
 
 

 
 מסע במחוזות העם  היהודי –שבילי עולם 

 ימים 6
 ד"ר רוחמה אלבג   -הרב ד"ר בני לאו 

 

 קייב– 20.8.17 א' ,1 יום
קייב. נצא  –יציאה בשעות הבוקר בטיסה ישירה לעיר הבירה של אוקראינה 

, הלאוורה  11-לסיור מקיף בעיר הגדולה, נראה את רשת המנזרים מהמאה ה
אחד מאתרי המורשת  העולמית. נבקר בבית הכנסת הגדול והמפואר הפעיל 
בקייב, בחצר ביתו של שלום עליכם וסיפורו הייחודי של הסופר הדגול, נבקר 
בחזית ביתה של גולדה מאיר ברובע היהודי ובמבנים המיוחדים של קייב, כולל 

אליזה", בית הכנסת הקראי המרשים, בשדרה המפוארת חרשצ'טיק "השאנז 
 נשמע על יעקב אורלנד ועל חיי היהודים במקום. לינה בקייב.

 
 ברדיצ'ב-יאר, ז'יטומיר -באבי - 21.8.17  ב', 2יום 

-הבוקר נצא לכיוון העיר ז'יטומיר, אך לפני כן נערוך סיור באתר המרגש בבאבי
יאר ונערוך טקס במקום, למרגלות האנדרטה המציינת את גורלם של יהודי קייב 

מת העולם השניה. משם ניסע לעיר הולדתו של המשורר הלאומי במלח
ח.נ.ביאליק, בפרברי ז'יטומיר כאן עשה ביאליק את צעדיו הראשונים ורשמיו 
מפרקי זי'טומיר מהדהדים ביצירותיו. נמשיך ונבקר בברדיצ'ב, עירו של ר' לוי 

 יצחק ובבית הקברות המיוחד במקום. לינה בויניצה.
 

 קאמיניץ פודולסק, -חמלניצקי-מז'יבוז - 722.8.1 ג' , 3 יום
מז'יבוז'. נבקר במבצר  –הבוקר ניסע לעיירה שבאזור פודוליה, ערש החסידות 

העתיק ובבית הכנסת המשוחזר של הבעש"ט  וכן במתחם הקבר של הבעש"ט 
שם טמונים גם גדולי החסידות. נחלוף בעיר חמלניצקי  ונעצור באנדרטה 

רכו ביהודי המקום. משם  ניסע לאחת הערים המציינת את הפרעות שנע
פודולסק. נבקר במרכז העיר -המרתקות באוקראינה "שוויץ הקטנה", קאמיניץ

ובתצפית מרהיבה וכן בכנסיה בה התנהל הויכוח הגדול בין יהודים ונוצרים 
 ברקע התנועה הפראנקיסטית.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  קולומיאה -בוצ'אץ' - 23.8.17  ד' ,4 יום
מיוסדת על הרים וגבעות" כתב הסופר על "שבוש", ואנו נשכים ונצא  "עירי שלי

לעיירה בעלת הנוף המרשים  המקום בו היו בית הכנסת ובית המדרש, כיכר 
העיר והחנויות יהודיות, המוזיאון הזעיר שבו חלק נכבד מוקדש לסופר שנולד 

של כמה  כאן. נבקר ברחוב "עגנונה" ונצעד על גדות הנהר סטריפא, לעבר ביתם
מגיבורי סיפוריו של עגנון. נבקר בגימנסיה ובבית העם, ולסיום נעלה על אחת 

נסיע לעיר קולומיאה, עליה כתב  . הגבעות שבה מצוי בית הקברות היהודי בעיר
איציק מאנגר, שמשפחתו חיה במקום. נראה את כיכר העיר, בית הכנסת 

פרנקובסק שבעבר -יבנו"ירושלים" ונשמע את סיפורה של משפחת לאו. לינה בא
 נקראה סטניסלב.

 
 לבוב – 24.8.17 ה' ,5 יום

הבוקר ניסע לעיר לבוב, בירת גליציה המזרחית. נחלוף על פני העיירה רוהטין 
שם ערך ר' יודיל חסיד מ"הכנסת כלה" חניה קצרה. בשעות הצהריים נגיע 

העתיקה  בית האופרה, העיר -ללבוב היא למברג. נערך סיור באתריה המרכזיים
-ושלל המבנים הארכיטקטוניים הנדירים, עדות מפוארת לאימפריה האוסטרו

הונגרית. בעיר שהוכרזה כאתר מורשת עולמית חיו ערב מלחמת העולם 
ש"י  –אלף יהודים ובין יתר הפעילויות חיו בה לסירוגין הסופרים  100-השנייה כ

ב שברובע  היהודי. זה-עגנון, אצ"ג, ברנר, ג.שופמן  נבקר בבית הכנסת טורי
לקייב , שם נלון, ונציין את של לבוב ונטוס בשעות אחה"צ ניסע לשדה התעופה 

 תום מסענו באוקראינה.
 

 את" – לבוב – 8.1725.  , ו'6 יום
  אביב.-טיסת בוקר מקייב לתל

 

 תצים לא צפויים או על פי שיקול דעייתכנו שינויים בתכנית לאור אילו

 

 הדרכה תוספת יחיד בחדר מחיר משך הטיול תאריך נחיתה תאריך יציאה קוד טיול

SUKR2008 20/08/2017 25/08/2017 6 290 $ 1780 םמיי $ 

הרב ד"ר בני לאו 

רוחמה  וד"ר

 אלבג

 

  

 



 

  

 
 

 
 
 

 המחיר כולל

 תל אביב, כולל מיסים ודלק  -קייב –יסה במסלול תל אביב ט 

 קייב -טיסת פנים לבוב 

 בתי מלון מדרגת תיירות טובה 

 אוטובוס צמוד 

 כשר למעוניינים –חצי פנסיון 

  כריכים לארוחת צהרייםאפשרות להכנת 

  בקבוקי מים מינרלים 

 כניסות לאתרים לפי התכנית 

 מערכות שמע 

 חוברת מסע 

 .צוות הדרכה: הרב ד"ר בני לאו,  ד"ר רוחמה אלבג 

 
 המחיר אינו כולל

 ביטוחים מכל סוג 

  הוצאות אישיות 

  למדריך לכל יום(5טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת לפחות $ 

 חשוב לדעת 

  ימי שישי ושבת ימי חג וחול המועד בארץ. ימי א' וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין
 ימי עבודה. 

 במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד .‘

 יתווספו מחיריהן לדמי הביטול הנקובים לעיל. 

 ו לתעבורה תחול בכל מקרה של שינוי. ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשייט א

 האחריות על חברת התעופה או התעבורה. 

  יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות

 אחרות. 

 ביצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 

 
 תנאי ביטול

  דמי רישום בלבד47 -ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב 30עד $ 

 30-14 $47$ + 500-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 13-7 47$+  $1000 -ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול  6-מ

 כולל כל העלויות הנלוות 

 נקנו שירותים נוספים )ויזה למשל( יתווספו מחיריהן לדמי  במידה וכורטסו טיסות כלשהן או

 הביטול הנקובים.

 

 



 

 

 

 

 ביטוח 
חובה לרכוש ביטוח הכולל ביטוח בריאות, אשפוז, מטען והטסה רפואית. מומלץ גם ביטוח על ביטול 

טיול )מסיבות רפואיות(. אנו ממליצים לרכוש ביטוח לסיור מיד עם ההרשמה. דבר זה מבטיח החזר 

אה במקרה של ביטול השתתפות מסיבות בריאותיות, או חו"ח עקב פטירת קרוב משפחה כל הוצ

 מדרגה ראשונה )בהתאם לתנאי הפוליסה(. ניתן לבצע את הביטוח

 

                                                                                                                                                                                                          


