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היהלום 
השחור

השומר במלון הבקתות היפהפה 
"סרנגטי סרנה" התעקש ללוות 
אותי לבקתה, בעודו אוחז בפנס 
חשכת  רובה.  תלוי  כתפו  ועל 
הליל כיסתה הכל ומיליון כוכבים נתלו על 
משמו־ חיים  בעלי  ויללות  נהמות  השמיים. 

רת הסרנגטי, שבשטחה נמצא המלון, סיפקו 
פסקול לילי של מקהלה שלא שומעים באף 
מקום אחר. המרחק בין לובי המלון לבקתה 
היה קצר, אבל השומר התעקש שאלה החו־

קים: “בעלי חיים רבים מסתובבים כאן בלילה 
ואני רוצה לוודא שלא תיתקל באורחים לא 
קרואים בדרך לבקתה". צייתי ונתתי לשומר 
ללוות אותי, בעודי משתעשע בראשי במחש־
בה שהנה, סוף־סוף הגשמתי את חלומי והפ־

כתי לסלבריטי. אלא שמקץ שעתיים התברר 
לי מיהי הסלבריטי האמיתית בסביבה: נמרה 
טיול  ערכה  מגוריה,  באחד  מלווה  יפהפייה, 
לילי בשבילים שבין הבקתות, בניסיון למצוא 
את דרכה חזרה לשמורה ולבופה שחיכה לה 
)עדרי זברות וצבאים — רק להעמיס על הצ־

לחת ולאכול(. שלמה כרמל, מדריך הקבוצה 
שעימה יצאנו לטיול בטנזניה, היה עד למפגש 
עם הנמרה ובנה, מהלכים בין השבילים בא־
דישות של מי שראו כבר הכל. לבסוף השו־

מרים גירשו אותה מטה לשמורה. אבל דבר 
ביקור הגברת עשה את שלו ולמחרת בבוקר, 
כל השמורה דיברה רק עליה. מי צריך את אנ־

ג'לינה ג'ולי, כשיש בסביבה נמרה?
בואו נתחיל מהסוף: במשך שנים הזניחו 
בשנים  אפריקה.  יבשת  את  ישראל  מטיילי 
האחרונות נהרו כולם לצלם נזירים בתאילנד 
וכדי לטעום אקזוטיקה, נסעו לאכול חצ'פורי 
בגיאורגיה. התוצאה: הזנחה לא מוצדקת של 
היבשת הכי מרתקת, שטרם נרמסה תחת נע־

ליהם של מטיילים מערביים. טיול באפריקה 
מציע חוויה שלא תמצאו בשדרה החמישית 

במנהטן או בקרוז בקאריביים. 

עוני ודיוטי פרי זול 

אפריקה  מזרח  באזור  ממוקמת  טנזניה 
— אחת המדינות העניות ולכן גם המרתקות 
מתגו־ אדם  בני  מיליון   43 בעולם.  ביותר 

ררים במדינה, ששטחה קרוב למיליון קמ"ר 
— פי חמישים מגודלה של מדינת ישראל. מאז 
המאה ה־19 פלשו לאפריקה בכלל ולטנזניה 
כבשלהן.  שם  ועשו  המערב  מעצמות  בפרט 
הגרמנים רצחו באכזריות חצי מיליון תושבים 
מקומיים, ואחריהם הגיעו הבריטים, ששלטו 
בשנת  עצמאות,  קיבלה  שטנזניה  עד  כאן 
סו־ מדינה  לברוא  הניסיונות  גם  אבל   .'61

ציאליסטית לא צלחו: שיעור העוני בטנזניה 
נותר גבוה, תוחלת החיים נמוכה )עד 53 שנה( 
אפשר  תוצריו  שאת  אדיר,  האבטלה  ואחוז 
מאות  של  בדמותם  הדרכים,  בשולי  לראות 
גברים, יושבים ללא מעש. מנגד, טנזניה הצ־

ליחה לשמר את אופייה האותנטי ואת שמו־
רות הטבע המרהיבות שבה, המתפרשות על 
פני רבע משטחה הכולל של המדינה. מלבד 
עשרות אלפי קילומטרים של טבע בתולי, יש 
במדינה רצועת חוף יפהפייה, שורה של איים 
ואת  בהם(  המפורסם  הוא  )זנזיבר  מופלאים 

אגם ויקטוריה אדיר הממדים. 
המראנו מבן־גוריון ואחרי טיסה מקשרת 
באדיס אבבה )עם דיוטי פרי זול במיוחד(, נח־
תנו בנמל התעופה הבינלאומי "קילימנג'רו", 
למרגלות ההר הגבוה ביותר באפריקה. נס־
ענו לרמת הנגורונגורו, אזור שימור הכלול 
ברשימת אתרי המורשת העולמיים של ארגון 
אונסק"ו. אבל עוד לפני בעלי החיים, ציפה 

לנו היי לייט מדהים. 
אחרי נסיעה בדרכי עפר משובשות, אס־
פנו מדריך מקומי ויצאנו לחפש את בני שבט 
ההדזבה. לחפש הייתה ההגדרה הנכונה, שכן 
מדובר בבני השבט הקדום ביותר על פני כדור 
הארץ, נטולי רכוש, הנודדים ממקום למקום, 

לא באים במגע עם בני אדם אחרים ומשמרים 
את אורחות חייהם כמו פעם. היום נותרו בעו־
לם רק 800 מבני השבט המסוגר, המאוגדים 
בקבוצות של 20־30 אנשים. לבסוף המדריך 
המקומי מאתר אותם באמצעות שריקות וצ־
מאר־ והם  מבינים  השבט  בני  קצוקים שרק 
חים אותנו בקהילה שלהם. אין להם בתים או 
אפילו בקתות — הם ישנים על החול בסוכות 
זעירות שהם מקימים מענפים ומזרדים. בדרך 
כלל, אנשי ונשות השבט מתהלכים כשפיסת 
עור מכסה רק את פלג הגוף התחתון שלהם, 
אולם לכבודנו הם עטו גם פיסת עור עליונה. 
אין להם מכשירי טלוויזיה או מכוניות, הם 
לא שמעו על מדינת ישראל או על ארה"ב 
שלנו  במצלמות  מביטים  הם  ועתה  הגדולה 
במבט מוזר, לא ממש מבינים מהן הקופסאות 

השחורות הללו. 
זהו השבט שחי אורח חיים הכי קרוב לאדם 

מומים  בעלי  בעיניים  מאתר  אני  הקדמון. 
רבים בין אנשי השבט, היושבים כעת בשני 
מעגלים, אחד לנשים והשני לגברים, ומעבי־
רים ביניהם סיגריה ריחנית מגולגלת. הסיבה 
למומים: בני השבט לא מאמינים ביחסים מו־
נוגמיים ואף נוהגים לקיים יחסי מין בתוך המ־
שפחה, אמהות ובנים, אבות ובנות. בת השבט 
ארבעים  לאורך  ילדים  שישה־שבעה  יולדת 
שנות חייה — רק אחד או שניים מהתינוקות 
הנולדים ישרדו. בני השבט נגועים במחלות 
מין ובמחלות אחרות, אך שיטות הטיפול הן 
באמצעות רפואת אליל. אין תרופות, רק כי־
שופים או תרופות המופקות מצמחים. לנשים 
יש רזון בולט, שכן הן נשארות כל היום באזור 
בעוד  ומזרעים,  מצמחים  וניזונות  הקהילתי 
הגברים יוצאים לציד. את פירות הציד הגב־
רים נוהגים לאכול בשטח ולנשים הם מביאים 

שאריות, אם נשארו כאלה.

ג'וינט וארוחה קלה

המוח לא מצליח לקלוט את המראות שה־
עין רואה וכבר אנחנו יוצאים לציד עם הג־
ברים. כיאה לבני שבט קדום, הגברים צדים 
כל בעל חיים אפשרי )מלבד נחשים וצבועים, 
מטעמי אמונות תפלות( באמצעות קשת וחץ 
שעל קודקודו הם מורחים רעל שהם מפיקים 
בחבו־ הצעירים  הנערים  מקומיים.  מצמחים 
מסתובבים  הם  מצוינת.  בראייה  ניחנים  רה 
עם חבורה של ארבעה כלבים מוכי קרציות 
הבאה  הצהריים  ארוחת  את  לאתר  ומנסים 
חיים  בעל  גחן,  קולטים  הם  לפתע  שלהם. 
קטנטן הדומה לסנאי, רץ בין השיחים. המ־
בצע מתחיל: אחד הנערים יורה חץ ומפספס, 
אבל כל הגברים רצים במהירות דרך השיחים 
הקוצניים. החיה האומללה נכנסת להסתתר 
במחילה מתחת לסלע והגברים מכוונים את 
המחילה, לאתר את  אל  המורעבים  הכלבים 
הגחן. אנחנו רצים בעקבותיהם ושריטות נו־
טפות דם מכסות את רגלינו בגלל הקוצים, 
אלא שלבני השבט יש עור כה מחוספס, שהם 
חסינים מפני עקיצות, שריטות וכוויות. מקץ 
דקות ספורות הגחן מנסה להימלט מהמחילה, 
אלא שאחד הנערים יורה בו חץ מורעל והורג 
הספו־ החיה  את  נוטלים  החבורה  בני  אותו. 
גה בדם ותוך דקות אחדות נערכים לסעודה. 
אחד מהם מפשיט את הגחן מפרוותו ומעורו 
באמצעות סכין קטנה, שניים אחרים מלקטים 
זרדים יבשים ובאמצעות שתי אבנים מציתים 
מדורה. הם מבשלים את בשר החיה הזעירה 
וחיש מהר מבתרים את הבשר ומחלקים בי־
ניהם. הכל נעשה במהירות, כדרך הטבע. אין 
ביקורת.  להעביר  טעם  אין  להשתהות,  זמן 
תוך כדי טקס הסעודה, הגברים מעבירים עוד 
ג'וינט מגולגל ולא פוסחים גם על נער צעיר, 
שלראשו כובע מעוטר בפרוות בבון. המדריך 
מסביר לנו כי הנער עבר בהצלחה את טקס 

על השביל עצמו, 
מטר מהג'יפ, מתרחש 

משתה אבירים. 
שתי לביאות גדולות 

ושלושה גורים 
סועדים עתה בשקט 

מופתי. במרכז 
המעגל מוטל פגר של 
היפופוטם, שאך לפני 

שעות אחדות יצא 
לחפש מזון אך הפך 

לסעודה בעצמו

אחרי שנים של משימות עיתונאיות בניו־יורק ולונדון שלחנו 
את כתבנו יניב חלילי למסע בטנזניה • שופינג אופנתי 

הוא לא מצא שם, אבל חוויית חיים מהורהרת עמוסה זברות, 
אריות, שבטים קדמוניים ואפילו נמלים — בהחלט 

מנוחת הלוחמת. לביאה נחה במרומי עץ, אחרי ארוחה דשנה
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הבגרות שלו, כשנשלח לצוד בבון גדול ממדים 
ואת נבלת הבבון חילק בין בני השבט. ציד הבבון 
מוכיח כי הנער למד את כללי הציד, ואת המאורע 
חוגגים במשתה בין שלושה ימים, הכולל סעודה 
מין,  יחסי  וקיום  העיקרית(  כמנה  )הבבון  גדולה 
שלאחריו פרוות הבבון נקלעת לכובע המתנוסס 
הנער  יושבים  עכשיו  הבוגר.  הנער  של  לראשו 
ושאר חברים לשבט )ואולי הוריו או אחיו( ומוצצים 
את עצמות הגחן. לכלבים המורעבים הם משאירים 
את העצמות, פרס על השתתפותם בציד. הנשים 
שנותרו מאחור ייאלצו, גם היום, להסתפק בזרעים 
שהן מלקטות בין העצים. חברי הקבוצה ממעטים 

־בביקורת — נראה כי כולם הלומים והמומים מה
מראות, מהמפגש עם בני אדם, שלמעשה משמרים 

באדיקות את אורח החיים של האדם הקדמון. 

קרנפים נדירים

אנחנו ממשיכים לעומק שמורת הנגורונגורו, 
־שנוצרה בעקבות השבר הסורי־אפריקאי. השמו

רה משתרעת על פני למעלה מ־8,000 קמ"ר והיא 
נוצרה כתוצאה מפעילות געשית עמוסה. שמורה 
נוספת בה אנחנו מטיילים היא שמורת הסרנגטי, 
אנחנו  קילומטרים.  אלף  פני 15  על  המשתרעת 
באגם  משתזפים  והיפופוטמים  תנינים  פוגשים 
ביחד. למה הם לא מנסים להרוג אחד את השני? כי 
הם, בניגוד אלינו, למדו לחיות ולחלוק טריטוריה 

בלי מלחמות. 
שטח  ברכבי  מתניידים  אנחנו  הטיול  לאורך 
המאפשרים לנו להתבונן על בעלי החיים, לצלם 
מאוד  קרובות  לעתים  אליהם,  ולהתקרב  אותם 
יום משחקים חברי  — מטרים אחדים מהם. בכל 
הקבוצה במשחק, במסגרתו הם מכריזים על בעל 
חיים, אותו כולנו שואפים לראות בהמשך היום. 
מסחרר:  בקצב  האוויר  לחלל  מושלכים  השמות 
נמרים, אריות, צ'יטה, פילים אפריקאיים, צבועים, 

־היפופוטמים ששוקלים שני טונות ומתהלכים בי
בשה, קרנפים נדירים, שכמותם נשארו רק 100 
בטנזניה. שלמה ועינת, מדריכי הטיול המעולים, 
מה  יודעים  לא  אנחנו  הטבע,  "זהו  כי  מדגישים 
נראה ומה לא, הכל תלוי ברצונם של בעלי החיים". 
אלא שלמארחים שלנו, בעלי החיים, יש רצון טוב 
במיוחד. באמצעות מכשירי הקשר, מודיעים נהגי 
החיים.  בעלי  של  איתורם  על  לאחרים  הג'יפים 
שדאפה, הנהג המקומי המומחה של הג'יפ שלנו, 

ממהרים  ואנחנו  הגז  דוושת  על  בעוצמה  לוחץ 
־אל עבר עץ המצוי בקרבת מקום. על אחד מענ

פי העץ יושבת לה, בנינוחות רבה, נמרה מנוקדת 
יפהפייה ומביטה סביבה באדישות. היא עלתה על 
העץ מטעמי נוחות, כדי שהזוחלים בשיחי השמורה 
לא יציקו לה, אך גם מטעמי דאגה למזון. על ענף 
לצידה מוטלת נבלת תומסון ומעטרת את ענפי 

־העץ בטיפות הדם האחרונות שלה. הנמרה השלי
מה זה עתה את ציד ארוחת הצהריים שלה, ואחרי 
מנוחה קלה היא מתפנה לבתר את הנבלה ולאכול 

את הארוחה שלה ללא הפרעה. 
מתקבל  וכבר  להתלהב  מספיקים  לא  אנחנו 

־איתות מנהג אחר, שני קילומטרים משם. אנו נכ
נסים לנוהל אותו למדנו לאהוב: מתיישבים על 
על  במהירות  לזנק  לשדאפה  ונותנים  הכיסאות 
גבי שבילי העפר, לעבר היעד הבא. כאן מצפה 
מרחק  עצמו,  השביל  על  מרהיבה:  הפתעה  לנו 
מטר בודד מגלגלי הג'יפ, מתרחש משתה אבירים. 
המשתתפים: שתי לביאות גדולות ושלושה גורים 
צעירים, הסועדים עתה בשקט ובסדר מופתי, מבלי 
לריב. וכי למה שיריבו? במרכז המעגל מוטל פגר 
של היפופוטם, שאך לפני שעות אחדות יצא לחפש 
מזון מחוץ לאגם הסמוך המשמש לו מגורים, אך 
הפך לסעודה בעצמו. ההיפופוטם הוא בעל חיים 
מאוד סוליטרי והוא נוהג לחפש מזון ולאכול לבדו. 
ומלוות  בלהקות  מתנהלות  לעומתו,  הלביאות, 
בגורים שלהן. התוצאה: מפגש בלתי אפשרי עבור 
ההיפופוטם, שעל אף משקלו, למעלה מטונה וחצי, 
הפך לבשר טרף. זהו מחזה שקשה לתאר במילים. 

־כל מטיילי השמורה יושבים בג'יפים, מצלמים ומ
־תבוננים בסעודה בשקט מופתי. על פי חוקי הש

מורה, אסור לרדת מהג'יפים או להאכיל את בעלי 
החיים, גם לא כשמדובר בקופי בבון המתקרבים 

אל חלונות הג'יפ על מנת ללקט בננה. 

עומס זברות בשביל

־לאורך הטיולים בשמורה אנחנו מוצאים עצ
מנו, לא אחת, מוקפים בעדרים של מאות זברות, 
תומסונים וגנו, גנו ועוד קצת גנו. כאן, באמצע 

־טנזניה, מתרחש צדק פואטי: הסלבריטאים האמי
תיים הם בעלי החיים, הזוכים להצטלם בכל תנוחה 
ופוזה אפשריות. בני האדם הם אורחים משוללי 

־זכויות, ואחת לזמן מה אנחנו נאלצים לעצור ב"
עומס תנועה", שמתרחש בגלל שעדר של זברות 
וגנו נעצר באמצע שביל העפר ומסרב להתפנות. 
־שנים ארוכות של לימודי טבע וצפייה בערו

צי הטלוויזיה לא יספקו את הידע והחוויה שימים 
אחדים בשמורת הנגורונגורו יתרמו. הטבע נרקם 
לנגד העיניים והכל בו מלא היגיון. שרשרת המזון, 

מת וטורפים,  צמחים  אוכלי  צמחייה,  ־הכוללת 
קיימת בהרמוניה. אפילו בעלי החיים הצמחוניים 
— פילים, ג'ירפות, זברות ותומסונים — אוכלים 
הזברות מובילות את עונת  פי סדר מחושב.  על 
הנדידה של בעלי החיים ובכל מקום שהן מגיעות 
הן אוכלות את העשב הקשה בשל הלשון  אליו, 

־המחוספסת והקשה שלהן. אחריהן מגיע הגנו ולב
סוף התומסון, שזוכה לאכול את העשב הרך ביותר, 
בהתאם ליכולותיו הפיזיות. הטורפים מתחלקים 
לטורפי יום )צ'יטה( וטורפי לילה )אריות ונמרים(, 
כדי שיהיה מספיק בשר לכולם. בין בעלי החיים 
יש קואליציית חושים — אחד שומע את הטורף 
שמגיע  מי  גם  השאר.  את  מזהיר  והוא  מתקרב 

־לטיול כשהקשר שלו לבעלי חיים מתמצה בטי
פול במוקי, הכלב המשפחתי, יתעלף לנוכח הידע, 
מצאתי  הימים  באחד  לטבע.  והקרבה  התצפיות 
את עצמי מקשיב בצימאון להסבר על נמלים ועל 
הקשר שלהן לעץ השיטה. תאמינו לי — זה מרתק. 
לצד הדרך אנחנו מבחינים בעצים נפולים על 
הקרקע. לפילים, מסתבר, דיגדג בגב והם הלכו 
להתגרד על העצים. בהמשך הדרך נראה את קופי 
הגנון הירוק, אותם קופים האחראים להעברתו של 
אחד משני סוגי האיידס בעולם. הקופים הקטנים 
נתלים על בטן אמהותיהם או רוכבים על גבה של 
האם אל עבר השקיעה או הבננה, מה שיבוא קודם. 
הם  הללו  המתוקים  הקופים  כי  להיווכח  מדהים 

־אלה שאחראים למוטציה מסוימת של אחת המ
חלות הנוראיות בתולדות האנושות. 

בני  אל שטח שבו מתגוררים  מגיעים  אנחנו 
שבט המסאי. בבני השבט אפשר להבחין לאורך 
של  העז  האדום  הצבע  בזכות  בקלות,  השמורה 
ממיליון  פחות  קצת  לובשים.  הם  אותם  הבגדים 
מסאים נותרו בעולם והם מאמינים באל אפריקאי 
עליון, לו הם זובחים באמצעות שורה של טקסים. 
בני השבט הם רועי צאן והם ניזונים מבשר הצאן 

־ומשתייה של דם וחלב הפרה ביחד, “סגולה לא
ריכות חיים ולכוח פיזי", כפי שמסביר לנו אחד 

מבני השבט. 
שבטית  יחידה  במנייטה,  מתארחים  אנחנו 
בקתות  כ־20  וכוללת  כאליפסה  הבנויה  קטנה 

־משפחתיות קטנות. אנחנו נכנסים לבקתה החשו
כה, שכל גודלה הוא שלושה עד חמישה מטרים 
רבועים, על מנת להתרשם מתנאי החיים. במרכז 
הבקתה נמצא המטבח, בצורת מדורת גחלים, עליה 
מבשלים את המזון. שני דרגשים מכוסי עור פרה 
בני המשפחה — על האחד  משמשים ללינת כל 

־לנות האם ובנותיה, על השני לנים גברי המשפ
חה. בפינה אחרת של הבקתה לנים העזים והגדיים 
של המשפחה ואילו הפרות של כל המנייטה לנות 
בחוץ, באזור מגודר. אין חפצים אישיים, מכוניות 
לנו  ממתינים  לבקתה  מחוץ  בגדים.  ארונות  או 
נשים ותינוקות, ואני מחליט לנצל את ההזדמנות 
על מנת לצלם אותם בווידיאו, באמצעות מכשיר 
האייפון שלי. תוך שניות אחדות מתקהלות סביבי 
נשים רבות ואחריהן ילדיהן. אני מראה להן את 
צילומי הווידיאו בלייב והן מבחינות בפרצופיהן 
על מסך המכשיר. זעקות תדהמה נפלטות מפיהן 
והן קוראות לחברותיהן לבוא ולראות. לא רק שהן 
לעולם לא ראו סמארטפונים, אלא שאחד מבחורי 
השבט מספר כי הילדים הקטנים מעולם לא ראו 

את עצמם במראה. זו הייתה הפעם הראשונה. 
גלוחות  הנשים  ממדהים:  פחות  לא  המחזה 

שונות.  בצורות  בצלקות  מעוטרות  ופניהן  ראש 
־כך הן נוהגות להתקשט ואישה שפניה הן המצו

לקות ביותר — לא רק נחשבת ליפה ביותר, אלא 
גם לחזקה. אם היא יכולה לעמוד בכאבי חריטת 
צלקות בבשרה, היא תעמוד בכאבי הלידה. שווייה 
בשוק: לפחות עשר פרות שמשפחת החתן שלה 
הסחיר  המטבע  הן  פרות  בכלל,  להוריה.  תשלם 
כאן — אפשר לרכוש הכל באמצעות פרות, אפילו 
ומזון. גם כאן הגברים הם פוליגמיים  תכשיטים 

ונוהגים לשאת כמה נשים. 

חוזרים לבסיס

־המסע בטנזניה פוקח את עיני המטייל מבחי
נות רבות. זה לא רק הטבע והחוקיות הקדמונית 
שלו, שגורמים לנו לראות את מעשי האדם באורח 
אחר. גם תנאי החיים שלנו, המערביים, מקבלים 

־פרספקטיבה אחרת. כמעט בכל יום, בעודנו נוס
עים לשמורה או לפארק, אנחנו מבחינים בילדים 

־פוסעים על שולי הדרכים המאובקות. מנסים לע
צור את הג'יפ, כדי שניתן להם ממתקים. 

וסבתות שהגיעו  סבים  מעט  לא  בקבוצה  יש 
לכאן עם נכדים ופתאום הכל מקבל פרספקטיבה 
אחרת גם בעיניהם של הנערים הצעירים בחבורה. 

ומ נוחים  הארחה  בבתי  לנים  אנחנו  ־כתיירים, 
פוארים, אבל כאן, באמצע שמורה בטנזניה, החיים 
חוזרים למצב הבסיסי ביותר. ואולי, דווקא בגלל 

זה, כדאי ומומלץ לטייל באפריקה. 

בניגוד לסברה, טיול באפריקה אינו 
יקר ותנאי הטיול מפוארים יותר 

מרוב בתי המלון שתמצאו בפאריז 
או בלונדון. חברת "עולם אחר" של 

שלמה כרמל מוציאה טיולים למגוון 
יעדים באפריקה כבר שלושה עשורים. 

הטיולים המאורגנים כוללים קבוצות 
של 20־30 אנשים, אך הטיול עצמו 

מתבצע בג'יפים בני שבעה מושבים 
)לעתים משפחה אחת בג'יפ(.

בתי ההארחה, או הלודג'ים, הם גולת 
הכותרת של הנוחות. לאורך תשעת 

ימי הטיול לנו בלודג'ים המפוארים של 
רשת "סרנה", עם התנאים המפנקים 

ביותר. מדי בוקר ולילה המתינו לנו 
ארוחות שחיתות בשיטת בופה בחדרי 

האוכל של הלודג'ים, עם עמדות 
להכנת אומלטים ופסטות, עמדות 

צליית בשר, בר סלטים אדיר ובר ארוך 
יותר של קינוחים. אפריקה, בניגוד 

לתדמיתה, היא לא המקום לעשות בו 
דיאטה. 

הלודג'ים אינם בתי מלון, אלא רצף 
של בקתות מאובזרות הנטועות בלב 

שמורות הטבע. הנוף: שמיים זרועי 

כוכבים. הפסקול: יללות וקריאות 
בעלי חיים. אין חוויה שלמה ומספקת 

יותר.
אל טנזניה מגיעים באמצעות טיסה 
של "אתיופיין אירליינס" עם עצירה 

באדיס אבבה. המטיילים נדרשים 
להתחסן בחמישה חיסונים שונים, 
אותם ניתן לבצע בקופות החולים 

בארץ. הטיולים אינם כרוכים במאמץ 
פיזי, חוץ מהפעלת הלסתות בשעות 
האכילה. למעשה, כל אדם מגיל עשר 
ומעלה ייהנה מטיול אפריקני מעולה. 
עלות של טיול בן תשעה ימים עומדת 
על 3,500 דולר למשתתף, והיא כוללת 

הכל, כולל הכל: דמי כניסה לכל 

האתרים, ג'יפ צמוד עם נהג מקומי, 
הדרכה ופנסיון מלא. אפילו בקבוקי 

מים מינרליים בכל שעות היממה, גם 
בחדרים במלון )אסור לשתות ממי 
הברז של טנזניה(. בטנזניה אפשר 

לטייל כמעט לאורך כל ימות השנה, 
ובחודשי החורף הישראלי — אפשר 

ליהנות כאן ממזג אוויר של 28 מעלות 
שמשיות. בחודש פברואר מתקיימים 

טיולי ההמלטות המבוקשים, 
במסגרתם המטיילים עדים לעונת 

ההמלטות בטבע. 
לפרטים על הטיולים של חברת 

"עולם אחר": 999־708־700־1, 
.www.awt.co.il

נא להדק חגורות,
תיכף ממריאים...
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מלון 4 כוכבים, חצי פנסיון
המחיר כולל: טיסות הלוך ושוב, 6 לילות

על בסיס המלון הנבחר, העברות וכל המיסים
*יציאות וחזרות 7 ימים בשבוע

*מס‘ מקומות מוגבל כל הקודם זוכה
(אין מחירים של הרגע האחרון)
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17
ימים
עד
20
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    דלהי, אגרה, ג'ייפור, פושקר, 
רישיקש, אמריצר חצי פנסיון! כולל כל הבילויים 
בערבים  18.2 מקומות אחרונים, 4.3, 25.3 (פסח)

11
$1999   ימים

מ-

   $10890
מ-

32
ימים

 www.neve-academia.co.il 03-5101555vטיולי איכות גיאוגרפיים  v

28
$9989   ימים

מ-

15
$4890   ימים

מ-

18
$2549   ימים

מ-

22
$4070   ימים

מ-

'     
מסלולים איכותיים למיטב האתרים חצי פנסיון, 
24.1.13 מובטח+27.1 מובטח+3.2 (קרנבל), 18.3 (פסח)

  במסלול הטוב והמקיף ביותר בארץ 
כולל כלכותא הת"א של הודו! תכנית מלאה! חצי 
פנסיון! אין אופשונלים, כולל כל הבילויים בערבים, 

7.2 מקומות אחרונים, 14.3 מובטח (פסח)

 כולל פוקט ופאטיה, קו פיפי, דוי 
אינטאנון, שמורת אמפאווה, דוי מהסאלונג, חצי 
פנסיון, 4.2 (שומרי מסורת) מובטח, 7.2 מובטח, 
14.2 מובטח, 21.2, 28.2, 14.3 מובטח (פסח)  
  בניצת הדובדבן + הירושימה חצי פנסיון, הכל 

30כלול  18.3 מובטח (פסח), 1.4 מובטח, 4.4, 25.4
$9690ימים

מ-

22
$3780 ימים

מ-

23
$5890ימים

מ- ,    כולל סנטיאגו 
דה קובה והפרמידות של טיקאל בגואטמלה 27.2, 20.3

   במסלול איכותי
19.3 מובטח, 2.4, 7.5, 21.5

17.6 ,3.6 ,6.5 ,22.4 ,4.3  '    
-5   כולל ארץ   '    

השנגרילה ודאלי - 18.3 מובטח, 25.3, 29.4, 13.5

מ- $2885 
15
ימים

23
ימים

18
ימים

  כולל שוק בק-הא כולל
3 ימים בסאפה הנקרות התת קרקעיות נין-בין, 3 סיורי 
אופשונלים אין  פנסיון!  חצי  מלאה!  תכנית  ריקשות, 
כולל כל הבילויים בערבים, 14.2 מובטח, 14.3(פסח), 4.4

ביותר  המקיף  הטיול     
זילנד  לניו  אפשרות  סטיוארט,  האי  כולל  בארץ 
בלבד, 13.2 מקומות אחרונים, 13.3 (פסח) מובטח 
– חצי פנסיון בניו זילנד + 2 ארוחות באוסטרליה
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 !!!         
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'       
יחודי! כולל שייט מדהים בן יומיים ומחצה על פני האמזונס 
לגילוי שבטים נידחים! תתחילו להתרגש!  26.1.13 מובטח 
+ 6.2 (קרנבל) מובטח, 27.2, 18.3 – 18 ארוחות נוספות

 -   '       
יחודי! כולל שייט מדהים בן יומיים ומחצה על פני 
האמזונס לגילוי שבטים נידחים! תתחילו להתרגש! 

26.1 קרנבל - 22 ארוחות נוספות

 !   ,   ,     
    !  

 טבע, טקסים, שבטים ודרקוני ענק... בטיול 
גיאוגרפי מקיף ומיוחד חצי פנסיון, 30.4, 11.6, 16.7 23
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מ-
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מ-

מ- $3260 
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ישנם מסלולים נוספים לתאילנד וסרי לנקהÆ המחירים התחלתיים ומותנים בזמינות המחלקות בטיסותÆ טÆלÆח
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 $±≤∏μ
 לאדם

πππ±$ מ≠
 לאדם

מ≠

מודיעין שלום

המסע בטנזניה פוקח 
את עיני המטייל 

מבחינות רבות. זה לא 
רק הטבע והחוקיות 

הקדמונית שלו, 
 שגורמים לנו לראות 

 את מעשי האדם 
 באורח אחר. גם 

 תנאי החיים שלנו, 
המערביים, מקבלים 
פרספקטיבה אחרת

בני שבט ההדזבה, השבט הקדום ביותר על פני כדור הארץ

הג’יפ שלנו חוצה את שבילי שמורות הפלאג’ירפות מתכנסות להתייעצות על מצב הדשא בטנזניה

קבלת פנים מלכותית מבני שבט המסאי

המשך מעמ’ 7


