
  

 
    סנט פטרבורג– מוסקבה

 השתלמות מקצועית בתחום                

  והחקלאותענפי הרכב                   

 ימים 9 ,לילות 8                         
ההשתלמות מיועדת :לשמאי רכב, שמאי חקלאות, קציני בטיחות, ארגון המוסכים  

 ניתן לצרף בני/בנות זוג -ונגזרותיהם  

יתכנו שינויים בתכנית בגין שינויים בטיסות או בתיאום הכניסות עם  רה:הע
 הגורמים בחול. 

יתכנו שינויים בסדר ביצוע התכנית , התכנית תעשה במלואה אם כי לאו דווקא 
 .בסדר המופיע בתכנית, זאת בהתאם לצרכים בשטח 

 ההשתלמות כוללת:

   MIMS Automecanika Moscow   ביקור בתערוכה

 Conference  in area AGORA                       

 מוסקבה–מטרו ר סיו

 ביקור במפעל רכב /מוסקבה או סנט פטר בורג 



 International agroindustrial exhibition and  –ביקור בתערוכה חקלאית 

trade fair AGRORUS! 

 נוסעים. 25מינימום  - 1860$  מחיר :
 , או במייל  0508862671טלפון : לרישום:  יש לפנות לבת רגב :

SHEVAREGEV@GMAIL.COM 

 תשלומים שווים , באמצעות כרטיס אשראי .  3ניתן לשלם ב

 התכנית כוללת: 

  נט פטרבורגסקבה סת מוופנימי + טיסות  טיסות בינלאומיות 

 כוכבים . 4מלונות ברמת 

 יון על בסיס חצי פנס

 מוסקבה  -  conferenceביקור בתערוכת רכב + 

 סנט פטרבורג –ביקור בתערוכה חקלאית 

 סנט פטר בורג . ביקור במפעל רכב

 מוסקבה –כניסה למוזיאון המלחמה 

 מוסקבה -בית הקברות של גדולי האומה -ביקור בנובודייביצ'י

 מוסקבה  –סיור בתחנות המטרו 

 מוסקבה -שוק איזמאלובסקי 

 מוסקבה  –ה לקרמלין +נשקייה כניס

 סיור לילה  רכוב מוסקבה מוארת+ שיט

 סנט פטרבורג  –כניסה להרמיטאז 

 סנט פטרבורג  -ארמון יקתרינה, 

 סנט פטרבורג –גני פטר הוף 

 סנט פטרבורג  –ביקור באנדרטת המלחמה 

 סיור לילה  רכוב סנט פטרבורג  מוארת 

 שייט יומי בתעלות סנט פטרבורג 

 לקתדרלה באי זאיאיצי . כניסה 

 אוטובוס צמוד לביצוע התכנית

 מדריך ישראלי + מדריך מקומי 

mailto:SHEVAREGEV@GMAIL.COM
mailto:SHEVAREGEV@GMAIL.COM


התכנית אינה כוללת : כל מה שלא מופיע תחת הכותרת 
 התכנית כוללת 

 דולר ליום לאדם .  3טיפ למדריך הישראלי 

    ביטוח בריאות וביטוח מטען 

 

VI International Moscow Automotive Forum (IMAF) Russia • Moscow • 

Expocentre   

19th International exhibition of automotive parts, components, car 

maintenance equipment and products 

 
Date:24 - 27 August 2015Time:11:00 – 17:00 

Conference area AGORA will be introduced at MIMS 

Automechanika Moscow for the first time. It will present a 

series of seminars, workshops, round tables, presentations 

and educational events covering a whole range of topics in 

automotive industry, aftermarket and technical services. 

 International agroindustrial exhibition and trade fair 

AGRORUS! 

http://www.mims.ru/en-GB/events/konferentc-ploshchadka-agora.aspx
http://agrorus.lenexpo.ru/en/
http://agrorus.lenexpo.ru/en/


 

 

AGRORUS is a Russian major exhibition venue for skills exchange and 

achievements demonstration of small-scale farming of Russia and 

foreign countries.AGRORUS serves as an excellent platform for the 

implementation of the State program of agricultural development and 

regulation of agricultural products, raw materials and food for 2013-

2020.Exhibition is organized by the Ministry of Agriculture of the 

Russian Federation, The Government of St. Petersburg, The Government 

of The Leningrad Region and ExpoForum-International Ltd. 

 

 בית הכנסת הגדול :תל אביב מוסקבה ,  א'יום  , 23.8: 1'יום מס

וס למוסקבה בירת רוסיה, לאחר הנחיתה ניסע טונ גוריון-ניפגש בנמל התעופה בן

כיום  כיכר התיאטראותלמרכז העיר ונערוך סיור הכרות עם אתריה המרכזיים, 

 כיכרהמנש -כיכרהמפורסם, נעבור דרך  ויהבלשוכיכר קרל מרקס תיאטרון 

http://agrorus.lenexpo.ru/107951
http://agrorus.lenexpo.ru/107958


האומה  חלקת הקבורה של גדוליהמונומנטים המרכזיים שבה: על האדומה 

 נראה את מבנהתאפשר נבקר במוזילאום ע"ש לנין , במידה וי ,שבחומת הקרמלין

 מיסטו יהונבלו ,ים ששירת בעבר רק את חברי המפלגה הקומוניסטית הבכיר ,גום

נבקר בסגנון הביזאנטי.  אחת הכנסיות המיוחדות ביותר - וכנסיית ואסילי הקדוש

נחלוף על  פני כיכר  ,ובקבר החיל האלמוני שלאורך חומת הקרמלין בגן אלכסנדר

את בית הפרלמנט בעבר מש ישש הבית הלבן את בנין הק.ג.ב.,ביאנקה ונראה לו

של  בבית הכנסת הגדולבסיום נבקר  והיום יושבת בו ממשלת רוסיה. הרוסי,

  לינה מוסקבה  . ארוחת ערב במלון משם ניסע לעבר המלון. מוסקבה 

  

 נובודייביצי . קרמלין , מוסקבה , :  ב'יום  24.8:. 2יום מס' 

נראה את התותח שלא ירה ואת הפעמון שלא   במתחם הקרמלין,בבוקר נערוך סיור 

 במוזיאון הנשקייהצלצל , נטייל  בכיכר הקתדרלות ונבקר באחת מהן , נבקר גם 

נתרשם מאוספי הלבוש והתכשיטים של שושלת הצארים ואוצרות הקרמלין שם 

 הקברות לגדולי האומה -לביתששלטו ברוסיה, שושלת רוריק ובית רומנוב. נמשיך 

. במקום נוכל התרשם מן הקומפלקס של מנזר נובודייביצ'י על שבנובודייביצי

המנזר וכנסיית עליית מריה לשמיים הבנויים על רקע אגם מרשים. בית הקברות 

ד קומפלקס נובודיביצ'י  הוא החשוב ביותר כיום במוסקבה בו נקברים גדולי שלצ

האומה הרוסית סופרים משוררים, מזכירי המפלגה הקומוניסטית, טייסים, 

ממציאים חשובים ועוד. זהו בית קברות שבו כל מצבה היא עבודת אומנות בפני 

ואשתו נטליה,  ונראה את פסלו של פושקין ארבט האלגנטינטייל ברחוב  עצמה, 

 לינה מוסקבה . בסיום נשוב למלוננו הסופר הנודע ביותר בעולם הרוסי 

 Confernce Agora :כנס בינלאומי בתחום עולם הרכבג'יום  : 8.25: 3יום מס' 

 .מוסקבה רכב .אביזרי תערוכת 

, מוסקבה-מרכז התערוכות של  ללאחר ארוחת הבוקר  במסגרת ההשתלמות נצא  

 EXPOCENTRE.  כנס בינלאומי שם יתקיים במשך שלושה ימי התערוכה



כמו  .CONFERENCE AGRORA – , בטיחות  ועודאיבזור העוסק בנושאי רכב,

כלי רכב, אביזרים, חלקי שתתמקד בנושאי:  בתחום הרכב כן נבקר בתערוכה

בערב נצא לסיור לילה  ארוחת ערב במלון  חילוף, מוסכים, תחנות דלק  ציוד ומיכון.

 לינה מוסקבה      ה מוארת + שייט . מוסקב

 

 

 

 שוק איזמלובסקי  לוניה גורה , קופיום ד'   : 826.:  4יום מספר 

נקבל הסבר על תהליך בניית המטרו   במטרו של מוסקבהבסיור את הבוקר נפתח 

בפקולוניה ביקור ונבקר במספר תחנות שזכו לכינוי ארמונות המטרו. נמשיך ל

כיום  מהווה אתר הנצחה למלחמת העולם השנייה, נבקר ש, פארק הניצחון -גורה

המנציחות את הקרבות הגדולים בחזית המזרחית  ובדיוראמות במוזיאון המלחמה,

במלחמת עולם השנייה, נראה את אנדרטת העמים המרגשת ונתרשם מן האובליסק 

האותנטי והססגוני שבו  שוק איזמיילובסקינמשיך ל, והמזרקות שברחבת הפארק

וכל להתרשם הן מן מבנה הקרמלין הראשון לשושלת רומנוב והן מחפצי נגם 

. ך כמו גם מאומנות מקומית רוסית, לאחר מכן נשוב למלוננואומנות בעלי ער

 לינה מוסקבה     ארוחת ערב במלון

 מוסקבה סנט פטר בורג .   ה': יום  827.:  5יום מס 

עיר בארוק  נט פטרבורג,לאחר ארוחת הבוקר ועל פי לוח טיסות נמריא לעבר ס

ניסע , העיר שזכתה לתארים ונציה של הצפון העיר המלכותית,  וקלאציסיזםרוקקו 

היושבים על מפרץ פינלנד ובו נטועות עשרות  בגני פטר הוף הנפלאיםלבקר 

מזרקות. נראה את הקסקאטה הגדולה והמרשימה עם פסל שמשון, מונפלייזאר, 

פנה למלוננו בסיום נ ש, קסקאטת השחמט  ועוד.נצפה על מפרץ פינלנד, מזרקת השמ

בערב נצא לסיור סנט פטרבורג המוארת  ופתיחת   ארוחת ערב במלון .. להתארגנות

 לינה סנט פטר בורג     הגשרים שעל נהר הנייבה. 



   

 אי הארנבות  ,  AGRORUSS ביקור בתערוכה חקלאית , יום ו', 28.9:  6יום מס' 

במרכז התערוכות רוס" -ר בתערוכה חקלאית "אגרובביקואת הבוקר נפתח 

LENEXPO,מות דשנים ומוצרים,  דגה, חקלאות וגינון, תשו , חקלאות, משק חי

והממשל של מחוז  שר החקלאות של הפדרציה הרוסית והממשל של סנט פטרבורג

נועדה לשמש  AGRORUS. לנינגרד הם העומדים מאחורי ארגון התערוכה

 תוליישום תכני, טוי השיגים של חוות חקלאיות קטנותלבי פלטפורמה מצוינת

 במדינה לשנים ומזון חומרי גלם,  מוצרים חקלאיים שלעתידיות  ורגולציה פיתוח

 לינה סנט פטר בורג    ארוחת ערב במלון . 2020-2013

   

  הרמיטאז , , יום שבת ,   29.8  :7יום מס' 

 ,ההארמיטאז הגדול -רף לשעברלאחר ארוחת הבוקר, נצא לביקור בארמון החו

כיום זהו אחד ,  נובאהמקום שמש בעבר כארמון החורף של הצארים לשושלת רומ

המוזיאונים הגדולים והחשובים בעולם  המכיל  אוספים גדולי של אומנות מערבית  

, אוסף וף מדיבלי, אוספי אומנות פלאמייםהחל מהאוסף של יקתרינה הגדולה, אוס

,  אוסף גדול של ציורים יון שנרכש על ידי אלכסנדר הראשוןפולגוזפין אשתו של נא

, טיציאן , רמברנט  ליאונרדו דה וינצ'י  איטלקיים ביניהם שתי יצירות  חשובות של

אחר הצהריים נטייל  פטרבורג נצא לשייט בתעלות סנטאחר הצהריים ואחרים . 

לינה סנט   מלוןארוחת ערב ב.  של סנט פטרבורג השאנז אליזה בשדרות נייבסקי

 פטרבורג



  

 רכב , ביקור במפעל סנט פטרבורג, ארמון יקתרינה , יום א',  30.8:  8יום מס' 

, שם נוכל  לביקור במפעל רכב טויוטה או רנו  או דומהלאחר ארוחת הבוקר נצא  

 -להתרשם מהתפתחות מפעלי הרכב המערבים בסנט פטרבורג לעבר כפר הצארים

, פרי יצירתו  בארמון יקתרינה הבארוקיעיר פושקין , נבקר ה צארסקוי  סלו , כיום

של האדריכל האיטלקי ברטולומיאו רסטרלי . נבקר בחדר הענבר המשוחזר ובחדרי 

 ארוחת ערב במלון הארמון העשירים בצורה יוצאת מן הכלל . בסיום נחזור למלוננו 

 לינה סנט פטרבורג 

 תל אביב  -מוסקבה , מוסקבה – סנט פטרבורג ,, יום ב' 31.8:  9יום מס' 

לעבר "זאיאיצי" אי הארנבות, שם ערס הקמתה של  ניסעארוחת הבוקר לאחר 

בה קבורים הצארים ול שלה פטר הגדול, נבקר בקתדרלה העיר בימי הבונה הגד

 משושלת רומנוב, נתרשם מהבסטיונים והמבצר שנבנה כחומת הגנה מפני השבדים .

 .  בכיכר הדקבריסטיםשטר הגדול רכוב על סוס פ -ברונזההפרש נתרשם מפסל 

משם ניסע , המרגשת שהוקמה לזכר גיבורי מלחמת העולם השנייה באנדרטהנבקר 

חזרה  נוספתבטיסת ומשם  לעבר מוסקבהלנמל התעופה של סנט פטר בורג נטוס 

 ארצה. 

 

 

 

 


