סבאלברד ( )Svalbardהינו ארכיפלג ארקטי פראי ומרהיב השייך לנורבגיה וממוקם בחצי הדרך
בין  - Cape Northהנקודה הצפונית ביותר באירופה והקוטב הצפוני.
חלקו הדרומי של שפיצברגן ( ,)Spitsbergenהאי הגדול בארכיפלג ,נמצא כ 700-ק"מ צפונית
לנורבגיה בעוד שחלקו הצפוני של הארכיפלג נמצא בקו הרוחב  81ºמעלות צפון ,כמה מאות
קילומטרים בלבד מן הקוטב הצפוני ממש.
בשל היותו מושפע משולי הזרם הצפון אטלנטי המביא איתו מים חמים יחסית ,האקלים
בארכיפלג אינו קר וסוער כפי שניתן היה לצפות ,אלא מתון יחסית ,בעיקר בחודשי הקיץ ,בהם
שוררות באיים טמפרטורות ממוצעות של בין חמש לעשר מעלות צלזיוס .זהו המקום הקרוב
ביותר לקוטב הצפוני בכל כדור הארץ בו הים אינו קופא וניתן לטייל ולהפליג בו ביאכטת מפרש.
תוואי הנוף בשפיצברגן מרהיב .האי מושלג ברובו ,קרחוני ענק גולשים בעמקים עד לקו המים ,קו
החוף מפורץ ושופע מקומות נסתרים בהם ניתן לעגון את היאכטה ולצאת לטיולים רגליים.

על אף הנוף הנפלא ,נראה כי הדבר המרשים ביותר בסבאלברד הוא עולם החי  -מלבד אלפיים
התושבים האנושיים של הארכיפלג ,מצאו בו את ביתם מינים רבים ומגוונים של בעלי חיים
ייחודיים  -דובי קוטב ,איילים צפוניים ,שועלים לבנים ,ניבתנים ,כלבי ים ,לוויתנים ממינים שונים
ועופות ים רבים במגוון של מינים .כולם מתנהלים להם בסביבתם הטבעית וכמעט ואינם חשופים
לנוכחות אנושית כלשהי.

עקב מיקומו הצפוני כל כך אין השמש שוקעת בסבאלברד כלל החל ב 20-לאפריל ועד ה26-
לאוגוסט ,כך שהטיול יתקיים במלואו באור יום ,עשרים וארבע שעות ביממה.
ההפלגה בסבאלברד על גבי יאכטת מפרש היא חוויה פראית וייחודית במהלכה נפגוש בעלי חיים
מופלאים פנים אל פנים ,נתמרן את היאכטה בין קרחונים צפים ,נגיע למקומות פראיים ומפרצונים
זעירים ונצא לטיולים מרהיבים לרגלי הרים מושלגים וקרחוני ענק.
היאכטה שתשמש אותנו היא  - Ovni 445יאכטה איכותית הבנויה מאלומיניום ,בעלת קיל ודף
הגה מתרוממים ,חזקה ומותאמת במיוחד לאזור.
את ההפלגה יוביל אסף רייפלד  -סקיפר בעל ניסיון רב הן בארקטי והן באנטרקטי ,כולל הפלגות
עבר בסבאלברד ובאנטרקטיקה.

הקבוצה שתצא להרפתקה תמנה שישה איש מלבד הסקיפר ותיקח חלק פעיל בהרפתקה  -החל
מסיוע במלאכת השטת הספינה ,דרך עזרה בבישול הארוחות ועד השתתפות בבחירת מסלול
השיט והפעילויות היבשתיות.
היאכטה תחכה לנו בשפיצברגן ,בעיירה  ,Longyearbyenמה שיאפשר לנו לבלות את מלוא
שנים עשר ימי הטיול בשייט וטיולים לאורך חופי הארכיפלג ולא לבזבז זמן ואנרגיה בהפלגת ים
פתוח קשה מנורבגיה עצמה.
הטיול מיועד לאוהבי טבע והרפתקאות מכל שכבות הגיל .אין צורך ברקע קודם בשייט או בכושר
גופני מיוחד .כל הדרוש הוא מצב בריאותי תקין ולהט גדול לצאת ולגלות עולמות חדשים.

מסלול הטיול
(מדובר במסלול לדוגמא מתוך מגוון רב של מסלולים האפשריים באזור)

יום TLV - Oslo - Longyearbyen ,2270/ ,1
נצא בטיסת בוקר לאוסלו דרך יעד באירופה ומשם נמשיך בטיסה נוספת ,אשר תביא אותנו
צפונה אל הארכיפלג של סבאלברד ואל העיירה  ,Longyearbyenאשר באי שפיצברגן.
כבר לקראת הנחיתה תגבר ההתרגשות כשמתחתינו יתגלו לאיטם קרחוני ענק ,פסגות מושלגות
וקו חוף חרוש מפרצים זרועי קרח .את הלילה (המואר )..הראשון נבלה במלון מקומי בעיירה
.Longyearbyen

יום Longyearbyen ,2370/ ,2
נבצע הכנות אחרונות להפלגה ,נתמקם ביאכטה ונטייל בעיירה הקטנה והייחודית הזו אשר
בקצה העולם.

יום Longyearbyen - Safe Harbour ,2470/ ,3
מיד לאחר ארוחת הבוקר נשחרר חבלים,
ניפרד סוף כל סוף מהציוויליזציה ונתחיל
במסע .תחילה נשייט ב - Isfjord-מפרץ
רחב ידיים אליו גולשים קרחונים רבים
ולאחר זמן קצר נטיל עוגן בSafe -
 Harbourונצא לטיול רגלי ראשון.

יום Safe Harbour - Selvagen ,2570/ ,4
נפליג בבוקר צפונה אל תוך המעבר היפה  .Forlandsundetבמהלך היום נעבור דרך כמה
מפרצונים בהם רובצים בדרך כלל ניבתנים .לאחר שנמצא אותם נעגון את הספינה ונצא לסיור
בסירת הגומי וברגל על מנת לצפות בהם יותר מקרוב.

יום Selvagen - Magdalena Bay ,2670/ ,5
נמשיך בדרכנו צפונה אל עבר מפרץ מרהיב בשם  .Magdalena Bayהמפרץ מוקף בצוקים
גבוהים ומחודדים ובחלקו הפנימי קרחון אדיר מימדים הגולש מן ההרים ,עד למי המפרץ .נתקרב
אל ה קרחון ככל יכולתנו על מנת לחוש את הגודל והעוצמה שלו ולבסוף נעגון במפרצון פנימי
אשר יספק לנו הגנה טובה ללילה.

יום Magdalena Bay - Sorgattet ,2/70/ ,6
לאחר טיול בוקר רגלי בחוף נרים עוגן ונפליג אל מעבר לפינה הצפון מערבית של שפיצברגן.
השייט היום יפה במיוחד ובדרך נעבור בין מספר איים בעלי פסגות חדות וננווט את הספינה דרך
מעברים צרים במיוחד .לפנות ערב נגיע אל  ,Sorgattetשם נמצאת בקתת ציידים עתיקה ,עם
שרידים רבים מימי ציד דובי הקוטב ,השועלים הארקטיים וכלבי הים ,אשר היו מנת חלקו של האי
בין המאה ה 18-ועד מחצית המאה ה.20-

יום Sorgattet - Liefdefjord ,22-2270/ ,7-8
במהלך היומיים הבאים ננוע לאורך חלקו הצפוני של האי שפיצברגן ואם יתאפשר לנו נגיע אל
שולי ים הקרח ,מעבר לקו הרוחב  80ºצפון .בדרך עוד נספיק לעבור ב ,YtreNorskØya-מפרצון
מבודד הממוקם באי זעיר צפונית לשפיצברגן .באי נצא להליכות נפלאות לצד איילים צפוניים,
שועלים ארקטיים ומושבות עצומות של עופות ים .בסופו של דבר ניכנס אל  - Liefdefjordפיורד
יפה באופן יוצא דופן ואחד משיאי הטיול כולו.

יום Liefdefjord ,3070/ ,9
בחצי הדרך לבסיסו של הפיורד נמצא  ,Hornbeakpollenאחד מן המפרצונים המרהיביםב
סבאלברד .המפרץ שוכן למרגלות הרים עצומים ובסמוך אליו מושבות ציפורים גדולות .בסופו של
פיורד מתגלה מחזה מרשים נוסף – קרחון עצום מימדים ,שחזיתו משתרעת על פני לא פחות
מחמישה קילמוטרים ,גולש מן ההרים אל הפיורד ופיסות קרח רבות נשברות ממנו ומתנפצות
ברעש אדיר על המים .בראות טובה ניתן להבחין בכיפת הקרח הגבוהה של הקרחון במרחק של

יותר מעשרים ק"מ .את היום נבלה במלואו בשייט לאורכו של הפיורד ובטיולים לעומקו של האי
בתקווה לפגוש דובי קוטב.

יום Liefdefjord - Raudfjord ,3370/ ,10
נפליג מזרחה אל  ,Raudfjordמפרץ נפלא נוסף המתפצל בבסיס לשתי זרועות ,כאשר לתוך כל
אחת מהן גולש קרחון .הנוף מסביב אלפיני ,עם פסגות משוננות ומושלגות מכל עבר .את
התפאורה משלימות פיסות הקרח הרבות הצפות במימי המפרץ .לקראת הלילה נטיל עוגן ב-
 ,Hamiltonbuktaמפרצון קטן בחלקו הצפון מערבי של הפיורד.

יום Raudfjord - Nillspollen ,03702 ,11
הפלגה דרומה לאורך החוף תבא אותנו אל
 ,Nillspollenמשם נצא לטיול רגלי יפה בו נבקר
במושבות שונות של ציפורים ,נלך לאורכם של מספר
אגמים ונעלה לרכס ממנו נביט כלפי מטה אל
.Lillehookglacier

יום Nillspollen - Ny Alesund ,02702 ,12
בבוקר ניכנס אל  - Kongsfjordמפרץ גדול המתפצל
בעצם למספר פיורדים קטנים יותר .מכל רחבי המפרץ
ניתן לצפות ב Kongsglacier-וב , Tre kroner-שלש
פסגות הבולטות מתוך הקרחון וניתנות לזיהוי ממאחק
רב .בחלקו הדרומי של המפרץ נמצאת - Ny Alesund
תחנת המחקר הצפונית ביותר בעולם .לאורך מרבית ימות השנה נמצאים במקום לא יותר מ30-
מדענים ,אך בחודשי הקיץ מצטרפים אליהם עוד כמאה חוקרים מכל רחבי העולם והמקום שופע
אנשים ופעילות.

יום Ny Alesund - Poolpynten ,03/08 ,13
נמשיך דרומה ונעבור שוב במסדרון הצר של  ,Forlandsundetכשבדרך אנו צפויים לפגוש כלבי
ים ולווייתנים .בערב ניכנס לעגינה ב ,Poolpynten-סמוך למושבה של ניבתנים.

יום Poolpynten - Longyearbyen ,04/08 ,14
הפלגה קצרה אחרונה במימי  Isfjordוכבר אנחנו ניגשים לרציף היאכטות ב.Longyearbyen-
העיירה ,אשר היוותה בעבר בית לעובדי מכרות הפחם הרבים אשר פעלו באזור ,מהווה את
המרכז האדמיניסטרטיבי של הארכיפלג כולו ומאכלסת כיום כ 1500-תושבים ,כולל כמה עשרות
סטונדנטים הלומדים בקמפוס האוניברסיטאי הצפוני ביותר בעולם.
את שארית היום נבלה בשוטטות רגועה בעיירה ובארגון חפצינו האישיים לקראת עזיבת היאכטה
שהפכה לנו לבית בשבועיים האחרונים  -שבועיים בהם לא שקעה השמש אף לא פעם אחת.
את הלילה נבלה שוב במלון.

יום Longyearbyen - Oslo - TLV ,05/08 ,15
למחרת בבוקר נמריא דרומה ונתחיל בדרכנו חזרה אל הציווילזציה.

הספינה עליה נפליג
יאכטת אלומיניום חזקה מדגם  ,Ovni 445בעלת קיל ודף הגה מתרוממים ,אשר הותאמה
במיוחד לשייט באזורי הקטבים .היאכטה נבנתה במספנות  Alubatוהיא בעלת ארבע קבינות,
שני תאי שירותים ,סלון ומטבח נוחים למחייה ואבזור רב הכולל בין השאר חימום פנימיGPS ,
 ,Chart Plotterראדאר ,הגה אוטומטי ,גנרטור רוח ,ממיר  ,220Vדינגי עם מנוע חיצון ,טלפון
לווייני ,משואת חירום לוויינית ,רפסודת הצלה ,חגורות הצלה ,רתמות בטיחות ועוד.
אורך

 13.80מטר

רוחב

 4.29מטר

שוקע (עם קיל למעלה)

 1.05מטר

שוקע (עם קיל למטה)

 3.15מטר

מיכלי דלק

 700ליטר

מיכלי מים

 500ליטר

שטח מפרשים

 96מ"ר

רשימת ציוד מומלץ




















ביגוד תחתון חם (גופיות חמות ,ביגוד טרמי)
ביגוד עליון חם (פליזים למיניהם)
שני כובעי צמר
כפפות חמות
גרביים חמות
כפכפים או סנדלים לשימוש ביאכטה
נעלי הליכה גבוהות
מגפיים
מעיל ומכנסיים אטומים למים
מגבת
תרמיל רך עבור כלל הציוד לטיול (חשוב  -לא מזוודה קשיחה!)
תרמיל קטן לטיולי יום
משקפי שמש
קרם הגנה לעור ולשפתיים
כדורים נגד מחלת ים
מצלמה עם הרבה כרטיסי זיכרון!
מוזיקה

טופס הרשמה למסע לסבאלברד 24.7- 4.8.2016
נא למלא ולהחזיר לפקס  02-253/533או במייל charter@yamonline.co.il
פרטים

משתתף מס' 2

משתתף מס' 1

שם משפחה (בלועזית ,כמו בדרכון)
שם פרטי (בלועזית ,כמו בדרכון)
תאריך לידה
ת .ז
מספר דרכון
תאריך פקיעת תוקף הדרכון
מספרי טלפון:
דואר אלקטרוני
אופן התשלום (הקף בעיגול) :מזומן  7צ'ק  7כרטיס אשראי  7העברה בנקאית
מספר כרטיס
למשלמים בכרטיס אשראי

תוקף הכרטיס
שם בעל הכרטיס
 3ספרות בגב הכרטיס

פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית :ימה ,מס חשבון  ,25/342סניף  ,/03בנק הפועלים
עלות הטיול לאדם 4,500 :אירו ,מוגבל עד שישה משתתפים  +סקיפר.
המחיר כולל:
השכרת היאכטה למשך  21ימים ,כולל אבזור עשיר ,חימום ,דינגי ,מצעים ומגבות ועוד.

סקיפר ישראלי מנוסה לאזור.

ביטוח מלא ליאכטה ,דלק ודמי עגינה

אוכל ושתיה לכל ימי ההפלגה (למעט משקאות חריפים)

מסים וקבלת היתרים לביקורים ביעדים השונים

טלפון לוויני.

ארגון המסע כולו ,כולל הטיסות המקומיות והבינלאומיות.

הכנה מקצועית ומקיפה לקראת ההפלגה.

המחיר אינו כולל:
טיסות והעברות (כ 750€-לאדם) ,לינה במלונות לפני ו/או אחרי ההפלגה ,ביטוח נסיעות ומטען אישיים (כולל
הרחבות :ספורט רפואי והטסה רפואית) ,זמן אוויר לשיחות בטלפון הלוויני (כ $1-לדקת שיחה).
תנאי תשלום
שליש מהסכום ישולם עם ההרשמה לטיול ,שליש נוסף שלושה חודשים לפני הטיול,

והיתרה עד  30יום לפני מועד היציאה.
ניתן לשלם בצ'קים ,העברה בנקאית ,מזומן שקלי או אירו ,או לחילופין בכרטיס אשראי בתוספת .1%

התשלום יתבצע ע"פ שער העברות גבוה ביום התשלום.

דמי ביטול
מיום החתימה ועד  60יום לפני ההפלגה  12%מעלות הטיול כדמי ביטול.

מ 60-יום ועד  30יום לפני ההפלגה  50%מעלות הטיול כדמי ביטול.

לאחר מכן  100%דמי ביטול.

הערה חשובה  -עצם קיום המסע במחיר הנקוב לעיל מותנה בהירשמותם של שישה משתתפים לפחות.
במידה ותתגבש קבוצה קטנה יותר ניתן יהיה להוציא את המסע בכל זאת ,אך בעלות גבוהה יותר .במקרה
של ביטול מוחלט של המסע יוחזר לנרשמים מלוא כספם ,אך ללא פיצוי נוסף.

הריני מאשר בחתימתי את רצוני להצטרף לטיול ע"פ התנאים המפורטים לעיל
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