
 

 

 

 

 

 

 ימים שני עד שישי – אודסהבסיור לימודי 
 

  אודסה – תל אביב – 1יום 

  .באודסהנחיתה 

 ארוחת בוקר.אין ו-צ'קהגעה למלון, 

  -בעיר. נבקר במרכז העיר, במדרגות פוטיומקין סיור פנורמי נתחיל ב - 12בשעה 

המדרגות הידועות והמשמשות כסמלה המסחרי של העיר אודסה, נבקר בכיכר העיר ובשדרות  192

פרימורסקי הידועות, המובילות לבניין העירייה ולבית האופרה הידוע של אודסה. נמשיך באתרים 

ל עב דיריסבאסקיה, הגן המרכזי שבסצנקו, ונתפהמרכזיים של העיר וביניהם ארמון ורונצוב, המדרחו

 מהמבנים הארכיטקטוניים והייחודיים של מרכז אודסה. נבקר גם בנמל ההיסטורי של אודסה.

  תרבות, פולקלור והיסטוריה באודסה – 2יום 

סיור בשוק של העיר. השוק מתפרס על מאות דוכנים  –היכרות עם התרבות והפולקלור של אודסה 

ק"מ של בזאר  7שבנויים בתוך מכולות ומציע מבחר רב של בשמים, נעליים, תיקים ובגדים. סה"כ 

 ססגוני וצבעוני ובמחירים מצחיקים.

(,  Odessa Catacombsלאחר מכן נבקר במבוך עצום של מנהרות הידועות כקטקומבות אודסה )

דול מהיסטוריית העיר בשל היותן מפלט עבור הפרטיזנים הסובייטים במלחמת העולם המהוות חלק ג

מסלול תעבורה עבור מבריחים. נבקר גם במוזיאון התנועה הוא שימש כהשנייה ומאוחר יותר 

לשוטט במנהרות.  ניתן(, בו Museum of Partisan Gloryהפרטיזנית, מוזיאון התפארות הפרטיזנית )

 כמקום מפלט בעת מלחמה גרעינית. 60-גם בשנות ההמנהרות תוכננו 

 החסידותבעקבות רבי נחמן מאומן ותנועת  –אומן  – 3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור לימודי בעקבות יהדות אוקראינה האורתודוכסית כולל ביקור באומן  

 מייסד תנועת חב"ד ועוד. יום שכולו מרומם נפש. בו חי ופעלמקום ב – מאומן בקברו של רבי נחמן

 

  מנהיגים והוגי דעות יהודיים באודסה במאה שנים האחרונות – 4יום 

. נבקר במקומות בהם פעלו מנהיגים הוגי 20-סיור מרתק בעקבות אודסה היהודית של תחילת המאה ה

התגבשה באודסה תנועת  19-הונלמד על פעילותם והגותם. במאה  19-דעות יהודיים באודסה במאה ה

ודית: יהודים רבים למדו בבתי ספר רוסיים ובאוניברסיטאות ונוסד בה בית הספר היהודי ההשכלה היה

 המודרני.

בעיר פעלו סופרים, הוגי דעות כש הציונותבסוף המאה נעשתה אודסה לבסיס תמיכה חשוב ברעיונות 

וחכמי הספרות היהודית, לצד מנהיגים ידועים דגולים בהם אחד העם, יוסף קלוזנר, מנדלי מוכר ספרים, 

שכתב בה חלק נכבד משיריו. אישיות בולטת נוספת שנולדה  ,יהושע חנא רבניצקי וחיים נחמן ביאליק

הציונות הרוויזיוניסטית: ראש בית"ר, מנהיג האצ"ל וחיה באודסה היא זאב )ולדימיר( ז'בוטינסקי, מכונן 

 ונשיא הצה"ר, מההוגים היהודים הליברליים.

 

 



 

 

 

 

 

 ובבית היתומים שמופעל על ידי הקהילייה המקומית. - בבית חב"ד  נבקר גם

במרכז העיר אודסה. בית הכנסת נבנה ככל הנראה בתחילת  21 ד נמצא ברחוב אוסיפובה”בית הכנסת חב

 , והוא אחד משני בתי הכנסת שנותרו פעילים כיום באודסה. 20-המאה ה

ד את בית הכנסת. הקהילה ”שיפצו חסידי חב 1996ניזוק מבנה בית הכנסת בדליקה, בשנת  1971בשנת 

שיכה בפעילות הפצת היהדות בקרב א גדלה וממ”היהודית באודסה בראשות הרב אברהם וולף שליט

הקהילה היהודית מפעילה בתי ספר, מסעדות כשרות, ישיבות,  -התושבים היהודים החיים כיום באודסה 

ומחנות קיץ לתושבי הקהילה וכן מידי יום נערכים מנייני תפילות, שחרית, מנחה, וערבית בזמנים קבועים, 

 .וניתנים שירותי דת הנצרכים לתיירים היהודים

מבנה בית הכנסת באודסה נבנה בצורה מרשימה, חזיתו הדרומית של המבנה בעלת צורה מוארכת, בחזית 

ניצב שער כניסה ובו קבועים חמישה חלונות בעלי קשתות. קירות אולם בית הכנסת המרכזי צבועים לבן 

דש דו קומתי עם ובמרכז בית הכנסת ניצבת בימת עץ מול ארון ק. ותמקושט בנברשות קריסטל יוקרתיוהוא 

 בצד הצפוני של בית הכנסת קיימת עזרת הנשים בגלריה שחלונותיה מקושתים. קשת עגולה.

 ערב גיבוש במועדון בארקדיה.

 

 

 יום שישי -החזרה הבית - 5יום  

 09:45  -טיסה

 

  

 

 


