
 

 

 

 

 
 באטומי לימודי סיור תוכנית

 
 :ראשון יום

 פנורמי לסיור נצא הנחיתה לאחר. באטומי של השונים מוסדותיה אודות נלמד הראשון ביום
 ". העיר וניהול מוסדות" של בנושא ומקיף רחב הסבר וקבלת המקום הכרת לצורך בעיר

, בבאטומי המקומית המשטרה הינו דרכו שנעבור הראשון הציון –" המקומית המשטרה מבנה"
 כל את לעצב החליטה בבאטומי הממשלה. ובשקיפותה בצורתה ייחודי מבנה בעלת הינה אשר
 ". האזרחים כלפי שלטונית שקיפות" של מחשבה מתוך ומתכות בזכוכיות והציבור השלטון מבני
, העיר של להתפתחותה ניחשף שם, ארכיטקטוני ערך בעלי אתרים לעבר בסיור נמשיך, כן כמו

 מבנים לצד הסובייטית רוסיה של הקומוניסטי המשטר מתקופת הקיימים מבנים מסקירת החל
 . ירוקה ובניה מודרנית גישה עם חדשניים

. הגיאורגי' ב-'הא מאותיות בנוי אשר הזכוכית במגדל נבקר בו, נוסף פנורמי לסיור נצא בערב
 של בפסל נבקר, בנוסף. הסובייטי השלטון מכבלי באטומי של שחרורה את מסמן זה מגדל

 עד קירוב של הזמן כל בתנועה הנמצאים ואישה גבר בדמות, ממדים גבוה פסל -"ונוני עלי"
 בין הרומנטי האהבה סיפור את המסמל פסל זהו. מתרחקים הם מכן ולאחר שניהם בין חיבור
, נמשיך. בניהם והחיבור לאירופה אסיה בין לקשר כסמל נוצרייה גיאורגית ונסיכה מוסלמי לוחם

 . אה'אצ'צ" – המקומי המשקה יצור על ונלמד נחווה שם העיר למרכז
 

 :שני יום
 הכנסת בבית מרגש בסיור היום את נתחיל –" גיאורגיה יהדות בעקבות סיור"ב היום את נתחיל
 נשמע זה בסיור. באוהאוס נגיעות עם מורי בסגנון בנוי הכנסת בית. באטומי קהילת של הגדול

 :הכוזרים לאימפריית וההקשר מוצאם, גיאורגיה יהודי  את הסוקרת הרצאה
 בית לבנות בבאטומי היהודית הקהילה לבקשת נעתר השני ניקולאי, הרוסי הצאר – 1898
 את שהפך המועצות ברית של הסובייטי השלטון ידי על 1929-ב ונסגר 1904-ב שנחנך כנסת

 . ספורט תחרויות לצורך במבנה השימוש
 . המקורי שימושו את למבנה להשיב בעיר שנותרו ליהודים הותר, הקומוניזם נפילת -1993
 בחלון בממדיו מרשים דוד מגן קביעת, בלבן צביעתו: נרחב באופן שופץ הכנסת בית – 1998
 .החזית
  לאומי מורשת כאתר הכנסת בית הוכרז – 2001
 הסיור. תמרה המלכה של המדהים סיפורה את ונחווה רה'האג הרי לעבר נמשיך מכן לאחר
 :כדלקמן נקודות מספר יכלול

 חשיבותם והבנת 13-ה במאה שנבנו גשרים בין מעבר -
 החל התרבותית המסורית הכרת, מקומית משפחה אצל נתארח שם Macho, בכפר ביקור-

 המקומי בפולקלור וכלה המפורסמת האורחים מהכנסת
 נשית והעצמה מנהיגות בנושא הרצאה  –" ומנהיגות נשית העצמה"  בנושא מרתקת הרצאה-

 נחשבת תקופתה. ומיטיבה למוצלחת נתניה בעיניי שנחשבה, גיאורגית מלכה. תמר המלכה של
, אביה ידי על משותפת ושליטה העצר כיורשת הוכרזה. הגיאורגית המונרכיה של הזהב כתור

 המלכה הצליחה זאת חרף, הגיאורגית האצולה מצד בהתנגדות נתקלה מותו לאחר. בחייו עוד
 פעם: חייה במהלך פעמיים נישאה תמר המלכה, האישית ברמה.  ההתנגדות את לנטרל תמר
 . ילדים שני לה נולדו שבמהלכו, אהבה סיפור בעקבות הנוספת ובפעם שידוך באמצעות אחת

, פוליטיות הצלחות של תקופה בין החיבור את משקף תמר המלכה של סיפורה, למעשה
  הובילה בגיאורגיה הראשונה השליטה שהייתה, תמר המלכה. תרבותיים והישגיים צבאיות

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סמל נותרה היא. הלאומי ובזיכרון הגיאורגית באומנות דמותה של ורומנטיזציה לאידיאליזציה
 ". תמר הקדושה" התואר את קיבלה ואף הפופולרית בתרבות חשוב

 
  שלישי יום

 נבקר זה בסיור. בעולם היפות מהשמורות אחת הינה זו שמורה". מטירלה" טבע שמורתבסיור 
 של תיאור, השמורה של ההיסטוריה את ומספר שמסביר( קטן מוזיאון) מבקרים במרכז

 האמונות המשפחות אחת אבי את נפגוש, כן כמו. זה בשטח המצויים החיים בעלי וזני הצמחייה
 היסטורית זכות בעקבות השמירה את קיבל חסן". השמורה שומר חסן" – השמורה הגנת על

 וללמוד לחוש ניתן דרכו אשר חייו לסיפור אותנו יחשוף בהרצאתו. לדור מדור בירושה המועברת
 מתגוררים השמורה שומרי. הקומוניזם ואחרי לפני קרי, השלטון ושינויי ההיסטוריה אודות

. דבש מייצור מתפרנסת אשר משפחתו של ירוקה אוטונומיה מעין סמכויות יש ולהם בשטחה
 . לטעימה נזכה ואף התהליכים על נשמע, טהור מדבש מופלאה וודקה רוקח בעצמו חסן

 פראי טבע סביב, זורם נהר גדות על שממוקמים פסטורליים כפרים דרך נחלוף, בהמשך
 של מנות מגוון  המשלבת אותנטית גיאורגית צהרים לארוחת עצירה נעשה שם, דגים ובריכות
 . וסלטים צמחוניות ומנות ובשר דגים מנות הן יוגשו זו בארוחה. מסורתי -המקומי המטבח

 
 
 

 רביעי יום
 זו עיר. השחור הים של לשפתו הנושקת היפות אחת, חדשה בעיר בביקור היום את נתחיל

 את מאפיין זו עיר של הבניה סגנון. 19ה במאה ונובל רוטשילד: משפחות שתי ידי על הוקמה
 באמצעות העיר על מלמעלה תצפית נערוך, בנוסף. הקטנה הנמל לעיר שזרם הרב הכסף
 חשיבות לימוד תוך העיר את נסקור מהרכבל בירידה. רה'האג הרי לפסגת עד ברכבל נסיעה

 ספינת את המדמה ההר לראש נרד מכן לאחר. בפרט הנמל ושל בכלל הגיאוגרפי מיקומה
 . מגוונות וחנויות המקום מסעדות את הכוללת נוספת תצפית נקודת זוהי. הארגונאוטים

 הכף על שוכן הגן(. Batumi Botanical Garden) באטומי של הבוטני בגן יהיה נוסף סיור
 קילומטרים תשעה, השחור הים אל הצופה( Mtsvane Kontsk) חי'קוטצ וונה'מצ, הירוקה
 באזורי שמקורם, שונים זנים תשעה של פריחתם על נלמד זה סיור במהלך. לעיר צפונית

 ומזרח אוסטרליה, התיכון הים, מקסיקו, הימליה, אמריקה דרום, זילנד ניו, הסובטרופי האקלים
 . אסיה

 כל את מעניק אשר", One stop shop" המקומית לרשות השייך במתקן נבקרבמהלך היום, 
 השלטון. ליעילות סמל, אחת גג קורת אותה תחת והממשלתיים העירוניים השירותים
 .מקום באותו והפתרונות השירותים מגוון כל את לאזרח להציע יש כי מאמין בבאטומי

 
 
 

 חמישי יום
  .הביתה חזרה

 
  
 


