
 
 

 סמינר תרבות ואמנות ברומא
4027. – 501.0 2022 

 מרצה ד"ר אפי זיו 
        אורנה נוימדריכה: 

 
רומא. בירתה  –סמינר מטייל בעקבות מורשתה ההיסטורית, הדתית והאמנותית של עיר הנצח 

המרשימה של האימפריה הרומית, בירתה של הנצרות הקתולית ואחת מבירות האמנות החשובות 
הזדמנות ייחודית לגלות את צפונותיה של עיר  מיכלאנג'לו, רפאל, קאראוואג'ו וברניני.פעלו בעולם, בה 

 הנצח, על כל תחומיה, בסמינר מרתק ובלתי שגרתי. 

 
 מרכזיות כנסיות – רומא – אביב תל  : 22.4.072 י,רביע יום 

המרשימה של  תחנתנו הראשונה תהיה יצירתו. לרומא ניפגש בשדה התעופה לטיסת בוקר מוקדמת
סנטה מריה  –נמשיך אל הכנסייה הענקית, העתיקה ביותר ברומא  "האקסטזה של מריה תרזה". ברניני,

  סנט ג'ובאני לטראנו. –משם ניסע לקתדראלה של רומא  מג'ורה.
 פונטנה די טרווי. הלוא היאבמזרקת המשאלות, ניסע למלוננו ולאחר התארגנות ומנוחה במלון נצא לבקר 

 

  
 

 
 
 



 
 

  המוזיאון קפיטוליני –הבזיליקה וכיכר סן פטרוס  –מוזיאוני הוותיקן  : .22428. חמישי יום
"לאוקון ובניו", אפולו שם נראה בין היתר, את הפסלים  במוזיאוני הוותיקן,לאחר ארוחת הבקר נצא לבקר 

המרהיבה, בה נתפעל  בקפלה הסיסטינית ונבקר רפאלנביט בהשתאות על  ציורי הקיר של , בלבדרה
המפורסמת של  ב"פייטה"בה נחזה  סנט פטרוס נמשיך אל הכיכר והכנסייה של. מיכלאנג'לומהתקרה של 

 ועוד.  ברניני בחופה של, מיכלאנג'לו
שם נראה את מיטב יצירות האמנות של האימפריה , במוזיאוני הקפיטוללאחר הפסקת הצהרים נסייר 

  הרומית.
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 קאראואג'יו ופיאצה נבונה –הפנתיאון  –הגטו היהודי  –וילה פרנזינה  : .22429.יום שישי 
יחד עם ציירים נוספים את סיפור האהבה של  רפאל,בה צייר  בווילה פרנזינהנפתח את היום בביקור 

 בית הכנסת הגדולאת הגשר על נהר הטיבר ונעבור ליד פסיכה ואמור וציורי קיר מרהיבים נוספים. נחצה 
ניכנס  הפנתאוןנמשיך אל  "מזרקת הצבים".ונראה את  בגטו היהודישל רומא ונתפעל מהמבנה, נטייל 

 ונשמע את סיפורו המיוחד. אליו
יר מרהיבות, בהן גם זו בה צי כנסיות ברוקיותלאחר הפסקת הצהרים נמשיך לסייר באזור זה ונתוודע לכמה 

 את סיפורו של מתי. קאראואג'יו 
 ונשמע את סיפורה המרתק. בפיאצה נבונהנסיים את היום 

 

 
 

 המדרגות הספרדיות  –פיאצה דל פופולו  –גלריית בורגזה  : .22430. שבת
 טרסטברה       -פסל משה 

"פאולין  קאנובהופסלו של  ברנינישם נראה, בין היתר, את פסליו של  בגלריה בורגזהנתחיל את יומנו      
 קאראואג'יו ורפאל.כדי לצפות בעוד יצירות של  סנטה מריה דל פופולומשם נלך אל כנסיית  בורגזה".

בה  סנט פייטרו אין וינקולי. אחרי ההפסקה נבקר בכנסיית במדרגות הספרדיותאת הפסקת הצהריים נעשה       
 . מיכלאנג'לו, "משה"יצירתו של  נראה את

בכנסייה באזור האקסטזה של לודוביקה,  –ברניני נסיים את הסמינר בהתבוננות ביצירה נוספת של 
  טראסטברה.הבילויים הידוע 

 



 
 

 
 ת"א –: רומא  1.5.220יום ראשון 

 .חזרה לישראל ,10:00סתנו, בשעה אל שדה התעופה לטינצא לאחריה אכל ארוחת בוקר מוקדמת ונ
 

התוכנית נבנתה ותוכננה על פי מצב התחלואה והקורונה בישראל ובאיטליה ביום פרסום הטיול. 
 באם תשתנינה ההנחיות עד למועד יציאת הטיול ואו במהלכו, נעדכן בהתאם.

 
 2022ידחה הטיול לחודש יולי הערה חשובה : במידה ויידרש בידוד לחוזרים, 

 
 : טיסות
 06:05 – 08:45  שעות רומא -תל אביב  27.4הלוך 
 10:00 – 14:25 שעות תל אביב  –רומא   01.5 חזור

 
 חלוקת לילות בטיול:

 Hotel Ponte Sistoבמלון :  לילות ברומא 4
 

 יורו  2195:  מחיר לאדם בחדר זוגי
 יורו 2595:  מחיר לאדם בחדר בודד

 
 המחיר כולל:

 נמל ובטחון. וחזרה, מיסי רומאטיסות ל ✓
 .Buffet* על בסיס ארוחת בוקר 4לילות בבית מלון בדרגת  4 ✓
 להקפצות בהתאם לחוקי התעבורה ברומא.אוטובוס תיירים ממוזג ונוח,  ✓
 תחבורה ציבורית ככל שידרש ✓

 ד"ר אפי זיו -מרצה מומחה  •
 אורנה נוי -המומחים לארץ המגף   -מדריכה נוספת מצוות סולו איטליה  ✓
 ים כמתואר בתכנית כניסות וביקור ✓
 מדריכים  מקומיים על פי הצורך ✓
 ת המלון(יתשר לנותני שירותים בחו"ל )למעט דמי סבלות בב ✓
 מערכת שמע )אוזניות( לכל נוסע  ✓

 
 המחיר אינו כולל:

  .ובאיטליהבישראל ( P.C.R \)אנטיגן ת קורונה ובדיק •

 יורו לאדם ליום( 5תשר למדריכי הטיול )מקובל  •

 הסעיף "המחיר כולל".כל מה שאינו תחת  •
 

 לאיטליה נוסעים רק עם המומחים!
 

 ט.ל.ח



 
 

 
 
 
 
 
 


