חוט \ חיה שנהב
אִ ם ָאדָ ם
הָ י ָה מֹושֵ ְך ַאחֲ ָריו חּוט
ְלכָל מְ קֹום שֶׁ הּוא הֹולְֵך,
מַ ה הָ י ָה מְ סמָ ן ַאחֲ ָריו,
אֵ יזֹו דוגמא,
מִ שָ ם עַ ד שָ ם ,קַ ו דַ ק
עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה
ִרשּום ָרגִיש ומדויק
ו ְתָ מִ יד נ ְִרגָש
אם
אם
אם
אם

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

המסע המיוחד והאחר שלנו לפולין מתאים גם לך.

תאריכי המסעות של :2016
16-21.05.2016
04-09.07.2016

( 6ימים מלאים 5 ,לילות ,ושני לילות קצרי שינה :ממריאים בשני לפנות בוקר ,נוחתים בראשון לפנות בוקר).
כדי לבנות את המסלולים ,ולתמחר את המסע ,אנו מתחילים בהרשמה.
בנית המסלול נעשית במהלך גיבוש הקבוצה ,תוך קשר אישי עם המשתתפים ,כדי לוודא שלכל משתתף ,אם
רוצה בכך ,תהיה נקודת חיבור אישית אל התכנית ,אחת לפחות.
איזה מהתאריכים עדיף עליך?
את מי מבני משפחתך או חבריך היית רוצה לצרף?
האם יש לך באלבום המשפחתי קישור למקום מסוים בפולין?
האם מי מבני משפחתך היה באירופה בתקופת המלחמה?
האם יש נושא או סיפור או דמות מיוחדים שמעניינים אותך במיוחד?
האם ילדיך ביקרו בפולין ויש לך ענין לטעום מהחוויה שעברו?
האם ילדיך עומדים לצאת לפולין וסקרנות של הורה שולחת אותך לרצות לחוות את החוויה?
המסע שלנו לא דומה למסעות הנוער בפולין.
הוא מזמין אותך לחוויה רגשית ואינטלקטואלית – אחרת.
זה הזמן ליצור איתנו קשר.
להזכיר ,המסע נרקם כמארג חוטים שונים :חוטים אישיים :סיפורים של משתתפי המסע על משפחותיהם.
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 הכרחיים להבנת
"השיטה" (מחנות ריכוז והשמדה) .חוטים "ורודים" :מפגש עם סיפורי גבורה והצלה...
זהו מסע של מבוגרים( ,מ-אחרי צבא ועד בכלל) עם אפשרות של שילובי דורות משפחתיים שבאים לפגוש את
פולין ואת נושא שואת יהודי אירופה מנקודת מבט אישית ואנושית .ערכית ואוניברסלית  .לא כשיעור היסטוריה אלא
כשיעור לחיים .
המסע אינטנסיבי ,הימים 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.
במידה ויהיו מספיק בעלי ענין ,אנחנו ניכנס באחד משני המסעות לאוקראינה ,עם דגש על לבוב וסביבותיה.
להשתמע,
גילי יני ו -תמר גל שראי.
ליצירת קשר :תמר גל שראיtamar2023@gmail.com ,0523749202 :

