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לרגל סיום מחזור שני 'דף היומי בהלכה'

מידע למצטרף



שלום וברכה
 להלן מידע למתעניינים בהצטרפות למסע התפילה בראדין וילנא 

שבת קודש פרשת יתרו תשפ"ב:

שבת קונוונשן של דרשו תתקיים אי"ה בשבת קודש פרשת יתרו כ' שבט..  

ביום חמישי  - ליל שישי י"ט שבט יתקיים מעמד תפילה בראדין )בלארוס( ומעמד תפילה .  
מקביל בציון הגר"א בוילנא )ליטא(.

לאור האתגר שבמעבר הגבול בין בלארוס לליטא, משלחת מצומצמת של רבנים בלבד תצא .  
לראדין ומשם ימשיכו לוילנא  - לשבות את השבת קונוונשן של דרשו בוילנא.

 להלן   אפשרויות להצטרף למסע ללא מעבר בין גבולות בלארוס ליטא:.  

אפשרות א'

ראדין  - צ'אייקה - באלרוס 
נסיעה ישירה לבלארוס והשתתפות במעמד התפילה בציון החפץ חיים זיע"א

לאחר סיום סעודת המצווה בישיבת ראדין – אפשרות לעצירה בוולוז'ין – מינסק - מיר  
שהות בשבת בכפר הנופש צ'אייקה באירוח ובאחריות הרה"ג משה פימה ראש מוסדות 

קרלין סטולין בבלארוס

היציאה מישראל לבלארוס – יום חמישי 13:00 )יציאה מישראל(

חזרה לישראל מבלארוס  - יום ראשון 13:20 )הגעה לישראל(

עלות: 1,500 ₪ )לא כולל כרטיס טיסה(

תכנית מפורטת תשלח בהמשך

אפשרות ב'

וילנא - קובנא - ליטא
נסיעה ישירה לליטא והשתתפות במעמד התפילה בציון הגר"א זיע"א

השתתפות בשבת קונוונשן דרשו במלון קמפינסקי וילנא וסיור בעיר וילנא, קובנא ובציוני 
 גדולי ישראל

היציאה מישראל לליטא – ביום חמישי -  מידע מדיוק יבוא בהמשך

חזרה לישראל מליטא – יום ראשון 18:10 )הגעה לישראל(

עלות: יחיד בחדר 2,900 ₪ )לא כולל כרטיס טיסה(

2 אורחים בחדר בעלות  2,200 ₪  לכל אדם )לא כולל כרטיס טיסה(
תכנית מפורטת תשלח בהמשך

המידע הנ"ל נכון לעת הנוכחית. יחד עם זאת לאור המגיפה ל"ע | יתכנו שינויים ואנו נעדכן את המתעניינים אודותם לכשתיקבלו.

מספר המקומות מוגבל

הנסיעה לבלארוס אפשרית אך ורק למחוסנים ב2 מנות או 3 שלא עבר 180 יום מהחיסון    
האחרון ולאלה שלא מחוסנים יידרש בדיקת קורונה 48 שעות לפני ההמראה, כמו"כ נדרש 

ביטוח רפואי לכל זמן השהות במקום.
הכניסה לבלארוס ללא ויזה, אפשרית אך ורק למחזיקי דרכון ישראלי      
הנסיעה לוילנא אפשרית אך ורק למחוסנים ב 2 מנות או 3 שלא עבר 180 יום מהחיסון    

האחרון בלבד, כמו"כ נדרש ביטוח רפואי לכל זמן השהות במקום.
אין אפשרות לבצע נסיעה הכוללת חציית הגבול בין בלארוס לליטא   
הנסיעה לגברים בלבד   
כרטיסי טיסה ניתן להזמין באמצעות סוכן הנסיעות שלומי ג'רמון טל: 054-8417000   

חשוב לדעת:


