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  :מידע כללי
השעה באוקראינה  

  זהה לשעה בישראל
המטבע ערכו של  

-כעומד על המקומי 
  1$-ה לנגריב 26

השימוש בכרטיסי 
מקובל אשראי 
נה אולם הוא יבאוקרא

בערים בכפרים ומוגבל 
   הקטנות

  
  המחיר כולל:

  לינה וארוחות  

  פניםנסיעות  
  

  המחיר אינו כולל:

 ביטוח רפואי 
  ביטוח מטען 

  

  

  שנייום 

  ורשה  -ת"א 

טיסת בשעות הלילה המאוחרות נעלה ל
  .פולין ורשה בירתלאלעל 

 09:30בסביבות השעה פולין ענו ליעם הג
ולאחר כל הסידורים הנדרשים בשדה קר ובב

לתוככי שיוביל אותנו  רכבלהתעופה נעלה 
  העיר ורשה.

נכיר את ורשה היהודית שקדמה למלחמת 
, נסייר על חורבותיה של אחת השנייההעולם 

מהקהילות היהודיות הגדולות בעולם אשר 
  עלה עליהם הכורת בשנות הזעם.

  ארוחת ערב ולינה: ורשה

  

  שלישייום 

  לבוב - ליז'ענסק –לובלין 

לאחר ארוחת בוקר נצא לדרכנו למחנה 
ההשמדה מיידנק, שם נעמוד מקרוב על אופן 
הפעלת מכונת ההשמדה הנאצית ונתייחד 

  עם זכרם של הקורבנות.

משם נמשיך לעיר לובלין שאף היא הייתה 
  עיר ואם בישראל ומעוז חסידי מפורסם.

רבי של בהמשך ניכנס לליז'ענסק עירו 
אלימלך בעל ה'נועם אלימלך' אשר רבבות 
יהודים עדיין עולים מדי שנה לציונו ושופכים 

  שם את ליבם ותפילתם.

לאחר מכן נחצה את הגבול לאוקראינה 
לבוב שם נסור ונמשיך בדרכנו לעבר העיר 

לשינת לילה לאחר ארוחת ערב בקהילה 
  היהודית במקום.

  ארוחת ערב ולינה: לבוב

  

  רביעייום 

  ברדיטשוב - אוסטרואה - אניפולי - שפיטובקא

לאחר ארוחת בוקר, נצא לשפיטובקא, לקברו 
לאניפולי, שם של רבי פנחס מקוריץ, ומשם 

ממשיך דרכו  -קבורים "המגיד ממזריטש" 
של הבעל שם טוב ותלמידו של המגיד רבי 
זושא מאניפולי (אחיו של רבי אלימלך 
מליז'נסק, שניהם מכונים בתנועת החסידות 

  "האחים הקדושים").

  ארוחת צהרים קלה "על האש" באניפולי

אם יישאר זמן טרם יחשיך היום, נמשיך 
רו של המהרש"א, מגדולי לאוסטרואה עי

פרשני התלמוד ומענקי הרוח היהודיים בעולם 
), נבקר בציונו ובציוניהם של 1555-1632כולו (

צדיקים נוספים ותלמידי הבעל שם טוב 
  הקבורים במקום, ומשם נצא לברדיטשוב.

ברדיטשוב, עירו של מי שמכונה "סניגורן של 
ישראל", רבה של העיר ומגדולי תנועת 

רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נבקר החסידות 
בציונו ובציון רבי ליבר הגדול, מגדולי רבני 

הרצאה על העיר ועל רבי  העיר. בדרך, נשמע
  .לוי יצחק

  ברדיטשובארוחת ערב ולינה: 

  

  יום חמישי

  אומן -מז'יבוז'  - ברדיטשוב 

לאחר ארוחת בוקר, נצא למז'יבוז', עירו של 
  מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב.

מז'יבוז', בה חי ופעל מייסד תנועת החסידות 
שנה ובה נמצא קברו ולצידו  20-במשך כ

קבריהם של נכדו, רבי ברוך ממז'יבוז', מגדולי 
תנועת החסידות; רבי אברהם יהושע השיל 
מאפטא (המכונה "אוהב ישראל" על שם 

  ספרו) וחסידים נוספים.

בבוקר נצא לסייר באזור בתי הכנסת 
העתיקים של מז'יבוז': בית הכנסת העתיק 
של הבעל שם טוב; בית הכנסת של הב"ח 

- . חי בסוף המאה ה(מחשובי פוסקי ההלכה
); ובית הכנסת של רבי אברהם יהושע 16

השיל, ה"אוהב ישראל", מגדולי תנועת 
החסידות, שכיהן כרבה של העיר בשנים 

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

  הכנסת העתיק.

נבקר בקברי האחים וב"קבר הילדים" 
קבורים יהודי מז'יבוז' והסביבה  במז'יבוז', שם

תפלל בציון הקדוש שנרצחו בשנות השואה, נ
  .של הבעל שם טוב

נחמן  לעיר אומן, לקברו של רבינמשיך משם 
. נעתיר בתפילה על ציונו של רבי מברסלב

לשדה התעופה נחמן מברסלב ונצא לדרכנו 
- בחזרה ארצה בטיסת אלקייב וריספול בב

  .22:50בשעה על הממריאה 

  

  

  
  

  נסיעה טובה ושהות נעימה
  


