
  

 

  לאורך "דרך המשי"  - אוזבקיסטאן

 בלבה של אסיה ימים אל הערים הקסומות  01

 היסטורי, תרבותי ואומנותי בדגש 

17-27.10.2022 

   בהדרכת: יותם יעקבסון
 

התיכונה  ערבות הטורקו  ן ה  אסיה  העמים  של  חלקם  מונגולים-מולדתם  שבטים,  של  רב  ערב   ;

יושבי   וחלקם  לדורותינודדים  הארץ  אדוני  שהיו  אדמתם,  על  )אמו הקבע  דריה  נהר  לאורך   .

הנושבת,   הארץ  בין  הגבול  ודריה(,  התקיימו החקלאית  הפרועות  הערבות  לבין  "התרבותית", 

,  ה "דרך המשי"עברערים עשירות. לאורך הנהר ובין ההרים    שבהן צמחוכמה ממלכות מפוארות  

פרחו מלאכות  שלאורכה  בערים    ם של סין, הודו ואירופה.שקישרה בין מרכזי הציוויליזציה הגדולי

-יד ואומנויות שונות ששאבו טכנולוגיות ומוטיבים מסין, הודו, פרס ועוד, מה שיצר עושר תרבותי

כאן  שלטונם,  את  שחיזקו  הממלוכים  את  העבאסים  הביאו  מכאן  הרגיל.  מגדר  יוצא  חומרי 

יצא ומכאן  המוסלמית  לאמונה  הערבה  עמי  שבהם   התוודעו  הכיבושים  למסעות  תימור  האמיר 

שאסף לארצו את מיטב אומני הארצות שכבש על מנת לבנות ולהדר את  זרע הרס וחורבן תוך  

לאזרחי הוכנע האזור על ידי הצארים הרוסיים ותושביו היו    19-הרק במאה  .  סמרקנד  -בירתו  ר  יע

הרוסית שנולדה האימפריה  העצמאית,  האוזבקית  האומה  הרוסי.  הזהב'  'תור  נמוג  בינתיים   .

העבר  מפאר  יונקים  ששורשיו  צביון  לעצמה  ליצור  מנסה  הסובייטית,  האימפריה  חורבות  מתוך 

 ם מזוגגים. זהו מסע בדגש היסטורי, תרבותי ואומנותי. זוהר באלפי אריחישעדיין 

 



  

 

 17.10.2022 , שני, 1ום י

 : לטשקנטמתל אביב 

-HY302  ,10:10ת אוזבקיסטאן איירלינס אל טשקנט )בטיסנצא  

טשקנט(.  17:00 אל  אוזבקיסטאן,,  נגיע  ערב  בירת  בשעת 

 . ונפרוש לשינהמוקדמת. נאכל ארוחת ערב 

 18-19.10.2022, רביעי-שלישי, 2-3 ם מיי

  :ימת ארל המתייבשתאל 

(, בירת האזור האוטונומי  sNuku)  השכם בבוקר, נטוס אל נוקוס

המדינה.ש  קרקלפקסטאן המדבר נצא    במערב  דרך  מנוקוס 

( שהייתה בעבר הנמל הגדול ביותר  Munyakאל מוניאק )הגדול  

ימת ארל. כיום קו המים מרוחק ממנה מאות קילומטרים  על גדות  

והמקום מזמן מראות סוריאליסטיים; המזחים נושקים לגלי החול 

גמלים.   רובצים  מחלידות  ספינות  במוזיאון  ובצל  נבקר  למחרת 

איגור סביטסקי, שבו אוסף האוורגנד הרוסי השני בגודלו בעולם.  

מ סיפור  במוזיאון  שמקובצות  היצירות  ומפעים.  מאחורי  יוחד 

בתום הביקור בנוקוס ניסע אל חיווה. בלילה הראשון נלון בנוקוס 

 ובשני בחיווה.  

 

 , חיווה: 20.10.2022 , חמישי , 4יום 

תחנת הדרכים השמורה ביותר לאורך 'דרך    היא  Khiva))  חיווה  
והמגדלים שלההמשי' הארמונות  המדרסות,  על  העיר,  נראית    . 

הוקמה  היא  .  לסיפורי "אלף לילה ולילה" כאילו נלקחה מתוך איור  
, ניזונה מתעלות ראקוםאבנווה המדבר של חורזאם בלב מדבר ק
ת  אוהייתה לבירת החאנ  שהובילו מים מאמו דריה, הנהר הגדול

ה מהמאה  שהתקיימה  עצמאית  ממלכה  חיווה,  ועד    16-של 
. את עיקר הזמן נקדיש לסיור בין מכמני ראשית העת המודרנית

שומרו שבה    ,המצודה הפנימית של העיר העתיקהה',  'איצ'ן קאל
בתקופת   שהוקמו  והארמונות  המסגדים  המקורות,  הסמטאות 

 . נלון בחיווההזוהר שלה. 

 

 

 

 



  

 

 :אל בוכרה ,21-22.10.2022 , שבת -שישי, 5-6ם מיי

הרכבת  בוקר  בנצא   תפעל  יום  שבאותו  )ככל  לבוכרה    –בנסיעה 

בה( בדרךניסע  קיזילקום    .  מדבר  של  וגודלו  עוצמתו  את  נחווה 

עיר שהייתה מרכז כלכלי ותרבותי חשוב מאין   –המישורי. בוכרה  

נפשם   -כמותו   דעות,    משאת  הוגי  אומנים,  סוחרים,  של 

וכובשים. בוכרה   מיסטיקנים  הפכה  לספירה  העשירית  במאה 

חמדה לבי בשכיות  אותה  שפיארו  הסמאנידים,  האמירים  רת 

והאומנותי   התרבותי  הדתי,  למרכז  אותה  והפכו  אדריכליות 

התיכונה.   באסיה  ביותר  ההחשוב  מעל  מתנשא  היום  עיר עד 

כיבושי צ'ינגיס חאן. נבקר את  העתיקה המינרט של קליאן, ששרד  

ובשארבמסגדים השונים,  בקברי הסמאנידים,    במצודה העתיקה 

ל גם  אתרי העיר. בוכרה   יד,  הייתה מרכז  מכירת  סחר במלאכות 

יקרים.   טקסטיל  ובדי  בניחותא;  שטיחים  בה  נתנהל  נשוטט אנו 

שכללה   המפוארת  התעשייה  של  משרידיה  ונתרשם  בשווקים 

ועוד. בעבר    אריגה במשי, כותנה וצמר, רקמה משולבת חוטי זהב

שרבים  יחי גדולה,  יהודית  קהילה  בעיר  אומנים.  תה  היו  מבניה 

היפות   ונטייל בסמטאות  נציץ לבית הכנסת  היהודי,  ברובע  נסייר 

   בשני הלילות נלון בבוכרה.העיר.  של

 

 : סמרקנד,  23-25.10.2022, שלישי-ראשון, 7-9ימים 

בוקר   לביקור    ראשוןאת  נוספים  בנקדיש  בבוכרה שטרם  אתרים 
האמיר של  הקיץ  ארמון  כדוגמת  הצהריים  .היכרנו,  נצא    אחר 

לסמרקנד מהירה  עם ברכבת  להיטלטל  נצטרך  שלא  מנת  על   .
   המזוודות, ילווה אותנו רכב מטען.

לסמרקנדה העניקו  האמיר Samarkand)  ערבים  של  בירתו   ,)

"אבן  תימור, התואר  על -את  סמרקנד,  ואכן  המזרח"  של  החן 
חן על -גדים והמדרסות בגווני כחול וטורקיז, היא אבןכיפות המס

המשי.'   הקרובים  'דרך  היומיים  רגיסטאן,  נבקר  במהלך  בכיכר 
ובשאחי זינדה, מקבץ  מוקפת במבני מדרסות ענקיים וצבעונייםה

הקבורה    –  המאוזוליה במאה המרשים  –היכלות  שראשיתו   ,
נפ עבאס.  אבן  חות'אם  במקום  נקבר  עת  לסה"נ,  קוד השביעית 

ונשוטט   העצום  השישי  יום  מסגד  את  היהודי,  העלמין  בית  את 
המקומיתב המרכולת  את  המציג  הססגוני  את .  שוק  גם  נכיר 

חאן   צ'ינגיס  ידי  על  שהוחרבה  העתיקה  העיר  של  שרידיה 
של  הצהריים  אחר  בשעות  בה.  שהתגלו  המיוחדים  והממצאים 

על מנת   (.17:00-19:10נצא ברכבת המהירה לטשקנט )  שנייום  
מטען.  רכב  אותנו  ילווה  המזוודות,  עם  להיטלטל  נצטרך    שלא 

.  ם את המסעשתחתו  לעיר נאכל בה ארוחת ערב  לאחר ההגעה
הלילות  ב בסמרקנדהראשונים  שני  הש  .נלון  , לישיבלילה 

 . בטשנקט

 



  

 

שאן  ,  26.10.2022,  רביעי,  10ום  י הטיאן  שולי 
 :  וטשקנט

עם האזור ההררי במזרח המדינה,  את היום  נקדיש להיכרות 
אל   ונשוב  טיאן שאן העצום  רכס  כדי להכיר    טשקנטשוליו של 

טשנקט השם  פירוש  אתריה.  האבן" את  "מבצר  הוא  ה,  עיר  . 
על ידי    1865-ב ' נכבשה  דרך המשי'שובה על  שהייתה תחנה ח

"טורקיסט בירת  להיות  הפכה  ולימים  הצארית  ן ארוסיה 
טשקנ כיום  המאכלס  הרוסית".  מודרני  כרך  היא  משני   יותרט 

השימושיות וחצי  מיליון   לאומנויות  במוזיאון  נבקר  תושבים. 

אימאם   חאסט  הרשמי   –ובכיכר  הדתי  המרכז  של  משכנו 
וגם  במדינה צבעוניים  ובשווקים  מסורתיות  בשכונות  נסייר   ,

 נלון בטשקנט.  .באזורים מודרניים יותר של העיר

 

 , חזרה הבייתה 27.10.2022, חמישי, 11יום 

בבוקר   ננחת  ובה  אביב  לתל  מטשקנט  נמריא  בוקר  לפנות 
(301HY  ,05:05-08:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בודת הטלאים המרהיבה מימין היא מעשה ידיה ע

 של חברה טובה ומטיילת: אומנית הרקימה והטלאים כרמלה זק 

 חיר ותנאים:מ  



  

 

 כללי:  
 $5903 :(מטיילים 21)מינימום  מחיר לאדם בחדר זוגי

 $3803המחיר למשתתף/ת:  1.8.2022בהרשמה עד תאריך 

 $072: חידתוספת לאדם בחדר י

 מסע( ל)מרגע הבטחת היציאה  לאדם 200$:  דמי הרשמה שלא יוחזרו 

 

 25מספר מטיילים מרבי: 

 משתתפים לפחות.    21המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של 

 , מטיילים, המחיר ישתנה באופן יחסי ובהתאם 10-תמנה פחות מבמידה והקבוצה 

 .   בכפוף להסכמת המשתתפים

 
 מחיר המסע כולל: 
  " אוזביקטאן איירליינסבחברת " טיסות בינלאומיות

  .לעיל מסעינס" כמפורט בתכנית הי רלייאוזבקיסטאן אבחברת "וטיסת פנים 

 

מסוים  ל. לפיכך, קשה להתחייב על מלון  והביקוש התיירותי באוזבקיסטאן גד  :לינה

אחד   את  הסוכנות  מציעה  זה  מטעם  גדולות.  מקדמות  אליו  הועברו  לא  עוד  כל 

 מהמלונות המופיעים כאן, בהתאם לפניותם של חדרים. 

תמס' לילו עיר  
 שמות המלונות  

 3 טשקנט 
Lotte /Hampton by Hilton/ Ateca 

Hotel suits 
  Jipek Joli 1 נוקוס

 2 חיווה
Kheivak /Zarafshan Boutique / 

Malika Khiva 
או דומה  2 בוכרה Omar Khayam/Devon       

 Dilimah / Emirkhan / Diyora 2 סמרקנד 

 

פנסיון  כלכלה בוקרמלא.  :  צהרייםארוחות  ה  ,  כל  לאורך  מים ו  מסעוערב  בקבוק 

 ליום.

 .  בנסיעות הרכבתלווה נרכב מטען ו , רכבות: אוטובוס ממוזגתחבורה

 : יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.הדרכה

 ומופעי פולקלור. לאתרים המפורטים בתכנית :דמי כניסה

 
 כולל:  אינומחיר המסע 

 0$72תוספת ליחיד בחדר בסך: 

 מסע לאורך כל הקרים וחמים משקאות 

 שבהם נדרשים דמי צילום  דמי צילום באתרים

 )ככל שיידרשו(  בדיקות קורונה

 תשר 

 

רפואי של   :ביטוח  שלילית  בתוצאה  להצטייד  יש  לאוזבקיסטאן  הכניסה  לצורך 

 . שעות קודם להמראה 72בדיקת קורונה שנערכה לכל היותר 

 



  

 

שנדרש   מאוזבקיסטאן  ככל  החזרה  קורונה  לצורך  קודם   72בבדיקת  שעות 

ה תתואם בדיקה במלון יום לפני החזרה לישראל. מחיר לנוחיות הקבוצ  ,להמראה

 יבוצע ישירות למרפאה באוזבקיסטאן.. התשלום 35$הבדיקה 

 ומטען.  )כולל קורונה( עליכם לעשות ביטוח בריאות

ונזק. הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות  על הביטוח לכסות מקרה תאונה אבדן 

   אחראים לכל נזק שייגרם למטייל  והמדריך אינם

 במהלך המסע )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן(. 

ביצירת  • מתאים  ביטוח  לרכישת  הקבוצה  לחברי  מיוחדת  הצעה  לקבל  ניתן 

 . 6440696-03קשר עם נמרוד מ'טארגט' בטל' 

 

 : ההיטלים משתנים חדשות לבקרים וללא כל הודעה מוקדמת. ומסים היטלים

   נכללו במחיר המסע, יחול על המטיילים.ש ליםשינוי בגובה ההיט

   המס באוזבקיסטאן. כך גם לגבי העלאת שיעורי 

 הוצאות בעלות אופי אישי 

 כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בדף המסלול  

 
 ביטול הרשמה: 

 . דמי רישום אלה מהווים חלק מהתשלום למסע. 200$במסע זה דמי רישום בסך 

לא יהיה החזר של דמי  ההתחייבות לטיסות בכל מקרהבשל מרגע הבטחת היציאה למסע ו

 הרישום.

   200$בנוסף לדמי הרישום בסך  200$ימי עבודה כרוך בתשלום  60-45ביטול הרשמה בין 

        ממחיר הטיול.  50%ימי עבודה או פחות קודם ליציאה כרוך בתשלום   44-30 בין ביטול הרשמה 

 ממחיר הטיול.  75%ימי עבודה לפני הטיול כרוך בתשלום   29-15 בין ביטול הרשמה 

 ממחיר הטיול.  100%ימי עבודה לפני היציאה לטיול כרוך בתשלום  14-ביטול הרשמה החל מ 

 

 דרכונים ואשרות כניסה
 כניסה  אשרת ללאאליה  נכנסיםישראלים כיום את מדיניותה ושינתה אוזבקיסטאן       

 מיום הכניסה  נוספיםחודשים  6דרכון: עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות 

 (.  3220 אפרילתקף לפחות עד  ,)כלומראוזבקיסטאן המיועד ל

 : שירותי התיירות והדרכים מחוץ לערים הגדולות הינם ברמה בסיסית. כללי

 יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.

עלולים לחול לעתים גם זמן  האוזבקית    של חברת התעופהשינויים בלוח הטיסות  

לגרום לשינוי בתכנית המסע, וכתוצאה מכך עלולים  . הם  למסע  קצר לפני היציאה

 יכול לחול שינוי גם במחיר המסע. 

 
 :   מסערישום ל 

יל, בעצם הרשמתו, מביע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות שהוזכרו ופורטו  יהמט

 שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס ,טופס הרישום המצ"בלמעלה.  הרישום ייעשה על גבי 

 . ובצירוף צילום דרכון 

 

 



  

 

 טופס הרשמה - אוזבקיסטאןמסע ב
 בהדרכת יותם יעקבסון

 

 27.10.2022תאריך חזרה:                                    17.10.2022תאריך יציאה: 

 

 : פרטים אישיים

 

 _____________ ___שם פרטי )עברית(: ________________שם משפחה )עברית(: 

 

 _____________ ___שם פרטי )לועזית(: ________________שם משפחה )לועזית(: 

 

 מגדר:  גבר / אישה  _ __ __/______/ __תאריך לידה:  ___

 

 : פרטי התקשרות

 

 _________ _____________ מס' ____ דירה ____   ישוב: ___ כתובת )עברית(: רח' 

 

 _____________ מס' ____ דירה ____   ישוב: _________ ___ כתובת )לועזית(: רח' 

 

 מיקוד: __________ 

 

 טלפון נוסף: _______________  טלפון עיקרי: ________________ 

 

 _____________________@    ___דואר אלקטרוני: _________________

 

 :פרטי דרכון

 

 ______________ )נא לציין מדינה(__________דרכון ישראלי:   כן  /  לא      אחר: 

 

 מס' דרכון: _____________________________

 

 __ _____/__/20__ ____ דרכון בתוקף עד  __ _ __/_/20_____ תאריך הוצאת דרכון:  

 

 מקום הנפקת הדרכון )בלועזית(: _____________ 

 

 : מעוניין/ת  מטייל/ת שנרשם/ת לבד,

 

 כן  /  לא     (  270$ חדר ליחיד )בתוספת תשלוםב

 

 בשיבוץ בן /בת זוג בחדר       כן   /  לא 

 

        

 

 

 



  

 

 : בקשות מיוחדות      

 

 )נא להקיף את הרלוונטי(:       ובשאר המסע  אוכל בטיסה

 

 _____________ )נא לפרט(: _______ רגיל     /      צמחוני     /     אחר 

 

 מועדוני תעופה:   בחברת תעופה: ________________ מס' חבר: ___________ 

 

 פרטי כרטיס אשראי: ויזה / מאסטר קארד

 ____________________ מס' ת.ז __________________ ____ שם בעל הכרטיס: 
 
 ____ __ספרות בגב הכרטיס 3 ___ תוקף_____ ס' כרטיס אשראי:____________________ מ
 

 סכום לחיוב: ______________ מס' תשלומים_______  
 
 תשלומים ללא ריבית. 2

 .טרגט טורסחברת תשלומים מעבר לכך, בקרדיט, בהתאם למדיניות 
 התשלום. $ יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום -שער ה 

 

 חתימה  תאריך 

 
 

 

 
      הערות: 
    עבור  על אחריותי/נו המלאה ולא יהיו לי/לנו תביעות נני מצהיר כי השתתפותי בטיול עם בן/בת זוגיה 
   ידוע לי/לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי ואישי לטיול.        נזקים שעלולים להיגרם לי/לנו תוך כדי הטיול.    

 משתתפים.         10היציאה מותנית במספר מינימום של  

                                                                             
 דמי ביטול

 . דמי רישום אלה מהווים חלק מהתשלום למסע.  200$במסע זה דמי רישום בסך 

 לא יהיה החזר של דמי הרישום.  ההתחייבות לטיסות בכל מקרהבשל מרגע הבטחת היציאה למסע ו

   200$בנוסף לדמי הרישום בסך  200$ימי עבודה כרוך בתשלום  60-45ביטול הרשמה בין  

                              ממחיר הטיול. 50%ימי עבודה או פחות קודם ליציאה כרוך בתשלום    44-30 בין  ביטול הרשמה  
                                             ממחיר הטיול. 75%ימי עבודה לפני הטיול כרוך בתשלום   29-15  בין יטול הרשמהב

 ממחיר הטיול.  100%ימי עבודה לפני היציאה לטיול כרוך בתשלום  14-ביטול הרשמה החל מ

                                                   

 

 נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון! 

 

 

 _____________________ חתימה:                _________________ תאריך:

 

 , תל אביב 100טיולי "טרגט", החשמונאים 

 

 rod@targetours.co.il: טופס הרשמה דוא"ל למשלוח

 

 050-7622123לגבי התכנית, יותם יעקבסון: לקבלת פרטים        

 054-5233248: , נמרודהרשמה ותשלומיםלגבי לקבלת פרטים        

mailto:rod@targetours.co.il

