
  

 
 

 

 תשע"ח - 2018טיול סיפור ושיר לאירופה 
 

, עם שירי ארץ תגם השנה מוציאה חברת שי בר אילן סדרת טיולים המשלבת תיירות לימודי

בכל הטיולים משולבים אתרי תיירות קלאסיים, עם אתרים יהודיים מן  ישראל וסיפורי כתיבתם.

 העבר וההווה, וביקורים במקומות הנקשרים לתולדות הזמר העברי. 

 

 

 בין גבולות בין הרים ובים -עוברים כל גבול 

 "הבריחה" תנועות בעקבות איטליה ודרום מרכז אל ושיר סיפור טיול

 "ההעפלה"ו

      2018 במאי 9-17   ח"תשע סיוון' ג – אייר ד"כ

 

 מדריכים: תחיה תמרי וגבי זהר, סיפורי זמר והנחיית שירה: עפר גביש

 

מלחמת העולם השניה מסתיימת והניצולים שיוצאים מן המחנות, והיערות 

ישראל. תנועת -לארץ -והמחבואים שואלים לאן? והתשובה של רובם  

"הבריחה" בנתיבי אירופה ותנועת ה"העפלה" בנתיבי הים התיכון, יסייעו 

ארץ מעבר  היתה איטליה. להגיע למולדת –לשורדים להגשים את החלום 

ניצולים, אליה הגיעו בדרכי הבריחה, בה שהו במחנות מעבר  אלפי לעשרות 

 וממנה המשיכו באוניות המעפילים.

חברת "שי בר אילן" בשיתוף "עמותת מורשת הבריחה", מפיקה טיול אל מרכז 

מחנות נבקר ב ם.רדיושהימדים של יאדיר המ המסעאיטליה ודרומה בעקבות 

, שייט נופים  - חמדה הקלאסיותגם בשכיות הונמלי ההפלגה ארצה בו מעברה

 . לאורך חופים נפלאים, וביקורים בעיירות הציוריות של מרכז איטליה ודרומה

לצד הטיולים המרגשים והסיפורים, נשיר משירי "הבריחה", וה"העפלה", שירי 

פלי"ם בריגדה ושירים איטלקיים שמחים "שעלו ארצה", ונספר על נסיבות 

 כתיבתם.

 
 

 על המדריכים:

מורה להנחלת הלשון, מתמחה בפרקי היסטוריה יהודית. כיהנה מורת דרך מוסמכת,  – תחיה תמרי

כשליחת חינוך מטעם הסוכנות היהודית ברוסיה, היתה מעורבת בפרויקטים חינוכיים במדינות 

 הבלטיות וברוסיה הלבנה. 

 

לים בחו״ל ומורה דרך עו״ס קליני ופסיכותרפיסט, עיתונאי ואיש רדיו, מדריך טיו - ד״ר גבי זהר

 מוסמך. מדריך שנים רבות באיטליה, צרפת, ובמקומות נוספים בעולם

 

חוקר זמר עברי ומנחה אירועי שירה. מביא את סיפורי השירים בתכניות רדיו וטלויזיה,  – עפר גביש

נות חבר העמים וכלל יבעיתונות ובספרים וב"טיולים מזמרים" שהתרחבו בשנים האחרונות למד

 ה.אירופ



  

 
 

 

 
 נפולי -מונטה קסינו  –קסטלי רומני  –רומא  –ת"א  - 9.5.18 –כ"ד אייר , ד', 1 יום

 היום בסימן: כל הדרכים מובילות לרומא

מערב לרומא. -נצא לגבעות אלבנו מדרום הנחיתה,לאחר נפגש בנתב"ג ונטוס לרומא, בירת איטליה. 
נבקר בשתי עיירות, קסטל גנדולפו שם נמצא ארמון הקיץ של האפיפיור, עיירה השוכנת מעל לוע הר 
געש, ומשם לנמי, השוכנת אף היא מעל הר געש. נהנה מנופים היפים, נלגום קפה איטלקי ראשון 

של איטליה  1הפסקת צהריים על כביש מס'  בטיול ונחזור לאוטסטרדה דל סול, בדרכנו דרומה. לאחר
נגיע למונטה קסינו, מנזר בנדיקטי מרשים, שלמרגלותיו התחולל אחד הקרבות הקשים ביותר במהלך 

שבעקבותיו התגבשה קרב הפריצה של בנות הברית לכיוון צפון, היה זה מלחמת העולם השנייה. 
ך דרומה ונגיע למלוננו בנפולי. ארוחת ערב אחרי סיור במנזר ותיאור הקרב נמשי "הבריגדה היהודית"

 במלון.
 

 יופיו של החוף האמלפיטני 185.10., , כ"ה אייר, ה'2יום 

  המצפן, האח והיהודי הנודד -היום בסימן: נתיבים בים התיכון 

יום לאורך קו החוף האמלפיטני. נסייר לאורך הצוקים התלויים והדרכים הפתלתלות בדרך לתצפית 
יורית והצבעונית פוזיטנו. ונמשיך לעיירת הדייגים הקסומה אמלפי, נסייר בכיכר על העיירה הצ

המרכזית, נצפה בדואומו הניצב בראש גרם מדרגות גבוה ומרשים, ונלמד על עוצמתה הימית 
באמלפי, בימי נעסוק במסחר היהודי יהודי ההקשר בהחשובה של העיר, אשר בה הומצא המצפן. 

ראוולו, נסייר בוילה הציורית צ'ימברונה המוקפת גנים מטופחים, ושהנוף נמשיך לעיירה  .הביניים
 הנשקף ממנה עוצר נשימה. חזרה למלוננו. ארוחת ערב.

שירי מלחמת העולם והבריגדה, ושירים  – כל הדרכים מובילות לרומא –ערב שירה במלון 
 יכי הטיול.כל מדר –איטלקיים שעלו ארצה. הנחיית שירה עפר גביש, סיפורים והעשרה 

 
 ספאקה נפולי –המוזיאון הארכיאולוגי בנפולי  –פומפי  11.5.18 כ"ו אייר  , ו',3יום 

 "לראות את נאפולי ו..." –היום בסימן 
לספירה. נחזור  79נצא לעבר חפירות העיר פומפיי. נסייר בעיר שכוסתה באפר געשי בשנת היום 

ברחובות העיר, בין חנויות, מסעדות, מאפיה, נציץ לבתי שנה לאחור במנהרת הזמן ונשוטט  2,000
נראה את שיחזור גופות התושבים שלא שרדו ונספר את סיפורה הטרגי של עשירים ובית המרחץ, 

פומפי. לאחר הפסקת צהריים נחזור לנפולי, לביקור באחד המוזיאונים החשובים בעולם הארכיאולוגי, 
סיים בסיור במרכז העתיק של פומפי, ספאקה נפולי, חזרה שבו נאספו רוב מימצאי העיר פומפי. נ

 .שבת המלכהלמלון לקבל את פני 
 
 
 

 



  

 
 

 
 נפולי  5.1821. -כ"ז אייר  , שבת,4יום  

 ספרדים? אשכנזים? איטלקים? -היום בסימן: יהודי איטליה 
 . באזור המלוןהבוקר נסייר רגלית 

 .העקורים" על ילדי אור בקצה המגףהקרנת הסרט " –מוצ"ש ב

 
 לצ'ה –חבל בזיליקטה עיר המערות בזיליקטה  13.5.18  כ"ח אייר , א',5יום 

  בית הכנסת הנעלם בֶלֶצ'ה -היום בסימן: מורשת יהודית בפוליה 
(.  Matera( לסיור בעיר מאטרה ) Basilicataעם בוקר נצא  בנסיעה ארוכה לעבר חבל בזיליקטה )

וכן כנסיות החצובות  20 -מאות מערות בהן התגוררו בני אדם עד אמצע המאה ה –ייחודה של העיר 
 –בסלע. נעלה לתצפית מרהיבה על העיר ונרד לביקור בסימטאות ובכוכים של שכונות סאסי 

הפרוסות על פני מדרונות העיר ומכילות אלפי מערות עם חזיתות אבן. נמשיך לחלקה המודרני של 
 –יר לביקור במוזיאון המקומי שבו מוצגים ציוריו של הצייר והרופא היהודי קרלו לוי. בהתאם לזמן הע

 סיור בעיר הברוק לצ'ה ובמוזיאון היהודי החדש שנפתח בה. נמשיך לבית המלון בעיר לצ'ה.
 , שירי העפלה ובריחה וציון יום ירושלים.עננים על ראשינו הרוח איתן –ערב שירה במלון 

 
 סנטה מריה די לאוקה -גליפולי  -סנטה מריה אל בניו  14.5.18 -כ"ט אייר  , ב',6 יום

 היום בסימן: ילדים יהודים לארץ ישראל דרך פוליה

היום יוקדש כולו לילדי היהודים, העקורים, המוכנים "ילדי לאוקה". נשלים את סיורנו בעקבות הילדים 
לסנטה נשוט . השנייה. סנטה צ'זרארה, טריקאסהוהיהודים שהתגוררו במקום לאחר מלחמת העולם 

מלצ'ה ודרומה. נצא לביקור בעיירת החוף סנטה מריה אל בניו  –מריה די לאוקה.איזור ה"סלנטו" 
שבה התרחש סיפור מרגש של עקורים יהודים ששהו כאן לאחר מלחמת העולם השניה ולזכר 

ה לעיירה סנטה מריה די לאוקה היושבת בנסיעה דרומנסיים התקופה אף הוקם מוזיאון קטן בעיירה. 
 וארוחת ערב.בלצ'ה, ממש "בשפיץ של המגף". חזרה למלון 

 
 אלברובלו -לוקורוטונדו  -אוסטוני  -לצ'ה  15.5.18   -א' סיוון  ג', ,7יום 

 יהודים ומיעוטים אחרים באיטליה -היום בסימן: שותפות גורל 

( , היפה בערים הלבנות של דרום פוליה, Ostuniאוסטוני)נתחיל את יומנו בנסיעה צפונה לכיוון 
וממנה נשקף נוף נהדר של אלפי עצי זית על רקע הים האדריאטי. נמשיך לביקור בלוקורוטונדו, עיירה 

המיוחד בה שהיא בנויה על גבעה בעיגול, ומשקיפה  המכונה "עיר לבנה" בגלל בתיה הצבועים בלבן.
(, רחובותיה צרים ומתפתלים והסיור בהם חושף בתים עם חצרות Valle d'Itriaעל עמק איטריה  )

, בירתה של ארץ Alberobelloמטופחות וכנסיות מרשימות. את אחר הצהריים נקדיש לאלברובלו ) )
מבנים עגולים, ולהם גגות  –( הזרועה במבנים משונים האופייניים לאיזור Terra dei Trulliהטרולים )

וטיבים עממיים. נלמד על אופיים של מבנים יחודיים אלה, אשר חלקם עדיין חרוטים, והם מעוטרים במ
 משמשים למגורים, מוזיאונים, מסעדות ואף כנסיות. העברה למלון באזור אלברובלו. ארוחת ערב. 

.  שירה נתיבי העפלה לארץ ישראל –בערב במלון: הרצאה משולבת זמר: תחיה תמרי וגבי זהר 

 .וסיפורי זמר: עופר גביש

 
 תל אביב –רומא  –בארי  –טראני  -קסטל דל מונטה  - 16.5.18 -ב' סיוון  , ד',8יום 

שנה לאחר גירוש ספרד, ונאום תשובה לרב  500היום בסימן: קהילה יהודית מרימה ראש 
 חובלים איטלקי.

(, עיירת דייגים השוכנת לחופו של מפרץ יפהיפה. נבקר בקתדרלה Traniהבוקר נצא לטראני )
הרומנסקית הנפלאה ליד הים, הנחשבת ליפה מבין כנסיות התחרה של פוליה ונשמע אודות יהדות 

אִרי באתר  פוליה, בבית כנסת מקומי, שטראני הייתה אחד ממרכזיה היהודיים. נעשה סיור קצר בבַּ
אִרי לרומא ומשם אוניות המעפילים ונספר את סיפורן.  אביב.בטיסת המשך לתל  בשעת ערב נטוס מבַּ

 .9נחיתה בישראל ביום 
 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 תוספת חדר ליחיד מחיר משך הטיול החזרתאריך  תאריך יציאה קוד טיול

SITA0905 09.05.2018 17.05.2018 9 520€ € 2195 ימים 

 



  

 
 

 מחיר הטיול כולל

 1.1.2018 יסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריךטיסות בינלאומית כולל מ 

 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה 

  לצהריים. כריכיםהכנת  +  )בוקר וערב( לאורך כל הטיולפנסיון חצי 

 אוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול 

 ביטוח נסיעות, בריאות ומטען, בסיסי 
  סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית -ביקורים 

  ומדריכים מקומיים דוברי אנגליתמדריך ישראלי מצוות שי בר אילן 

 

 המחיר אינו כולל

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען 

  לאדם€ 80טיפים לנותני השירותים בחו"ל 

  שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה

 1.1.2018לאחר תאריך 

  1.1.2018מתאריך  2%יקאי מעל האמרשינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר 

 ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע

  (ליום לנוסע $5טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת 

 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות בארוחות, טלפונים וכד‘  

 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל 

 

 ביטוח:
 .הנרכשת קבוצתית פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית -מעניקים לכם הטבה אנו בשי בר אילן 

. באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס 75, עד גיל פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים
בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה קבוע, סובלים ממחלה כרונית כלשהי, הייתם מאושפזים 

הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם. , הנכם נדרשים להרחיב את שינוי במצב בריאותכם
 !ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד

 
  במקרה של הרחבת הביטוח, עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.

ביטול )כמפורט בסעיף תנאי  הפוליסה )הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך( מכסה אתכם בדמי

מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי  בטיול ביטול( גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם

 הפוליסה.

 הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.

 רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

  הערות

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ ג וחול המועד בארץ, ימי א* ימי שישי ושבת, ימי ח

יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

 ביטול הנקובים לעיל. ה

 . נוסעים משלמים 25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

* בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 

 חברת התעופה או התעבורה. 

 * יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 * בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט

 חודשים לפחות 6חשוב לוודא שהדרכון בתוקף של  *

 

 

 



  

 
 

 

 תנאי ביטול

  לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:€ 47מרגע ההרשמה 

 ממחירו של הטיול לנוסע  30%ימי עבודה טרם היציאה לטיול:  21-45-מ 

 ממחירו של הטיול לנוסע 50%: ימי עבודה טרם היציאה לטיול 7-20-מ 

 דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון  100% :ימי עבודה טרם היציאה לטיול 7-פחות מ

 ‘ויזה וכד

 דמי ביטול לטיסות הפנים: כל טיסה שכורטסה, יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע 

 

 


