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יש בליבך סקרנות...
קיים אצלך רצון לשאול שאלות ...
אין בך פחד לעסוק בשאלות ערכיות ...
יש בך קורטוב של הרפתקנות מהולה בפתיחות...

המסע המיוחד והאחר שלנו לפולין מתאים גם לך.
אנו בונים את המסע כמארג חוטים שונים בגוון ,בטקסטורה ,בעובי ובאופי.
חוטים אישיים :סיפורים של משתתפי המסע על משפחותיהם .בין אם דרך ביקור בכפר קטן ,השטטל ,היער,
הרחוב בעיר הגדולה או דרך עדויות במחנות.
חוטים של עניין :נקודות ענין של משתתפים שיש להם סיפור אישי אחר.
חוטים של עוגנים :ביקורים באתרים שהם "עוגנים" (מחנות ריכוז והשמדה) שעוזרים להבין את השיטה.
חוטים "ורודים" :מפגש עם סיפורי גבורה והצלה ...כי בתוך החושך הגדול היו גם נקודות אור.
בנית המסלול נעשית במהלך גיבוש הקבוצה ,תוך קשר אישי עם המשתתפים ,כדי לוודא שלכל משתתף ,אם
רוצה בכך ,תהיה נקודת חיבור אל התכנית ,אחת לפחות.
המסע מיועד לכל מי שמתעניין ,ורוצה לשמוע עוד .על מה שהיה .על מה שהווה .
המסע מיועד למי שרוצה להתלבט ,לחלוק ולשאול את עצמו שאלות ערכיות ,שמשליכות גם על חיינו היום.
זהו מסע של מבוגרים ,עם אפשרות של שילובי דורות משפחתיים.
הרעיון שעומד מאחורי המסע המיוחד הזה הוא לפגוש את הנושא מנקודת מבט אישית ואנושית .ערכית
ואוניברסלית  .לא כשיעור היסטוריה אלא כשיעור לחיים .
מתוך מכתבים שקיבלנו:
"...הייתה לי חוויה אדירה להיות חלק מקבוצה כה מיוחדת וארגון כה ייחודי ומוקפד ...מודה שמעט חששתי
מהקולקטיב ,אך מהר מאוד הרגשתי שהכל נעשה במינונים הנכונים ויש מקום לכל אחד בתוך הביחד ...זהו מסע
שאין כמותו במסעות האחרים ,הקבוצה שהתלכדה מיד ,הדגש על הסיפורים האישיים וביקור במקומות נוגעים
אישית "...ע.ל.
"...מבחינתי המסע הזה היה מסע אל עצמי .מסע של התבגרות ,צמיחה ,התבוננות ובעיקר לימוד .לימוד לקבל את
האחר ,לשמור על צלם האדם ,לכבד ,לתת ובעיקר להיות יותר ...להיות יותר טוב ,יותר מאמין ,יותר רוצה ויותר
יכול "...ז.ב.
המסע אינטנסיבי ,ימים ארוכים ומגוונים .אנחנו מנצלים את שעות האור הארוכות שבעונת האביב והקיץ בפולין.
אנחנו מנסים להתקדם כל ערב לקראת האיזור של היום הבא ,ולכן יש תחלופת מלונות כמעט כל יום.
חשוב לציין :מכיוון שאנחנו עצמאיים בשטח ..אנחנו מחליטים כמה למשוך כל פרק ,מתי מספיק ,אם יש כוח לעוד
משהו ...וכו .והכל ,כמובן ,ברגישות כלפי כל השותפים.
אנחנו מנסים לשמור על אינטימיות ולכן הקבוצה לא תעלה על  25משתתפים .לכן ,עלינו להתארגן בזמן.
בשנת  2016אנו מעוניינים להוציא שני מסעות .הראשון במחצית השניה של חודש מאי ,או בתחילת יוני .השני –
בתחילת יולי (הכל בהתאם למשתתפים וללוחות הזמנים האפשריים).
במידה ויהיו מספיק בעלי ענין ,אנחנו ניכנס באחד משני המסעות לאוקראינה ,עם דגש על לבוב וסביבותיה.
אם יש לך ו/או לבני משפחתך ענין להצטרף אלינו למסע לפולין משמעותי ,מיוחד ,אישי ונוגע ,זה הזמן ליצור קשר.
לשתף אותנו במקומות שחשוב לך לבקר בהם ,ובאיזה מסע תעדיף/י להשתתף – מבחינת התזמון.
להשתמע,
גילי יני ו -תמר גל שראי.
ליצירת קשר :תמר גל שראיtamar2023@gmail.com ,0523749202 :

