מסע לאוקראינה היהודית
בעקבות החסידות ,הציונות והספרות

בהדרכת הרב שי פירון ואליעזר ליסובוי
תאריך המסע:

ו'-י' בתמוז תש"פ 2020 .28/6-2/7

יום א‘ 28.06 ,ו' בתמוז קייב – ז'יטומיר – ברדיצ'ב – ויניצה
טיסת בוקר לקייב .הגעה לקייב בשעות המוקדמות .נבקר בכמה אתרים מרכזיים הקשורים ליהדות
קייב בירת אוקראינה :בית הכנסת של אחים ברודסקי והקהילה היהודית במרכז העיר ,פסל שלום
עליכם ,בית הולדתה של גולדה מאיר .נעלה לאתר הנצחה באבי יאר שהפך לאחד הסמלים של
השואה .נמשיך בצהריים לעבר העיר ז'יטומיר בה נולד המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק ונבקר
בבית סבו בו המשורר התגורר בימי נעוריו .ניסע לברדיצ'ב ,עירם של הצדיק רבי לוי יצחק ,מנדלי
מוכר ספרים והסופרים דער נסּתר (פנחס כהנוביץ') ,וסילי גרוסמן ואחרים .נבקר בשדרה המרכזית,
ב בית הכנסת ובבית העלמין היחיד במינו ,נעלה לציון קברו של רבי לוי יצחק .ארוחת ערב בברדיצ'ב.
יום ב‘ 29.06 ,ז' בתמוז ויניצה  -מז'יבוז'  -קמיניץ-פודולסקי  -צ'רנוביץ
ניסע למז'יבוז'  -עירו של הבעל שם טוב ,נבקר בבית המדרש המשוחזר של הבעש"ט ובאוהל
הקבורה שלו ושל תלמידיו .נצפה בשרידי הבנייה היהודית בעיירה ("שטעטל") ובטירה המרשימה;
נרד למעיין שעד היום נושא שם "מעיין הבעש"ט" ,נראה את חורבות בית הכנסת בו כיהן ב"ח – אחד
הפוסקים החשובים במאה ה .17-בשעות הצהריים נגיע לעיר קמיניץ-פודולסק ,בירת פלך פודוליה,
שהיא מן היפות בערי אוקראינה ובה נשתמרו אתרים היסטוריים רבים .נבקר במבצר שהגן על העיר
מפני הטורקים ,נחצה את הגשר שככל הנראה נתן השראה לרבי נחמן כשהוא דיבר כי "כל העולם
כולו גשר צר מאוד" ,ברובע הארמני וברובע היהודי (קרוואסר) ,נראה את הקתדרלה בה התקיים
הוויכוח הראשון בין רבנים לכת המשיחית של יעקב פרנק בשנת  .1757בשעות הערב נגיע לחבל
בוקובינה ,לעיר צ'רנוביץ בירתה.

יום ג‘ 30.06 ,ח' בתמוז צ'רנוביץ – ויז'ניץ – קיטוב  -צ'רנוביץ
בבוקר נבקר באתרים המרכזיים של צ'רנוביץ  -עיר רב-לאומית ורב-לשונית ,אשר היוותה מרכז
לתרבות יהודית תוססת .נטייל בעקבות המשוררים איציק מאנגר ופאול צלאן ,ממשיל המשלים
אליעזר שטיינבָּרג ,זמר האופרה יוזף שמידט ורבים אחרים שפרסמו את העיר .נבקר בשכונה
היהודית ('יודנשטאט') ,ובעיר העליונה היוקרתית ,בבית הקהילה בו שוכן היום המוזיאון היהודי,
נשמע על ועידת צ'רנוביץ ( ,)1908שבה נדון מעמדה של יידיש כשפה לאומית .בצהריים נבקר באזור
ויז'ניץ וקיטוב ,העיירות למרגלות הקרפטים הציוריים ובלב ליבה של תולדות החסידות .נראה את בתי
הקברות החסידיים העתיקים ,את המקווה בנהר ההרים שמיוחס לבעש"ט ,ואת העיירות בהן
התרחשו אירועי מפתח בתקופת הקמת החסידות וחיי הבעש"ט ותלמידיו .בערב נחזור לצ'רנוביץ
ללינה.
יום ד' 01.07 ,ט' בתמוז צ'רנוביץ – סדיגורה  -בוצ'אץ' – פידהייצה – לבוב
נתחיל את הבוקר בסדיגורא  -נכון להיום פרבר של צ'רנוביץ ,ופעם עיירה עצמאית שהייתה בירת
ממלכת החצרות החסידיות של בית רוז'ין .פה נמצא ארמונו של רבי ישראל מרוז'ין .נמשיך בדרכינו
לבוצ'אץ' – עיר הולדתו של ש"י עגנון ,חתן פרס נובל לספרות .נצעד בעקבות ספריו של עגנון "אורח
נטה ללון"" ,העיר ומלואה" ואחרים .ניסע דרך פידהייצה – עיירה יהודית קלאסית בה השתמר בית
הכנסת מבצרי מדהים מהמאה ה .17-לקראת ערב נגיע ללבוב.
יום ה' 02.07 ,י' בתמוז לבוב – תל אביב
היום האחרון של המסע שלנו מוקדש ללבוב (למברג) – בירת גליציה מזרחית .נטייל ונראה את
הרובע היהודי הישן ,שרידי בית הכנסת "טורי זהב" (בו התפלל הט"ז) ,בית העירייה והכיכר סביבו,
פרבר קראקוב ,האופרה והשדרה המרכזית ,ותוך כדי נדבר על אנשי רוח ,חסידות ,ציונות ומדע
בעידנים שונים .בשעות אחר הצהריים נטוס מלבוב ארצה דרך קייב.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

יציאה

חזרה
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משך הטיול מחיר
 5ימים

€1240

תוספת חדר
ליחיד

הדרכה

€140

הרב שי פירון ואליעזר ליסובוי

המחיר כולל:
 טיסה סדירה .תל אביב -קייב .לבוב -קייב-תל אביב
 מיסי נמל וביטחון נכון ליום 20/2/20
 4 לילות בבתי מלון בדרגת תיירות טובה
 חצי פנסיון כשר למהדרין.
 אפשרות להכנת כריכים לצהרים.
 בקבוק מים מינרליים לכל יום
 כניסות לאתרים שבמסלול
 אוטובוס צמוד על פי תכנית המסע
 מדריכים :הרב שי פירון ומר אליעזר ליסובוי
המחיר אינו כולל:
 כל מה שאינו מצוין בסעיף המחיר כולל
 ביטוח מכל סוג שהוא .על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הינו חובה! החברה
אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול.
 טיפים לנותני השירותים בחול 25 -יורו לנוסע.
 טיפים למדריכים הישראליים.
 הוצאות אישיות וכל מה שאינו כלול בסעיף המחיר כולל.
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה יחויב הנוסע ב  47יורו בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ 45-21-ימי עבודה טרם היציאה לטיול  30%:ממחירו של הטיול לנוסע
 מ 7-20ימי עבודה טרם היציאה לטיול  50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול  100% :דמי ביטול כולל כל העליות הנלוות כגון
ויזו וכד.
יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות מיום סיום הטיול

