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 20-26/4/2020, ב' באייר תש"פ –כ"ו בניסן 

 * מעמיקהאישית ולימודית  חוויה *

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *
 

 ה מפגש הכנלקראת המסע יתקיים 
 .רמלה 7, רח' הרצוג ההסדר רמלהבישיבת 

 



 
 
 

 

 מסלול המסע 
 

 20/4יום שני כ"ו בניסן 
 

 בירת לורשה ישירה בטיסה ונצא לפנות בוקר גוריון בן התעופה בשדה ניפגש
 .פולין

 העלמין לבית לאחר יציאה מהשדה ניסע מערבה לעיר הגדולה לודז', נעלה
 ועוד הגטו שדה, פוזננסקי של" ארמון"ה את נראה בו', לודז של המיוחד היהודי
 –' לודז יהודי של השילוחין לכיכר נמשיך זה. עלמין לבית ייחודיות נקודות

 חלק הושמדו בו חלמנו למחנה קצרה בנסיעה נצפין מכן ולאחר –" הראדגסט"
 .והיער הטירה באתר ונבקר' לודז מיהודי גדול

 . האומשלגפלאץ אל רפפורט מכיכר – הגבורה" נחזור לורשה ונעשה את "מסלול
 .לינה בורשה

 
 21/4יום שלישי כ"ז בניסן 

 
 ברחוב הגדול היהודי העלמין ביתנעלה ל בוקר וארוחת שחרית תפילת לאחר

 .ורשה יהדות את הרכיב אשר האנושי הפסיפס על נלמד שם, אוקופובה
צפונה לעיירה טיקטין, שם נלמד על "השטעטל" היהודי, נסייר   מורשה נצא

המיוחד ובכיכר העיירה ובמעבר חד נמשיך ליער לופוחובה הסמוך בבית הכנסת 
  בו נלקחו אל מותם קדושי העיירה.

 בית הקברות של קהילות רבות. –נמשיך למחנה ההשמדה טרבלינקה 
 בלובלין. לינה

 
 22/4יום רביעי כ"ח בניסן 

 
בו יק בלובלין נתחיל את יומנו בביקור בישיבת חכמי לובלין ובבית העלמין העת

 ור מקיף לאחר מכן נצא לסי ., המהרש"ל ועודטמונים גדולי עולם: החוזה מלובלין
 ין.לבידנק השוכן בליבה של העיר לומחנה מיב

בבית  איז'ביצה, שם נחשף לסיפור המדהים המסתתר נצא דרומה לעיירה
 ן.העלמי

 ענסק'מליז אלימלך רבי של לציונו ונעלה ענסק'ליז לעיירה נגיע לקראת ערב
, ניגונים, תורה דברי מתוך חסידית להתוועדות נשב מכן לאחרו, ובקשה לתפילה
 .רוחנית והתעלות סיפורים

 .נצוטלבלינה 
 

  23/4יום חמישי כ"ט בניסן 
 

זה ומגוון הקהילות נלמד על הייחודיות של חבל  יום זה יוקדש לחבל גליציה.
 ובבית פוטוצקי הגרף בגני נבקרלנצוט ו תחילה נגיע לעיר אשר התפתחו בו.

בית נוב, לבית המדרש בעיירה רימלאחר מכן נגיע ל. שבסמוך המרשים הכנסת
 בית המדרש של חסידות בובוב.להכנסת החרב בעיירה דוקלה ו

 ונחשף לסיפור המצמרר של יהודי האזור. טובסקה גורהילבבערב נגיע ליער ז
  .ים'ינצאושוויבלינה 

 
 
 



 
 
 

 

 24/4יום שישי ל' בניסן 
 

 בו אשר בירקנאו-אושוויץ הגדול ההשמדה במחנה מקיף לסיור נקדיש היום את
 .עמנו מבני וחצי כמיליון הושמדו
, שבת לקראת קצרה להתארגנות קובבקר למלון נגיע הריםהצר אח בשעת
 .שבת ליל של וטיש שבת סעודת, ערבית, שבת קבלת

 .קובבקר לינה
 

 25/4 איירשבת קודש א' ב
 
 ". ציון של נרות לכם מראה אני נרות של שבת משמרים אתם אם"

 מרכז שהיתה קובבקר לנו מחכה חברים דיבוק מתוך וחווייתית מרוממת שבת
 .מפואר יהודי
 .ה'פודגוז רובע – הגטו ובאזור', ימיז'קז – היהודי ברובע נסייר

 של הכנסת בבית נבקר מוזיקאלית והבדלה ערבית, שלישית סעודה לאחר
 ח"הב, ט"יו התוספות, א"כרמ עולם גדולי טמונים בו הסמוך העלמין ובבית א"הרמ
 .ועוד
 .קובקר של העתיקה בעיר בסיור הגדושו הארוך היום את נסיים
 .קובבקר לינה

 
 26/4 איירב' ביום ראשון 

 
נמשיך  ומשם פלאשוב הכפייה במחנה נבקר מהמלון ויציאה התארגנות לאחר

 .את העיר לכיוון מערב נצאבבית הקברות רקוביצה וקוב נסיים את ביקורנו בקרו
כיכר העיירה, בית הכנסת המזרחי, סמטת צוקרמן ובית  –נגיע לעיירה בנדין 

 מסענו יגיע כאן –הכנסת ונסיים בסיפור ההצלה המיוחד בבית הכנסת השרוף 
 .לסיומו

 .וירושלים ציון לארץ חזרה לטיסה בקטוביץ' התעופה לשדה נצא
 
 

 שינויים במסלול!ייתכנו 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
 

 

 מחיר ותנאי תשלום
 

  ₪ 6,820י מחיר המסע לנוסע בחדר זוג

  ₪ 650 – תוספת לאדם לחדר יחיד

הרישום מחייב את חברת "בעקבות" רק לאחר שליחת טופס רישום ותשלום 

 קדמה.מ

 

 המחיר כולל:

 הרב אריה הנדלר. ע"י חווייתית ומעמיקה הדרכה 

 מפגש הכנה לפני מסע. 

 (.בהתאם למסלול המסע )כולל מיסי נמל ודלקעם חברת לוט  טיסות 
 .ורשה-תל אביב ,20/04/2020 שנייום הלוך: 

 .09:00, נחיתה 06:10המראה  
 ת"א.-'קטוביץ, בצהרים 26/04/2020 ראשוןחזור: יום 

 .20:45, נחיתה 15:00המראה  

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

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

  חברת "ּבִעקבֹות" שמה דגש על כל פרטי המסע בכדי שיהיה מדויק, בעל
 מיצוי זמן מקסימלי, בנוחות מיטבית, ובהפניית המיקוד כלפי תוכן המסע.

כחלק מהמאמץ ליצירת מעטפת שתבליט את העיקר ותתמוך במטרה, צוות 
ם ודואגים למפרט בשטח מכינים, מסדרים מגישי חברת "ּבִעקבֹות" נמצאים

 ארוחות משובח כשר למהדרין כמפורט:
o  ,ארוחות בוקר ישראליות במלון הכוללות מזנון עשיר, אומלטים חמים

שקשוקה, טוסטים, גבינות מסוגים שונים, מעושנים, דגני בוקר, 
 סלטים מגוונים, לחמים, לחמניות, שתיה חמה ומיצים.

o נארזת מבלי /  ארוחות צהרים מותאמות לאופי המסע ומוגשת
 לגרוע מרצף אירועי המסע והשתלשלות התכנים.

o  תסופק ארוחת ערב חמה ע"י "ּבִעקבֹות"   -ארוחות ערב עשירות
 במלון או באולם סמוך שהושכר לצורך העניין.

o  יינתן מענה לצמחונים, טבעוניים, רגישות לגלוטן, סוכרתיים, רגישים
 .ללקטוז וכו'

  וצה לכל אורך המסע.צמוד לקב –אוטובוס תיירים חדיש 

 .בקבוקי מים מינרלים וכיבוד מטעם "ּבִעקבֹות" לכל אורך המסע 

 .כניסות לאתרים המופיעים במפרט המסלול 

 ושאר שירותים. לנותני שרות מקומיים טיפים 

 
 המחיר אינו כולל:

o  בעלות נוספת. ניתן לרכוש ביטוח במשרדנו -ביטוח נסיעות 
o  וכן כל שירות או תוספת ‘ כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכדהוצאות בעלות אופי אישי כלשהן

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

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

 כללי :

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

 
  בכבוד רב
 ""ּבִעקבֹות

 

 

להרשמה    
 לחץ כאן

לתשלום     
 לחץ כאן
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