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                              דבס"

 מסע חוויתי באוקראינה היהודית

3.7.13-11.7.13 

  ם דוברי רוסיתעולי בקרב ישראלי-יהודי חינוך -בשיתוף עם עמותת מחניים 
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 . לאוקראינה המתוכנן הסיור לגבי פרטים להלן

 קייב, אודסה ת"א -ת"א 13...13-11...3     :הטיסות תאריך

 מועד לקראת. התעופה חברות לתנאי בהתאם הינו הטיסה כרטיס ותנאי ז"לו : טיסות

. קבוצתי-אלקטרוני הוא הטיסה כרטיס.  המדויקים הטיסות מועדי את אליכם נשלח היציאה

 ! רטוסהכ לאחר החזר לקבל או שינויים לבצע אפשרות אין

 מועד לקראת כוכבים(. 3-4טובה) תיירות דרגת במלונות זוגיים בחדרים היא הלינה : מלונות

 המעוניין. מלון בכל ופקס טלפון מספר כולל המלון בתי שמות פירוט אליכם נשלח היציאה

 (. נוסף בתשלום כרוך) הרישום בטופס זאת יציין סינגל בחדר

 הנקנים ממוצרים כריכים – בצהריים. כשרה -  ערב.  מהמלון +תוספות -  בוקר : ארוחות

 .בארץ

 .  הנסיעה ממועד שנה לחצי בתוקף שהדרכונים לוודא עליכם : דרכונים תוקף

 .בהמשך ימסרו פרטים. הסיור לקראת תיפגש הקבוצה : קבוצה מפגש

 :  כוללהמחיר , זוגי בחדר לאדם דולר  0881    בסך המחיר

 רמת במלונות לינה, התכנית לפי לאתרים מדריך טיול, כניסה, מקומי מלווה, צמוד אוטובוס

 באוטובוס. מינרלים מים, נמל ומסי טיסות, ל"כנ כלכלה,  טובה תיירות

 מסי/ דלק התייקרות, סבלות, במחיר כלולה שאינה תוספת כל ביטוח,  : כולל אינו המחיר

 . הנסיעה מועד לפני כשבוע מכרטסים אנו.   נמל

 לא, כנדרש ש"ח 1222או  252$ של מקדמה שילם שלא נוסע. להלן ראה : התשלומים

  בטיסה מקום לו ישמר

 .          3113118  לתאריך עד: ותשלום ראשון ההרשמה

 : הרשמה ביטול

 .טיפול דמי$ 52 בניקוי מלא החזר:  הנסיעה לפני עבודה ימי 32 עד

 .טיפול דמי פלוס$( 552 כ) הטיסה כרטיס בגובה קנס:  הנסיעה לפני עבודה ימי 32מ פחות

 .העלות מלוא של חיוב:  הנסיעה מועד לפני עבודה ימים 21 מ פחות

 לפי האחרון ברגע ביטול מכסה הביטוח חברתיום לפני הנסיעה,  02אפשר לעשות ביטוח , לידיעתך* 

 (. עליון כח של במקרה) הפוליסה תנאי
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 באוקראינה לסיור הרשמה טופס

 (התשלום סידור עם יחד במייל לשלוח או לפקסס)

Fax : 02-5357756/  E-Mail : mirievch@gmail.com 

 :  כרטוס לצורך פרטים

  1 נוסע 2 נוסע

 __________________________ (בדרכון שרשום כפי, באנגלית) משפחה שם 

 ____________________________ (בדרכון שרשום כפי, באנגלית) פרטי שם 

Mr   / Mrs   / Miss Mr   / Mrs   / Miss (בעיגול הקף) תואר 

 : ______________________________________________לידה תאריך 

 _________________________________________הדרכון תפוגת תאריך 

      צמחוני/    רגיל:   (בעיגול הקף) כלכלה

 __________________________________: עם במלון בחדר אותי לשבץ נא 

 ':_____ מס:___________________ רחוב:  כתובת

 :_______ מיקוד:______________עיר

 :__________________  __________________טלפון

 : ____________________ פקס 

 

E-Mail ____________________________@_____________________ : 

 

      לא$ (    /  352 בתוספת לחייבני נא)  כן:   סינגל בחדר מעוניין

  

 : _____________________________________________ מיוחדות בקשות

 

 : תשלומים

 (לפקודת מחניים )מזומן או צ'ק 2.135.עד ה –ש"ח $1222 או 252תשלום ראשון  .א

אפשר לפרוס לעוד ארבעה תשלומים )בצ'ק או במזומן( תשלום אחרון לא יאוחר  .ב

  13...1מ

 : _______________ חתימה:  ______________              תאריך
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 היהודית באוקראינה חוויתי מסע

3...13-11...13 

 רוסית דוברי עולים בקרב ישראלי-יהודי חינוך - מחניים עמותת עם בשיתוף

 מסלול הטיול

 העיר קייב – 3.7.13' דיום 

האזור היהודי ההסטורי  -בסיורנו נבקר בשדרה המרכזית קרשצ'טיק, בפודול

 -של העיר, בית הכנסת, בית הסופרים היהודיים, פארק הניצחון, מוזיאון לאברה

אוסף יודאיקה, ככר סופיה, ביה"כ "ברודסקי, פסל שלום עליכם, בית הולדת 

גולדה מאיר, שער הזהב, ביה"כ של הקראים, שוק האומנים ברחוב הציורי 

 לינה בקייב. "אנדרייבסקי ספוסק".

 רובנה -ברדיצ'ב -ז'טומיר –קייב   3.7.13-' היום 

אתר ההנצחה באבי יאר, העיר ז'טומיר ונראה את ביתו של המשורר הלאומי 

ממיסדי  –עירה של רבי לוי יצחק "סניגורם של ישראל? –ביאליק, ברדיצב 

 החסידות. רובנה  בה נטייל בעקבות הסיפור "על אהבה וחושך" של עמוס עוז.

 ה.לינה ברובנ

 לבוב –ז'ולקיב  –בראדי   -רובנה 3.7.13יום ו' 

מרכז התרבות היהודית בגליציה, נבקר בבית הכנסת  –היום נבקר בעיר בראדי 

 –המבצרי, בבית העלמין הייחודי עם אלפי מצבות מצוירות. נמשיך לז'ולקיב 

עיר יפיפיה מימי הביניים, בית כנסת בסגנון הברוק, ארמון, בית מטבחיים, שוק 

 יהודי ועוד.. קבלת שבת בקהילה בלבוב לינה בלבוב.

 שבת בקהילה היהודית בלבוב – 3.7.13שבת 

בצהריים סיור בעיר העתיקה, בבית הכנסת העתיק "טורי זהב" הרובע היהודי, 

 פרבר קראקוב ואתרים נוספים, לינה בלבוב.

 פרנקובסק-איבו–בוצ'ץ  –פידהיצה  –לבוב    7.7.13 -יום א' 

לפני שניפרד מלבוב נעלה לתצפית בגבעת העיר העתיקה, נברק באנדרטה 

לקורבנות גטו לבוב, ניסע לרחבי גליציה, נבקר בפידהיצה בבית כנסת העתיק 

עירו של ש"י עגנון ונצעד בעקבות ספריו "אורח נטה  –המרשים. נמשיל לבוצ'אץ 

 ללון" ו" העיר ומלואה" ועוד.
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 צרנוביץ –ויז'ניץ  –קיטוב  –קוסוב  – ובסקפרנק-איבו  0.7.13 -יום ב' 

היום מוקדש לסיור בהרי הקרפטים הקסומים, נעבור בעיירות בהן נולדה וגדלה 

תנועת החסידות. נראה את שרידי החצר החסידית בויז'ניץ את קברי הבעש"ט 

, וכפרים אוקראיניים מקוריים וייחודיים. הבעש"טשל בקוסוב וקיטוב, מקווה 

בה קמה אחת מתנועות החסידות הגדולות  -לקראת ערב נבקר בסדיגורה

בהנהגתו של ר' ישראל מרוז'ין. נעבור על נהר הפרוט ונגיע לצ'רנוביץ. לינה 

 בצ'רנוביץ.

 וינציה –מדז'יבוז  –פודולסקי -קמיניץ -צ'רנוביץ   3.7.13 –יום ג' 

מרכז התרבות היהודית, השכלה וספרות היידיש. –יר צ'רנוביץ סיור מקיף בע

נטייל בעיר העילית בעקבות אליעזר שטינבארג, איציק מנגר, פאול צלאן. נראה 

את בית הקהילה וה"טמפל", ביה"כ המרכזי, הנייני האוניברסיטה המפוארים, 

פודולסק, נברק במבצר העתיק, הרובע -בניין הפלהרמונית. ניסע לקמיניץ

הפרבר היהודי של העיר והקתדראלה בה התקיים הפולמוס -הארמני, קרבסר

עירו של הבעל שם טוב, נבקר  -בין רבנים לפרינקיסטים. בערב ניסע למוז'יבוז'

בבית המדרש, נלך ברובע היהודי עד אוהל הקבורה שלו ושל תלמידיו, נבקר 

 והנהר. לינה בויניצה. 13-בטירה מרשימה מהמאה ה

 אודסה –אומן  –ויניצה  – 18.7.13  - יום ד'

הקבר, הרובע היהודי עירו של רבי נחמן מאומן, ביקור ליד  -בבוקר ניסע לאומן

עיר נמל על גדות הים השחור. לינה  – לקראת ערב נגיע לאודסהופארק סופיה. 

 באודסה.

 אודסה 11.7.13 –יום ה 

, דיזנגוף, ביאליק, שלום עירם של ז' בוטינסקי –היום נערוך סיור באודסה 

עליכם, דובנוב ושאר גדולי הספרות והמיונות. תצפית על מדרגות פוטיומקין 

והנמל, סיור במרכז העיר: האופרה, רח' דירבסובסקה. האתרים היהודיים: בית 

כנסת של יוצאי ברודי, בית הכנסת המרכזי, אנדרטה לזכר יהודי אודסה 

ע"י דיזנגוף, ביתו של דובנוב ששימש שהושמדו בשואה, ביה"ס אורט שנוהל 

 מקום מפגש ושיח לציוני אודסה. סיור במוזיאון לתולדות יהודי אודסה.

 

 

 


