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“המשאב המרכזי עליו 
נשענים משטרת ישראל 

ושרות בתי הסוהר הינו 

“
המשאב האנושי 	
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ידידי חברי וחברות איפ”א!
נוסף	 מידעון	 להוציא	 הוחלט	 איפ”א	 בטאון	 להוצאת	 במקביל	
להתקיים	 האמורות	 פעילויות	 בדבר	 המידע	 לחברים	 יימסר	 בו	

בחודשי	הקיץ.

המדובר	הן	באירועי	תרבות	לרבות	יום	האשה	וימי	משפחה	והן	
טיולים	מאורגנים	בחו”ל	ובארץ		דילים	לנופש	בארץ	ופרטים	על	

השי	והכרטיס	המגנטי	ועוד.

פעילי	איפ”א	מתבקשים	לוודא	הגעת	המידע		לידיעת	החברים	
ולאפשר	 השירות	 לשפר	 מנת	 על	 והגמלאים	 הפעילים	 מקרב	
את	 לברך	 הזדמנות	 זו	 ולהשתתף.	 ליהנות	 החברים	 למרבית	
המפקדים	החדשים	של	המשטרה	והשב”ס	רב	ניצב	יוחנן	דנינו	

ורב	גונדר	אהרון	פרנקו.
שניהם	ניצבים	בפני	אתגרים	ומשימות	קשות	ומורכבות	הצלחתם	

תהיה	הצלחתנו.

המשאב	המרכזי	עליו	נשענים	משטרת	ישראל	ושרות	בתי	הסוהר	
הינו	המשאב	האנושי,	לפיכך	השוטרים	והסוהרים	אמורים	להיות	

במוקד	תשומת	הלב	והעשיה.
והקשרים	 והתרבות	 הרווחה		 בתחומי	 זה	 בענין	 מסייעת	 איפ”א	
הבינלאומיים	ושותפה	למאמץ	לשיפור	אמון	השוטרים	והסוהרים	

במערכת	ובמקביל	חיזוק	אמון	הציבור	במשטרה	ובשב”ס.
בראשות	 איפ”א	 מזכירות	 ולצוות	 למתנדבים	 לפעילים	 תודה	

המנכ”ל	על	ההשקעה	והעשיה	למען	החברים.

דבר העורך
עו”ד חיים שמולביץ תת	גונדר	)גימ’(

ךעו”ד חיים שמולביץ
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יעקב טרנר

דבר הנשיא

חבר יקר!
הבחירות	האחרונות	למוסדות	איפ"א	היו	תמיכה	ועידוד	לכיווני	
הפעולה	בה	הלכה	הנשיאות	בקדנציה	הקודמת.	אנחנו	הסניף	
היחיד	בעולם	המקיים	בחירות	כלליות,	בהן	רשאים	ליטול	חלק	
כל	חברי	איפ"א.	הרוב	המכריע	של	חברי	הנשיאות	נבחרו	שוב,	
משלימים	 שביחד	 ונמרצים,	 חדשים	 חברים	 התווספו	 אליהם	
את	הפסיפס	המקצועי	האיכותי	ביותר	שאיפ"א	הייתה	מסוגלת	

להעמיד	בתוכה.

וכל	 איפ"א	 מנגנון	 הסניפים,	 ראש	 יושבי	 החדשה,	 הנשיאות	
שנים,	שבמרכזו	 ארבע	 בן	 במסע	 מתחילים	 התפקידים	 בעלי	
יתקיים	בישראל	הקונגרס	העולמי	של	איפ"א	ב-2012	באילת	

בהשתתפות	נציגים	מ-62	מדינות.	

לקונגרס	העולמי	ב-2012	יש	כבר	עשרות	פניות	של	סניפים	
הקונגרס.	 בתום	 ידידות	 לשבוע	 קבוצות	 לשלוח	 המעוניינים	
ההתעניינות	הגדולה	בישראל,	דווקא	בעת	הזאת,	היא	תעודת	
הקונגרס	 ישראל.	 למדינת	 כבוד	 הרבה	 המביא	 לארגון	 כבוד	

יתארח	במלון	היפהפה	הרדוס		herods	אילת.	
באותו	מעמד	יפתחו	אירועי	50	שנה	לאיפ"א	ישראל.	האירוע	
מדינת	 של	 רשמי	 בול	 הנפקת	 באמצעות	 לממלכתי	 יהפוך	
ישראל	שיוקדש	לאיפ"א	ויהפוך	לתשורה	הרשמית	של	הארגון.	

בול	ראשון	מסוגו	בעולם	והסניף	הראשון	הזוכה	בכך.

דגש	אשר	ניישם	בתקופה	הקרובה	הוא	התקשרות	עם	רשויות	
מזון	בפריסה	ארצית.	שבנוסף	למחירים	הזולים	בדרך	כלל.

תינתן לחברי איפ"א הנחה משמעותית    

הישג	ראוי	לציון	ופריצה	לתחום	חדש	שאנו	מתכוונים	להרחיבו	
עוד	ועוד.

על  לחתימה  מתקדם  ומתן  במשא  אנו  שאיתם  הרשתות 
הסכם הם:

"מחסני השוק"-	כ-	15	חנויות	מזון.
"כמעט חינם"-	כ-	24	חנויות	מזון.
"יינות ביתן"-	כ-	22	חנויות	מזון.

הפרטים על אופן המימוש יפורסמו בהמשך.

נשיאות	 בחברי	 גם	 קשורה	 שלנו	 הבינלאומית	 המעורבות	
שנבחרו	לתפקידים	בנשיאות	העולמית.	גל	שרון,	סגנית	נשיא	
עולמי,	אחראית	על	התחום	החברתי,	כולל	בתי	איפ"א	ואירוח	
הצער	 למרבה	 נוער.	 וחילופי	 סיורים	 בחירום,	 סיוע	 בעולם,	
דווקא	בתחום	הסיוע	בחירום	הפכה	ישראל	מתורמת	לנתרמת	
ואחרי	האסון	בכרמל	הגיעו	לאיפ"א	ישראל,	באמצעות	המזכ"ל	
וסגנית	נשיא	עולמי	מאות	מכתבי	השתתפות	בצער	ובמקביל	
פורסמה	בקשת	סיוע	על	ידי	הנשיאות	העולמית.	איפ"א	הוכיח	
צרה	 בשעת	 הדואג	 בעתיד	 אמיתי,	 חברים	 כארגון	 עצמו	 את	

ומשתתף	בעת	שמחה.	

למשפחות	 והמגנים	 התרומות	 חלוקות	 פרויקט	 הסתיים	
זכה	 הפרויקט	 הכרמל.	 באסון	 הנספים	 כל	 של	 השכולות	

לתגובות	מאוד	אוהדות.

נושא	שכרם	של	שוטרים	וסוהרים	סדירים	ושכר	הגמלאים	יש	
לנו	מה	לומר	בנושא,	יש	לנו	ידע	ונסיון.

הכוונות	 נגד	 והמפכ"ל	 פנים	 לביטחון	 פעולה	עם	השר	 נשתף	
לשנות	את	הכללים	הנוכחיים.	שבטווח	ארוך	אין	טוב	מהם.

ביותר	 החשוב	 הנכס	 הוא	 לצה"ל	 בין	המשטרה	 השוויון	 הישג	
עבור	המשטרה,	סדירים	וגמלאים.

אסור	לנו	בשום	פנים	ואופן	לוותר	בנושא	שנלחמנו	ארוכות	כדי	
להשיגו.

עשירה  קדנציה  לנו  שמחכה  ומשוכנע  לכולנו  מאחל  אני 
בפעילות חדוות יצירה ו"ביחד".

איחולים למפקדים החדשים בכל הדרגות במשטרה ובשב"ס 
וברכות חמות לעוזבים.

שלכם בידידות,     
יעקב טרנר     

נשיא איפ"א     
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תיירות חוץ ותיירות פנים עם חברת הנסיעות 
"קשרי תעופה" 

הטבות	בסבסוד	משמעותי	בתחום	תיירות	פנים	וחוץ:	
טיולים	לשומרי	מסורת	בחו"ל.	

נופש	לשומרי	מסורת	בראש	הנקרה.	
טיולים	מאורגנים	לחו"ל	בסבסוד	של	כ-	100	$	)10%(	ליעדים	

כפי	שמפורט	בפרסום.
לחו"ל.	 איפ"א	 חברי	 	2,000 כ-	 השנה	 להוציא	 המרכזי	 היעד	
טיולים	 הוצאת	 המטרה	 הסניפים.	 יו"ר	 באמצעות	 הרשמה	
מאורגנים	לכל	מחוז:	משטרה,	שב"ס,	מג"ב	וגמלאים	או	לחילופין	

שילוב	של	מס'	סניפים	יחד.		
נצלו הזדמנות זו והירשמו בהקדם.

אירועי תרבות לשנת 2011 
יום	האישה	ברמה	מחוזית	בפריסה	ארצית:	צפון,	מרכז	ודרום.	
ימי	משפחה	בפריסה	ארצית	שהמטרה	שיתוף	של	כ-5000	חברי	

איפ"א	ובני	משפחותיהם.	
סל	 להרחבת	 באופן	משמעותי	 מסובסדות	 הנ"ל	 הפעילויות	 כל	

התרבות	לחברי	איפ"א	ובני	משפחותיהם.	

הסכם ייחודי עם "חמי יואב" לרכישת כרטיסים מוזלים 

לנוחיותכם,		בולים	לשנת	2010	ושנת	2011	-	יש	לגזור	ולהדביק	
הבולים	 את	 לקבל	 ניתן	 כן,	 כמו	 הבינלאומית.	 התעודה	 גבי	 על	

באמצעות	יו"ר	הסניפים.

בברכת שירות תוך ידידות,

אילוז דוד
מנכ"ל איפ"א

בשם נשיאות איפ"א ישראל

חברים יקרים!
יצאנו	לדרך	עם	נשיאות	חדשה	נבחרו	יושבי	ראש	סניפים,	נקבעו	
והתחלנו	בתהליך	של	רענון	והתחדשות,	 יעדים,	אושר	התקציב	
חברים	 שיותר	 כמה	 ושיתוף	 התייעלות	 הפעילות,	 הרחבת	

בפעילויות	איפ"א.

הקיץ	הגיע	ואיתו	מפעלי	הקיץ	בתחומי	תיירות	ונופש,	נסיעות,	
	ספורט	ותרבות.	

בקיץ	הזה,	ייסעו	הרבה	יותר	חברי	איפ"א	לחו"ל,	הורחבו	
האפשרויות,	יש	יוזמות	חדשות	ויש	רוח	רעננה	של	עשייה	למען	

חברי	הארגון.

אנו	מביאים	לידיעתכם	את	מגוון	הפעילויות	בכל	התחומים	ואנו	
תקווה	שנזכה	לשיתוף	פעולה	מצדכם.	

אתר ההטבות של איפ"א באמצעות חברת "מגה לאן"
אתר	הטבות	מהמתקדמים	ביותר	בתחום
	והפעילויות	בו	מסובסדות	מתקציב	תרבות	

הכניסה באמצעות דף הבית: 
www.ipa-israel.org.il

הפקת תעודת חבר איפ"א
בנק	 לבנות	 המטרה	 	- איפ"א	 אתר	 באמצעות	 מגנטי	 ככרטיס	
איפ"א	 פעילויות	 את	 לדוור	 נוכל	 שבאמצעותו	 מיילים	 מאגר	

לרווחת	החברים.	

כרטיס איפ"א קארד
הופק	כרטיס	איפ"א	קארד	חדש	לתקופה	של	4	שנים	)עד	לחודש	

פברואר	2015(.	
יטענו	 נוצלו	 שטרם	 קודמות	 משנים	 כספים	 יתרות	 לידיעתכם,	
באופן	אוטומטי	לכרטיס	החדש	וניתן	יהיה	לנצלם	לאחר	הפעלת	

הכרטיס	בכפוף	למילוי	ההנחיות.

שימו	לב	!	שי	שנתי	2011	יוטען	
לקראת	ראש	השנה	תשע"ב	

“המטרה הוצאת בסך	385	₪.
טיולים מאורגנים לכל 
מחוז: משטרה, שב”ס, 

מג”ב וגמלאים או 
לחילופין שילוב של מס’ 

“
סניפים יחד. 	

5 2011

חדשות איפ”א 
מנכ”ל

לדוד אילוז מנכ”ל איפ”א
כ”

מנ
ה

ר 
ב

ד



טיולים מאורגנים
ומסובסדים לחו”ל

לאחר עבודת מטה ארוכה בנשיאות איפ”א ובחינת שוק התיירות בארץ, נחתם הסכם עם חברת “קשרי תעופה” למתן שירותי תיירות פנים וחוץ לחברי איפ”א, בני 
משפחותיהם ואורחים המאושרים על ידי הנהלת הארגון. השירותים הנכללים בהסכם כוללים ארגון ואספקת שירותי נסיעות, תיירות ונופש בארץ ובחו”ל ובכלל זה, 
בין השאר, אירוח, נסיעות ופעילויות שונות, כרטיסי טיסה, שירותי ביטוח, נסיעות וספורט, כנסים ואירועים, ימי טיול ושירותים משלימים כגון: כרטיסי כניסה לאתרים 
ועוד. אחוזי ההנחה שהחברה נתנה לחברי איפ”א יהיו מ”מחיר מערכת” המופיע באתר אינטרנט של החברה ואשר יפורסמו מעת לעת. לחברים יתאפשר לשלם 
בגין שירותי התיירות של חברת “קשרי תעופה” במזומן או באמצעות כרטיס אשראי, עד 5 תשלומים ללא ריבית. טיולים מאורגנים לקבוצות לחו”ל יסובסדו לחברי 
איפ”א עד לגובה של 10% מעלות העסקה. נופשונים לקבוצות בארץ יסובסדו השנה עד ל- 100 ₪ )חד פעמי( מעלות העסקה לחברי איפ”א ועד ל-50 איש בסניף 
)כלומר כל סניף יסובסד(; למען הסר ספק - חבר איפ”א יהיה זכאי לסבסוד פעם אחת במהלך שנת הפעילות. להלן מס’ הצעות לעונת הקיץ לטיולים מאורגנים 
למס’ יעדים אטרקטיביים בחו”ל, לרבות טיולי בר מצווה למשפחות, אשר יפורסמו באתר איפ”א, ביחידות המשטרה, בביטאון איפ”א ובאמצעות יו”ר הסניפים.  כל 
הפעילויות המוצעות על ידינו מיועדות לקבוצות מאורגנות )מינימום 40 איש(. כידוע תחום התיירות הינו דינמי ביותר, על כן מומלץ לבדוק היטב את כל ההצעות 

לפני חתימה ואישור הזמנה. ההרשמה תתבצע באמצעות יו”ר הסניפים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לח”מ.

חברי איפ”א... אפשר לארוז את המזוודות!

www.ipa-israel.org.il            טלפון קשרי תעופה: 03-5207000

ו/או  טובה  תיירות  דרגת  מלון  בבתי  פנסיון  חצי  האירוח:  בסיס 
כניסה  דמי  כולל  וביקורים  טיולים  סיורים,  שכר.  טיסות  ראשונה. 
בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים, 

מדריך בכיר ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 735 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד:  662 $  
תוספת ליחיד בחדר :  150 $   

טיול כוכב כפול 
מאורגן לרומניה

6 לילות/7 ימים

מועדי היציאה
8.9.11 ,4.9.11 ,25.8.11 ,23.8.11 ,27.7.11 ,7.7.11

בסיס האירוח: לינה+ ארוחת בוקר בבתי מלון בדרגת תיירות טובה.  
הביקור,  לאתרי  כניסה  דמי  כולל  וביקורים  סיורים  שכר.  טיסות 
אוטובוס תיירים נח וממוזג, תשר לנותני שירותים בחו”ל, מדריך בכיר 

ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי:  890 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 801 $  
תוספת ליחיד בחדר : 185 $   

צפון איטליה
והדולמיטים

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
7.9.11 ,23.8.11 ,28.7.11

בסיס האירוח: חצי פנסיון בבתי מלון דרגת תיירות טובה.
טיסות שכר. סיורים וביקורים כולל דמי כניסה לאתרים, אוטובוס 

תיירים נח וממוזג, תשר לנותני שירותים בחו”ל, מדריך בכיר 
ומנוסה מצוות “דרך החופש”.

מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 885 $ עלות: 
מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 797 $  

תוספת ליחיד בחדר: 165 $   

ברצלונה
וקוסטה בראווה

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
28.8.11  ,12.7.11  ,11.7.11  ,28.6.11

טיולים מאורגנים ליעדים נוספים בשיתוף פעולה בינלאומי בין סניפי איפ"א בעולם

בכוונתנו לארגן השנה טיולים מאורגנים ליעדים כמפורט:  * קפריסין  * פולין  * אוקראינה / אומן  * הונגריה  * רומניה * בולגריה
על מנת להוזיל עלויות לחברי איפ"א, אנו מנהלים משא ומתן עם סניפי איפ"א המקומיים בתקווה לקבל עלויות מוזלות של שירותי הקרקע.

מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.  *קבוצה מותנית במינימום 40 נוסעים.  כל הקודם זוכה!

מאחל לכולם ניצול נעים של הפנאי וחופשות מהנות. 
בברכת שירות תוך ידידות,

אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות
בשם נשיאות איפ”א ישראל 

טיסות  ראשונה.  בדרגה  מלון  בבתי  פנסיון  חצי  האירוח:  בסיס 
שכר. סיורים וביקורים כולל דמי כניסה לאתרים, אוטובוס תיירים 
ומנוסה  בכיר  מדריך  בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח 

מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 1,155 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 1,040 $  
תוספת ליחיד בחדר : 215 $   

עיניים ירוקות
סלובניה וקרואטיה

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
13.10.11  ,1.9.11 

טיול במגפיים
רומא ומרכז איטליה למשפחות

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
4.8.2011  ,14.7.2011

מלון  בבתי  קר  מזנון  בסגנון  בוקר  ארוחת   + לינה  האירוח:  בסיס 
מדרגת תיירות ראשונה. טיסות שכר. סיורים, טיולים וביקורים כולל 
תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים/פארקים,  כניסה  דמי 

לנותני שירותים בחו”ל, מדריך ישראלי מקצועי ומנוסה.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 1,080 $ עלות: 
מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 972 $  

מחיר לילד )02-12(: 830 $ , מחיר לילד )12-16(: 910 $   

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים

או  ראשונה  דרגה  מלון  בבתי  בוקר  וארוחת  לינה  האירוח:  בסיס 
תיירות טובה. טיסות שכר. סיורים, טיולים וביקורים כולל דמי כניסה 
בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים, 

מדריך בכיר ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי:   725 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 653 $  
תוספת ליחיד בחדר :  195 $   

מאורגן לבולגריה -  
שום פלפל ושמן זית כולל חולות הזהב

7 לילות / 8 ימים

מועדי היציאה
16.8.11  ,2.8.11

טיולים מאורגנים לקבוצות לחו”ל יסובסדו השנה לחברי איפ”א עד לגובה של 10% מעלות העסקה
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טיולים מאורגנים
ומסובסדים לחו”ל

לאחר עבודת מטה ארוכה בנשיאות איפ”א ובחינת שוק התיירות בארץ, נחתם הסכם עם חברת “קשרי תעופה” למתן שירותי תיירות פנים וחוץ לחברי איפ”א, בני 
משפחותיהם ואורחים המאושרים על ידי הנהלת הארגון. השירותים הנכללים בהסכם כוללים ארגון ואספקת שירותי נסיעות, תיירות ונופש בארץ ובחו”ל ובכלל זה, 
בין השאר, אירוח, נסיעות ופעילויות שונות, כרטיסי טיסה, שירותי ביטוח, נסיעות וספורט, כנסים ואירועים, ימי טיול ושירותים משלימים כגון: כרטיסי כניסה לאתרים 
ועוד. אחוזי ההנחה שהחברה נתנה לחברי איפ”א יהיו מ”מחיר מערכת” המופיע באתר אינטרנט של החברה ואשר יפורסמו מעת לעת. לחברים יתאפשר לשלם 
בגין שירותי התיירות של חברת “קשרי תעופה” במזומן או באמצעות כרטיס אשראי, עד 5 תשלומים ללא ריבית. טיולים מאורגנים לקבוצות לחו”ל יסובסדו לחברי 
איפ”א עד לגובה של 10% מעלות העסקה. נופשונים לקבוצות בארץ יסובסדו השנה עד ל- 100 ₪ )חד פעמי( מעלות העסקה לחברי איפ”א ועד ל-50 איש בסניף 
)כלומר כל סניף יסובסד(; למען הסר ספק - חבר איפ”א יהיה זכאי לסבסוד פעם אחת במהלך שנת הפעילות. להלן מס’ הצעות לעונת הקיץ לטיולים מאורגנים 
למס’ יעדים אטרקטיביים בחו”ל, לרבות טיולי בר מצווה למשפחות, אשר יפורסמו באתר איפ”א, ביחידות המשטרה, בביטאון איפ”א ובאמצעות יו”ר הסניפים.  כל 
הפעילויות המוצעות על ידינו מיועדות לקבוצות מאורגנות )מינימום 40 איש(. כידוע תחום התיירות הינו דינמי ביותר, על כן מומלץ לבדוק היטב את כל ההצעות 

לפני חתימה ואישור הזמנה. ההרשמה תתבצע באמצעות יו”ר הסניפים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לח”מ.

חברי איפ”א... אפשר לארוז את המזוודות!

www.ipa-israel.org.il            טלפון קשרי תעופה: 03-5207000

ו/או  טובה  תיירות  דרגת  מלון  בבתי  פנסיון  חצי  האירוח:  בסיס 
כניסה  דמי  כולל  וביקורים  טיולים  סיורים,  שכר.  טיסות  ראשונה. 
בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים, 

מדריך בכיר ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 735 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד:  662 $  
תוספת ליחיד בחדר :  150 $   

טיול כוכב כפול 
מאורגן לרומניה

6 לילות/7 ימים

מועדי היציאה
8.9.11 ,4.9.11 ,25.8.11 ,23.8.11 ,27.7.11 ,7.7.11

בסיס האירוח: לינה+ ארוחת בוקר בבתי מלון בדרגת תיירות טובה.  
הביקור,  לאתרי  כניסה  דמי  כולל  וביקורים  סיורים  שכר.  טיסות 
אוטובוס תיירים נח וממוזג, תשר לנותני שירותים בחו”ל, מדריך בכיר 

ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי:  890 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 801 $  
תוספת ליחיד בחדר : 185 $   

צפון איטליה
והדולמיטים

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
7.9.11 ,23.8.11 ,28.7.11

בסיס האירוח: חצי פנסיון בבתי מלון דרגת תיירות טובה.
טיסות שכר. סיורים וביקורים כולל דמי כניסה לאתרים, אוטובוס 

תיירים נח וממוזג, תשר לנותני שירותים בחו”ל, מדריך בכיר 
ומנוסה מצוות “דרך החופש”.

מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 885 $ עלות: 
מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 797 $  

תוספת ליחיד בחדר: 165 $   

ברצלונה
וקוסטה בראווה

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
28.8.11  ,12.7.11  ,11.7.11  ,28.6.11

טיולים מאורגנים ליעדים נוספים בשיתוף פעולה בינלאומי בין סניפי איפ"א בעולם

בכוונתנו לארגן השנה טיולים מאורגנים ליעדים כמפורט:  * קפריסין  * פולין  * אוקראינה / אומן  * הונגריה  * רומניה * בולגריה
על מנת להוזיל עלויות לחברי איפ"א, אנו מנהלים משא ומתן עם סניפי איפ"א המקומיים בתקווה לקבל עלויות מוזלות של שירותי הקרקע.

מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.  *קבוצה מותנית במינימום 40 נוסעים.  כל הקודם זוכה!

מאחל לכולם ניצול נעים של הפנאי וחופשות מהנות. 
בברכת שירות תוך ידידות,

אלכס זלקוביץ, רכז נסיעות
בשם נשיאות איפ”א ישראל 

טיסות  ראשונה.  בדרגה  מלון  בבתי  פנסיון  חצי  האירוח:  בסיס 
שכר. סיורים וביקורים כולל דמי כניסה לאתרים, אוטובוס תיירים 
ומנוסה  בכיר  מדריך  בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח 

מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 1,155 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 1,040 $  
תוספת ליחיד בחדר : 215 $   

עיניים ירוקות
סלובניה וקרואטיה

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
13.10.11  ,1.9.11 

טיול במגפיים
רומא ומרכז איטליה למשפחות

6 לילות / 7 ימים

מועדי היציאה
4.8.2011  ,14.7.2011

מלון  בבתי  קר  מזנון  בסגנון  בוקר  ארוחת   + לינה  האירוח:  בסיס 
מדרגת תיירות ראשונה. טיסות שכר. סיורים, טיולים וביקורים כולל 
תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים/פארקים,  כניסה  דמי 

לנותני שירותים בחו”ל, מדריך ישראלי מקצועי ומנוסה.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי: 1,080 $ עלות: 
מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 972 $  

מחיר לילד )02-12(: 830 $ , מחיר לילד )12-16(: 910 $   

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים

המחיר מותנה במינימום 40 נוסעים

או  ראשונה  דרגה  מלון  בבתי  בוקר  וארוחת  לינה  האירוח:  בסיס 
תיירות טובה. טיסות שכר. סיורים, טיולים וביקורים כולל דמי כניסה 
בחו”ל,  שירותים  לנותני  תשר  וממוזג,  נח  תיירים  אוטובוס  לאתרים, 

מדריך בכיר ומנוסה מצוות “דרך החופש”.
מחיר לבת זוג/אורח בחדר זוגי:   725 $ עלות: 

מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד: 653 $  
תוספת ליחיד בחדר :  195 $   

מאורגן לבולגריה -  
שום פלפל ושמן זית כולל חולות הזהב

7 לילות / 8 ימים

מועדי היציאה
16.8.11  ,2.8.11

טיולים מאורגנים לקבוצות לחו”ל יסובסדו השנה לחברי איפ”א עד לגובה של 10% מעלות העסקה
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טיול במגפיים - רומא ומרכז איטליה למשפחות
6 לילות / 7 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים:
רומא	-	סיור	עיר,	מוזיאון	הילדים;	פארק	המים	זומארין;	הפארק	
הלאומי	אברוצו;	פארק	השעשועים	ריינבו	מג'יקלנד;	פירנצה	-	
סיור	עיר;		פארק	השעשועים	מיראבילנדיה;		איטליה	מינאטורה
המחיר כולל:	טיסת	שכר	זר	ת"א	-	רומא	-	ת"א	כולל	מסי	נמל	

והיטל	בטחון	)נכון	ליום	ה-11.05.11(
6	לילות	במלון	מדרגה	ראשונה	//	תיירות	טובה	בחדרים	זוגיים	
ממוזג	 תיירים	 אוטובוס	 קר,	 מזנון	 בסגנון	 בוקר	 ארוחת	 כלכלה:	
וכניסות	לאתרים	כמפורט	 ונוח	לביצוע	התכנית,	סיורים,	טיולים	
בתכנית	הטיול,	טיפים	לנותני	שירותים	בחו"ל	)לא	כולל	סבלות	

והמדריך	הישראלי(	מדריך	ישראלי	מקצועי	ומנוסה	
המחיר אינו כולל: ביטוחים	כל	שהם		

*כפוף	 נוסעים.	 	40 במינימום	 מותנים	 ויציאתו	 הטיול	 *מחיר	
מבית	 המאורגנים	 	- החופש	 דרך	 חברת	 של	 הכללים	 לתנאים	

קשרי	תעופה.	*ט.ל.ח.
רשימת המלונות ו/ או דומה:

כתובת אינטרנטמלון*אזור

/IDEA 4www.ideahotel.it/web/guest*רומא
idea-hotel-roma-cinecitta

HOLIDAY INN S.LAZZARO 4www.hisanlazzaro.it*בולוניה

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם בדרגת תיירות 
ראשונה רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

יום 1: תל אביב - רומא 
נצא	 ההגעה	 עם	 לרומא.	 נטוס	 גוריון	 בן	 ע"ש	 התעופה	 מנמל	
מרכזה	 	- רומנו	 הפורום	 	 את	 נראה	 ברומא.	 סיור	 יום	 לחצי	
הרוחני,	הכלכלי	והתרבותי	של	רומא	העתיקה,	נמשיך	לתצפית	
על	הקולוסיאום,	מהמושלמים	שבין	האמפיתיאטראות	הקיימים	
כיום,	בו	נלחמו	בעלי	חיים	ובני	אדם	אלה	באלה.	נמשיך	לביקור	
בעולם,	 והקדושה	 הגדולה	 בכנסייה	 נסייר	 הוותיקן.	 במדינת	
שעוצבה	 לה	 הסמוכה	 המרשימה	 ובכיכר	 פטרוס	 סאן	 כנסיית	

בידי	ברניני.	
נמשיך	לביקור	מרתק	במוזיאון	הילדים	שברומא	המאפשר	לילדים	
וידידותית.	 פשוטה	 המבוגרים	בצורה	 מעולם	 התנסויות	 לחוות	
יוכלו	להדפיס	כסף,	לערוך	קניות	בסופרמרקט,	להגיש	 הילדים	
עניינים	 ושאר	 וטכנולגיים	 אקולוגיים	 נושאים	 חדשות,	לחקור	

שברומו	של	עולם.

)ZOOMARINE( יום 2: פארק זומארין
לפנינו	יום	של	הנאה	בפארק	זומרין	המשלב	בצורה	נפלאה	בין	
הזוחלים	 העופות	האקזוטים,	 נראה	את	 החי.	 לעולם	 הים	 עולם	
המים	 אטרקציות	 וממגוון	 דולפינים	 ממופע	 	 נהנה	 והיונקים,	

קפיצות	 של	 ומופע	 מגלשות	 הרים,	 רכבת	 בריכות,	 שבמקום:	
אקרובטיות	למים	וסרטים	בתלת	מימד	המוקרנים	במקום.		

יום 3: פארק אברוצו - מסע בעקבות הדובים
של	 הלאומי	 בפארק	 הטבע	 בחיק	 בילוי	 של	 נפלא	 ליום	 נצא	
מרומא,	 נסיעה	 כשעה	 של	 במרחק	 הנמצא	 הפארק,	 אברוצו.	
בתחומי	 השנה.	 עונות	 בכל	 ועניין	 בילוי	 אפשרויות	 מגוון	 מציע	
ביותר	של	 הגבוהה	 הפסגה	 את	 היתר,	 בין	 למצוא	 ניתן	 הפארק	
רכס	האפנינים	ואת	הקרחון	הדרומי	ביותר	של	אירופה.	נחלוף	על	
פני	עיירות	מימי	הביניים,	מנזרים	ואגמים.	בלוויית	מדריך	מוסמך	
של	הפארק	נצא	לטיול	שבמהלכו	נלמד	על	החי	והצומח	הייחודי	
מזלנו	 יתמזל	 ואם	 במקום	 החיים	 הדובים	 אחר	 נחפש	 למקום.	

נוכל	לצפות	בהם	מקרוב.	

)RAINBOW MAGICLAND PARK( יום 4:  פארק ריינבו מג'יקלנד
את	היום	נקדיש	לפארק	השעשועים	הענק	שנפתח	השנה	ליד	
רומא	ריינבו	מג'יקלנד	והוא	הגדול	מסוגו	באיטליה.		סה"כ	מציע	
הפארק	35	אטרקציות	ומתקנים,	שייט	מהיר	במורד	נהר,	סירות	
עפות,	זירת	החלקה	על	הקרח,	פלנטריום	וכן	שפע	מסעדות.	יום	

של	הנאה	והתרגשויות	לגדולים	ולקטנים.
הקניות	 במרכז	 נבקר	 זמן,	 לנו	 ויוותר	 ובמידה	 הביקור	 בתום	

VALMONTONE	שליד	הפארק	והוא	מהגדולים	באזור.		

יום 5: פירנצה  
אנו	בדרכנו	לפירנצה,	העיר	אשר	למטענה	התרבותי	אין	מתחרים.	
"דלתות	 עם	 הטבילה	 בית	 הכנסייה,	 ובה	 הדואומו	 בכיכר	 נסייר	
כיכר	 אל	 היפים	 ברחובות	 נצעד	 הפעמונים.	 ומגדל	 העדן"	 גן	
הסיניוריה,	"מוזיאון	פתוח"	של	פסלי	אמנים	מפורסמים	ומבנים	
מעל	 הבנוי	 וקיו"	 "פונטה	 המפורסם	 הגשר	 את	 נחצה	 יפהפיים.	

נהר	הארנו	החוצה	את	העיר.
בשעות	הערב	המוקדמות	נגיע	ללינה	באזור	בולוניה.

)MIRABILANDIA(	יום 6: מירבילנדיה
יום	נוסף		של	הנאה	שלמה	בפארק	מירבילנדיה	המושקע	ועתיר	
הסוגים	 מכל	 והמתקנים	 המופעים	 משפע	 נהנה	 האטרקציות.	
בין	 תלויות	 הרים	 רכבות	 	 הגילאים.	 בכל	 הרפתקאות	 -לאוהבי	
ברמות	 ומגלשות	 בריכות	 שדים,	 מופע	 אבובים,	 וארץ,	 שמים	
סרטים	 ריקודים,	 אקרובטיקה,	 ממופעי	 נהנה	 שונות.	 ודרגות	

בתלת	מימד	-	והאדרנלין	בשיאו.

יום 7:	איטליה מיניאטורה - רומא 	
איטליה	 	- המגף	 בארץ	 טיולנו	 של	 מסכם	 לביקור	 נצא	 הבוקר	
אטרקציות	 שפע	 מלבד	 שבו	 שעשועים	 פארק	 	- מיניאטורה	
דגמים	מוקטנים	של	273	אתרים	מפורסמים	באיטליה.	נטייל	בין	
אתריה	הממוזערים	של	המדינה	המקסימה	כאשר	גולת	הכותרת	
ניתן	לשוט	בסירה	 היא	אזור	מיוחד	שעוצב	כ'ונציה	הקטנה',	בו	

ב'תעלה	הגדולה'	בין	בנייניה	המוקטנים	של	העיר.
נמשיך	בנסיעה	לשדה	התעופה	שליד	רומא		לטיסה	חזרה	לתל-אביב

את  בהכרח  לא  אך  הביקור  אתרי  את  מתאר  המסלול  חשוב! 
הביקורים  בסדרי  שינויים  ייתכנו  הימים.  סדר  או  הנסיעה  כיוון 

והלינות. חלק מהטיסות ייתכן ויצאו ליעד אחר בצפון איטליה.

שום, פלפל ושמן זית - בולגריה
7 לילות / 8 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים: 
בורובץ,		 רילה,	 מנזר	 סופיה,	 	 ארבנסי,	 כפר	 טרנובו,	 וליקו	 שומן,	

פלובדיב,	סטרה	זגורה,	נסבר,	ורנה	וחולות	הזהב.		
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המחיר כולל: טיסות	שכר	ישירות	לורנה.	מסי	נמל,	דלק	וביטחון		
דרגת	 ו/או	 ראשונה	 דרגה	 מלון	 בתי	 	.)11/05/2011 ליום	 )נכון	
תיירות	טובה,	סיורים	וביקורים	כולל	דמי	כניסה	כמפורט	בתוכנית,	

אוטובוס	תיירים	נוח	וממוזג.
כלכלה:	ארוחת	בוקר,	תשר	לנותני	שירותים	בחו"ל,	מדריך	בכיר	

ומנוסה	מצוות	דרך	החופש.	
אישי,	 אופי	 בעלות	 והוצאות	 נוסעים	 ביטוח	 כולל:  אינו  המחיר 
העברות	ונסיעות	מעבר	למצוין	בתכנית	ומעבר	לשעות	עבודת	הנהג	

בהתאם	לחוקי	האיחוד	האירופאי.
*כפוף	 נוסעים.	 	40 במינימום	 מותנים	 ויציאתו	 הטיול	 *מחיר	
מבית	 המאורגנים	 	- החופש	 דרך	 חברת	 של	 הכללים	 לתנאים	

קשרי	תעופה.

יום 1: תל אביב - ורנה - שומן
ניפגש	בשדה	התעופה	בן	גוריון	ונטוס	לורנה	שלחוף	הים	השחור.	עם	
ההגעה	ניסע	למלוננו	בשומן,	עיר	שהיא	מרכז	תעשייתי	ותרבותי.	

יום 2:	שומן - וליקו טרנובו - סופיה
נצא	לביקור	בעיר	שומן.	נבקר	בפסל	"מדרסקי	קוניק"	-	הפרש	
על	הסוס	ונראה	את	המונומנט	לזכר	הברון	הירש.	נמשיך	לויליקו	
הינטרה.	 נהר	 גדת	 שעל	 בולגריה	 של	 העתיקה	 בירתה	 טרנובו,	
נבקר	 האבן.	 ובתי	 הצרות	 הסמטאות	 בין	 העתיקה,	 בעיר	 נטייל	
בכפר	ארבנסי,	ששימר	את	אופיו	מהמאה	ה-15	ובו	נראה	אומנים	
בעבודתם	וחנויות	המתמחות	בעבודות	יד	בולגריות.	לקראת	ערב	

נגיע	לסופיה	-	בירת	בולגריה.	

יום 3:	סופיה	
הבוקר	נצא	לסיור	בעיר	סופיה.	נראה	את	קתדראלת	אלכסנדר	
נבסקי,	שנבנתה	לאות	תודה	לצאר	הרוסי	אלכסנדר	השני.	נראה	
את	בית	הנבחרים	ואת	התיאטרון.	נתעכב	ליד	כנסיית	סנט	ג'ורג'	
ומשם	דרך	ארמון	המלך,	נגיע	אל	בית	הכנסת	המרכזי	של	העיר.	
בערב	יוכלו	המעוניינים		לצאת	)בתשלום(	לארוחת	ערב	הכוללת	

מופע	פולקלור	ושירה	בולגרית	בסגנון	"חנצ'ה".			

יום 4:	מינזר רילה - בורובץ - פלובדיב
המצוי	 המפורסם,	 רילה	 מנזר	 אל	 נצא	 הבוקר	 ארוחת	 לאחר	
אונסקו.	 ארגון	 של	 לשימור	 העולמית	 המורשת	 אתרי	 ברשימת	
יפים	 וקיר	 תקרה	 בציורי	 ומעוטר	 ה-10	 במאה	 נבנה	 המנזר	
ונראה	גם	את	המטבח	במקום	 בו	 ושמורים	להפליא.	אנו	נבקר	
נמשיך	 	 במנזר.	 שחיו	 הנזירים	 את	 המטבח	ששירת	 את	 ונראה	
הרילה,	 הרי	 שברכס	 בורובץ	 ההררית	 הקיט	 עיירת	 אל	 בדרכנו	
עצי	 בין	 רגלית	 נטייל	 שבו.	 הרבים	 הסקי	 במסלולי	 המפורסם	
ניסע	 הביקור	 בתום	 במקום.	 הצלול	 מהאוויר	 ונהנה	 האשוח	

למלוננו	שבפלובדיב.	

יום 5:	פלובדיב
הבוקר	נצא	לפלובדיב,	העיר	השנייה	בגודלה	בבולגריה,	השוכנת	על	
שלוש	גבעות	בעמק	נהר	מריצה	ומשמשת	כמרכז	חקלאי	ותעשייתי	
את	 נראה	 משוחזרים,	 עץ	 בתי	 בה	 העתיקה	 בעיר	 נבקר	 גדול.	
התיאטרון	הרומי	והמסגד	הגדול	ונטייל	במדרחוב	היפה	של	העיר.		

יום 6:	סטרה זגורה - נסבר -  ורנה
היום	נמשיך	לחופי	הים	השחור,	לעיר	הקיט	ורנה.	בדרך	נעצור	
אירופה	 של	 העתיקות	 מהמושבות	 אחת	 זגורה,	 סטרה	 בעיירה	
והידועה	ברחובותיה	הישרים	ובעצי	הטיליה	הרבים	שבה.	נמשיך	
לנסבר,	אחת	העיירות	הציוריות	בבולגריה.	נסתובב	בין	סמטאות	
שרידי	 חמר,	 לבני	 עשויות	 קטנות	 כנסיות	 ציוריים,	 בתים	 צרות,	
טיפוסי,	 בולגרי	 אוכל	 של	 מסעדות	 מרשימים,	 ביזנטיים	 מבנים	
מקום	 מכל	 הנשקף	 הים	 מראה	 ובעיקר	 קפה	 בתי	 רחוב,	 דוכני	

בתום	הביקור	נצא	צפונה	לאורך	חופי	הים	השחור	אל	עיר	הקיט	
ורנה	שלחוף	הים	השחור.	

יום 7:	ורנה
לאחר	ארוחת	הבוקר	נצא	לסיור	פנוראמי	בעיר:	נראה	את	פארק	
במתחם	 נבקר	 בהמשך	 הלאומי.	 והתיאטרון	 הקתדראלה	 הים,	
הזהב",	 ב"חולות	 לסיור	 נצא	 בערב	 	 חנויותיו.	 שלל	 על	 "מטרו"	
עצים	 עם	 גבעות	 בו	 בבולגריה	 והמרהיבים	 מהיפים	 קיט	 אתר	
וחופים	לבנים-זהובים	לצד	ים	כחול.		נצעד	לאורך	הטיילת	היפה	

שאורכה	כ-	4	קילומטר.

יום 8:	ורנה - תל אביב
בהתאם	לשעת	הטיסה	נצא	אל	נמל	התעופה	של	ורנה	לטיסתנו	

לישראל.
את  בהכרח  לא  אך  הביקור,  אתרי  את  מתאר  המסלול  חשוב: 
סדר הביקורים ו/או הלינות. חלק מהקבוצות יעשו את המסלול 

בכיוון ההפוך. אין אפשרות לאדם שלישי בחדר. 

רשימת המלונות ו/ או דומה:

כתובת אינטרנטמלון*עיר

 SHUMEN 4www.en.hotel-shumen.com*שומן

.PRINCESS 5www.dedeman.com/Sofia*סופיה
aspx#here

/NOVOTEL 5www.plovdivhotels.com*פלובדיב
novotel.shtml

.GOLDEN TULIP  4www.goldentulipvarna*ורנה
com

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגה ראשונה 
ו/או תיירות טובה. רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד 

היציאה. ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 
פרטי טיסה )בכפוף לשינויים אפשריים(:

תל אביב - ורנה        המראה: 12:30  נחיתה: 15:00
ורנה - תל אביב        המראה: 09:00  נחיתה: 11:30

ברצלונה וקוסטה בראווה
6 לילות / 7 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים:
שדרות	 הגותי,	 הרובע	 גואל,	 פארק	 ז'ואיק,	 מונט	 ברצלונה:	
דאלי	 מוזיאון	 פיגראס:	 היהודי	 המוזיאון	 חירונה:	 הראמבלס	

קוסטה	דל	בראווה	טוסה	דל	מאר	מונטסרט	
המחיר כולל: טיסות	ת"א	-	ברצלונה	-	ת"א	כולל	מסי	נמל,	דלק	
וביטחון	)נכון	ליום	11/05/2011(.	בית	מלון	בדרגת	תיירות	טובה	ו/
או	ראשונה	בקוסטה	בראווה,	לינה	וחצי	פנסיון	בקוסטה	בראווה
אוטובוס	 בתכנית,	 כמפורט	 כניסה	 דמי	 כולל	 וביקורים	 סיורים	
תיירים	נוח	וממוזג,	תשר	לנותני	שירותים	בחו"ל	)למעט,	המדריך	

הישראלי(,	מדריך	בכיר	ומנוסה	מצוות	דרך	החופש.
המחיר אינו כולל: ביטוח	נוסעים	)אנו	ממליצים	על	ביטוח	ביטול	
טיול(,	הוצאות	בעלות	אופי	אישי,	טיפ	למדריך	הישראלי	)מקובל	

לתת	בין	2-3	יורו	ליום	טיול	לאדם(.
Divide	-	יציאה	או	חזרה	בטיסה	במועד	שונה	מכלל	הקבוצה-	

הכמות	מוגבלת	ומותנית	בהרשמה	לטיול.
ומעבר	לשעות	עבודת	 ונסיעות	מעבר	למצוין	בתכנית	 העברות	

הנהג	בהתאם	לחוקי	האיחוד	האירופאי.
כל	שינוי	במסי	הנמל	ו/או	היטלי	הדלק	מעבר	לתאריך	11/05/2011	
במידה	ויעלו	מחירי	הטיסות	עקב	ייקור	דלק	או		יתייקרו	המסים,	

ישתנה	המחיר	בהתאם.

ל
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ח
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לי
טיו
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כללי:
זוהי	הצעת	מחיר	-	לא	נעשו	הזמנות	לטיסות	ושירותי	קרקע.

בזמן	 תקף	 אינו	 *המחיר	 איש.	 	40 למינימום	 נטו	 הינו	 *המחיר	
חגים	ותערוכות	בארץ	ובחו"ל.	*המחיר	בשקלים	ישולם	לפי	שער	
החליפין	ביום	התשלום.	*כפוף	לתנאים	הכללים	של	חברת	דרך	

החופש	-	המאורגנים	בשבילך

רשימת המלונות ו/ או דומה :

כתובת אינטרנטמלון*עיר

קוסטה	
FENALES GARDEN 4www.fenalsgarden.com*בראווה	

ו/או  ראשונה  מדרגה  הינו  ברמתו(  לו  דומה  )או  הנ"ל  *המלון 
מועד  לפני  תסופק  הסופית  המלונות  רשימת  טובה.  תיירות 

היציאה. ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון.

יום 1:	תל אביב - ברצלונה
בשעות	הבוקר	נטוס	לברצלונה.	עם	ההגעה	נערוך	סיור	פנורמי	
בברצלונה,	בירת	חבל	קאטלוניה	ומהערים	התוססות	של	אירופה.	
המודרניסטית	 בארכיטקטורה	 נובע	 העיר	 של	 הקסם	 עיקר	
נוכחותה	 את	 להחמיץ	 יכול	 לא	 בעיר	 מבקר	 וכל	 לה	 הייחודית	
הגאון	 האדריכל-האמן	 עם	 העיר	 מזוהה	 מכל	 יותר	 הבולטת.	
אנטוניו	גאודי	שנולד,	חי,	יצר	ונפטר	בברצלונה.	נראה	את	כיכר	
הסיור	 בתום	 קטלוניה.	 וכיכר	 הרמבלס	 ז'ואיק,	 מונט	 אספניה,	

העברה	למלון.

יום 2:	ברצלונה
אל	 נעלה	 נכיר	את	אתריה	המרכזיים.	 מודרך	בברצלונה	 בסיור	
תצפית	 וממנו	 מבצר	 שבראשו	 היהודים	 הר	 	- ז'ואיק"	 ה"מונט	
יפה	על	העיר.	נראה	את	הכפר	האולימפי	ואת	כנסיית	"סגרדה	
פמיליה"	-	המשפחה	הקדושה,	אשר	בנייתה	החלה	בשנת	1883	
והופסקה	בשל	מותו	הפתאומי	של	גאודי	ב-1926	בתאונה.	נבקר	
בפארק	גואל	עם	המבנים	המיוחדים-	אשר	נראה	כאילו	נלקח	
מתוך	סיפורי	אגדות.	נבקר	ברובע	הגותי	עמוס	הסמטאות,	המבנים	
	- הראמבלס	 בשדרות	 נסיים	 המדהימה.	 והקתדרלה	 הגותיים	
דוכנים,	 לאורכו	 בברצלונה	 ביותר	 והמתוייר	 המפורסם	 הרחוב	

חנויות,	מופעי	רחוב,	בתי	קפה	ומסעדות	לרוב.

יום 3:	חירונה - פיגראס
בבוקר	נבקר	בחירונה,	עירו	של	הרמב"ן	השוכנת	על	מצוק	מעבר	
למפגש	של	שני	נהרות.	נסייר	בעיר	העתיקה	המוקפת	חומות.	בין	
הסמטאות	הצרות	נראה	את	הקתדרלה	המרשימה	אשר	נבנתה	
במשך	מאות	שנים.	נבקר	במוזיאון	היהודי,	מהמוזיאונים	היפים	
אשר	 הקהילה	 של	 ההיסטוריה	 את	 המתעד	 בעיר,	 והמיוחדים	
ישבה	במקום	מהמאה	ה-9	ועד	לגירוש	ספרד.		נמשיך	לפיגראס,	
עיר	הולדתו	של	סלוואדור	דאלי	-	האמן	הסוריאליסטי	המפורסם	
מעניין.	 במבנה	 השוכן	 דאלי	 במוזיאון	 נבקר	 בעיר.	 נולד	 אשר	
המבנה	משנת	1850	עלה	באש	בעת	מלחמת	האזרחים,	ושופץ	
של	 נרחב	 אוסף	 במקום	 כמוזיאון.	 להכשירו	 מנת	 על	 לאחריה	
יצירות	העוקב	אחר	הקריירה	האמנותית	של	"מלך	הסוריאליזם"	

על	פני	תקופותיה	השונות.

יום 4:	חופשי )בסאלו- קאסטלפוליט - אמפוריה בראווה (
יום	חופשי.	המעוניינים	יוכלו	לצאת	)בתוספת	תשלום(	ליום	טיול	
בבסאלו	,קסטלפוליט	ואמפוריה	בראווה	.בסאלו	היא	עיירת	ימי	
ביניים	אשר	רוב	בתיה	בנויים	אבן	בצבע	קרם.	העיירה	ממוקמת	
ברחובות	 נלך	 מבוצר.	 לגשר	 מתחת	 פלוביה	 נהר	 גדות	 על	
נמשיך	 במקווה.	 נבקר	 שם	 העתיק,	 היהודי	 לרובע	 עד	 הצרים	
כקמ"ר	 ושטחו	 תושבים	 ב-1000	 בו	 קטן	 כפר	 	- לקסטלפוליט	

בלבד,	עובדה	ההופכת	אותו	לאחד	הכפרים	הקטנים	בקטלוניה.	
לבתי	הכפר	אריחים	ורודים	והוא	ממקום	בקצה	לוע	וולקני.		משם	
נופש	שהפכה	 	עיר	 ונציה	הספרדית,	 ניסע	לאמפוריה	בראווה-	
והוצפו	במי	 פופולרית	בזכות	רשת	תעלות	מלאכותיות	שנחפרו	

ים		ובתי	הנופש	שבה	בנויים	על	גבי	איים

יום 5:	קוסטה בראווה / טוסה דל מר
רצועת	 	- בראווה	 קוסטה	 של	 החוף	 לאורך	 טיול	 נערוך	 היום	
החוף	המשתרעת	לאורך	כ-150	ק"מ.	פירוש	השם	הוא	"החוף	
החוף.	 קו	 שעל	 המפותלות	 והדרכים	 הסלעים	 שם	 על	 הפראי"	
שלוחות	הרי	הפירנאים	מגיעות	עד	לקו	המים	ולשונות	ים	כחולות	
כפרי	 ממוקמים	 הזעירים	 המפרצים	 בין	 היבשה.	 לתוך	 חודרות	
יצרו	 הספרדי	 והמזג	 המיוחדת	 האווירה	 הצלולים,	 דייגים.	המים	
המעוניינים	 יוכלו	 בערב	 רבה.	 פופולאריות	 הזו	 החוף	 לרצועת	

לצאת	)בתשלום(	לערב	פלמנקו	צועני.	

יום 6:	מונטסרט
ניסע	למונטסרט,	מנזר	ענק	המתנשא	מעל	צוקים	תלולים.	זהו	
המרכז	הדתי	והתרבותי	החשוב	ביותר	בקטלוניה	ואחד	המנזרים			
הבנדיקטיים	החשובים	בעולם.	במקום	נמצא	פסל	המדונה	השחורה,	
	פטרוניתה	של	קטלוניה.	המסורת	מספרת	שפטרוס	הביא	למקום	
מריה	 התגלתה	 יותר	 מאוחר	 ישו.	 של	 צליבתו	 לאחר	 מריה	 את	
בדמות	המדונה	השחורה.	אלפי	עולי	רגל	מגיעים	מרחבי	אירופה	
כולה	לסגוד	לדמותה	של	המדונה	המונצחת	בפסל	עץ	12,	שלפי	

האגדה	התגלה	במערה	על	ידי	רועי	צאן.

יום 7: 	קוסטה בראווה - ברצלונה- תל אביב
היום	אנו	נפרדים	מקוסטה	בראווה	ונוסעים	לשדה"ת	בברצלונה	
לטיסתנו	חזרה	לישראל.	ככל	שיותיר	לנו	הזמן	נוכל	ליהנות	מזמן	

חופשי	במקום.
חשוב!  - המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את 

כוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים.

צפון איטליה והדולומיטים
6 לילות / 7 ימים

הטיול כולל ביקורים באתרים הבאים:
Pאגם	 בוואפורטו	 שייט	 ונציה:	 ויצ'נזה	 פאדובה	 סירמיונה	 ורונה	
דל	 באסנו	 חופשי(	 )יום	 מלצ'זינה	 גארדה,	 דל	 ריבה	 גארדה,	

גראפה	מארוסטיקה	הרי	הדולומיטים	Pמילאנו
נמל,	 מסי	 כולל	 שכר	 בחברת	 בינלאומיות	 טיסות	 כולל:  המחיר 
דלק	וביטחון	)נכון	ליום	11/05/2011(.	בית	מלון	בדרגת	תיירות	
כניסה	 דמי	 כולל	 וביקורים	 סיורים	 בוקר.	 וארוחת	 לינה	 טובה,	
לנותני	 תשר	 וממוזג.	 נוח	 תיירים	 אוטובוס	 בתכנית,	 כמפורט	
שירותים	בחו"ל	)למעט	סבלות	והמדריך	הישראלי(.	מדריך	בכיר	

ומנוסה	מצוות	דרך	החופש.
המחיר אינו כולל: ביטוח	נוסעים	)אנו	ממליצים	על	ביטוח	ביטול	
טיול(,	הוצאות	בעלות	אופי	אישי,	טיפ	למדריך	הישראלי		)מקובל	
מעבר	 ונסיעות	 העברות	 לאדם(.	 טיול	 ליום	 יורו	 	2-3 בין	 לתת	
לחוקי	 בהתאם	 הנהג	 עבודת	 לשעות	 ומעבר	 בתכנית	 למצוין	
האיחוד	האירופאי.	כל	שינוי	במסי	הנמל	ו/או	היטלי	הדלק	מעבר	
ייקור	 עקב	 הטיסות	 מחירי	 ויעלו	 במידה	 	11/05/2011 לתאריך	

דלק	או		יתייקרו	המסים,	ישתנה	המחיר	בהתאם.
כללי:

זוהי	הצעת	מחיר	-	לא	נעשו	הזמנות	לטיסות	ושירותי	קרקע.
חגים	 בזמן	 תקף	 אינו	 *המחיר	 איש.	 	45 למינימום	 *המחיר	
שער	 לפי	 ישולם	 בשקלים	 *המחיר	 ובחו"ל.	 בארץ	 ותערוכות	
החליפין	ביום	התשלום.	*כפוף	לתנאים	הכללים	של	חברת	דרך	
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החופש	-	המאורגנים	בשבילך
רשימת המלונות ו/ או דומה :

כתובת אינטרנטמלון*אזור

Hotel Nh Tiepolo 4www.nh-hotels.com/NHTiepolo*ויצ'נזה

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגת תיירות 
היציאה.  מועד  לפני  תסופק  הסופית  המלונות  רשימת  טובה. 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

יום  1:		תל אביב - ורונה - סירמיונה	
ניסע	 הנחיתה	 עם	 לורונה.	 נטוס	 גוריון	 בן	 ע“ש	 התעופה	 מנמל	
בתוך	 יבשה	 בלשון	 השוכנת	 סירמיונה	 הנופש	 בעיירת	 לביקור	
אגם	גארדה	ומוגנת	על	ידי	חומה	ומבצר	עתיק.	נשוטט	בסמטאות	
נמשיך	 הגלידה	המפתות.	 ערימות	 בין	 התיירים	 העיירה	שוקקת	
ויוליה,	זוג	האוהבים	הרומנטי-	 לביקור	בורונה	עירם	של	רומיאו	
טראגי.	נראה	את	הארנה	בה	נערכים	בקיץ	מופעי	אופרה	תחת	
כיפת	השמיים,	את	כיכר	השוק	הרומי,	את	קברי	משפחת	האצולה	
סקליג‘רי	ונצפה	אל	המרפסת	המפורסמת	בחצר	ביתה	של	יוליה.	

בתום	הביקור	ניסע	למלוננו.

יום  2:	פאדובה - ויצ'נזה
הבוקר	נצא	לפאדובה,	נתחיל	את	ביקורנו	בבזיליקת	איל-סנטו,	
אליה	עולים	לרגל	צליינים.	נסתובב	בכיכר	התבלינים	וכיכר	הפירות	
ופיאצה	פרוטה(,	הכיכרות	המרכזיות	השוקקות	 )פיאצה	ארבה	
ונראה	גם	את	קפה	פדרוקי	המפורסם.	נתרשם	מהאוניברסיטה	
העתיקה,	הפעילה	מאז	1222	ובה	לימד	גלילאו	במאה	ה	-16	.	
נסייר	באזור	הגטו	הישן	ולא	נחמיץ	את	הכיכר	מוקפת	הפסלים,	
אשר	נקראת	ע“ש	יצחק	רבין.		נמשיך	לביקור	בויצ'נזה	"עירו	של	
אדם	אחד“	אדריכל	הרנסנס	אנדראה	פאלאדיו	שתיכנן	מבנים	
שמו	 על	 כמובן	 הנקרא	 הראשי,	 במדרחוב	 נסייר	 בעיר.	 רבים	
ובכיכר	המרכזית,	פיאצה	סיניורי,	נפגוש	את	האדריכל	עצמו	)או	

לפחות	את	פסלו(.	בתום	הביקור	נשוב	למלוננו.

יום 3:	ונציה	
והתעלות,	אחת	הערים	 עיר	הגשרים	 בונציה,	 נצא	לביקור	 היום	

היפות	בעולם.	
בסמטאות	 נהלך	 המקומי,	 המים	 אוטובוס	 בוואפורטו,	 נשוט	
ובכיכר	 הצרות,	נראה	את	הגטו	היהודי	העתיק	מהמאה	ה	-16	
סן	מרקו	-	כיכר	היונים.	נראה	את	קתדראלת	סן	מרקו	את	מגדל	
הפעמונים	-	הקמפנילה,	את	ארמון	הדוג‘ים,	ואת	גשר	האנחות.	
המעוניינים	יוכלו	לערוך	)בתשלום(	לערוך	שייט	רומנטי	בגונדולה	

או	לשוט	לבוראנו	-	אי	התחרה	ו/או	מוראנו	-		אי	הזכוכית.

יום 4:	חופשי )אגם גארדה - ריבה דל גארדה - מלצ'זינה(
יום	חופשי.	היום	יוכלו	המעוניינים	לצאת	לביקור	בעיירות	מקסימות	
בצפון	אגם	גארדה.	נפתח	בריבה	סול	גארדה,	העיירה	הצפונית	
נמשיך	 בעבר.	 האוסטרי	 השלטון	 השפעת	 ניכרת	 בה	 באגם,	
למלצ‘זינה	השוכנת	במזרח	האגם,	למרגלות	הר	באלדו.	נשוטט	
בסמטאות	הצרות	מרוצפות	האבן	בין	הבתים,	החנויות	והתיירים	
בריבה- בנסיעה	 נמשיך	 המים.	 מול	 הרגועה	 מהאווירה	 וניהנה	
את	 האגם.	 במזרח	 העיירות	 בין	 העוברת	 החוף	 דרך	 סטרדה,	
שארית	הזמן		)אם	יישאר	)נוכל	לבלות	באחד	ממרכזי	הקניות.

יום 5:	מרגלות הדולומיטים - בסאנו דל גראפה - מארוסטיקה
למרגלות	 ומקסימות	 קטנות	 בעיירות	 לביקור	 נצא	 בוקר	 עם	
גראפה	 דל	 בסאנו	 בעיירה	 ונטו	 בחבל	 נתחיל	 הדולומיטים.	 הרי	
המפורסמת	בזכות	ייצור	יין	"הגראפה".	נבקר	בכיכרות	המרכזיות	

נהר	 	נצפה	על	 ופיאצה	גאריבלדי.	 ליברטה	 ־	פיאצה	 של	העיר	
הברנטה	ונחצה	אותו	על	גבי	ה"פונטה	וקיו	"גשר	העץ	המקורה	
והעתיק	שבנה	פאלאדיו,	עימו	כבר	נפגשנו.	נמשיך	למארוסטיקה	
עד	 הגבעה	 במעלה	 חומה	המטפסת	 המוקפת	 עיירת	השחמט,	
בפיאצה	 הענק	 השחמט	 לוח	 את	 נראה	 שבראשה.	 המצודה	

קאסטלו,	בו	משחקי	כלים	"חיים"	פעמיים	בשנה.

יום  6:	הרי הדולומיטים
היום	נטפס	למרומי	הרי	הדולומיטים	השוכנים	על	גבול	אוסטריה.	
ניסע	בדרכים	עקלקלות	למול	נופים	מרהיבים.	נחצה	את	מעבר	
ההרים	"הפאסו	“	ונגלוש	לעמק	”הוואלה"	.	נמשיך	בנסיעה	בין	
של	 שלם	 יום	 זורמים.	 ונחלים	 פורחים	 עמקים	 מוריקים,	 יערות	

טבע	מדהים	במלוא	יופיו	והדרו.

יום 7: מילאנו - תל אביב
הבוקר	נצא	לכיוון	מילאנו,	בירת	חבל	לומברדיה,	עם	ההגעה	נבקר	
בכיכר	הדואומו	המרשימה	על	שלל	מבניה,	נראה	את	הפלאצו	
ריאלה,	ארמון	המלוכה	הקדום,	המהווה	זכר	לשליטה	הספרדית	
והאוסטרית	במילאנו,	נלך	בגלריית	ויטוריו	עמנואל	השני,	הקרויה	
על	שמו	של	מלכה	הראשון	של	איטליה	נצפה	אל	בית	האופרה	
וינצ‘י	 דה	 ונראה	את	פיסלו	של	לאונרדו	 די	מילאנו	 לה	סקאלה	
הניצב	לידו.	בתום	הסיור	נמשיך	אל	שדה	התעופה	לטיסה	חזרה	

לישראל.
את  בהכרח  לא  אך  הביקור  אתרי  את  מתאר  המסלול  חשוב: 
הביקורים  בסדרי  שינויים  ייתכנו  הימים.  סדר  או  הנסיעה  כיוון 

והלינות. יתכן שחלק מהטיסות יצאו ליעד אחר בצפון איטליה.

עיניים ירוקות - סלובניה וקרואטיה
6 לילות / 7 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים:

בלד:	אגם	בוהין,	קניון	וינטגר,	טירת	בלד,	קרופה,	סקופיה	לוקה,	
העתיקה	 העיר	 בובץ,	 הסוצ'ה:	 עמק	 פרדל,	 אגם	 ליובליאנה,	
בטולמין,			מערת	הנטיפים	פוסטוינה:	כולל	"אולם	הקונצרטים",	
פיראן,	חצי	האי	איסטריה,	אופטיה,	רייקה,	פליטביצה	,זאגרב

נמל,	 מסי	 כולל	 שכר	 בחברת	 בינלאומיות	 טיסות	 כולל:  המחיר 
דלק	וביטחון	)נכון	ליום	)11/05/2011(.	בית	מלון	דרגה	ראשונה	ו/
או	דרגת	תיירות	טובה,	סיורים	וביקורים	כולל	דמי	כניסה	כמפורט	

בתוכנית,	אוטובוס	תיירים	נוח	וממוזג
תשר	לנותני	שירותים	בחו“ל	)למעט	המדריך	הישראלי(

מדריך	בכיר	ומנוסה	מצוות	דרך	החופש
כלכלה:  חצי	פנסיון

המחיר אינו כולל: ביטוח	נוסעים	)אנו	ממליצים	על	ביטוח	ביטול	
טיול(	והוצאות	בעלות	אופי	אישי.

שונה-	 במועד	 הטיול	 ליעד	 בטיסה	 חזרה	 או	 יציאה	 	- 	Divide
הכמות	מוגבלת	ומותנית	בהרשמה	לטיול.

ומעבר	לשעות	עבודת	 ונסיעות	מעבר	למצוין	בתכנית	 העברות	
הנהג	בהתאם	לחוקי	האיחוד	האירופאי.

לתאריך		 מעבר	 הנמל	 מסי	 ו/או	 הדלק	 בהיטלי	 שינוי	 כל	
.17/04/2011

*כפוף	 נוסעים.	 	40 במינימום	 מותנים	 ויציאתו	 הטיול	 *מחיר	
לתנאים	הכללים	של	חברת	דרך	החופש	-	מאורגנים	בשבילך.

ל
ו”

ח
ל
ם 

לי
טיו
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רשימת המלונות ו/ או דומה :

כתובת אינטרנטמלון*עיר

prisank 4www.slovenia.info/?hotel=1103*אזור	קרנסקה	גורה

/www.terme-catez.si/en/obala	koper 3*אזור	פורטורוז'
namestitev/koper

ADA 3*אזור	פליטביצה
www.holidaycheck.com/hotel-

travel+information_Hotel+Ada-
 hid_135808.html

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם בדרגת תיירות 
ראשונה רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

יום 1: תל אביב - פולה - חצי האי איסטריה
לסיור	 נצא	 לפולה.	עם	ההגעה	 נמריא	 גוריון	 בן	 מנמל	התעופה	
רוביני,	 הציורית	 בעיירה	 הסיור	 את	 נתחיל	 איסטריה.	 האי	 בחצי	
במעלה	 נטפס	 אי.	 לחצי	 השנים	 עם	 הפך	 אשר	 אי	 על	 הבנויה	
אל	 ה-13,	 מהמאה	 שהם	 כמות	 שנשתמרו	 	 הצרות	 הסמטאות	
על	 היפה	 התצפית	 ואל	 הקדושה	 אופמיה	 על	שם	 הקתדראלה	
העיירה.	נבקר	בעיירות	נוספות	ככל	שיותר	הזמן.	המשך	נסיעה	

למלון	ולארוחת	ערב.

יום 2: פוסטוינה  -  פיראן
היום	ניסע	לביקור	בפוסטוינה	-	ממערות	הנטיפים	היפות	בעולם.	
בנסיעה	ברכבת	במערה	החודרת	 רגלי	משולב	 סיור	 נערוך	 בה	
שנוצרו	 וזקיפים	 נטיפים	 נראה	 ההר.	 לתוך	 רבים	 קילומטרים	
נבקר	ב“אולם	הקונצרטים"	שתקרתו	אשר	 במשך	אלפי	שנים.	
גובהה	40	מטר	מקושטת	באלפי	נטיפי”	ספגטי“	קטנים.	נסע	אל	
פיראן,	עיירה	קטנה	וציורית	הנחשבת	ליפה	ביותר	בחוף	הסלובני	

ונלמד	מדוע	היא	בנויה	בסגנון	ונציאני.	

יום 3: אגם פרדל -  עמק הסוצ‘ה
בטראביזיו	 העורות	 לשוק	 לאיטליה	 הגבול	 את	 בנסיעה	 נחצה	
הסוצ‘ה	 לעמק	 הגבול	 את	 שוב	 נחצה	 פרדל.	 באגם	 גם	 ונבקר	
בובץ-	 בעיירה	 נבקר	 והיפהפה.	 הבראשיתי	 מהנוף	 ונתרשם	
העתיקה	 העיר	 לטולמין,	 נמשיך	 הסוצ‘ה.	 בעמק	 ביותר	 הגדולה	
אל	 ניסע	 הסיור	 בתום	 העליון.	 הסוצ‘ה	 בעמק	 ביותר	 והגדולה	

מלוננו	שבאזור	פורטרוז'	ללינה	וארוחת	ערב.

יום 4: קרופה - סקופיה לוקה - ליובליאנה
הממוקם	 ועתיק	 קטנטן	 כפר	 לקרופה,	 פעמינו	 נשים	 הבוקר	
ה	 	 המאה	 מאז	 ברזל.	 מרבצי	 השופע	 נהר	 לאורך	 צר	 בעמק	
ברזל	 ומעבדים	 כורים,	מתיכים	 תושבי	המקום	 היום	 ועד	 	13-
הראשי,	 ברחוב	 נהלך	 ופסלים.	 סורגים	 יתדות,	 למסמרים,	
לאורכו	זורם	הנהר	ובו	הזמן	כאילו	עמד	מלכת.	נבקר	במוזיאון	
נמשיך	 ומוצריו.	 הברזל	 להפקת	 עתיקות	 ומכונות	 בו	 הנפחים,	
נהר	 על	 הממוקמת	 וציורית	 עתיקה	 עיירה	 לוקה,	 לסקופיה	
בירת	 אל	 .ניסע	 	14 ה-	 מהמאה	 החומה	 שרידי	 ובה	 הסורה	
הבארוקי	 מיופיה	 ונתרשם	 בעיר	 נסייר	 ליובליאנה.	 	- סלובניה	
בית	 העירייה,	 בית	 הגבעה,	 על	 המצודה	 המרכזיים:	 ומאתריה	
האופרה	והקתדראלה	הפרנציסקאנית.	נראה	גם	את	הגשרים	
ליובליאנה:	 נהר	 פני	 על	 הנמתחים	 העיר,	 של	 המפורסמים	
והגשר	המשולש,	שהוא	הגשר	 גשר	הדרקון,	גשר	הסנדלרים	

המרכזי	ולב	העיר.	

יום 5: בלד - אגם בוהין - קניון וינטגר
נקדיש	את	היום	לסיורים	באזור	בלד,	השוכנת	לחוף	אגם	בהרי	
האלפים	היוליאניים.	נצפה	אל	האי	עליו	ממוקמת	כנסיה	עתיקה	

טבע	 טיול	 ונערוך	 בלד	 בטירת	 נבקר	 המשאלות".	 "פעמון	 ובה	
נהדר	בקניון	וינטגר	בסמוך	לנחל.	נמשיך	אל	אגם	בוהין		היפהפה	
והנופים	הסמוכים.	המעוניינים	 אשר	במימיו	משתקפים	היערות	
ווגל	 להר	 ברכבל	 לעלות	 ובתשלום(	 הזמן	 יאפשר	 )אם	 יוכלו	

לתצפית	מרהיבה	על	האלפים	היוליאניים.	

יום 6: זאגרב - פליטביצה
הגדולה	 והעיר	 קרואטיה	 בירת	 בזאגרב	 לביקור	 ניסע	 היום	
ביותר	במדינה.	העיר	ממוקמת	בין	המדרונות	הדרומיים	של	הר	
מטר	 	120 בגובה	 סאבה,	 הנהר	 של	 הצפונית	 לגדה	 מדבדניצה	
מעל	פני	הים.	נראה	את	הקתדראלה	הבנויה	בסגנון	בארוק,	את	
בית	הקברות	המפורסם	המשמש	אתר	 ואת	 התיאטרון	הלאומי	
המדהימה	 הטבע	 לשמורת	 נמשיך	 	 קרואטיה.	 לאצולת	 קבורה	
פליטביצה,	שהוכרזה	על	ידי	אונסק“ו	כנכס	בינלאומי.	השמורה	
משתרעת	על	פני	195	קילומטרים	רבועים	ובמרכזה	16	אגמים	
מפלים	 בעשרות	 ביניהם	 המחוברים	 וצלולים,	 כחולים	 ”תלויים“	
מרהיבי	עין.	נטייל	בשבילי	ההליכה	הנוחים	העוברים	בין	האגמים	
ערב	 וארוחת	 לינה	 מטרים.	 מאות	 שאורכם	 עץ	 גשרי	 עליהם	

באזור	פליטביצה.

יום 7: אופטיה - רייקה - תל אביב
הידועות	 הנופש	 מערי	 אחת	 לאופטיה,	 נסע	 הבוקר	 בשעות	
בקרואטיה.	העיירה	נמצאת	ליד	הקצה	המזרחי	של	האי	איסטריה	
ומהווה	שער	כניסה	לחצי	אי.	נראה	את	המגדל	הלבן	הנמצא	על	
צוק	ואת	סמל	העיר	-	שחף	לבן	עם	טלפיים	ומקור	בצבע	אדום.	
מעבר	 ונקודת	 ותעשיה	 נמל	 עיירת	 הסמוכה,	 לרייקה	 נמשיך	
ויטוס	 קתדראלת	 את	 ונראה	 בעיר	 נסייר	 ורכבות.	 למעבורות	
ומגדל	השעון		של	העיר.	לקראת	ערב	 הקדוש,	מבצר	טראסט	

ניסע	לנמל	התעופה	לטיסה	חזרה	לישראל.
חשוב: המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר 

הביקורים ו/או הלינות.

מאורגן לרומניה - כוכב כפול
6 לילות/ 7 ימים

לינה במלונות מדרגה ראשונה!
הטיול כולל ביקורים באתרים הבאים:

בראשוב:	בית	הכנסת,	פארק	ע"ש	יצחק	רבין,	פואינה	בראשוב	
-סיביו,	סיניה,	פרדיאל:	שלושת	האשוחים,	טירת	בראן,	סלאניק	
פראחובה:	מכרות	המלח,	ארמון	מוגושואיה,	בוקרשט:	ביקור	בית	

הכנסת
המחיר כולל: טיסות	בינלאומיות	בחברה	סדירה.		מסי	נמל,	דלק	
וביטחון	)נכון	ליום	24/05/2011(.	בתי	מלון	מדרגת	תיירות	ראשונה.	
אוטובוס	 בתכנית.	 כמפורט	 כניסה	 דמי	 כולל	 וביקורים	 סיורים	
תיירים	נוח	וממוזג.	מדריך	בכיר	ומנוסה	מצוות	דרך	החופש.

כלכלה: חצי	פנסיון,	למעט	בבוקרשט	שם	)לינה	וארוחת	בוקר(
המחיר אינו כולל: ביטוח	נוסעים	)אנו	ממליצים	על	ביטוח	ביטול	
תשר	 בארוחות.	 משקאות	 אישי.	 אופי	 בעלות	 הוצאות	 טיול(.	
לנוסע,	 ליום	 יורו	 	1 נהג:	 לתת:	 )מקובל	 בחו"ל	 שירותים	 לנותני	

מדריך	ישראלי:	2.5-3	יורו	ליום(.
Divide	-	יציאה	או	חזרה	בטיסה	במועד	שונה	מכלל	הקבוצה	-	

הכמות	מוגבלת	ומותנית	בהרשמה	לטיול.
ומעבר	לשעות	עבודת	 ונסיעות	מעבר	למצוין	בתכנית	 העברות	

הנהג	בהתאם	לחוקי	האיחוד	האירופאי.
לתאריך	 מעבר	 הדלק	 היטלי	 ו/או	 הנמל	 במסי	 שינוי	 כל	
או		 דלק	 ייקור	 עקב	 הטיסות	 מחירי	 ויעלו	 במידה	 	24/05/2011
יתייקרו	המסים,	ישתנה	המחיר	בהתאם.	המחיר	בשקלים	ישולם	

לפי	שער	החליפין	ביום	התשלום.	
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כללי:
זוהי	הצעת	מחיר	-	לא	נעשו	הזמנות	לטיסות	ושירותי	קרקע.

*המחיר	הינו	נטו	למינימום	40	איש.	*ההצעה	מבוססת	על	שער	
השער	 וישתנה	 במידה	 	.24/5/2011 ליום	 נכון	 יורו-דולר,	 המרה	
*כפוף	 בהתאם.	 המחיר	 את	 לשנות	 רשאית	 החברה	 תהייה	
לתנאים	הכללים	של	חברת	דרך	החופש	-	המאורגנים	בשבילך

רשימת המלונות ו/ או דומה :

מלון*אזור

Piatra Mare 4*הרי	הקרפטים

Howard Johnson 5*בוקרשט

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגת תיירות 
היציאה.  מועד  לפני  תסופק  הסופית  המלונות  רשימת  טובה. 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

יום 1: ת”א - בוקרשט - בראשוב- פויאנה ברשוב - הרי הקרפטים
גוריון	 בן	 נמריא	בשעות	הערב	המאוחרות	מנמל	התעופה	ע“ש	
בבראשוב	 בסיור	 היום	 את	 רומניה.נתחיל	 בירת	 לבוקרשט,	
,נתרשם	מהעיר	העתיקה,	נצפה	על	הכנסייה	השחורה,	הקרויה	
אשר	 שנים	 מאות	 לפני	 בבראשוב	 הגדולה	 השריפה	 עקב	 כך	
הותירה	את	הכנסייה	שחורה	.נבקר	בית	הכנסת	המרשים	שנוסד	
רבין	 יצחק	 ע"ש	 ובפארק	 שנים	 מספר	 לפני	 ושופץ	 	1901- ב	
המרכזית	 בכיכר	 רגלית	 לטייל	 זמן	 הסיור	 בתום	 אליו.	 הסמוך	
ובמדרחוב.	אחה“צ	-	ניסע	לביקור	בעיירת	הנופש	וסקי	החורף	
באזור	 למלון	 חזרה	 בראשוב.	 באירופה-פויאנה	 מהמפורסמות	

הרי	הקרפטים.	ארוחת	ערב.

יום 2: סיביו  
הם	 )הלו	 השאשים	 הרי	 משבעת	 אחת	 בסיביו,	 בוקר	 סיור	
הסקסוניים(	הנקראת	"הרמן	שטאט",	שהפכה	לבירת	התרבות	
של	אירופה.	נראה	את	הכנסיית	האבנגליסטית,	גשר	השקרנים,	

פיאצה	מיקה,	פיאצה	מארה.

יום 3: סיניה - פרדיאל
עם	בוקר	ניסע	לביקור	בסיניה,	הקרויה	על	שם	הרי	סיני	וידעוה	
אשר	 באירופה	 היפים	 הארמונות	 אחד	 	- פלש	 ארמון	 בזכות	
ותוכנן	 קרול	הראשון	 -19בתקופת	המלך	 ה	 בסוף	המאה	 נבנה	
ע“י	ארכיטקט	אוסטרי.	נסייר	במקום	ונהנה	מזמן	החופשי.	בתום	
הביקור	נמשיך	לפרדיאל	לאתר	שלושת	האשוחים,	שם	תפרש	
לעניינו	תצפית	מרשימה.	זמן	פנוי	בלב	הרי	הקרפטים	אותו	נוכל	
להקדיש	למנוחה	ומרגוע,	לערוך	מעט	קניות,	או	להצטרף	לטיול	

באזור.	ארוחת	ערב	תוגש	במלון.	

יום 4: טירת בראן 
ההיסטוריה	 בו	 מקום	 בראן,	 לטירת	 נצא	 הבוקר	 ארוחת	 לאחר	
דרקולה.	 של	 לאגדתו	 חיים	 ונותנים	 לזו	 זה	 חוברים	 והמסתורין	
הטירה	הלבנה	שמשקיפה	על	נופי	העיר,	נראית	למרחק,	על	שלל	
בצומת	 צוק	 על	 הבנויה	 כמצודה	 והמחודדים,	 העגולים	 מגדליה	
דרכים	המחברת	את	ולאכיה	לטרנסילבניה.	בתום	הביקור	יוכלו	
ההרים	 למעבר	 )בתשלום(	 מרתק	 לטיול	 להצטרך	 המעוניינים	
רגלי	 סיור	 ייערך	 בדמבוביצ'וארה	 מואצ'ו	 ולכפר	 דמבוביצ'וארה	
כפריות	 בכרכרות	 סיור	 ובמואצ'ו	 מים	 פלג	 של	 לאורכו	 קצר	
הביקור	 בתום	 	 במקום.	 הכפריים	 מבתי	 באחד	 צהריים	 וארוחת	

נשוב	למלוננו	לארוחת	ערב	ולינה.

יום 5: מכרות המלח בסלאניק  פראחובה  
היום	נצא	לעיירה	סלאניק	אשר	נמצאת	במחוז	פראחובה.	העיר	

ממוקמת	על	גדות	נהר.	נקדיש	בוקר	זה	לביקור	במכרות	המלח	
למכרות	 הנחשבים	 פראחובה,	 רומניה־סלאניק	 של	 הייחודיים	
על	 נלמד	 המכרות,	 בעומק	 נסייר	 באירופה.	 הגדולים	 המלח	
במקום.	 התפתחה	 אשר	 המרפא	 תיירות	 כולל	 באזור	 הפעילות	
**במידה	והמכרות	יהיו	סגורים	יבוצע	ביקור	חלופי	באתר	אחר**	

בתום	הביקור	נשוב	למלוננו.

יום 6: בוקרשט
נעצור	 בדרכנו	 לבוקרשט,	 בנסיעה	 נצא	 הבוקר	 ארוחת	 בתום	
לביקור	בארמון	מוגושואיה,	אשר	היה	שייך	לאצולת	רומניה.	עם	
הגעתנו	לבוקרשט	נהנה	מזמן	פנוי.	בערב	יוכלו	המעוניינים	לחגוג	
בשילוב	 בעיר	 המפורסמות	 המסעדות	 באחת	 הטיול	 סיום	 את	

מופע	פולקלור	)בתשלום(.

יום 7: בוקרשט-תל אביב
היום	נבקר	בבוקרשט,	נערוך	סיור	בו	נראה	את	פארק	הראסטראו,	
כיכר	המהפכה,	התיאטרון	הלאומי,	בניין	התזמורת	הפילהרמונית,	
שער	הניצחון	משנת	1919	.	נחלוף	על	פני	בית	הממשלה,	הארמון	
בית	 ניצב	 מולו	 ,אשר	 צ‘אוצ‘סקו	 את	 בעבר	 ששימש	 המלכותי	
הסנאט	מגגו	נמלט	הרודן	במסוק	ב	־	1989.	נבקר	בבית	הכנסת	
השני	 המבנה	 הפרלמנט,	 תצפית	 ונערוך	 ויתאפשר(	 )במידה	
בגודלו	בעולם	במספר	החדרים	בו	)אחרי	הפנטגון(.	המעוניינים	
בהתאם	 המרשים.	 במבנה	 לביקור	 להיכנס	 )בתשלום(	 	 יוכלו	
לשעת	הטיסה	העברה		לנמל	התעופה	וטיסה	חזרה	ארצה.	

חשוב:	המסלול	מתאר	את	אתרי	הביקור	אך	לא	בהכרח	את	סדר	
הימים	או	הביקורים.	ייתכנו	שינויים	בסדר	הלינות	והביקורים.		
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  www.ipa-israel.org.il  מסלולי הטיול פורסמו באתר איפ”א
להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים

*אין כפל סבסודים, מי שייצא לטיולים לשומרי המסורת לא יוכל לקבל סבסוד נוסף מתקציב רכז הנסיעות בטיולים מאורגנים
*דמי ביטול מלאים לאחר מועד אחרון להרשמה

נשיאות איפ"א שמה לה לדגש לתת התאמה בפעילויות המגוונות גם לחברי/ות איפ"א שומרי מסורת. 
השנה יוצעו בפניכם מגוון פעילויות בארץ ובחו"ל לטובת החברים. כמו כן יתקיים גם נופש בארץ לציבור הדתי.

 כל הקודם זוכה!
בברכת שירות תוך ידידות,

בשם נשיאות איפ"א

בס"ד

טיולים מאורגנים 
לשומרי מסורת

אלכס זלקוביץ
רכז נסיעות 

הרב אשר מלמד 
רכז רווחה, דת ומורשת

כפר הנופש ראש הנקרה
21.8.11-25.8.11 )כולל(

ע"ב פנסיון מלא 

הנופש יכלול מגוון פעילויות:
שחיה נפרדת, אומנים, הרצאות,

פעילות ייחודית לילדים, טיול לצפון ועוד.

נופש בחו”ל לשומרי מסורת
האוכל ברמת כשרות מהדרין

למעוניינים יש הסעות לנופש וחזרה
ללא תוספת תשלום.

ההרשמה: באמצעות לאה
מכפר ראש הנקרה 050-6271014

מועד אחרון להרשמה 31.7.2011

עלות ללילה אחד:
אורח )מבוגר( 335 ₪

ילד מעל גיל 13 285 ₪
ילד )3-13( 170 ₪

טיול בר/בת המצווה - רומא ומרכז איטליה  
14.8.2011   4 לילות 5 ימים 

עלות: מחיר לאורח )מבוגר( 1135 $
ילד )02-12( בחדר הורים 940 $ )עד 2 ילדים בחדר הורים(  

ילד )12-16( בחדר הורים 970 $
סבסוד לחבר איפ"א - 140 $ מרכז הנסיעות

מחיר לחבר איפ"א לאחר סבסוד 995 $
)המקומות מוגבלים ל- 45 איש(

מועד אחרון להרשמה 24.7.2011
בקשרי תעופה טל. 03-5207000 )דרך החופש(

טיול לשומרי מסורת - צפון איטליה ושוויץ
21.7.2011 6 לילות 7 ימים

עלות: מחיר לאורח )מבוגר( 1390 $ 
סבסוד לחבר איפ”א  140 $  מרכז הנסיעות

סבסוד לחבר איפ”א 50 $ מרכז מורשת
מחיר לחבר איפ”א לאחר סבסוד 1200 $

)המקומות מוגבלים ל- 45 איש(

מועד אחרון להרשמה 30.6.2011  

בקשרי תעופה טל. 03-5207000 )דרך החופש(
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טיול בר / בת מצווה לשומרי מסורת

רומא ומרכז איטליה למשפחות
4 לילות / 5 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים:
רומא	-	סיור	עיר,	מוזיאון	הילדים;	פארק	המים	זומארין;	הפארק	
טיבולי-	 מג'יקלנד;	 ריינבו	 השעשועים	 פארק	 אברוצו;	 הלאומי	

וילה	ד'אסטה
המחיר כולל: טיסת	שכר	זר	ת"א-	רומא	-	ת"א	כולל	מסי	נמל	
מדרגה	 במלון	 לילות	 	4 ה-21.05.11(.	 ליום	 )נכון	 בטחון	 והיטל	

ראשונה	//	תיירות	טובה	בחדרים	זוגיים.	
טיולים	 סיורים,	 התכנית.	 לביצוע	 ונוח	 ממוזג	 תיירים	 אוטובוס	
וכניסות	לאתרים	כמפורט	בתכנית	הטיול,	טיפים	לנותני	שירותים	
ישראלי	 מדריך	 הישראלי(,	 והמדריך	 סבלות	 כולל	 )לא	 בחו”ל	

מקצועי	ומנוסה.	
ערב	 ארוחות	 	4 	+ מותרים	 ממוצרים	 בוקר	 ארוחת	 כלכלה: 

כשרות.
המחיר אינו כולל: ביטוחים	כל	שהם		

)מתוכם	 נוסעים	 	40 במינימום	 מותנים	 ויציאתו	 הטיול	 *מחיר	
20	נוסעים	מבוגרים(.		*כפוף	לתנאים	הכללים	של	חברת	דרך	

החופש	-	המאורגנים	מבית	קשרי	תעופה.	*ט.ל.ח.

רשימת המלונות ו/ או דומה :

כתובת אינטרנטמלון*אזור

-IDEA 4www.ideahotel.it/web/guest/idea-hotel*רומא
roma-cinecitta

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם בדרגת תיירות 
ראשונה רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

יום 1: תל אביב - רומא 
נצא	 ההגעה	 עם	 לרומא.	 נטוס	 גוריון	 בן	 ע"ש	 התעופה	 מנמל	
מרכזה	 	- רומנו	 הפורום	 	 את	 נראה	 ברומא.	 סיור	 יום	 לחצי	
הרוחני,	הכלכלי	והתרבותי	של	רומא	העתיקה,	נמשיך	לתצפית	
האמפיתיאטראות	 שבין	 מהמושלמים	 הקולוסיאום,	 על	
באלה.	 אלה	 אדם	 ובני	 חיים	 בעלי	 נלחמו	 בו	 כיום,	 הקיימים	
לילדים	 המאפשר	 שברומא	 הילדים	 במוזיאון	 לביקור	 נמשיך	
וידידותית.	 פשוטה	 המבוגרים	בצורה	 מעולם	 התנסויות	 לחוות	
הילדים	יוכלו	להדפיס	כסף,	לערוך	קניות	בסופרמרקט,	להגיש	
עניינים	 ושאר	 וטכנולגיים	 אקולוגיים	 נושאים	 חדשות,	לחקור	

שברומו	של	עולם.

)ZOOMARINE( יום 2: פארק זומארין
לפנינו	יום	של	הנאה	בפארק	זומרין	המשלב	בצורה	נפלאה	בין	
הזוחלים	 העופות	האקזוטים,	 נראה	את	 החי.	 לעולם	 הים	 עולם	
המים	 אטרקציות	 וממגוון	 דולפינים	 ממופע	 	 נהנה	 והיונקים,	

קפיצות	 של	 ומופע	 מגלשות	 הרים,	 רכבת	 בריכות,	 שבמקום:	
אקרובטיות	למים	וסרטים	בתלת	מימד	המוקרנים	במקום.		

יום 3: פארק אברוצו - מסע בעקבות הדובים
של	 הלאומי	 בפארק	 הטבע	 בחיק	 בילוי	 של	 נפלא	 ליום	 נצא	
מרומא,	 נסיעה	 כשעה	 של	 במרחק	 הנמצא	 הפארק,	 אברוצו.	
בתחומי	 השנה.	 עונות	 בכל	 ועניין	 בילוי	 אפשרויות	 מגוון	 מציע	
ביותר	של	 הגבוהה	 הפסגה	 את	 היתר,	 בין	 למצוא	 ניתן	 הפארק	
רכס	האפנינים	ואת	הקרחון	הדרומי	ביותר	של	אירופה.	נחלוף	על	
פני	עיירות	מימי	הביניים,	מנזרים	ואגמים.	בלוויית	מדריך	מוסמך	
של	הפארק	נצא	לטיול	שבמהלכו	נלמד	על	החי	והצומח	הייחודי	
מזלנו	 יתמזל	 ואם	 במקום	 החיים	 הדובים	 אחר	 נחפש	 למקום.	

נוכל	לצפות	בהם	מקרוב.	

יום 4: פארק ריינבו מג'יקלנד
)RAINBOW MAGICLAND PARK(

את	היום	נקדיש	לפארק	השעשועים	הענק	שנפתח	השנה	ליד	
רומא	ריינבו	מג'יקלנד	והוא	הגדול	מסוגו	באיטליה.		סה"כ	מציע	
הפארק	35	אטרקציות	ומתקנים,	שייט	מהיר	במורד	נהר,	סירות	
עפות,	זירת	החלקה	על	הקרח,	פלנטריום	וכן	שפע	מסעדות.	יום	
של	הנאה	והתרגשויות	לגדולים	ולקטנים.	בתום	הביקור	ובמידה	
שליד	 	VALMONTONE הקניות	 במרכז	 נבקר	 זמן,	 לנו	 ויוותר	

הפארק	והוא	מהגדולים	באזור.		

יום 5: טיבולי - תל אביב  
הבוקר	נצא	לטיבולי,	לביקור	בוילה	ד'אסטה,	אשר	במקור	היתה	
מנזר	עד	אשר	במאה	ה-16	הפך	אותה	הקרדינל	ד'אסטה	לוילה	
מפוארת.	נסייר	בוילה	ובגנים	המרהיבים	שלצידה	בהם	מזרקות	
של	מיטב	האמנים	)ביניהם	ברניני(	נהלך	בטיילת	שזכתה	לכינוי	
אשר	 מזרקות	 מאה	 פועלות	 בה	 המזרקות',	 	100 של	 'הטרסה	
מימיהן	נשפכים	לבריכה.	נמשיך	בנסיעה	לשדה	התעופה	שליד	

רומא		לטיסה	חזרה	לתל	אביב.
את  בהכרח  לא  אך  הביקור  אתרי  את  מתאר  המסלול  חשוב! 
הביקורים  בסדרי  שינויים  ייתכנו  הימים.  סדר  או  הנסיעה  כיוון 

והלינות. 

צפון איטליה ושוויץ
6 לילות / 7 ימים

הטיול כולל ביקורים במקומות הבאים:
נהר	 קניון	 אנגלברג;	 הריין;	 מפלי	 ציריך;	 באזל;	 לוצרן,	 לוגאנו,	

הארה;	דולומיטים;	סירמיונה;	ורונה
מסים	 כולל	 ת"א	 	- איטליה	 	- ת"א	 שכר	 טיסת	 כולל:  המחיר 
ראשונה	 	/ טובה	 תיירות	 מדרגת	 במלונות	 לילות	 	6 והיטלים,	
כשרות	 ערב	 ארוחות	 	 	+6 בוקר	 וארוחת	 לינה	 זוגיים,	 בחדרים	
)מתוכן	ארוחת	שישי	ערב	ושבת	צהריים(,	אוטובוס	תיירים	ממוזג	
מדריך	 בתכנית,	 כמפורט	 וביקורים	 כניסות	 התכנית,	 לביצוע	
שירותים	 לנותני	 תשר	 החופש",	 "דרך	 מצוות	 	 מנוסה	 ישראלי	

בחו"ל	)לא	כולל	סבלות	ומדריך	ישראלי(.
נכלל	במפורש	תחת	 כל	מה	שלא	 ביטוחים,	 כולל:  אינו  המחיר 

סעיף	"מחיר	הטיול	כולל"	או	בתכנית	המפורטת.
לחוקי	 ובהתאם	 הנהג	 עבודת	 לשעות	 מעבר	 והעברות	 נסיעות	

האיחוד	האירופאי.
ה-11.05.11.	 ליום	 נכון	 דלק	 מחירי	 על	 מבוסס	 המחיר	 כללי: 
שער	 לפי	 ישולם	 בשקלים	 המחיר	 הטיסות	 מחירי	 ויעלו	 במידה	

החליפין	ביום	התשלום.
*המחיר	למינימום	40		איש	בקבוצה
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רשימת המלונות ו/ או דומה:

כתובת אינטרנטמלוןאזור

RADISSON SAS 4*באזל
www.radissonblu.com/

hotel-basel
HOLIDAY INN MILANO 4www.himilangaribaldi.com*מילנו	

EXPO  4www.hotelexpoverona.it*צפון	איטליה

*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגה ראשונה 
ו/או תיירות טובה. רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד 

היציאה. ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון

יום 1, ה': תל - אביב - צפון איטליה - לוגאנו - לוצרן
לאחר	 איטליה.	 לצפון	 נמריא	 גוריון	 בן	 ע"ש	 התעופה	 מנמל	
על	 השוכנת	 בלוגאנו	 נבקר	 לשוויץ.	 הגבול	 את	 נחצה	 הנחיתה,	
שפת	האגם.	עוד	נבקר	בלוצרן,	היפה	בערי	שוויץ.	נראה	את	פסל	
האריה	הגוסס,	נהלך	על	הגשר	המזוגזג	ונלמד	מדוע	בנו	אותו	כך.	
נטייל	בסמטאות	העיר	העתיקה	בין	המזרקות,	בשלווה	שוויצרית.	
גוטארד	 סן	 ונחצה	את	מנהרת	מעבר	 הרי	האלפים	 בנופי	 ניסע	
שלושת	 ב"פינת	 בבזל,	 למלוננו	 הגיענו	 עד	 שוויץ,	 לב	 עבר	 אל	

הגבולות",	העיר	הגובלת	בגרמניה	וצרפת.

יום 2 , ו': ברן
היום	נבקר		בברן,	בירת	הקונפדרציה	של	שוויץ	ומקום	מושבה	
של	הממשלה.	העיר	העתיקה	של	ברן	נמצאת	במרכז	העיר	על	
נראה	את	 נהר	ה-ארה.	 עיקול	שלה	 בתוך	 חצי-אי	שנוצר	 מעין	
בצורה	 שנשתמרו	 בתי	 לאורכו	 במדרחוב	 נלך	 הפרלמנט,	 בית	
הדובים	שעל	 במאורות	 ונצפה	 מגדל	השעון	 נראה	את	 נפלאה,	

שמם	נקראת	העיר.	

יום 3, שבת: באזל
לאחר	התפילה	וסעודת	השבת	-	סיור	רגלי	באזור	המלון.

יום 4, א': ציריך -  מפלי הריין  - צפון איטליה
נבקר	בעיר	הגדולה	של	שוויץ	בציריך,	המרכז	הכלכלי	והפיננסי	
המהודר	 הבנהופשטרסה	 	- הראשי	 ברחוב	 נטייל	 בשוויץ.	
הרכבת	 תחנת	 את	 מחבר	 הרחוב	 רבים.	 כולבו	 ובתי	 חנויות	 ובו	
לאגם	ציריך	הרוגע.	נמשיך	לגבול	הצפוני	של	שוויץ,	לשפהאוזן,	
ושוצפים	 הזורמים	 באירופה,	 הגדולים	 הריין,	 מפלי	 על	 לתצפית	
בקצף	ללא	הפסקה.	נבקר	בעיירה	עתיקה	מימי	הביניים,	שטיין	

אם	ריין	ונתרשם	מרחובותיה	וכיכרותיה	העתיקים.	
בתום	הביקור	ניסע	לעבר	הגבול	האיטלקי.	לינה	באזור	מילנו.	

יום 5, ב': ורונה - סירמיונה
נבקר	בורונה,	נצפה	על	המרפסת	בחצר	הבית	של	יוליה	ונשמע	
את	הסיפור	הרומנטי	והטראגי	אודות	רומיאו	ויוליה.	נבקר	בכיכר	
השוק,	נראה	את	הארנה,	את	קברי	משפחת	האצולה	ועוד.	עוד	
נבקר	בעיירת	הנופש	סירמיונה	השוכנת	בלשון	יבשה	בתוך	אגם	
בסמטאות	 נשוטט	 עתיק.	 ומבצר	 חומה	 ידי	 על	 ומוגנת	 גארדה	

העיירה	שוקקת	התיירים	בין	ערימות	הגלידה	המפתות.

יום 6, ג': דולומיטים
היום	נטפס	למרומי	הרי	הדולומיטים	השוכנים	על	גבול	אוסטריה.	
ניסע	בדרכים	עקלקלות	למול	נופים	מרהיבים.	נחצה	את	מעבר	
ההרים,	הפאסו	ונגלוש	לעמק,	הוואלה.	נמשיך	בנסיעה	בין	יערות	
טבע	 של	 שלם	 יום	 זורמים.	 ונחלים	 פורחים	 עמקים	 מוריקים,	

מדהים	במלוא	יופיו	והדרו.	

יום 7, ד': ונציה- תל אביב
גשרים	 פני	 על	 נהלך	 איטליה.	 שבערי	 מהיפות	 ונציה,	 אל	 ניסע	
הואפורטו.	 הימי,	 באוטובוס	 ונשוט	 מים	 תעלות	 מעל	 הפרושים	
סן	 בכיכר	 הריאלטו,	 גשר	 היהודי,	 ובמוזיאון	 היהודי	 בגטו	 נבקר	
יוכלו	 ונחוש	את	האווירה	המיוחדת	של	העיר.	המעוניינים	 מרקו	

לשוט	בגונדולות	)בתשלום(	הסמל	המיוחד	של	העיר.	
לקראת	ערב	ניסע	לשדה	התעופה	בצפון	איטליה,	לשוב	ארצה.

חשוב: המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון 
הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים במסלול, בסדר הביקורים 

או בלינות.
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נופש
קבוצות

בארץ 2011
*קבוצה - מינימום 10 חדרים

*המחירים כוללים מע”מ- למעט אילת ללא מע”מ
*המחירים ללא הסעה

ים המלח
בסיסמס' לילותתאריךמלון

האירוח
מחיר
לזוג

מחיר לילד
)2-12(

בחדר הורים

הערות

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,890470חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות24-27/7מרידיאן

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,816454חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות28-30/7	

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,892473חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות4-7/9	

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,892473חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות11-14/9	

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,892473חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות18-21/9	

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	1,765441חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות1-3/9	

כניסה	לספא	ללא	תשלום	)ללא	גופרית(,2,345586הכל	כלולאמצע	שבוע-3	לילות31/7-3/8לאונרדו	קלאב
מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	2,068517הכל	כלולסופ"ש	2	לילות22/9-24/9	

כניסה	לספא	ללא	תשלום	)ללא	גופרית(,2,194549הכל	כלולאמצע	שבוע-3	לילות25-28/9	
מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	

ירושלים - סיורי סליחות 
בסיסמס' לילותתאריךמלון

האירוח
מחיר
לזוג

מחיר לילד
)2-12(

בחדר הורים

הערות

מחיר	לתינוק	ללילה	20	₪	592148חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-	לילה	אחד5-6/9קראון	פלאזה

	540135חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-	לילה	אחד5-6/9קיסר

טבריה
כניסה חופשית לחמי טבריה

המלון	ממוקם	הרחק	מהרעש	של	העיר,	במדשאות	מוריקות	ובפינות	חמד	טבעיות.	מלון	מינרל	ספא	טבריה	הינו	חלק	מקומפלקס	שלם	
הכולל	את	חמי	טבריה	SPA	הפארק	הלאומי	חמת	טבריה	וחוף	שאורכו	כ-500	מטר.	אורחי	מלון	מינרל	ספא	)הולידיי	אין(	טבריה	נהנים	

ללא	תשלום	משירותי	מרחצאות	חמי	טבריה	הכוללים	בריכות	מים	מינרליים,	בריכות	רגילות	ומגוון	שירותי	ספא.
מלון רויאל פלאזה טבריה	ממוקם	במרחק	הליכה	קצר	מהכנרת,	מחמי	טבריה	העתיקים	ומקברו	של	רבי	מאיר	בעל	הנס.	מיקומו	
של	מלון	רויאל	פלאזה	טבריה	אידיאלי	לנופש	על	הכנרת	וליציאה	לטיולים	בגליל	ובגולן.	מלון	רויאל	פלאזה	טבריה	מנוהל	באוירה	
משפחתית	וחמה	ומציע	לאורחיו	160	חדרים	מאובזרים.	במלון	מועדון	ספא	המציע	סאונה,	ג’קוזי,	טיפולי	מסג’	שונים,	2	בריכות	שחיה	

למבוגרים	ולילדים	ומועדון	ילדים.		
*תוספת לתינוק 30 ₪

בסיסמס' לילותתאריךמלון
האירוח

מחיר
לזוג

מחיר לילד
)2-12(

בחדר הורים

הערות

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,520380חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות28-30/7רימונים	מינרל	ספא

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,695424חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות4-6/8	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה2,185546חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות7-10/8	
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כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,480370חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות1-3/9	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,630408חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות19-22/9	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,696424חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות20-23/11	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,500375חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות4-7/12	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,413353חצי	פנסיוןסופ"ש	2	לילות17-19/11	

כניסה	חופשית	לחמי	טבריה1,413353חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות1-3/12	

כולל	ארוחת	צהריים	בשבת1,285321חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות4-6/8רויאל	פלאזה
מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	

כולל	ארוחת	צהריים	אחת	במהלך	האירוח1,730433חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות28-31/8	
מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	

כולל	ארוחת	צהריים	אחת	במהלך	האירוח1,730433חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות11-14/9	
מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	

כולל	ארוחת	צהריים	בשבת1,218305חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות8-10/9	
מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	

כולל	אפשרות:	פעם	אחת	ארוחת	צהריים1,464366חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-3	לילות4-7/12	
או	כניסה	לחמי	טבריה

מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	
כולל	אפשרות:	פעם	אחת	ארוחת	צהריים1,196299חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות8-10/12	

או	כניסה	לחמי	טבריה
מחיר	לתינוק	ללילה	30	₪	

אילת
בסיסמס' לילותתאריךמלון

האירוח
מחיר
לזוג

מחיר לילד
)2-12(

בחדר הורים

הערות

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה3,044761חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות31/7-4/8רויאל	טוליפ

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה2,218555חצי	פנסיוןסופ”ש	3	לילות4-7/8	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה2,304576חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות28/8-1/9	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה1,957489חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות18-22/9	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה1,630408חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות22-24/9	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה2,390598חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות31/7-4/8אסטרל	וילג’

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה2,610653חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות7-11/8	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה1,415354חצי	פנסיוןסופ”ש	2	לילות8-10/9	

מחיר	לתינוק	25	₪	ללילה1,740435חצי	פנסיוןאמצע	שבוע-4	לילות11-15/9	

טבריה - המשך...
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יום המשפחה 21.8.11, יום א’  
קאנטרי קלאב באר שבע

אבא קדברא מארח את הכבשה שושנה

עלות לחבר איפ"א 50 ₪ לאדם  )עד 5 כרטיסים למשפחה(.
עלות לאורח - 95 ₪ לאדם )עד 2 כרטיסים לאורח(.

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה וימי המשפחה לחברי איפ"א
וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:     *כניסה לאתר ושימוש במתקני המקום     *קבלת פנים - בובות ענק יקבלו את הילדים     *במה פעילה, מנחה במה 
 למשך כל שעות האירוע   *מתקנים מתנפחים לילדים     *ביתני הפעלה     *סדנאות יצירה לילדים     *מתחם קריוקי לילדים, 
*חלוקת מגנטים  *צלם למהלך כל הפעילות    *עמדות פעילות: עמדת איפור, עמדת שזירת צמות, עמדת קעקועי נצנצים   

חופשית לכל האורחים - ללא הגבלה   *מופע מרכזי ססגוני ומרהיב לילדים והורים בשילוב שירים ריקודים והפתעות.
שעות הפעילות: 17:00-09:00 

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4
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חמי יואב

ב
א

 יו
מי

ח

יום פינוק בחמי יואב
הגענו	להסכם	ייחודי	עם	הנהלת	חמי	יואב	לרכישת	כרטיסים	במחירים	מוזלים	עפ”י	הפירוט	הבא:

שעות הפעילות 
ימים	א-ד		8.00-17.00
יום	ג’	-	8.00-23.00
יום	ה’	-	8.00-24.00
יום	ו’	-	8.00-16.00
שבת	-	8.00-18.00

האתר	פתוח	גם	לקהל	הדתי	באישור	משמרות	הקודש:
ימי	א’	רחצת	גברים	-	17.30-23.00
ימי	ב’	רחצת	נשים	-	17.30-22.00

כיצד מגיעים?		כביש	35	פלוגות	אשקלון

  www.hamey-yoav.co.il :האינטרנט	באתר	אודותינו	לקרוא	מוזמנים
להזמנות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מכירות:

טלפון	-	08-6721135,	נייד	-	050-2005811,	פקס	-	08-6721138

מחיר מיוחד לאיפ"ארכישת כרטיס + פירוט ההטבה

56	₪כניסה	בימי	חול	)א-ד,	וחמישי	עד	השעה	16:00(

66	₪כניסה	בכל	עת	)כולל	מסיבות	חמישי(,	ימי	שישי	ושבת

98	₪כניסה	+	ארוחה	בימי	חול

108	₪כניסה	+	ארוחה	בכל	עת

205	₪כניסה	+	ט'	45	דקות	בימי	חול

215	₪כניסה	+	ט'	45	דקות		בכל	עת

250	₪כניסה+	טיפול	45	דקות	+	ארוחה	ביום	חול

190	₪	כניסה+	טיפול	30	דקות	+	ארוחה	ביום	חול

370	₪אירוח	כפרי	אמצ"ש	כולל	ארוחת	בוקר	

*מכירת הכרטיסים מתבצעת באמצעות חמי יואב  *המחירים הינם לבודדים וקבוצות



יום המשפחה 21.8.11, יום א’  
קאנטרי קלאב באר שבע

אבא קדברא מארח את הכבשה שושנה

עלות לחבר איפ"א 50 ₪ לאדם  )עד 5 כרטיסים למשפחה(.
עלות לאורח - 95 ₪ לאדם )עד 2 כרטיסים לאורח(.

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה וימי המשפחה לחברי איפ"א
וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:     *כניסה לאתר ושימוש במתקני המקום     *קבלת פנים - בובות ענק יקבלו את הילדים     *במה פעילה, מנחה במה 
 למשך כל שעות האירוע   *מתקנים מתנפחים לילדים     *ביתני הפעלה     *סדנאות יצירה לילדים     *מתחם קריוקי לילדים, 
*חלוקת מגנטים  *צלם למהלך כל הפעילות    *עמדות פעילות: עמדת איפור, עמדת שזירת צמות, עמדת קעקועי נצנצים   

חופשית לכל האורחים - ללא הגבלה   *מופע מרכזי ססגוני ומרהיב לילדים והורים בשילוב שירים ריקודים והפתעות.
שעות הפעילות: 17:00-09:00 

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4
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יום המשפחה בלונה גל  
בתאריך 23.8.11, יום ג’

במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה וימי המשפחה לחברי איפ"א
וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:   *כניסה לאתר ושימוש במתקני המקום   *קבלת פנים- בובות ענק יקבלו את הילדים   *במה פעילה, מנחה במה למשך כל שעות האירוע, מתקנים 

מתנפחים לילדים, ביתני הפעלה, סדנאות יצירה לילדים, מתחם קריוקי לילדים    *עמדות פעילות: עמדת איפור, עמדת שזירת צמות, עמדת קעקועי נצנצים. 

צלם למהלך כל הפעילות   *חלוקת מגנטים חופשית לכל האורחים- ללא הגבלה שעות הפעילות: 09:00-17:00

*מופע מרכזי ססגוני ומרהיב לילדים והורים בשילוב שירים ריקודים והפתעות: אבא קדברא מארח את הכבשה שושנה

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4

עלות לחבר איפ”א 50 ₪  לאדם )עד 5 כרטיסים למשפחה(
עלות לאורח - 90 ₪ לאדם )עד 2 כרטיסים לאורח(.

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!
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במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה וימי המשפחה לחברי איפ"א
וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א. האירועים מתקיימים בפריסה ארצית
כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים. האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי

וזאת במסגרת הרחבת הפעילות והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

יום המשפחה ימית 2000 
בתאריך 30.8.11, יום ג’ 

בתוכנית:   *כניסה לאתר ושימוש במתקני המקום   *איזור סגור ומתוחם לאיפ"א בפארק עם כסאות ושמשיות, בריכה אולימפית חיצונית, בריכת 
גלים מקורה, פארק מגלשות אקסטרים הכולל מגלשות מסוגים שונים בגבהים שונים ולגילאים שונים, מגלשות מהירות בעלות אפקטים מיוחדים, 
*כניסה  והוריהם    לפעוטות  ומיועדת  מהולנד  הילד" שהובאה  "עולם  *האטרקציה החדשה  ועוד...    חופשית  נפילה  מגלשות  אבובים,  מגלשת 
למתקני הספא: בריכות ג'קוזי, סאונה יבשה ורטובה, חמאם טורקי )טיפולים ומסאג'ים בתשלום נפרד(   *קבלת פנים, תקליטן במוסיקה לריקודים, 
תצוגת אופנה בהשתתפות צמד רקדנים, יריד דוכני מכירות   *שתיה קרה במשך כל היום, דוכני פופקורן, שערות סוכר, קרטיבים - כנגד הצגת 
תלושים )מותנה לשובר אחד לכל מוצר(   *תוכנית ילדים בבמה המרכזית עם הכוכבת הילדים צ'ופצ'יק - מפעילה קופצת ורוקדת   *מופע 
ויוגה, רשומים בספר השיאים של גינס בהופעה מיוחדת במינה    - אלופי העולם בתרגילי גמישות  מרכזי ומדהים של האחים קריכלי 

*כוכב הזמר הים תיכוני - גבי שטרית ולהקתו. שעות הפעילות: 09:00-17:00

עלות לחבר איפ"א 50 ₪ לאדם )עד 5 כרטיסים למשפחה(.
עלות לאורח - 90 ₪ לאדם )עד 2 כרטיסים לאורח(.

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4
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במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה וימי המשפחה
לחברי איפ"א וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

יום האישה 6.9.11, יום ג’
אולמי הינומה באר שבע

בתוכנית:   *קבלת פנים: שתייה חמה ומזנון מאפים מתוקים   *דוכני מכירה של דברי אומנות ותכשיטים 

)יוצרות איפ"א - יש להירשם מראש(   *הרצאה בנושא זוגיות ומשפחה   *ארוחת צהרים -הגשה במזנונים כולל 

שתיה קלה     *תצוגת אופנה   *קריוקי, שירי ארץ ישראל, מופע של הזמר ברנרד שואו בליווי רקדניות   * 

שעות הפעילות: 09:30-15:00   שי בכניסה לכל משתתפת.

עלות לחברת איפ"א - 95 ₪ 
עלות לאורחת  - 190 ₪ 

הגעה למקום באופן עצמאי. כתובת: מקס נורדאו 1, באר שבע. 

כל הקודם זוכה!

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4
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עלות לחברת איפ"א - 100 ₪ )לאחר סבסוד מתקציב תרבות(.
עלות לאורחת - 175 ₪ 

שי בכניסה לכל משתתפת!  הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4

 יום האישה 7.9.11, יום ד’ 
במלון לאונרדו ים המלח 

)נובוטל לשעבר(
במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה לחברות איפ"א

וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.
האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.

האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות
והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם. 

אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.
בברכה,

 לויה יהושע, רכז תרבות
בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:  *קבלת פנים ע"י צוות הבידור של המלון ושתיה קרה  *כניסה חופשית למרכז הבריאות במלון ושימוש במתקני המלון: בספא, בריכות ג'קוזי, בריכה 

קרה, בריכת מי מלח, סאונה רטובה ויבשה, אמבטיות ומקלחות, חדר כושר, בריכות שחייה חיצוניות. אפשרות רחצה וירידה לחוף הים.   *סדנא לטיפוח החן 

והרצאות בוקר באולם.  *ארוחת צהריים עשירה במלון.   *הופעה של הזמר משה אלפין.  

*תצוגת אופנה קולקציית קיץ 2011, הופעת צמד רקדנים ודוכני מכירות.  *מחזמר "עשרת הדיברות" מופע מלהיב בהשתתפות להקת הבידור 

של המלון. *לסיום מתוק - קפה ועוגה . שעות הפעילות: 10:00-15:30
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אתר חמת גדר יהיה סגור לקבוצת נשות איפ"א!
במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה לחברות איפ"א

וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:   *כניסה לאתר ושימוש במתקנים   *מעיינות מים תרמו מינרלים   *בריכת ספלאש
*מגלשה ענקית מהירה ומיוחדת במינה   *"גייזרים" הפורצים מהאדמה   *חוות תנינים   

*מופע תוכים   *מיני חי-בר   *קבלת פנים עם ארוחת בוקר קלה   *הרצאה בנושא רפואה 
סינית ע"י הגב' אריאלה טלר - N.D ברפואה סינית   *תצוגת אופנה והצבת דוכני קוסמטיקה 
בנושא טיפוח   *ארוחת צהריים במסעדת המחבת   *הופעה במדשאות חמת גדר של הזמר 

מושיק שמואלי - מופע בכל הסגנונות, שירים מכל הזמנים. שעות הפעילות: 09:30-17:30

עלות לחברת איפ"א 100 ₪ )לאחר סבסוד מתקציב תרבות(
עלות לאורחת - 155 ₪ 

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

יום האישה 12.9.11, יום ב’ 
חמת גדר

שי בכניסה לכל משתתפת!

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
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בתוכנית:   *ארוחת בוקר - קפה ומאפה ושתיה קרה   *ארוחת צהריים - כריכים בשרית בסגנון צלחת מזלג בלובי   *הקרנת סרט   *רכישה 

במזנון כנגד שוברי הנחה שיסופקו ע"י החברה   *דינה אור - במופע בידור "זה ייגמר בצחוק גדול" מומחית בפיתוח חוש הומור, במופע 

מלמדת דינה פיתוח גישה הומוריסטית משעשעת לחיים, תגובות ופתרונות הומוריסטיים בחיי היומיום. המופע של דינה אור, לא רק נגמר 

בצחוק גדול, אלא גם מתחיל וממשיך בצחוק בריא ומשחרר. במופע מציגה דינה את תחנות חייה, בלי לעשות הנחות ופשרות כלשהן. במופע 

תתרגשו ותיזכרו בילדותכם, משפחתכם והווי חייכם אז והיום, תסתכלו פתאום מזווית קצת אחרת על הדברים היומיומיים שמטרידים את 

כולנו כמו: הורות, זוגיות, תעסוקה, דיאטות, חשבון הבנק, הכביש הישראלי, איך שישראל היא לא כמו אמריקה והמציאות שבה אנו חיים. מהו 

הומור? סוגי הומור, פיתוח חוש הומור בתקשורת בין אישית. תגובות ופתרונות הומוריסטיים למצבים בעייתיים. צחוק על עצמך ולא על אחרים. 

מצא במציק את המצחיק -  גישה הומוריסטית לחיים. עובדים צוחקים - גדילה ברווחים. שילוב ההומור בסגנון הניהול

*שעות האירוע: 09:30-15:30   שי בכניסה לכל משתתפת!

 יום האישה 14.9.11, יום ד’
סינמה סיטי ראשל"צ 

במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה 
לחברות איפ"א וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

עלות לחברת איפ"א - 150 ₪
עלות לאורחת - 225 ₪
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אתר חמת גדר יהיה סגור לקבוצת נשות איפ"א!
במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה לחברות איפ"א

וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

בתוכנית:   *כניסה לאתר ושימוש במתקנים   *מעיינות מים תרמו מינרלים   *בריכת ספלאש
*מגלשה ענקית מהירה ומיוחדת במינה   *"גייזרים" הפורצים מהאדמה   *חוות תנינים   

*מופע תוכים   *מיני חי-בר   *קבלת פנים עם ארוחת בוקר קלה   *הרצאה בנושא רפואה 
סינית ע"י הגב' אריאלה טלר - N.D ברפואה סינית   *תצוגת אופנה והצבת דוכני קוסמטיקה 
בנושא טיפוח   *ארוחת צהריים במסעדת המחבת   *הופעה במדשאות חמת גדר של הזמר 

מושיק שמואלי - מופע בכל הסגנונות, שירים מכל הזמנים. שעות הפעילות: 09:30-17:30

עלות לחברת איפ"א 100 ₪ )לאחר סבסוד מתקציב תרבות(
עלות לאורחת - 155 ₪ 

הגעה למקום באופן עצמאי. כל הקודם זוכה!

יום האישה 12.9.11, יום ב’ 
חמת גדר

שי בכניסה לכל משתתפת!

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4

www.ipa-israel.org.il :להזמנות ותשלומים באמצעות יו"ר הסניפים או באתר ההטבות שלנו באמצעות דף הבית
לבירורים יש לפנות למזכירות איפ”א - 03-6833174 שלוחה 4

בתוכנית:   *ארוחת בוקר - קפה ומאפה ושתיה קרה   *ארוחת צהריים - כריכים בשרית בסגנון צלחת מזלג בלובי   *הקרנת סרט   *רכישה 

במזנון כנגד שוברי הנחה שיסופקו ע"י החברה   *דינה אור - במופע בידור "זה ייגמר בצחוק גדול" מומחית בפיתוח חוש הומור, במופע 

מלמדת דינה פיתוח גישה הומוריסטית משעשעת לחיים, תגובות ופתרונות הומוריסטיים בחיי היומיום. המופע של דינה אור, לא רק נגמר 

בצחוק גדול, אלא גם מתחיל וממשיך בצחוק בריא ומשחרר. במופע מציגה דינה את תחנות חייה, בלי לעשות הנחות ופשרות כלשהן. במופע 

תתרגשו ותיזכרו בילדותכם, משפחתכם והווי חייכם אז והיום, תסתכלו פתאום מזווית קצת אחרת על הדברים היומיומיים שמטרידים את 

כולנו כמו: הורות, זוגיות, תעסוקה, דיאטות, חשבון הבנק, הכביש הישראלי, איך שישראל היא לא כמו אמריקה והמציאות שבה אנו חיים. מהו 

הומור? סוגי הומור, פיתוח חוש הומור בתקשורת בין אישית. תגובות ופתרונות הומוריסטיים למצבים בעייתיים. צחוק על עצמך ולא על אחרים. 

מצא במציק את המצחיק -  גישה הומוריסטית לחיים. עובדים צוחקים - גדילה ברווחים. שילוב ההומור בסגנון הניהול

*שעות האירוע: 09:30-15:30   שי בכניסה לכל משתתפת!

 יום האישה 14.9.11, יום ד’
סינמה סיטי ראשל"צ 

במסגרת פעילויות התרבות, השנה החלטנו לשים דגש על אירועי יום האישה 
לחברות איפ"א וזאת בנוסף לאירועים המופקים בנושא תרבות הפנאי המופצים באתר איפ"א.

האירועים מתקיימים בפריסה ארצית כשבכל אזור הכנו תוכניות שתואמו מול יושבי ראש הסניפים.
האירועים שתוכננו עבורכם מסובסדים באופן משמעותי וזאת במסגרת הרחבת הפעילות

והשתתפות מירבית של כלל החברים ובני משפחותיהם.
אנו מאחלים לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם בילוי נעים ומהנה.

בברכה,
 לויה יהושע, רכז תרבות

בשם נשיאות איפ"א

עלות לחברת איפ"א - 150 ₪
עלות לאורחת - 225 ₪
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למה כדאי להיות חבר איפ"א?
תתחדשו!  איפ"א הקימה לרווחת חבריה את אתר ההטבות המשוכלל והגדול בהיקפו 
בתחום תרבות הפנאי. הכניסה לאתר תהיה מהעמוד הראשי באתר של איפ"א בכתובת: 

מהפכה!

 אתר ההטבות מציע את המגוון הגדול ביותר בארץ של מופעים, הצגות, פארקים ואתרים, כרטיסי קולנוע, שוברי מסעדות ופינוק, ספא 

ורומנטיקה, אירוח ולינה, טיולים, קורסים וסדנאות, ספרים ועוד...

האתר ידידותי מאד למשתמש והמחירים בו מוזלים ומסובסדים.

תרבות הפנאי:
פארקים ואטרקציות לאורך השנה, הצגות בכל רחבי הארץ, מופעי בידור, מופעי מוזיקה ומחול, פסטיבלים, מנויים לתיאטראות ולבתי 

קולנוע, הצגות ילדים, סדנאות וימי עיון, ספרים, שוברים לארוחות ופינוקים ועוד.

פעילויות ספורט: מנויים למשחקי באולינג, קורסי טניס לילדים ומבוגרים, קורסי צלילה, שוברים לספורט אתגרי ועוד.

שוברי כניסה לאתרים ופארקים, מנויים לשמורת הטבע, שוברי פינוק וספא, שוברים לבילוי רומנטי ועוד.

 כיצד מקבלים את הכרטיסים?
הרשת הארצית של עמדות הכרטוס מאפשרת לכם לקבל כרטיסים ושוברים מוזלים בנוחות, במהירות וביעילות,

 24 שעות ביממה, בסמוך למקום מגוריכם - רשימת הסניפים מפורטת באתר ההטבות איפ"א.

בכל שאלה או בעיה אנא פנו לשרות בכתובת דוא"ל:
  megalean@icmega.co.il או בטלפון: 03-5270545 שלוחה 0

המוקד עובד בין השעות: 09:00-18:00

בברכת בילוי נעים לחברי איפ"א ובני משפחותיהם!
רכז התרבות יהושע לויה

בשם נשיאות איפ"א ישראל

ipa-israel.org.il 
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איפ"א איתך ובשבילך כל השנה!
שי שנתי 2011 יוטען בראש השנה בסך 385 ₪! 

חלוקת	כרטיס	"איפ"א	קארד"	החלה	במהלך	חודש	אפריל.	
יש	לבצע	הפעלה	ראשונית	לכרטיס	בטרם	השימוש	בו.

ניתן	להפעיל	את	כרטיס	החבר	באמצעות:
www.ipa-israel.org.il		או	בטלפון-	03-6066229

יתרות	כספים	שטרם	נוצלו	יטענו	באופן	אוטומטי	לכרטיס.	ניתן	
ההנחיות.		 למילוי	 בכפוף	 הכרטיס	 הפעלת	 לאחר	 לנצלם	 יהיה	
המערכת	תאפשר	את	פעולת	הטענת	יתרות	הכספים	לאחר	2	

ימי	עסקים	)לא	כולל	שישי	שבת(.	לבירור	יתרה	בכרטיס:
www.gift-card.co.il	:באתר	או	03-6177808

זכאות לקבלת השי השנתי:
חברים חדשים

שנתי	 לשי	 זכאי	 	31.8.11 לתאריך	 עד	 שיצטרף	 חדש	 חבר	 כל	
2011,	וזאת	בכפוף	להתחייבותו	לחברות	בארגון	לשנתיים.	

חברים ותיקים	
שנת	 ישלים	 אשר	 איפ"א	 לחבר	 ניתנת	 השנתי	 לשי	 הזכאות	
חברות	מלאה	בארגון,	דהיינו:	עד	תום	דצמבר	2011,	וזאת	מאחר	

ותקציב	איפ"א	הינו	שנתי.		

שי שנתי 
2011

להישאר	 מצדו	 כהתחייבות	 כמוה	 איפ"א	 חבר	 ע"י	 השי	 קבלת	
בארגון	עד	תום	השנה.		במידה	והחבר	יפרוש	קודם	לכן	לא	יוחזר	

לו	כספו.

להלן הרשתות המכבדות את כרטיס איפ"א קארד:

H&OTAGWOMANFOX+FOX HOME

מגה	ספורטששתשקם	אלקטריק

BLUE-BIRDללין	נרות	וסבוניםורדינון

משביר	החדש	
לצרכן

צלילסטימצקי

הוניגמן )Golf&co(סולוג	+		גלי

MAX-MORTIDANIEL HECHTERהום	סנטר

קניית כסף בכסף - באיפ"א, הכסף שלך שווה יותר - כנסו 
לאתר והזמינו!

שלם 425 ₪ - קבל 500   ₪ )הטבה של 75   ₪(
שלם 850 ₪ - קבל 1000 ₪ )הטבה של 150 ₪(

 תעודת החבר הקיימת ברשותכם הינה התעודה המאושרת ע”י הנשיאות העולמית.
שימו לב! התעודה החדשה תשמש אתכם לשהות בחו”ל בצרוף התעודה הבינלאומית

הפקת כרטיס מגנטי
בנוסף לתעודת החבר הבינלאומית

+ = תעודת חבר
בינלאומית

לשהות בחו"ל

הזמנת הכרטיס תהיה באמצעות כניסה לאתר איפ”א
 www.ipa-israel.org.il

לא יתקבלו בקשות להנפקת כרטיס חבר באמצעות פקס או דוא"ל

1000 החברים הראשונים שיבצעו הזמנת כרטיס באמצעות האתר,
יכנסו להגרלה שבה יוגרלו 3 כרטיסים זוגיים לסוף שבוע בארץ.
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