בס"ד

'אל עיירות אוקראינה  -מסע אל הנשמה היהודית'
מסע חווייתי בעקבות הפולקלור היהודי והתרבות
העברית והיידית באוקראינה
 10ימים 9-לילות
מדריך  :ד"ר יניב גולדברג
(המרכז ליידיש אוניברסיטת בר אילן)

18.8.2020 – 9.8.2020
מסע חווייתי בעקבות תנועת החסידות ותנועת ההשכלה העברית והיידית ,בעקבות שלום עליכם ,מנדלי מוכר ספרים,
חיים נחמן ביאליק ש .אנ-סקי והתיאטרון היידי ,בעקבות המשלחת לחקר הפולקלור של ש .אנ-סקי ובעקבות מחוללי
החסידות ביניהם הבעל שם טוב ,ר' ישראל מרוז'ין ,ר' נחמן מברסלב ועוד.
המסלול:
יום  1יום א ,ת"א – קייב
טיסה ישירה לקייב
נתחיל את המסע שלנו בקייב ,עיר הבירה של אוקראינה ,באחד מסמליה המובהקים של העיר ,הפסל "אמא מולדת",
המתנוסס לגובה של  62מטר (ועוד בסיס בגובה  40מטר) ,נצפה על הדנייפר ונלך לאורכו של המוזיאון הפתוח למלחמה
הפטריוטית הגדולה.
לינה בקייב
יום  2יום ב ,קייב
היום יוקדש לקייב" ,יהופיץ" בפי שלום עליכם ,כאן נראה פסלו של שלום עליכם שעוד ילווה אותנו רבות בהמשך
הסיור ,את ביתה של גולדה מאיר ,בית כנסת ברודצקי ,שער הזהב ,כנסה (בית כנסת של הקראים) ,רחוב ולדימירסקיה
בין שתי הכנסיות מיכאל וסופיה ,נראה את בניין בית המשפט בו התנהל משפט בייליס ואת פסלו של צורר היהודים
בוגדאן חמלניצקי .ונבקר בשוק האומנים הציורי .אחר הצהריים ניסע לגיא ההריגה "באבי יאר" בו נרצחו יותר מ
 135,000יהודים בזמן מלחמת עולם השנייה ,ונערוך טקס זכרון ליד אנדרטת מנורה .נמשיך לפודול ()Podolאחד
האיזורים העתיקים בקייב ,בו בעבר התגוררו יהודים רבים .בכיכר המרכזית של השכונה נראה את בית הכנסת הפעיל,
על הארכיטקטורה המעניינת שלו.
לינה בקייב
יום  3יום ג ,קייב -ז'יטומיר -ברדיצ'ב  -רובנו
היום נתחיל את מסענו למערב אוקראינה ,בבוקר ניסע לז'יטומיר ,אל בית סבו וסבתו של המשורר הלאומי חיים נחמן
ביאליק בפרבר העצים שם התגורר לאחר שנפטר אביו .מז'יטומיר נמשיך לברדיטשב ,עירו של רבי לוי-יצחק" ,סנגורם
של ישראל" .נראה את בית הכנסת הישן ,את אנדרטת ההנצחה לשואה ובית הקברות היהודי הייחודי בו קבור רבי לוי-
יצחק .בסוף היום נבקר ביער האורנים ,אנדרטת סוסנקי שליד רובנו ,האנדרטה הגדולה ביותר באוקראינה ,לזכר יהודי
רובנו והסביבה שנרצחו שם .באנדרטה נחקקו  17,000שמות נספים על גבי מצבות.
לינה ברובנו
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יום  4יום ד ,רובנו – ברודי – הורוכוב  -לבוב
בבוקר נסייר ברובנו ,בעקבות 'סיפור על אהבה וחושך' של עמוס עוז ,נגיע לבניין בית הספר 'תרבות' ואל בית משפחת
פניה מוסמן ,אימו של עמוס עוז .מרובנו נמשיך לברודי ,עירם של תלמידי חכמים ,נעצור בבית הכנסת הגדול ,ה'קלויז'
שנותר על מכונו ,שם למדו המקובלים את תורת האר"י והחסידות ,משם התפשטה תורת החסידות למרחבי אוקראינה
ופולין ,ושם נוסד הגרעין לתיאטרון היידי .נמשיך לבית הקברות היהודי המיוחד של העיר ,ונתור אחר הסיפורים
האישיים של האנשים המיוחדים הקבורים שם .מברודי ניסע להורוכוב בעקבות הרבי מבלז ,הסופר אשר ברש וננסה
לגלות כיצד קשורה נעמי שמר למקום ,לקראת ערב נגיע ללבוב ונסייר ב"עיר העתיקה" .נראה את בתי הקפה
המיוחדים שבעיר ,נסייר ברובע היהודי ובשרידי בית הכנסת שושנת הזהב בו התפלל הרב דוד סגל מחבר הפירוש טורי
זהב (ט"ז) ,וננסה להבין מה מקור השם שושנת הזהב.
יום  5יום ה ,לבוב – דרוהוביץ – איוונו פרנקובסק
בבוקר נסייר באתרים היהודיים שבעיר החדשה של לבוב (לבוב דחוץ לעיר) נגיע לביתו של שלום עליכם ,לבית
התיאטרון היידי הראשון ,בית הספר בו למד ההיסטוריון מאיר בלבן ,בית החולים היהודי ועוד .מלבוב ניסע
לדרוהוביץ ,עירם של הסופר ברונו שולץ ,והצייר מאוריציו גוטליב שבית הכנסת בעיירה הונצח בציורו המפורסם יום
הכיפורים .נסיים את היום באייונו פרנקובסק ,היא סטניסלבוב המוזכרת בכתבי עגנון.
יום  6איוונו פרנקובסק – בוצ'אץ' – טשרנוביץ
מאיוונו פרנקובסק ניסע לבוצ'אץ' בעקבות הסופר ,חתן פרס נובל ,ש"י עגנון ולעיר הולדתו בוצ'אץ .נלך ברחובות
העיירה בעקבות ספריו אורח נטה ללון וסיפור פשוט ,נעצור בתחנת הרכבת ממנה ירד עגנון בביקורו בעיר ונשחזר את
ביקורו ב"שיבוש" .נפגוש את ביתו של עגנון ונלך לאורך נהר הסטריפה .בעקבות 'סיפור פשוט' ו'בדמי ימיה' .מבוצ'אץ'
נמשיך לטשרנוביץ ,ונתארגן לשבת.
קבלת שבת בטשרנוביץ.
יום  7שבת ,טשרנוביץ
במהלך השבת נצא לשני סיורים רגליים בטשרנוביץ "וינה הקטנה" .נתחיל בעיר העילית ,אחד המרכזים העיקריים של
התרבות היהודית שלפני מלחמת העולם השניה ,נלך בעקבות משורר הילדים אליעזר שטינבארג ,נראה את בית
הקהילה ,בית התיאטרון היהודי הגדול ,ה"טמפל" ,והאוניברסיטה העתיקה .אחרי הצהריים נסייר בעיר התחתית,
"יודנשטאדט" ,בה נמצאים בית הכנסת הישן ,בית אגודת החייטים של איציק מאנגער ,בניין התיאטרון הקטן ,ובית
ילדותה של השחקנית ליא קניג.
יום  8יום א טשרנוביץ – סאדיגורה  -קאמינץ פודולסק – מז'בוז'  -ויניצה
בבוקר נצא מטשרנוביץ לסאדיגורה ונראה את ארמון אדמו"רי רוז'ין ונגלה איך המקום קשור לירושלים .מסאדיגורה
ניסע לקאמיניץ פודולסק ,המכונה 'עיר שבע התרבויות' כמספר הלאומים אשר התגוררו בה (רוסים/אוקראינים,
פולנים ,יהודים ,ארמנים ,טורקים ,טטרים ,ליטאים) .נגיע לכיכר העיר אשר התפרסמה בהיסטוריה היהודית כמוקד
שריפת התלמוד לאחר הויכוח בין היהודים הרבניים לפרנקיסטים .וכן נראה את המצודה המיוחדת של העיר .נמשיך
למז'יבוז' ,עירו של הבעל-שם-טוב ,אבי תנועת החסידות ,שחי בה כעשרים שנה .בעיירה נולד גם מיכה יוסף
ברדיצ'בסקי שכתב עליה רבות ,נבקר בבית המדרש המשוחזר ובציּוני קבריהם של הבעש"ט ר' ברוך ממז'יבוז'
והרשל'ה מאוסטרופולי ודמויות מיוחדות נוספות .לבסוף נבקר בבאר הבעש"ט ,עליה הבטיח הבעש"ט שמי שישתה
ממי הבאר :ירפא מכל מחלותיו .את היום נסיים בויניצה ,ונצפה במופע מזרקות רושן המפורסמות.
לינה בויניצה
יום  9יום ב ,ויניצה – נמירוב -אומן – אודסה
יום בעקבות ר' נחמן מברסלב .מויניצה נצא לעיירה נמירוב ,עיירתו של תלמידו של רבי נחמן ,רבי נתן מברסלב ,נמירוב
היתה גם אחת העיירות שנפגעו מאוד בפרעות ת"ח ות"ט והיתה גם אחת העיירות החשובות במסע האתנוגרפי של ש.
אנ-סקי ,אנו נלך בעקבות המשלחת של אנ-סקי ונחפש את גבעת הקללות ואת החתן והכלה האבודים מפרעות ת"ח
ות"ט .כיום מפורסמת נמירוב בשל מפעל הוודקה "נמירוב" .מנמירוב נצא לכיוון אומן אל רבי נחמן מברסלב .מי היה
הדמות המיוחדת הזו ר' נחמן ומדוע כל כך הרבה אנשים הופכים להיות חסידיו בשנים האחרונות .כיצד חזה זאת ר'
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נחמן כשאמר שבעתיד כולם יהיו ברסלבים? נסייר בציון הקבר ובגני סופיה עליהם אמר שמי שמגיע לאומן חייב להיות
בגנים אלו.
לינה באודסה

יום  10יום ג ,אודסה
אודסה נודעה כמרכז חשוב ליצירה העברית והיידית החדשה והיתה המוקד הראשון לפעילות הציונית של הועד
האודיסאי חובבי ציון.
נטייל לאורך היום באתיריה התיירותיים והיהודיים של אודסה נלך בעקבות מנחם מנדל של שלום עליכם ונסייר בין
הבתים בהם חיו במשך שנים רבות שלום עליכם ,ביאליק ,ז'בוטינסקי ,דרויאנוב ,פינסקר ,אחד העם ,לילנבלום ,באבל,
רבניצקי ,טשרניחובסקי ,מנדלי מוכר ספרים ורבים נוספים אשר פעלו ויצרו בעיר .נראה את בית האופרה ,התיאטרון
היהודי ,פסלו של פושקין ,בנק אפרוסי ,הבורסה של מנחם מנדל מכתבי שלום עליכם ,טיילת פרימורסקה ,מדרגות
אודסה המפורסמות ,הפסאז' המרכזי ונסיים בבניין הוועד האודסאי של תנועת חיבת ציון ,שהוקם בעקבות פרעות
סופות בנגב.
טיסת ערב חזרה לישראל.
עלות לאדם בחדר זוגי₪ 7700 :
תוספת לחדר יחיד₪ 1600 :
המחיר כולל:

המחיר אינו כולל :











טיסות
מס נמל
מיסי בטחון
לינה במלון ברמה טובה.
ארוחת בוקר.
ארוחת ערב -כשר
דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול.
העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית.
מלווה קבוצה ישראלי מנוסה-ד"ר יניב גולדברג

 ביטוח בריאות ,מטען ותאונות אישיות.
 טיפ למדריך ישראלי כמקובל.

* יתכנו שינויים בשעות הטיסה בכפוף לפרסומי חברת התעופה.
** יתכנו שינויים בתוכנית בהתאם לשיקול דעת המדריך.
טיול מוצלח ומהנה!
ט.ל.ח

לפרטים והרשמה 09-7711711 :פקס09-7742508 :
מיילetzion68@gmail.com :

