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דוקטורנט     אביב,  ליאור 
לתולדות האמנות, חי ונושם 
את  ארוכות  שנים  כבר 

פירנצה.

לעירם  הידיעה  בה'  המדריך 
ולאונדרו  מיכאלאנג'לו  של 
אחרים,  רבים  ועוד  וינצ'י  דה 
מזמין אתכם לחוויית תרבות 
נשכחת  בלתי  ואמנות 

בפירנצה הנצחית.

טיסות: אל על לרומא
 LY385   06:10-08:55 14.2 
 LY384 21:55-02:10  17.2 

בית מלון:
המלון ממוקם במרכז פירנצה

המחיר כולל:
   טיסות אל על לרומא הלוך ושוב.

   3 לילות במלון מדרגה ראשונה במרכז פירנצה ע"ב לינה 
וארוחת בוקר.

   מס עירוני בבית המלון ) על סך 15 יורו(.
   אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לנסיעות רומא-פירנצה-רומא.

   ארוחת צהרים באורבייטו.
   ארוחת ערב אחת בפירנצה.

   דמי כניסה לכל האתרים הכלולים בתכנית.
   מערכת שמע אישית.

   המומחה מס.1 לאמנות והיסטוריה של פירנצה.
   ליווי צמוד ע"י אביבית ברוקשטיין מצוות GOITALY לכל 

אורך הסמינר.
   תשר לנותני השירותים – למעט המדריך ומלווה הקבוצה.

המחיר אינו כולל:
   התייקרות במיסי נמל ומחירי הדלק לטיסה לאחר ה-1.11.18.

   שתייה בארוחות וארוחות נוספות שאינן כלולות בתוכנית.
   סבלות בבית המלון.

   כל מה שאינו כלול בסעיף "המחיר כולל".

סמינר אמנות והיסטוריה בפירנצה
בהדרכת ליאור אביב – היסטוריון אמנות ומדריך מורשה בפירנצה ובליווי אביבית ברוקשטיין 

14-17.2.19 - קבוצה קטנה עד 15 נוסעים

חשוב! על הדרכונים להיות בתוקף לפחות לחצי שנה מיום היציאה.

מחיר לאדם בחדר זוגי  <  1,249 €
תוספת ליחיד בחדר זוגי  150 € 

המחיר ויציאת הטיול מותנים במינימום 15 משתתפים.
ניתן לשלם את תמורת הטיול בעד 6 תשלומים שקליים שווים 

ללא הצמדה וללא ריבית.

30 €  הנחה לאדם
לנרשמים עד ה-15.12.18 

Hotel Diplomat



מסלול הטיול:
14.02 | ת"א - רומא - אורבייטו - פירנצה 

נמריא משדה התעופה בן גוריון השכם בבוקר. לאחר הנחיתה ברומא נצא לכיוון צפון-מזרח. נעצור לביקור 
וסיור בעיירה היפה אורבייטו )ORVIETO( שבחבל אומבריה ולארוחת צהרים. בתום הסיור ניסע לפירנצה-
בירת טוסקנה אל בית המלון שלנו לשלושת הלילות הקרובים. לאחר התארגנות נפגש עם ליאור אביב 

ונצא לסיור ראשון לקבלת אוריינטציה של העיר לרבות הכרת המקומות המרכזיים בה.

15.02 | פירנצה, מונומנטים שונים בעיר ומוזיאון אופיצי - העיירה לוקה
בעיר.  שונים  במונומנטים  וההדרכה  החוויה  לטובת העמקת  ליאור  את  שוב  נפגוש  בוקר  ארוחת  לאחר 
נתחיל בביקור במבנה בן המאה ה-14 לשם הכרת חיי בני המעמד הגבוה של שלהי ימי הביניים והרנסנס, 
בתרבות  מופת  יצירות  להכרת  אופיצי  במוזיאון  לביקור  נמשיך  מכאן,  האישה.  במעמד  עיסוק  לרבות 
המערב, תוך חשיפה להשתנות השפה האמנותית במאות השונות, חידוד וקבלת כלים לקריאת יצירות 
אמנות גם במקומות אחרים בעולם. לאחר זמן חופשי לארוחת צהרים תעמוד לרשותכם מלוות הקבוצה 
אביבית ברוקשטיין המזמינה אתכם להצטרף אליה לנסיעה ברכבת, לסיור ערב בין החומות של העיירה 

לוקה הקסומה.

16.02 | פירנצה, סיור אומנות בכנסיות
לאחר ארוחת בוקר נמשיך בסיורים בהדרכת ליאור אביב – נבקר בצ'נאקולו של כנסיית אונייסנטי, אותו 
מבנה שנבנה במאה ה – 15 בו הנזירים אכלו את ארוחת הערב שלהם. במקום ציור קיר חשוב של דומניקו 
גירלאנדאיו, דרכו נוכל לעמוד על טכניקת ציור הקיר ומעבר לכך. כמו כן נבקר בכנסיית סנטה מריה נובלה, 
בה נראה כיצד האמנות מעבירה מסרים דתיים וחברתיים. נסיים את הסיור היומי עם ליאור בבית מרקחת 

מיוחד ומעניין שנפתח לציבור בשנת 1612 .
הערב נסב יחדיו לארוחת ערב במסעדה טיפוסית מקומית לחגוג יחד ערב אחרון בפירנצה המרגשת.

17.02 | פירנצה - רומא - ת"א
אחד  הברג'לו,  במוזיאון  תחילה,  בעיר.  חשובים  מונומנטים  בשני  נבקר  בעיר  שלנו  הביקור  לסיום 
מהמוזיאונים החשובים ביותר בעולם לפיסול רנסנסי, שבין היצירות שמוצגות בו נמצאים גם פסלים של 
דונטלו ומיכלאנג'לו. דרך יצירות אלה נוכל לעמוד על אופן קריאת יצירות פיסוליות ולחדד את היכולת 
העצמית של הצופה להעמיק את החוויה גם אין בידו בהכרח את הרקע האמנותי וההיסטורי. נסיים בביקור 

בגלריית האקדמיה בה נמצא "דוד" המקורי של מיכלאנג'לו ופסליו הבלתי גמורים.
בתום הסיור ניפרד מפירנצה ונצא בנסיעה לכיוון רומא. במידה שהזמן יאפשר לנו נספיק לקיים סיור קצר 

בהדרכת אביבית בעיר הנצח. לאחר מכן נצא לשדה התעופה לקראת חזרתנו ארצה

מספר המקומות מוגבל-כל הקודם זוכה. ט.ל.ח

בואו להתרשם מההרצאות של ליאור אביב בישראל
 מיכאלאנג'לו - תקרת הקפלה הסיסטינית ויצירות מופת אחרות, 'הפייטה היפה', 'דוד', תקרת הקפלה הסיסטינית - כל אלה הינן רק חלק 

מהיצירות של מיכלאנג'לו המפורסמות ומוערכות ברחבי העולם. ההרצאה הנוכחית עוסקת ביצירות מופת אלה ואחרות.
במקביל לבחינתן, נשאל את עצמינו, האם גם מיכלאנג'לו הגאון הושפע מיצירות ואמנים שקדמו לו, והאם ועד כמה השפיע על בני תקופתו 

ואחרים. 
ההרצאה תתקיים ב-29.11.18 יום חמישי, רעננה

רח' אופסטרלנד 2, רעננה, מועדון הזהב. פתיחת דלתות ב-19:30. תחילת הרצאה ב-20:30.
___________________

 סיפורי אגו - על לאונרדו דה וינצ'י, מיכלאנג'לו, ברניני וגאונים נוספים: אגו הינה מילה אשר טומנת בחובה שני קצוות - אגו חיובי )המאדיר 
את האדם מתוך היותו(, ואגו שלילי )המאדיר את האחד דרך הנמכת האחר(. במפגש זה נראה פן אנושי של גדולי האמנים מתקופת הרנסנס 
ועד הבארוק, ביניהם לאונרדו, מיכלאנג'לו וברניני. גם אלה, וזאת למרות כשרונם וההכרה בגאונותם, הכילו את שני הקצוות הללו של רוממות 

האחד אך לעיתים גם הנמכת האחר. 
ההרצאה תתקיים ב-17.12.18, יום שני, חיפה

רח' כיאט 5, בר סינקופה )ליד תחנת הרכבת מרכז השמונה(. פתיחת דלתות ב-19:30. תחילת הרצאה ב-20:30.
___________________

liorinfirenze@gmail.com :עלות כניסה להרצאה אחת - 50 ש'ח לאדם. השתתפות ע"ב הזמנה מראש ואישור לכך בפרטים
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