
 
 
 
 

 
 בלארוס-אוקראינה-פולין

 טיול מורשת יהודית חוצה גבולות
 18-31 למאי, 2017

 
אזור בעברו היה - המלחמה עד פולין של הגבולות אזור - בלארוס ומערב אוקראינה מערב פולין, מזרח של הגבולות                     אזור
מרכיבות והן שטעטלעך, המכונות ובעיירות המחוז בערי קמו אלה רבות קהילות יהודיות. קהילות מאות של חיים                  שוקק
ובמיסטיקה במסורת בתרבות, - אירופה מזרח של היהודית בהיסטוריה ביותר החשובים ההתיישבות מאזורי אחד                את
ז'ובקבה מיר, כמו באזור, המרתקות מהערים כמה דרך למסע אלינו להצטרף אתכם מזמינים אנו זה, בטיול                  היהודית.
כגון בו, שחיו המגוונות היהודיות בקהילות שצמחו ביהדות השונים הזרמים על ללמוד תוכלו באזור הטיול דרך                  ויוזפוב.
בלתי חוויה לכם יעניק זה טיול פולין. בממלכת שהתקיימה הייחודית הספרדית הקהילה ואף החסידות ההשכלה,                 זרם
האנשים עם מפגש דרך בו שפורחת העממית והתרבות המסורתיים מאכליו על הרב-תרבותי, הגבולות אזור של                 נשכחת

 והמקומות דרך הרגליים.
 

 יום 1, ה-18 במאי, הגעה לוורשה, ביאלווייז'ה
 

(LO152) 05.05  טיסה מנתב"ג 
 08.20  נחיתה משוערת בוורשה, ארוחת בוקר

 10.30–15.00  נסיעה לביאלווייז'ה
 15.30–19.00  הליכה ביער ביאלווייז'ה – אתר מורשת של אונסקו

 
אירופי ביזון של נדיר למין בית ומהווה ובלארוס פולין שבין הגבולות שטח על המשתרע לאומי ופארק יער הינו                    ביאלווייז'ה

 ועצי אלון בני 450 שנה.
 ביקור: הליכה לאוהבי טבע באזור השמור והפראי ביותר שביערות אירופה

 
 19.00 צ'ק אין, ארוחת ערב

 לילה בביאלווייז'ה
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 יום 2, ה-19 במאי , בלארוס-גרודנה

 
 07.30–08.30  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (ביאלווייז'ה, פולין)

 08.30–10.30  נסיעה לגבול פולין/בלארוס בברובניקי
 10.30–14.30  מעבר הגבול בברובניקי, נסיעה לגרודנה

 14.30–19.00  סיור בגרודנה
 

תפקיד ושיחקה בשטחה משמעותית גדלה העיר בבלארוס. טיולנו את בו להתחיל מעולה מקום היא (הרודנה)                 גרודנה
התכנסויות, לשלוש אחת הסיים, הממלכה, של הפרלמנט התכנס בעיר הפולנית-ליטאית. הממלכה בתקופת              מרכזי
שלה המשומר ההיסטורי המרכז בשל ידועה גרודנה ווילנו. ורשה אחרי השלישית רשמית הלא כבירה אותה                 ממקם

 המתאפיין באתרי מורשת מתקופות שונות בהיסטוריה.
קלוז'ה כנסיית והמוזאון, הגדול הכנסת בית והחדשה, העתיקה הטירה הניימן, נחל גדת ולאורך העיר ברחבי טיול                  ביקור:

 של הקדושים בוריס וגלב מהמאה ה-12.
 

 19.00 צ'ק אין וארוחת ערב בליווי מופע של מוזיקה בלארוסית מסורתית
 לילה בגרודנה

 
 יום 3, ה-20 במאי, בלארוס - נובוגרודק, מיר

 
 7.30–8.30  ארוחת בוקר וצ'ק אווט(גרודנה, בלארוס)

 8.30–11.00  נסיעה לנובוגרודק
 11.00–17.00  סיור בנובוגרודק

 
חורבותיה את למצוא ניתן אתריה שלל ובין בלארוס, של הארכיטקטורה בתחום החשובות העיירות אחת היא                 נובוגרודק
ביילסקי. האחים של הפרטיזנים קבוצת של הפעילות מרכז היה העיירה אזור העולם, מלחמת בזמן העתיקה. טירתה                  של

 ניתן לבקר ביער נליבוקי ולחזות בעקבות מחנה הפרטיזנים.
קבוצת פעלה בו פרא יער - נליבוקי יער היהודי, ההתנגדות מוזיאון הגבעה, על הטירה חורבות המרכזית, הכיכר                   ביקור:

 ההתנגדות של האחים ביילסקי.
 

 17.00–18.00  נסיעה למיר
 18.00–19.30  סיור במיר

 
הגותית, מהתקופה מוטיבים בהרמוניה משלבת שלה הארכיטקטורה ה-16. המאה מן טירה עם קטנה עיירה הינה                 מיר
מיר ה-19, המאה במהלך תרבויות. צומת על שהתפתח המחוז של העשיר העבר את משקפים אשר והברוק                  הרנסנס

 נודעה בעולם ביהודי בשל הישיבה הגדולה שפעלה בה.
 ביקור: הטירה - אתר מורשת עולמית של אונסקו (סיור חיצוני), בית הכנסת
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 19.30 ארוחת ערב וצ'ק אין

 לילה במיר
 

 יום 4, ה-21 במאי, בלארוס - מינסק
 

 07.30–08.30  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (מיר, בלארוס)
 08.30–9.30  מיר – ביקור במוזאון מחוז מיר ובתערוכה המוקדשת ליהודי העיירה

 09.30–11.00  נסיעה למינסק
 11.00–19.00  סיור במינסק

 
במלחמת נחרבה אשר העיר, בעבר. זכתה שלו למוניטין בניגוד ומתקדמת, מודרנית עיר הינה בלארוס, בירת                 מינסק,
לחובבי אטרקציה הינה העיר שני, מצד מורשת. אתרי ובכללם המלחמה מלפני מבנים מכילה ואינה כמעט ה-2,                  העולם

 תיירות קומוניסטית של התקופה הסובייטית.
 

 18.00–20.00  זמן חופשי במינסק
 

האזור - היהודית" ב"מינסק רגלי סיור העצמאות, וכיכר העצמאות שדרות החירות, כיכר במינסק, העתיקה העיר                 ביקור:
 של הגטו (השני בגודלו בשטח ברית המועצות, 1941-1943) ובאתר ההנצחה לזכר קהילת יהודי בלארוס.

 
 19.00  ארוחת ערב, צ'ק אין

 לילה במינסק
 

 יום 5, ה-22 במאי, בלארוס - מינסק, אוקראינה - לביב
 

 7.30–8.30  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (מינסק, בלארוס)
 8.30–10.30  המשך סיור במינסק

 
 ביקור: מוזיאון המרכז הקהילתי של הקהילה היהודית, מפגש עם ואדים אקופיאן, מנהל המוזיאון.

 
 10.30–11.00  נסיעה לשדה התעופה

 13.10–14.30  טיסה ללביב
 15.30–19.00  סיור במרכז העיר לביב

 
מן ניכרים ואוסטרו-הונגרי יהודי הפולני, העבר מורשת עקבות היסטוריה. שנות 700 מעל בת עיר היא                 לביב
מורשת לאתר נחשבת בלביב העתיקה העיר וגרמניים. איטלקיים אירופים מזרח סגנונות המשלבת בעיר,               הארכיטקטורה

 בין לאומי של אונסקו.
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 ביקור: מרכז העיר ההיסטורי, הכיכר המרכזית, פרוספקט סבובודיץ
 

 19.00  צ'ק אין, ארוחת ערב, סיור חיי לילה בלביב
השוקקת הרוח את ונחווה המקומי מהמטבח נטעם לביב, של והפאבים הבילוי אתרי מיטב את נכיר הלילי הסיור                   במהלך

 של העיר התוססת במזרח אירופה.
 לילה בלביב

 
 יום 6, ה-23 במאי, אוקראינה - לביב

 
 07.30–08.30  ארוחת בוקר

 08.30–19.00  ביקור יום שלם בלביב
 

הגטו ואזור העיר בפרברי היהודי הרובע הזהב", "ורד הכנסת בית של הזיכרון ואתר חורבות המרכזית, הכיכר                  ביקור:
בית בניין קרגיבסקי), שוק (כיום היהודי הקברות בית אזור לשעבר, החסידי הכנסת בית עומד בו זמרסטינובסקה)                  (רחוב

 החולים היהודי לשעבר והאנדרטה לזכר יהודי גטו לעמבערג, תחנת קלפרוב ובית הקברות היהודי החדש.
 

 19.00  ארוחת ערב
 לילה בלביב

 
 יום 7, ה-24 במאי, אוקראינה - ז'ובקבה, פולין – בלזץ, זמושצ'

 
 07.30–08.30  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (לביב, אוקראינה)

 08.30–09.30  נסיעה לז'ובקבה
  09.30–11.00  סיור בז'ובקבה

 
רנסנס מודל פי על ותוכננה ז'ולקייבסקי, סטניסלב ידי על ה16 המאה בסוף פרטית כעיירה הוקמה ז'ובקבה                  ז'ובקבה.
קצרה תקופה למשך .1620 בשנת עצמאית נעשתה והקהילה הקמתה, מתקופת כבר בה חיו יהודים ומפואר.                 קפדני

  עברה העיירה לבעלות המלך יאן סובייסקי ה-3, אשר העניק ליהודי העיירה אישור להקמת בית דפוס יהודי  בשטחה.
 ביקור: הכיכר המרכזית, הטירה ובית הכנסת.

 
 11.00–13.30  נסיעה למעבר הגבול האוקראיני/פולני בראווה רוסקה

 13.30–16.00  ביקור במוזאון אתר ההנצחה בבלזץ
 

לצורך נייחים גזים בתאי השימוש נוסה בו הראשון האתר היה ,1942 בשנת הוקם אשר בלזץ, ההשמדה מחנה                   בלז'ץ.
 השמדה שיטתית של יהודים. בתוך מספר חודשי פעילותו, עד דצמבר 1942, נרצחו במחנה כ-400 אלף איש.

 
 16.00–17.00  נסיעה לזמושצ'
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 17.00–19.00  סיור בזמושצ'
 

להתיישב החלו יהודים קפדני. רנסנס מודל פי על ה-16, במאה הוקמה זמושצ' אונסק"ו. של עולמי מורשת אתר                   זמושצ'.
המפורסמים האישים בין בעיירה. רבה השפעה לבעלי נעשו הם שנים מאות ובתוך הקמתה, אחר קצרה תקופה                  בעיירה

 שגדלו בה ניתן למצוא את הכותב האידישי י.ל. פרץ.
מבנה תרבות), מרכז (כיום הרנסנס בסגנון הכנסת ובית העתיקה בעיר היהודי הרובע המרכזית, הרנסנס כיכר                 ביקור:

 המקווה
 

 19.00  ארוחת ערב, צ'ק אין
 לילה בזמושצ'

 
 יום 8, ה-25 במאי, פולין - זמושצ', שברשין, זבייזינייץ', יוזפוב, לובלין

 
 7.30–9.00  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (זמושצ', פולין)

 9.00–9.30  הסעה לשברשין
 9.30–11.00  סיור בשברשין

 
במאות ה-15. המאה מן הוא בשברשין יהודית לקהילה כיום בידינו שמצוי ביותר המוקדם האיזכור (שצ'בז'שין).                 שברשין
המרכזית. לכיכר סביב חנויותיהם את ופתחו ובמסחר, במלאכות בעיקר השטעטל יהודי עסקו שם, התיישבותם                שלאחר
בפולין העתיקים היהודיים הקברות מבתי אחד הוא כיום אשר יהודי, קברות בית העיירה בפאתי נבנה ה-16                  במאה

 שעדיין נשתמרו, ומכיל מאות מצבות.
 ביקור: מבנה בית הכנסת (כיום מרכז תרבות), בית הקברות היהודי ואנדרטת הקרבנות באתר ההוצאה להורג.

 
 11.00–13.00  נסיעה לזביז'ינייץ

 סיור בזביז'ינייץ, עיירה נחבאת בין עצי הפארק הלאומי "רוסטוצ'ה".
 13.00–14.00  ארוחת צהריים

 14.00–16.30  נסיעה וסיור ביוזפוב
 

בית ואקס בצלאל הקים ה-19, במאה ה-18. במאה העיירה, הקמת עם ביוזפוב החלה היהודית ההתיישבות                 יוזפוב.
מחצית כאשר לובלין, במחוז הגדול לאור ההוצאה למרכז העיירה הפכה בודדים עשורים ובמהלך ביוזפוב, עברי                 דפוס

 מתושבי העיירה מועסקים בתחומים שונים הקשורים להוצאה לאור.
ואנדרטת להורג ההוצאה אתר המחצבה, הקברות, בית הנצחה), ומרכז כספרייה (משמש הכנסת בית מבנה                ביקור:

 ההנצחה ביער.
 

 16.30–18.30  נסיעה ללובלין
 18.30–20.00  צ'ק אין, ארוחת ערב

 לילה בלובלין
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 יום 9, ה-26 במאי, פולין - לובלין
 

 7.30–9.00  ארוחת בוקר
 9.00–13.00  סיור בלובלין

 
ה- מהמאה הוא לובלין בתחומי יהודית להתיישבות למצוא יכולים שאנו ביותר המוקדם האיזכור בלובלין. היהודי                הרובע
של האזור כיום העתיקה, והעיר המלכותי הטירה של האזור סביב שנים מאות משך התפתח בעיר היהודי הרובע .14                  
החוזה הורוביץ, יצחק יעקב הרב של התיישבותו עם ה-18 המאה בסוף השתנתה המסורתית הקהילה העיר.                 מרכז

 מלובלין, בפאתי העיר.
 ביקור: האזור בו שכן הרובע היהודי והעיר העתיקה.

 
עוסק אשר לובלין, מחוז של העצמי הממשל של תרבות מוסד הינו גרוצקה מרכז ."NN תאטרון - גרוצקה "שער                    מרכז
בין הייחודי ההיסטורי במיקומו שימוש המרכז עושה בפעילותו, בלובלין. היהודית העיר על ועדויות מידע ואיסוף                 בחקר

 העיר היהודית לעיר הנוצרית, בשער גרוצקה, אשר ידוע גם בשמו ההיסטורי כשער היהודי.
 

 13.00–14.00  ארוחת צהריים
 14.00–18.00  סיור בלובלין

 
את שאיכלס המרשים המבנה .1930 ביוני ידו על נחנכה הישיבה שפירא, מאיר רבי של חייו פרויקט לובלין. חכמי                    ישיבת

  הישיבה שרד את מלחמה העולם, וב2006 נפתח בשטחו בית כנסת חדש.
 

העתיק הקברות בית והוא ה-15, המאה בתחילת נפתח בלובלין העתיק היהודי הקברות בית העתיק. הקברות                 בית
החוזה של מצבותיהם שלאחריה, ובתקופה ה-2 העולם מלחמת במהלך רב מהרס שסבל פי על אף בפולין. הקיים                   ביותר

 מלובלין ואישים חשובים במסורת היהודית והמקומית עדיין נמצאות בו ומשומרות
 

 18.00–19.00  זמן חופשי
(NN מופע של תאטרון) "19.00–20.00  "סיפורים מהשער 

 20.00  ארוחת ערב
 לילה בלובלין

 
 יום10, ה-27 במאי, פולין - לובלין, קרקוב

 
 7.30–9.00  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (לובלין, פולין)

 9.00–13.30  נסיעה לקרקוב
 13.30–15.30  ארוחת צהריים וצ'ק אין

 15.30–19.00  סיור בקרקוב
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מלחמת את שרדו שבה, הייחודית והארכיטקטורה בקרקוב העתיקה העיר יונסקו. של עולמית מורשת אתר                קרקוב.
(יידיש-קוזמיר), הגדול קז'ימיש למלך הודות באירופה אזורית חשיבות בעלת נעשתה העיר נרחב. הרס ללא ה-2                 החולם
פולין כבירת שימשה קרקוב באירופה. שקם השלישי האקדמי המוסד ה-14, במאה בה פתח אשר האוניברסיטה                 בזכות

 עד תום המאה ה-16, כשהמרכז השלטוני הפולני הועבר לוורשה.
 

יהודית. להתיישבות מרכז במהרה ונעשתה ה-14, במאה הגדול קז'ימיש המלך ידי על הוקמה (קז'ימיש).                קוזמיר
קוזמיר בפולין. המשומר ביותר העתיק בית-הכנסת כיום קוזמיר, של העתיק הכנסת בית בה הוקם ה-15 המאה                  במהלך
ה-16. במאה ישיבתו את בה הקים אשר (הרמ"א), איסרלש משה בזכות היהודי ללימוד חשיבות בעל ליישוב                  התפתחה

 הרמ"א נקבר במותו בבית הקברות העתיק אשר בסמוך לבית הכנסת הרמ"א, וקברו עומד במקומו עד היום.
הקברות ובית טמפל הכנסת בית יצחק, הכנסת בית העתיק, הכנסת בית הקברות, ובית הרמ"א הכנסת בית                  ביקור:

 החדש.
 

 19.00–20.00  זמן חופשי
 20.00  ארוחת ערב

 לילה בלובלין
 

 יום 11, ה-28 במאי, פולין - קרקוב, אושויץ-בירקנאו, זקופנה
 

 7.30–9.00  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (קרקוב, פולין)
 9.00–10.30  נסיעה לאושויץ

 10.30–13.30  ביקור במוזיאון אושויץ
 

תקופת ובמשך הגרמניים, וההשמדה הריכוז מחנות מבין ביותר הגדול היה אושוויץ הריכוז מחנה               אושוויץ-בירקנאו.
בתערוכה מחזיק ב1947, כבר המחנה בשטח הוקם אשר המוזיאון, חיים. את אנשים מיליון 1.1 בו קיפדו                  פעולתו
מחולק המוזיאון השחרור. לאחר בשטחו נמצא אשר הגדול האסירים חפצי באוסף גם כמו המחנה, מבנה של                  ההיסטורית

 בין שני אזורים, אושוויץ ובירקנאו.
של המגורים מבני 2-בירקנאו, באושוויץ המקוריים המחנה מבני הראשי, 1-המחנה באושוויץ מודרך סיור               הביקור:

 האסירים, פלטפורמת הרכבת ושרידי תאי הגזים ומבני המשרפות מספר  2 או 3.
 

 13.30–14.30  ארוחת צהריים
 14.30–17.30  נסיעה לזקופנה, צ'ק אין

 17.30–20.00  הליכה בקרופוקי(טיילת תיירות), זקופנה
 

 זקופנה, אשר לעיתים מכונה בירת החורף של פולין, היא עיירה ציורית הממוקמת למרגלות הטטרה.
 

 20.00  ארוחת ערב עם הופעה מוזיקלית
 לילה בזקופנה
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 יום 12, ה-29 במאי, פולין - זקופנה, וורשה

 
 7.30–9.00  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (זקופנה, פולין)

 9.00–11.00  זקופנה, מצפה פארק גובלובקה
 11.00–15.00  נסיעה לקיילצה
 15.00–16.00  ארוחת צהריים
 16.00–18.00  סיור בקיילצה

 18.00–21.00  נסיעה לוורשה
 21.00  ארוחת ערב וצ'ק אין

 לילה בוורשה
 

 יום 13, ה-30 במאי, פולין - וורשה
 

 ארוחת בוקר
 09.00–13.00  סיור בוורשה

 
1943) וורשה גטו מרד בעקבות ה-2 העולם מלחמת בסוף ומערבי. מודרני מטרופולין היא כיום ורשה פולין. בירת                  ורשה,
המלכותי, והטירה העתיקה העיר של בעיקר העיר, של שיקומה כליל. כמעט וורשה נחרבה ,(1944) הפולני וורשה ומרד (                  
שנרמסה הפולנית הלאומית הגאווה את גם אך הפיזית, העיר את גם מחדש בנה אשר אדיר, לאומי מאמץ בעזרת                    נעשה

 בזמן המלחמה.
 ביקור: סיור באזור העיר העתיקה ועמוד זיגמונד, הטירה המלכותית והגן הסקסוני.

 
 13.00 - 14.00  ארוחת צהריים

 14.00 - 19.00  סיור בוורשה
 

העיר הפכה ומאז ה־15, למאה מתוארך בוורשה היהודית ההתיישבות של ביותר המוקדם האיזכור היהודית.                וורשה
של היהודית הקהילה ה־2 העולם למלחמת שקדמה בתקופה בפולין. היהודיים החיים של ביותר והחשוב הגדול                 למרכז
ביותר הגדול הגטו את בה והקימו העיר את הנאצים כבשו המלחמה, בזמן העיר. מאוכלוסיית 30% מעל היוותה                   וורשה

 על אדמת אירופה. בשנת 1943 הגטו הושמד כמעט כליל בעקבות דיכוי המרד היהודי על ידי הגרמנים.
השילוחים כיכר ,18 במילא הבונקר נוז׳יק, בית־הכנסת והגטו, לשעבר היהודי הרובע של האזור               ביקור:

 (אומשלאג־פלאץ) והאנדרטה לזכר מורדי הגטו.
 

 19.00–20.00  זמן חופשי
 20.00  ארוחת פרידה
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 יום 14, ה-31 במאי, פולין - וורשה, טיסה לנתב"ג
 

 7.30–9.00  ארוחת בוקר וצ'ק אווט (וורשה, פולין)
 09.00–13.00  סיור בוורשה

 13.00–14.00  ארוחת צהריים
 14.00–19.00 זמן חופשי, שופינג

 19.00  נסיעה לשדה התעופה
(LO 151) 22.55  טיסה לנתב"ג 

 

 פרטים נוספים:

 מחיר:      3650$
 הנחת נרשמים מוקדם של 150$ לנרשמים עד ה-25 בפברואר!

 
 המחיר כולל:

 טיסות נתב"ג-וורשה, וורשה-נתב"ג●
 שהות במלונות 3-4 כוכבים●
 ארוחות: פנסיון מלא●
 הסעה באוטובוס מרווח●
 מדריך דובר עברית במשך כל המסלול●
 מדריכים מקומיים באוקראינה ובלארוס●
●- גרודצקה במרכז תאטרון מופע בלארוס), או ובאוקראינה (בפולין פולק מופעי             שני

 תאטרון וקונצרט להקת כליזמר בלובלין.
 סיור חיי לילה בלביב●
 כניסות לאתרים●
 ביטוח נסיעה●

 התוכנית תודרך בעברית
info@rootkatours.com :לפרטים 
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