


הזכות לחגוג את חג הפסח במקום קסום ומיוחד כמו מעז'יבוז, 
סמוך ונראה לקברו של אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש 
שתיחרט  עילאית,  חוויה  לבטח  לכם  תעניק  ותלמידיו,  זיע"א 

בנפשותיכם לעד.
אירופה הקסומה, מספקת אינספור פינות נוף עוצרות נשימה, 
אך כאן, בעיירה הקסומה מעז'יבוז שבאוקראינה, תרגישו משהו 
שאין בשום מקום אחר. אבן שואבת היא מעז'יבוז, עיירה מזרח 
פועם  יהודי  לב  אשר  כל  אליה  הממגנטת  עתיקה,  אירופאית 
החסידות  של  מייסדה  זיע"א,  הקדוש  טוב  שם  הבעל  בקרבו. 
ומתווה דרכה, מאציל מאורו ונשמתו על כל המקום. התפילה 
המזככת על קברו של הבעש"ט מרוממת את רוחו של היהודי 

ומותירה בנפשו רושם עז. 

חופשת פסח במלון "הולינס" מעז'יבוז', שבשל מיקומו הייחודי 
"פרובנסאי",  בקונספט  כולו  מעוצב  המזרחית  אירופה  בלב 
עם  הפכה  מודרני,   – חדשני  בעיצוב  חמימה  כפריות  המשלב 
השנים למותג יוקרתי ומשובח, המעניקה לאורחיה את האפשרות 
להתנתק מחיי היום - יום וליהנות מחופשה מפנקת, כבני חורין 
אמיתיים. האווירה הקסומה של מעז'יבוז, כמו ממשיכה אל תוך 
חדרי הבוטיק של המלון. בהם תמצאו נוחות מושלמת, ריהוט 
מעוצב בנעימות מזמינה, חדר רחצה מאובזר היטב, פינת עבודה 
אישית ופריטי נוחות איכותיים. הסוויטות של הולינס, מציעות חוויה 
מרווחת ומלכותית. כניסה פרטית הישר מן החצר, תוביל אתכם 
אל סוויטה רחבת ידיים, הכוללת פינת ישיבה מזמינה, מטבחון 
 – וכמובן  מאובזר בכל הדרוש, חדר רחצה, חדר שינה מפנק 
חלונות פתוחים אל נוף מפעים. דירות הגן של הולינס, נטועות 
להן בהדר בינות לעצי הפרא ושיחי הבר, הכפריות המעוצבת 
האווירה  את  פנימה  להכניס  לכם  מאפשרת  הדירה,  של 
הייחודית של מעזבוז. כאן תוכלו ליהנות מחדרי שינה מרווחים, 

לקוחות
יקרים



חדר רחצה, וכל מה שצריך לחוויה משפחתית מפנקת 
וגדושת רשמים. במתחם המלון, תמצאו בית מדרש ובית 
כנסת, מקווה טהרה, אולם אירועים גדול, קפיטריה חנות 
מזכרות ועוד. גם השנה, הניחוחות החמים העולים מחדר 
האוכל, יעניקו לכם חוויה קולינרית מרהיבה. צוות השפים 
והקונדיטורים המקצועיים של מלון הולינס, יכינו עבורכם 
ייחודי  ישראלי  בשפע  המוגשות  מושקעות,  שף  מנות 
שייוצר חגיגה מקסימה של טעמים וריחות. חדרי האוכל 
הסדר  לליל  במיוחד  יוקרתי  בעיצוב  מעוצבים  השונים, 
ובהם ברים מרשימים, המלאים בבשרים, דגים, סלטים, 
תיהנו  המועד,  חול  ימי  במהלך  מיוחדים.  וקינוחים  יינות 
כיד  רב  ומשפע  מלאות  וערב  צהריים  בוקר,  מארוחות 

המלך, והכל בכשרות מהודרת של בד"ץ כדתיא לונדון.
בנוסף, לרשותכם יעמדו ברים ובהם עוגות, שתיה חמה, 

קרה ועוד הפתעות, 24 שעות ביממה למשך כל החג.

למבוגרים,  מאתגרות  מאטרקציות  תיהנו  שנה,  כבכל 
הכוללות טרקטורונים, באנג'י, פארק מים ענק, הופעות 
כשצוות  לילדים  מרתקות  ומפעילויות  ועוד  ערב  מידי 
שאתם  בזמן  הפעוטות  על  ישמרו  מנוסות  שמרטפיות 

נהנים.
הצוות המקצועי של הולינס, ילווה אתכם מרגע יציאתכם 
מהארץ ובמשך כל זמן שהותכם במלון ויסייע לכם בכל 

הנדרש.
ומאחל לכם חג שמח  ומברך אני את בחירתכם  שמח 
בצל הקודש, הנאה מרובה ושיתקבלו תפילותיכם לרצון.

הרב ישראל מאיר גבאי



איך הכל
התחיל

מזרח אירופה משופעת בבתי קברות יהודיים, 
וקברי אחים שנספו בשואה.  צדיקים  קברי 
אמורים  הללו  האתרים  הדברים  מטבע 
להיות מוזנחים בשל פגעי הזמן, מכוסי עלווה 
ירוקה במקרה הטוב, או קוץ דרדר ופסולת, 
במקרה השכיח. כך מצא את המקומות הללו 
זנוחים,  שליט"א  גבאי  מאיר  ישראל  הר"ר 
ומעוררי כאב. אתם כבר תפגוש  מנותצים 
אותם אחרת. משומרים, משופצים ומזמינים 
גבאי  מאיר  ישראל  הר"ר  שיח.  לשפוך 
רבים  צדיקים  קברי  לפקוד  החל  שליט"א, 
ברחבי הארץ. עם תחושת שליחות עמוקה, 
החל לחקור ולדרוש אחר קברים לא ידועים 
בארץ ולאחר מכן בעולם. קשיים רבים נערמו 
ששעריה  הקומוניסטית,  אוקראינה  בדרכו. 
הנעולים גרמו לו להסתכן בהברחת הגבול, 
ארצות המזרח העויינות שאילצו אותו להופיע 
בתחפושות שונות, ועוד שלל סיפורי מופת 
שנקשרו לראשו. המצב הנוראי בו גילה את 
והוא החל  קברי מזרח אירופה כאב לליבו 
להתמסר כל כולו לשיפוץ ושימור המקומות 
הקדושים, לתועלת המגיעים ולעילוי נשמת 

הקדושים הטמונים שם.



הוא הקים את אגודת 'אהלי צדיקים', 
בהאדרת  מתמקדת  פעילותה  שכל 
והנגשת  שיפוץ  ע"י  הנפטרים  כבוד 
כחלק  המתפללים.  לרווחת  הקברים 
צורך  נוצר  זו,  מפעילות  נפרד  בלתי 
הרב  לציבור  ואירוח  לינה  בשירותי 
כך  הקדושים.  המקומות  את  שפקד 
לינה  הוקמו אכסניות שונות, שסיפקו 

ואוכל לבאים. 
במסגרת ההתרחבות ושיפור השירות,
מעזיבוז,  בעיירה  הולינס  מלון  הוקם 
אחרת,  ברמה  אירוח  חווית  המעניק 
לצד אווירת הקדושה השורה במקום 
של  הרבות  הוצאותיה  לכיסוי  ומסייע 
אגודת אהלי צדיקים. במרחק הליכה 
מלא  לציונו  תגיעו  העבר,  שבילי  על 
ההוד של מייסד החסידות, הבעל שם 
טוב הקדוש, זיע"א. כמה דקות בודדות 
משם, ניצב בית הכנסת העתיק עליו 
"בית כנסת זה מכוון  אמר הבעש"ט: 
כנגד בית מקדש של מעלה". בסמוך 
של  הכנסת  בית  את  תמצאו  אליו, 
שנותר  כל  מאפטא.  ישראל  האוהב 
מן  להתבשם  תפילה,  לשאת  הוא 

האווירה ולהתעלות.



הולינס-
רמה אחת 
מעל כולם

את  מובילה  הולינס,  מלונות  רשת 
האירוח היהודי באוקראינה מזה שנים 
להעניק  בכדי  הכל,  ועושה  רבות 
חוויית האירוח המושלמת סביב  את 
הצדיקים  וקברי  הקדושים  המקומות 
האחרונות,  בשנים  באוקראינה. 
בהם  רבים  רוחניים  מסעות  הפקנו 
השתתפו גדולי החסידות, כשהדגש 
הוא על מתן מענה מותאם ומושלם 
שתהיו  בכדי  השונים,  לצרכים 
וליהנות  להתפלל  להשתטח,  פנויים 
מהשהות שלכם בצורה הנוחה ביותר. 
מסורת,  כבר  זו  בהולינס  פסח 
עשרות משפחות כבר נהנו מחופשת 
פסח מלכותית ומהנה במלון הולינס 
גורמה  אירוח VIP, ארוחות  מעזיבוז. 
משפים מקצועיים וצוות מסור שדואג 

שלא יחסר לכם דבר.



לשהות בחג הפסח במקום מרומם ונעלה כמו 
מעזיבוז, זוהי חוויה מפעימה ובלתי ניתנת לתיאור. 
הכנסת  בית  אל  יוצאים  שיראין  עטורי  יהודים 
העתיק של הבעל שם טוב הקדוש, לקבל את 
פני החג, הוד קדומים עוטף את מבואות העיירה, 
קדושתו  את  פורש  השקיעה,  בדמדומי  והחג 
אט אט על מעזיבוז. פסח אין מעזיבוז. תפילות 
החג בבית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב 
ומעניקות לנשמה  הרוח  הקדוש מרוממות את 
עונג רוחני צרוף. והנפש לא תימלא.  הייחודיות 
הולינס מעזיבוז, בשונה ממקומות אחרים,  של 
מלכותית,  בחופשה  לנפוש  האפשרות  היא 
מפנקת ועדיין לשמור על האידישקייט. התפילות, 
השיעורים, הזיץ המיתולוגי בבית הכנסת העתיק 
גדולי  בהשתתפות  זיע"א  טוב  שם  הבעל  של 
הנפלא  המגוון  את  יחד  יוצרים  החסידי,  הזמר 
איכותית  קבוצה  אורחי המלון בחג הפסח.  של 

ומגובשת עם תחומי עניין משותפים. 

פסח אין מעזיבוז 
אווירה של בית



ליל הסדר
כולם כבר יודעים, שליל הסדר 
במלון הולינס מעזיבוז, זו חוויה 
גדולה ועוצמתית, שטרם נראה 
שעוצב  מפואר  אולם  כמותה. 
שולחנות  ובו  עבורכם  במיוחד 
מלצרים  המלך.  כיד  ערוכים 
לבנות,  כפפות  עם  מחויטים 
הגורמה,  מנות  את  לכם  יגישו 
היישר ממטבחו של השף שם 
הכינו במיוחד עבורכם, תפריט 
ומגוון. לקראת  ליל סדר עשיר 
את  הקונדיטוריה  תפתח  סיום, 
קינוחים  ומגשים עמוסי  שעריה 
יוקרתיים, יעשו דרכם אל שולחן 

הסדר שלכם. 



ההיצע  הוא  כל,  בפי  הידוע  מרכזי  נדבך  עוד 
הולינס  מלון  מציע  אותו  המשובח  הקולינארי 
ערוכים  המעדנים,  תפנוקי  הפסח.  בחג  לאורחיו 
היהודי  המטבח  מטעמי  ומזמין.  יוקרתי  בשפע 
המסורתי מוגשים בנוסח איש על מחנהו ואיש על 
עדתו  על גבי ברים ענקיים עמוסים בכל טוב. צוות 
רבה  ומקצועיות  בחריצות  שוקד  בינלאומי  שפים 
על ארוחות החג. הניחוחות החמים העולים מחדר 
קולינרית  חוויה  לכם  יעניקו  החג,  במהלך  האוכל 
בשפע  המוגשות  מושקעות,  שף  מנות  מרהיבה. 
ישראלי ייחודי שייוצר חגיגה מקסימה של טעמים 
בעיצוב  מעוצבים  השונים,  האוכל  חדרי  וריחות. 
יוקרתי במיוחד לליל הסדר ובהם ברים מרשימים, 
וקינוחים  יינות  סלטים,  דגים,  בבשרים,  המלאים 
מיוחדים. במהלך ימי חול המועד, תיהנו מארוחות 
בוקר, צהריים וערב מלאות ומשפע רב כיד המלך. 
בנוסף, לרשותכם יעמדו ברים ובהם עוגות, שתיה 
חמה, קרה ועוד הפתעות, 24 שעות ביממה למשך 
רבא  הקידושא  את  להזכיר  מבלי  וזה  החג.  כל 
מרהיבה  חגיגה  פסח  של  שביעי  של  המיתולוגי 
והכל  יצא למרחקים  וטעמים ששמה  צבעים  של 

בכשרות מהודרת של בד"ץ כדתיא לונדון.

ארוחות כיד המלך



הולינס  במלון  המתארחות  המשפחות 
מעז'יבוז, ממתינות בקוצר רוח לאטרקציות 
הרבות והמגוונות המתקיימות במלון ומחוצה 
רגעים  ספק  ללא  אלו  המועד.  חול  בימי  לו 
את  לקחנו  במיוחד.  ומרגשים  מלהיבים 
המושג פעילות לכל המשפחה ודאגנו לשדרג 
אותו. השילוב בין אתרי טבע קסומים ונופים 
מרהיבים לבין פעילות אתגרית ברמת השטח, 
ליהנות  ומשפחה  משפחה  לכל  מאפשרת 
ומאינספור  אטרקציה  בכל  מוסף  מערך 
רגעים מהנים. לאורך כל שנות פעילותנו אנו 
מקפידים על בטיחות שהיא מעל הכול לצד 

אתגר ובילוי שמשאירים טעם של עוד.
מאתגרת  פעילות  עבורכם  הכנו  השנה 
פארק  טרקטורונים,  טיולי  הכוללת  במיוחד 
אופניים,  סוסים,  על  רכיבה  אתגרי,  חבלים 
משחקי שולחן, באולינג, פארק מים, הופעות, 
הפעלות  מעזיבוז,  בנהר  קאמפינג  ספא, 
הפתעות  ועוד  באנג'י  לקטנטנים,  מיוחדות 

רבות וטובות.

אטרקציות 
לכל

המשפחה





הופעות  במלון  יתקיימו  ערב  מידי 
תזמורת  המשפחה.  לכל  מיוחדות 
חסידית  בהופעה  פילהרמונית 
מרגשת, קרקס חיות, מופע אש, זיץ 

מיוחד, ועוד הפתעות רבות.

הופעות
מרתקות

מידי ערב





חדרי
הפרמיום

21 חדרי הסוויטות של הולינס צמודים 
ומציעים  זיע"א  טוב  שם  הבעל  לציון 
חוויה מרווחת, כמעט כמו בבית. כניסה 
פרטית הישר מן החצר, תוביל אותכם 
ידיים הכוללת פינת  אל סוויטה רחבת 
בכל  מאובזר  מטבחון  מזמינה,  ישיבה 
הדרוש, חדר רחצה, חדר שינה מפנק, 
וכמובן – חלונות פתוחים אל נוף מפעים. 

חוויה של מנוחה לגוף ולנפש.



חדרי
הקלאסיק

כמו  מעזיבוז  של  הקסומה  האווירה 
ממשיכה אל תוך חדרי הקלאסיק של 
מושלמת,  נוחות  תמצאו  כאן  הולינס. 
חדר  מזמינה,  בנעימות  מעצב  ריהוט 
עבודה  פינת  היטב,  מאובזר  רחצה 
אישית ופריטי נוחות איכותיים. במבנה 
פינת  לרשותכם  עומדת  הקלאסיק 

קפה ועוגה 24/7.



דירות
הגן

נטועים  הבר,  ושיחי  הפרא  עצי  בינות 
של  הוילאג'  בקתות  בהדר  להם 
הולינס. הכפריות המעוצבת של החדר, 
את  פנימה  להכניס  לכם  מאפשרת 
הייחודי של מעזבוז. כאן תוכלו  אווירה 
ליהנות מפינוק משפחתי מושלם. חדרי 
שינה מרווחים, חדר רחצה נעים וריחני, 
משפחתית  לחוויה  שצריך  מה  וכל 

גדושת רשמים.



למשך כל ימי החג, 24 שעות ביממה, 
הולינס  מלון  של  המלכותי  הלובי 
בכדי  עבורכם  פתוח  יהיה  מעזיבוז' 
שתוכלו ליהנות כמה שיותר. הלובי 
מציע  עבורכם  במיוחד  שהוקם 
כורסאות גינה מרווחות, עיתוני החג, 
בר נרגילות מיוחד, משחקי כדורגל 
בנוסף,  ועוד.  פינגפונג  הוקי,  שולחן, 
שעמוס  ענק,  בר  שם  לכם  ממתין 
ארוחת  וקרה,  חמה  שתיה  בפירות, 
צהריים, קינוחים מיוחדים ובכל הטוב 
מציע  הולינס  שמלון  הקולינארי 

לאורחיו. 

הלובי
המלכותי 



הוא  מעזיבוז  הולינס  מלון  של  הייתרון 
העתיק,  הטבע  אל  לצאת  פשוט  שאפשר 
להתבשם מן האווירה המרוממת ולהישאב 
של  העצמות  חודרת  הקדושה  תוך  אל 
מזיבוז, הממגנטת אליה כל אשר לב יהודי 
פועם בקרבו. הוד קדומים חופף על מז'יבוז', 
רוח אחרת שנישאת בלבך לעד. אש תמיד. 
תגיעו  העבר,  שבילי  על  הליכה  במרחק 
לציונו מלא ההוד של מייסד החסידות, אור 
שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, זיע"א. 

מאפטא  ישראל'  ה'אוהב  של  הכנסת  בית 
זיע"א - כשישב על כס הרבנות במעזבוז, 
ב'דעם  מאפטא,  ישראל  האוהב  התפלל 
לבית  סמוך  כנסת  בית  קלייזל',  רבינעס 
שהושמדה  לאחר  הבעש"ט.  של  מדרשו 
בית  ,הפך  האיימים  בימי  מעזבוז  עיירת 
הנכסת שנותר עומד על תילו, לבית כיבוי 
אש. אגודת אהלי צדיקים גאלה את המקום, 
לשיפוץ  מימון  גייסה  עם  נדיבי  ובעזרת 
הכנסת  בבית  המקודש.  המקום  ושחזור 
תוכלו למצוא ספרייה עשירה ומקום לימוד 

שקט ונח, לרווחת אורחי המלון.

סביבת המלון 



מעיין הבעל שם טוב - מקווה הטהרה המפואר הניצב בטבורה 
של מעזיבוז, נבנה על אחד מסיפורי הפלאות המפעימים של 
הבעש"ט. מעיין המים הסגוליים לטבילה, לא נמצא כאן מששת 
ימי בראשית. ראשית נביעתו הייתה באחד מן הימים כשיצא 
הבעש"ט אל השדות. משהגיע זמן מנחה, נוכח הבעש"ט כי 
ידיים טרם התפילה. השמש נטתה  אין בנמצא מים לנטילת 
לשקוע ומים להיטהר אין. נקש הבעש"ט במקלו על האדמה, 
ובדמעות שליש התחנן אל הקב"ה שיקרה לפניו מים על מנת 
שלא יעבור על דברי השולחן ערוך. לפתע, נשמע קול פכפוך 
אלו,  מים  חיים!  מים  מעיין  הפציע  שתחתיו,  האדמה  ומן  עדין 
שנוצרו מכח תפילתו הטהורה של הבעש"ט, מעוטרים בסיפורי 
נפלאות, ושואבים אליהם יהודים הזקוקים לישועה, מכל העולם.

- בית הכנסת  זיע"א  בית המדרש העתיק של מרן הבעש“ט 
שהתפלל בו הבעש"ט, שנחרב בימי השואה הארורה ושוקם 
מחדש ע"י אגודת ’אהלי צדיקים‘. שנים אחר שהחל הבעש“ט 
בהפצת תורת החסידות, הוצעו לו משרות רבנות רבות. אחת 
מהן היתה בעיירה מעזיבוז, הבעש“ט התלבט רבות, לבסוף 
נפלה ההכרעה והוא קבע את מושבו במעזיבוז. סיפורים רבים 
מקובלים בפי תלמידי הבעש“ט אודות הכרעתו זו, אחד מהם 
הוא הסיפור הבא: במעזיבוז כיהן ברבנות יהודי גדול בתורה, 
אשר אף הקים בית כנסת גדול ומפואר. תושבי העיירה החלו 
להתפלל בביהמ“ד החדש ואילו ביהמ“ד העתיק ננטש. לאחר 
זמן לא רב נפל הרב למשכב, קרוביו פנו לבעש“ט בבקשת 
את  לעזוב  עליו  ופקד  החולה,  לבית  הגיע  הבעש“ט  ישועה. 
העתיק  הכנסת  בית  כי  בהטעימו,  שיבריא.  כדי  הרבנות, 
האלה,  הדברים  אחר  בשמים.  עלבונו  את  תבע  במעזיבוז 
בבית  תפילתו  מקום  את  וקבע  בעיירה  הבעש“ט  השתקע 
הכנסת העתיק בציינו, כי בית כנסת זה מכוון כנגד בית מקדש 
ובשנת  השואה  בימי  נחרב  העתיק  הכנסת  בית  מעלה.  של 
תש“ע נחנך מחדש לאחר ששופץ ושוחזר בהעתק מדויק ע“י 

אגודת ”אהלי צדיקים“. )הסיפור המלא(
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