
     

 
   

   

 

 

 תאריך יציאה:  
30.04.2020 

 תאריך חזרה:  
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  יום 12

 
 :הצוות בהדרכת

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

דריך בטיולי מתלמויות מורים. שהנות ובבקורסים של מלווי קבוצות, במסגרות שו

 עומק וסמינרים מטיילים שנים רבות. 

 
 

 

לאמנות  , מתמחה בשימור מבנים ומרצהדריכלא -מר איציק הרמן  

  , מומחה לעבודות יד בוכריות.  ואדריכלות מוסלמית

 

 

 

 הדידה האחד מדבר ומצימצ ,השוכנת במרכז אסיה ,ארץ רבת פנים וגווניםן, בקיסטאוז

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

המשי גרם להתפתחות תרבותית מרתקת שספגה השפעות מסין, מפרס ומהעולם 

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

 םהאוזבקיהזר. התייחסותם של ם אל וביחס הניכרת גם כיום בהליכות אנשיהתרבותית 

בה ארכיטקטורה  התפתחהם אחר, שפוי ונעים הליכות. אסלאגם  כןשייתאל הדת, מראה 

בכל יתרכז המטייל לב. הסמינר  ושובתוצבעוניות מרתקת  ,משאירה אותנו פעורי פהה

שלא תישכח  יוצרים חוויה מרתקתהם שכאשר הם מחוברים יחדיו  ,הללו ההיבטים

   במהרה. 



 מציגים:                 

 אוזבקיסטן                             

  העשרה לצד    חוויה רגשית של  שילוב 

 במפגש עם אוזבקיסטן, נופיה ותרבותה   אינטלקטואלית 

                                                              ! ב ביותר ו לא מתפשרים על פחות מהט    רק ב"קשרי תרבות תבל"

 ודופק החיים של אוזבקיסטן  דגש מיוחד למפגש עם התרבות  

 

 המומחים לאוזבקיסטן, לאסלאם ולאמנות מקצועיים מדריכים שני 

 

 , בנוסף לשני המדריכים המקצועייםולפרטים לפרט ת טיול הדואג/ת /מנהל 

 

 המורחב ההדרכה צוות  בזכותהעמקה לא שגרתית ורבת פנים,  

 

 "הלא תיירותית" מוכרת ו הבלתי באוזבקיסטןוספות בתוכניות, ת ו דגשים 
 

 כוכבים 5 -ו 4  ברמת לינה בבתי מלון  

 

 אחת ארוחת צהרייםעוד ו חצי פנסיוןכלכלה על בסיס  

 

 פולקלור ימופע  

 

 לחסוך את הנסיעות הארוכות במדבר ורכבת מהירה טיסות פנים 2 

 

 כולל הרצאת רקעמפגש הכנה לפני היציאה  
 

 לקראת הטיול "קשרי תרבות תבל"בהפקה מיוחדת של  ן,קיסטאוזב לע  מהודרת ה אמקר 

 

 הכוללת אזניות אישיות לכל מטיילמערכת שמע קבוצתית,  

 

 ( במהלך הטיולOstional'sאין תשלומים נוספים ) - במחיר יםכלולאתרים כל ה 

 

  הזמן מנוצל נטו -אין זמן חופשי במהלך הטיול  

 

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 
 

 :לרישום מוקדם ות יוחדות מבטה 

 

 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  יילר מטנ י מס             
 



 תכנית הסמינר
 

 טשקנט -תל אביב  20.04.30 ',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  

הרסה את רוב העיר העתיקה של טשקנט   1966את האזור בשנת 

ן  מרו העיר שוקמה וכיום לצד מספר קטן של מבנים שנות  .ומבניה

של   ערב רבאווירה סובייטית, טת מכל עבר ניב , מותודהקאות מה

כולם עברו בשנים   .מלונות ופארקיםדם, וקמבנים מיושנים מן העידן הו משרדים מודרניים בנייני 

האחרונות שיפוץ ושיקום במסגרת תכנית ממשלתית. למרות שכאמור, לא נותר בטשקנט הרבה מימי  

מסגד יום   ,קוקלדאשמדרסת , הראויים לביקור יםוארמבנים מפהפאר שלה, עדיין קיימים בה מספר 

 בטשקנט.  ארוחת ערב ולינה  .םאאימהשישי ומסגד חאסט 

 

 טשקנט 20.05.1', ויום , 2יום 

  עם טשקנט, במהלכו נבקר נצא לסיור הכרות הבוקר 

העז שהרס את העיר   הדמהא  רעש באנדרטה המנציחה את 

יח  נצמ ה ,י נבקבר החייל האלמו נמשיך לביקור. 1966בשנת 

נפלו במלחמת העולם  שמיליון אוזבקים י חצאת זכרם של 

. חיילים אלו מלאו  בצבא האדוםבעת ששרתו  , השנייה

תפקיד חשוב בקרבות במוסקבה, בסטלינגרד ובמהלך כיבוש  

 ,)Imam)-iKhast םאחאסט איממתחם ב נמשיך לסייורברלין. 

שבספרייתו נמצא אחד   ,ל אוזבקיסטןהדתי ש  זרכהמ

צ'ורסו ך אל הגדול בשווקי אוזבקיסטן, עתיק בעולם. נמשיריים של הקוראן ה מקוה  יםותקעת העמארב

ההומה אדם בכל שעות היום. נשוטט בין דוכני הרוכלים, נעבור ברחוב בעלי   ,(Chorsu Bazari) באזאר

ף  להחליובה פתרון לבעיה כיצד ניתן לגדל תינוק מבלי  ,יתמלאכה ונכיר את העריסה האסיאתית הייחוד

מוזיאון האמיר  ל משיךנלאחריו ו (Applied Art Museum) יות שימושיותואמנבמוזיאון ל נבקר ים.וליתח

נסיים שייתן לנו מבוא טוב למה שצפוי לנו בהמשך הסיור באוזבקיסטן.  ,)(Amir Timur Museumטימור 

   לינה. נשוב למלוננו ל שלאחריה תיומארוחת ערב במסעדה מקב  יומנואת 

 

 אורגנץ'(-נים טשקנטת פטיס) חיוה -טשקנט  20.05.2, שבתם וי, 3 יום 

 לאחר ארוחת בוקר מוקדמת, נצא לשדה התעופה ונטוס לעיר  

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

טורפאק  ב ונבקר )sert)eD Kyzylkumניסע ללב מדבר קיזילקום 

אות  ת נ א חבטכדי לאבנו ים שנאחד המבצר ,(Toprak Kala) קלה

  חיוה ניסע אל העיר  שםמדים. ת של הנוופשיטוהמדבר מפני 

(Khiva),  .בערב נצא לארוחת  ונוכל להתרשם ממנה בעת השקיעה

    וה. ובחי לינהבמסעדה מקומית. ערב 



 

 חיוה 20.05.3', איום , 4יום 

  של נותיה, שווקיה וצריחיהו, ארמכולו למדרסותיה ם נקדיש את היו

רכיטקטורה  יטב האה את מהמשלבת בתוכ זיאוןומ עיר. והחי

נשתמרה בשלמותה ומאפשרת מבט אל  . העיר אוזבקית-הטורקמנית

  בארמוןנבקר הארכיטקטורה האופיינית כל כך לאסיה התיכונה. 

י  נו נתרשם מהצריח הצבעו, (Kunya Ark Palace) קוחנה ארק

.  עירשל ה רותי סמלה התיי - (Kalta Minor Tower) קאלטה מינור 

הייחודי, אחד ממבני העץ  (Juma Masjid)  הלמסגד ג'ומס נכינ

,  הקדוש (Pahlavan Mahmud) פחלוון מחמודשל המתאבק   מאוזוליאוםהלא נחמיץ את הגדולים בעולם ו

בערב נצא לארוחת ערב  . קדושים ה כדי להתפלל ולשתות ממי המעיין ,אליו עולים לרגל מאמינים

 ה.  ולינה בחיו . רקלו ע פולופמ לובבשי  במסעדה מקומית

 

 (רהכבו -אורגנץ' )טיסת פנים  בוכרה היפה 20.05.4', ביום  ,5ם יו 

לשדה התעופה לקראת  נצא מוקדמת  לאחר ארוחת בוקר

מש גם  יבמסגד ששנבקר שם  ,(Bukhara) לבוכרה טיסתנו

 ,)i Khauz-Lyab( ליאבי חאוז כרימכשם רתנ, כבית כנסת

לעלילותיו  נתוודע  .הבסביסות שדרהממ ו ,הבריכה שבמרכזהמ

לא נוותר  ו , שהיה פילוסוף ומתמטיקאידין-חוג'ה נאצר א ל ש

  . כריהסמוכים לכ בית הכנסת בו רובע היהודיב  ביקור על

הבאים   לילותבשלושת הארוחת ערב במסעדה מקומית. נסעד 

   נלון בבוכרה.

 

  בוכרה היפה 20.05.5', גיום , 6יום 

לאסלאם ומרכז לימוד   תושוקדה יםבע העראחת מש, בוכרה

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   וזוליאוםאמ הנצא אל ם אחרים. י נומגוים וי ידע רבושטח

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   שוקב ונבקר ות העיר מוח  אתאה ר נ .ה מיםומיד פרצו ממנ  איוב המקראי במטהו על האדמה 

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

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

 מינור  קאלון ום,צעהיח הצר ונראה את המסגד הגדול דרך 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 רבעב.  (Chor Minor)מסגד ארבעת הצריחיםאחר הצהריים ניסע אל אוזבקיסטן. ל

 במסעדה מקומית.    פולקלור עפומו

 

 בוכרה היפה 20.05.6, יום ד', 7יום 

היום נצא מבוכרה לביקורים בסביבותיה. נפתח את היום  

שבה  , (Mausoleum Chor-Bakr)צ'ור באקר  בעיר הקברים 

  ל איו של הנביא מוחמד. נתוודע אחד מצאצא רקבו

אישים  ה ל אה ורובקהבני חדת של מארכיטקטורה המיוה

משיך לאחד האתרים הדתיים החשובים  בהם. נ הקבורים

אוד דין   בהא האתר לזכרו של  , ביותר באוזבקיסטן

נעסוק  . )Bahouddin Nakshbandi Mausoleum( נקשאבנד

  קשבאנדי ת נ רו תבתורת הנסתר באסלאם ובייחודה של 

(Imam Naqshbandi), נסיים את ה לרגל. יריטואל העלימו ר תת האפוקדים אנתרשם מעולי הרגל הרבים ה  

 של האמירים של בוכרה ובגנים שלו.   ון הקיץבארמהיום 

 

 סמקרנד -שאחריסאבז  -בוכרה היפה  20.05.7, 'היום   ,8 יום

של   בוקר נצא אל עיר הולדתו של הגיבור הלאומיה

  לנג  תימוראמיר מגדולי הכובשים בכל הדורות, , קיסטןבזאו

(Amir Timur Lang), חריסאבז אש(Shahrisabz). שרידי  נסייר ב

בחומות העיר,  , (Ak Saray) הארמון הלבןנו של תימור, ארמו

ובאתרים נוספים של השושלת   במסגד הכיפה הכחולה

 (Samarkand) סמרקנדנצא לכיוון  אחר הצהרייםהתימורית. 

דרך  , בכביש הררי מתפתל, סעיף של כוניות קטנותמב

ר  סטורית זו. בדרך נעצויה ריעו להודילה מהמוב המשי 

 בשני הלילות הבאים נלון בסמרקנד. הרים. ה לתצפית בראש מעבר

 

 דנקסמר  20.05.8 'ו, יום 9יום 

לאחר ארוחת  אוזבקיסטן. ה של פנינסמרקנד היא ללא ספק ה

שם נפגוש   ,(Siab Bazari) בשוק הגדולור קיבצא לנ הבוקר 

פורסם של  מה  מהלחנטעם מ ססגוני,בנשים בעלות לבוש 

  אן טבכיכר רג'יס נבקר התבלינים. מריחות נתבשם סמרקנד ו

(Registan) מרכז בעולם, , מהיפות שבכיכרות ההמהוללת  

הנהדרות המכוסות  של סמרקנד ונתוודע למדרסות יסטורי הה

  במאוזוליאום בקרנות מרהיבות. נ ו מתבאריחים צבעוניים 

  .י משפחתונבו  ג תימור לנ , שם טמונים(Guri Emir) גורי אמיר

נשמע  , (Bibi Khanum)ביבי ח'אנום העצום  ניסע אל המסגד

נקבר לפי   שם, (Shohi Zinda)זינדה י ה שאאת סיפורו המעניין ונבקר במתחם הקברים המדהים של 

 ערב במסעדה מקומית.   ארוחת .סאם אבן עבאסק  המסורת בן דודו של הנביא ֻמחמד, 



 

 טשקנט - סמרקנד 20.05.9, שבתיום , 10ום י

, (Ulugbek Observatory) אולוג בג של  מצפה הכוכבים באת יומנו נפתח 

בשל הערצתו למדע ודחייתו  האסטרונומים בכל הדורות, שנרצח  לימגדו

ר היהודי  של הגבי ון()כיום מוזיאנראה את ביתו  האמונות הקדומות. את 

  נסת בית הכ בר נבקו, (Abram Kalantarov) אברהם קלנטרוב, 1873יליד 

תועדים  , בו מ(Afrosyab) אפרוסיאבשל  מוזיאוןבו ל סמרקנד ש הישן 

יו תמשיחי  חדר מלכותי ועלשל סמרקנד, ששיאם ם שרידיה הקדומי

  נייר משי  עבודת ידייצרים בו מבובבית חרושת ללחם מיוחד  במאפייהם בביקור נסיי .צבע מרהיבים

(Silk Paper) . קנט טש ר הבירה לעי רהמהי ברכבתלאחר מכן נצא לנסיעה (Tashkent).   ארוחת ערב

 במסעדה מקומית. 

 

 ן שאן הנישאים  אהרי טי -ע יום בטב 20.05.10', א יום ,11יום 

היבים, בסיור באזור הנופש  מעט משפע המבנים המר ננוח

, הרכס  (Tian Shan) ן שא-ןא הרי טי ט,נ טשקהעיקרי של תושבי 

, (Chimgan) אןצ'ימג ל א א. נצהרי ההימליההצפוני ביותר של 

ואולי   ק"מ מטשקנט. ניסע בין נהרות, אגמים 100 -המרוחקת כ

. אם יתאפשר  שטרם נמסו שטחי שלגמ אף נספיק לראות

  מאגר צ'ארואק, (Hodjakent) ג'ה קנטחו עבור דרכנו בעיירה ת

(Charvak)  אקאצ'ורבואתר הנופש של (Bakachur)  נעלה .

  . מ' )וקר בו מאוד!!!( 2600 -מ  שגובהו למעלהפסגת הר  פשר( אל יא ירוברכבל כסאות )אם מזג האו

   .ת במסעדה מקומית חגיגי  נו בשיחת סיכום וארוחת ערבולב לטשקנט ונסיים את טילעת ערב נשו

 

 ביבאל ת -טשקנט  20.05.11' ביום , 12ום י

לשדה התעופה לקראת   מלאי חוויותעמינו פ נשיםבוקר ב  דם מאדמוק

בן גוריון, אליו נגיע בשעות  התעופה  קנט לשדהטשמ טיסת הבוקר

שלא תמצאו בה עומס  כמה כיף לגלות מדינה  . המוקדמות הצהריים

מבקרים, שהיא מרתקת מבחינת האטרקציות שהיא מציעה, וגם  

זולה. זוהי בדיוק אוזבקיסטן שבמרכז אסיה, שנפתחת לישראלים  

 ... וגם עם טיסות ישירות עם ביטול הצורך בוויזה

 

 



 רות: הע 

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

ות משתנות ובלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל סיבנויים עקב נמסגרת שלדית וכפופה לשי

 .ר בלבדסמינדרכה ו/או מנהל הצועי 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 המלוןעת על ידי המתבצ דריםו כגון החלוקה לחם שאינם בשליטתנישנם נושאי .3

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

 בדיל מהזמנות אישיות(, או להבטיח חדר מסוים במלון.)לה

 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 ודתכב

 אחר הכרטוס(. מאי לעצבאופן 

אחראית על הושבה בטיסות. ההושבה במחלקה המוזמנת לקבוצה נקבעת ע”י אינה ” רבות תבלי ת "קשר .5

 חברת התעופה ולפי שיקול דעתה בלבד.

וסיף מסי ן צורך להואי מהמחיר הכולללאדם  ווזזיק רלדו 500, אין עצמטיסות באופהזמין ים להמעוניינ .6

 וביטחון.  ק, דלנמל

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

גבי חלטה להה ידגיש כר ונה לבית המלון או לחברת התעופה. נחזועבירנמוקדם ככל האפשר, ואנו  בכתב

ותנו , ואין באפשרדובית המלון בלב ברת התעופהשל חבה והקצאת החדרים במלון היא ת הישימקומו

 הישיבה שביקשתם. מות תקבלו את מקו להבטיח שאכן

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

מצופה בארצות המערב, כולל נסיעות ארוכות ר נמוכה מהית יות כלל ששירותי הקרקע הם ברמה

 בכבישים משובשים.

ככל  עשות ביטוח רפואי מוקדםעות ביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעם 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 ם,לימטיישל  לבקשות נות להיע

הרי  דיעו לנו על ביטול,חשבה כי אם הובקשים לגלגל את ההפסד הכספי עלינו, במומ צדקת(יבה מומס

 ם חזרה.להם לקבל את כספ שמגיע

סיעות ביטוח נת וליסכם פתאים ל, שתמים בביטוח"ת חכל סוכנות הביטוח "זיו פתרונויצים עאנו ממל .10

יום מראש לכל  240וח פשרת ביטית ומאיבטאטרק יר הטוב ביותר. הפוליסהובמח מה אישיתבהתאלחו"ל 

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

 הרישום.ופס למעוניינים, נא ציינו זאת בט

ת ובטיס לתחרות מתמדת על מקומות גרמו לטיולים למי ת הביקוש העו, ועליילקי הדמחירעליית : ובחש  .11

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

ירותי שכי  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 סות הינםקרקע והטיה

 ות לרישום מוקדם., ותיהנו גם מההטבשמתכםנא הקדימו הר -ה ז

 ,דולר 100סך : הנחה ב9.20111.30עד 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 והיתשלומים ללא ריב 10 

 ים!בביקורת הדרכונ'ק אין וצבבדיקות הביטחון, ב

 טל"ח

        



 

 

 

 

 חה לנוסע,  דולר הנ 100: 91.11.03עד הטבה מיוחדת לנרשמים 

 בנתב"ג  V.I.Pמים וליווי תשלו 10 
 ומים. ל תש 3 -וסע ור לנ דול  05  :19.12.12-1הטבה לנרשמים בין 

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

 

 ותשלום נהלי רישום

  הרשמה:

 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74צמן ירחוב ו: דוארבמצעות 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 בכתבהתקבלה  עקף מרגוכנס לתת היא, מכל סיבההודעת הביטול, ** שרות ביטול:אפ

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

שום  בחזרו יושלא ) $ 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 (,המקר

 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  לחברהם ישל ,ימי עבודה לפני היציאה 19 -14בטל בין מטייל המ •

 אש.ם מרלמטייל 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 ג או ערב חג.   יציאת הטיולחנם ימי י', שאה -א'  ימיםימי עבודה:     

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

"זיו פתרונות  כנות הביטוח ועל ס אנו ממליצים מדרגה ראשונה. הוב משפח ר או ק טחהמבו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של זו

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

ות  רול חבמ מייצוג וליווי אישי  ותיהנ . כךואיפמצב רל ובכ  ליום מראש לכל גי 180בל ומאפשרת ביטוח קשרי תרבות תומיוחדת למטיילי 

   ציינו זאת בטופס הרישום.. למעוניינים, נא ארץוגם בחזרה ל בחו"ל  ע אירוהביטוח בעת 

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

  ולל:המחיר כ

 אוזבקיסטן אייר רות בחברתיסד ישירות וות טיס טיסה:    

 ביםככו 5 -ו 4ת ברמ מלוןהי 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:

 תנתה מוווני )יציאת המלומלווה ארגו האסלאם            

 ים(טיילמ 22במינימום             

 בהפקה של קשרי תרבות תבל דרת מקראה מהו -

 בארץ נהמפגש הכ -

  מופעי פולקלור -

 אוזניות אישיותוללת ת שמע קבוצתית הככמער -

 לאתרים  דמי כניסה -

 יום לכ מים בקבוק  -

  המקומייםתים לנותני השירו תשר  -

, דולר 001של  הנחה :91.11.03עד  לנרשמים -

ת יריב תשלומים ללא 10 -ו גבנתב" VIPשירות 

 והצמדה

 המחיר אינו כולל:

   395$ם בחדר ליחיד בסך תוספת לאד -

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

 ($ 195 -: כ11.11.19 -חברת התעופה )נכון ל  

 נית        ן מפורטות בתכארוחות שאינ -

ביסה, שתייה, טלפון בידור ככגון:  י אישיופות אלהוצאות בע -

 ו' וכ

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

 ללכוההוצאות שאינן מפורטות במחיר   -

 , שירותי הקרקע ומיסי נמל, הדלק י הטיסותשינויים בתעריפ -

 11.11.19 -והביטחון החל מ  

 להוסיףם לץ גמ. מו)חובה(ביטוח בריאות ומטען ** -

ה של רבמק הטסה רפואית ולוודא את הכסוי לביטוח

שייגרם למטייל  לכל נזקחברה אינה אחראית ביטול. ה

 ו/או לחפציו במהלך הטיול.

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

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

 מטיילים ומעלה 30דולר לאדם בחדר זוגי בקבוצה של 2995 :החוויה עלות

 ם מטיילי 25-29 אדם בחדר זוגי בקבוצה שלדולר ל  3295            
 ים מטייל 20-24לאדם בחדר זוגי בקבוצה של  דולר  3395            
 לים ימטי  15-19צה של בקבו לאדם בחדר זוגי דולר  3495            
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 פרטים אישיים - 2020 - אוזבקיסטןתרבות  לטיול טופס הרשמה
 11.11.2019, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 _ ___ _______________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר: ________

 ______ ________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ____ _______ מס' נוסע מתמיד: _________________ 

 2מטייל 

 :וןרכבדנא למלא בדיוק כפי שמופיע 

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________ ________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 _________טלפון נייד: ____________________

 ________ ארוחות בטיסות: צמחוני / רגיל / אחר:

 ______ ________________נוסע מתמיד: _____ חברת

 ________________ ___מס' נוסע מתמיד: _________

 

 

 _________ _ ______________ _________ מיקוד:__________ יר:עכתובת: _________________________________  

 __________,         ______ ________ ___: _______נייד_, __: _______________פקס: בית: __________________, טלפונים

 E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 _____________ .__________ ___________________  טלפונים:_______________,  ___ שם: _____ - בארץאיש קשר 

 _ ____ _______________ _____________ אחר:  בוקפייס אינטרנט   חברים  ניוזלטר ל? הטיולך על נודע  כיצד

 הערות:
 

 .המלון בבתיספינה וובטיסות , טיולמקומות בור לגבי אישוה וטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מה .1

 עמודים ריקים לחותמות.  ניש לפחות ו ביש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש  .2

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

 .זמנו על ידינו לבקשת המטיילים(הו אם )גםוס טמקומות הישיבה במ

שרי תרבות תבל הטיולים של ק ןכפופה לתקנו טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 il.cottarbu-http://www.k.בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  אותו ניתן לקבל במשרדי החברה, 

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא ווהמהו ת,תימה על טופס ההרשמה מחייבחה .5

 .הביטול

 7733321-054וואטסאפ: או ל 4288857-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את וח לשל נא .6

  ut.co.iltarb-dialog@kאימייל  או ל

 

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2תוך מ 1 דעמו

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

 לאלא

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74 ויצמןרח'     בע"מתבל רי תרבות קש

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

 

 2עמוד   

 פים סכ - 2020 באוזבקיסטןתרבות  לטיול טופס הרשמה

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2995$ לתשלום:הסכום 

 (30.11.2019 עד 100$____ )$הנחת רישום מוקדם: 

 (1-12.12.2019בין  50$____ )$הנחת רישום מוקדם: 

 ____ )**($ תמיד:  הנחת מטייל מ

 (395$)+ __________€ תוספת ליחיד בחדר:

  ($__________ )$ : 1סה"כ מטייל 

ך ובטחון כפי שייקבעו בסמו , דלקנמלי מיס ל)לא כול

 (לנסיעה

    מעוניין/ת בשותף/ה לחדר     לא מעוניין/ת 

  מיטה זוגית               נפרדותמיטות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי *2995$ לתשלום:הסכום 

 (30.11.2019 עד 100$____ )$הנחת רישום מוקדם: 

 (1-12.12.2019ן בי 50$____ )$הנחת רישום מוקדם: 

 ____ )**($הנחת מטייל מתמיד:   

 __________________ שם שותף/ה לחדר: 

 ($__________ )$ :2 סה"כ מטייל

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

  (1+2___________ )מטייל $  :סה"כ לחיוב

 ___בקשות מיוחדות: ________________________

מתייחס לאדם בחדר זוגי  3295$ר חיהממטיילים.  30יחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה של מתי 2995$המחיר  *
 3495$המחיר  .מטיילים 21-24של  מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה 3395$. המחיר מטיילים 25-29בקבוצה של 

אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד **  .מטיילים 20-15של  מתייחס לאדם בחדר זוגי בקבוצה
ריך זה, אחרי תא עבור הטיול הראשון$25הנחה בסך  ת תבל"למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבו ..171.1

  נא לציין את הטיולים בהם השתתפת:לכל טיול נוסף מאז. 10$ועוד 

____________________________________________________________________________________ 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 טחון בלבד".ילב. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 ה בשני והיתר ,בהרשמה לאדם$ 0010 שלאשון לום רתש (אירו 500בלים שטרות של לא מק. מט"ח )שטרות במזומן

 במזומן.  . יש ליצור קשר עם המשרד לתיאום התשלוםוקביםעודשיים תשלומים ח

 ___ :מס. כרטיס: ________________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,____-__________-__________-   ,___________

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________ ת.ז: ______________, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 לתאריך תשלומים עד 10) מיםתשלו _______ ב:      אמריקן אקספרס(בדים לא מכבלבד,  ישראליהחיוב בכרטיס אשראי )

 ניתן להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(תשלומים ו 3 01.12.19החל מתאריך , 30.11.19

פי סעיף דמי הביטול אית לחייב את כרטיס האשראי על רשדה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה במי

 .15.03.2020שבון עד **גמר ח הטיול.ת המופיע בתכני

 "חטל                                          .הראשון החיובביום ( מזרחיבנק ) הבוג העברות והמחאותמים על פי שער לוכל התש

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

 למען הסר יש לוודא קבלת אישור רישום!  ת טפסי הרישום.אשראי( ועל פי סדר קבלס או חיוב כרטי פרטי כרטיס אשראי לביטחון

 .רשם ולא יטופלילא יי טופס ללא פרטי כרטיס אשרא  ספק:

 יבכם:לתשומת ל

תנאי התשלום , לרבות זה אני מאשר/ת את פרטי העסקה כפי שמופיעים בתכנית הטיול טופס בחתימתי על

ות. רכישת בטוח נסיע-א, כולל בגלל דרכון שלא בתוקף או איי הביטול מכל סיבה שהידמלא יתקבלו השגות על  והביטול.

 להביטובשל דמי ד היציאה. י מועיום לפנ 30טח עד את הנרשמים אם הטיול מאושר ומובקשרי תרבות תבל בע"מ תיידע 

 פוליסה זויש לוודא ש .וםריש טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהח ליסת בטוהגבוהים אנו ממליצים להוציא פו

צים על סוכנות הביטוח אנו ממלי ב משפחה מדרגה ראשונה.תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרו

פוליסה ביותר. האישית ובמחיר הטוב תאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה תש ",נות חכמים בביטוח"זיו פתרו

 . ואילכל גיל ובכל מצב רפ שראיום מ 240אטרקטיבית ומאפשרת ביטוח 
 

 ____________________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: ___1שם נוסע 

 _______________________________  חתימה: ____ אריך:_____________  ת: _______2שם נוסע 

  לאחר המילוי מודים וצילום הדרכוןהע 2את נא לשלוח 

 3337721-054או לוואטסאפ:            tarbut.co.il-dialog@k   :מיילל או           7428885-90לפקס:  

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

