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  בוז'ימז' - ברדיטשוב – קייב – ת"א יום חמישי:

, 18:00על לקייב (המראה: -טיסת ערב עם חברת אל
  )21:35נחיתה משוערת: 

ולאחר הסידורים הנדרשים ענו לאוקראינה, יעם הג
בוז', עירו של יבשדה התעופה בקייב, נצא לעבר מז'

מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב. בדרכינו 
ניכנס לעיר ברדיטשוב, עירו של מי שכונה "סניגורן 
של ישראל", רבה של העיר ומגדולי תנועת החסידות 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נבקר בציונו ובציון רבי 

ר הגדול, מגדולי רבני העיר. בדרך, נשמע ליב
  הרצאה על העיר ועל רבי לוי יצחק.

, בה חי מז'יבוז'לאחר שהות קצרה בקבריהם, נצא ל
שנה ובה  20-ופעל מייסד תנועת החסידות במשך כ

נמצא קברו ולצידו קבריהם של נכדו, רבי ברוך 
, מגדולי תנועת החסידות; רבי אברהם מז'יבוז'מ

פטא (המכונה "אוהב ישראל" על שם יהושע השיל מא
  ספרו) וחסידים נוספים.

  מז'יבוז'ארוחת ערב ולינה: 

  

  מז'יבוז'יום שישי: 

מבצק החלות  ה"הפרשת חל"ארוחת בוקר ולאחריה 
  לשבת, לאחר מכן נתכונן לקבל את השבת.

נצא לסייר באזור וארוחת צהרים לאחר מנוחה קצרה 
סת העתיק בתי הכנסת העתיקים של העיר: בית הכנ

של הבעל שם טוב; בית הכנסת של הב"ח (מחשובי 
); ובית הכנסת 16- פוסקי ההלכה. חי בסוף המאה ה

של רבי אברהם יהושע השיל, ה"אוהב ישראל", 
מגדולי תנועת החסידות, שכיהן כרבה של העיר 

. נשמע את סיפור התיישבותו 1816-1825בשנים 
בית ואת סיפורו של  מז'יבוז'של הבעל שם טוב ב

  הכנסת העתיק.

  

  מז'יבוז'יום שבת: 

בליל שבת נתפלל בבית הכנסת העתיק של הבעל 
שם טוב, ולאחריה נשוב לאכסניה לסעודת ליל שבת. 

"קומזיץ" וסיפורים על הבעל שם  –לאחר הסעודה 
  טוב, חייו, תלמידיו ותנועת החסידות.

ביום השבת, לאחר תפילת שחרית וסעודת הבוקר, 
, שם מז'יבוז'ול"קבר הילדים" ב נצא לקברי האחים

והסביבה שנרצחו בשנות  מז'יבוז'קבורים יהודי 
השואה, משם נשוב לאכסניה ולבית הכנסת לתפילת 
מנחה וסעודה שלישית, תפילת ערבית ויציאת 

  השבת, לאחריה נצא להתפלל בציון הקדוש.

  מז'יבוז'לינה: 

  

 –שפיטובקא  –פולנאה  –קמינקא  יום ראשון:
  אוסטראה –אניפולי  – סלאוויטה

לעיר לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר נצא 
חמלניצקי, לביקור בשוק הענק בעיר ומשם 
לפולנאה, לציוניהם של בעל התולדות, מגדולי 
תלמידי הבעל שם טוב והחסידים הקבורים לצידו. 
(בדרך: "החייט וגן העדן" ואיך גילתה אגדה חסידית 
את מקום הקברים...) נמשיך משם לשפיטובקא, 

 ומשםלציונו של רבי פנחס מקוריץ וצדיקים נוספים, 
ם טוב לאניפולי, שם קבור ממשיך דרכו של הבעל ש

"המגיד ממזריטש", רבי זושא מאניפולי (אחיו של רבי 
אלימלך מליז'נסק, שניהם מכונים בתנועת החסידות 

  "האחים הקדושים").

  אניפוליב: קומזיץ  עם בשרים על האש

לאחר ארוחת הצהרים נצא לאוסטראה, עירו של 
המהרש"א, מגדולי פרשני התלמוד ומענקי הרוח 

), נבקר בציונו 1555-1632היהודיים באוקראינה (
ובציוניהם של צדיקים נוספים ותלמידי הבעל שם 

  .מז'יבוז'טוב הקבורים במקום, ומשם נחזור ל

בדרך נשמע סיפורים על הצדיקים, סיפורים 
  מרתקים על גילוי קבריהם.

  מז'יבוז'ארוחת ערב ולינה: 

  

  אומן –ברסלב  –נמירוב  –ויניצה יום שני: 

בוקר והתארגנות, נצא  לאחר תפילת שחרית, ארוחת
לעיר המחוז ויניצה. נבקר בבית הקברות העתיק 
בעיר, בו טמונים תלמידי רבי נחמן מברסלב ורבי 
ישראל איסר, תלמיד "ה'חוזה' מלובלין", משם נמשיך 

- לנמירוב, שם נבקר בקבר האחים בו טמונים שלשת
אלפים יהודי העיר שנרצחו בפרעות ת"ח ות"ט על ידי 

ראיניים בהנהגת חמלניצקי ימ"ש המורדים האוק
משום שסירבו להתנצר. בקבר האחים קבור גם רבי 
יחיאל מיכל מנמירוב מגדולי ישראל שבאוקראינה, 
נמשיך משם לעיירה ברסלב, שם נבקר בבית 
הקברות העתיק, בו קבור רבי נתן, תלמידו וממשיך 
דרכו של רבי נחמן מברסלב. בבית הקברות הזה 

לים נוספים, שמקום קברם אינו קבורים צדיקים גדו
נחמן  ידוע. ומשם נצא לעיר אומן, לקברו של רבי

  מברסלב "הציון".

בכניסה לעיר נעצור בבית הקברות "החדש", שם 
טמונים תלמידי רבי נחמן מברסלב ותלמידי 

  תלמידיו.

  ארוחת ערב ולינה: אומן

  

  אומןיום שלישי: 

ה לאחר תפילת שחרית בציון וארוחת בוקר (במהלכ
יוקרן סרט על פעילות אגודת אהלי צדיקים בעולם), 
נצא לסייר בעיר. נסייר בבית בו נפטר רבי נחמן, נצא 

 , נצא לשיט באגם הגן,לסיור בגן היפהפה 'סופיה'
  ומשם נצא לסייר בשוק העירוני.

  בערב נחזור לתפילה בציון ולארוחת ערב.

  לינה: אומן

  

  קייב –פסטוב יום רביעי: 

חרית בציון, ארוחת בוקר לאחר תפילת ש
. נבקר בדולפינריום המרהיב, והתארגנות, נצא לקייב

  .ברובע פודול ובאטרקציות נוספות בעיר

נעצור לארוחת צהרים במסעדה הכשרה "קינג 
דיוויד". לאחר ארוחת הצהרים נסייר בבתי הכנסת 

  בעיר, בקבר האחים המפורסם "בבי יאר".

  ונשוב ארצה לאחר מכן נמשיך לשדה התעופה בקייב

  ).02:00, נחיתה משוערת: 22:50(המראה: 


