טיול לוינה וקברי צדיקים בהונגריה וסלובקיה
א .חתם סופר ברטיסלבה סלובקיה.
משה סופר )שרייבר( )ז' בתשרי ה'תקכ"ג 24 ,בספטמבר  – 1762כ"ה בתשרי ה'ת"ר 3 ,באוקטובר  ,(1839נודע בכינוי החת"ם
סופר או חת"ס )על שם ספרו חידושי תורת משה( ,ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים .תרם תרומה
מכרעת לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית .אבי משפחת סופר-שרייבר ,המונה מאות צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה
מפורסמים.
כ 205-ק״מ
מרחק מבודפשט:
כ 2-שעות  10דק׳
זמן נסיעה:
€ 210
מחיר:
Dvořákovo nábrežie 7528/6, 811 02 Bratislava, Slovakia
כתובת:
ב .הרב ישעיה שטיינר הרב מקרסטיר הונגריה.
רבי ישעיה שטיינר )מכונה ר' ישעיה'לה מקרסטיר )קערעסטירער(( )ה'תרי"ב ) - (1852ג' באייר ה'תרפ"ה ) ((1925היה מייסדה של חסידות
קרסטיר ,שימש כאדמו"ר בעיירה קֶרֶ סטוּר )בשמה המלא :בּוֹדרוֹגקֶרֶ סטוּר  (Bodrogkeresztúrשבהונגריה .נולד לרב משה והענטשא מרים שטיינר
בכפר ז ָאבֱריו ) (Zborovשליד ברדיוב )כיום בסלובקיה( .לאחר פטירת רבו הקפיד לחתום כמשמשו של הרבי מליסקא .כן היה
מתלמידי רבי חיים הלברשטאם מצאנז .לאחר שנפטר רבו החל להתפרסם כ"בעל מופתים" ורבבות חסידים באו לחצרו.
בחוגים רבים משתמשים כיום בתמונתו כסגולה לשמירה מפני עכברים.
כ 225-ק״מ
מרחק מבודפשט:
כ 2-שעות  30דק׳
זמן נסיעה:
€ 220
מחיר:
ג .רבי משה טייטלבוים שאטוראליאויהיי הונגריה.
כ"ח בתמוז ה'תר"א
פשמישל תאריך פטירה
ה'תקי"ט מקום לידה
חיבורו העיקרי ישמח משה תאריך לידה
מקום
אוהלי
סיגט מקום מגורים ו ו י ש נ י צ א ,
אוהלי ,הונגריה חסידות
)בגיל  82בערך( מקום קבורה
מלובלין
 הבא הייטב לב רבותיו ה ח ו ז ההראשון הקודם
אוהלי מספר בשושלת
פעילות
רבי אלעזר ניסן מדראביטש ,חנה אשת רבי אריה
חיבוריו תפילה למשה ,שו"ת השיב משה אב רבי צבי הירש מזברוב אם חנה ילדים
לייבוש מווישניצא ציון הישמח משה והרבנית רבי משה טייטלבוים ) − 1758כ"ח בתמוז ה'תר"א (1841 ,היה רב באוהלי
)שאטוראליאויהיי( שבהונגריה ,מראשי מפיצי החסידות בהונגריה ואבי שושלת סיגט-סאטמר .מכונה הישמח משה על שם ספרו.
כ 260-ק״מ
מרחק מבודפשט:
כ 2-שעות  55דק׳
זמן נסיעה:
€ 245
מחיר:
Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 81-83
כתובת:
ד .יצחק אייזיק טויב מקאלוב הונגריה.
כ 240-ק״מ
מרחק מבודפשט:
כ 2 -שעות  25דק׳
זמן נסיעה:
€ 230
מחיר:
4320 Nagykálló . Nagybalkanyi
út
כתובת:
ה .רובע יהודי  /בית-כנסת הגדול וינה.
בית הכנסת ) (Stadttempelהרשמי של הקהילה היהודית בווינה ,הוא גם הגדול והוותיק ביותר שפועל בעיר כיום .המבנה נחנך בשנת  1826ברחוב
צדדי ברובע הראשון ) ,(Innere Stadtזאת בעקבות איסור מטעם הקיסר יוזף ה 2-לבנות בתי תפילה לא קתוליים במקום ציבורי מרכזי .עובדה זו
איפשרה לבית הכנסת לשרוד את תופת ליל הבדולח ב .1938-בית הכנסת מעוצב ומפואר להפליא .מלבד עזרת הנשים ,עזרת הגברים ,ארון הקודש
והבימה ,הוקדשו במקום פינות מיוחדות לזכר קורבנות השואה וחללי מערכות ישראל ,שהשתייכו בעבר לקהילה.
טלפון+167 401 351 43 :
כתובתSeitenstettengasse 4, 1010 Wien :
כמו-כן ביקור בארמון שונברון וגניו .סיור עם רכב בארמון הופבורג ,פרלמנט האוסטרי  .ואם נשאר זמן קניות במתחם הקניות העודפים פארן-דורף .
.DESIGNER OUTLET PARNDORF
כ 255-ק״מ
מרחק מבודפשט:
כ 3-שעות
זמן נסיעה:
€ 250
מחיר:
הנסיעה כוללת אגרות כבשים ,לא כולל דמי כניסה לציון ואתרים .זמן נסיעה הוא לכיוון אחד ,כולל עצירת התרעננות למשך  10דק׳ .בעצירת
התרעננות יוגש כיבוד קל עם שתיה קלה .זמן יציאה  08:45בבוקר .שינויים ועיכובים יתכנו עקב תנאים בלתי צפויים.
0036-30-743-8989
תשלום מראש.

