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 * הדרכה מעמיקה חווייתית ואישית *

 עם אודהליה ברלין * ם* התוועדות נשי

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *

 

ונציג חברת אבי רט שיועבר ע"י  כשבוע לפני המסע יתקיים מפגש הכנה
 .שעה ומיקום יימסרו בהמשך -בעקבות 

 



 
 
 

 

 המסע מסלול 

 4/5י' באייר יום שני 

 יציאה מוקדמת מהארץ ונחיתה בשדה התעופה שופן בורשה.

יום זה מוקדש לסיפורה המפואר של יהדות ורשה, עד השמדתה במחנה 
 טרבלינקה.

יק בורשה, היחיד ששרד לאחר בית הכנסת נוז'בנפתח את המסע שלנו 
משם נמשיך לבית העלמין היהודי העתיק והמרשים גנשה ברחוב  .השואה

 .הריד חומת הגטו ברחוב זלוטשאוקופובה, ונבקר ב
מקום ממנו  -גפלאץשיך לכיכר ההטענה והשילוח האומשלמחומת הגטו נמ

ומשם נמשיך ישירות אל מחנה ההשמדה ה, נשלחו היהודים לטרבלינק
 טרבלינקה.

 , לארוחת ערב וללינת הלילה.ינקה ניסע צפונה לעיר ביאליסטוקמטרבל
 

 5/5י"א באייר יום שלישי 

 טיקטין ונלמד על-ר בעיר ביאליסטוק נמשיך לעיירה טיקוצ'יןלאחר סיור קצ
סת המרשים, נסייר בעיירה, נבקר בבית הכנ סיפורה הייחודי של העיירה הזו.

 משם גורשו היהודים להשמדתם. (הכיכר)ברינק 
מטיקטין נמשיך בנסיעה קצרה ליער לופוחובה הסמוך, בו נרצחו בקברי 

 אחים כל יהודי העיירה. 
רבי מנחם מנדל מקוצק, וממנו ניסע  ןנמשיך לעיירה קוצק ולציו מכןלאחר 

 לעיר לובלין לישיבת חכמי לובלין בה נלמד את הדף היומי. 
 את היום הזה נחתום בארוחת ערב ובלינה בלובלין.

 
 6/5"ב באייר יום רביעי י

בציון החוזה מלובלין,  – קצר בבית העלמין העתיק של לובליןלאחר ביקור 
נמשיך לסיור מעמיק ומשמעותי במחנה  – "ל ועוד גדולי ישראלהמהרש

 ההשמדה מיידנק הסמוך ללובלין.

נעבור לאווירה חסידית, לקראת  .לאחר הסיור במחנה נדרים לכיוון גליציה
קיים התוועדות הביקור בעיירה ליז'נסק וציון רבי אלימלך מליז'נסק, שם נ

יק והמרשים בעיירה לנצוט נמשיך לבית הכנסת העת .חסידית וטיש מרומם
 ומשם ניסע מערבה לכיוון העיר טרנוב, לארוחת ערב וללינה. הסמוכה

 

 

            

 



 
 
 

 

 

 7/5ג באייר ום חמישי י"י

את היום הזה נפתח בסיור בעיר החשובה טרנוב, וממנה נמשיך אל יער 
, אל היער והבורות בהם הושמדו אלפי יהודים הזבליטובסקה גור – הילדים

 ובהם מאות ילדים וטף.
נבקר בשרידי מחנה הכפייה  .לאחר טקס במקום נמשיך לעיר קרקוב

פלאשוב, בכיכר השילוחים ובאזור הגטו ברובע פודגוז'ה, ובמפעל שינדלר. 
לאחר מכן ניכנס אל העיר העתיקה והרובע היהודי בקרקוב לסיור בבית 

במלון בקרקוב. הכנסת ובבית העלמין של הרמ"א. סיום היום וארוחת ערב 
 בירקנאו. -נקיים שיחת הכנה לקראת אושוויץ לאחר ארוחת הערב

 
 8/5ישי י"ד באייר יום ש

במחנות  ביקור משמעותי ומעמיקהשכמה מוקדמת ונסיעה מזרחה ל
 בירקנאו.-ההשמדה אושוויץ

 להתארגנות לקראת שבת. אחר הצהרים נשוב לקראת שבת לקרקוב
עיר ב "אייזיק שול"נסת העתיק הכ תפילת קבלת שבת תתקיים בבית

 במסעדת רימונים. העתיקה. סעודת שבת ועונג שבת
 

 9/5שבת קודש ט"ו באייר 

ויציאה  יק שול, לאחריה קידושא רבא במקוםהכנסת אייז תיתפילה בב
 היהודי והמרשים.  'לסיור ברובע קז'ימיז

לאחר הסיור סעודת שבת במסעדת רימונים, מנוחה, ויציאה לסיור לאזור 
 גבעת הוואוול וארמונות המלוכה, נהר הויסלה, עד לכיכר הגדולה סוקניצה.

סעודה שלישית במסעדת רימונים, ולאחר תפילת מעריב  – לאחר הסיור
 מלווה מלכה מוזיקלי. – והבדלה

 
 10/5ט"ז באייר יום ראשון 

', בה נבקר בבית זאת העיר קרקוב ונוסעים צפונה לעיר לודאנו עוזבים 
ובתחנת הרכבת רדגאסט ממנה נשלחו יהודי לודז'  היהודי העתיק,הקברות 

 למחנות ההשמדה.
מלודז' נמשיך לעיר ורשה ונחתום את המסע במסלול הגבורה מכיכר 

( עד כיכר רפפורט, 18אומשלגפלץ דרך הבונקר של מורדי הגטו )רחוב מילא 
 שם נסיים את המסע בטקס מרגש.

את המסע נחתום בשיחת סיכום וארוחת ערב ומשם ניסע לשדה התעופה 
 בחזרה לארץ.

 
 ייתכנו שינויים!

 
 
  

 

 



 
 
 

 

 מחיר ותנאי תשלום

o ש"ח 7,290 – מחיר המסע לנוסע בחדר זוגי 

o ש"ח 650 – תוספת לאדם לחדר יחיד 

 המחיר כולל:

 .הדרכה ע"י אבי רט 

  האומנים משה )מוסא( ברלין ובתו אודהליה.ליווי מלא של 

 .מפגש הכנה מעמיק שיועבר ע"י אבי רט לפני המסע 

 כולל מיסי נמל ודלק(. מסעבהתאם למסלול ה על-אל עם חברת טיסות( 
 תל אביב  04/05/2020הלוך: יום שני  

 9:00נחיתה בורשה  –בבוקר  6:10 - המראה     
 ת"א  –ורשה  10/05/2020חזור: יום ראשון 

 (11/5/20לפנות בוקר ) 3:10נחיתה  –בלילה  22:30 - המראה

 .מדריך מקומי מקצועי צמוד לקבוצה כולל : שכר, טיפ, אוכל, הוצאות 

  הצמוד לקבוצה לכל אורך המסע,   "ּבִעקבֹות"מנהל מסע מטעם חברת
 דואג הן לפרטים הכלליים של המסע והן באופן אישי לכל משתתף.

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

 .הקצאת אולמות לשיחות משלחת לפי הצורך 

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

במטרה, כחלק מהמאמץ ליצירת מעטפת שתבליט את העיקר ותתמוך 
 ח מכינים, מסדרים מגישים ודואגיםנמצאים בשט "ּבִעקבֹות"צוות חברת 

 :ארוחות משובח כשר למהדרין כמפורטלמפרט 

o  ארוחות בוקר ישראליות במלון הכוללות מזנון עשיר, אומלטים
חמים, שקשוקה, טוסטים, גבינות מסוגים שונים, מעושנים, דגני 

 ת, שתיה חמה ומיצים.בוקר, סלטים מגוונים, לחמים, לחמניו
o נארזת מבלי \ארוחות צהרים מותאמות לאופי המסע ומוגשת

 לגרוע מרצף אירועי המסע והשתלשלות התכנים.
o  תסופק ארוחת ערב חמה ע"י  -ארוחות ערב עשירות

 "ּבִעקבֹות"  במלון או באולם סמוך שהושכר לצורך העניין.

o  ,יינתן מענה לצמחונים, טבעוניים, רגישות לגלוטן
 וכרתיים, רגישים ללקטוז וכו'ס

  צמוד לקבוצה לכל אורך המסע. –אוטובוס תיירים חדיש 

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

 .כניסות לאתרים המופיעים במפרט המסלול 

 .טיפים ושאר שירותים מקומיים 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 המחיר אינו כולל:

 ביטוח נסיעות. 

  אופי אישי כלשהן כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכדהוצאות בעלות‘. 

 מסעכל שירות או תוספת שאינה מוזכרת במסלול ה. 

  יינתן עפ"י שיקול  -ישראליים המחיר אינו כולל תשר )טיפ( לנותני שרות

 דעת הנוסעים.
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 ללא הודעה מוקדמת.תכנו שינויים במחירים יי 

  בהתאם לתנאי מזג האוויר, שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים.  -ייתכנו שינויים במסלולים 

 חודשים החל מתאריך היציאה מהארץ. 6-יש לוודא שברשותכם דרכון בתוקף ל 

 .קיום המסע ויציאת המשלחת מותנים במס' משתתפים מינימלי 

 .ט.ל.ח 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  בכבוד רב
 ""ּבִעקבֹות

 

                 

 

להרשמה    
 לחץ כאן

לתשלום     
 לחץ כאן
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