איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל
פארבאנד פון ווילנער און אומגעגנט אין ישראל
THE ASSOCIATION OF JEWS FROM VILNA AND VICINITY IN ISRAEL

תכנית מסע הצעדה
 .1יום ב' – 16.4 ,קבלת פנים ממלכתית

טיסת לילה לריגה והמשך טיסה לווילנה.
סיור ראשוני בעיר ,התארגנות במלון "נובוטל" ומנוחה.
קבלת פנים ממלכתית בפרלמנט של ליטא.

 .2יום ג' - 17.4 ,מוסדות חינוך ,ניימנצ'ין
ושוויינצ'יאן

נבקר את תלמידי ביה"ס היהודי על שם שלום עליכם ומוריו,
נשתתף בטקס רשמי להסרת הלוט משלט על בית הילדים
ויתומי המלחמה היהודי ,שהוקם בווילנה ונשמע את סיפורו
של המקום.
ניסע לניימנצ'ין ,נסייר בה ונשתתף בטקס חנוכת אנדרטת
הזיכרון בלב העיר.
נמשיך לשוונצ'יאן ,נסייר ונקיים טקס זיכרון ליד אנדרטת
הפוליגון לזכר הנרצחים בשואה.
ערב גיבוש במלון.
צעדת החיים ,פונאר 0202

ההרשמה החלה

מסע צעדת החיים
בווילנה – פונאר 5105
בלוויית השר עוזי לנדאו
מסע הצעדה יארך השנה  8ימים,
ויתקיים בתאריכים  53-01באפריל 5105
(חזרה ב 24.4-לפנות בוקר)
מחירים:
נוסע בחדר זוגי
חבר האיגוד
תוספת ליחיד בחדר -
ללא הטיסות

המחיר כולל -

$0,731
$0,191
$592
( $0,511נוסע בחדר זוגי)
מצעד החיים 0202

 7לילות לינה חצי פנסיון במלונות  6 (****4לילות בווילנה
ולילה אחרון בריגה) ,אוטובוס תיירות ממוזג צמוד ,מדריך
ישראלי ומדריך מקומי דוברי עברית ,כניסות לאתרים ,מים
מינרלים ,ביקורים וטקסים רשמיים ,סבלות מזוודות אל
ומהמלון ותשר לנותני השרותים.

למעוניינים –



הארכת שהות בליטא ,בתאום עם משרד הנסיעות
חלוקה לתשלומים ,בהסדר עם משרד הנסיעות

לפרטים והרשמה  -ישירות במשרד הנסיעות  -דני קלר

בדוא"לoffice.almog@gmail.com :
או בטלפון.9-7651231 :






מספר המקומות מוגבל
דמי חבר לאיגוד  051 - 5105ש"ח
ההשתתפות פתוחה לציבור הניצולים ,לבני
דורות ההמשך ולכל המתעניינים בנושא

בשל ההתעניינות הערה במסע ובמצעד,
וההגבלה בגודל הקבוצה ,מומלץ להזדרז
ולשריין מקומות בהקדם.

 .3יום ד' -18.4 ,קובנה והסביבה

נבקר בקובנה ,בה נסייר בעיר העתיקה ,ברובע סלובודקה,
במתחם הגטו ,נבקר בבית הכנסת ,נראה את גימנסיה
שוואבה ונזכיר שמות כמו לאה גולדברג ,מאפו ,זמנהוף
ועוד.
נסור לגיא ההריגה "הפורט התשיעי" ,נשמע מסיפורי
המקום והגבורות ונקיים טכס זיכרון ליד האנדרטה
המרשימה.
בערב ,ערב יום הזיכרון ,נקיים מפגש במלון.

יום ה' ,19.4 ,כ"ז ניסן תשע"ב
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ניסע לכיכר רוסה – מקום הסלקציות והשילוחים
לאסטוניה ולטביה.
נבקר במחנה העבודה ה.ק.פ ,.נשמע את קורות
ואירועי המקום ונקיים טקס התייחדות והנחת זר ליד
האנדרטה במקום.
פונאר – צעדת החיים :לאחר התארגנות במקום
הריכוז בתחנת הרכבת ,נצעד לכיוון מתחם הבורות,
עם כרזה ודגלים .נשתתף בטקס ממלכתי ליד
האנדרטה ,עם ראש ממשלת ליטא ,מר קוביליוס ,שר
האנרגיה והמים מר עוזי לנדאו ושגרירת ישראל
בליטא ,גב' חגית בן יעקב ,שרים ומכובדים ,ראשי
הקהילה ,תלמידים וסטודנטים .לאחר מכן נקיים טקס
מסורתי ליד אחד הבורות :נקרא שמות יקירים
שנרצחו במקום ,נדליק נרות נשמה ונישא תפילות.
נצא ,עם השר והשגרירה ,לטקס הענקת אותות
לחסידי אומות העולם ב"מרכז הסובלנות" בווילנה.

 .5יום ו' – 2..4 ,אתרים יהודיים

נבקר במוזיאון השואה המחודש ובבית הכנסת "טהרת
קודש" (ה"כאר שול") ,בבית העלמין ששקיניה ונאמר
תפילה ליד קבר הגאון מווילנה וליד אנדרטת הילדים.
אחרי הצהריים נהייה אורחים של ראש ממשלת ליטא.
ארוחת ערב וקבלת שבת במלון.

 .6שבת – 21.4 ,סיפורי גיטו וילנה

היום נסייר רגלית ברחובות הגיטו וסמטאותיו ,נשמע על
התנהלות חיי היהודים ,נראה את בניין הספרייה ברחוב
סטראשון ,בית החולים בשפיטאלנה ,חצר היודנראט
ברודניצקה ,פסל ובית הגאון ,אנדרטת הפרטיזנים ועוד.
אחרי הצהריים – זמן חפשי.

 .7יום א' - 22.4 ,אתרים בעיר ,שאוולי,
ריגה

נשלים את סיורינו בעיר ונמשיך לביקור מודרך בעיר שאוולי
ומכאן – לריגה .לינה בריגה.

 .8יום ב' – 23.4 ,ריגה

BEIT VILNA, 30 SDEROT YEHUDIT P.O.B. 65220, TEL AVIV 67016, TEL. (03) 5616706

דוא"ל e-mail: vilna.il@gmail.com :אינטרנטWeb Site: www.vilna.co.il :

סיורים מודרכים בריגה היפיפיה ובאתרים יהודיים :בית
www.vilna.co.ilועוד .
לאספילס ,קייזרוואלד
מחנה
דוא"ל:הכנסת ,רומבולה,
איגוד
סאe-
mail:
vilna.il@gmail.com
ארוחת ערב חגיגית (בהתארגנות עצמאית) לסיכום המסע.
טיסה חזרה ארצה ב.53:32-
ייתכנו שינויים מסיבות בלתי צפויות

