
 סמינר מקצועי ומורשת יהודית משואה לתקומה 

 2023רומניה 
 

 
 

 
 , הקרפטים  בוקרשט –יום ראשון 

 הקרפטים הרי לעבר נצאניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסתנו לבוקרשט, בירת רומניה. לאחר הנחיתה 
 ."ברשוב" רומניה של הפסטיבלים כעיר המפורסמת העיר אל 

 .ההנצחה גן להקמת הסיבה על נשוחחו ישראל ממשלת ראש של לזכרו פסל הכולל רבין יצחק ש"ע בגן נבקר
 .רומניה את שיסעו אשר הדת מלחמות במסגרת שנים מאות לפני שנשרפה השחורה הכנסייה את ונראה העתיקה לעיר נמשיך
 650 ובו ברומניה בגודלו השני הוא" הגדול הכנסת בית" או בברשוב הכנסת בית .בברשוב הכנסת בבית לביקור נמשיך
 היהודים 300 עבור פעיל יהודי כמרכז כיום גם משמש והוא שופץ הכנסת בית ,להיווסדו שנה מאה לכבוד 2001 בשנתם. מושבי

 טקס נערוך ,בשואה שנכחדה רומניה יהדות לזכר אנדרטה הוקמה הכנסת לבית הכניסה ברחבת .ברשוב בעיר שנשארו
  .בקרפטים למלוננו עברהה ,היום לסיום .במקום כרוןזי

 .במלון פולקלור מופע הכוללת ערב ארוחתו התרעננות ,מנוחה ם, חדרי קבלת
 

 הקרפטים, ברן, הכפר מואצ'ו  –יום שני 
. עיירה היסטורית השוכנת בחבל טרנסילבניה על שפך יובל של נהר הטורצו,  ברן העיירה אל בדרכנו נצא הבוקר ארוחת לאחר

 היישוב הטירה הקמת ובעקבות  -1382 ב  הוקמה הטירה .האגדי דרקולה כטירת הידועה המפורסמת  ברן טירת נראה את 
 . המקומי הקש בשוק לביקור נמשיךוסוחרים רבים הגיעו לאזור.  להתפתח החל בראן

מסורתית במסעדת  תמארוחת צהריים חווייתי הנההיפה אשר שמר על סגנון חיים רומני עתיק וננמשיך אל הכפר מואצ'ו 
  .לאורכה שזורים כפרים קטנים טיפוסיים לאזורייחודית  נופית בדרךלנסיעה  נצא לאחריה. ההרים

 .ולינה ערב לארוחת למלון נחזורבשעות אחה"צ המאוחרות 
 

 סינייה, ארמון פלש, בוקרשט –יום שלישי 
לביקור על עבר העיר סינייה השוכנת בעמק הפרחובה על מורדות הרי הבוצ'גי נצא ופינוי החדרים במלון לאחר ארוחת הבוקר 

משפחת המלוכה הרומנית נחשב לאחד הארמונות היפים ביותר ברומניה  למגורי הקיץ שלבארמון פלש. הארמון אשר שימש 
 ים שהתנהלו בו.ונלמד על אורחות החי חלק מהםנבקר בחדרים,  160בארמון וזו בשל גילופי העץ הייחודיים שבו. 

 פוליטי, כלכלי ותרבותי של רומניה.  –, עיר הבירה והמרכז המדיני לאחר הביקור נצא בדרכנו מהקרפטים לעבר בוקרשט
 בשעות אחר הצהריים המאוחרות נגיע למלוננו בבוקרשט, בו נשהה בשני הלילות הבאים. 

 

 בוקרשט, סיור מקצועי וביקור בבית הפרלמנט –יום רביעי 
  .מקצועי בסיור היום את נפתח במלון בוקר ארוחת לאחר

 .  דההעבו לתהליכי השקה נקודות על הסתכלות תוך הציבורי במגזר העבודה תהליכי ייבחנו המקצועי הסיור במהלך
 הסיור המקצועי, נצא לסיור בעיר המרשימה.   לאחר

 בגודלו השני הינו והמגלומני המדהים הבניין .הפרלמנט בבית לביקור נמשיך משםוכיכר המהפכה ו נראה את שער הניצחון
 כיצד, צומחת דמוקרטיה מקימים נחשלת מדיקטטורה כיצד נבחן .וממשל שלטון על דגש ונשים בפרלמנט נסייר  .בעולם

  .בארץ השלטון לצורת השקה נקודות ישנן האם ונשאל נבחרים ובית סנאט ,הבתים שני בת המחוקקת הרשות מתנהלת
 דונם, נראה את אנדרטת החייל האלמוני ואת האגם המלכותי.  360גן ציבורי הנפרס על שטח של  -נבקר בפארק קרול 

 . למלוננונשוב בסיום היום 
 

 תל אביב –בוקרשט   -יום חמישי

 .השנייה העולם למלחמת עד שהתקיימה המפוארתנצא לסיור בעקבות יהדות רומניה לאחר ארוחת הבוקר ופינוי החדרים, 
כל אחד  –בתי כנסת  4ע"י עדת הפולנים, ובשטח בה שכן, שכנו בעבר   1847הגדול אשר הוקם בשנת  הכנסת בבית נבקר בסיור

בטון גדול ומרשים החולש על  מבנה – השואה נדרטתוא  היהודי האזור, הספרדי הכנסת בית את נראה מייצג זרם אחר. 
 נעצור להפסקה להתרעננות, קניות אחרונות ונמשיך לשדה התעופה לטיסתנו חזרה ארצה.  סביבתו.
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