
 
 

 ט.ל.ח
 

אה איפה חיו ויצרו מרדכי  נר ולודז'– קראקוב–רשה ולו מסע מרתק

 ..י.ל פרץ ואחרים ,דז'יגאן ושומכר, צנלסוןקיצחק , גבירטיג
 

היוצרים היהודיים בפולין שפעלו בעקבות  ימים של הרחבת דעת סיורים וסדנאות 8 

העשירו את תרבותנו באלפי יצירות המהוות נכסי צאן ברזל  19-וה 18 -במאות ה

לתרבות היהודית ויש בהן נדבכים אינסופיים להבנת ההיסטוריה, הסביבה בה חיו, 

המצוקות, הדת והשפעותיה, השפעות הפילוגים הרעיוניים, המאבק בין היידיש 

 תהליכי צמיחת הציונות, הבוניזם, ההשכלה, החילון וכו' לעברית המודרנית,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימים הסדנאות וההרצאות יתקיימו בבתי המלון בהם נשהה )לצד הסיורים המשל

 הקרנת קטעים, ליווי מוסיקה ושירה.בשטח( ותלווינה במצגות, 
 :'ב יום

-משדה התעופה בןלפנות בוקר המראה 

נחיתה בקרקוב . נסיעה ללודז'. סיור   גוריון,

בארמון פוזננסקי , סיור בעיר כולל פסל 

שלושת התעשיינים, ארטור רובינשטיין.  

צנלסון. קסיור בגטו לודז'. הגימנסיה של 

 –" יצחק קצנלסון :קובי לוריא שלהרצאה 

משורר, מחנך והמנהיג הרוחני שך מרד גטו  

 וורשה. לינה בלודז'.
 

 :'גיום 

 בס"ד



 
 

 ט.ל.ח
 

 –בית הקברות היהודי .סיור ברדגסט  –לודז' 

תחנת הרכבת. ביקור בבית הכנסת הגרמני,  

בית הקהילה החדש. ביקור בארמון 

wolnosci  .של  הרצאה. תאטרון סקאלה

 .רשהלינה בוו. ושומכר" "דז'יגאן :לוריא קובי
 

 ':דיום 

לסיור בבירת פולין ובירת   הביקור בוורש

החיים היהודיים לפני המלחמה, נבקר בבית  

העלמין גנשה )קברי המשוררים והסופרים(  

נסייר במסלול הגבורה, נסכם את סיורנו  

שנות  1000בביקור במוזיאון היהודי החדש ל: 

" השירים  : קובי לוריאהרצאה .יהדות פולין 

ששרו בגטאות", שילווה לאחר מכן בניגון  

 .לינה בוורשה .וזמר עם יוני אילת

 

 : 'היום 

ביקור בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק  

 ואליצוב ,שרידי הגטו וחומת הגטו.

כלא פביאק. ביקור בעיר העתיקה. סיור  

 בעקבות דזיגאן ושומאכר בוורשה.

נספר על מחנכים וסופרים בוורשה. נסיעה 

 הרצאה : הבמאי יוני אילת..  לכיוון קרקוב

  .קרקובבלינה 

 

 :ו'יום 

נסיעה לקרקוב, סיור במוזאון שהיה המפעל 

 של שינדלר. הגטו היהודי. כיכר הכיסאות.

בית המרקחת של תדאוש פנקביץ. ערב שבת  

 וסעודת שבת. 

שתי   בין –" י.ל. פרץ  -י לוריאהרצאה של קוב

 ערים"

 .לינה בקרקוב 

 

 :שבת

סיור ברובע היהודי קזימיש .סיור בעיר  

ביקור בבתי הכנסת של  ..סעודת שבתהעתיקה 

לינה  .השוק היהודי  בית מרדכי גבירטיג –בית כנסת אייזיק יעקלס –בית כנסת קופה –הטמפל –הרמ"א 

 קרקוב

  לינה קרקוב. .הפולנית"" היהודים בתרבות - לוריא הרצאה של קובי : י שבתמוצא
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 : יום א'

 זמן חופשי לקניות . סיור  בעקבות גבירטיג. סיור בעיר העתיקה ובארמון מלכי פולין הוואוול,נהר הויסלה.

 ,לינה בקרקוב.  "קינדר יורען" -גבירטיג  - לוריא הרצאה של קובי

 

  :' ביום 

 טיסה חזרה לארץ מקרקוב.

 
 
    )לצד הסיורים המשלימים בשטח( ותלווינה במצגות,   בבתי המלון בהם נשהההסדנאות וההרצאות יתקיימו  *

 .הקרנת קטעים, ליווי מוסיקה ושירה

 .יתכנו שינויים במסלולסדר הטיולים ייקבע על ידי המדריכים.  **

 

 

 
 

 סאן דור לקרקוב הלוך ושוב  . טיסות                                                                         

 נמל והיטל בטחוןי מס.   

 חצי פנסיון– ארוחות כשרות. 

 לינה במלונות בדרגת תיירות טובה. 

 וקובי לוריא יוני אילתשל והרצאות  מופע. 

 טיול מזמר עם יוני אילת 

  באוטובוס אירופי ממוזגוהעברות נסיעות.                 

 מדריך ישראלי מאיר שוורץ-הדרכה 

 ומדריך מקומי. 

 כניסות לאתרים במסלול. 

  
 תאונות אישיות ומטעןביטוח בריאות ,.  

  לנותני שירות ליום 4$טיפים. 

 .טיפ למדריך ישראלי כמקובל 

 

 לפרטים והרשמה:

etzion68@gmail.com 

www.megalim-olam.com 

09-7711711 
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