
 

 

 האינדוסנהר במעלה 
     ,ההימאליה ההודיתמישורי פנג'ב, מורדות  אל  מסע  ימי    17

 קשמיר ולאדאק 
14-31.8.2022 

 
 בהדרכת יותם יעקבסון

 
ההודיתשל  מוצאו   היבשת  בתת  הגדולים  הנהרות  משני  אחד  האינדוס,  בהר    , נהר 

זורם    קאילאש הוא  טיבט. בהמשך  רחב  שבמערב  הרכסים העצומים  בעמק  שני  בין 
וקארקור ייחודי  אהימאליה  מסע  זהו  האינדוס,  ם.  בפתחת  פנג'בשראשיתו    , מישורי 

  . המשכוומנהיגים מוסלמים שונים   שדרכה פלשו להודו כובשים כגון אלכסנדר מוקדון 
הדרומיים  ב ומקום  שיפוליו  ההימאליה  רכס  של  הממשלה  והמוריקים  של  מושבה 

של   הצפוניים  מדרונותיו  ואל  קשמיר  אל  הנהר  במעלה  והלאה,  הגולה  הטיבטית 
בין האזור הגשום לחבל  שההימאליה, בואך חבל לאדאק המדברי. לצד החיץ האקלימי  

לתרבות הטיבטית. דרום  ודית  בין התרבות הה  -  קיים גם חיץ תרבותי מובהק הצחיח,  
הינד במקדשים  משופע  הולכים ואהאזור  שמצפינים  ככל  אך    המנזרים   ים ומתרב  ים , 

והטיבטי הסטופהם  מפנים    . מבני  שיווא  תפילה בהדרגה  קלשוני  לדגלי  מקומם    את 
.  . על ההינדואיזם והבודהיזם מתווספת השפעה איסלאמית מרתקת מתנפנפים ברוח 

ה  צדי  משני  בלשונן,  הימאליה  התושבים  הנבדלות  קבוצות  של  רב  ערב  יוצרים 
, נתיב סחר  במעלה האינדוסהססגוניים. המסע  המשולבים ובתרבותן, בדתן ופולחניהן  

תת ללב  אסיה  מרכז  בין  שקשר  נופים    היבשת,- קדום  אל  מתמשכת  הצצה  מאפשר 
עולמן   ועם  חייהם  אורח  עם  המקומיים,  התושבים  עם  היכרות  בעוצמתם,  מסחררים 

 והסיקהית.  , המוסלמית טיבטית- ל הדת ההינדואית, הבודהיסטית הרוחני ש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   15.8.2022 ,שני ,1יום 
 טיסה מתל אביב לדלהי

 AIנצא בטיסה ישירה של אייר אינדיה לדלהי )  14-15.8.2022-ה  ה שביןבליל
בשעה  140 המראה  יום  .  (22:25,  בבוקר  בדלהי  יום  שנננחת  גם  שהוא  י, 

העצמאות  75-ה  העצמאות יום  באירועי  להשתלב  ננסה  מעט  ולהכיר    ההודי. 
נמ בערב  ההודית.  הבירה  של  לאמריצאר    שוב אתריה  ונטוס  התעופה  לשדה 
(479AI ,21:15-22:20נלון באמריצאר .) (Amritsar) . 
 
 

  16.8.2022 ,יליש ש  ,2יום 
 קודש הקודשים של הסיקהים  –אמריצאר 

המקודשת ביותר לבני הדת הסיקהית, ניצב מקדש הזהב,  בלב אמריצאר, העיר  
מאגר באמצע  הממוקם  עצמו,  ההיכל  עיר.  בתוך  עיר  מעין  מקודש,   המהווה 

צליינים אלפי  לעשרות  שואבת  אבן  וטורבאנים,   מהווה  זקנים  עטורי  סיקהים, 
את המקדש על    תוודע לעיקרי הדת הסיקהית ונכירמכל רחבי הודו והפזורה. נ

השוני היממה  םאגפיו  שונות של  בשעות  בו  הפעילות המתרחשת  אחר ועל   .
וואגה,   גבול  מעבר  אל  ניסע  הפתוח  הצהרים  היחיד  הגבול  הודו  מעבר  בין 

  נעילת המעבר. של  מפתיע שנערך מידי ערב בשעת  בטקס ה ונצפה  ן  אטיסלפק
 נלון באמריצאר.

 
 
 17.8.2022, רביעי, 3ום י

 קנגרה  -יוצאים אל ההרים 
ובהדרגה נתחיל להעפיל בדרכים המתפתלות נפרד ממישורי פנג'ב העצומים  

העולים  ב המונסון  לענני  זה, החשוף  אזור  ההימאליה.  הדרומיים של  מורדות 
מקדש מבצר ציורי ו. נבקר בעיירה קאנגרה, שבה  רקמידי קיץ מדרום, משופע בי 

, לשעבר (Mcleod gunj)   ונמשיך אל עבר מקלוד גאנג'מקומיים  מוקף שווקים  
בריטית סטיישן"  דהרמשאלה   תכנושש  "היל  ההינדואית  העיירה  מעל 

(Dharmshala)    של הדלאי לאמה ושל הממשלה    םמקום מושבמהווה את  וכיום
 . נלון במקלוד גאנג'.הטיבטית הגולה

 
   18-19.8.2022 ,שישי-חמישי ,4-5ם מיי

 וסביבתה  דהרמשאלה
, נמלטו ממנה פליטים רבים וביניהם  1959לאחר כיבוש טיבט על ידי סין בשנת  

הרוחניים לפליטים    ,המנהיגים  העניקה  הודו  לאמה.  הדלאי  של  בראשותו 
יושבים בה במושבות שונות. מאז  הטיבטים   מקלט מדיני ומאז ועד היום הם 

הגולה   הטיבטית  הממשלה  יושבת  גאנג'.  גלותה,  מנזרים  במקלוד  קמו  כאן 
טיבט של  מנזריה  את  להחליף  הזמןהמתיימרים  ברבות  אבן   .  הפך  המקום 

שואבת למערביים רבים המבקשים להתוודע לרוחניות של "גג העולם". נקדיש 
את הימים לסיורים בעיירה ובכפרים שסביבה, בבית ספר לפליטים טיבטיים,  

 אלה.  במרכז מלאכות טיבטי ועוד. בשני הלילות נלון בדהאמש
 
   20-21.8.2022ראשון, -בת, ש 6-7מים י

 שרינגאר, בירת קשמיר 
(  E6  ,13:05-14:00-797) בצהריים  וממנה נטוס  לאמריצאר    שובבבוקר שבת נ
 ., בירת קשמירSrinagar)) אל שרינגאר

הודו, הפכה לחבל ארץ שסוע, שנוי  "גן העדן" של  קשמיר, שנחשבה בעבר 
שרינגאר, בירתה הציורית, שוכנת בעמק רחב ידיים  במחלוקת ולזירת קרבות.

 , על גדות אגם דאל.  המושלגים למרגלות ההרים



 

 

המסגדים  את  האגם,  של  היפים  נופיו  את  להכיר  מנת  על  היומיים  את  נקדיש 
את   גם  כמו  כאן  המוגולים שהוקמו  הגנים  ואת  ייחודי  אדריכלי  בסגנון  הניכרים 

 . . בשני הלילות נלון בשרינגאריד המקומיות-ואת המלאכות  השווקים הציוריים
 
   22-25.8.2022 ,יחמיש -שני ,8-11ם מיי

 האינדוס במעלה נהר 
בהדרגה ייעשה הערוץ צר יותר  ניפרד מעמק קשמיר ונמשיך במעלה האינדוס.  

יותר.   תלולים  )ומדרונותיו  גבוה  הרים  מעבר  חציית  אל   מ'(  3500לאחר  נגיע 
את הימים נקדיש תחומה של לאדאק, שאוכלוסייתה טיבטית ודתה בודהיסטית.  

 במקדשים, במנזרים ובאתרי מורשת. ביקור בכפרים, תצפיות ולהליכות קלות, ל
, בשלישי Kargil))    , בשני בקרגיל(Sonamarg)  רגאבלילה הראשון נלון בסונמ 

 . (Leh) וברביעי בלה  ( (Lamayuruבלמאיורו
 
   26-27.8.2022  ,שבת-שישי ,12-13ם מיי

 לה, בירת לאדאק וסביבתה
בין שעמק האינדוס הרחב  לאורך  , המשתרעת  בעבר הלא רחוק הייתה לאדאק

לקראקורם, ארמונות   ההימאליה  של  השרידים  עצמאית.  בודהיסטית  ממלכה 
ומנזריה   המלוכה שלה עודם ניצבים בנקודות שגיאות הצופות על העמק המעובד

. נקדיש הקדומים, שידם של הסינים לא השיגה אותם, עודם פעילים באין מפריע
בשני הלילות  עם לה ועם המנזרים החשובים שבסביבתה.  ם להיכרות  ומייאת הי

 נלון בלה.
 
   28-29.8.2022,  שני-ראשון, 14-15ם מיי

 הכי צפונה שאפשר; עמק נוברה
צפונה,   מלה  של  בנצא  טרים הסחר  ה דרך  המשכה  אגן  את  שקשרה  קדומה 

הנקודה  ,  (Nubra) אל עבר עמק נוברהיבשת הודו,  -סין של היום( עם תתמערב  )ב

הצפונית ביותר ברפובליקה של הודו. הנופים בדרך אל העמק מסחררים וכוללים 

למעבר עד לאחרונה  מ'(, שנחשב    Khardong la  ,5359את חציית קארדונג לה )

נערוך תצפיות רבות לאורך    ההרים הגבוה ביותר בעולם שבו עוברים כלי רכב.

למחרת, ומנזרים.  ציוריים  כפרים  בין  נסייר  שונה    הדרך,  בדרך  לה  אל  נשוב 

( המיס  מנזר  ביניהן  חמדה,  שכיות  כמה  בעוד  נבקר  בלילה Hemisולאורכה   .)

 הראשון נלון בעמק נוברה ובשני שוב בלה.  

 

 30-31.8.2022, רביעי -שלישי, 16-17מים י
 החזרה הבייתה דלהי ו

)ב לדלהי  מלה  בטיסה  נצא  התארגנות (.  8G-226  ,10:30-12:00בוקר  לאחר 
אקשרדהם   מקדש  אל  נצא  המהווAkshardham)במלון  ראוותנית   ה(  דוגמה 

ו דת  בין  השלטון. לחיבור  קריית  את  ונכיר  ימינו  של  בהודו  מתחזקת  לאומיות 
ולקראת צהריים   בעיר העתיקה של דלהיקצר נוסף  ר  וסיערוך  נ  בבוקר  למחרת

 (  AI139  ,15:45-20:15נצא לשדה התעופה שממנו נטוס לתל אביב )
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 וטבלת גבהים   רשימת המלונות   

 
 עשויים להשתנות, אך רמתם תישמר! מקומות הלינה* 

 

 חיר ותנאים:מ  

 כללי:  
 מדריך המסע: ההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום ציפיות

 050-7622123 :יותם יעקבסון, טלפון 

 

 :  ולארבע נוסעים בג'יפ מחיר לאדם בחדר זוגי

 4690$מטיילים:  16-20

 4490$מטיילים:  20-24 

 איש + נהג(  4)  המחיר מותנה ברכב מלא

 985$תוספת לאדם בחדר יחיד:  

 .   איש  4ועל פי הרכב ג'יפ בן  משתתפים לפחות 16המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של 

 !24  :מספר המטיילים המרבי
 

גובה   שם מלון  עיר תאריכים 
מעל  

 פני הים 

 אתרי אינטרנט של מקומות הלינה 

 th/17 th15  אמריצאר Hyatt Regency 218  'מ https://www.hyatt.com/en-

US/hotel/india/hyatt-regency-

amritsar/atqhy 

  th/20 th17  דהרמשאלה Fortune Moksha 2100  
 מ'

https://www.fortunehotels.in/mcleod

moksha.dh.27-park-fortune-ganj- 

  nd/22 th20  שרינגאר  Premium House boat 914  'מ  

  rd/23 nd22  סונאמארג Country Inn & Suites by 

Radisson 

2750  
 מ'

https://www.radissonhotels.com/en-

us/hotels/country-inn-sonamarg / 

  th/24 rd23  קרגיל Hotel The Kargil 2900  
 מ'

-www.tajhotels.com/en

punjab-in/taj/chandigarh 

 th/25 th24  למאיורו Grand Moonlight 3500  
 מ'

https://www.tripadvisor.in/Hotel_Re

view-g2282685-d23623617-Reviews-

Hotel_Grand_Moonland-

Lamayuru_Leh_District_Ladakh_Jam

mu_and_Kashmir.html 

 th/27 th25 לה The Grand Dragon 3500  
 מ'

https://www.thegranddragonladakh.

com 

 th/28 th27  עמק נוברה Osaykhar Resort  3100  
 מ'

http://osaykhar.com 

 th29 th28 לה The Grand Dragon 3500  
 מ'

https://www.thegranddragonladakh.

com 

https://www.fortunehotels.in/mcleod-ganj-fortune-park-moksha.dh.27
https://www.fortunehotels.in/mcleod-ganj-fortune-park-moksha.dh.27
http://www.tajhotels.com/en-in/taj/chandigarh-punjab
http://www.tajhotels.com/en-in/taj/chandigarh-punjab


 

 

 מחיר המסע כולל: 
 כמפורט בתכנית המסעת פנים  ווטיס" אייר אינדיהטיסות בינלאומיות בחברת " 

 במלונות טובים, כמפורט בתכנית :לינה

  אורך כל המסעלארוחות בוקר וערב  :כלכלה

 בדלהי: אוטובוס.   :תחבורה

 נוסעים + נהג מקומי.   4 בכל רכב .טויוטה אינובה קריסטהמסוג  ג'יפיםבשאר הטיול              

 " Air Indiaטיסות בין לאומיות וטיסה מדלהי לאמריצאר בחברת " : טיסות

 Indigo”טיסה מאמריצאר לשרינגאר בחברת "            
 " Go firstדלהי בחברת " -טיסה מלה לניו           
 ק"ג למזוודה.  25הבינלאומיות מותרים  ק"ג למזוודה. בטיסות  15בטיסות הפנים מותרים *            

 

 : מחיר המסע לא כולל
 אשרת כניסה )ויזה( להודו 

 לאורך המסע רוחות צהריים א
 משקאות בארוחותמים ו

 כרטיסי צילום באתרים 

 אתרים שאינם כלולים בתכנית המסע 

 תשר לנותני שירותים מקומיים 

 בדיקות קורונה 

 הוצאות בעלות אופי אישי 

   תכנית המסעכל פעילות נוספת שאיננה מפורטת ב

 

 עליכם לעשות ביטוח בריאות ומטען.   :ביטוח רפואי

 על הביטוח לכסות מקרה תאונה אבדן ונזק. 

   אחראים לכל נזק שייגרם למטייל  הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות והמדריך אינם

 במהלך המסע )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן(.

 

 ההיטלים משתנים חדשות לבקרים וללא כל הודעה מוקדמת.   :היטלים

 נכללו במחיר המסע, יחול על המטיילים.   ש שינוי בגובה ההיטלים

 

 יטול הרשמה: ב
   יוזמנו כרטיסי טיסה שלא יוחזרו. במקביל,  250$ייגבו נוסעים(  10עם הבטחת היציאה למסע )הרשמה של 

 שמיים.  
 200$בתשלום ימי עבודה קודם ליציאה למסע כרוך  60-45ביטול בין 

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

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

 הטיול.
       

 דרכונים 
 חודשים קדימה מיום הכניסה המיועד   6עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות 

 (.  2023 רפברוא)כלומר תקף לפחות עד אמצע  הודול



 

 

 הערות מיוחדות 
 לגבהים. העפלה בו ומפותלות מאד כולל נסיעות בדרכים משובשות ,המסע נערך באזורים נידחים :כללי

 . יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.בלבד הינם ברמה בסיסיתבחלק מהמקומות שירותי התיירות 

 . למסע או במהלכו עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה ובמזג האוויר שינויים בלוח הטיסות  

 המסע, וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע. גרום לשינוי בתכניתעשויים להם 

 

  מ' מעל פני הים.   0004, -חלק מהמסע ייערך בגובה של כ :התמודדות עם גובה

 יש להיוועץ עם רופא מומחה לגבי  (.  .A.M.Sבגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים )

 .מפורטים בתכנית המסעאליהם מגיעים ובהם לנים ש הגבהים  ההתאמה לגובה. 

 

 מומלץ ביותר להזמין ביטוח רפואי ברגע ההרשמה.  ביטוח רפואי:

 

 רישום למסע:   
  יל, בעצם הרשמתו, מביע את הסכמתו לכל התנאים ילאחר שיחת תאום ציפיות עם מדריך המסע, המט

 שיוחזר בדואר   ,הרישום ייעשה על גבי טופס הרישום המצ"ב וההגבלות שהוזכרו ופורטו למעלה.
 . ובצירוף צילום דרכון אלקטרוני או בפקס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 טופס הרשמה  – "במעלה נהר האינדוס"מסע 
 בהדרכת יותם יעקבסון

 

 31.8.2022תאריך חזרה:              14.8.2022תאריך יציאה: 

 

 משלוח טופס הרשמה זה אני מאשר/ת כי קיימתי שיחת תיאום ציפיות עם מדריך המסע בעצם 

 

 : פרטים אישיים

 

 שם משפחה )עברית(: __________שם פרטי )עברית(: _____________ 

 

 שם משפחה )לועזית(: __________שם פרטי )לועזית(: _____________ 

 

 מגדר:  גבר / אישה  תאריך לידה:  ______/__/__ 

 

 : פרטי התקשרות

 

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

 

 כתובת )לועזית(: רח' _____________ מס' ____ דירה ____    

 

 מיקוד: __________    ____________ישוב: ______

 

 טלפון נוסף: _______________  טלפון עיקרי: ________________ 

 

 קטרוני: _________________ @  _________________ דואר אל

 

 :פרטי דרכון

 

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

 

 מס' דרכון: _____________________________

 

 /__/__ 20דרכון בתוקף עד __ /__/__ 20תאריך הוצאת דרכון: __

 

 )בלועזית(: _____________ מקום הנפקת הדרכון 

 

 

 : לבד, מעוניין/ת תמטייל/ת שנרשם/

 

 כן  /  לא     (  985$ 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

 שם בעל הכרטיס: ____________________ מס' ת.ז __________________ 
 

 ____ ספרות בגב הכרטיס 3אשראי:________________ תוקף_____ מס' כרטיס 
 

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

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

 

 חתימה  תאריך 

 
 

 

 הערות: 
נזקים   לי/לנו כל תביעות עבור  יהיו  ולא  זוגי הנה על אחריותי/נו המלאה  בן/בת  כי השתתפותי בטיול עם  הנני מצהיר 

 שעלולים להיגרם לנו תוך כדי הטיול. ידוע לי/ לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי ואישי לטיול. 

 
 שלא יוחזרו. במקביל, יוזמנו     250$נוסעים( ייגבו  10עם הבטחת היציאה למסע )הרשמה של  דמי ביטול: 

 , ביטול הרשמה   200$ימי עבודה קודם ליציאה למסע כרוך בתשלום   60-45כרטיסי טיסה שמיים. ביטול בין 
 ימי עבודה      29-15ממחיר הטיול. ביטול הרשמה  50%ימי עבודה או פחות קודם ליציאה כרוך בתשלום  44-30

 ימי עבודה לפני היציאה לטיול כרוך     14-ממחיר הטיול. ביטול הרשמה החל מ  75%לפני הטיול כרוך בתשלום 
 ממחיר הטיול.  100%בתשלום 

 
 נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון! 

 

 ____________________ חתימה:               _________________ תאריך:
 

 

 , תל אביב 100טיולי "טרגט", החשמונאים 

 03-5629984  נמרוד זילברשיין, מס' פקס למשלוח טופס ההרשמה:

 5233248-054טלפון: , rod@targetours.co.ilדוא"ל למשלוח: 

        
 050-7622123, יותם יעקבסון: ולאופן התנהלותו לתכנית המסעהנוגעת בכל שאלה        

 
 

mailto:rod@targetours.co.il

