
 
 
 

 

 בס"ד

 בעקבות

 בתי הכנסת 
 מסע תוכן מרתק ומעשיר

 בצפון ומרכז איטליה
 היסטוריה יהודית, קהילות ובתי כנסת 

 על רקע הנופים המיוחדים של חבל ארץ זה
 

 בהדרכתו המיוחדת של 

 אריה זריבי
 א' בסיון התש"פ –כ"ד באייר 

18-24/5/2020 

סיינה נו * אמיניימילאנו * קזאלה מונפארטו * ג'נובה * פורטו ונרה * פיזה * סאן ג'
 רמיונהינטובה * סה * ונציה * ורונה * מב* פירנצה * בולוניה * מודנה * פדו

 

 * הדרכה מעמיקה חווייתית ואישית *

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *

 

כשבוע לפני המסע יתקיים מפגש הכנה שיועבר ע"י אריה זריבי 
 ונציג חברת בעקבות 

 



 
 
 

 

 ,אנו מזמינים אתכם לחוויה ייחודית ומעמיקה בצפון ארץ המגף

 ארץ בה יהודים מצאו מקלט במנוסתם מפרעות ורדיפות,

 יה )אי שעליו יש טל של הקב"ה(-טל-ארץ שהיהודים קראו לה אי

 מסלול המסע:
 

 18/5כ"ד באייר  יום שני

 במילאנו. מלפנסה יציאה מוקדמת מהארץ ונחיתה בשדה התעופה 

הגדולה מילאנו ונעשה היכרות רחבה עם מרכז העיר  לעיר עם הגיענו ניסע

והשילובים המיוחדים שבה ולאחר מכן נלמד על הקהילות היהודיות השונות 

 שבעיר.

סע ונפתח את המלאחר מכן, נבקר בבית הכנסת המפואר של קהילת מילאנו 

 תחו. המיוחד והמרתק שאנו ניצבים בפ

אחד מבתי הכנסת היפים ונבקר בלעיירה קאזאלה מונפראטו  ךנמשימשם 

 ומרכז העיר העתיקה. בעולם

 .ג'נובה לינה באזור

 
 19/5לישי כ"ה באייר יום ש

ובמפגש עם  זי בג'נובהאת הבוקר נפתח בתפילת שחרית בבית הכנסת המרכ

 דרכנו מזרחה. משם נעשהנמשיך בנסיעה בעיר הנמל ו הקהילה והרב המקומי.

ביירה האיטלקית נבקר באחד מהכפרים המיוחדים של יעל קו החוף בר

עיר משם נמשיך ל מורדות ההרים בואכה הים הליגורי. צ'ינקווה טרה הבנוי על

 וכן באחד ייחודיובית העלמין היהודי ה בית הכנסתלביקור באזור הגטו, פיזה 

 .המגדל הנטוי של פיזה - מפלאי תבל

 ניים.יניו יורק של ימי הב –לעיירה סאן ג'מיניאנו  מדומי ערב נגיעעם ד

 לינה בחבל טוסקנה.

 
 20/5 כ"ו באייר יום רביעי

בכיכר העיר ונסייר  הבנויה על צלע ההר נהיעיר סיאת היום נפתח בעליה ל

ונלמד על סיפורה של הקהילה היהודית  שבה הכנסת העתיקובבית 

 .שהתפתחה במקום

נעלה לתצפית על העיר מפיאצה  .פירנצהנמשיך את היום בביקור ב

במוזיאון היהודי, נטייל  בבית הכנסת המרשים, נבקרולאחר מכן  מיכאלאנג'לו

 כרות המיוחדות שבה.יובכ בעיר העתיקה

 .לינה באזור בולוניה

 

 

 

 

   

 



 
 
 

 

 21/5 כ"ז באייר יום חמישי

לעיר מודנה ניסע משם  .בבית הכנסת העתיק של בולוניהשחרית נתפלל 

נמשיך למחנה הכפיה פוסולי אשר משם נשלחו  נבקר בבית הכנסת המרכזי.ו

 ץ בשנות הזעם.יחלק נכבד מיהודי איטליה לאושוו

והרמ"ד ל, המהר"ם פדובה אנעלה לבית החיים של אברבנה, בדופלעיר  נצפין

, במוזיאון שרוף ובבית הכנסת האיטלקי העתיקנבקר בבית הכנסת המוואלי, 

 ונסיים את יומנו בכיכר יצחק רבין. נטייל בכיכרות היפות של העירוהיהודי 

 לינה במסטרה.

 
 22/5כ"ח באייר  יום שישי

 .ונציהל בוקר במלון נשים פעמינו תלאחר תפילת שחרית וארוח

נמשיך לאי התחרה , לזכוכית רושתחהת נבקר בבי ,ט לאי מוראנונצא לשי

 .ספוג את האווירה המיוחדתבוראנו ונ

 .והגטוהמפורסם נפליג לפיאצה סאן מרקו ונטייל בואכה גשר ריאלטו 

המגוונים המייצגים את הקהילות השונות  נבקר במוזיאון היהודי ובבתי הכנסת

 שהשתרשו במהלך השנים בונציה.

 .מערבה להתארגנות לשבתנעזוב את בעיר בדרכנו 

את השבת נקבל בעיר ורונה בבית הכנסת של הקהילה המקומית השוכן 

 בטבורה של עיר.

 .ורונהלינה ב

 
 23/5כ"ט באייר קודש  שבת

 ."לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"

תפילות וסעודות ה . אתאת השבת נשבות בשמחה בעיר המיוחדת ורונה

 באווירה מיוחדת. עם הרב המקומיהשבת נעשה תוך כדי היכרות 

המבנה הענק של עיר העתיקה, ים נעשה סיור מקיף בבשעות אחר הצהר

 .תיאטרון הארנה, בכיכרות ובאתרים השונים בעיר

 .ורונהלינה ב
 

 24/5א' בסיון  יום ראשון

 דרטת השואה ליהודי העיר לטקס קצר.ת הבוקר נבקר באנלאחר ארוח

בעיר העתיקה ובבית  ביקור מוקפת החומה, נערוך ניסע לעיר מנטובהמשם 

 הכנסת הגדול אשר במרכזה.

, נקיף את האי רדה ונגיע לחצי האי סירמיונהאנמשיך בנסיעה קצרה לאגם ג

נהנה מהליכה בסמטאות הצרות ובנופים היפים הנשקפים מכל בסירה ובהמשך 

 .עבר

הדפוס הראשון  מקום בית ,נויבדרכנו מערבה לעיר מילאנו נעצור בעיירה סונצ'

 .של התנ"ך השלם

זור היהודי החדש בעיר נחתום בארוחת ערב ושיחת סיכום באאת המסע 

 ומשם ניסע לשדה התעופה בחזרה לארץ.

 

 !יתכנו שינוייםי

 



 
 
 

 

 :םתשלו ותנאי מחיר

o ש"ח 7,590: זוגי בחדר לאדם המסע מחיר 

o 910 :יחיד בחדר לאדם תוספת ₪ 

o  בעקבות" לאחר שליחת טופס רישום הרישום מחייב את חברת"

 ותשלום מקדמה.

 

 המחיר כולל:

 .הדרכה ע"י אריה זריבי המתמחה באזור חבל ארץ זה 

 ."מפגש הכנה מעמיק שיועבר ע"י אריה זריבי ונציג "בעקבות 

 (.מיסי נמל ודלק )כולל מסעבהתאם למסלול ה על-אל טיסות 
 .מילאנו-, ת"א18/5/2020 שנים הלוך: יוטיסת 

 .10:55, נחיתה 7:45המראה  

 .ת"א-, מילאנו24/5/2020 ראשוןם : יוחזורטיסת 

 .03:40, נחיתה 22:55המראה  

  חברת ּבִעקבֹות בעל ניסיון עשיר ויחס אישי לכל מנהל מסע מטעם

 משתתף.

 6 ימים, לינה בבתי מלון ברמת תיירות טובה. 7/  לילות 

 :ארוחות 
o באולם סמוך הכוללות מזנון  ארוחות בוקר ישראליות עשירה במלון או

מסוגים שונים,  גבינות שקשוקה, טוסטים, ,אומלטים חמים עשיר,

 , שתיה חמה ומיצים.לחמיםקורנפלקס, סלטים מגוונים, 

o  ר.       בזמן ארוחת הבוק משתתפיםע"י הארוחות צהרים הנארזות 

o  מסעדה. במלון או באולם עשירותארוחות ערב / 

ּבִעקבֹות דואגת לאוכל משובח, בטעם אנין של קייטרינג אירופאי 
 גלאט מהדרין. –בשפע ישראלי 

 .אוטובוס תיירים חדיש 

  וכיבוד מטעם "ּבִעקבֹות" לכל אורך המסע. םימינרליבקבוקי מים 

 לאתרים המופיעים במפרט המסלול. כניסות 

 ושאר שירותים מקומיים. מקומייםלנותני שירות  טיפים 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 המחיר אינו כולל:

  נסיעות.ביטוח 

 וכד , מוניותטלפונים, הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות‘ 
 ת במסלול הטיול.מוזכר השאינאו תוספת רות יש וכן כל

 יינתן עפ"י שיקול - ישראליים רותהמחיר אינו כולל תשר )טיפ( לנותני ש 
 דעת הנוסעים.

 

                 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או פנייה, 

 sales@following.co.il או במייל 03-9551141טלפונית 

 

 ללא הודעה מוקדמת.לנרשמים חדשים, תכנו שינויים במחירים יי** 
 מזג האוויר, שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים. לייתכנו שינויים בהתאם ** 
 ולימי השבוע. מסעההאתרים ותוכן  לסדר לשינויים בכל הנוגענתונה התוכנית ** 
 חודשים החל מתאריך היציאה מהארץ. 6-יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף ל** 
 ת.משתתפים מינימליכמות קיום המסע ויציאת המשלחת מותנים ב** 
 .ט.ל.ח** 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 צוות "בעקבות"  

            

להרשמה    
 לחץ כאן

לתשלום     
 לחץ כאן
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