
 

 מטייל סמינר 

 קייב -אומן  -אודסה 
 (ימים מלאים 5) 2018במאי  1 -באפריל  27

 

 אודסה שלי

 "עיר חביבה, עיר עליזה, עיר 'גנבית' הייתה העיר... אודסה לא התעמקה בשום דבר,

'חיטטה'. היא לא ידעה מסורת, הודות לכך לא חששה מפני אבל הודות לכך גם לא 

 צורות חדשות של חיים ופעילות.

 היא הכניסה בנו יותר טמפרמנט ופחות תאוות, יותר ציניות, אבל פחות מרירות".

 )זאב ז'בוטינסקי, אודסה שלי(

  מרצה וחוקרת ספרות -ד"ר רוחמה אלבג 

 ישראלהיסטוריון, חוקר קהילות  - יואל רפלד"ר 

 מדריכה מקומית מומחית לאודסה -אינה זקס 

 מדריכה מקומית מומחית לקייב - לולה גילבו

 מלווה, עורך התכניות של רעות קשרי תרבות -משה רעות 

 



 

 מומחים סיור היכרות והרצאות  - אודסה -ת"א |  (באפריל 27, ו'יום ) 1יום 

 בבוקר.  08:30נצא בטיסת בוקר ישירה מת"א לאודסה. נחיתה באודסה 

 משדה התעופה באודסה ניסע למלון לארוחת בוקר ונתכנס להרצאת פתיחה:

 מרצה: ד"ר יואל רפל /סיפורה של עיר"  -"אודסה 

 שנים. 223שנוסדה רק לפני   הכרות עם עיר "חדשה"

 .בתום ההרצאה נצא לסיור ראשון באודסה

 ישראל המודרנית נולדה כאן  יום:סיור 

 הדרכה משותפת של ד"ר רוחמה אלבג וד"ר יואל רפל

הייתה אודסה מרכז הפעילות של התנועה הציונית ומוקד היצירה של  19-בשלהי המאה ה

  'חכמי אודסה' הלא הם אבות הספרות העברית החדשה.

ניצקי ושלום עליכם,  העם וביאליק, רב-ה'סבא' מנדלי מוכר ספרים היה בראש ולידו אחד

טשרניחובסקי , זלמן שניאור ושמעון פרוג, יעקב פיכמן ושמעון דובנוב ועוד רבים אחרים 

 הידועים יותר כשמות רחובות בערי ישראל.

'בית הוועד האודיסאי' שהיה מוקד הפעילות הציונית ועליו תלוי היום -הסיור יתחיל ב

נמשיך אל בתיהם של גדולי הרוח והספרות  השלט המוזהב "פה נולדה ישראל החדשה".

בעם היהודי :נבקר בבתיהם של ח.נ. ביאליק ושלום עליכם, זאב ז'בוטינסקי ומאיר דיזנגוף, 

 נסקר וההיסטוריון שמעון דובנוב. ליאון יהודה פי

המנהיגות האינטלקטואלית הציונית התרכזה, כמעט כולה, במרחב המצומצם של לב העיר 

מבנה ארכיטקטוני מרהיב ונשמע על קורותיו.  - ית הכנסת ברודסקיאודסה. נראה את ב

לאורך כל הסיור נתוודע לבנייניה הנאים ורחובותיה הרחבים ונעמוד על עברה המפואר 

והרושם שהותירה העיר על המהגרים היהודים שהגיעו אליה מהעיירות הקטנות שברחבי 

 "."תחום המושב

 'אודסה עיר של תרבות' כל התקוות והחלומות  ערב: הרצאת

 מרצה: ד"ר רוחמה אלבג

 .מי ומי באודסה, סופרים ואישים מרכזיים

צילומים מאז ומעתה, מפושקין ועד רוסלאן שהפליגה לארץ ישראל, מסע מצולם בשילוב 

 ה.קטעי שירה וסיפורת של גדולי הרוח בעת החדש
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  בעקבות היופי ובעקבות ז'בוטינסקי -אודסה |  (ילבאפר 28, שבתיום ) 2יום 

  'שני חברים יצאו לדרך'בוקר:  הרצאת

 מרצה: ד"ר רוחמה אלבג

 ביאליק וטשרניחובסקי נפגשים באודסה , מ"אל הציפור" ועד "שחקי שחקי " והלאה. 

 

 פנינת הים השחור -אודסה  סיור בוקר:

 חמה אלבגרוה משותפת של אינה זקס וד"ר הדרכ

 

 " ז שלה, שנותר פחות או יותר שלם"אודסה הייתה ונשארה עיר יפה, בייחוד המרכ

 )פרופ' סטיבן זיפרשטיין(

 

טיול בליבה של העיר היפה, המוליך מהמלון  אל שדרותיה של העיר, בית האופרה הנודע 

ומדרגות פוטיומקין שלחוף הים השחור, פסליהם  של המשורר  אלכסנדר פושקין והסופר 

נראה את ארמון וורנצוב ובית הקפה פאנקוני, שהיה . איסאק באבל יליד העיר היהודי

ה'כסית' של אודסה, ביתם של בני משפחת אפרוסי, המוכרים מהספר 'הארנבת ועיני 

הענבר' ושנודעו כבנקאים וסוחרי התבואה היהודים, הפאסאז' ופסל התפוז, מוזיאון 

 שיותיר הזמן.הספרות וגן העיר ועוד משכיות החמדה ככל 

  חמישתם" בעקבות ז'בוטינסקי וספרו הקלאסי על אודסה" סיור אחה"צ:

 בהדרכת ד"ר יואל רפל

זאב ז'בוטינסקי נולד באודסה והיה מגדולי אוהביה של העיר המתוארת ברבות מיצירותיו. 

הספר 'חמשתם' הוא התיאור הספרותי המלא ביותר של מראה העיר לפני מאה שנים. 

ת הספר במרכז העיר, במרחב שבין ביתו של ז'בוטינסקי למערכת העיתון שבו נטייל בעקבו

 עבד ונתוודע  לסיפורם של יהודי אודסה המציב פסיפס מעניין של העיר התוססת הזו.

 נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית  :בערב

 

 



 

 בהדרכת ד"ר רוחמה אלבג וד"ר יואל רפלמסע לאומן |  (לאפריב 29, 'איום ) 3יום 

 ר' נחמן מברסלב   ישראל"-"לכל מקום שאני הולך אני הולך לארץ

לפני מאתיים ושמונים שנים נולדה התנועה החסידית ששינתה את פני העולם היהודי 

שנקבר אין דמות בחסידות שזכתה וזוכה להתעניינות רבה יותר מרבי נחמן מברסלב  כולו.

בעיר אומן שבה חי את עשרת החודשים האחרונים של חייו. מי היה רבי נחמן? מה מייחד 

את תורתו? מדוע נוהרים כל שנה יותר מחמישים אלף יהודים לקברו בעיר אומן שעל 

 הכביש המחבר את אודסה עם קייב.

במהלך ביקור בעיר ובאתר הקבר ננסה לתת תשובות לשאלות הגדולות סביב האיש 

במהלך הביקור בעיר  נבקר גם ב'גן  נחשב יוצר ספרותי מעולה וחדשן בתורת החסידות.ה

נחשב אחד  סופיה גן לא?".  הרבי נחמן מברסלב: "להיות באומן ובסופי  עליו אמר סופיה'

משבעת פלאי אוקראינה והוא אתר השמור על ידי אונסק"ו. בעבר הוכר הגן כאחד 

גדוש פינות חן, מפלים, ארמונות היסטוריים, ונחלי משלושת הגנים היפים בעולם והוא 

של המושל פוטוצקי, שבנה את הפארק  ההיוונייאשתו  סופיה מים. הפארק נקרא ע"ש

 לכבודה.

במהלך הנסיעה נשמע על יהודי המקום, על סופרים כברדצ'בסקי, יעקב אורלנד ויעקב 

ם הזה, נאזין לשירי עם שטיינברג ואישים מרכזיים נוספים שנולדו במרחב היהודי העצו

ביידיש ובעברית שמילאו את האזור שרחש אלפי יהודים. נחצה את אוקראינה בכביש עליו 

 בין אודסה לקייב רק קו אחד עובר... -ניתן לומר 
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 קייב בהדרכת ד"ר רוחמה אלבג וד"ר יואל רפל|  (באפריל 30, ב'יום ) 4יום 

 מרצה: ד"ר רוחמה אלבג'אביב בקייב עכשיו' / בוקר:  הרצאת

 יעקב אורלנד והעיר בתולדותיו

 

  טיול שתי דתות שני עולמות בוקר:סיור 

קייב,  נתחיל בעולם  - את ההכרות עם בירת אוקראינה, העיר הגדולה והחשובה

ונבקר בבית שבו גדלה גולדה מאיר, ממנו נגיע לשוק המקורה ברודסקי הסמוך   היהודי

הגדולים ברוסיה. נראה את פסלו של שלום עליכם שאותו הקימו יהודים סוחרי סוכר מ

שהוצב במקום בו התגורר הסופר הדגול, נבקר בבניין בית הכנסת המרכזי והמפואר 

שהוחזר לקהילה היהודית לפני שנים לא רבות. נמשיך אל 'שער הזהב', בית הכנסת הקראי 

שבתווך  - מיכאל סנט סופיה  וסנט -הייחודי, וכן נראה את הכנסיות ההדורות והעתיקות 

בין שתיהן ניצב בגאון פסלו של הצורר חמילניצקי. נסיים בשוק לאומנות עממית, שבו 

 נמכרים מזכרות סובייטיות לצד חפצי אמנות מקוריים של אמנים מקומיים.

 יאר-באבי סיור אחה"צ:

.על אתר זה כתב יבגני 1941אתר ההשמדה של יהודי קייב בשנת  יאר-בבאבי ביקור

וחולל  ,ו את יצירתו הנודעת הפותחת בשורות "בבאבי יאר אין יד ואין מצבת"יבטושנק

מהפך בתודעה הרוסית. על המקום ועל שהתרחש בו נשמע במהלך הסיור במקום שבו גם 

  נערוך טקס קצר ליד האנדרטה ליהודי קייב.

 נצא לבילוי בעיר ולארוחת ערב מסכמת במסעדהערב: ב

 

  פרידה מקייב|  (במאי 1, ג'יום ) 5יום 

 מרצה: ד"ר יואל רפל/  'עולם יהודי שהיה ואיננו': בוקר הרצאת

 יהודי קייב

 

 ה משותפת של לולה גילבו וד"ר יואל רפל בהדרכ/  קייב על גדות הדניפר: סיור בוקר

טיול להכרת ליבה ונשמתה של בירת אוקראינה. מסע אל 'פסל 'אמא אדמה' המתנשא 

מרכז  פצ'רסק,-מוזיאון מלחמת הגבורה של רוסיה, משם אל לאוורת קייב מעל העיר,

הביקור  שבחלקו שוכן מתחת לפני האדמה. 1050-ה האורתודוכסית שראשיתו ביהכנסי

 יכלול כניסה למוזיאון הייחודי בעולם של תרבות הסיקייתם ומוזיאון ספרי המיניטורות.

 

 זמן חופשי לסיור עצמאי בעיראחה"צ: 

ארצה  ת לילהטיסל של קייבלעת ערב נשוב למלון וממנו בנסיעה מאורגנת לשדה התעופה 

 (.במאי 2-ה ד'ביום המחרת, יום נחיתה בארץ )

 



 

 (לאדם בחדר זוגי)מחירים 

 אירו.   1,960בחדר זוגי:  לאדםמחיר הטיול 

 אירו.  255תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

 במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלק. על -של אלטיסות בינלאומיות  

 .4לינה בקייב * 5אודסה *לינה ב 

 .ארוחות ערב שלושו לכל אורך הטיולארוחות בוקר  

 תחבורה: אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה. 

 סיורים כמפורט בתכנית. 

 להדרכות. (אזניה אישית)מערכת שמע אלחוטית  

 כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית. 

 מדריכים מקצועיים כפי שמפורט בתוכנית. 

 מטעם רעות טיולי תרבות. מלווה 

 .המקומיים תשר לנותני השירותים 

 

 המחיר אינו כולל:

 .שלא צוינו בתכניתארוחות  

 (.טלפון, קניות, וכיו"ב)הוצאות אישיות  

 .בתוכנית מצוינים אינם אשר לאתרים כניסות 

 ביטוח רפואי ומטען. 

 

 

 *** הטיול מותנה במינימום משתתפים

 *** ט.ל.ח

 

 

 

 



 תנאים כלליים

 

 :תנאי תשלום

 

למשדרגים למחלקת עסקים תצורף )לאדם והעברת טפסי ההרשמה  אירו 450תשלום ראשון בסך 

 . (לתשלום המקדמה גם עלות התוספת

 .יום לפני יציאת הטיול תינתן האפשרות לשלם בשלושה תשלומים שווים 45למשלמים עד 

 התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום, 

 .נוספים בטלפון ובדפי המידעפרטים 

  .ימי עבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג

 

  דמי ביטול:

 

  למטייל אירו100ימי עבודה מלאים לפני היציאה לטיול:  31אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד. 

  ממחיר הטיול 30%היציאה: ימי עבודה לפני  21ימי עבודה ועד  30אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 40%ימי עבודה לפני היציאה:  14ימי עבודה ועד  20אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 50%ימי עבודה לפני היציאה:  8ימי עבודה ועד  13אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ממחיר הטיול 70%ימי עבודה לפני היציאה:  4ימי עבודה ועד  7אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של. 

  ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: דמי ביטול מלאים 3אם מועד הביטול חל בפרק זמן של. 

 

בנוסף על דמי הביטול )בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל 

ות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי טיס)בעלות ביטול מרכיבי התעופה  (המצויינים לעיל

 .(אם הונפקו). כמו כן, יחויב בעלות אשרות כניסה (הביטול של חברת התעופה

 

 .מרגע הודעת הביטול, החברה הגיאוגרפית תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול*

 

 :טיסות

 

חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי 

להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי 

בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי 

 .תנאי המחירים המפורסמיםמהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי 

אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום 

 .להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם


