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עודכן ביום רביעי  29יוני 2022

טיסות הלוך
קוד

טיסות חזור

חברה

חברה

תאריך

שעה*

יעד

מחיר

תאריך

שעה*

מוצא

מחיר

קוד

10:00-14:00
13:00-20:00

סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה

$410

CR26

שלישי > כד אלול > 20/09

12:00-22:00

DR21

רביעי > כה אלול > 21/09

06:00-14:00

$340

DR36

רביעי > ג תשרי > 28/09

DR26

רביעי > כה אלול > 21/09

13:00-22:00

$340

DR38

ER21

חמישי > כו אלול > 22/09

06:00-14:00

ER26

חמשי > כו אלול > 22/09

12:00-20:00

סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה
סוצ'אבה,
רומניה

$330

DR33

רביעי > ג תשרי > 28/09

ליל חמישי > ד תשרי > 19:00-03:00 28-29/09

$350

ER32

חמישי > ד תשרי > 29/09

04:00-12:00

$350

ER36

חמישי > ד תשרי > 29/09

11:00-18:00

המחיר אינו כולל נסיעות פנים
טיסות נוספות :בימים הקרובים יפתחו למכירה יעדים נוספים מפולין ומולדובה ,תצא טבלה מעודכנת.
הרישום בכפוף לחתימה על תקנון מיוחד ובכפוף לתקנון החברה

דמי הרשמה  350דולר | דמי שינוי טיסה 25 :דולר לכיוון | דמי שינוי שם :עד כ' אב  50דולר לאחר מכן ועד  4ימי עסקים לפני הטיסה  200דולר | דמי ביטול100 :
שקל עד  14יום מתאריך ההרשמה (בכפוף לחוק הגנת נצרכן) ואח"כ  190דולר ,מ-י"ז אלול ביטול מלא | כיוון אחד ניתן לרכוש בתוספת תשלום | המחירים כוללים:
כרטיס טיסה ,כבודה ,דמי טיפול ונכון לעכשיו כולל ביטוח רפואי אוקראיני (ללא ביטוח רפואי ישראלי ובדיקות קורונה ואשרות כניסה) | השעות המופיעות בטבלה הינם
משמאל לימין וכפי שקיבלנו מחברות התעופה ועלולים להשתנות | הטיסות מותנות בקבלת אישור מינהל התעופה האזרחית | כל העסקאות נעשות ע"פ היתר עיסקא
של ברית פנחס | ט.ל.ח

מוצא/יעד

מרחק (ק"מ)

זמן משוער
(כולל גבול)

מחיר לכיוון
לקוח נתיבים

מחיר לכיוון
לקוח חיצוני

קישינב ,מולדובה
סוצ'אבה ,רומניה
לובלין ,פולין
קרקוב ,פולין

 450ק"מ
 550ק"מ
 800ק"מ
 870ק"מ

כ 10-שעות
כ 11-שעות
כ 13-שעות
כ 14-שעות

 40דולר
 45דולר
בקרוב
בקרוב

 50דולר
 55דולר
בקרוב
בקרוב

$400
$390
$380
$380

בס"ד
ר"ח תמוז תשפ"ב
שלום וברכה,
מכתב לקראת התחלת הרישום לראש השנה תשפ"ג
לכלל לקוחותינו אנ"ש היקרים ,לב כולנו כוסף ומתגעגע לאור היקרות
ציון רבנו הקדוש הננמ"ח באומן ,אנחנו יודעים שהכיסופים וציווי רבנו
הקדוש להיות אצלו בראש השנה שהוא "חוק בל יעבור" ו"מעלה גדולה
מן הכל" יביא את כולנו אליו לראש השנה תשפ"ג ,על אף כל המניעות
שבעולם.
ברור לכולנו גם ,שהדבר הראשון לקיום ציוויו של רבינו הקדוש הינה עצם
רכישת כרטיס הטיסה לאומן ,כי גם כאשר נתגבר בעזרת ה' על כל
המניעות ,מי שלא ירכוש כרטיס לא יגיע לאומן.
לכן אנחנו פותחים כעת ברישום לנסיעה הגדולה לראש השנה תשפ"ג,
אבל לפני שאתה נרשם אנחנו רוצים להביא בפניך את המצב נכון להיום
ואת הסיכונים והאתגרים הכרוכים בנסיעה.
אוקראינה נמצאת במצב מלחמה ,וישנה אזהרת מסע ישראלית
למדינה .אולם ,הלחימה בפועל הינה במזרח המדינה ,רחוק מאד
מהאזורים בהם עוברים בדרך לאומן .ובמערב ומרכז אוקראינה החיים
חזרו פחות או יותר לשגרה כמעט מלאה.
בפועל ,מצב המלחמה כמעט אינו מורגש באומן ,מעבר לאזעקות מדי
פעם ,שהם אזעקות אזוריות וממש לא אומרות שבאמת ישנה סכנה
לפגיעת טיל.
נכון להיום ,אין אפשרות לנחות באוקראינה ,לכן ,אנחנו נצטרך לנחות
באחת המדינות השכנות( ,פולין ,רומניה ,מולדובה וכדו') האתגר בשינוע
המוני של נוסעים בין המדינות ובמרחקים כה גדולים ,הוא עצום.
נכון להיום אין מניעה להיכנס לאוקראינה (מלבד הוראות קורונה
שרשמית עדיין בתוקף :בדיקת קורונה וביטוח אוקראיני) ,אבל המעבר
הינו יבשתי בלבד ובמקרים רבים הגבולות עמוסים מאד.
אנחנו נמצאים בקשר עם הממשל באוקראינה כדי להביא פתרונות
מיטביים הן במסגרת תגבור הגבולות והן בפתרונות השינוע ,אבל עדיין
לא כל הפרטים סגורים.
חשוב להדגיש ,הממשל האוקראיני ממש לא יאהב את הנוכחות שלנו
אצלם בתקופה המתוחה הזו ,גם מפני שהם מפחדים מפני אסון וגם
מפני שהם לא רוצים שתשומת הלב שלהם תהיה אצלינו ולא במלחמה
שהם מנהלים .ולכן בכל מצב ,הם חושבים על כל מיני פתרונות
שיאפשרו להם לשלוט באירוע ולנהל אותו ובכמות האנשים שעוברים
את הגבולות לתוך אוקראינה ובתנועת החסידים מהגבולות לאומן.
ממילא ,בכל מקרה מה שאנחנו נצליח לסגור מולם זו תהיה הדרך
הבטוחה יותר להגיע לאומן לראש השנה.

המתח בין הממשל בישראל לממשל האוקראיני עלול לגרום נזק
משמעותי ,וגם כאן ,אנחנו מקווים שלא נופתע מהחזרת הצורך בוויזה,
אך אנחנו בטוחים שאם זה יקרה נוכל להתמודד עם זה.
באוקראינה עצמה ישנם כללי התנהגות שונים מהרגיל ,כמו עוצר לילה,
האפלה ועוד ,וכמובן שהשלטונות ידרשו מאיתנו לשמור על הכללים
(הפרת הכללים כרוכה בעונשים על פי החוק .לאחרונה ניתנו ויזות
שחורות למפירי עוצר).
ומעבר להכל :הטיסות .מאז חזר שוק התעופה לפעילות בשנה
האחרונה ,מדווחים כל שדות התעופה בעולם על עומסים חריגים
שנגרמים בשל מחסור בכח אדם ,ומביאים את שדות התעופה שלא
לאשר טיסות חדשות ואף לצמצם טיסות קיימות .הבעיה אינה רק
במטוסים ,אלא כאמור ,בכח אדם בשדות התעופה .כל ישראלי נתקל
בוודאי בדיווחים ובתמונות על עומסים מטורפים בשדה התעופה ,אולם
כאמור ,הבעיה הינה עולמית ,כך שלמרות כל מאמצינו ,גם עצם כמות
המקומות שנצליח להשיג לטיסות תהיה מוגבלת.
ממילא ,אנחנו חייבים גם להתחיל ברישום כעת ,על מנת להתארגן
בפועל (בכל ההכנות הנדרשות ,מול האוקראינים ,מול חברות התעופה
ורשויות התעופה וכדו') ואיננו יכולים להמתין עד להתבהרות המצב ,הן
משום שאיננו יודעים מתי הוא יתבהר והן משום שאם נמתין ,אנחנו
עלולים למצוא את עצמינו במצב שיהיה מאוחר מדי להתארגן...
הצלחנו בסייעתא דשמיא לסדר עבור לקוחותינו ביטוח שאם חלילה
וחס יתבטלו הטיסות מכל סיבה שהיא עד  10ימים לפני ראש השנה ,סך
הנזק המקסימלי יהיה  190דולר בלבד ,סכום זה נצטרך לשלם לחברות
התעופה ,לחברות ההסעות ועוד ,כדי לשפות אותם על הנזק שיגרם.
לסיכומו של דבר ,אנחנו יוצאים כעת במבצע הרישום לאומן ראש השנה
תשפ"ג .אנחנו נעשה הכל כדי שנצליח להגיע לאומן ,ואנחנו עושים כל
מאמץ להיות השליחים הטובים ביותר לעשות את זה ,אבל חשוב שכל
אחד ידע בפני מה אנחנו עומדים ובמה כרוכה הנסיעה.
אנחנו כמובן נעדכן את הלקוחות בכל התפתחות בע"ה.
רבינו צווה עלינו להגיע אליו לראש השנה ,והתפקיד שלך  -הנוסע  -הוא
קודם כל לרכוש כרטיס טיסה ,את השאר אנחנו נעשה בסייעתא דשמיא,
ותוך כדי התפילות של כלל חסידי ברסלב אנחנו בטוחים שנזכה להגיע
לאומן לראש השנה הקרוב.

וְ ֵת ַדע אָ חִ י ֶׁשאֵ ין אֲ נִ י מַ ִניחַ ְרצוֹ נִ י וְ חִ ְש ִקי
חָ זָק ְמאוֹ ד עַ ל רֹאש הַ ָשנָה ובְ וַ ַדאי ִאם
שם יִ הְ יֶׁה הַ כֹל עַ ל נָכוֹ ן( .נתיב צדיק קל"ד)
יִ ְרצֶׁ ה הַ ֵ

