
 
 
 

 

 בס"ד

 משעבוד לגאולה...
 לקראת חג הפסח הכנהמסע 

 

 מחוזות הלב והדעת אל
 באוקראינה

 –אניפולי  –ברדיצ'ב  -מז'יבוז'  –ברסלב  –אומן  -אודסה 
 בבי יאר –קייב  –אוסטרהא 

 

 ניגונים וסיפוריםהתרוממות הרוח, הרגשת הלב,   

 הדרכת ליווי וב

 הרב אריה הנדלר

 והרבנית ד"ר חנה הנדלר
 ליווי מוזיקאליב 

 2-5/4/2020י"א בניסן התש"פ ,  –ח' 

 מעמיקה*חוויה אישית ולימודית *

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *

 רמלה. 7יתקיים בישיבת ההסדר רמלה , רחוב הרצוג  מסעהמפגש הכנה לפני 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 מסלול המסע 

 
 2/4מישי ח' בניסן יום ח

פגש בשדה התעופה בן גוריון ונמריא בטיסת לילה יבשעת ערב של יום רביעי נ
 לאודסה.

לאחר הנחיתה נצא לסיור זריחה בנמל אודסה המתעורר לחיים שוקקים בשעה 
עם העיר ונגיע לביתם של זו ומשם נצא למרכז העיר להכרות קצרה 

 ז'בוטינסקי וביאליק.
באומן נבקר פרד מאודסה ונפנה צפונה. ינ לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר

 ובאגם המפורסם הסמוך.ציון רבי נחמן מברסלב בגני סופיה המרהיבים וב
תלמידו של רבי נחמן  ,לעיירה ברסלב מקום ציונו של רבי נתן משם נמשיך

 הנמצא על ראש הגבעה בסמוך למעיין. ,מברסלב
 לארוחת ערב ולינה.משם נמשיך למז'יבוז' 

 
 3/4יום שישי ט' בניסן 

 נעלה לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר נשכים קום ונצא לעיירה אניפולי.
והמגיד  ,נסקעאחיו של רבי אלימלך מליז' ,פולייוניהם של רבי זושא מאנלצי

את הביקור במקום נסיים בהתוועדות בבית  , תלמידו של הבעש"ט.ממזריטש
ע לעיירה אוסטרהא, המדרש הסמוך לבית העלמין. נמשיך בנסיעה קצרה ונגי

 המהרש"א ובבית הכנסת המרשים במקום. שם נבקר בציון
 .בוז' ונתארגן לקראת השבת המיוחדתלעיירה מז'יר לקראת שבת נחזו

את השבת נקבל בבית המדרש הישן של הבעל שם  –נו לקבל שבתות" "וזכ
טוב ולאחר מכן נערוך את סעודת שבת והטיש שלאחריה באווירה מיוחדת 

 ומרוממת.
 

 4/4שבת קודש י' בניסן 
 .שיאה של חוויה רוחנית –שבת במז'יבוז'  –"וביום השבת" 

מאפטא, נקדיש זמן ללימוד ועיון  נתפלל בבית המדרש של ה"אוהב ישראל"
 .יר בעיירה ובמבצר החולש על העמקבתורתו של הבעל שם  טוב, ונסי

לאחר סעודה שלישית, ערבית והבדלה, נעלה לציון הבעל שם טוב לתפילה 
פרד מהשבת מתוך מלווה מלכה של יונ במעמד "ויתן לך" מיוחד ומרגשובקשה 

  .אמרות וסיפורי חסידיםונים, ניג
 

 5/4יום ראשון י"א בניסן 
נשלים את הסיור במז'יבוז' במעיין  לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר

 הבעש"ט ובקבר האחים של יהודי העיירה.
מד ונל עירו של סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק, נעלה לציון ,נצפין לברדיצ'ב

 תיספיק הזמן נסיים את המסע בהתייחדואם על דרכו המיוחדת בעבודת השם. 
ומשם נצא לשדה התעופה בוריספול הסמוך לקייב  יארבגיא ההריגה בבי 

 לטיסה חזרה לארץ.
 

                                                
 !שינויים במסלולייתכנו 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 מחיר ותנאי תשלום

o 4,600 – מחיר המסע לנוסע בחדר זוגי ₪  

o 350 – תוספת לאדם לחדר יחיד ₪  

o  רק  "בעקבות"הרישום מחייב את חברת 

 לאחר שליחת טופס רישום ותשלום מקדמה.

 

 המחיר כולל:

 הרב אריה הנדלר והרבנית ד"ר חנה הנדלר. ע"י חווייתית ומעמיקה הדרכה 

 .ליווי מוזיקאלי 

  לפני מסעמפגש הכנה. 

 נס יאוקראינה איירלי עם חברת טיסות- 
 אודסה. –, ת"א 2/4/2020חמישי הלוך: יום 

 .וקרבלפנות  4:00 נחיתה ,1:15 המראה     
  .ת"א – קייב 5/4/2020חזור: יום ראשון 

 .בערב 23:10 , נחיתה20:00 המראה                  

 "הצמוד לקבוצה לכל אורך המסע מנהל מסע מטעם חברת "ּבִעקבֹות. 

 3 תי הארחה כפריים.ימים, לינה בב 4/  לילות 

 מהדרין ותכשרכלכלה מלאה ב. 

  צמוד לקבוצה לכל אורך המסע. –חדיש אוטובוס תיירים 

 מטעם "ּבִעקבֹות" לכל אורך המסע. ם וכיבודיבקבוקי מים מינרלי 

 .כניסות לאתרים המופיעים במפרט המסלול 

 .טיפים ושאר שירותים מקומיים 

 
 המחיר אינו כולל:

o סיעותביטוח נ. 
o וכן כל שירות או תוספת ‘ הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכד

 שאינה מוזכרת במסלול הטיול.
o  יינתן עפ"י שיקול דעת הנוסעים. –המחיר אינו כולל תשר )טיפ( לנותני שרות 

 
 

 

 
 
 

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

o ללא הודעה מוקדמת.ויים במחיר המסע יתכנו שיני 
o  בהתאם למזג האוויר, שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים.  -ייתכנו שינויים 
o חודשים החל מתאריך היציאה מהארץ. 6-יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף ל 
o במס' משתתפים מינימלי. המותנ קיום המסע 
o .ט.ל.ח 

 
  בכבוד רב
 ""ּבִעקבֹות

להרשמה    
 לחץ כאן

לתשלום     
 לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhMrLWAZ8eqn2A3aBRYtt4aZeKV1LpwuGrUTwvgguX8J-exQ/viewform
https://secure.cardcom.solutions/e/xmfh
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