מסע בעקבות קהילות ישראל בדרום הודו
 13ימים SIND

מדריך  -אייל בארי ,מזה שנים ארוכות ,דוקטורנט באוניברסיטת אריאל .חוקר אודות
ההיסטוריוגרפיה החבויה במגילות היוחסין העתיקות של האפגנים -פתאנים בהודו .עבודתו
כמורה וכיועץ חינוכי ,קשור אייל בטבורו אל הודו

הודו ,מלאת ניגודים ,עשירה בתרבויות ,יפה ומיוחדת ,מרתקת וכובשת לבבות .הודו הינה אחת ויחידה .זו המדינה
השביעית בגודלה בעולם והמדינה השנייה בצפיפות אוכלוסייתה .הודו מציעה למטיילים בה תמהיל מנצח של נופים
נפלאים ומפגש תרבותי מרתק הכולל מקדשים עצומים ,ארכיטקטורה עשירה ,שמורות טבע מרהיבות וחופי ים טרופיים
שלווים .גילויין של קהילות יהודיות בהודו דומה הוא לבגד ה'סארי' ההודי המגלה טפח ,אך מכסה טפחיים שכן עד למאה
ה 17-היתה קהילת יהודי קוצ'ין ,הקהילה היהודית היחידה הידועה בהודו .במאה ה ,17-כתוצאה מרדיפות המוסלמים
בעיראק ,היגרה למומביי וכלכתה קהילת יהודים אמידים .קהילת יהודי בגדד היתה זו שגילתה ,במאה ה ,18-את קהילת
בני-ישראל" במומביי – קהילה יהודית ותיקה שעד לגילוייה ,איש לא ידע על קיומה .במאה ה ,20-היה זה הרב אליהו
אביחיל ז"ל שיצר את הקשר הראשוני עם קהילות "בני המנשה" בצפון-מזרח הודו ובמאה ה 21-הולך ומעמיק הקשר עם
'בני-ישראל  -הפתאנים המוסלמים' שבמרכז הודו ובדרומה .כן מעמיק הקשר עם "בני אפרים" שבאנדרה-פרדש וכן עם
קהילות רבות נוספות ,המבקשות ללכת בדרך בני נח ואף להסתפח באופן טוטאלי לעם היהודי .הודו נחלקת ל 29-מדינות.
במסגרת טיולנו זה נבקר בארבעה מתוכן .נתחיל במדינת מָ אהַ ַ
אראשְ טְ ַרה ,בעיר הבירה מומבאי ,משם נמשיך אל קֹולְ קטה,
עיר הבירה של מערב-בנגל ובירת התרבות של הודו .משם נמשיך אל מדינת אוריסה הטרופית היושבת לאורכו של חוף
הים הצפון-מזרחי ונתחבר עם מדינת אנדרה-פרדש ונפגוש בחלק מאותן קהילות המבקשות בכל מאודן להצטרף אל העם
היהודי.

 .1יום א' :תל אביב  -מומבאי
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא אל עבר העיר מומבאי שבדרום הודו

 .2יום ב' :מומבאי
לאחר שנתמקם בעיר נצא לסיור בעקבות קהילת יהודי בגדד ובאתריה של העיר רחבת הידיים .נבקר,
במכבסה הגדולה ,באחת מגלריות האומנות ,נבקר בשכונת קולאבה ,בשער הודו ובטיילת שעל חוף הים .נצא
למפגש עם שרידי קהילת בני ישראל במומבאי ,נבקר באזור מגוריהם ובבתי הכנסת של הקהילות.
משם ניסע אל נבאגון ונבקר במבני הקהילה ונשוב למומבאי.

.

 .3יום ג' :מומבאי  -קולקטה
היום נטוס לקולקטה .לאחר הנחיתה ,נערוך סיור באתרי התרבות ובאתרי הקהילה היהודית בעיר.

 .4יום ד' :קולקטה  -בהובנאסוואר
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את סיורינו בקֹולְקטה .נפגש עם פרופ' נברס אפרידי שיספר את סיפורה של
הקהילה הפתאנית .בתום הביקור ניסע לשדה התעופה ונטוס לבהובנאסוואר

.
 .5יום ה' :בהובנאסוואר ,דהולי
היום נסייר בבהובנאסוואר  -עיר הבירה של מדינת אוריסה .נבקר בכמה ממקדשיה הססגוניים ,במערותיה ,
במאגרי המים ,בסכרים השופעים ובשווקים .משם נסע לעיר דהולי ונפגוש באחד משרידיה המרשימים של
ממלכת הקיסר אשוקה ,בלשון הארמית ובפגודה.

 .6יום ו' :דהולי ,בהובנאסוואר
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בדהולי .נבקר בחוות נאנדאנקאנאן בה מתגוררים טיגרסים לבנים ,אריות וזוחלים.
נרכב על פילים ונבקר באגם ובגן הבוטני של אוריסה .בשבת נשהה בהובאנסוואר.

 .7שבת :בהובנאסוואר
לאחר תפילה וארוחת שבת נערוך סיור רגלי באזור המלון.
 .8יום א' :בהובנאסוואר – קונארק – ראג'הור אג'פור – פורי – צ'ילקה
היום ניסע למקדש השמש בקונארק מנכסי אונסק"ו .בדרך נעצור בכפר האומנים ראג'הור-אג'פור .נמשיך
לביקור בפורי ובמקדש המרשים שבעיר .משם נמשיך לצ'ילקה ,אגם המלח הגדול באסיה .נשוט אל שמורת
הציפורים באי נאלאבנה שבמרכז האגם .במידה ויתאפשר נצפה בדולפינים סמוך לסאטאפאדה  ,כולל שייט
ובעולי הרגל הרבים הפוקדים את מקדש קאליג'אי.
 .9יום ב' :ויסקה פטנם ,במילי
בבוקר ניסע לאורך החוף לכיוון ויסקה-פטנם .בדרך נעצור בכפר החוף השקט והנקי רושיקונדה שמצפון לעיר
ובכפר הדייגים במילי .אחר הצהרים נבקר את חברי קהילת בית אל (אולי נצרף גם חברים מהקהילה של
ידידיה) ונשמע את סיפורם.

 .10יום ג' :ויסקה ,לארקו וואלי ,מערות בורה
לאחר ארוחת הבוקר נערוך ביקור בשוק המקומי .נמשיך ללארקו-וואלי .נערוך ביקור בתצפית ,בשדות האורז,
במערת הסלגמטים בורה ,בכפר האנתרופולוגי המשוחזר ובמוזיאון הקפה.

 .11יום ד' :ויסקה – צ'ברול – ויג'ה ודה
היום ניסע אל הכפר צ'ברול בו מתגוררת אחת הקהילות של בני אפרים .נבקר ונשמע את סיפורה של
הקהילה.

 .12-13ימים ה'-ו' :ויג'ה ודה – מומבאי – ת"א
ביומינו האחרון של הטיול נסייר בעיר היושבת על שפך נהר קרישנה ונחשבת ללב התרבות של אנדרה-
פרדש .נבקר במערות אונדאבאלי ,בטיילת שעל גדות הנהר ובשוק ונצא בטיסה למומביי ,משם נצא חזרה
לישראל.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך חזרה משך הטיול מחיר
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 13יום

$ 3280

תוספת חדר ליחיד

הדרכה

$965

אייל בארי

המחיר כולל
 טיסה בינלאומית וטיסות פנים כמפורט במסלול
 מיסי נמל בחו"ל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה
 חצי פנסיון לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג המתאים לתנאים בהודו ובנפאל
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית
 מדריך מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים
המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירות בסך  $100לאדם
 אשרת כניסה להודו
 בילויים בערבים שאינם כלולים בתכנית
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 כל סעיף שאינו מוזכר במחיר כולל
ביטוח
אנו בשי בר אילן כוללים במחיר הטיול פוליסת ביטוח בריאות ומטען ברמה הבסיסית .פוליסה זו מכסה אתכם
כאנשים בריאים .באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם
מאושפזים בחצי השנה האחרונה וכדומה ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים
בהתאמה למצבכם .הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה ישירות מול חברת הביטוח!
למי שנזקק להרחבה ,תקוזז העלות של הפוליסה הבסיסית הכלולה במחיר הטיול מהמחיר שתידרשו לשלם
עבור השדרוג לפי מצבכם הבריאותי.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי ביטול)
גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי הפוליסה.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על חברת
התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט.
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
שערי מטבע
בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר ,ואשר גורמים לייקור של
השירותים בדולרים ,ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה ומחיר הטיול יעודכן בהתאם .כל
תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול בפועל.

תנאי ביטול
 עד  30ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 30-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $500-
 13-7 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $1000-
 מ 6-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות
הנלוות
* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים

