
 
 בס"ד

 

 וניגונים  זיכרונותמלכויות,  

 לקראת ראש השנה   -המסע לפולין  

 אל העיירה היהודית, החסידות והשואה מסע 

 נשמה יתירה, התעוררות והתרוממות הרוח, זיכרונות וניגונים 

 23-29/8/2021א, "פתשה  כ"א באלול –ט"ו 

 בהדרכת  

   מאיר שוורץ
 ובליווי החזן והזמר 

 אברימי רוט

          

 בליווי המוסיקאי יהודה גלילי ואמן הגיטרה מאיר עוזרי  

      



 
 בס"ד

 

 

 * הדרכה מעמיקה חווייתית ואישית *

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *

 *  הכנה למסע יתקיים לפני היציאה מפגש* 

 

 המסע  מסלול 

 23/8שני ט"ו באלול יום 

 . בוורשהיציאה מוקדמת מהארץ ונחיתה בשדה התעופה שופן 

 הגטו הראשון  –גטו לודז'   ', בה נבקר בבית הקברות היהודי העתיק,זלעיר לודלאחר התארגנות נצא מערבה 

נמשיך "עם" יהודי האזור לסיור במחנה ההשמדה  בה כינסו את יהודי לודז' והסביבה ו "סט דגאר"ובתחנת הרכבת  

 ו. חלמנ –הראשון 

 Novotel Warszawa Airport  :לינה

 

 24/8יום שלישי ט"ז באלול 

,  זו ל סיפורה הייחודי של עיירהעעל העיירה היהודית ו   ונלמד  (טיקוצ'ין) טיקטין  לעיירהלאחר נסיעה צפונה, נגיע  

  –ק"  רינ ", ב בו אמרו יהודי המקום תשליך "נרב ", שפת  נהר ה עיירהרחובות הנבקר בבית הכנסת המרשים, נסייר ב

 משם גורשו היהודים להשמדתם. כיכר העיירה 

 בבורות הירי... רצחו בקברי אחים כל יהודי העיירהנמשיך בנסיעה קצרה ליער לופוחובה הסמוך, בו נ

לאחר  ו  , נבקר במחנהלסיפורה המפואר של יהדות ורשה, עד השמדתה במחנה טרבלינקה  את אחר הצהריים נקדיש

מקום ממנו   - כיכר ההטענה והשילוח האומשלגפלאץמכן נגיע למרכז העיר ורשה, נצעד במסלול הגבורה, נגיע ל

השואה היחיד ששרד לאחר  -   תפלל בבית הכנסת נוז'יקנ ונסיים באנדרטת רפפורט,   נשלחו היהודים לטרבלינקה

 נחזור למלוננו לארוחת ערב.  ו

 Novotel Warszawa Airport  :לינה

 

 25/8יום רביעי י"ז באלול 

  ברחוב אוקופובה "גנשה" לבית העלמין היהודי העתיק והמרשים  בוקר עשירה, נעלה  וחתלאחר תפילה במלון ואר 

 . בוורשההעשיר שהיה  והרוחניודרכו נלמד על הפסיפס התרבותי  

, נמשיך משם למרכז לובלין, נבקר  מעמיק ומשמעותי במחנה ההשמדה מיידנק הסמוך ללובלין  לסיורסע מזרחה ינ

 .בציון החוזה מלובלין, המהרש"ל ועוד גדולי ישראל   - העלמין העתיק של לובליןברובע היהודי, בבית 

 ניכנס לישיבת חכמי לובלין של המהר"ם שפירא מלובלין מייסד הדף היומי. 

 מוש. חת ערב ולינה בעיירה זו לארומשם נשים פעמינ

 Hotel Zamojski Zamość  :לינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 בס"ד

 

 26/8יום חמישי י"ח באלול 

מוש ונבקר בבית הכנסת הספרדי, לאחר מכן נסע ליער יוזפוב ונשמע את הסיפור  ז נצא ל"רינק" המרשים של

 הסמוך. ר בבית הכנסת והרחוב נמשיך לעיירה טרנוגרד ונבק ,שמסתתר בין עצי היער

נסק, שם  עלקראת הביקור בעיירה ליז'נסק וציון רבי אלימלך מליז' נעבור לאווירה חסידיתו לכיוון גליציהנדרים 

  ומשם   נקיים התוועדות חסידית וטיש מרומם, נמשיך לבית הכנסת העתיק והמרשים בעיירה לנצוט הסמוכה

 כיכר הגדולה סוקניצה. נסייר במרכז העיר העתיקה וה - קראקוב  ל

 אכל ארוחת ערב במרכז העיר ונמשיך בנסיעה למלון. נ

 Wilga Hotel Kraków  :לינה

 

 27/8יום שישי י"ט באלול 

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

 נחזור למלון להתארגנות לשבת. 

"אייזיק שול " לקבלת שבת ותפילת ערבית, נחזור רגלית למלוננו  לאחר התארגנות לשבת נצא לבית הכנסת העתיק 

 באווירה של שבת אחים מיוחדת מתוך רב שמחה...  לסעודת ערב שבת ועונג שבת

 

 28/8שבת כ' באלול 

 היהודי והמרשים.   רבא במקום, ויציאה לסיור ברובע קז'ימיז אהכנסת אייזיק שול, לאחריה קידוש תפילה בבתי

ולאחריה נחזור למלון דרך שכונת פודג'וז'ה בה היה   סעודת שבת במסעדת רימוניםהשומר שבת הבן עם הבת...

   ת שבת.מנוחלמלון להגטו ונגיע 

 .מוזיקאלית  והבדלה ית בתפילת ער   יה, ולאחר במלוןסעודה שלישית 

 

 קובמרגשות וייחודיות בקראמוצאי מנוחה" " ראשונות  סליחות 

 ברב עם 

 ע"י החזן ובעל התפילה 

 אברימי רוט  

 ובליווי מוזיקלי  

 29/8ראשון כ"א באלול יום 

סיור בבית הכנסת ובבית העלמין של  ב, בתחילת היום, לאחר היציאה מהמלון, נחתום את ביקורינו בקראקוב 

 הרמ"א.  

התייחדות   לאחר טקס  בו נרצחו מאות מילדי אזור טרנוב, ז'בילטובסקה גורא, - אל יער הילדים נמשיך בנסיעה 

ה  נמשיך לעיירה גורא קלבריה ב ,נפגוש לראשונה את נושא הפוגרומים לאחר השואהקיילצה ונמשיך ל  מרגש, 

לארץ ציון   ומשם ניסע לשדה התעופה בחזרה נתכנס לארוחת ערב קלה ולסיכום מסע נוסדה חסידות גור, 

 וירושלים. 

 

 ! ייתכנו שינויים במסלול המסע

 



 
 בס"ד

 

      
 

 מחיר ותנאי תשלום 

o 7400 – מחיר המסע לנוסע בחדר זוגי ₪   

o 650 – תוספת לאדם לחדר יחיד  ₪   

 המחיר כולל: 

 המדריך הוותיק מאיר שוורץע"י  חווייתית ומעמיקה הדרכה •

 חמישי עד ראשון מיום   –מי רוט ישל הזמר והחזן הנודע אבר ליווי  •

 חמישי עד ראשון  – ליווי מוזיקאלי צמוד ע"י יהודה גלילי ומאיר עוזרי •

 . מאיר שוורץ ונציג חברת "בעקבות"ע"י     -לפני היציאה  הכנה מפגש •

 חברת לוט :טיסות סדירות של  •
 . 08.00וורשה: , 05.00, תל אביב:  23/8/2021: שני הלוך

 ("ב. )שני לפנ 03.45ישראל: ,  22.55, וורשה: 29/8/2021: ראשון חזור

 . טובהימים, לינה בבתי מלון ברמת תיירות  7לילות /   6 •

 מפרט ארוחות משובח כשר למהדרין :  •

o  חמים, שקשוקה, טוסטים, גבינות, אומלטים רמזנון עשיב ארוחות בוקר ישראליות  ,
 סלטים מגוונים, לחמים, לחמניות, שתיה חמה ומיצים.  דגני בוקר,

o בשרית או חלבית,  ארוחות צהרים הנארזות ע"י המשתתפים בזמן ארוחת הבוקר ,
 ע"פ העדפותיו של הנוסע. 

o מסעדה. במלון או ב -שירות ארוחות ערב ע 

o ,וכו' לקטוז ולרגישות לגלוטן  ,סוכרתיים  יינתן מענה לצמחונים, טבעוניים 

 צמוד לקבוצה לכל אורך המסע.  –אוטובוס תיירים חדיש  •

 המסע. כל לאורך  "ּבִעקבֹות"כיבוד, יסופקו ע"י ו  פירות בקבוקי מים מינרלים •

 . ע"פ מסלול המסע  כניסות לאתרים •

 טיפים ושאר שירותים מקומיים.  •

פוליסת "שיר לנוסע" מורחבת  –  ( של חברת שירביט70)בריאים עד גיל ביטוח נסיעות  •
 הכוללת:  

 הרחבה לכבודה פוליסת בסיס ✓
 הרחבה לתאונות אישיות  ✓
הגדלת תקרת ההחזר להרחבה לביטול  הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בתוספת  ✓

 ( 5,000$עד בזמן מגיפה ) וקיצור נסיעה

 לחץ כאן  -להצגת הפוליסה             

 *. 2003  להרחבת הביטוח מעבר להנ"ל ניתן לפנות ישירות לחברת שירביט •

 

 
 

https://www.shirbit.co.il/media/2182/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-shir-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-17092020-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf
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 לא כלול: 

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

 תוספת / הוצאה שלא מופיעה בהצעה זו. •

 ע"ח הנוסעים ובאחריותם.  –רונה בהלוך באם יש צורך ובדיקות ק •

 ע"ח הנוסעים ובאחריותם.  –בדיקת קורונה בחזור בשדה התעופה בן גוריון  •

 ( ע"ח הנוסעים.  270₪העלות  )  –האופרציה באחריות "בעקבות"  –בדיקות קרונה בחזור  •

 
 כללי: 

 !!! שתי מנות חיסון פייזר בתוקף –המסע הינו למחוסנים בלבד  •

 המסע הינו בהתאם להנחיות ודרישות החוק של ישראל ופולין. •

 נרשמים ובזמינות הטיסה. קיום המסע מותנה במינימום  •

 לא יהיה דמי ביטול.  –בכל מקרה בו חברת "בעקבות" תבטל את המסע מכל סיבה שהיא  •

באם מדינת ישראל תאסור לישראליים מחוסנים לצאת לפולין או תחייב את מי שחוזר מפולין   •
ו  לגבולותיה אבימי בידוד, או לחלופין באם מדינת פולין תאסור לישראליים מחוסנים להיכנס 

 לא יהיה דמי ביטול.  -שתחייב את הנכנסים בימי בידוד 

 מדיניות ותנאי רישום ודמי ביטול מופיעים בטופס ההרשמה הרצ"ב. •

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

ציאה,  אישור יציאה מהארץ חודשים מיום הי 6באחריות הלקוח להמציא, דרכון בתוקף   •
 בהתאם לדרישות מדינות ישראל ופולין. בדיקת קורונה שליליתבמקרה הצורך, אישור 

צריכים    בעלי אזרחות ישראלית פטורים מהצורך באשרה לפולין. נוסעים בעלי אזרחות אחרת •
 האם הם זקוקים לאשרה ולהסדירה בעצמם. ( 03-7253111טלפון )לבדוק בשגרירות  

 בלבד. שלום בצורה מקוונת בקישורים המצורפים מטה רישום ות •

 
 לחץ כאן -לתשלום למסע    לחץ כאן - לרישום למסע 

 
 

 9551141-03או ב   sales@following.co.il, ניתן ליצור קשר ב ידע נוסףלמ
 

 

 בברכת מסע מוצלח ומשמעותי 

 

 

 " "ּבִעקבֹותצוות 

 

                  

 

https://docs.google.com/forms/d/1j_3dNhXEl9YI0-t1-r_nEYkGo7r3P89J6Hi4fTcBLdQ/edit
https://secure.cardcom.solutions/e/x3yU
mailto:sales@following.co.il

