טיולי סיפור ושיר לאלזס-לורן וקהילות שו"ם  - 2018תשע"ח
גם השנה מוציאה חברת שי בר אילן סדרת טיולים המשלבת תיירות לימודית ,עם שירי ארץ
ישראל וסיפורי כתיבתם .בכל הטיולים משולבים אתרי תיירות קלאסיים ,עם אתרים יהודיים מן
העבר וההווה ,וביקורים במקומות הנקשרים לתולדות הזמר העברי.

ט"ו – כ"ג אלול תשע"ח  26באוגוסט –  3בספטמבר 2018
מדריכה :תחיה תמרי ,הנחיית שירה וסיפורי זמר :עפר גביש
מרצה אורחת :בריז'יט מילוא

נהר הריין הזורם משוויץ צפונה ,מסמן את הגבול שבין צרפת וגרמניה וממשיך מערבה אל הים
הצפוני בהולנד .לאורכו התפתחה ופרחה תרבות רב גונית שהשפיעה על העולם כולו .עיירות ימי
ביניימיות מנומנמות לצד ערים גדולות ומודרניות ,כפרים ציוריים בצד מרכזי תרבות חשובים.
הרי הווז' המיוערים משקיפים מהעבר האחד לעמק הריין ,ומצדו השני של הנהר משתרע "היער
השחור" .בתווך הכרמים המכסים את מורדות ההרים ומקיפים את הכפרים והעיירות ב"דרך
היין".
כאן ,לפני כאלף שנים ,נולדה "יהדות אשכנז" והתפתחו קהילות גדולות וחשובות שהיו למרכזי
תורה שהשפעתם ניכרת עד היום הזה :שפייר (שפיירא) ,וורמס (ורמייזא) ,מיינץ (מגנצא).
בטיול נעבור גם בהיידלברג ,קולמר ,אוברניי ,שטרסבורג ,מץ ,באזל ,ועוד.

 .1יום א'  ,26.8.2018ט"ו אלול :תל-אביב – פרנקפורט  -היידלברג  -שפייר  -הוכוולד
נפגש בנתב"ג ונטוס לפרנקפורט .משם נצא להיידלברג ,אחת הערים היפות ,היושבת על גדות נהר
הנקר .נבקר בנקודות חשובות בעיר ,האוניברסיטה העתיקה ,מקום בית הכנסת שחרב והאנדרטה
לזכרו ,המ דרחוב הססגוני ותצפית אל מרומי הגבעה עליה נצבת טירה עתיקה .נסיעה קצרה מאוד
לשפייר ,השוכנת על גדות הריין ,עיר שהייתה משך שנים רבות אחת מהערים החשובות ביותר בקרב
יהדות אשכנז ,ואשר יחד עם וורמס ומינץ ,הייתה חלק מקהילות שו"ם ומהעיירות שחרבו במסעות
הצלב .נבקר ברובע היהודי העתיק ,בו נחשפו בית כנסת וצמוד לו מקווה מרשים ,שנחשב לאחד
הגדולים באירופה.
 .2יום ב'  ,27.8.18ט"ז אלול :הרי הווז'  -דרך הפסגות  -ג'ררמר
יום שכולו טבע .ניסע בדרך המטפסת בפיתולים מרהיבים .בדרך זו נוכל לצפות במחנה הריכוז
וההשמדה "שטוטהוף" .נמשיך בחלקו ההררי של חבל לורן לג'ררמר ,עיירת נופש וסקי השוכנת על
שפת אגם .נשוב דרך מעבר בונהום וממנו ב"דרך הפסגות" שנבנתה ב 1914-כחלק מהביצורים
הצרפתים מול הגרמנים במלחמת העולם הראשונה .לסיום נעצור בעיירה מונסטר ,שבאזור תעשיית
הגבינות ,ומפורסמת בקיני החסידות המפוזרים על גגותיה.
ערב שירה :משירי העיירה ושאול טשרניחובסקי שלמד בהיידלברג רפואה.
 .3יום ג'  28.8.2018י"ז אלול :דרך היין
ניסע בדרך מוקפת מכל עבר בגבעות המכוסות בכרמים ,נעבור בין עיירות קטנות הבנויות על ראשי
הגבעות ובולטות למרחוק בגגותיהן המחודדים .נבקר בכמה מהבולטות והמיוחדות שבהן ,ריקוויר,
ריבוויל ,קייזרברג וקולמר ,בירת "דרך היין" .הכפרים מאופיינים בסמטאות צרות עם בתי אבן ועץ בני
מאות שנים ,פונדקים קטנים ויקבים ,ובהם גם יקב כשר ,המקושטים בעציצים עמוסי פרחים בשלל
צבעים .נבקר בריקוויר ,עיירה המוקפת חומה ובקיזרברג ,כפר ציורי היושב משני צידי נחל קסום.
בכפר זה נולד אלברט שוויצר ,פילוסוף ,רופא ,כומר ,סופר ,מוסיקאי ,שקיבל פרס נובל על פעולותיו
בקרב החולים והמצורעים באפריקה .לאחר ביקור בקולמר העיר היפה ובית הכנסת המרשים נחזור
למלוננו.
 .4יום ד' 29.8.2018 ,י"ח אלול :וורמס ומיינץ
יום ארוך ומרגש בביקור בשרידים שנותרו מהקהילות שחיו באזור לפני כאלף שנים ונחרבו במסעות
הצלב ובשנים לאחר מכן .נתחיל בוורמס ,אחת הערים העתיקות ביותר באירופה .נבקר ברחוב
היהודים ,בבית הכנסת העתיק שנשרף בליל הבדולח ,אך שוקם ושוחזר .בסמוך לו נמצא בית
המדרש והמקווה ,שקיבל את מימיו מהנהר ,ונותר בשלמותו מהמאה ה .12-לא רחוק מבית הכנסת
עומד השער העתיק של העיר ,שנקרא על שמו של רש"י .נבקר גם בבית הקברות היהודי ,הנחשב
לעתיק ביותר באירופה .מצבות מהמאה ה 12-פרוסות בשטח גדול מאוד בין העצים .סמוך לכניסה,
נמצא קברו של המהר"ם שתמיד מכוסה בפתקאות .נמשיך למיינץ (מגנצא) ,שהייתה עיר חשובה
ומרכזית ביהדות אשכנז .העיר בה למד רש"י ובה כיהן רבנו גרשום מאור הגולה .גזירות תתנ"ו,
הנזכרים גם בקינות לתשעה באב .נספר את סיפורו של רבי אמנון ממגנצא ופיוט נתנה תוקף.
 .5יום ה' ,30.8.2018 ,י"ט אלול :שטרסבורג
שטרסבורג בירת חבל אלזס .מקום מושבו של הפרלמנט האירופי .נטייל במרכז העיר העתיקה שכולו
מדרחוב אחד גדול .לב העיר הוא אי בנהר .נטייל ברחובות הציוריים ,בגנים הנהדרים ,וברובע היהודי.
נצפה בחיזיון אורקולי מרהיב על קיר הקתדרלה ולסיום נשוט על הנהר.
ערב שירה :ונתנה תוקף ועוד פיוטים ושירים מהאזור שעלו לארץ.
 .6יום ו' ,31.8.2018 ,כ' אלול :הכפרים והעיירות של אלזס-לורן
היום יוקדש לעיירות ולכפרים בהם התגוררו יהודים במשך מאות שנים .חבל אלזס-לורן משובץ
בשרידי בתי כנסת ,בתי עלמין ,שטחי חקלאות ,ובתים בהם התגוררו יהודים .נבקר בארבע עיירות
מיוחדות ,כל אחת וסיפורה המרתק ,לוצלבורג ,פלצבורג ,בוקסוילר ,ווסלון.
לקראת ערב נשוב למלוננו לקבלת שבת.

 .7יום שבת 1.9.2018 ,כ"א אלול :שבת בהרי הווז'
לאחר תפילת הבוקר נצא לטיול רגלי באזור המלון .לאחר מנוחת צהריים נתכנס להרצאה ושירי עונג
שבת .במוצאי שבת נקרין סרט שקשור לתכנים של טיולנו.
 .8יום א' ,2.9.2018 ,כ"ב אלול :מץ  -ננסי
היום נטייל במחוז לורן ,הנחשב ל"אח" של מחוז אלזס ,בגלל ההיסטוריה המשותפת והדומה.
נתחיל בביקור בשתי עיירות עם סיפור מיוחד ,גלטיני ובולה .נמשיך למץ ,בירת המחוז ,היושבת על
גדות נהר המוזל .כאן נולד רבנו גרשום מאור הגולה .נבקר במרכז העיר ,בקתדרלה המיוחדת עם
ציורי שגאל ובטיילת היפה המשתרעת לאורך הנהר .נמשיך לננסי ,העיר החשובה והיפה שבאזור,
שהייתה עד המאה ה 18-דוכסות עצמאית ונמצאת כיום על מפת התיירות בזכות פולני אחד,
סטאניסלאס .ננסי היתה בזכותו לאחת הערים היפות והמפוארות בצרפת ודוגמא לארכיטקטורה
הקלאסית של המאה ה 18-בצרפת .הכיכרות המרכזיות והמבנים שסביבם הוכרזו ע"י אונסקו כאתר
מורשת עולמי.
ערב שירה :ראשית הציונות ושירים לדמותו של הרצל.
 .9יום ב' ,3.9.2018 ,כ"ג אלול :באזל – ציריך  -תל אביב
נסיים את טיולנו בנסיעה מהרי הווז' לכיוון באזל .בדרך נעצור בטירת אוקניגסבורג ומשם נמשיך
לבאזל ,נראה את בנין הארכיון שבו התקיים הקונגרס הציוני הראשון ב .1897-נמשיך לשדה
התעופה בציריך .תם ונשלם טיולינו ואם תרצו אין זו אגדה.
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קוד טיול

מחיר הטיול כולל
 טיסות בינלאומית כולל מיסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריך 1.1.2018
 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול (בוקר וערב)  +הכנת כריכים לצהריים.
 אוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען ,בסיסי
 ביקורים  -סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית
המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל  €80לאדם
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.1.2018
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1.1.2018
ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל

ביטוח:
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* 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.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף של  6חודשים לפחות
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  €47לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
 מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘
 דמי ביטול לטיסות הפנים :כל טיסה שכורטסה ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע

