
 
 
 

 

 בס"ד

 איש . חסיד . היה 
 אוקראינהב מסע תוכן מרתק וייחודי

בעקבות הרוח והחסידות, הספרות העברית, אישים, 
 מנהיגים וההיסטוריה היהודית.

 

דרך אתרי ערש החסידות,  אנושיות,-העלמסע שיעסוק בסוגיות 
עולם הרוח והאמונה בשואה, הספרות והאידיאולוגיות העבריות 

 בשואה. אנושי-האלהמתחדשות ועד שעות השפל של 

 

 בהובלת והדרכת

 הרב אברהם קריגר
 יו"ר המרכז הבינלאומי "שם עולם" 

 3-10/5/2020, ט"ז באייר התש"פ-ט'

 ימים 8 לילות / 7

 

 מסע שכולו שילוב בין השלמות הארגונית של 

 חברת "ּבִעקבֹות" לעומק ועולמות התוכן העשירים 

 .של המרכז הבינלאומי "שם עולם"
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 מנושאי המסע:

  מהבנת דרכי האלוקות לנפש האדם –אוקראינה ערש החסידות. 

  אודסה כמרכז התרבות, המשקפת את הספרות העברית והציונות של

המרכז של "חכמי אודסה" ושער עלייה למדינת  –החדשה העת 

 .היהודים

  כיצד עולמם של יושבי חושך  –עולם הרוח והאמונה בשנות השואה

 .וצלמוות נשאר מואר

  שותפות וחלוקת אחריות במשימת הכחדת  –האוקראינים והגרמנים

  .היהודים אף בכל עיירה נידחת

 

 (ייתכנו שינויים במסלול!) מסלול המסע:

 
 3/5ט' באייר יום ראשון 

 
 נצא בטיסת בוקר מוקדמת לקייב בירת אוקראינה.

לאחר נחיתה ויציאה משדה התעופה, נצא "למדינת קייב" ונסייר באזור 
היהודי ובבתי הכנסת המיוחדים שבה וכן נגיע לפסל הזיכרון של שלום 

עליכם. לאחר מכן נכיר את החלק האחר של אוקראינה ונגיע לאנדרטת 
 חמלניצקי ולמרכז העיר. 

 קצרה נגיע לאתר הרצח הגדול, קבר אחים ביער באבי יאר. בנסיעה
לאחר ארוחת ערב נמשיך בטיסה פנימית ללבוב, עיר המחוז המערבית של 

 חבל גליציה.
 לבוב. –לינה 

 
 4/5י' באייר יום שני 

 
למברג, נסייר בעיר העתיקה וברובע  –יום זה נקדיש לעיר הגדולה לבוב 

וסיפור בית החולים היהודי. נמשיך  הזהב" י, שרידי בית הכנסת "שושנתהיהוד
לבית העלמין העתיק בו טמונים גדולי עולם ונתייחד באתר הזיכרון ובקבר 

האחים ליהודי לבוב, ולא נפסח על סיפורו של הרב כהנא בקתדרלת סנט 
 ג'ורג'.

נצא את העיר ונסייר במחנה העבודה והריכוז ינובסקה ונלמד על סיפור 
ציה המזרחית. נסכם את היום בקהילה הפעילה השואה של יהודי גלי

 השוכנת בבית הכנסת "צרי גלעד".
 לבוב. –לינה 

 
 5/5י"א באייר יום שלישי 

 
מנים מאוריצי נעזוב את העיר הגדולה לבוב ונדרים לדרוהוביץ', עירם של הא

נסייר ברובע היהודי, בכיכר המרכזית ובבית הכנסת  .גוטליב וברונו שולץ
ומשם נמשיך לביתו של הסופר והצייר ברונו שולץ וכן לבית  הגדול והמרשים

הכנסת אשר נתן השראה לצייר מאוריצי גוטליב בציורו המפורסם "יום 
 הכיפורים".

ניסע מזרחה לבוצ'אץ', עירו של ש"י עגנון, נבקר בביתו אשר ברחוב עגנונה 
  ובבית הקברות היהודי שבו נחשף לאחרונה קברה של אמו של ש"י עגנון.

 טרנופיל. –לינה 
 



 
 
 

 

 6/5י"ב באייר יום רביעי 
 

 ,לאחר נסיעה מזרחה נגיע לעיירה מז'יבוז', שם נעלה לבית הקברות העתיק
מקום ציונו של אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש, בית המדרש העתיק, 

, המעיין הפלאי והמבצר. נמשיך בית הכנסת של האוהב ישראל מאפטא
לעיר ז'יטומיר, עיר בה גר ביאליק בילדותו ושם אף נתוודע למשורר הלאומי 

 ונבקר בבית הכנסת ובקהילה המקומית "אור אבנר". 
 ז'יטומיר. –לינה 

 
 7/5י"ג באייר יום חמישי 

 
בתחילת היום נעלה לאתר הרצח של יהודי ז'יטומיר מחוץ לעיר ומשם נשים 

פעמינו לעיר ברדיצ'ב, עירם של רבי לוי יצחק ומנדלי מוכר ספרים. נתחיל 
באזור היהודי העתיק בסיור מסופר, האנדרטה בהר הקרח ומשם נעלה לציונו 

של סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אשר כל בית העלמין 
 נתלה בסנגוריה שלו.

ונלמד על תפקידה בתקופת  נמשיך בנסיעה לכיוון דרום, נעצור בעיר ויניצה
 מלחמת העולם השנייה ומשם נמשיך לאומן.

 אומן. –לינה 
 

 8/5י"ד באייר יום שישי 
 

לאחר תפילה בסמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, נתייחס לכיתוב בבית 
הכנסת העוסק בסיבה בגללה העתיק רבי נחמן את מקומו ממז'יבוז' לאומן 

התבודדות" ונעפיל "הר מה מסתתר מאחורי יה ונבין ונכיואז ניסע לגני סופ
 לשבת דרך ערוץ התבודדות אישית וקבוצתית.

נמשיך בנסיעה ארוכה לעיר הנמל אודסה, ניכנס למלוננו ונתכונן לקראת 
 שבת. 

יחד עם בני הקהילה המקומית בבית הכנסת המרכזי נקבל את השבת 
 שבת ונתענג בעונג שבת.באווירה מיוחדת ונסעד יחד סעודת 

 אודסה. –לינה 
 

 9/5ט"ו באייר שבת קודש 
 

לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת המקומי וסעודת השבת נצא לסיור רגלי 
באזור היהודי שהיה למרכז תרבות ופוליטיקה יהודית, "נפגוש" את הדמויות 

 שלום עליכם, אחד העם, ז'בוטינסקי, ביאליק, טשרניחובסקי ועוד.
ית והבדלה נצא להשלמת סיור עם לאחר מנוחה קצרצרה, סעודה שליש

"חכמי אודסה" וביקור במפעלי החסד של הקהילה המקומית. נגיע למדרגות 
 פוטיומקין והמדרחוב ונקנח את השבת המיוחדת במלווה מלכה ושירי כיסופין.

 אודסה. –לינה 
 

 10/5ט"ז באייר יום ראשון 
 

 השואה.היום יוקדש כולו לסיפור יהודי אודסה והסביבה בתקופת 
בית הסוהר ונמשיך לשכונת  –נתחיל בכיכר מכבי, נגיע למקום האיסוף 

נלמד על הפסיפס הרכבת שממנה נשלחו יהודי אודסה, טרבוחינה ולתחנת 
האנושי המיוחד שהיה במקום. ניסע לדרכם האחרונה של היהודים בדלניק 

נסכם את המסע בארוחת ערב, זיכרונות וחוויות  וברוחנו עד לבוגדנובקה.
 .חזור לציון וירושלים טיסהללשדה התעופה  עיסנ ומשם



 
 
 

 

 מפגש הכנה:
מפגש הכנה במכון "שם עולם" בכפר  יתקייםכשבוע לפני היציאה למסע 

 הרואה
 בתוכנית:

 מסע או משא. 

 שעפט או מדעי הרוח"?ע"לופט ג – עושר ספרותי 

  נציג חברת בעקבות –הכנה טכנית.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 תשלום:מחיר ותנאי 

 .₪ 6,890מחיר המסע לנוסע בחדר זוגי: 

 .₪ 600תוספת לאדם בחדר יחיד: 

 
 המחיר כולל:

 .הובלתו והדרכתו המיוחדת של הרב אברהם קריגר 

 .מפגש הכנה מעמיק שיועבר ע"י הרב קריגר לפני המסע 

 .מדריך מקומי מקצועי אשר יתלווה לקבוצה ע"פ הצורך 

  ניסיון עשיר ויחס אישי לכל מנהל מסע מטעם ּבִעקבֹות בעל
 משתתף.

  טיסות סדירות של חברת אוקראינה איירלינס. בהתאם למסלול הטיול
 )כולל מיסי נמל ודלק(.

 ,08:40, נחיתה: 05:30קייב, המראה:  –תל אביב  3/5יום ראשון  הלוך: 
 . PS788מספר טיסה 

 , 21:00 , נחיתה:19:55לבוב, המראה:  –קייב   3/5טיסת פנים: יום ראשון 
 .PS033מספר טיסה 
, נחיתה: 21:30תל אביב, המראה:  –אודסה   10/5חזור:   יום ראשון 

00:15, 
 .PS787מספר טיסה  

יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף לחצי שנה מתאריך היציאה 
 מהארץ.

 .לינה ושהייה בבתי מלון ברמת תיירות טובה 

  השגחה מקומית.בכשרות מהודרת,  –כלכלה מלאה לאורך כל המסע 

 .אוטובוס תיירים חדיש 

 .כניסה לאתרים ע"פ המסלול 

 .טיפים לנותני שרות מקומיים 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 9551141-03 או @ollowing.co.ilFsalesלמידע נוסף: 
 

 המחיר אינו כולל:

 

 ביטוח נסיעות. 

 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכד‘ 

 .כל שירות או תוספת שאינה מוזכרת במסלול המסע 

  יינתן עפ"י שיקול דעת הנוסעים –המחיר אינו כולל תשר למדריך ולנותני שרות ישראליים. 

 
 

 ** דמי ביטול בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדף תנאי השתתפות אשר נמצא במשרדי החברה.
 ** כל האמור לעיל הינו בגדר הצעה בלבד ואינו מהווה אישור הזמנה.

 ללא הודעה מוקדמת.** ייתכנו שינויים במחירי המסע 
 ** ייתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתנאי מזג האוויר, שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים. 

 .מתאריך היציאה מהארץם החל חודשי 6-יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף ל** 
 ** קיום המסע מותנה במס' משתתפים מינימלי.

 ** ט.ל.ח.

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  בכבוד רב
 ""ּבִעקבֹות

 

   להרשמה 
 לחץ כאן

    לתשלום 
 לחץ כאן
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