
 

  6.10.2011 - יום חמישי 
  . ביקור באתריה היהודים של קישינב - ירת מולדובהב  -קישינב 

זעזע את היהודים  1903 -הפוגרום האכזרי שהתרחש ביהודי קישינב ב
וכן את " ְּבִעיר ַהֲהֵרָגה" פואמהאת ה חיים נחמן ביאליקובעקבותיו כתב 
   ".ַעל ַהְּׁשִחיָטה"שירו המפורסם 
  .לינה בקישינב

  
  7.10.2011 - יום ששי 
ח על חופי "סיור בעיר הנמל הגדולה שנוסדה בסוף המאה הי  -  אודסה

, במדרגות פוטיומקין המפורסמות, ביקור בשדרת הים. הים השחור
בבית האופרה ובאתרים הקשורים בהתפתחות המרכז הספרותי והציוני 

-אחד, מנדלי מוכר ספרים, לילינבלום(ט "החשוב בעיר בשלהי המאה הי
, פרוג, שלום עליכם, דובנוב, בניצקיר, ביאליק, בוטינסקי'ז, העם

  ). באבל  ורבים אחרים, דיזנגוף, טשרניחובסקי
טקס באתר להנצחת קורבנות השואה של ו מצעד החיים

  .בהשתתפות נציגי הקהילה המקומית, יהודי אודסה והסביבה
  .אודסהעם קהילת יהודי כ "בביה ותתפיל. יום כיפור –בערב 

  .לינה באודסה
  

  8.10.2011 - כיפור יום  –שבת 
  .למעוניינים –סיור רגלי באתריה התרבותיים של אודסה   -אודסה 

  .לינה באודסה
  

  9.10.2011 -יום ראשון 
' קברו המפורסם של ר, ביקור בציון. סיור בגני סופיה המרהיבים  -אומן 

  . נחמן מברסלב
ביקר באומן ושמע מיהודיה על הפוגרום שאירע שם  נחמן מברסלברבי 

. קבר בעיר ביחד עם הקדושים כשיגיע זמנווהחליט להי, 1768בשנת  
  . עבר להתגורר באומן, נחמן כי קצו קרב' כשהרגיש ר, 1810בשנת  

במקום שהיו טמונים בו קדושי טבח  נקברשם הוא חי כחצי שנה ו
 . ההיידמקים

  .חזרה לישראלטיסה  –נסיעה לשדה התעופה בקייב ובערב  -  מאומן
  

  .עקב אילוצים, לשינויים לא מתוכננים פהכפוהתכנית : הערה
  

   הרשמהו פרטים
  

050-690956' טל, לה מינדל'אנג' גב  
amindel@walla.com  
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  "יאר-באבי"מצעד החיים ל
  אוקראינהיהדות  וסיור בעקבות

  
  שנה לרצח יהודי קייב והסביבה  70לציון 

  ולפלישת גרמניה לברית המועצות
  

  סיור בעקבות 
  , סופרים יהודיים, תנועת החסידות

  הציונות והשואה
  

  מרדכי יושקובסקי ר"בהדרכת ד
  

  
  
  
  

  :ההצעה כוללת
  

   ובאודסה בקייב כוכבים 4 – מלון בבתי אכסון לילות 7  *  
  .המקומות בשאר כוכבים+ 3-ו  3 ,)לילות  4(

  המלון בבתי המזוודות של סבלות דמי )In and Out( ,  
  .לנוסע אחת מזוודה

  פנסיון חצי : 7 ערב ארוחות.  7 מזנון -  בוקר ארוחות.    
  למעט יום כיפור( וממוזג נוח תיירים אוטובוס.(  
  ל"בחו השירותים לנותני תשר.    
  בתוכנית כמפורט, לאתרים וכניסות ביקורים.  
  כיפור יוםב למעט , ליום לאדם מקומיים מינרליים מים.  
 .ציוד קבוצתי למצעדים ולביקורים  *            

  
  מחירים

  עמותת דורות ההמשך לחבר  -$  1625*    
  למשתתף שאינו חבר בעמותה  -$  1685*    

  
  תנאי תשלום נוחים

  
  

  והגבורה השואה מורשת נושאי –  ההמשך דורות
   Next Generations to Holocaust and Heroism    

  

  2.10.2011 ‐ ראשון יום
  . והתארגנות למלון הגעה. לקייב טיסה
  .בקייב לינה

  
  3.10.2011 ‐  שני יום
 שלום ביצירותיו' יהופיץ' היא, קייב של העיקריים באתריה סיור  ‐  קייב

  :עליכם
, אטיק'קרשצ שדרות,  פודול היהודי רובע, הדנייפר ונהר העיר על תצפית
 כיכר, מאיר גולדה ובית עליכם שלום של פסלו, ברודסקי ש"ע כנסת בית

 המערות מנזר, הזהב שער, הקראי הכנסת בית, הסופר בית ,סופיה
 רחוב מורד, "מולדת מאא" נאצית גרמניה על הניצחון אתר, )לאוורה(

  ). אמנות שוק( אנדרייבסקי

"  מנורה"מהאנדרטה ועד ל, מצעד החיים לבאבי יאר
יהודי שנה לרצח  70והשתתפות בטקס ממלכתי לציון 

  .קייב והסביבה
  .לינה בקייב

  
  4.10.2011 -יום שלישי 

 .נ.ש המשכילי לרבנים וליד ביתו של חביקור בבית המדר -  יטומיר'ז
  .ביאליק
 עליכם-שלום, נדלי מוכר ספריםמ, לוי יצחק' עירם של ר  - ב'ברדיצ

  . "נסתרה"ו
שבו השתמרו מצבות ייחודיות בצורת , סיור בעיר ובבית הקברות ייחודי

  . מגפיים
בו נשמרה הארכיטקטורה  , ירוסולימקה - ביקור ברובע היהודי    -  ויניצה

   ".שטעטל"הטיפוסית של ה
  . בפרברי ויניצה) ש"ימ(ביקור  בחורבות הבונקר של היטלר 

  .לינה בויניצה
  

  5.10.2011 -יום רביעי 
, אבי תנועת החסידות, ט"העיירה שהתפרסמה בזכות הבעש  -  'יבוז'מז

  . ובה נקבר 1740-1760שפעל בה בין 
  . ט"בבית המדרש ובציון קברו של הבעש, סיור במבצר העיר המרשים

  ).אפשרות( ועצירה בשוק דגים יוצא הדופן, מעבר בעיירה - ב'לטיצ
, ביקור בעיר עתיקה ויפה, בירת פודוליה ההיסטורית  -  פודולסקי-קמינץ

אחת שלוש ערים באוקראינה שהוכנסו לרשימת אתרי מורשת עולמית 
  . ו"של יונסק

, סיור בעקבות  משוררים איציק מנגר  - "וינה הקטנה"  -' ביץרנו'צ

, ביקור בבית יהודי לאומי. ממשיל משלים אליעזר שטיינבארג, פאול צלאן

  .רנוביץ'לינה בצ". יודנשטאדט"וב האוניברסיטה

 


