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JWXtrip  

Jewish Women Adventure Challenge 
בין לאומי לנשים שומרות מסורת,מסע אתגרי  

   17-27.05.2011 -נפאל                               

 
  חזוןה

ת ות חברהביאו א בינלאומית - יהודית  נשיתרצון לאחווה ושותפות , ההרפתקאותיצר , אהבת הטבע
יהודיות במגזר הדתי  לנשיםשנתי ולאומי רב רפתקאות אתגרי בינלאומי מסע ה דלייס אקסטריפ ושי בר אילן

במהלך המסע האתגרי ויוצא הדופן . תרבויות ותפישות עולם, דתות, לגישור בין עמים, שומר המסורת
שמירה  ,במגזר הדתי נשיתההעצמה ה נושאג הגלובוס יושם דגש על "במדינות אקזוטיות ואזורים נידחים ע

  .בכל שנה נבחר פרויקט קהילתי אותו יאמץ המסע. לאת המודעות לבעיות אקולוגית גלובליותערכי הטבע והע
  
  רעיוןה

WXtrip Women Adventure Challenge  מכל רחבי מישראל ואתגרי לנשים חוויתי הינו מסע שטח
 "יפאקסטר"המסע שומר על רוח מסעות . הנערך מידי שנה ביעד אקזוטי אחר בחבלי ארץ בתוליים העולם

ה צעיד, במסע אקטיבי בנהיגה עצמאית ברכבי שטח תאתנוגראפיווחוויות גיאוגרפיות המשלבים 
 יהיסטור, תוך הכרות ולימוד גיאוגרפיכל זאת בנופים בראשיתיים . והתמודדויות עם משימות ואתגרים

ותי נשים ובו השתתפו צו 2010המסע הראשון נערוך בנפאל בחודש אוקטובר  .של ארץ היעד יואתנוגראפ
  .מרחבי העולם ולאחריו יצא מסע נוסף של נשים מישראל בלבד

  
  פרויקט הקהילתיה

WXtrip  שם לעצמו כמטרה לקחת חלק פעיל בשמירת האיזון העדין של איכות הסביבה והטבע והעלאת
מעבר , המסע מאמץ בית ספר באחד הכפרים הנידחים בנפאל השנה. המודעות לבעיות אקולוגיות וחברתיות

הקמת ספרייה , בגדים ותיקי לימוד לתלמידים, תרומת ריהוט ועזרי לימוד לבית הספר, שיפוץ הכיתותל
ותרומת ספרים במהלך המסעות יוקדש יום בו המשתתפות יעבדו יחד עם הילדים ומשפחותיהם בשיפור 

  .חזות בית הספר
  

tripXWJ  מסע אתגרי בין לאומי לנשים שומרות מסורת     
אילן אשר  וחברת שי ברי לנשים שומרות מסורת הינו יוזמה משותפת של חברת אקסטריפ המסע הבין לאומ

 ייחודית ביןמעצימה והתנסות  נשים שומרות המסורת בישראל ובתפוצותחברו במטרה לאפשר גם לציבור ה
בעיירה פוקרה  נחווהאת השבת . אינו נוסע בשבת והאוכל שיוגש הינו אוכל כשר המסע .הרי ההימלאיה

למשתתפת $ 3990ינה העלות השתתפות במסע . בפוקרהי הרב "ד וערב שישי יערך ע"סמוך לבית חבב
ישראל לנפאל טיסה מ יכרטיס, תחבורה, )אוכל כשר( כלכלה, לינה   -העלויות במהלך המסע כולוכוללת את 

  .מי המסעיערכת ביגוד לוכן  וחזרה
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  2011מאי  -אל רכס האנפורנה  המסע ,נפאל
  

JWXtrip נות ודתותואמהנוגע ב אנושי ותרבותיעם מסע  גג העולם של נשגביםה בנופיםמסע  משלב 
במסענו . בימי הליכה רבים הים שבמשך שנים הדרך להגיע אליהם הייתיהרראפופות מיסטיקה באזורים 

מרעה  בין פסגות עטורות שלגי עד ושדותברכבי שטח ניסע , נשוט בסירות רפטינג, נחלוף בין ערים עתיקות
נכיר וננשום אויר פסגות הנושב , נצפה מסעובמשך כל ימי הבין כפרים ו ,נצעד בטרק במרומי ההרים, פוריים

. ממלכת נפאל מסתתרת בין הרי ההימלאיה תחת הפסגות הגבוהות בעולם .עולםב מרכס הרי ההימלאיה
" גשר"כ ה אתפי שנים נפאל במשך אל היוותה ההייתבזכות מיקומה הגיאוגרפי בין הודו לסין וטיבט 

ומי ההרים צפונה מרהבודהיזם שהתפתח בהודו ועלה ב, התרבות ההודית העתיקהתרבותי והיסטורי בין ה
ותתמודד עם  בנהיגה עצמית 4X4שיירת המסע תנוע ברכבי שטח  .תרבותה העתיקה של סין לבין ולטיבט 

משימות , חידהכתבי , התמצאותו ,גלימשימות ניווט רכוב ור, שייט רפטינג, הליכה, נהיגת שטחמשימות 
לינה המזון המארגון המנהלות   ,והתקשורת הנשית הבין אישית ,בתחומי המנהיגות כולהניהול המשלחת 

  .הישרדותו חילוץועד 
  

  דלהי  –א "טיסה ת'  יום ג, 1יום 
  לדלהי  - דרך עמאן א "טיסת ת

 

  'מ 4001 וסיורים בקטמנדו –טיסת המשך לקטמנדו '  יום ד, 2יום 
לאחר הנחיתה מפגש . קטמנדו השוכנת בעמק בלב הרי ההימלאיה - אל בירת ממלכת נפאל ת המשך טיס

ארוע פתיחה ותדרוך , לאחר התארגנות במלון. המרשימה" בודנט"ראשון עם הבודהיזים הטיבטני בסטופת 
ים והמקדשים של ננווט בין האתר. לגבי המסע כולו ויציאה למשימה הראשונה בעיר העתיקה של קטמנדו

נמשיך ברגל דרך השווקים , במקדשים והארמונות בלב הכיכר, נבקר במקדש האלה החיה, העיר העתיקה
  ".הטאמל"הססגוניים של קטמנדו ולעת ערב נגיע לאזור 

 לינה קטמנדו 
  

  בקטפור - צאנגו נאריין  –פשופטינט  -קופן '   יום ה ,3יום 
אחד מראשי המנזר לשיחה והסבר על המנזר ועל הבודהיזם  נפגש עם, נסיעה קצרה תביאו למנזר קופן

משמש  ,היותו מקום פולחןלשמעבר , פשופטינאת מקדשמשיך אל נ. הטיבטי ונתנסה לשעה קלה במדיטציה
אנגו 'צ"ג אופניים בינות כפרים ושדות חקלאיים אל עבר מקדש "נמשיך בניווט רכוב ע .לשריפת גופות המתים

" עיר המאמינים"נמשיך אל . נבקר במקדש ובכפר הסמוך לו, יותר בעמק קטמנדוהמקדש העתיק ב" נאריין
נהלך . הביקור בה הוא פתיחת חלון להיסטוריה רחוקה ומרתקת של נפאל וחיי יומיום של תושביהש, בקטפור

קדרים עוסקים , צובעים בדים, מייבשים דגניים, בין הסמטאות בהם רוחצים האנשים תחת ברזים משותפים
  .אכתם וילדים משחקיםבמל
 לינה קטמנדו 
  

  'מ 875 פוקרה   –רפטינג  –קטמנדו '    יום ו,  4יום 
היחיד המחבר את הבירה עם העולם  ,בכביש פתלתלנטפס . עם שחר נצא מעמק קטמנדו אל עבר פוקרה

נהר  נעצור בעיירה פישלינג שם יחל מסע המים שלנו על מימי .הטיסולי עבר עמק נהרנגלוש אל החיצון ו
לאחר האימון נתחיל את המסע . ם שיכשירו אותנו לשייט במורד הנהרמדריכיהיחכו לנו לצד הנהר , הטריסולי

  . קניונים וכפרי דייגים, בין יערות, לאורך הנהר בסירות רפטינג איתם נרחף על גבי הנהר הטריסולי
  .ד פוקרה"ארוחת ערב וקידוש בחב .השבת וקבלת שבתהתארגנות לקראת 

  פוקרה לינה 
  

  יום שבת   פוקרה,  5 יום
  .ד פוקרה"ארוחת צהריים וערב בחב. וטיולים רגליים באזור פוקרה הקסומהטהל  יום מנוחה שייט באגם

 לינה פוקרה 
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  'מ 2870קאגבאני  –מוקטינט  –יפים 'טיסה לגומסון תחילת מסע הג'   יום א, 6ום י

יפים ותחילת נסיעה אל עבר 'הגעה התארגנות על הגעם ה, ומסון'העברה לשדה התעופה לטיסה לגעם שחר 
נתחיל . יום זה הוא ללא ספק אחד משיאי הטיול ואחד המקומות המרשימים בכל רכס ההימלאיה. מוקטינט

. למקדש האלה מוקטינט המהווה מוקד עליה לרגל' מ 3900בטיול רגלי במרכז הכפר מוקטינט השוכן בגובה  
 ,אלפיניהמדבר דרך ה, מוקטינטהכפר מרומי נגלוש מטה מ,יפים 'ה בגבתום הסיור הרגלי נתחיל בנסיע

  . לעת ערב נגיע אל הכפר קאגבאני מהיפים והמיוחדים באזור.  טיבטים ומנזרים קינגאר וגאקוט כפריםה
   Tea house lodge -בקאגבאני  לינה 

  
  'מ 2540קאלו פאני   –מרפה  -גומסון  - קאגבאני '   יום ב,  7ום י

נשוטט . י נזיר וקרוי על שמו"שהוקם לפני מאות שנים ע, רוחת בוקר נבקר במנזר המעניין בקאגבאני לאחר א
אל עבר הכפר גומסון וממנו נמשיך אל , נצא דרומה בנסיעת שטח מרתקת בנוף עוצר הנשימה. בכפר המיוחד
נשוטט , יטציהנבקר במנזר הטיבטי הגדול ביותר באזור האנפורנה המשמש גם במרכז למד, הכפר מרפה
  .נפגש עם ראש הכפר ולקרת ערב נגיע אל הכפר קלו פאני ללינת לילה, בכפר המיוחד

   Tea house lodge -קאלו פאני ב לינה 
  
  'מ 2750הפרויקט הקהילתי בכפר  –הליכה רגלית  –טרק רגלי '   יום ג, 8ום י

נטפס אל הכפרים לאורכו י הגואש לאחר חצייה של נהר הקאליגדק. נפרד מהרכבים ונצא לטרק רגליעם שחר 
נבקר בכפרים , במהלך הטרק נחצה גשרים תלויים מעל נהרות". סובב רכס האנפורנה"המפורסם של הטרק 

שם לעצמו כמטרה לקחת חלק פעיל  WXtrip. כפרים זעירים במרומי ההרים ונלמד על אורח החיים בהם
השנה . מודעות לבעיות אקולוגיות וחברתיותבשמירת האיזון העדין של איכות הסביבה והטבע והעלאת ה

הקמת ספרייה ותרומת , בגדים ותיקים, עזרי לימוד, ומעבר לתרומת ריהוט, המסע מאמץ את בית הספר
. נקדיש את שעות הצהריים לעבודה משותפת עם מארחינו וכל תושבי הכפר בשיפוץ בית הספר, ספרים

ינו נמשיך בטרק מטה אל עבר העיירה קלופאני שם בשעות הצהריים נתארח לארוחת צהריים בבתי מארח
נעצור לקפה ורחצה . שפירושו חיים חמים" טאופאני"נמשיך בנסיעה אל הכפר הציורי .  ימתינו לנו הרכבים

מנזרים , שדות חקלאיים, נמשיך לצד כפרים ציוריים. לצד מערכת מפלים אדירה הנופלת מאות מטרים
לא  .סיםימזון בסמוצרי יות לממכר וחנ, בתי אבן, סמטאות צרות. יומקדשים ועת ערב נגיע אל טאטופאנ

  .גועשנקי ומרענן על שפת נהר הקליגאנדקי הה במעיין חםנפספס בילויי לילי 
   Tea house lodge -בטאטופאני  לינה 
  
  פוקרה  –פגודת השלום העולמי  –אגם פאווה  –טאטו פאני '  דיום ,  9ום י

נלמד כי הנוף בירידה שונה מהנוף בעליה מפסגות מושלגות אל נגד עיניו , פוקרהמטאטפאני נמשיך דומה אל 
נכנס לאחת מדרכי הנוף . שדות השעורה חיטה ומטעי התפוחים בירידה, בעליה נתרשם מהעמקים הפוריים

נחצה אותו בסירות ונטפס , נמשיך אל עבר האגם. המדהימות בנפאל ונעצור בנקודת התצפית של סארנקוט
. לאחר הטקס נמשיך את מלוננו בפוקרה. ר פגודת השלום העולמי לטקס בודהיסטי של סיום המסעאל עב

  .בשעות הערב נחגוג את סיום המסע
  פוקרהמלון ב: לינה 

  
  והמשך לבנגקוק קטמנדולטיסת מפוקרה '    יום ה,  10יום 

הרים הגבוהים בעולם במהלך הטיסה חוצים את רכסי ה לקטמנדוקצרה טיסה במפוקרה בשעות הבוקר נטוס 
  .עמאןנמשיך בטיסה לבנגקוק וממנה ל .מטר 7500נוכל לראות פסגות בגובה מעל  ובראות טובה

  
  א"ת – עמאן  –בנגקוק טיסה '   יום ו, 11יום 

  בבוקר 07:30בה ננחת בשעה  ישראלוהמשך טיסה ל בעמאןבשעות הבוקר נחיתה 
  

  הערות חשובות בנושא המסלול
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, להשתנות בשל אילוצי זמניםמסלול הטיול עלול  

 . המדריך בשטח
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

  .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
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  תאריכי המסע 

  27.05.2011:תאריך חזרה : 17.05.2011יציאה  תאריך
  

 )יפ'בגות מטייל 4מבוסס על ($ 3990: למטיילת בחדר זוגי  – מחיר המסע
  

  מחיר המסע כולל 
 א"ת - בנגקוק / דלהי  - א"תבמסלול רויאל גורדניאן טיסות בחברת  �
 בנגקוק  -קטמנדו / קטמנדו  –טיסות במסלול דלהי  �
 גומסוןלמפוקרה ם ניטיסת פ �
 קטמנדויסת פנים מפוקרה לט �
  מסי נמל והיטלי דלק �
 .פ המפורט במסלול"לינה בבתי מלון ע �
 )החתמת האשרה( כניסה לנפאל  ויזה �
 אוכל כשר  – פנסיון מלא בכל ימי הטיול כולל מים מינרלים לאורך כול הטיול �
 .ים להם ברמתםטויוטה או דוממסוג  ,בנהיגה עצמית יפים'ימי שטח בג 4 �
 יפים'דלק לג �
 יפ ליווי כולל מכונאי מנוסה'ג �
 העברות  ברכב ממוזג �
 טרקיינג פרמיט, אישורי כניסה לשמורת , כניסות לאתרים �
 אקסטריפ ושי בר אילן Xtripמצוות כה ישראלית מדרי �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית  �
 רפטינג בנהר הטריסולי �
 ערכת ביגוד למסע �
 תשר לנותני השירותים �
  

  המחיר אינו כולל
 נסיעות ומטעןביטוח  �
 שתייה והוצאות אישיות  �

  :תנאי תשלום 
  תנאים ואפשרויות תשלום   
 . כמקדמה בעת ההרשמה$ 500 •

ללא ריבית בכרטיס עוקבים תשלומים  2 +תשלום ראשון חודש לפני מועד יציאת המסע :יתרת התשלום   •
 .אשראי ישראלי

  :אחד העברה בנקאית בתשלום/ מזומן שקלי או דולרי  •
  .חודש לפני יציאת המסעלהסדיר את אמצעי התשלום עד יש       
  .ח או בשקלים לפי שער דולר גבוה ביום התשלום"התשלום יתבצע במט      

  
  Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 

 500$לפני היציאה יחויב בתשלום של  עבודה  ימי 30עד  •

 750$של תשלום  חיובלפני היציאה  ימי עבודה 15עד   עבודה ימי 30מ  •

 1500$לפני מועד היציאה יחויב בתשלום של  ימי עבודה 7עד    עבודה  ימי 14מ  •

 .מלאמעת היציאה יחויב בתשלום  ימי עבודה 7ביטול שייעשה בתוך פחות מ  •

ל "או הסוכן המקומי בחו/שולמו מקדמות בלתי חוזרות לחברות התעופה ויבמידה ולאחר אישור ההזמנה  •
  .המטייל ללא קשר למועד הביטול יחולו מלוא ההוצאות על

 . יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול, במידה והונפקה אשרת כניסה •

 יום ממועד הביטול 30בתוך , הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים על פי יום התשלום •

 ה שאינם חג או ערבי חג  –יום א : ימי עבודה  •
  


