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  עבודתו כמורה וכיועץ חינוכי, קשור פתאנים בהודו.                                                                                                                    
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הודו, מלאת ניגודים, עשירה בתרבויות, יפה ומיוחדת, מרתקת וכובשת לבבות. הודו הינה אחת 

בעולם והמדינה השנייה בצפיפות אוכלוסייתה. הודו מציעה  ויחידה. זו המדינה השביעית בגודלה

למטיילים בה תמהיל מנצח של נופים נפלאים ומפגש תרבותי מרתק הכולל מקדשים עצומים, 

. ארכיטקטורה עשירה, שמורות טבע מרהיבות וחופי ים טרופיים שלווים  

ייחוד משלה. טיולנו המיוחד יתחיל במדינת  ת מהןמדינות שלכל אח 29-ל נחלקתהודו 

ובני  שרידיהן של קהילות יהודי בגדדבקר ב, בה נובעיר פונה ָמאַהאַראְשְטַרה, בעיר הבירה מומבאי

, הערים והכפרים שבסביבותיה. משם נמשיך אל מדינת רג'סטן, אל עבר עיר הבירה ג'איפור ישראל.

ת ונצא לסדרת מפגשים מרתקת עם הפתאנים ובני נטעם מלוא חופניים מן הצבעוניות הרג'סטני

צאצאי המלכים שאול ודוד.אשר לפי מסורותיהם העתיקות, הינם מהלוהאר,   

 "למאה-נבקר בעיר אגרה ובאחוזת הקבר "טאג'פרדש, -מדינת אוטארמשם נמשיך את מסענו אל 

ים המקודשות סיקרי ובשתי ער-עיר הרפאים פטיפור. משם אל המהווה את אחד משבעת פלאי תבל

וון.  נסיים את מסענו בדלהי, עיר הבירה של הודו, ניפגש עם ההיסטוריה אלהינדים: מאתורה וברינד

ת עתיקת יומין. ג'יינית ו, סיקיתאסלאמית, הינדיהיסטוריה לצד בה לבת תהיהודית הייחודית המש  
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 מומבאי -: תל אביב א'. יום 1
 ודושבדרום המומבאי ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא אל עבר העיר 

 
 . יום ב': מומבאי2          

נבקר,  .ידייםהבאתריה של העיר רחבת ד ולאחר שנתמקם בעיר נצא לסיור בעקבות קהילת יהודי בגד
 400-אתר הפקת סרטי הקולנוע ההינדים המפיק  כ - במכבסה הגדולה, באחת מגלריות האומנות, בבוליווד

 סרטים חדשים בכל שנה, נבקר בשכונת קולאבה, בשער הודו ובטיילת שעל חוף הים.
 

 3. יום ג': מומבאי, פונה
ר מגוריהם ור באז, נבקמומבאיעם שרידי קהילת בני ישראל במפגש לאחר התארגנות וארוחת בוקר נצא ל

משם  בבית הקברות העתיק של הקהילה. נבקראל חוף קונקאן ו משם ניסע .של הקהילות בתי הכנסתבו
, נערוך ביקור בעירקיימת  תהית שהיהיהודיבבית הכנסת ובשכונה נבקר , עיר פונהה נשים פעמינו אל עבר

.רת העימצודות מערבית, נבקר בהאשראם התיירותי הראשון שנפתח לתייר –" אשראם-אושו"ב  
 

 4. יום ד': מומבאי – הכפר ניוונה - ג'איפור
על  ארכיוןבמקרוב נעמוד ו י'.בביתו של ה'בארא הזאר בכפר ניוונה. נבקר ג'איפורנמריא לרג'סטן ואל העיר 

בבית , סאב-מתחם המקודש ע"ש סאבויקור בבנצא ל  ו.בהוד םפתאנישל מגילות היוחסין של הטיבן ותוכנן 
יים מפגש ערב נשוב למלון ולאחר ארוחת הערב נק ונפגש עם בני הקהילה. לעת הקברות הפתאני העתיק

ית ברג'אסטן.עם ראשי הקהילה הפתאנ  
 

 טונק -. יום ה': ג'איפור 5
 -ג'נטר בבארמון העיר, נבקר  בטיילת האגם.יר סינ ר.אמבהמבצר נשכים ונעלה רכובים על פילים אל עבר 

עם סיום הסיור נצא אל עבר העיירה  .'ורודהועיר הברחבי העיר העתיקה של ג'איפור, המכונה ה'ו מנטר 
טונק. -הפתאנית   

 
 6. יום ו': טונק - פושקאר

-בבית סונרי נבקר  ד.מלומ היסטוריון פתאנינפגש עם פרסי ו-במוזיאון הקליגרפי הערבי נבקרק בעיירה טונ
ונבקר בחורבות המצודה  מתקופת השליטים הנוואבים, נעלה אל גבעת המקדש ע"ש האל גאנשקוטרי 

ר לבלות בה את השבת.אהעתיקה ונצא אל עבר העיירה הציורית והשלווה פושק  
 

 7. שבת: פושקאר
הומה עולי רגל שמדי יום העיירה ובמתחם האגם המקודש,  רחובנסייר ב ת שבתסעודתפילה ולאחר 

וניפגש פנים אל פת המתים שרימתחם נבקר ב .המגיעים אליו מכל רחבי הודו, אך שליו ורגוע בשעות הערב
.מתחםסמוך להמתגוררים ב)נזירים הינדים מתבודדים( עם הסדואים פנים   

 
 8. יום א': פושקאר – אג'מר – הכפר געגעונה – קישנגרד - אגרה

 , נבקראנא סאגרהמתחם אגם סיור באת השבוע השני לטיולנו נתחיל בעיר הרג'סטנית אג'מר. נפתח ב
אל עבר שער  נצא להליכה קצרה בשוק ת.בית הספר הסופי הפתוח לבני כל הדתוב י,סיאן הג'ייננאבמקדש 

נפרד צ'יסטי. מוהאדין השיח' סופי מקודש על שמו של  –ה נמצא מתחם אסלאמי שכונת דרגה בואל דלהי 
חסן אשר ביקר -ונפגש עם ראשי הכפר, ביניהם מר גול כפר הפתאני געגוענהה לאנסיעה מאג'מר ונמשיך ב

, שם העיירה קישנגרדנפרד מידידנו הפתאנים ונצא אל עבר ל. ה שעברה, כאורח משרד החוץ, בישראבשנ
כמה  נבחןו העם היהודי להעתיק איחוסה יבמגמה לשמוע על  ,ר"קסטת הלוהאנפגוש משפחה השייכת אל '

העיר אגרה.משם נמשיך בנסיעה אל עבר  מנהגיה הייחודיים.מ  
 
 



 
 
 

 9. יום ב': אגרה – פטיפור סיקרי – מאתורה - ברינדוואן 
נשכים לבקר בטאג' מאהל, שהוא ללא ספק אחד ממבני הקבר המרשימים אשר נבנה בשם האהבה ונחשב 

לכשנסיים ניסע אל ה. משם נמשיך אל עיר הרפאים פטיפור סיקרי ונטייל ב ם.לאחד משבעת פלאי העול
ובגהטות ת המרשימים, נבקר בחווה להצלת פרות פגועוהערים מאתורה וברינדוואן. נטייל בין המקדשים 

יים וסמוך לשקיעה נצפה בטקסי תפילת הערב.ה רחב הידילה והטהרה. נשוט בנהר היאמונבהט  
 

 10. יום ג': ברינדוואן - דלהי
של העיר. נסייר במקדש  הבירה של הודו כולה. בהגיענו נצא לטייל באתריה היחודייםעיר  -אל דלהי  עסינ

לפנות ערב נערוך סיור במתחם תחנת הרכבת, נלך לאורכו של שוק שער הודו וגבעת הפרלמנט. הסיקי, ב
ד.ארוחת ערב בבית חב"" ונסעד את מיין באזארה"  

 
 11. יום ד': דלהי

אבי באתר שריפת גופתו של  ה,מצודה האדומנבקר בלאחר ארוחת הבוקר נסייר בחלק העתיק של דלהי, 
קברו של במתחם ו מסג'יד-הקרוי ג'אמה מסגד הגדולהמאהטמה גנדהי ההינדית המתחדשת  האומה

.ה' שמת על קידושיהודי משורר ונשמע את סיפורו של  סאראמאד  
בית חיים" ו-אל בית הכנסת "יהודהמשם נמשיך , וק‘צ-נדי‘ניסע בריקשת אופניים דרך השוק הססגוני, הצ

ואת ארוחת הערב נסעד  ופיוהמרהיב ביי מקדש האקשרדם ההינדניסע אל הקברות של קהילת בני ישראל. 
 בבית חב"ד.

  
 12-13. ימים ה'-ו': דלהי – מומבאי – תל אביב

כותאב מינאר, קבר המיון  :נסייר בכמה מאתריה העתיקים הנוספים של העיר דלהיבהתאם לאילוצי הזמן, 
של דלהי הרביעית ונצא  13-יב מן המאה הפורט, המתחם המרה-טוג'לקו הלוטוס הבהאימקדש , וגני לודי
.13 -נחיתה בארץ ביום ה י ומשם לישראלמומבא, חזרה לעיר של דלהי התעופה נמלאל עבר   

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

  

 הדרכה תוספת חדר ליחיד מחיר משך הטיול תאריך חזרה תאריך יציאה קוד טיול

SIND0511 05/11/2017 16/11/2017 12 אייל בארי 825$ $ 2990 יום 

 
 המחיר כולל 

 ת וטיסות פנים כמפורט במסלולבינלאומי הטיס 

  מיסי נמל בחו"ל 

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען בסיסי 

 בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה 

  כריכים לצהרייםחצי פנסיון לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת  

 אוטובוס תיירים נוח וממוזג המתאים לתנאים בהודו ובנפאל 

 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית 

 מדריך מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים 

 

 המחיר אינו כולל

  לאדם$100  טיפים לנותני השירות בסך 

  120$אשרת כניסה להודו 

 בילויים בערבים שאינם כלולים בתכנית 

  לאדם לכל יום טיול(5טיפ למדריך הישראלי )מקובל  $ 

 כל סעיף שאינו מוזכר במחיר כולל 



 

 ביטוח

 אתכם מכסה זו פוליסה. הבסיסית ברמה ומטען בריאות ביטוח פוליסת הטיול במחיר כוללים אילן בר בשי אנו

 הייתם, כלשהי כרונית ממחלה סובלים, קבוע בסיס על כלשהן תרופות לוקחים אתם באם. בריאים כאנשים

 מכוסים שתהיו בכדי הפוליסה את להרחיב נדרשים הנכם, וכדומה האחרונה השנה בחצי מאושפזים

 !הביטוח חברת מול ישירות ותיעשה בלבד האישית אחריותכם על היא הפוליסה הרחבת. למצבכם בהתאמה

 לשלם שתידרשו מהמחיר הטיול במחיר הכלולה הבסיסית הפוליסה של העלות תקוזז, להרחבה שנזקק למי

 .הבריאותי מצבכם לפי השדרוג עבור

( ביטול תנאי בסעיף כמפורט) ביטול בדמי אתכם מכסה( הצורך לפי בהתאמה המורחבת/הבסיסית) הפוליסה

 .הפוליסה בתנאי שמפורט כפי רפואיות מסיבות השתתפותכם לבטל שתאלצו במקרה גם

 !הבריאותי למצבכם המתאים ביטוח ללא ל"לחו לנסוע לא וזכרו! בריאות רק

 

  הערות

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א

 יתווספו מחיריהן לדמי הביטול ‘,* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

   הנקובים לעיל. 

 נוסעים משלמים.  25ול מבוסס על מינימום של * מחיר הטי

ברת ח* בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 

 התעופה או התעבורה.

 * יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 .לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט* בצוע הטיול כפוף 

 .חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל

 

 שערי מטבע

בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר, ואשר גורמים לייקור של 

מחיר הטיול יעודכן בהתאם. כל השירותים בדולרים, ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה ו

 .תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול בפועל

 

 תנאי ביטול

  דמי רישום בלבד47-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב 30עד $ 

 30-14 $47$ + 500-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 13-7  $47$ + 1000-יחויב הנוסע בימי עבודה* לפני היציאה 

 ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות  6-מ

 הנלוות 

 

* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו מחיריהן לדמי הביטול 

 הנקובים

 

  


