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 'מסע אל הנשמה היהודית -'אל עיירות אוקראינה 

והתרבות  היהודי הפולקלור מסע חווייתי בעקבות  

 באוקראינההעברית והיידית 
 

 יניב גולדברג מדריך / מרצה ד"ר
 )המרכז ליידיש אוניברסיטת בר אילן(

 (יידישפיל) יוני אילת הבמאי והשחקן אמנותי:ליווי 
 תאריכים: 

 לילות 9-ימים  10  -  9-18.7.2019
 לילות 9-ימים  10  - 13-22.8.2019

 
 ההדרכה והשירה בעברית וביידיש

 

בעקבות תנועת החסידות ותנועת ההשכלה העברית והיידית, בעקבות שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים, חיים נחמן  מסע חווייתי 

מחוללי החסידות ביניהם בות עקובסקי -, בעקבות המשלחת לחקר הפולקלור של ש. אנסקי והתיאטרון היידי-ביאליק ש. אנ

  .ועוד ר' נחמן מברסלב ,ר' ישראל מרוז'ין ,הבעל שם טוב

 

 

 אודסה -ת"א   ,גום י 09.07.2019  1יום 

 לבית המלון. נסיעהיסה לאודסה וט

 

נטייל באתריה השונים של העיר אודסה: בית האופרה, התיאטרון 

היהודי, פסלו של פושקין, בנק אפרוסי, הבורסה של מנחם מנדל 

מכתבי שלום עליכם,  הטיילת,  מדרגות פוטיומקין המפורסמות, 

 הפסאז' המרכזי ועוד.

 

 אודסה ,דיום  10.07.2019 2יום 

 

נמשיך את טיולנו באודסה בעקבות היצירה העברית והיידית ובעקבות הפעילות הציונית של הועד האודיסאי. נמשיך לטייל 

בעקבות מנחם מנדל של שלום עליכם ונסייר בין הבתים בהם חיו במשך שנים רבות שלום עליכם, ביאליק, ז'בוטינסקי, 

צקי, טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים ורבים נוספים אשר פעלו ויצרו דרויאנוב, פינסקר, אחד העם, לילנבלום, באבל, רבני

 בעיר.
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   וינצה -נמירוב -אומן -, אודסההיום  11.07.2019 3יום 
 

בעקבות ר' נחמן מברסלב. מי היה הדמות המיוחדת הזו ר' נחמן ומדוע כל 

כך הרבה אנשים הופכים להיות חסידיו בשנים האחרונות. כיצד חזה זאת ר' 

נחמן כשאמר שבעתיד כולם יהיו ברסלבים? נסייר בציון הקבר ובגני סופיה 

 ה עליהם אמר שמי שמגיע לאומן חייב להיות בגנים אלו. נמשיך לעייר

ר' נחמן מברסלב, נמירוב היתה גם   עיירתו של ר' נתן תלמידו של -נמירוב 

סקי, ונחפש את גבעת -אחת העיירות החשובות במסע האתנוגרפי של ש. אנ

הקללות ואת החתן והכלה האבודים. כיום מפורסמת נמירוב בשל מפעל 

קת הוודקה "נמירוב". נלון בויניצה, ונצפה במופע התאורה והמים של מזר

  רושן המפורסמת.

 

 

 'רנוביץטש –קמנץ פדולסק  -מזיבוז -וינצה ,ויום  12.07.2019  4 יום

 

טוב, אבי תנועת החסידות, שחי -שם-', עירו של הבעלבבוקר ניסע למז'יבוז

בה כעשרים שנה. בעיירה נולד גם מיכה יוסף ברדיצ'בסקי שכתב עליה 

רבות, נבקר בבית המדרש המשוחזר ובציּוני קבריהם של הבעש"ט ר' 

לבסוף  ברוך ממז'יבוז' והרשל'ה מאוסטרופולי ודמויות מיוחדות נוספות.

בטיח הבעש"ט שמי שישתה ממי הבאר: נבקר בבאר הבעש"ט, עליה ה

 ירפא מכל מחלותיו.

ממז'יבוז' ניסע לקאמיניץ פודולסק ששמשה במשך שש מאות שנים בירת 

פודוליה והמכונה 'העיר של שבע תרבויות' כמספר הלאומים אשר התגוררו בה )רוסים/אוקראינים, פולנים, יהודים, ארמנים, 

שר התפרסמה בהיסטוריה היהודית כמוקד שריפת התלמוד בעקבות הויכוח בין טורקים, טטרים, ליטאים(. נגיע לכיכר א

 היהודים הרבניים לפרנקיסטים. וכן נראה את מצודת האבן המיוחדת של העיר.

 קבלת שבת בטשרנוביץ'.

 

 

  שבת 13.07.2019  5יום 

 

 –במהלך השבת נצא לשני סיורים רגליים בטשרנוביץ' "וינה הקטנה" 

נתחיל בעיר העילית, אחד המרכזים העיקריים של התרבות היהודית, נלך 

בעקבות אליעזר שטינבארג ופאול צלאן. נראה את בית הקהילה, בית 

התיאטרון היהודי הגדול, ה"סינאגוגה", בית כנסת הרפורמי הראשון 

בניין הפילהרמוניה, והאוניברסיטה העתיקה. אחרי במזרח אירופה, 

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. 
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 איבנה פרנקובסק -קוסיב  -יב טקו -ז'ניץ יוו - סאדיגורה -רנוביץ' טש ,יום א 14.07.2019  6יום 

 

מטשרנוביץ ניסע לסאדיגורה שבפרברי העיר בעקבות השושלת החסידית המפורסמת של ר' ישראל מרוז'ין, ונראה כיצד ר' 

ישראל מרוז'ין מגיע עד לעיר העתיקה שבירושלים. משם נמשיך לוויז'ניץ בעקבות החסידות. משם נמשיך לקוסיב וקוטיב 

פרנקובסק, הקרויה על שמו של -בפאתי הקרפטים, המקומות בהם התבודד הבעש"ט טרם התגלותו. לקראת ערב נגיע לאיוואנוש

 נקראה סטניסלב, ומוזכרת גם בכתביו של ש"י עגנון. 1962המשורר האוקראיני הלאומי איוואן פרנקו. העיר שעד שנת 

 

 

 לבוב –' בוצ'אצ -, איבנה פרנקובסקיום ב 15.07.2019 7יום 

 

במרכז היום, ביקור בבוצ'אץ' עיר הולדתו של ש"י עגנון. בבוצ'אץ גם נולדו אביו של זיגמונד פרויד, ההיסטוריון עמנואל 

רינגלבלום שנספה בגטו ורשה, וצייד הנאצים שמעון ויזנטל. נלך בעקבות סיפוריו של עגנון המתארים את העיר, סיפור פשוט 

 ואורח נטה ללון.  

ללבוב )ככל שישאר זמן( נסייר בעיר העתיקה, ברובע היהודי ובשרידי בבית הכנסת שושנת הזהב בו התפלל הרב דוד בהגיענו 

 סגל מחבר הפירוש טורי זהב )ט"ז(.

 

 רובנו–ברודי  –,  לבוב יום ג 16.07.2019 8יום 

 

בית , ביתו של שלום עליכםבית החולים היהודי, גטו לבוב, זכר אנדרטת הצעקה ל: קר נסייר במקומות היהודיים בעירובב

 בית האופרה.בהמרכזית ושדרה ב וכןובית המדרש של חסידי בעלז  בית הכנסת המרכזיהתיאטרון היידי הראשון, 

ומרכז חשוב של המקום ממנו נוסד הגרעין לתיאטרון היהודי,  ,ידי חכמים,'קלויז' של לומדי קבלהנמשיך לברודי, עיר של תלמ

מצבותיו מעברית. נבקר במרכז העיר ובבית הכנסת הענק שנותר על מכונו ונתרשם מבית הקברות היהודי הייחודי ו השכלה

 רובנו והסביבה לזכר יהודי, הגדולה ביותר באוקראינה שליד רובנו, האנדרטה אנדרטת סוסנקיבנבקר ף היום ובס הגבוהות.

 .לינה ברובנו .שמות חקוקים על גבי המצבות 17,000. שנרצחו שם

 

 

 

 קייב – בטשברדי –טומיר 'יז –רובנו , יום ד  17.07.2019  9יום 

 

בבוקר נשלים את הביקור ברובנו, ונצעד בעקבות 'סיפור על אהבה וחושך' לבניין בית הספר 'תרבות' ואל בית משפחת פניה 

. בעיר, שנהרסה כמעט לגמרי בימי מלחמת העולם השנייה, ליד בית מגוריו של מוסמן, אימו של עמוס עוז. נמשיך לז'יטומיר

 חיים נחמן ביאליק בין העצים הירקרקים. 

יצחק, "סנגורם של ישראל" נבקר בבית הכנסת הישן, באתר ההנצחה לשואה ובבית -עירו של רבי לוי נמשיך לברדיטשב

יצחק. את היום נסיים באנדרטת "מנורה" לזכר הרצח ההמוני של יהודי קייב בבאבי -הקברות היהודי הייחודי בו קבור רבי לוי

 יאר.
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 קייב יום ה,  18.07.2019 10יום 

 

יהופיץ" בפי שלום עליכם, כאן נראה את ביתה של גולדה היום יוקדש לקייב, "

מאיר, בית כנסת ברודצקי, שער הזהב, כנסה )בית כנסת של הקראים(, נגיע לרחוב 

ולדמרסקיה ונעמוד בין שתי הכנסיות מיכאלובסקיה וסופייבסקיה, ליד פסלו של 

. נבקר צורר היהודים בוגדאן חמלניצקי ובאולם בו נערך משפטו של מנדל בייליס

בשכונה היהודית פודול, ונסיים את הטיול ליד פסלו של שלום עליכם שליווה אותנו 

 לאורך כל המסע.

 

 .טיסת חזור לישראל

 

 יורו 1850    עלות לאדם בחדר זוגי:

 יורו  360 תוספת לחדר יחיד:

 

 

 המחיר כולל:

 טיסות 

 מס נמל 

 מיסי בטחון 

  מלון ברמה טובהבלינה. 

 .ארוחת בוקר 

  ארוזה לצהריים.ארוחה 

 כשר-ת ערב ארוח 

  .דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול 

 .העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית 

 ד"ר יניב גולדברג-מלווה קבוצה ישראלי מנוסה 

  שחקן במאי–יוני אילת  –ליווי מוזיקלי 

 

 

 

 המחיר אינו כולל : 

 אישיות, מטען ותאונות ביטוח בריאות. 

  בחו"ל.  םשירותייורו לאדם ליום לנותני  4טיפים 

 .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


