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  יום 21 –  לשמאיםיפן סמינר מקצועי 

  מומחה ליפן ולתרבות היפנית –בהדרכת ספי פרנק 

  2017לאוקטובר  13עד  2017 לאוקטובר 2
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  :שיאי הטיול

 אי האומנות נאושימה -
 הגנים היפים בקיוטו -
 הידה נו סטוהכפר המשוחזר  -
 לינה בריוקאן מסורתי -
 מוזיאון קובוטה לקימונו -
 מוזולאום טוקוגאווה בניקו -
 וקו האופנתי בטוקיו'אזור הרג -
 סדנאת סושי -
 חווה לגידול ווסאבי -
 מפגש עם גיישה -
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אסתטיקה ייחודית ודרך , טיול מאלף לארץ הנחשבת למתקדמת בעולם ובכל זאת שומרת  על מסורת עתיקה

עם הרבה חשיבה על נוחות המשתמש ולנו כמובן יש מה , נעים ועדין, ביפן הכל נקי ומדויק .שלנוחשיבה כה שונה מ
ובגנים את הטבע נחוש בטיולים באלפים היפניים  .מסורת ומודרניות, טבע: שלושה דגשים לטיולנו .ללמוד מהם

במהלך הסיור  .נראה בטוקיו מודרניות שעולה על כל צפיותינו .ובמעיינות החמים, מסורת נחווה בקיוטו .היפים
  .נשים דגש על מחירי הדיור והליך רישומי קרקעות

  
 

  וקו'הרג, אואנו, אסקוסה, אודייבה: טוקיו –א "ת 2-3.10.17: 1-2ימים 
עיר , נצא להכיר את טוקיו מפה. )10:50(בה ננחת למחרת היום , פרנקפורט לטוקיודרך ג "נמריא מנתבעם בוקר 

  .ליון אישימ 24יים ועובדים בה כ ולה ומודרנית שחעיר גד, הבירה של יפן
פה נשתאה אל מול חידושי . אשר נבנה כדי להגדיל את המרחב בטוקיו, אי מעשה ידי אדם, באי אודייבה נתחיל

  . הטכנולוגיה והבניינים החדשים
הוקם הפארק  ולאחריה, נערכה מערכה צבאית חשובה, לפארק אואנו וניסע, על גשר הקשת בענןנחצה את המפרץ 

אשר שם קץ לשלטון , י'המוקדש לזכר קיסר מייג י'במקדש שינטו מייגנבקר : וקו'הרגנמשיך ל. הראשון ביפן
, היפהפיה בשדרת אומוטה סנדונהלך ו, נחצה את רחוב טקשטה של הצעירים .1867-הפאודלי ומעמד השוגון ב

  . לינה בטוקיו. נעבור למלון להתארגנות ונצא לארוחת ערב
  
  )על פי החלטת הקבוצה במפגש שיערך כחודש לפני היציאה($ 42פציית ארוחת ערב או
  

  וקו'שינג, רופונגי, גינזה, סדנאת סושי, גן ארמון הקיסר: טוקיו 4.10.17: 3יום 
מפה . נצפה בגשר הנאה והעצים הגזומים למשעי. הממוקם בלב טוקיו, בגן ארמון הקיסרלאחר ארוחת בוקר נבקר 

היוקרתי וניתן קצת זמן לקניות ב  גינזהנעבור לאזור . סושי אמיתיוטעימה בה נלמד להכין  תווייתיניסע לסדנא ח
uniqlo ,מוזיאון , במשלב גנים, באחד מהמרכזים המרשימים ביותר שיש לטוקיו להציע, ברופונגינבקר ? איך לא

  )צ,ב(. לינה בטוקיו. מרשימה על העיר תצפיתונעלה ל, וקו'ינגלש  לקראת ערב ניסע . ומרכז קניות
  

   אווקודני, המוזיאון הפתוח :הקונה ,מקדש יאסוקוני 5.10.17: 4יום 
נעזוב . אשר בו מונצחים קצינים ממלחמת העולם השנייה -מקדש יאסוקוני -נתחיל את היום במקדש שנוי במחלוקת

, בהקונה המוזיאון הפתוח -באחד המוזיאונים המדוברים ביותר בעולםנבקר  פה. את טוקיו וניסע מערבה להקונה
אזור עם פעילות געשית ובוץ גופריתי  -לאווקודנינעלה . המציג פסלים של מיטב פסלי העולם בגן רחב ידיים

. מתנשא ברוב הדרו, המקודש למסורת השינטו -י'הר פוג -"ההר הביישן"מפה ניתן לפעמים לראות את   .מבעבע
  )ע,ב(. לינה בהקונה במלון עם מעיינות חמים

  
  לטקיימה -חוות ווסאבי, הקימונומוזיאון  6.10.17: 5יום 

מוזיאון עד ל, את ההר שלמרגלותחמשת האגמים דרך , לצדו השניי 'להר פוג מסביב ניסעלאחר ארוחת בוקר 
, לאלפים היפניים בדרך יפהפייה נעלה מפה. המעוצב בשילוב עם הטבע, מוזיאון ייחודי של אומן קימונו -קובוטה

נמשיך . שורש חזרת חריף מפורסם ואהוב ביפן - בחוות ווסאבינבקר  .יערות ירוקים צדיהלאורך נהר ומשני  עוברתה
עם מעיינות ) ריוקאן(לינה במלון מסורתי  .ללינת לילה לטקיימהונעלה במעלה הרי האלפים היפנים עד הגיענו 

ולינה בחדרים , פניות לבושות קימונוארוחת ערב יפנית מסורתית שתוגש לנו לפי מיטב המסורת על ידי י, חמים
  )ע,ב). (מזרונים על רצפת הטטאמי(יפנים 
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  אוסקה - טקיימה 7.10.17: 6יום 

המקדשים "במוזיאון נבקר  ,מוקם לאורך הנחל החוצה את העיירהאשר מ, של טקיימה בשוק הבוקרנהלך 
 הבמוזיאון היד נבקר . בין מבשלות הסאקי וחנויות המזכרות ,הרילהנאתנו  במדרחוב העתיק בעי ונטייל   "הניידים
 חבלים,  בתים אלו בנויים בשיטה מסורתיים מעץ. אשר מדמים כפר באלפים היפנים, בתים עתיקים ענקיים המציג

. בדרך יפה החוצה הרים ונחלים, דרומה לאוסקהמפה נרד . נבקר באחד הבתים ונסייר בכפר. גג עשוי מקשו
  )ב. (לינה באוסקה. במרכז פנסוניקונבקר , לקראת ערב נגיע לעיר הגדולה

  
  אוקיימה -י'הימג -קובה 8.10.17: 7יום 

נלמד על השפעת רעידות אדמה על הבנייה  פה. במרכז לרעידות אדמהלביקור , עם בוקר נצא מערבה לעיר קובה
לביקור באחת הטירות היפות , י'הימגנמשיך מערבה ל. המקומית ומערך האמצעים הננקטים כדי למזער פגיעה

נמשיך .  בעת הביקור נלמד על השוגונים וסגנון החיים בתקופה זו. בשל צבעה הלבן, טירת האנפה - ביותר ביפן
שימרה צביון מסורתי ובמקביל ש בעיירה והיפים נהלך בין הרחובות המשוחזריםפה . קורשיקילבנסיעתנו מערבה 

לינה  .כאשר התעשייה נכנסה ויפן הפכה למדינה מתועשת 19אפשר לראות בה את השינויים שחלו במאה 
  )ב. (באוקיימה

  
  האי נאושימה 9.10.17: 8יום 

האי אשר תיקח אותנו מהאי הונשו אל עבר נפליג הפלגה קצרה מפה , לאחר ארוחת בוקר ניסע לנמל המעבורות
עד אשר  ,משכנם של דייגים וללא שום יחוד, בעברו היה מקום זה ישוב דליל ומנומנם. אי המוזאונים=  "נאושימה"

   וזו שכרה את שירותיו של הארכיטקט היפני טדאו אנדו    Bennsse חברה מקומית להוצאה לאור הקימה את חברת
האי נאושימה הפך  .אן מישל בסקיאט'דויד הוקני וז, יל בין היתר עבודות של אנדי וורהולכדי להקים מוזיאון המכ

ההגעה אל האי בספינת מעבורת מהמזח בעיירה   .למרכז של אמנות עכשווית המוצגת בנופים יפהפיים ויחודיים
גם פסלי    ימה ניצביםלאורך חופי נאוש. דקות של שיט מגיע אל האי הקטן והמיוחד במינו 20ולאחר ) Uno(אונו 

שיפצה    בו, "בתי אמנות"קט אחר ומיוחד באי הוא פרוי .חוצות מעניינים המוסיפים לאווירה המיוחדת של האי הקטן
, ומסרה אותם לידי אמנים יפנים ומערביים ידועים) Hommura(החברה ושימרה בתים עתיקים ברובע הומורה 
והמסורות העתיקות ועם  האסתטיקהה עכשווית המתקשרת עם יציר, שהפכו כל אחד מהם ליצירת אמנות לעצמה

  .התרבות המקומית
אפשר לראות בעיניים את , עץ ומדרגות זכוכית , הבנוי אבנים, או'ו מקדש גו'יצ'נבקר במוזיאון צ   אם יוותר זמן

  )ב. (לינה באוקיימה .הקשר בין עבר לעתיד
  

   ימה'האי מיאג, מפעל מאזדה: הירושימה 10.10.17: 9יום 
פה נתוודע לחידושי הטכנולוגיה ). מותנה באישור סופי( למכוניותמאזדה במפעל לסיור , עם בוקר ניסע להירושימה

נבקר במקדש . ימה'לאי מיאג נעבור במעבורתבשייט ו, הירושימהניסע אל צידה השני של העיר . ושיטות העבודה
ומקדש , המפורסם יוצא מהמים) שער אדום(הטורי נוכל לראות את ממנו , איצוקושימהמקדש  –השינטו המפורסם 

  )ב. (לינה בהירושימה .דאישואין - בודהיסטי במעלה ההר
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  קיומיזודרה, מקדש היאן :קיוטו –רכבת מהירה  –מוזיאון השלום : הירושימה 11.10.17: 10יום 

, נית ואין בה זכר לאסון הנוראכיום זו עיר מודר .המקום בו הוטלה הפצצה האטומיתהירושימה ידועה לנו משום שזה 
  . פארק השלום והמוזיאון שלוכאשר נבקר ב למעט

שהייתה עיר הבירה של יפן במשך מאות  ,לקיוטולעיר " שינקנסן"ברכבת המהירה נעבור לתחנת הרכבת וניסע 
  .השנה בה עברה הבירה לטוקיו, 1868עד  794כאן ישב הקיסר משנת . שנים
י כדי להראות את הקשר האדוק בין הקיסרות לדת 'שר נבנה על ידי הקיסר מייגא ,השינטו היאן מקדשב נבקר

 ממנו נשקפת תצפית, קיומיזודורהמקדש ל נעבור .  בריכת המקדש היא מן הנעימות והיפות בקיוטו. השינטו
. י'צקיומיזומי ברחוב הצרכשנצא נשוטט בין החנויות השופעות . למעיין הרפואהיפהפה של עצים פורחים ונגיע 

אזור הבילויים , גיאון לאזורוהחנויות הקטנות עד נמשיך ברגל דרך הרחובות הצרים והמעניינים ככל שהזמן יאפשר 
  )ב( .לינה בקיוטו .בו עובדות גיישות גם כיום, המסורתי של קיוטו

  
  פגישה עם גיישה, שוק נישיקי , ו'מצודת ניג, מקדש הזהב, הגן היבש: קיוטו 12.10.17: 11יום 

  
, כולו עשוי עץ מבנה מפואר ומרשים, של השוגון טוקוגאווה לישו ו'מצודת ניגב נסייר: נקדיש עוד יום שלם לקיוטו

בו נתוודע למאכלים יפנים  ,שוק מקורה ,שוק האוכל המרכזי של קיוטו -נעצור בשוק נישיקי .ומסביבו גן גדול
שנחשב , י'מקדש הזהב קינקנוגוב, י'ריואנג בגן הסלעים המפורסםנבקר מפה ניסע למערב קיוטו ו .ייחודיים

לאחר התארגנות במלון נצא . מקדש יפהפה מצופה זהב שבמרכזו בריכת מים טבעית - לגולת הכותרת של קיוטו
  )ע,ב( .לינה בקיוטו .ופגישה עם גיישה לארוחת ערב

  
  ישראל -אוסקה 13-14.10.17: 12יום 

במידה . )14:50נחיתה ב (  פרנקפורטלישראל דרך  )10:50( עם בוקר נעבור לשדה התעופה של אוסקה ונטוס
המראה , 22:10נחיתה ב  21:15המראה ב  (מינכן והזמן יאפשר נצא ברכבת למרכז העיר ונחזור לטיסות ההמשך ל

  )ב( .13של יום ה  03:35נחיתה בישראל ב  .) 22:55ב 
  

שלטונות ומיטב שיקולי המדריך לטובת הוראות ה, תנאי הדרך, מזג אויר, ייתכנו שינויים בהתאם לטיסות

  .הטיול

  

  

  
 
  

  : מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי
  

  $ 4920 : מטיילים 30-35
  $ 4995:  מטיילים 25-29

  
  $ 790: תוספת ליחיד בחדר
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  :המחיר כולל

  ליפן ובחזרהמתל אביב  דרך יעד בינייםלופטהנזה טיסות 
  הידועים היוםהיטלי ביטחון ודלק , מסי נמל

  שייט במעבורת, וטובוס תיירים ממוזגא
  נסיעה ברכבת המהירה

  מלונות בדרגת תיירות טובה 
  כניסות לאתרים

  מדריכה מקומית דוברת אנגלית
  סדנאת סושי+ ארוחות ערב  4+ ארוחת בוקר כל יום  - כמפורט בכל יום: כלכלה
  )מותנה באישור סופי(במפעל מאזדה ביקור 

  ספי פרנק – "וגראפיתאיילה גיא"מדריך ישראלי מצוות 
  טיפים לנותני השירותים ביפן

  אוזניות שמע
  ברכבת משדה התעופה במידה והזמן יאפשר בפרנקפורטסיור 

  
  :המחיר לא כולל

  )70עד גיל $ 2.40,  60ליום לאדם בריא עד גיל $ 2,  "איילה"ניתן לרכוש באמצעות (ביטוח רפואי ומטען 
  שינויים שיעשו על ידי חברת התעופה

  יאות לבילויים שלא רשומים בתוכניתיצ
  טיפ למדריך הישראלי

  דמי רישום ללשכת שמאי המקרקעין
  
  :לונות אלו או דומיהם ישמשו אותנו בטיולמ

 Hilton: טוקיו
 Hakone Sengokuhara Prince: הקונה
 Sheraton Miyako: אוסקה

 Sheraton Grand: הירושימה
 Royal Park: קיוטו

 Granvia: אוקיימה
   Hoshokuko: ימהטקי

  
  

  :הרשמה
  , 03-9418000לפקס , "איילה גיאוגראפית"ולהעביר ל, יש למלא את טופס ההרשמה המצורף

 .75650צ "ראשל 27לישנסקי ' רח: או בדואר לכתובת  info@ayalagroup.co.ilל "בדוא
  

  .המכסה ביטול מסיבה רפואית, עם ההרשמה מומלץ לרכוש ביטוח רפואי ומטען
  

  .חודשים 6יש לוודא שהדרכון בתוקף של לפחות . מקבלים בהגעה: ןויזה ליפ
  

   :תשלום
  ". איילה"י "על פי שער העברות גבוה ביום חיוב הכרטיס ע, בשקלים, תשלומים בכרטיסי אשראי 3עד 

  .דמי קדימהלאדם $ 100עם הבטחת הטיול ייגבו . נגבים דמי רישום לאעם ההרשמה 
  

על סמך זה אנחנו מעבירים מקדמות לספקים . יש למלא פרטי כרטיס אשראי, יםבין שאר הפרט, בטופס ההרשמה
אלא , לקראת פגישת הקבוצה, את חיוב כרטיסי האשראי בפועל אנחנו מבצעים כשבועיים לפני היציאה לטיול. ל"בחו

  .י מועד אחר לפני חיוב הקבוצה/אם תבקש
  . הסמוך למועד חיוב הכרטיס על ידינו, ךהתשלום הראשון ירד במועד חיוב חשבונ: למבקשים תשלומים

  ".איילה"על פי שער העברות גבוה ביום חיוב הכרטיס על , כל התשלומים ירדו בסכום שקלי שווה
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  :ביטולים

  * 57$ימי עבודה ממועד היציאה יחויב בדמי ביטול בסך  61המבטל השתתפותו עד 
  * דמי ביטול$ 550יב ב ימי עבודה ממועד היציאה יחו 30עד  60המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול$ 950ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  15עד  29המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול$ 1800ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  8עד  14המבטל השתתפותו 
  * דמי ביטול 85%ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב  4עד  7המבטל השתתפותו 

  * ימי עבודה ממועד היציאה יחויב במלוא מחיר הטיול   3המבטל השתתפותו בתוך 
  
  במידה וימצא מחליף לא ייגבו דמי ביטול אלה* 
  

 בנוסף לדמי ביטול אלה יתווספו דמי ביטול של חברת התעופה על פי מדיניותם

שבת וחגים, לא כולל ימי שישי', ה -'א: ימי עבודה  

.ה ביטול מסיבה רפואיתהמכס, עם ההרשמה מומלץ לרכוש ביטוח רפואי ומטען  

  
  

    6068-943-03תמי : לפרטים נוספים
  
  
  

  , בברכת טיול נהדר
  

  צוות איילה גאוגרפית
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  תעודת זהות  –יפן 

  יפן     : השם הרשמי

   )בעולם 62( –ר "קמ 377,915    :שטח כולל

   )בעולם 10(נפש    127,368,088 ):2012(מספר תושבים 

  וטוקי    : עיר הבירה

   מונרכיה חוקתית     :שיטת שלטון

   שינזו אבה  ): 2016(ראש ממשלה מכהן 

  לשנה$ 34,459    :ג שנתי לנפש"תמ

  ןי    :מטבע מקומי

  81+ :קידומת חיוג בינלאומי

  מקדימה את ישראל בשבע שעות     :שעון עולמי



  יום 21– לשמאים סמינר מקצועי –יפן 
  

 03-9418000: פקס  03-9436030: טל     75650צ  "ראשל,  4איילה טיולים גיאוגרפים רחוב לישנסקי 
info@ayalagroup.co.il    www.ayalageo.co.il 

8

  יום סמינר מקצועי לשמאים 12יפן  :שם הטיול

  )י  איילה"י לשכת שמאי המקרקעין ולא ע"מה תעשה רק עההרש(_________________: תאריך הרשמה
  

  __2.10.17______: תאריך יציאה
  

   :פרטי הנוסעים על גבי הדרכון
  

  תוקף דרכון  דרכון' מס  תאריך לידהלטינית(שם פרטי   )לטינית(שם משפחה 

    
  ______________________________________________________  :כתובת

  _______________________________________________________:ל"דוא

  ___________________:עבודה' טל  __________________________:בית' טל

  _____________________: נייד' טל  __________________________:נייד' טל

  _____________________________:ה/ה חבר/טלפון חירום של קרוב

  
חברת איילה מעבירה את הבקשה אך אינה ). *ת הזוג יוצמד אוטומטית ליד/בן(מעבר  / חלון   –) לסמן(הושבה במטוס 

ניתן לבקש הושבה במושבים מועדפים . *לא בכל טיסה ניתן להזמין הושבה מראש. *יכולה להתחייב על אישור הבקשה

  י פנייה למשרד בטלפון או במייל"בתשלום ע

  ___________לטיסה____________   מיוחד לטיול אוכל

  

  

  

  

  

  ______________________: שם בעל כרטיס האשראי

  _____________________________:  תעודת הזהות

  _______________________________________: כרטיס האשראי' מס

    ___________: תשלומים מבוקש' מס  ___________ :תוקף כרטיס האשראי

    ___________________: חתימה 

  :בנוסף ישולם דמי רישום ללשכת שמאי מקרקעין כדלקמן

  ₪ 150: נספח שהסדיר חובותיו ללשכה/ חבר לשכה -

  ₪ 280: אורח שאינו חבר לשכה -

  ₪ 450: שמאי שאינו חבר לשכה -

  landvalu@netvisition.net.il: ל"או בדוא 9419-523-03שלוח דף זה לפקס לנא 

  .למי שמבטל הטיול לאחר הרשמתו תנאי תשלום דמי הביטוליש לקרוא בעיון את  -לפני ההרשמה -
המופיעים בתכנית  מצהיר בחתימתו כי הוא קרא ומודע לתנאי הביטולשולח טופס הרשמה זה  -

 . הטיול באתר איילה גאוגרפית או בתכנית מודפסת שנמסרה לו
ל בכרטיס אשראי זה עד מועד "לחייבו עבור הטיול הנ השולח מאשר בחתימתו לחברת איילה נסיעות -

  .יציאת הטיול
  


