
 
מטיילים יקרים שלום,

אתם נמצאים בשלב ההתעניינות בשייט לאנטארקטיקה, שייט שהוא לא פחות 

מ״מסע של פעם בחיים״ ובמידה ותצאו אליו, אתם עומדים להיות חלק ממועדון 

אקסקלוסיבי ומצומצם של אנשים שהגיעו וחוו את העוצמה של היבשת 

המסתורית והפראית ביותר שיש לעולם שלנו להציע.

הטיול לאנטארקטיקה הוא יקר ולא מעט חברות מציעות היום הפלגות ומנסות 

לפתות את המטיילים בכל מני דילים כאלה ואחרים. קל להתפתות, במיוחד 

שההיכרות שלכם עם היעד היא בסיסית. מעטות החברות שיש להן את הידע 

המקצועי הנדרש בכדי לארגן וללוות אתכם למסע הזה ואת השותפים המתאימים 

שמפעילים את ההפלגות הללו ובגלל שמדובר בטיול של ׳פעם בחיים׳, חשוב מאוד 

לבחור את החברה הנכונה ולהפיק את המקסימום מהמסע ולא להתפשר. לכן 

אנחנו כאן.

 למי מתאים להצטרף לשייט לאנטארקטיקה?

התשובה לשאלה הזו אולי תדהים אתכם, אבל פשוט לכ-ו-ל-ם. מגדול ההרפתקנים 

ועד למטייל המפונק ביותר, מאנשים מבוגרים ועד לצעירים, בלי שום קשר ליכולות 

פיזיות. זה מה שכ״כ מיוחד במסע הזה, שבמאה הקודמת יצאו אליו אך ורק 

חוקרים ומגלי העולם הנועזים ביותר והיום כל אחד יכול לעשות אותו. 

מעניין מה אמונדסון ושקלטון היו חושבים על זה, אילו היו חיים היום..

הצוות שעל האוניה מסייע לכל מי שזקוק לעזרה, פיזית, מנטלית ובריאותית ולכן 

אתם יכולים לצאת אל המסע הגדול הזה בראש שקט.

 לאיזה מהמסעות כדאי להצטרף?

קיימים שני מסלולים עיקריים: המסלול המקיף, שמלבד אנטארקטיקה כולל גם 

את איי פוקלנד ואיי ג׳ורג׳יה הדרומית והמסלול הקצר לאנטארקטיקה. התשובה 

לשאלה תלויה בזמן ובתקציב. איי פוקלנד הם יעד מיוחד במינו, מצד אחד תחושה 

של הגעה למחוז נידח של בריטניה, אשר ניתק מאירופה ונסחף בזרמי האוקיאנוס 
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האטלנטי ומצד שני, טבע במלוא הדרו ויופיו. איי ג׳ורג׳יה הדרומית הן גן עדן 

לחובבי בעלי חיים - 

מפגש עם להקות של אלבטרוסים, פילי ים ענקיים וגוריהם החולקים את החופים 

עם מאות אלפי פינגווינים ממינים שונים ובראשם הפינגווין המלכותי והכל במרחק 

נגיעה. אין ספק שמדובר בחוויה בלתי רגילה.

אנטארקטיקה כבודה במקומה מונח. יש לה עוצמה בלתי רגילה שבאמת קשה 

להסביר אותה. המרחבים הלבנים האינסופיים, קרחוני הענק בצבעי כחול מנצנץ, 

מושבות הפינגווינים עצומות, דובי ים, הלוויתנים ועוד…

אז כן, ההחלטה קשה.

 מתי לנסוע?

אחת השאלות הנפוצות של מטיילים היא מתי הכי כדאי לנסוע לאנטארקטיקה. 

התשובה איננה חד משמעית ולכל תקופה יש את הייחודיות שלה. עונת המסעות 

לאנטארקטיקה מתחילה באוקטובר (אביב באנטארקטיקה) ונמשכת עד מרץ (סתיו 

באנטארקטיקה). 

אוקטובר-דצמבר:

היבשת כולה מכוסה בשלג עד לשפת המים, הקרח מתחיל להתנתק מהיבשת 

ואנטארקטיקה כמו מתעוררת לחיים עם שפע של שלג טרי - מחזה מרהיב. זוהי 

עונת הרבייה של ציפורי הים והפינגווינים, אשר עושים את דרכם הלוך וחזור מהים 

אל הקנים בשביל לבנות, לסדר מחדש ולטפל בביצים. באיי ג׳ורג׳יה הדרומית ניתן 

לחזות במאבקי הכוחות על טריטוריה של זכרי פילי הים.

דצמבר-פברואר:

בתקופה זו השמש זורחת בין 18-20 שעות ביממה. אפרוחי הפינגווינים בוקעים מן 

הביצים ורודפים באופן מאוד משעשע אחרי כל פינגווין בוגר שנושא עמו מזון. בחצי 

השני של התקופה האפרוחים כבר יושבים במעין ״גנונים״ וההורים יוצאים לתור 

אחר מזון.
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אמצע פברואר-מרץ:

זוהי התקופה הטובה ביותר לתצפית על לווייתנים. מספר גדול של דובי ים רובצים 

בחופים ובאיים ודובי הים הצעירים משתוללים ומשחקים בחופי ג׳ורג׳יה הדרומית. 

בתקופה זו מושבות הפינגווינים פעילות מאוד, האפרוחים מתחילים להשיר את 

פרוותם ולקבל צורה וההורים שמרגישים שעשו את שלהם, נוטשים אותם ויוצאים 

לים בכדי לדאוג קצת לעצמם. 

 בחירת האוניה

האוניה היא הבית שלכם במהלך המסע וחשוב מאוד לבחור את האוניה 

המתאימה ביותר למסע מסוג זה. החל בחדרים שיהיו מרווחים וברמה גבוהה, דרך 

רמת המטבח, המתקנים שישמשו אתכם בימי הים המלאים, הציוד המקצועי 

שישמש אתכם בירידה אל החופים, גודל האוניה ויציבותה. יציבות האוניה יכולה 

להיות קריטית בימי ההפלגה בים הפתוח וגודל האוניה הוא אולי הפקטור החשוב 

מכל. לא הרבה מכירים את חוק ה-100 של אמנת אנטארקטיקה - זהו המספר 

המקסימלי של מטיילים שיכולים לרדת לחוף. זה אולי נשמע זניח, אך האמת היא 

שהחוק הזה משפיע מאוד על איכות הטיול מכמה סיבות:

א. מזג אויר- מזג האוויר באנטארקטיקה הפכפך ויכול להשתנות מקצה לקצה תוך 

דקות. כתוצאה מכך באוניות גדולות יכול להיווצר מצב שקבוצה אחת ירדה במזג 

אוויר נוח וכשמגיע תור הקבוצה השניה, מזג האוויר משתנה ולא ניתן לרדת אל 

החוף.

ב. זמן- השאיפה היא לבלות כמה שיותר זמן ולראות כמה שיותר מקומות במהלך 

המסע. בגלל חוק ה 100, הביקורים בחופים קצרים יותר בכדי שכולם יספיקו 

ומספר הירידות לחופים קטן יותר מפאת קוצר הזמן.

ג. אינטימיות- חלק בלתי נפרד מאיכות הטיול הם השותפים למסע. למסע מסוג זה 

מגיעים מטיילים מכל העולם ולרוב מדובר במטיילים ותיקים שטיילו המון 

ובאמתחתם סיפורים מעניינים והמפגש יוצר חוויה מיוחדת. היתרון של אוניה 

קטנה יותר היא האינטימיות שנוצרת בין הנוסעים ובין הנוסעים לצוות ההדרכה 
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שמכירים את כל המטיילים בשמם, יושבים איתם לארוחות וזמינים לכל בקשה 

ושאלה. אוניה קטנה נותנת תחושה מיוחדת של משלחת.

 החברה, צוות השירות וצוות ההדרכה

חברות רבות מפעילות כיום הפלגות לאנטארקטיקה ומטיילים רבים נוטים לחשוב 

שההבדלים ביניהן הם מינוריים וזו יכולה להתברר כטעות מרה. 

חשוב לבחור בחברה אמינה וגמישה. על אמינות אין צורך להרחיב והגמישות 

מתבטאת במיוחד במקרים של ביטולים ואילוצים כאלה ואחרים שכולנו נאלצים 

להתמודד איתם.

צוות השירות חייב לגרום לכם להרגיש כמו מלכים ולהיות שם בשבילכם בכל מצב, 

גם כשהתנאים לא קלים. צוות ההדרכה הוא זה שהופך את הטיול מטיול טוב 

לטיול בלתי נשכח. תפקידו הוא שתראו כמה שיותר, שתקבלו כמה שיותר מידע, 

לשמור על ביטחונכם וכמובן לסייע פיזית למי שצריך. בגלל שמדובר במסע חד 

פעמי, הבחירה בחברה הנכונה היא קריטית.

* ההדרכות על האוניה מתבצעות באנגלית. אנחנו יודעים שמטיילים רבים 

מעדיפים לצאת למסע הזה עם מדריך ישראלי, אבל חשוב לציין שהרמה 

המקצועית של המדריכים על האוניה היא הגבוהה ביותר שיש.

בחירת החדרים-

ברור שבחירת החדר תלויה בתקציב שלכם. המלצתנו היא לבחור בתא עם חלון 

לים, כך ניתן ליהנות מהנופים גם בזמן השהות בחדר. ישנן סוויטות עם מרפסת 

פרטית ומי שיכול להרשות לעצמו, אין ספק שמדובר בשדרוג משמעותי.

חשוב לציין:

המחירים של התאים הם עבור אדם ולא עבור התא כולו, למעט תאים •

המיועדים ליחיד. 

מטיילים שנוסעים בגפם רשאים לבחור בכל אחת מהתאים, למעט סוויטת •

פנטהאוז. 
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החברה המפעילה אחראית לצוות שותפים לחדר בהתאם למין הנוסע. לעתים •

רחוקות יכול להיווצר מצב שלא נמצא עבורכם שותף ובמקרה כזה, התא כולו 

לרשותכם.

החיים על האוניה

האוניה היא הבית שלכם במהלך המסע. כאן תלונו, תאכלו, תתקלחו ובשעות 

הפנאי שלכם תוכלו להצטרף להרצאות מרתקות, להשתמש בשירותים שהאוניה 

מציעה (מפורטים בדף המידע על האוניה) ולהתיידד עם חבריכם החדשים למסע. 

בכל ערב תקבלו את הלו״ז של היום למחרת.

על מנת להפיק את המיטב בזמן השהות על האוניה, חשוב לדעת ולהתכונן 

בהתאם:

 החדרים - בכל החדרים מקלחת ושירותים פרטיים, הכוללים סבון, שמפו, מגבת 

ומייבש שיער. מדי יום עוברת חדרנית ומסדרת את המיטות, מחליפה את המגבות  

ודואגת שתקבלו את החדר שלכם כמו חדש.

כביסה - יש שירות כביסה על האוניה, אשר מתנהל בדומה לשירות כביסה בבתי 

המלון. יש גם שירותי גיהוץ. דף ובו עלויות הכביסה המפורטות יוצג בחדריכם. 

לחילופין, ניתן להביא סבון כביסה קטן ולכבס פריטים באופן עצמאי ולתלות 

לייבוש בחדר.

ארוחות - השייט לאנטארקטיקה הוא ללא ספק גם חוויה קולינרית. שלוש 

ארוחות מלאות מלאכת ידי השף ותפריט המותאם גם לצמחונים. משקאות קלים 

מוגשים באופן חופשי בזמן הארוחה. עמדת קפה ועוגיות זמינה 24 שעות ביממה 

במועדון.

כסף - מחיר השייט כולל למעשה אירוח כמעט מלא על האוניה, למעט: ארוחת 

הערב באושואיה, משקאות חריפים במהלך ההפלגה, רכישת מזכרות. המטבע 

הנהוג באוניה הוא דולר אמריקאי וניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי מסוג ויזה 

או מסטרכרד.
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תשר - בסוף המסע תנתן לכם מעטפה, בה תוכלו להשאיר תשר למדריכים •

המקצועיים ולצוות המתפעל. הסכום המקובל במסעות מסוג זה הוא 12$ לאדם 

ליום.

תקשורת - האוניה מצוידת בתקשורת לווינית, הן לצרכי ניווט והן לצרכי קשר עם 

העולם. ניתן לקבל שירותי טלפון לוויני ואינטרנט למכשיר הנייד או למחשב. 

חבילות גלישה ניתן לרכוש באוניה והעלות היא כ - 22$ בעבור 100 דקות. עלות 

לשיחה יוצאת היא כ-2$ לדקת שיחה. 

האינטרנט על האוניה אינו מהיר ובדר״כ המטיילים משתמשים בו לצורך שליחת 

תמונות ב״וואטסאפ״ מיד לאחר החזרה מסיורי החוף. המלצה - על מנת לא 

לבזבז את זמן הגלישה שלכם על תמונה אחת, המתינו לשעות שבהן שאר 

המטיילים אוכלים/ישנים ותוכלו ליהנות ממהירות גלישה טובה יותר (באופן 

יחסי כמובן).

בריאות

המסע לאנטארקטיקה איננו מסע פיזי, אך המשתתפים צריכים להיות בעלי 

בריאות תקינה. טרם יציאתכם למסע אתם מתבקשים להעביר לידינו את טופס 

הצהרת הבריאות של חברת השייט חתום על ידכם וליידע אותנו על כל בעיית 

בריאות עם קיימת. 

רופא מוסמך מצטרף למשך כל ימי ההפלגה ונמצא לרשות המטיילים 24 שעות 

ביממה.

על מנת להגיע מוכנים מבחינה בריאותית וביטוחית, חשוב לזכור:

 ביטוח - חובה לרכוש ביטוח רפואי למשך כל ימי הטיול. הביטוח צריך להיות 

בהרחבה לביטוח אתגרי, עקב השימוש בסירות הזודיאק. מומלץ לבטח את 

עצמכם מספר חודשים טרם היציאה להפלגה למקרי חירום.

חיסונים - באופן עקרוני, אין צורך בחיסונים לאנטארקטיקה. מידע עדכני 

ומוסמך בנושא ניתן לקבל בלשכות הבריאות המחוזיות.
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תרופות - במידה ואתם זקוקים לתרופות מסוימות, אתם מתבקשים להביא מלאי 

מספיק לכל משך הטיול. מומלץ לרשום את שם התרופות שאתם נוטלים באנגלית 

בכדי ליידע את רופא האוניה במידת הצורך.

מחלת ים - מחלת ים נובעת מגירוי יתר של איברי שווי המשקל באוזן הפנימית 

ע״י שינויים קטנים ונשנים של תנוחת הגוף. אין דרך לבדוק מראש מי רגיש 

למחלת ים ומי לא, אולם אם אתם סובלים מבחילות בנסיעות, קיים סיכוי 

שתסבלו ממחלת ים. 

הפתרון הטוב ביותר להתמודדות עם מחלת ים הוא מדבקות סקופולאמין, 

המחייבת מרשם מרופא. את המדבקה מצמידים מאחורי האוזן ערב היציאה 

להפלגה והיא אמורה לנטרל מחלת ים עד לכ-72 שעות. חשוב להתייעץ עם רופא 

בנוגע לתופעות הלוואי שלה. 

רופא האוניה כמובן מכיר את הבעיה ומסייע לכל מי שזקוק לעזרה בכל שעה. 

הכי חשוב לזכור לשתות הרבה מים, לצאת אל האויר הצח, להביט באופק ולזכור 

- ממחלת ים לא מתים :).

 ההרשמה 

בהגיעכם לשלב זה, חשוב מאוד לקרוא לפרטי פרטים את טופס ההרשמה 

והתנאים. 

לאחר ההרשמה תתבקשו למלא מספר טפסים עבור החברה המפעילה את 

ההפלגה. הטופס החשוב ביותר הוא טופס הבריאות. מדובר בטופס כללי, אשר בו 

אתם מצהירים שבריאותכם תקינה. במידה ואתם נוטלים תרופות מסוימות, נא 

לציין בטופס. במקרים מסוימים תתבקשו להחתים את רופא המשפחה שלכם. 

המלצתנו היא למלא את הטופס מיד לאחר ההרשמה ולא לחכות לרגע האחרון.

חשוב לציין:

ההפלגות לאנטארקטיקה מתמלאות מראש ובשלב מאוד מוקדם (זכרו •

שמטיילים  נרשמים לא רק מישראל, אלא מכל העולם) ולכן חשוב להירשם 

מוקדם בכדי להבטיח את מקומכם על ההפלגה.
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מספר הפלגות מציעות פעילויות נוספות כגון: קיאקים, קמפינג, פאדלבורד, סקי •

וכו׳. במידה ואתם מעוניינים להוסיף את אחת הפעילויות, תיידעו אותנו מראש 

ואנו נברר עבורכם זמינות ועלות.

לאחר ההרשמה מומלץ מאוד לעשות ביטוח מקדים לנסיעה, בכדי להיות •

מוגנים במידה ואתם נאלצים לבטל את נסיעתכם.

לאחר ההרשמה, אנחנו כמובן נשמח להשלים לכם את החבילה ולמצוא •

עבורכם את הטיסות המתאימות.

מטיילים רבים מעוניינים לטייל ביבשת אמריקה לפני/אחרי מועד ההפלגה. •

אנחנו נשמח לבנות עבורכם מסלול טיול במידה ותחפצו בכך.

 אז למה איתנו?             

 חברת ״יומן מסע״ מתמחה בהפלגות לאנטארקטיקה ועובדת עם השותפים

 המשלבים את כל האלמנטים שציינו - הכל על מנת לספק את המסע המושלם אל

המקום המושלם.

 מי שלא היה באנטארקטיקה ועבר את המסע הזה בעצמו, לא יוכל לעולם להכין

 אתכם כמו שצריך. למסע מסוג זה, בתנאים לא רגילים, ללא אפשרות להשלים או

 לרכוש ציוד ההכנה חשובה מאין כמוה. ברגע שיצאתם לשייט, מה שהכנתם זה

מה שיש לכם ולכן חשוב לקבל הדרכה מקצועית טרם היציאה למסע.

  בנוסף לכך, חברת ״יומן מסע״ איננה חברת טיולים רגילה. בשנתיים האחרונות

 הובילה החברה פרויקטים חברתיים מיוחדים מסוגם, כגון ״פרויקט אח שלי גיבור״

 - מסע לצעירים עם תסמונת דאון בליווי אחיהם למיני טיול אחרי צבא ו״פרויקט

 טיול שחרור״ - מיני טיול אחרי צבא ללוחמים אשר נפצעו שמהלך שירותם הקרבי

 ולא יצאו אל הטיול הגדול. הפרויקטים החברתיים הם גאוותנו הגדולה וחשוב

 שתדעו שכשאתם יוצאים איתנו למסע שלכם, אתם מסייעים לנו להגשים חלומות

לקבוצות שונות בעלי מוגבלויות.

תודה, צוות יומן מסע

www.travelog.co.il

http://www.travelog.co.il

