
לחלום רחוק 
מהרי האלטאי בסיביר לפסטיבל העיט במונגוליה

27 בספטמבר ועד 12 באוקטובר 2018 
בסתיו 2018 תצא קבוצה קטנה של הרפתקנים למסע מיוחד של תרבות 

וצילום, של נופים מארץ פראית ואנשים מסבירי פנים. לנדוד בעקבות ג'ינגיס 

חאן למרגלות הרי הענק של מערב מונגוליה, לראות את פסטיבל העיט 

המוזהב ולנסות להבין תרבות שכמו קפאה בזמן. 

www.far-dream.info  



חיי היום-יום במסע  

השכמה עם כוס קפה אל מול אגם, הרים 
מושלגים או נחל מפכפך. התארגנות קצרה 
וארוחת בוקר עם דייסה חמה. בזמן שאנו 
ות  ץ עצמות, צו לו וצאים להליכת חי י
הלוגיסטיקה מקפל את המחנה ואורז את 
הציוד. נסיעת בוקר של מספר שעות ומשלבת 
עצירות צילום בנקודות עוצרות נשימה, 
הסברים ומפגשים מזדמנים עם המקומיים. 
ארוחת צהריים קלה במסעדות מקומיות או 
פריסה של הטבחית שלנו. אחרי הארוחה, שוב 
הליכה קצרה עד שהצוות מסיים להתארגן, 
וממשיכים לעבר מחנה הלילה. הגעה טרם 
חשיכה, התארגנות לבאניה או סאונה, וארוחת 
ערב סביב המדורה. קצת שירה,קצת שיחות, 

סיכומי יום ולישון.  

לוגיסטיקה וטמפרטורות  

נסיעה ברכבי שטח מרווחים, מיקום משתנה, 
מדריכים באנגלית, צוות רוסי. מתלבשים 
בשכבות להגנה מפני הטמפרטורות הנמוכות 
(עד מינוס חמש בלילה !) נוח ביום (5 עד 20 
מעלות). רשימת ציוד תינתן לפני היציאה. 
נדבר על תקשורת סלולר, על בטיחות ובטחון 
אישי וכללי התנהגות של "עשה ואל תעשה" 

בסיביר ומונגוליה.  

צילום  

הצלמים שביננו ייהנו מסדנת צילום בה 
חולקים ידע, טכניקות וביקורת בונה.  

זריחה: 06:20 , שקיעה 19:10.  

לחלום רחוק - מסע 2018  
בסתיו 2018  לחלוק חוויה.  לחלוק חלום,  אנשים  מזמין  אני 
אצא עם קבוצת חברים ממרגלות הרי האלטאי בסיביר, למסע 
הציידים  עם  למפגש  עד למונגוליה,  אותנו  שיביא  מיוחד 


הקשוחים של ערבות מונגוליה, לפסטיבל העיט המוזהב. 
תקשורת  ללא  שטח  תנאי  של  שבועיים  אינו פשוט.  המסע 
רציפה ולא כל יום מקלחת חמה. שבועיים של נסיעות בדרכי 
המופע  מול  אל  וארוחות  סופיים  אין  במישורים  הליכה  עפר, 
של הטבע. במהלך התקופה שלפני המסע עצמו ניפגש בכדי 
של  ההיסטוריה  על  נשמע  התרבות המקומית.  את  להבין 
ג'ינגיס חאן מנעמה, דר' למזרח אסיה. נטייל עם אברהים אל 
שבט הבדואים בקאסר-א סיר להבין את המקבילה הישראלית 
בישראל  המתגוררות  מונגוליות  נפגוש  לתופעת הנדודים. 
ונקבל תמונת מראה על תרבותנו אנו בעיניים מסע אתנוגרפי 
מוכנים  להגיע  לנו  יעזרו  המפגשים  לקצה המונגוליות. 
למונגוליה, להכיר האחד את השני ולהתחיל את המסע נכון 
את  בדרך  נחגוג  ב 27 בספטמבר.  ייצא  עצמו  המסע  יותר. 
סוכות. התאריך נבחר כך שנגיע לאירוע מיוחד המתקיים פעם 
ציידים  הנשר המוזהב. 160  הכתרת  בשנה במונגוליה: 
המשמרים את מסורות הצייד העתיקות מתכנסים ליומיים של 
נשרים מוזהבים.  בעזרת  ציד  ומיומנויות  רכיבה  תחרויות 
תלבושות מסורתיות והרבה חיוכים. אירוע שאינו ידוע כמעט, 
של  המוזהבים  והמישורים  ההרים  רקע  על  וצבעוני  אותנטי 
ופרטים  המסע  של  עקרונית  תוכנית  מצורפת  הרי האלטאי. 


נוספים. שלכם, אילן אביב.

 0542537584



הערות ערב תוכנית בוקר תאריך יום

טיסת אירופלוט במטוס אחה״צ המראה מתל-אביב למוסקבה 
הגעה בערב וטיסת המשך בלילה 

לברנאול שבסיביר 

תל-אביב 27 ספטמבר 1

מקלחות כ 300 
ק״מ נסיעה על 

כביש

מיכאלובה (סיביר) נסיעה על דרך m52הציורית, אשר 
נכבשה על ידי עובדי כפייה רוסיים 

בסיביר. ציורי קיר פרה היסטוריים, 
הטייגה הרוסית בצבעי הזהב. 

ברנאול (סיביר) 28 ספטמבר 2

מלון אקטש (סיביר) מעבר הרים סמינסקי, קאטו-יארק בהרי 
האלטאי, הליכה לאורך גדות הנהר

מיכאלובה 29 ספטמבר 3

סאונה ובניה 160 
ק״מ נסיעה בשטח

צימר בעמק 
צילושמן

בדרכי העפר המתפתלות בינות אגמים 
כחולים וערבות צהובות נגיע לעמק 

צילושמן אחד מפלאי הטבע של סיביר. 

אקטש 30 ספטמבר 4

באניה צימר בעמק 
צילושמן

יום הליכה למפלי הנהר. אחה״צ מנוחה 
בסביבות המחנה: צילומי הסתיו המוזהב

צילושמן 1 אוקטובר 5

מלון לינה באכסניה ליד 
הגבול קוש אגש

נסיעה לעיירת הגבול, ביקור בשוק 
המקומי ובערב תצפית מראשי ההרים. 

צילושמן 2 אוקטובר 6

נסיעה לאולגי 
לחמאם

אוהל מונגולי על 
שפת אגם טולבו 

מונגוליה

מעבר גבול למונגוליה, מפגש עם נוודי 
הערבה, הקמת מחנה לגדות האגם. 

קוש אגש 3 אוקטובר 7

לינת שטח אוהל מונגולי על 
אגם טולבו

ביקור אצל משפחות נוודים קאזחיים 
סביב האגם

אגם טולבו 4 אוקטובר 8

לינת שטח אוהל מונגולי על 
אגם טולבו

סיור צילום סביב האגם. מנוחה, מוסיקה, 
לקרוא בשמש

אגם טולבו 5 אוקטובר 9

נסיעה לאולגי 
לחמאם

גר קמם על נהר 
חובד

פסטיבל העייט בהרים סביב אולגי אגם טולבו 6 אוקטובר 10

מונגוליה גר קמם על נהר 
חובד

פסטיבל העייט בהרים סביב אולגי נהר חובד 7 אוקטובר 11

מונגוליה קוש אגש תצפית מעבר הרי האלטאי במונגוליה, 
חזרה לגבול עם רוסיה, שוק בקוש אגש

נהר חובד 8 אוקטובר 12

מלון, סיביר מיכאלובה (סיביר) תחנת כוח בעמק צ׳מאל, כפר קאלמק קוש אגש 9 אוקטובר 13

אכסניה מיכאלובה (סיביר) גן בוטני, מזכרות מסיביר טיול בכפר מכיאלובה 10 אוקטובר 14

מקלחות ברנאול נסיעה לברנאול, קניות, מסיבת סיום 
במלון

קלמק 11 אוקטובר 15

טיסת אירופלוט דרך 
מוסקבה

במטוס המראה לארץ הגעה לבן גוריון בשעה 
15:00 של יום שישי

12 אוקטובר 16



רישום ותשלום  


עלות המסע הינה 4900 דולר למשתתף:

600 דולר ישולמו בארץ לרשום


1000 דולר ישולמו לחברת הטיסות )עד 1 ב יוני(

3300 ישולמו למפעיל ברוסיה

 העלות כוללת את הטיסות הבינלאומיות וכל 
 השירותים הקרקעיים ברוסיה ומונגוליה: לינה,

 נסיעות, אוכל וכניסות לפארקים. המחיר אינו כולל
 טיפים (5 ד' ליום) וביטוח אישי (שיבוצע במסגרת

 קבוצתית). מדיניות הביטול תפורט במפגש המידע

  מפגשי מידע

המפגש הראשון: מידע (תאריך יקבע בהמשך) -
במפגש אתאר את המסע בפירוט, אשלים את 

הפרטים החסרים ובעיקר אחלוק מנסיוני על מנת 

שתוכלו להגיע להחלטות נכונות. 

המפגש השני: (תאריך יקבע בהמשך) ג‘ינגיס חאן, -

מייסד האמפריה המונגולית - הסטוריה ואגדות 

המפגש השלישי (תאריך יקבע בהמשך) – אמונות -

במונגוליה - שמאניזם ואנימיזם 

המפגש הרביעי (תאריך יקבע בהמשך)  ערב -

חברתי לקבוצה, מפגש עם מונגולים ישראלים 

המפגש החמישי (תאריך יקבע בהמשך) מפגש עם -

בדואים בישראל 

אשמח לראותכם במפגש, אנא צרו עימי קשר לתאום. 

תחילו לארוז כי בסתיו הקרוב נרכב בעקבות 
ג'ינגיס חאן... 



מפת מסלול 2018


