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

מארג חוטים – מסע ייחודי לפולין במגע אישי
מתוך מכתב תודה:
"...הצורה שבה עברנו את "המסע" הייתה שונה ולכן ,מיוחדת...ההדרכה הייתה מעניינת ומלמדת אך ,מעבר לכך ,ניתן מקום
לכל משפחה לספר את סיפורה ....זה הרבה יותר מהדרכה ...הרעיון של טיולים בעקבות הסיפורים המשפחתיים הוא מקסים
בעיני ,וזו הדרך לשמור על הזיכרון ולחבר אותו לאנשים ...הצלחתם לעשות שילוב מקסים בין ההיסטוריה הידועה לבין
ההיסטוריה המשפחתית...לפעמים יותר דגש לפן ההיסטורי ולפעמים מה שחשוב הוא הסיפור האישי ,ופחות ההיסטוריה
"היבשה" .ולפעמים ,פשוט דיון אקטואלי על מוסריות האדם....חוויתי חוויה מדהימה ואני שמחה שלקחתי חלק במסע זה ...גם
מבחינה משפחתית וגם מבחינה קבוצתית "....ש.ג2014 .
מסעות  2016מתחילים להתגבש.

להזכירכם:
אלו שני התאריכים למסעות "מארג חוטים" :2016
סוף האביב - 16-21.05 :מסתמן שמסע זה יצפין לגדנסק( .ואח"כ ידרים לבנדין ,קרקוב ואושוויץ)
קיץ – 04-09.07 :מסתמן שמסע זה ידרים לדרום מזרח גליציה ,ואולי אפילו יכנס ללבוב.
 6ימים מלאים 5 .לילות.
...מתחילות להיאסף העיירות שאותן חלקכם כבר ביקשתם לבקר ,מתחילים להיאסף סיפורים ,שחלקכם רוצים לספר...
אתם ,שמבקרים בדף של "מארג חוטים" כבר יודעים שכדי לבנות את המסלולים אתם צריכים להגיד "רוצה אני".
אז ,עצרו רגע ...בתוך האינטנסיביות של היומיום ,התייעצו עם בני משפחותיכם ,וחיזרו אלינו בהקדם האפשרי.
כי ,כדי לייצר מסלול הגיוני שיוכל להכיל את כל הפרקים האישיים אנחנו חייבים לשמוע מכם:
 .1האם מעבר לסימון ה"לייק" אתם מעוניינים לצאת איתנו לאחד משני מסעות ?2016
 .2אם כן ,כמה תהיו? חשוב לנו לדעת גם אם לא.
 .3איזה תאריך נוח לכם? אם זה לא משנה – חשוב לנו לדעת.
 .4אם יש עיירה מסוימת שחשוב לכם שנגיע אליה – אנא כתבו.
השטטלים ,העיירות והערים שעליהן דיברו איתנו פונים הן:
ורשה ,סאנוק וקרוסנו (דרום מזרח) ,בנדין (ליד קרקוב) ,לודז' ,קאליש ,גדנסק שבצפון ,פישוצ'אץ' (צפונית מזרחית ללובלין ליד
גבול ביילורוסיה),
מחוץ לגבולות פולין:
בדרום :לבוב שבאוקראינה.
בכל אחד מהמסעות רשומים כבר יותר מ 10 -משתתפים ,מה שעוזר לנו להתחיל ולגבש מסלולים .לכן ,התשובות שלכם ממש
חשובות להמשך ההתארגנות .כפי שאתם מבינים ,מלאכת הרכבת הפאזל מורכבת ,ולכן ,חשוב לעשותה בהקדם.
מקווים להשתמע ממש בקרוב ,ואז נוכל גם להתחיל לפרסם סקיצות של מסלולים.
חשוב לציין:
בשני המסעות נקפיד לשמור על העוגנים :אושוויץ ,יער של פרטיזנים ,גיא הריגה ומידנק.
בשני המסעות נקפיד לשזור סיפורי הצלה – כדי לא לשכוח שהיו גם נקודות אור בתוך החושך הגדול.
הלב והדופק של שני המסעות יהיו החוטים ...של הסיפורים האישיים ...שנשזור ונהפוך למארג חוטים משותף.
ליצירת קשר :תמר גל-שראיtamar2023@gmail.com ,0523749202 ,

