
 

     17.7.2023-10.7 ימים( 8פולין )

 מסע בעקבות התרבות היהודית והיידיש בפולין -קינדער יארן 

 בהדרכת ד"ר יניב גולדברג

 המרכז ליידיש אוניברסיטת בר אילן

 

ואמני גדולי החסידות, האמא הפולניה... מסע מרגש בעקבות  בעקבותמסע ייחודי לערים ולעיירות בפולין, 

המשורר מרדכי גבירטיג, צמד התרבות, מסע מרתק בעקבות הסופר חתן פרס נובל יצחק בשביס זינגר, 

, משוררת הילדים קדיה סקי מחבר המחזה הדיבוק-דז'יגאן ושומכר, הסופר י.ל פרץ, ש. אנ קומיקאים הגדוליםה

הרבי מקוצק, הרבי מגור, רצ'אק, איציק מאנגר, יאנוש קואסתר רחל ואידה קמינסקה, השחקניות מולודובסקי, 

 אחרים.עוד רבים ור' מאיר שפירא וישיבת חכמי לובלין 

 

דומה לשום טיול אחר. זהו טיול אל מדינה גדולה, בעלת היסטוריה בעקבות התרבות היהודית אינו לפולין  מסע

ארצה של , ובנוסף זוהי ארוכה ומיוחדת, טבע, נופים ומעמד מרכזי בנצרות הקתולית ובאירופה המתחדשת

הקהילה היהודית שהייתה במשך דורות הגדולה בעולם, ואשר עברה, יותר מכל קהילה אחרת, את הטראומה 

זהו גם לצד נופים וטבע ניתן לגלות מדינה אירופאית המתפתחת בצעדי ענק, הנוראה ביותר בתולדות האנושות. 

הספרות, השירה, התיאטרון, ההשכלה, : החסידות, מסע בין התחנות החשובות בהיסטוריה של יהדות פולין

וחיי הקהילה המשגשגים שלהן, כפי שהצטיירו בסיפורי העם של גדולי הספרות היהודית, , העריםהשטעטלך, 

 ם.בתי הכנסת ובתי הקברות שבה

  

רים של מסע אל הנשמה היהודית בעקבות המנהיגים והיוצ )שבעה לילות( ימים שמונהאנחנו מזמינים אתכם ל

היהודים שפעלו ויצרו בפולין עד מלחמת העולם השנייה, המבטאים את העבר המופלא של העם היהודי ואת 

 השפעתו עלינו עד היום. 
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 : תוכנית הטיול

 

 
 לודז' -המוזיאון הפתוח בשרפץ  –ורשה  –ת"א  -יום ב' : 1יום 

 למוזיאון הפתוח שרפץוורשה. לאחר ביקורת דרכונים ניסע לבטיסה  ניפגש בשדה התעופה בן גוריון ונטוס

(Sierpcהמדמה כפר פולני מהמאה ה )- בית הכנסת רייכרנבקר בלודז',  יתלעיר התעשיית, ומשם נמשיך 19 ,

 לינה בלודז' .לגטו ולבית הקברות היהודי המיוחד בלודז'משם נמשיך 

 

 ורשה –לודז'  -: יום ג' 2יום 

את הסיור נתחיל בבית . ותעשייני הטקסטיל עירם של רבים מהקומיקאים היהודיםלודז' את הבוקר נפתח ב

, נטייל לאורך רחוב פייטרקובסקה תעשיין הטקסטיל הגביר פוזננסקיילדותו של דז'גאן משם נמשיך לביתו של 

לינה . יםהמשורר יוליאן טובוהאנדרטה לכבוד  הפסנתרן ארתור רובינשטייןונראה את האנדרטה לכבודו של 

 בלודז'

ונעצור באוהל   , בית הקברות העתיק בוורשה, שם גנשאבית העלמין במלודז' ניסע לוורשה ונתחיל את סיורנו –

אסתר  קברה של , נראה את מחבר המחזה הדיבוק, סקי-קברם של י.ל. פרץ, יעקב דינזון וש. אנהמשולש הוא 

לזכר  , האנדרטה ממציא שפת האספרנטו זמנהוף קברו שלרחל קמינסקה, ה"מאמע של התיאטרון היידי", את 

משם נמשיך בביתו של הסופר היידי חתן   . מרד גטו ורשהקבר האחים של יהודי ואת  יאנוש קורצ'ק והילדים

, ונגיע  אתגר קרת, אשר ידריך אותנו במסתרי הרחוב, נמשיך לביתו המיוחד של יצחק בשביס זינגר, פרס נובל

לינה  . בית הכנסת היחיד ששרד בורשה, הכנסת נוז'יקבית . משם ניסע אל ורצ'אקבית היתומים של יאנוש קאל 

 בורשה.

 

 ורשה -: רביעי 3יום 

בעקבות הספר והסרט הדוקומנטרי שלוש דקות בפולין ובעקבות הסרט רצח   בבוקר ניסע לעיירה נשלסק

סיור  לבאוריינט אקספרס. לאחר ביקור בעיירה הציורית ובאנדרטה החדשה לזכר יהודי העיר נחזור לוורשה 

המפורסמת לזכר מרד גטו   באנדרטת רפפורטונסיים את יומנו  שנות יהדות פוליןאלף במוזיאון היהודי החדש ל

שאר זמן נטייל באחד  . במידה שייהבונקר של מרדכי אנילביץ בזמן מרד גטו ורשה 18במילא ונבקר  .הורש

 . לינה בורשההממרכזי הקניות הגדולים בוורשה

 

 

 קרקוב –קוז'ניץ  –ורשה  –חמישי  : יום4 יום

נמשיך   ובאנדרטה המעניינת לזכר הנספים היהודים בשואה. בבוקר נצא לעיירתו של המגיד מקוז'ניץ נבקר בציונו

  ומשם נמשיך לבירת גליציה המערבית הלא היא קרקוב היפה. לעיירה קיילצה לאנדרטה לזכר נרצחי הפוגרום

 .לינה בקרקוב

 

  :קרקוב -: יום שישי קרקוב מכרות המלח בווייליצ'קה 5יום 

, אתר מורשת עולמית מטעם אונסקו ונגלה גם את הקשר היהודי למקום.  בבוקר ניסע למכרות המלח בווייליצ'קה

ובמידה שישאר מספיק זמן לפני כניסת השבת נמשיך אל כיכר הכסאות ובית נחזור לקרקוב לאחר הסיור 

 לינה בקרקוב. .לקבל את השבתהמרקחת פן תדאוש שבקרקוב ומשם נחזור למלון 
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   קרקוב –: שבת 6 יום

  בית כנסת אייזיק יעקלס, נראה את גטו היהודינלך ב ימיש.'רובע היהודי קזבחה נסייר לאחר תפילה וארו

נמשיך לביתה של הלנה רובינשטיין, בית הכנסת  בית הכנסת הרמ"א ובית העלמין הצמוד לו, המשופץ, נמשיך אל 

' שינדלר, בניין המזרחי לפליטים, נגיע אל בית הכנסת הטמפל, ונמשיך אל ביתו העתיק, האלט שול, פאסאז

המיוחד של אחד מגדולי המשוררים ביידיש, מרדכי געבירטיג, ששירו שריפה אחים שריפה )ס'ברענט( היה לשיר  

בים, נמשיך  נבואי בתקופת השואה, ושיריו האחרים הפכו לשירי עם ביידיש ביניהם קינדער יארן, יענקלה ועוד ר

אחר   אל בית הקפה שמאטקע בו נהגו לבלות שחקני היידיש, ובו הושמע לראשונה השיר העיירה בוערת.

הצהריים נמשיך אל ארמון מלכי פולין הוואוול, כיכר העיר העתיקה המיוחדת של קרקוב, נראה את השעון  

אות העתיקות ביותר באירופה,  המפורסם, בית העירייה והאוניברסיטה היאגילונית, אחת משתי האוניברסיט

 לינה בקרקוב.ועוד.  ובה למדו קופרניקוס, זוכת פרס נובל ויסלבה שימבורסקה

 

 לובלין –ליז'נסק  –קרקוב  –מסע ברחבי גליציה המערבית  –א' יום : 7יום 

, מגדולי תלמידי  נסיים את ביקורנו בקרקוב וניסע ברחבי גליציה המערבית אל ציונו של ר' אלימלך מליז'נסק

לינה  נמשיך משם לישיבת חכמי לובלין המפורסמת בעקבות גדולי חכמי פולין. ליז'נסק. בהבעל שם טוב, ש

 בלובלין.

 

 תל אביב –וורשה  -חלם  -לובלין  –ב' יום : 8יום 

את יומנו האחרון בפולין נקדיש לעיירה חלם וחכמיה שמשפיעים על זהותנו עד היום... ננסה להבין מדוע הפכה  

והחבית עם   הבאר בעקבותחלם לעיר השוטים, נראה כיצד משתלבים הסיפורים עם הטופוגרפיה של העיר, נלך 

אל וורשה ככל שיישאר זמן נלך  ונמשיך לסייר בעיירה בעקבות הסיפורים.מחלם נמשיך , חכמי חלםשל  הירח

 .טיסה לתל אביב שוב לאחד ממרכזי הקניות הגדולים שבעיר ומשם לשדה התעופה לטיסה הביתה.

 

 :ש"ח 7850 עלות לאדם בחדר זוגי 

  :ש"ח 0061תוספת לחדר יחיד 

  :ש"ח 6900אדם שלישי בחדר 
 

 המחיר כולל: 
 טיסות   
  מס נמל 
 מיסי בטחון 
  ברמה טובהמלונות  -  לינה מלון 
  .ארוחת בוקר 
 לצהריים.  הכנת כריכים 
 ארוחות 3 –שבת . כשר למהדרין. ארוחה חמה בערב 
 *** .דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול 
 .העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית 
  מקומימלווה  
  :ד"ר יניב גולדברגמדריך הטיול 

 המחיר אינו כולל :  
  מטען ותאונות בריאותביטוח , 
  יורו לאדם ליום לנותני שרותים בחו"ל. 4טיפים 

 

 6919904-050whtsup        @gmail.com68etzion       7711711-09:  לפרטים והרשמה

mailto:etzion68@gmail.com
mailto:etzion68@gmail.com

