 8יום 

לחזות ולהשתתף בטקס  ירהנצא לסמטאות העי ,עם אור ראשון

נזירים יוצאים ה הטקס, ךבמהל .הנתינה שנערך כל יום בזריחה

ועוברים במקומות בהם התושבים מחלקים להם  ,ארוכהלרחובות בשורה 

ורות שורות של נשים כורעות על הדר. שפאר וברוב  ,מזון למשך היום

צבע . היומיתה תםמנחאת רים על פניהן ומקבלים צפה והנזירים עובהר

יזואלית משתלב עם צבעי הזריחה לחוויה ו, כתום של בגדי הנזיריםה

 מוזיאון ארמון ב נבקר בהמשך, .במיוחד מרגשתססגונית ו

הרשמי ומוזיאון הראשי ה ,((Royal Palace Museum, Haw Kham המלוכה

און ונלמד אודות ינסייר במוז. ליון הפיליםיהממוקם בארמון מגורי מלך מ

והפיכתה למדינה  ,נפילתהשליטיה, תקומתה,  - ליון הפיליםיממלכת מ

ונתרשם בסמטאות העיירה  ונטיילית עד עצם יום הזה. נמשיך קומוניסט

ר פ  של מס   מופע פרטי , בדרכנו אלמבנים הבנויים בהשפעה צרפתיתמ

  .ה הקסומההעיירמארוחת ערב חגיגית ופרידה לצא נ ,ערבלעת  מלווה בנגינה. ,סיפורים מקסים

 ואנג ויאנג -לואנג פרבנג   1712.8. ,'ו וםי ,9 וםי

לכיוון עיירת המטיילים  וניסע דרומהקר ניפרד מלואנג פרבנג בשעות בו

עצור לארוחת צהריים על נ ,יםי. בשעות הצהר(Vang Vieng) ואנג ויאנג

 ישוק חיות בר פיראטרסטי גבוה ומרשים. נמשיך לכיוון אשפת צוק ק

 השוכנת על גדת עיירהלערב נגיע ולעת  ,בצד הדרך לעיתיםהממוקם 

מתנשאים הרים , עגוהר מעל הנהר .(Nam Song River) נאם סונג נהר

ביניהם מתפתלות מערות נפלאות, צורות מיסטיות מגוון בעלי ומיוערים 

בשני קש, במבוק ועץ.  עם בתישדות אורז ירוקים וכפרים קטנים  פרושיםרסטיות ולמרגלותיהם אק

 .הנהרעל גדות  ,במלון מפנקהלילות הבאים נלון 

 



 

 ואנג ויאנג  1712.9.שבת,  יום, 10יום 

נראית ככפר שליו הקטנה ה העיירה אזורסיור בהיום נקדיש את יומנו ל

עד  ,בין כפרים נטייל ברגלטבע יפהפה. ו מוקף הרים ירוקים ורמיםה

שם  - בצבע כחול כההמאוד עמוק מעיין  - לגונה כחולהאל ה שנגיע

 7 -כ, וחצי הליכה במישורים עד שעתיים )כשעתי נעצור למנוחה קלה

נבקר במערות  ,(. לאחר ארוחת צהריים. המתקשים יוכלו לנסועק"מ

נשוט בסירות  ,ולקראת השקיעה מיוער באזורנטיפים ובמפלים 

, שמסביב ליהנות מהנוף היפה ותאפשר לנוטית ושלווה יהזרימה א בין הפאבים הצפים. ,קטנות על הנהר

בהם  ,על שפת הנהרקטנים הבדוכנים עם מדי פלעצור אף ו לאורך הנהרהמיוחד חיים אורח הלצפות ב

 . קרהבירה או שייק פירות  ניתן לשתות

 

 ןאנטייוי -מפעל להפקת מלח  -ם נאם נגושייט באגם  -ואנג ויאנג   1712.10., 'א יום, 11יום 

 ,דרומהבדרכנו ונמשיך  הקסומה ואנג ויאנגבשעות הבוקר ניפרד מהעיירה 

נבנה ש נוצר מסכר מלאכותיהמים המאגר . (Nam Ngum) נאם נגוםלאגם 

ורובו של  אלקטרי-הידרועל מנת להפיק חשמל  ,בתחילת שנות השבעים

האגם נחשב לגדול נמכר לתאילנד השכנה. המיוצר במקום, חשמל ה

מתגוררים  ,בכפרים לצד האגם מלא באיים מיוערים.והוא ביותר בלאוס 

ח חיים מסורתי. על אורעדיין השומרים  ,מקומיים מסבירי פנים תושבים

ארוחת נהנה מ ובמהלך השייט, בין האיים נשוט בסירה גדולה

לגונה מבודדת על אחד ב נעצור. דגים טריים מהאגם -צהריים 

בתום השייט  הנעימים והצלולים. להשתכשכות במי האגם ,האיים

להפקת משפחתי קטן מפעל בקר בונדרומה נמשיך בנסיעה המהנה, 

 ,(Vientiane) ןאנטייוי אלנמשיך . סורתיותבדרכים מ ,מבטן האדמה מלח

. שוכנת על עיקול נהר המקונגה ,עיר הבירה הקטנה, העדינה והשקטה

 בשני הלילות הבאים, נלון בויינטיאן. .נבקר בטיילת הצרפתית המחודשת ובשוק הלילה הססגוני

 

 ויינטיאן הבירה וסביבותיה   1712.11., 'ב יום, 12יום 

 ,ויינטיאן ,בירת לאוסנצא לסיור ב ,פנקת במיוחדלאחר ארוחת בוקר מ

 םהקש בכפריהעץ ובתי  לעומת. אינה דומה לאף יישוב אחר במדינהש

בהשוואה לבירות  אך ,, רועשת ועמוסהנחשבת לעיר גדולה היאהקטנים, 

מרבית רחובותיה אינם סלולים, כפר גדול.  אלאהיא אינה  ,אסיה האחרות

מתהדרים ברמזורים היחידים במדינה, ומרכזה הוא בה בודדים צמתים 

 .םתייאאסיערבוביה של ארכיטקטורה קולוניאלית צרפתית לצד מקדשים 

העיר, נבקר כל על  לתצפית (Patuxai) לשער הניצחון הלאוסינעלה 

והחשובה ביותר  הגדולה ,הקדושהסטופה ה, (Tat Luang) טאט לואנגב

בשוק הבוקר יו של בודהה. ורה אחת מעצמותשבמרכזה קב ,במדינה

מבחר  עםרבים  םדוכני  (Talat Sao)טלאט סאוהמרכזי של המדינה, 

נוכל ועוד. בשוק  ועד מכשירי חשמל ,י ביתמבגדים וכלהחל , ותסחור



 

קבל ברכה לו ,שחרר ציפורים כלואות לחופשי כסימן למזל טובל ,וש מוצרים ומתנות עם ניחוח מקומילרכ

פסלים הגן  -  (Budha Park)פארק בודההב לביקור ניסע מחוץ לעיר ,צהרייםאחר המנזיר בודהיסטי. 

המבוססות על המיתולוגיה  ,ובו יצירות מלט גדולות ממדים מזרח אסיה-המרשים ביותר בדרום

לקרב את לבבות הצעירים לדת  כדיונבנה  ,הגן שוכן על שפת נהר המקונג הבודהיסטית וההינדית.

 .הבודהיסטית

 

 ה ותה, מפלים(קפפעל מ ,םשבטי) רמת בולוואן -פקסה  -ויינטיאן   12.1721.', ג םיו, 13יום 

דרומי של השדה התעופה ונטוס לחלקה לאחר ארוחת הבוקר נצא ל

בירת , עיר בהשפעה תאית מוחלטת ,(Pakse) פקסהלאוס. ננחת בעיר 

עם  )Se( נהר סההשוכנת במפגש , אזורבמת דרכים ראשית צוו הדרום

  .קונגנהר המ

 .נטייל במהלך היום בה, (Phu Phieng Bolaven) רמת בולוואןנצא לכיוון 

גשומה , מ' 1300מתנשאת לגובה ממוצע של  ,הפורייה הוולקנית הרמה

גן עדן היא הרמה  .מיעוטים אתניים רבים ומתגוררים בה רוב השנה

שבטים הבני  אותם מגדלים פירות, הל, תה וקפה מזנים נבחריםלגידולי 

 העולם.רחבי לכל את תוצרתם ומייצאים  ,גופים שונים תמקומיים בתמיכה

המעובדים  ,מפעל קטן לקפה ותההמשמש כבית פרטי תארח בנ

 ,זוראשבטי ה שלנתוודע לאורחות חייהם  מסורתיות.הבשיטות עדיין 

 משבטי הצפוןבתכלית שונים הם ו ששורשיהם בממלכה הקמרית

מיוחד  באתר נופשנרד מהרמה ונלון  ,ערבולקראת  (Tod Fan) לופהנבקר במפלי הצבי והאנטי. שפגשנו

  .על שפת הנהר

 

 מפלי קון פאפנג -האי דון קונג  -ם אלפים האיי 000,4 - רמת בולוואן  12.1731.', ד יום, 14יום 

המחבר , (Si Phan Don) האיים 4,000 זורא אלבשעות הבוקר נצא דרומה 

מרמת  ,קילומטר 4,350נג, הזורם לאורך הר המקונבין לאוס לקמבודיה. 

 14 -לרוחבו המקסימלי בעונה הגשומה זה  אזורב, מגיע טיבט עד וייטנאם

, אליהם מצטרפים איים ואיונים רבים, בחלק זה של הנהר. קילומטר

נוף תוואי  - סלעים ואיונים נוספים, בעונה היבשהיורדים פני המים כש

בין איים שעליהם כפרים  נשוט. ואת שמ אזורשהעניק ל חודי ומקסיםיי

לממלכה (Champassak)  צ'אמפאסאק מחוזבין שקשר חלק חשוב ב שהיו

מסגנון החיים מזרח אסיה ו-דרוםבהנהר לאורך  םחיינתרשם מההקמרית. 

במהלך השייט,  אף לצפותנוכל  ,נואם יתמזל מזל. והשלו טייהמקומי הא

 אזורב ,(Don Khong) נגקות באי דון נטייל רגלי  דולפיני נהר נדירים.ב

עורק כ 19 -בשלהי המאה העוד הוקמה ע"י הצרפתים , שמסילת הברזל

הגדולים ביותר ומפלים המרשימים ב נבקרחשוב. תחבורה מנהלי 

. (Ban Thako) באן טקובסמוך לכפר , (Khon Phapheng Falls) מפלי קון פאפנג ,מזרח אסיה-בדרום

  .המקונג נהרבלב  ,אי נגיע למלון הממוקם על ,לקראת ערב

 



 

 אגם טונלה -)קמבודיה( סטונג טרנג  -)לאוס( ם אלפים האיי 000,4  12.1741., ה' יום, 15יום 

האיים בלאוס לעיירה  4,000המחבר את  ניסע למעבר הגבולבוקר ב

לאחר מעבר . (Cambodia) בקמבודיהש (Stung Treng) סטונג טרנג

 אגם טונלה סאפ ניסע אל, וקבלת אשרות הכניסה הגבול

(Tonle Sap Lake),  ,"עיר המקדשים העתיקה  לאהסמוך "האגם הגדול

גם המים המתוקים א .קמבודיהשל  הטבעאחד מפלאי , (Angkor) אנגקור

מקונג דרך נהר המחובר ל, ליבה של החקלאות הקמבודית ,הגדול בעולם

 ,יםמשלש את גודלו בעונת הגשמו (Tonle Sap River) הטונלה סאפנהר 

שהוא קולט את מי השיטפונות. בעונת היובש, נהר הטונלה סאפ לאחר 

הרגיל של  ווהאגם חוזר לגודל ,הופך את כיוון זרימתו לעבר נהר המקונג

האגם למרכז דיג קמ"ר. בעקבות הצפה מחזורית זאת, הופך  2600 -כ

הוכרז מהאגם, שמגיעים  ,מהדגים הנאכלים במדינה 75% .פורה במיוחד

ציוריים צפים בכפרים  לצפות נוכלמוגנת על ידי אונסק"ו.  כשמורה

חייהם בבתים שנות מעבירים את כל ה תושבים של תופעה ייחודית ומעניינת -ת האגם המצויים בסביב

-צפוןב, )Siem Reap(  סיאם ריפ עיירהה לאנגיע  ,ערבלעת  רפסודות צפות בלב האגם.גבי על  שבנו

ם נלון איבשני הלילות הב .סיור בשוק הלילה הססגוניל נצא רב, אחר ארוחת העל .מערב קמבודיה

 סיאם ריפ.

 

  אנגקורמקדשי מתחם  -סיאם ריפ  12.1751., 'ו וםי, 16יום 

 מקדשי אנגקור מתחםלצפות בזריחה בנצא  ,עם עלות השחר

(Angkor Temples)1992 -בכאתר מורשת עולמי על ידי אונסק"ו הוכרז , ש ,

 .ישגים הארכיטקטוניים המפוארים ביותר של האנושותנחשב לאחד מההו

המבנה הדתי הגדול  הוא, (Angkor Wat) ואט אנגקור המקדש המרכזי,

על ידי  12 -נבנה במאה הוהמפורסם ביותר במתחם ש ביותר בעולם

. המקדש מסמל , לו נקדיש את רוב היוםהמלך סוריאבארמאן השני

בני כל לה מקור גאווה וחוזק ריה ומהוומושלם של סמליות וסימטמיזוג 

את סיורנו נתחיל  נשוב למלוננו לארוחת בוקר, לאחריה. קמרממלכת 

. נשמע סיפורי מיתולוגיה הינדית ושל תרשם מהפאר והעוצמהבמקדש ונ

תבליטים  על ידיהמתוארים  ,האימפריה הקמרית נפלאות ונלמד על

אל  בדרכנו, במקדש הפנימי נסיירקילומטר. של כמעט לאורך  ,ופסלים

הלב הקדוש של  - הפסגה נגיע אל, ממנה המרפסת העליונה והמפורסמת

שבנה  (Jayavaram VII) ג'איאוואראם השביעיהמלך ו ממלכת אנגקור הקדומה בירת ,אנגקור ואט

ובאתרים נוספים ככל  (Banteeay Srey) בבאנטאי סראינבקר  בצר בלתי חדיר בלב האימפריה שלו.מ

 ממעוף הציפור אנגקורמקדשי על  ונצפה בכדור פורח ום הטיול נסיים בריחוףאת ישיותיר הזמן. 

 כולל ארוחת ערב במסעדה. ,ממופע פולקלורבערב נהנה  .)מותנה בתנאי מזג האוויר(

 

 

 



 

 תל אביב -בנגקוק -סיאם ריפ  12.1761., שבתום י, 17יום 

 אנגקור ת'וםלביקור בשער הדרומי של  לאחר ארוחת הבוקר נצא

(Angkor Thom) מקדש באיון, נראה את (Bayon Temple) ,מפורסם ה

נסיים את הביקור  .פרצופים מחייכים 216 -מקושטים בו המגדלי 54על 

, (Preah Khan Temple) במקדש פרה קאןבמתחם המקדשים העצום, 

המתאפיין בשילוב עצים בצורות  ,מקדש הטבע היפה ביותר בקמבודיה

במרפסת המלך נבקר  .המקדשאבני שבין הסדקים הצומחים מ ,שונות

באגם  נשוטובאתרים נוספים.  ,(Terarace of the Leper King)המצורע 

הטונלה סאפ ונבקר בשוק הצף. ניפרד מקמבודיה בארוחת ערב מוקדמת, לאחריה נצא לשדה התעופה, 

 לקראת טיסת הערב לבנגקוק, ממנה נמשיך ארצה, לאחר חצות.  

 בבוקר 1712.71., 'א הנחיתה בארץ, ביום *

 

 הערות: 

לחלוקת ימי ההדרכה בלבד.  המציינת נקודות פוקוס ודוגמ ,המופיעה לעיל הטיולתכנית  .1

התכנית מהווה מסגרת שלד וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן 

הדרכה ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ה

 או מנהל הסמינר. 

ו/או מקלחת ו/או  ו/או מיטות זוגיות בבתי המלון Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .2

  ה מקלחת או אמבטיה(.)למען הסר ספק, בחדר תהי אמבטיה

כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון או  ,ישנם נושאים שאינם בשליטתנו .3

לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין  ,טוס. ככללהזמנה מראש של מקומות הישיבה במ

 מראש מקומות ישיבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(. 

או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו  ,חשוב לכם לקבל חדר מסוים במלון אם .4

מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזור , בכתבאת הבקשה 

יש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה היא של חברת התעופה בלבד, ואין באפשרותנו ונדג

 להבטיח שאכן תקבלו את המקומות שביקשתם.

ים לבקר בלאוס בלבד, הדבר אפשרי. אלה מבין מטיילנו שביקרו כבר בקמבודיה ומעוניינ .5

 לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם משרדנו. 

 לתאילנד אינה כרוכה בתשלום. על -אלבטיסות  במחלקת תיירים הושבה רגילההזמנת  .6

לנוסע  225$על כרוכה בתשלום של -הלוך ושוב בטיסות אל ביציאת חירוםהזמנת מושב  .7

מרווח רגליים גדול יותר משאר המושבים במחלקת בעל יציאת חירום, ב הממוקםמושב )

 (.התיירים ולכן מעניק נוחות טיסה מרבית

ממוקם בקדמת מחלקת תיירים ה) על-בטיסות אל חזורהלוך  הזמנת מושב תיירים פלוס .8

 325$ומציע מרווח רגליים גדול יותר וזווית הטיית מושב גדולה יותר( כרוכה בתשלום של 

            לאדם.

חשוב לציין שבמקרים רק לאחר כרטוס.  ביצירת חירוםלאשר הושבה בתיירים פלוס או ניתן  .9

מועד היציאה, יחולו דמי ביטול כרטיסי הטיסה  רטסו זמן רב לפניובהם כרטיסי הטיסה יכ



 

על אלה המבטלים כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה )יתכן אף מחיר הכרטיס 

 במלואו(.

 קת ארוחות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.פאס  .10

יג מקומות בטיסות נמצאים בתחרות מתמדת להש נועקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, א  .11

ובבתי המלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, מוקדם ככל האפשר. 

הדבר יאפשר לנו להתחייב בפני חברת התעופה ובתי המלון, ולוודא כי שירותי הקרקע 

 והטיסות הינם הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע.

תשלומים  6דולר,  100הנחה בסך  :31.07.17הטבה מיוחדת לרישום מוקדם לנרשמים עד   .12

ליווי של נציג מנתב"ג לטיפול מאיץ תור  -ביציאה מהארץ  V.I.Pללא ריבית והצמדה וטיפול 

   טל"ח       בבדיקות הביטחון, בצ'ק אין ובביקורת הדרכונים!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . רותי התיירות השונים בארץ היעדיוש, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

 

 

 בנתב"ג! I.PV.תשלומים+ 6הנחה לנוסע+ דולר 100 :17.7.031עד לנרשמים הטבה מיוחדת 

 .הנחה לנוסע דולר 50: 1-17.08.17הנחה לנרשמים בין 

 .לכל טיול נוסף מאז דולר 10עבור הטיול הראשון, ועוד  דולר 25מתמיד: הנחה בסך למטייל 

 .1.01.14מטייל מתמיד עם "קשרי תרבות תבל" הוא מי שנסע אתנו לחו"ל אחרי 
 

 המחיר כולל 

 ובחברת אלעלבחברת  טיסות סדירות טיסה:

  Air Bangkokושתי טיסות פנים. 

 או הטובים בנמצא *5 -ו *4ברמת  בבתי מלון  לינה:

 פנסיון מלא על בסיס  כלכלה:

, מתגוררת אזורמדריכה ישראלית המתמחה ב הדרכה:

 הדרכה שלהמצוות  ,במקום ודוברת את השפה הלאוסית

 .*וה ארגוניוומל תבל קשרי תרבות

 התכנית , על פיושייטאוטובוס תיירות   תחבורה:

 ת מבואכולל הרצא ,בארץמקיף  מפגש הכנה -

 הכוללת אוזניות אישיותקבוצתית מערכת שמע   -

 אשרות כניסה ללאוס וקמבודיה -

 ולפעילויות לאתריםדמי כניסה  -

     בלבד מקומייםנותני השירותים הל תשר -

תשלומים  6הנחה,  דולר 100 :177.031. עדלנרשמים 

בבדיקות הביטחון,  P.I.Vליווי  והצמדה, ללא ריבית

 הדרכונים. בצ'ק אין, ובביקורת

 המחיר אינו כולל

 דולר 1021: בחדר ליחיד מטיילתוספת ל -

 דולר 121מיסי נמל, דלק וביטחון:  -

 ,טלפון )כביסה, שתייה, הוצאות בעלות אופי אישי -

 .בידור וכו'(  

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית -

 ומפורטים מס ו/או היטל שאינם כלולים, הוצאהכל  -

  הטיול.של  הכולל במחיר  

 קרקע ומיסיהשינויים בתעריפי הטיסות, שירותי  -

 .13.07.17 -ל, הדלק והביטחון, החל מנמה  

 הטיול תשר למדריכת -

 (!!!)חובה ביטוח בריאות ומטען -

 מומלץ להוסיף לביטוח גם הטסה רפואית, איתור -

 וודא את הכסוי במקרה של ביטול.וחילוץ. יש ל  

 שייגרם למטייל לכל נזקהחברה אינה אחראית   

 ו/או לחפציו במהלך הטיול.  

 

 ותשלום נהלי רישום
, 74: רח' ויצמן "קשרי תרבות תבל"בפקס, בדוא"ל, בדואר, או במשרדי  בלבד טופס הרשמההרישום לסמינר באמצעות  הרשמה:

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 7428885-09, פקס: 2116888-072. טל: 4425038כפר סבא, מיקוד 
 כמפורט בטופס הרישום. הסדרי תשלום:

 
  אפשרות ביטול:

קבלת  )יש לוודאבמשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה שהיא,הודעת הביטול, * 

 . עה(ההוד
 .הם אינם ניתנים לשינוימאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים,    

 רישום למטייל דמי דולר 50ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

 לדמי הרישום והטיפול. בפועלר כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים, ואז יתווסף המחי אלא אםוטיפול,    

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  30 -20מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14מטייל המבטל בין  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 70%יאה, ישלם לחברה סך של ימי עבודה לפני היצ 13 -07מטייל המבטל בין  •

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

 .טל"ח          משתתפים.   15מותנית במינימום  הטיוליציאת ה', שאינם ימי חג או ערב חג. -ימים א'ימי עבודה: 

. יש לוודא הכוללת אפשרות ביטול רישום, פוליסת ביטוח במקביל להרשמהשל דמי הביטול הגבוהים, אנו ממליצים להוציא ב** 

שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אנו ממליצים על סוכנות 

יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב  ל זיויוא, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"הביטוח 

. כך רפואי יום מראש לכל גיל ובכל מצב 180ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת למטיילי קשרי תרבות תבל ומאפשרת ביטוח 

 ציינו זאת בטופס הרישום.מול חברת הביטוח בעת אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא  מייצוג וליווי אישיתיהנו 
 

 

 tarbut.co.il-dialog@k, דוא"ל: 7428885-09 :פקס, 2116888-072טל: 

 מטיילים 25בקבוצה של י לאדם בחדר זוג דולר 4990המחיר: 
 מטיילים 20בקבוצה של י לאדם בחדר זוג דולר 5295              
 מטיילים 15בקבוצה של י לאדם בחדר זוג דולר 5495              
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 פרטים אישיים - 2017 תרבות בלאוס וקמבודיהלטיול  הרשמהטופס 
 13.07.2017, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 לא            כן   ג המזוודה לרשום מספר זה בתנא 

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 חזיר /בטיול אני אוכל: בקר/ עוף/ דגים/ צמחוני

 כל מה שרלוונטי( הקף) _______________אחר: 

 חלון/מעבר/אמצע :ללא תשלום על פי זמינות הושבה 

  חלון/מעבר/אמצע: 225$בעלות  ביציאת חירוםהושבה 

  חלון/מעבר/אמצע: 325$בעלות  בתיירים פלוסהושבה 

 __________________: ___על-באל מתמידנוסע  מספר

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ עברית()ב: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 לא        כן    נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה

 ת בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________ארוחו

 חזירבטיול אני אוכל: בקר/ עוף/ דגים/ צמחוני/ 

 כל מה שרלוונטי( הקףאחר: _______________ )

 חלון/מעבר/אמצע :ללא תשלום על פי זמינות הושבה 

  חלון/מעבר/אמצע: 225$בעלות  ביציאת חירוםהושבה 

  לון/מעבר/אמצעח: 325$בעלות  בתיירים פלוסהושבה 

___________________: ___על-באל מתמידנוסע  מספר

או  ביציאת חירוםבמושב ההושבה  מקום פנוי, בהתאם לזמינות המושבים ודגם המטוס.רכישת מושב מועדף הינה על בסיס 

 רק לאחר כרטוס.  תתאפשר תיירים פלוס

 לא  כן       יום מראש(: 180רפואי. תקף  לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב הצעהי עם יאני רוצה שיפנו אל

 

 _______________________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _

 __________,         ______________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקס: ________טלפונים

 E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 _____________ ._______________שם: ___________________  טלפונים:_______________,  ___ - בארץאיש קשר 

 ______________________ אחר:  פייסבוק  מורגליאור  אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיוכיצד נודע לך על 

 הערות:

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

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

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

 הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kבפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  לקבל במשרדי החברה, 

 .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  4288857-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

http://www.k-tarbut.co.il/
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 2עמוד 

 כספים - 2017תרבות בלאוס וקמבודיה לטיול  הרשמהטופס המשך 

     (תשלומים 6 -ו $ 100, הנחה בסך VIP) 07.1731.עד תאריך רישום מוקדם  טבותה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  4990 $ *          הסכום לתשלום:

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

 _____   $         הושבה בתשלום: 

 (  1021 $_____+ ) $   : בחדר תוספת ליחיד

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

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

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

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  4990 $  *         הסכום לתשלום:

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

 _____  $הושבה בתשלום:          

 לחדר: _______________________שם שותף/ה 

 דולר_______                     : 2סה"כ מטייל 

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

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: __________________________

 בחדר זוגי. לאדם דולר 5295מטיילים משלמים הינו  20-24 -שלמים ומעלה. המחיר למטיילים מ 25* מחיר לאדם עבור 

 לאדם בחדר זוגי.  דולר 5495מטיילים משלמים הינו  15-19 -המחיר ל   

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..1.1401אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד ** 

 נא לציין את הטיולים בהםלכל טיול נוסף מאז.  אירו 10ור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, ועוד עב אירו 25הנחה בסך 

 ____________________________________________________________________________ השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבדהאשראי ולציין: " . לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטיבכרטיס אשראיאו , במזומן

 אשלם:

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם $ 1500 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן**.* 

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

  ____ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: _____כרטיס: ___, שם בעל ה___/____תוקף: 

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

 . ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(.ברישום מוקדםתשלומים ללא ריבית והצמדה לנרשמים  6)עד מים תשלו_____  ב:

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

 המופיע בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.***

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

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

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

 .ם ולא יטופלירשילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

 לתשומת ליבכם:

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

 בית המלון.אוטובוס או להמטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

 ____________________אריך: ________________  חתימה: ____: ____________________  ת1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2שם נוסע 
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