
p r o g r a m

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:



p r o g r a mInformation for participants

Thursday to Sunday י"ח-כ"א שבט תשפ"ב
(January 20-23, 2022)

The hisToric
Tefillahtrip



Dear Friend,
Here is information for those interested in joining the Tefillah Trip to 
Radin or Vilna on Shabbos Kodesh, פרשת יתרו תשפ"ב.
1. Dirshu’s Shabbos Convention will take place, iy”H, on Shabbos Kodesh, פרשת יתרו, כ' שבט.

2. On Thursday night, י"ט שבט, a tefillah will be held in Radin (Belarus) at the same time as one at the 
tziyun of the גר"א in Vilna (Lithuania).

3. In light of the difficulty faced in crossing the border between Belarus and Lithuania, a limited 
delegation of רבנים will go to Radin and continue on to Vilna – to be at Dirshu’s Shabbos Convention 
in Vilna.

4. We offer two options for participating in the trip, without crossing the Belarus-Lithuania border:

Option A

Radin – Chaika – Belarus  

Travelling directly to Belarus, and participation in the tefillah at the קבר of the Chofetz Chaim, zy”a
After the seudas mitzvah in Yeshivas Radin – option for stops in Volozhin – Minsk – Mir.
Spending Shabbos at the Chaika Recreation Complex, hosted and under the responsibility of Harav 
Hagaon Moshe Fhima, Head of the Karlin stolin institutions in Belarus.
Departure from Israel to Belarus – Thursday, 1:30 p.m. (departure from Israel)
Returning to Israel from Belarus – Sunday 1:20 p.m. (arrival in Israel)

Cost: NIS 1,500 (excluding airplane ticket)
A detailed program will be provided later 

Option B

Vilna – Kovno – Lithuania

Travelling directly to Lithuania, and participation in the tefillah at the קבר of the גר"א, zy”a
Participation in the Dirshu Shabbos Convention at the Kempinski Hotel, Vilnius (Vilna), and a tour of the 
city of Vilna, Kovno, and קברים of Gedolei Yisroel
Departure from Israel to Lithuania – Thursday – detailed information will be provided later
Returning to Israel from Lithuania – Sunday 6:10 p.m. (arrival in Israel)

Cost per person in single room: NIS 2,900 (excluding airplane ticket)
Cost per person in double room: NIS 2,200 (excluding airplane ticket)
A detailed program will be provided later

SPACE IS LIMITED!

•  Travel to Belarus is only possible for those who have been given 2 or 3 doses of vaccine and 
no more than 180 days have elapsed since the last vaccine. Those who are not vaccinated 
will be required to perform a test for coronavirus 48 hours before departure. Likewise 
medical insurance is required for the entire stay.

•  Entrance to Belarus without a visa is only possible for those holding an Israeli passport  
•  Travel to Vilna is only possible for those who have been given 2 or 3 doses of vaccine and no 

more than 180 days have elapsed since the last vaccine. Likewise medical insurance is 
required for the entire stay.

•  We are not offering the option of a trip which includes crossing the Belarus-Vilna border
•  The trip is for men only
•  Plane tickets can be ordered through travel agent Shlomi germon, mail: s@smgt.co.il

Important:


