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

 
 לילות 7 –ימים  8

 
23.8.2020 – 30.8.2020 

 
, ארצות עם  , ליטא ולטביהארצות הבלטיותמסע להיסטוריה היהודית של צפון מזרח אירופה, ל

ברשימת אף כלולים תרבות ושפה ייחודיים. נבקר בערים עתיקות ובאתרים היסטוריים , שחלקם 
אך , המיוחדת, פולקלור, נופים וטבע אתרי המורשת העולמיים של אונסק"ו , נתרשם מהארכיטקטורה

עולם ישיבות המוסר הליטאיות ליהודי ליטא, מעל הכל נקדיש את סיורינו לעבר היהודי המפואר, 
הצדק והגאון , ישיבות  –ולגדיעתו בתקופת השואה. נצא בעקבותיהם של ועד ארבע הארצות, גר 

נמצא את , ר הדפיסו את התלמוד, אשראם" אחים"דפוס האלמנה והנראה את סלובדקה ופוניבז', 
, שענפיו הגיעו עד לתיאטרון ה"ווילנער טרופע" -וריה היהודית טבהיסתיאטרון היידיש החשוב ביותר 

 ...הלאומי הבימה
 

נפגוש את דמויותיהם ותיאוריהם של אבא קובנר וחבריו, נלך בגטו וילנה בעקבות הפרטיזנים ובראשם 
האחים הפרופ' נחמה וישעיהו סוצקבר, המשורר אברהם , ואהבת ציון שלו סופרים ומשוררים: מאפו

 ונעמי שמר. לאה גולדברגהמשוררות וכמובן  המלחין נחום היימן, וף ישעיהו ברלין,סליבוביץ, הפילו
 ביינימית. –וכמובן נסייר בסמטאות הערים העתיקות ונהנה מארכיטקטורה ימי 

 
 מסלול הטיול :

 
 

 )ליטא( וילנה – תל אביב - 1 יום 
בהתאם לעת הגעתנו נצא לסיור הכרות לוילנה בירת ליטא. נפגש בשדה התעופה בן גוריון ונצא בטיסה 

גבעת שלושת הצלבים, וככל מבצר גאדימינאס, נצפה ב ראשוני עם העיר בעלת העבר היהודי העשיר.
 נלון בווילנה  שיספיק הזמן נמשיך לאוניברסיטת וילנה המפורסמת.

 
 ילנה ו – 2יום 

שימשה מאז ומתמיד מרכז שלטוני ותרבותי של ליטא. מרכזה הוא הרובע , ירושלים דליטא, וילנה
. נצא לסיור ב"ווילנה היהודית", יחודיהעתיק, משלב בניינים עתיקים, כנסיות ומבנים בסגנון ליטאי 

בבית הכנסת הכוראלי אוהל גלעד נמשיך לביתו של החזון איש ונכנס לרחוב נתחיל את ביקורנו 
סטראשון המפורסם. נכנס לשער הגטו בעקבות אברהם סוצקבר, איציק ויטנברג ואבא קובנר ונלך על 

רחוב הגאון מוילנה עד לביתו של הגאון והשולהויף, חצר בית הכנסת המפורסם של וילנה בו היתה 
ולוגית. נמשיך לגטו הקטן, לתיאטרון צעירי הגטו, נבקר את ד"ר צמח שב"ד, ספרית סטראשון המית

 ניצף ובניין הפילהרמונית. לינה בוילנה.ובית י
 
 

 וילנה ו  - 3 יום
, וילנא בסיור ברחוב היהודים שבעיר החדשה שבוילנה לאחר ארוחת הבוקר , נעמיק את היכרותנו עם

נתחיל את הסיור בסמינר לרבנים נמשיך דרך ביתו של הרב חיים עוזר גרודזינסקי ונתקדם אל בתיהם 
זלמן של גדולי הסופרים המשוררים ושחקני התיאטרון היידי והעברי כמו אברהם סוצקבר, רומן גארי, 

חקו ה"ווילנער . נמשיך לבניין התיאטרון בו שיובית הוריה של נעמי שמר השחקנית דבורה קידר ,רייזן
טרופע" ותיאטרון הבימה במהלך המסע שלהם בקהילות היהודיות במזרח אירופה. לאחר הפסקת 

בו , צהרים נמשיך בסיורנו אל בית הדפוס המפורסם ביותר בעולם היהודי, דפוס האלמנה והאחים ראם
יפישוק נמשיך לפרבר היהודי שנניסע  םומשהודפס התלמוד הבבלי במהדורה המוכרת לנו כיום,

של וילנה בו היה אסור מנחם בגין, ונראה מה נותר מבניין  לוקישקי , נגיע לבית הסוהרשבפאתי וילנה
נמשיך לכיכר לנין ולבניין הק.ג.ב. נגיע לכיכר הקרקס שהיה הבית הראשון של הווילנער טרופע. 

 בס"ד
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לנא וגר הצדק ניסע לבית הקברות בו קבורים הגאון מויגדימינאס ונחפש את נוח ושבע השגיאות, 
נסיים את היום ביער פונאר, ו , נבקר באנדרטה לזכר הפרטיזנים היהודים,ממשפחת הגרף פוטוצקי

 ילנה . ו. לינה בוטקס זכרוןסיור ול
 
 
 

 קובנה  –טראקאי  – 4 יום
נבקר  ובו טירה ציורית.  יפהפהאגם גדות  טראקאי השוכנת על עיר הקראים, ניפרד מווילנה וניסע ל

המשקפים מאות שנים של חיי הקראים בליטא ונתרשם מיופיו הנדיר ראי במוזיאון ובבית הקברות הק
בשירת החירות נמשיך לאוניברסיטת קובנה ומשם למוזיאון , נבקר קובנהלנמשיך בטיולנו  של המקום.

נסת אוהל המלחמה וננסה להבין את התרבות הליטאית דרך הפסלים שבחצר המוזיאון. נבקר בבית הכ
נגיע לכיכר העיריה ונמשיך לרחוב מאפו ונבקר באנדרטת הילדים.  היעקב היחיד שנותר על מכונו בקובנ

שכונת סלבודקה, נמשיך לוזמנהוף עד לפסלו של מאפו, מחבר אהבת ציון, הרומן העברי הראשון. 
בקובנה בבית  הפרבר היהודי של קובנה, ונעצור בבניין ישיבת סלבודקה החדש. נסיים את הביקור

 לינה בקובנה ילדותה של המשוררת לאה גולדברג.
 
 

 קלייפדה -טלז  –שאוולי -פוניבז'   –רומשישוק  –קובנה  – 5 יום
בבוקר ניסע מקובנה לרומשישיק )רומשישקס( למוזיאון השטעטל ומשם נצפין לביקור בפוניבז' בה 

לשאוליי היא שאבלי היהודית, ומשם נוסדה ופעלה הישיבה המפורסמת בעולם הליטאי. נמשיך 
לטלשיי היא טלז היהודית, ונבקר בישיבת טלז המפורסמת. משם ניסע לקלייפדה, עיר הנמל של ליטא 

נסייר באתרי הנופש, נלון ונעבור ליד בית הספר תרבות בים הבלטי, אשר היהודים קראו לה ממל. 
 בקלייפדה. 

 
 

 ריגה  –פלנגה  –קלייפדה  – 6  יום
בבוקר נצא לבקר בפלנגה, שמורת טבע עם דיונות חול מיוחדות המשמשות כמקום קייט. נמשיך ונחצה 

נגיע לריגה, היפה מבין הערים הבלטיות ובירתה העתיקה של  שבתאת גבול ליטא לטביה לקראת 
 לטביה הבנויה על חוף מפרץ יפה. נקבל את השבת בריגה . 

 
 

 ריגה  –שבת  – 7 יום
 את השבת נבלה בפריז הבאלטית, ריגה על שפת הים הבלטי ונסייר באזור בית הכנסת והעיר העתיקה . 

 תפילה וסעודות שבת. לינה בריגה .
 
 

 תל אביב –  רומבולה –ריגה  – 8יום 
נגלה את תרבותה העשירה וההיסטוריה הפוליטית של העיר , שהשאירו בה נשלים את ביקורנו בריגה 

ארכיטקטונים עשירים , מרכז העיר, מדרחוב מודרני, הוא אזור עתיק מימי "ברית ההאנזה" סגנונות 
הרובע הזה שוחזר בשלמותו עם המבנים העתיקים, הכיכרות,  13 –והאבירים הליבוניים של המאה ה

והרחובות בהם נראה גם חנויות חדשות ומודרניות. נסייר בעיר העתיקה בעקבות בנייני האר נובו, 
האחים של ובבית ילדותם  , בבית ילדותו של המלחין נחום היימן,ו של פרופ' ישעיהו ברליןבבית נבקר

 .   ץ'נחמה ליבוביפרופ' פרופ' ישעיהו ליבוביץ ו
 

, ונחזור לריגה להתארגנות קניות רומבולה, כאן נרצחו חלקם הגדול של יהודי לטביהמריגה ניסע ליער 
 וטיסה לתל אביב.

 
 לשינויים בהתאם לאילוצים ולהבנת המדריך.*התוכנית ניתנת 
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  ₪ 7700 עלות לאדם בחדר זוגי:
  ₪ 1400:תוספת לחדר יחיד

 
 המחיר כולל:

  טיסות 
 בתי מלון בדרגת תיירות טובה.

 כלכלה כשרה חצי פנסיון ארוחות ערב בחב"ד ובקהילות.
.מדריך מקומי  אוטובוס ממוזג צמוד בהתאם למסלול.  

ד"ר יניב גולדברג ,ישראלי מהארץמדריך   
 מיסים ומס ביטחון כנדרש

 תוספת דלק.
 כניסות לאתרים בהתאם למסלול.

 
 המחיר לא כולל:

 
 ביטוח בריאות ומטען 

 הוצאות אישיות.
 טיפ למדריך ישראלי כמקובל.

 
 

 לפרטים והרשמה:
7711711-09  

www.megalim-olam.com 
 
 
 
 
 

 
 נסיעה טובה!
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