
                                             

 

 מטייל סמינר 

 קייב -אודסה 
 (ימים מלאים 5) 2019 - בספטמבר 12-16

 אודסה שלי

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

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

 .חדשות של חיים ופעילות

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

 (אודסה שלי, בוטינסקי'זאב ז)

  מרצה וחוקרת ספרות - יעל גורי

 ישראלחוקר קהילות , היסטוריון -ר יואל רפל "ד

 דמיטרי פופוב  - בקייבמדריך מקומי *

 סלבה בולדירב - מדריך מקומי באודסה*

 עורך התכניות של רעות קשרי תרבות, מלווה -משה רעות 



                                             

 

  (בספטמבר 12חמישי יום ) 1יום 

 . בבוקר 8:40נחיתה בקייב  05:30ג "המראה מנתב. קייבא ל"נצא בטיסת בוקר ישירה מת

  קייב על גדות הדניפר: סיור בוקר

רת ליבה ונשמתה של בירת להכ משדה התעופה של קייב נצא בנסיעה למרכז העיר ונערוך טיול

משם , מוזיאון מלחמת הגבורה של רוסיה, המתנשא מעל העיר" אמא אדמה"פסל נבקר ב. אוקראינה

שבחלקו שוכן מתחת  1050-מרכז הכנסייה האורתודוכסית שראשיתו ב, רסק'פצ-אל לאוורת קייב

הסיקייתם ומוזיאון ספרי הביקור יכלול כניסה למוזיאון הייחודי בעולם של תרבות . לפני האדמה

 .המיניטורות

 .והכיכרות המרכזיותשל העיר לאורך רחובה הראשי  נטייל

 .בתום הסיור ניסע למלון למנוחה ולהתארגנות

 

  העולם היהודי של קייב :סיור אחרה"צ

 יהודי ונוצרי - שתי דתות שני עולמות

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

ממנו נגיע לשוק המקורה ברודסקי הסמוך שאותו הקימו יהודים , בבית שבו גדלה גולדה מאיר

נראה את פסלו של שלום עליכם שהוצב במקום בו התגורר הסופר . סוחרי סוכר מהגדולים ברוסיה

. אר שהוחזר לקהילה היהודית לפני שנים לא רבותנבקר בבניין בית הכנסת המרכזי והמפו, הדגול

 -וכן נראה את הכנסיות ההדורות והעתיקות , בית הכנסת הקראי הייחודי', שער הזהב'נמשיך אל 

נסיים בשוק . שבתווך בין שתיהן ניצב בגאון פסלו של הצורר חמילניצקי -סנט סופיה  וסנט מיכאל 

 .יות לצד חפצי אמנות מקוריים של אמנים מקומייםשבו נמכרים מזכרות סובייט, לאומנות עממית

הנה ממיטב תבשילי המטבח ננצא לארוחת ערב חגיגית במסעדה אוקראינית טיפוסית ו בערב

 .האוקראיני

 .תלווה את הארוחה להקת נגנים בלבוש מסורתי בשירי עם וניגונים אוקראינים

 

 



                                             

 

  (בספטמבר 13, שישייום ) 2יום 

 יאר-באבי :סיור בוקר

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

על . וחולל מהפך בתודעה הרוסית", בבאבי יאר אין יד ואין מצבת" במליםיצירתו הנודעת הפותחת 

 . נערוך טקס קצר ליד האנדרטה ליהודי קייבוהמקום ועל שהתרחש בו נשמע במהלך הסיור 

 (15:30-16:30)לאחר הפסקת צהריים נצא לשדה התעופה לטיסת פנים מקייב לאודסה 

  '.חבורת הסופרים של אודסה' גורי יעל של הרצאה

שום מקום בעולם לא היה יכול להתחרות במפגשים של טובי הסופרים היהודים שהתרכזו רובם 

מפגשי וקיימו ' קפה פנקוני'כולם היו שם והם הרבו לשבת ב . בירת התרבות העברית ,באודסה

 .ההעברית החדשסופרים שבהם נולדו היצירות הגדולות בספרות 

 בער רוחתקבלת שבת וא

  (ברבספטמ 14שבת יום ) 3יום 

 'לציון נמל אודסה'  רפל יואלשל  הרצאה

 .ישראל-היה נמל אודסה הנמל העיקרי לתנועת נוסעים לארץ 18-מסוף המאה  ה

 .השלישית-השנייה-ים שימשו את עולי העליות הראשונהרגל רוסי-הספינות בהן הגיעו ליפו עולי

 סיור בעקבות "חמשתנו" :לפנה"ציור ס

 .ישראל-היה סופר דגול ובכתיבתו רק אודסה התחרתה באהבתו לארץ אודסהבוטינסקי שנולד ב'ז

ולחיים היהודים  20-שכתב הוא מדריך מעולה לאודסה של ראשית המאה ה' חמשתם'הרומן 

ונבקר בתחנות בהן  בסיפורמתוארת בוטינסקי כפי ש'של ז עירהסיור מתמקד ב .שהתנהלו בעיר

 .עוסקת יצירתו

 'ויצירתו איסאק בבל'יעל גורי  שלהרצאה 

 .בתום ההרצאה נצא לסיור ונתעכב במיוחד מול פסליהם וסיפורם של בבל ופושקין

 .ובאתרים החשובים במרכז העירבמדרחוב " אודסה לעת ערב"סיור : ערבב

 

 

 



                                             

 

 

 (פטמברבס 15, ראשוןיום ) 4יום 

 פנינת הים השחור -אודסה  סיור בוקר:

, נבנתה על ידי צרפתים ואיטלקיםהעיר . מאין כמוהנצא לסיור בלב העיר שהייתה ונשארה יפה 

בשדרות פרימורסקי ובבניין משפחת , נבקר במדרגות פוטיומקין ובבניין האופרה. יוונים ואנגלים

התפוז ובגן העיר ובשאר אתרים ככל בפסל , ובארמון וורנצוב'(,הארנבת עם עיני העכבר)'אפרוסי 

 .שיותיר לנו הזמן

  החיים בכפר אוקראיני :אחרה"צסיור 

 .נצא לסיור בכפר טיפוסי סמוך לאודסה

חיי הכפר באוקראינה משקפים במידה רבה את חיי העיירה היהודית שהתקיימה במשך מאות שנים 

היו אמת ' שטעטאל'במסע לכפר האוקראיני נגלה עד כמה תיאורי ה .ונעלמה בשואה האיומה

 .לאמיתה

 לסיום חגיגית ערב וארוחת ד"חב אנשי עם פאנל  :ערבב

 

  (בספטמבר 16, שנייום ) 5יום 

 אודסה היהודית סיור בוקר:

 .ד"חב ,בוטינסקי'ז  ,טשרניחובסקי ,ביאליק ,האודסאי הועד בעקבות סיור

 .בעולם כולושלט יחיד ומיוחד  ,כך כתוב על בניין צנוע באודסה - "כאן נולדה ישראל המודרנית"

כולם היו  .למסע בעקבות המפעל הציוני והתרבות העברית החדשהמהבניין שבמרכז אודסה נצא 

 .ישראל הישנה והאהובה והלוחמים לגאולתה-בוני ארץ ,הוגים ומשוררים ,אנשי רוח ויוצרים-שם

יכם שלום על ,העם ופינסקר-אחד ,יוטשרניחובסקדיזנגוף  ,בוטינסקי'נצעד בעקבות ביאליק וז

 .ומנדלי מוכר ספרים ועוד רבים אחרים שחיו באותן שנים בעיר

 

 חופשי זמן :צ"אחרה

 נסיעה לשדה התעופה 18.30

 

 

 

 



                                             

 

 (לאדם בחדר זוגי)מחירים 

 .  אירו 079,1: בחדר זוגי לאדםמחיר הטיול 

 . אירו 255: תוספת ליחיד בחדר

 

 :המחיר כולל

 . במחלקת תיירים כולל מיסי נמל ודלקעל -של אלטיסות בינלאומיות  

 .4*לינה בקייב  5*אודסה לינה ב 

 .ארוחות ערב ושלושלכל אורך הטיול ארוחות בוקר  

 .אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה: תחבורה 

 .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  

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

 .בתוכנית מצוינים אינם אשר לאתרים כניסות 

 .ביטוח רפואי ומטען 

 

 במינימום משתתפיםהטיול מותנה *** 

 ח.ל.ט*** 

 



                                             

 תנאים כלליים

 

 :תנאי תשלום

 

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

 (. לתשלום המקדמה גם עלות התוספת

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

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

 .פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע

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

 

  :דמי ביטול

 

  אירו למטייל100: לטיולימי עבודה מלאים לפני היציאה  31אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד. 

  ממחיר הטיול 30%: ימי עבודה לפני היציאה 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. 

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

 

 

בנוסף על דמי הביטול )יחויב המטייל , ר ההרשמהבכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאח

כמתחייב בחוקי , או טיסות פנים/טיסות בינלאומיות ו)בעלות ביטול מרכיבי התעופה ( נים לעילהמצוי

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

 

 .ה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטולהחברה הגיאוגרפית תעשה ככל יכולת, מרגע הודעת הביטול*

 



                                             

 :טיסות

 

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

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

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

 .מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים

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

 .מחיר בהתאםיעודכן ה, להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו


