חוט \ חיה שנהב
אִ ם ָאדָ ם ָהיָה מֹושֵ ְך ַאח ֲָריו חּוט
ְלכָל מְקֹום שֶׁ הּוא הֹולְֵך,
מַה ָהיָה ְמסמָן ַאח ֲָריו,
אֵ יזֹו דוגמא,
ִמשָ ם עַד שָ ם ,קַו דַ ק
עַל ְפנֵי הָאֲ דָ מָ ה
ִרשּום ָרגִיש ומדויק
וְתָ מִיד נ ְִרגָש

מארג חוטים
מסע ייחודי לפולין במגע אישי
2016

אם יש בלבך סקרנות...אם קיים אצלך רצון לשאול שאלות ...אם
אין בך פחד לעסוק בשאלות ערכיות ...המסע המיוחד והאחר
שלנו לפולין מתאים גם לך.
מסלול מסע "מארג חוטים" נבנה דרך סיפורים שמביאים אתם
חלק ממשתתפיו .זהו מסע מרגש ומאתגר אל עיירות קטנות
וערים גדולות ,יערות פרטיזנים ומחנות ,בעקבות סיפורי חיים
שלמים ,אל עבר מפואר שהשאיר את שרידיו במאות אתרים,
בתי כנסת ובתי עלמין .זהו מסע שייקח אותנו גם אל מחוזות
השואה והכאב ויפגיש אותנו עם שאלות ערכיות ומוסריות
שאקטואליות היום  -יותר מתמיד .זהו מסע בו נפגוש גם
בנקודות האור שהבהבו בתוך החושך הגדול .במסע זה ,נתוודע
אל פולין המודרנית ועברה ונטעם מנופיה .
"מארג חוטים" נע לאורך כל המסע בין מעגלים :בין הייחודיות
של העם היהודי לבין האוניברסליות .אנחנו שואפים להכיר
ולנסות להבין את השואה גם בהקשר הרב לאומי/תרבותי.
"..אדם בעקבות גורלו ,נע בעולם במשחק סימני דרך שלא נגמר
עד כה וכנראה שלא יגמר...פוסע מסימן לסימן ...נוגע ...עוזב...
ממשיך ...הכי חשוב ,ממשיך ".א.ע2015 .

חשוב להדגיש שהמסע ,באופיו ,קשוב למשתתפיו ,ומייצר דיאלוג ושיח בתחנותיו השונות ,ולכן ,התכנית יכולה
להשתנות בתנועה ,על פי החלטה משותפת עם הקבוצה .אנו פורשים את סיפורי המסלול ומציינים אתרים שבהם נבקר
בוודאות (מודגשים) וכאלו שבהם אנו מתכוונים לבקר .כשהדגש הוא – מתכוונים ,אך קשובים לצרכי ורצונות חברי
הקבוצה – מצד אחד ,ואילוצי זמן מהצד השני.
מסעות "מארג חוטים" לפולין בהדרכת גילי יני ,דרך "מסעות" מקבוצת אמסלם תיירות ונופש בע"מ
מסלולים יותר מפורטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק של "מארג חוטים" https://www.facebook.com/MaaragHutim/?ref=hl
או ישירות אצל תמרtamar2023@gmail.com ,0523-749202 :

בתאריך13-18.5.2016 :

בתאריך 08-13.7.2016 :

*יום ( 13.5.16 : 1יום שישי) :תל אביב  -וורשה  -לכיוון לובלין.
ורשה היא בירת פולין מאז שנת  ,1596היא העיר הגדולה ביותר בפולין.
ביום זה נפגוש את סיפורה של הקהילה היהודית בוורשה ,על קשת גווניה,
טרם המלחמה ובזמן המלחמה .נבקר בבית הקברות ונתוודע לכמה
מהדמויות המרכזיות שעיצבו את הקהילה ,השאירו חותם על תרבותה
והביאו דעות שונות .נכנס לשרידי הגטו האותנטיים ,נבקר בתחנת
השילוחים ,ונפגוש בדמותו של יאנוש קורצ'ק .מוורשה נצא מזרחה לכיוון
לובלין.
ארוחת ערב ולינה באזור לובלין.
**יום ( 14.5.16 : 2שבת) :לובלין לקיילצה
נתחיל את היום בביקור במחנה מיידנק-מחנה ריכוז והשמדה נאצי
שממוקם כארבעה קילומטרים ממרכז העיר לובלין .מבני המחנה שרדו את
המלחמה ובניגוד למחנות אחרים ,לא הושמדו על ידי הנאצים .במיידנק
נערוך סיור שיתמקד באנדרטה שבכניסה ,בית מפקד המחנה ,המקלחות
ותאי הגזים ,ושטח הסלקציה( .לא נעבור את כל המחנה) .חלקו השני של
הסיור יתמקד באזור המשרפות ,הר האפר ובורות הירי .במיידנק נתעמת
עם דילמת "העומד מהצד" ,מערכת הערכים של מפקד המחנה
ופיקודיו ,ועוד דילמות מוסריות ,אנושיות וערכיות .ננסה לקלוט את
מיימדי השיטה .נלמד על החיים במחנה דרך עדויות שונות.
ממידנק ,נצא ליער  ,JANOWSKIE LASYוליד האנדרטה לזכר הקרב של
אלפי הפרטיזנים בעשרות אלפי החיילים הנאצים ,נשוחח על הפרטיזנים,
אורחות חייהם ,ושאלות ודילמות שעולות סביב הקבוצות השונות,
האינטרסים השונים ומלחמת ההשרדות.
מהיער ניסע לקיילצה .נשמע על סיפורם המיוחד של יהודי קיילצה ונבקר
בבית הקברות המרגש.
ארוחת ערב ולינה בקיילצה.
***יום ( 15.5.16 : 3יום ראשון) :קיילצה לקרקוב
בדרכנו לקרקוב נבקר בבנדין .שם נלווה סיפור משפחתי ,נבקר בגטו,
נבקר בבית כנסת מיוחד ,בתחנת השילוח ,ובמפקדת המרד בעיר .נושא
המרד ,ההתקוממות ,הצעירים ותנועות הנוער השונות  -יחזור ויעלה
לאורך כל המסע.
משם ,נחזור לקרקוב ,נשמע על הסיפור היהודי של העיר ,נסייר באזור
הגטו( ,נראה הרבה שלטים בעברית )...נפגוש את סיפורה של לנה קיכלר
ומאה היתומים שהצילה ,נבקר בבית כנסת מיוחד ,נתוודע לסיפורו המיוחד
של בית המרקחת וההצלה שעסק בה ,ונשאיר זמן חופשי להסתובב
בסוקיניצה – כיכר העיר העתיקה היפהפיה.
ארוחת ערב ולינה בקרקוב.
****יום ( 16.5.16 : 4יום שני)  :קרקוב  -אושוויץ – לודג'
יום זה מוקדש כולו למחנות אושוויץ ובירקנאו .שער הכניסה למחנה
הריכוז אושוויץ  Iשמעליו התנוססה הכתובת "העבודה משחררת" בגרמנית
כמו גם פסי הרכבת המובילים לפתח מחנה ההשמדה אושוויץ  IIבירקנאו,
נחקקו בזיכרונם של רבים כסמל מרכזי לשואה ולהשמדתם של היהודים.
המונח "אושוויץ" הפך לשם נרדף לשואה ,ולסמל לרוע ולאכזריות האדם,
לעינויים ולסבל .בביקורנו שם נסייר בין התצוגות ,נבקר בביתן היהודי
ובביתן הצועני ,נתוודע לשיטה ,נפגוש דמויות מפתח – נאצים ,יהודים
ובני לאומים אחרים ,נשמע קטעי עדות ,נשוחח על דילמות ערכיות
ואנושיות שנולדות בעולם מגודר של חיים ומוות ,שמייצר מציאות בלתי
נתפסת – גם ממרחק של עשרות שנים ,אך ,זאת עדיין מציאות
שבתוכה חיים עם מלחמת הישרדות ,חברות ,זוגיות ,הורות ,כוח,
טירוף וכל מה שבני אנוש מביאים איתם.
ארוחת ערב ולינה בלודג'.
*****יום ( 17.05.16 :5יום שלישי) :לודג' ,חלמנו ,קאליש
לודג' .כשנבקר בגטו לודג' נתמודד עם דילמת המנהיגות היהודית
המקומית ,נשמע על אורחות החיים ומיקום ,תפקידו ודמותו של
רונקובסקי – מפקד היודנרט .נבקר בראדאגסט – כיכר השילוחים .שתיים
מהמשפחות שיוצאות איתנו יקחו אותנו לכמה נקודות משפחתיות בלודג'.
בין היתר ,נפגש עם דמותו של טוביה בוריזיקובסקי איש תנועות דרור
והחלוץ .לחם במרד גטו ורשה ובמרד הפולני .נבקר באנדרטת הלב השבור
– שהוקמה לזכר מחנה עבודה של יתומים פולנים" ...הם לקחו ממך את
חייך ואנו נותנים לך את הזיכרון" .בגן השורדים נפגש עם דמותו של יאן
קרסקי ,ונשמע סיפורי חמלה והצלה.
מלודג' ניסע לבקר במחנה חלמנו" .המחנה הנשכח" של שואת יהודי
אירופה  .חלקו הראשון של המחנה ,ב"מחנה הטירה" וחלקו השני של
המחנה " -מחנה היער".
התחנה הבאה היא קאליש ,בעקבות סיפור משפחתי .ההתיישבות
היהודית בעיר החלה בשנת .1139
ארוחת ערב ולינה בלודג'
******יום ( 18.05.16 :6יום רביעי) :וורשה
נקדים ונצא לוורשה .במהלך היום נלך בעקבות סיפורים משפחתיים .אחד
מהם ,יפגיש אותנו עם סיפורם של יתומים שננטשו בבית יתומים בזמן
המלחמה ,וכך ניצלו ,ולאחריה ,נאספו על ידי אביהם ויצאו מאירופה.
נלך במסלול הגבורה ,שעובר דרך מילה  ,18שם נספר את סיפור המרד
ונפגוש שוב את טוביה (מלודג') .כנסיית המומרים – בה נכיר את סיפורם.
אנדרטת המרד הפולני – דרכה נכיר את נושא ההתקוממות הפולנית,
ועוד .נסיים בעיר העתיקה המשוחזרת של וורשה.
ארוחת ערב ושיחת סיכום בוורשה.

*יום ( 8.7.16 : 1יום שישי) :תל אביב  -וורשה – ביאליסטוק
משדה התעופה ניסע לכפר קטן  , Wólka-Wojciechówek -שם ניפגש
עם סיפור אישי .מהכפר נמשיך לביאליסטוק עם סיפור משפחתי .ננסה
להתחקות אחרי הכתובות והחיים של המשפחה ,ודרכה להכיר את סיפורה
של העיר .ליהודי ביאליסטוק ,סיפורו של גטו ביאליסטוק הוא מיוחד .דרכו
נלמד התנהלות ייחודית של מפקד היודנרט ,מה שנתן ליושבי הגטו "אויר
לנשימה".
ארוחת ערב ולינה בביאליסטוק.
**יום ( 9.7.16 : 2שבת) :ביאליסטוק – ז'שוב
בדרכנו דרומה ,נכנס ליער פארצ'ב ,שם נפגוש בסיפורם של הפרטיזנים.
במקום נמצאו ושוקמו עמדות מסתור אוטנטיות של פרטיזנים .נתוודע לסיפור
אישי ,נשוחח על הפרטיזנים ,אורחות חייהם ,ושאלות ודילמות שעולות סביב
הקבוצות השונות ,האינטרסים השונים ומלחמת ההישרדות.
מהיער נמשיך למחנה מיידנק-מחנה ריכוז והשמדה נאצי שממוקם
כארבעה קילומטרים ממרכז העיר לובלין .מבני המחנה שרדו את המלחמה
ובניגוד למחנות אחרים ,לא הושמדו על ידי הנאצים .במיידנק נערוך סיור
שיתמקד באנדרטה שבכניסה ,בית מפקד המחנה ,המקלחות ותאי הגזים,
ושטח הסלקציה( .לא נעבור את כל המחנה) .חלקו השני של הסיור יתמקד
באזור המשרפות ,הר האפר ובורות הירי.
במיידנק נתעמת עם דילמת "העומד מהצד" ,מערכת הערכים של מפקד
המחנה ופיקודיו ,ועוד דילמות מוסריות ,אנושיות וערכיות .ננסה לקלוט
את מיימדי השיטה .נלמד על החיים במחנה דרך עדויות שונות.
בהמשך ,נמשיך להדרים לביקור במחנה ההשמדה בלז'ץ ,אליו נשלחו רבים
מיהודי גליציה .המחנה היה הראשון מבין מחנות ההשמדה הנאציים שפעלו
במסגרת" מבצע ריינהארד  ".רק כ 30-אנשי אס אס הפעילו אותו ,ולפחות
 434,508יהודים מצאו בו את מותם .גודל המחנה היה כ 10קמ"ר .היעדרם
של ניצולים הוא אחת הסיבות להיותו של המחנה מן הפחות ידועים ,וזאת
חרף מספרם הגבוה של הקורבנות שנספו בו.
ארוחת ערב ולינה בז'שוב
***יום ( 10.7.16 : 3יום ראשון) :זשוב  -קרקוב
זהו יום גליציה .רבים מאתנו מכירים את הכינוי "גליציינרים" .מי שמכונים כך,
הגיעו לארץ מהאזור הזה .העדויות הראשונות לקיומם של יהודים בגליציה
הן מהמאה ה .11-היהודים ישבו ברובם בעיירות ,אך גם בכפרים ,ושימשו
מעין מעמד ביניים המקשר בין האצולה לבין האיכרים .היהודים ברובם היו
בעלי מלאכה ,ורק מעטים עסקו במקצועות אחרים .חלק מיהודי גליציה
השתייכו לזרם החסידי ,אולם גליציה הייתה גם מרכז חשוב לתנועת
ההשכלה.
העיר שבה נבקר היא סאנוק ,שבדרום מזרח גליציה .סנוק היא ישוב
שהעדויות הראשונות עליו קיימות מסוף המאה ה .12 -נלך בעקבות סיפור
משפחתי ,דרך כתובות וציוני דרך ,ודרכו נספר את סיפורם של יהודי המקום,
עד סופה של הקהילה היהודית שם.
מסאנוק ניסע לזויטלובסקה גורה .ביער ,נפגוש בסיפור בורות הירי .אחד
מקברי האחים ביער זה הוא של ילדים פולנים.
התחנה הבאה גם היא לוקחת אותנו לסיפור משפחתי :קוזלוב ,הממוקמת
כשעה צפונית לקרקוב .קוזלוב היתה ה"שער לחיים" של היחיד ששרד
ממשפחה זו .מקוזלוב ניסע לקרקוב.,
ארוחת ערב ולינה בקרקוב.
****יום ( 11.7.16 : 4יום שני) :קרקוב – אושוויץ  -קרקוב
יום זה מוקדש כולו למחנות אושוויץ ובירקנאו .שער הכניסה למחנה
הריכוז אושוויץ  Iשמעליו התנוססה הכתובת "העבודה משחררת" בגרמנית
כמו גם פסי הרכבת המובילים לפתח מחנה ההשמדה אושוויץ  IIבירקנאו,
נחקקו בזיכרונם של רבים כסמל מרכזי לשואה ולהשמדתם של היהודים.
המונח "אושוויץ" הפך לשם נרדף לשואה ,ולסמל לרוע ולאכזריות האדם,
לעינויים ולסבל.
בביקורנו שם נסייר בין התצוגות ,נבקר בביתן היהודי ובביתן הצועני,
נתוודע לשיטה ,נפגוש דמויות מפתח – נאצים ,יהודים ובני לאומים
אחרים ,נשמע קטעי עדות ,נשוחח על דילמות ערכיות ואנושיות שנולדות
בעולם מגודר של חיים ומוות ,שמייצר מציאות בלתי נתפסת – גם
ממרחק של עשרות שנים ,אך ,זאת עדיין מציאות שבתוכה חיים עם
מלחמת הישרדות ,חברות ,זוגיות ,הורות ,כוח ,טירוף וכל מה שבני אנוש
מביאים איתם.
ארוחת ערב ולינה בקרקוב.
*****יום ( 12.7.16 : 5יום שלישי) :קרקוב – ורשה
קרקוב .נשמע על הסיפור היהודי של העיר ,נסייר באזור הגטו( ,נראה הרבה
שלטים בעברית )...נפגוש את סיפורה של לנה קיכלר ומאה היתומים
שהצילה ,נבקר בבית כנסת מיוחד ,נתוודע לסיפורו המיוחד של בית
המרקחת וההצלה שעסק בה ,ונשאיר זמן חופשי להסתובב בסוקיניצה –
כיכר העיר העתיקה היפהפיה .מקרקוב נצפין לוורשה.
ארוחת ערב – בדרך לוורשה .לינה בוורשה.
******יום ( 13.7.16 : 6יום רביעי) :וורשה  -תל אביב
נצא בבוקר לבקר במחנה טרבלינקה שהוא הגדול בשלושת מחנות
ההשמדה שהופעלו על ידי האס אס במסגרת "מבצע ריינהרד "
להשמדת יהדות פולין .אומדן כל הנספים בטרבלינקה נע בין  870,000ל-
 880,000בני אדם ,מהם  99.5%היו יהודים.
נחזור לוורשה ,נלך במסלול הגבורה ,במילה  18נספר את סיפור מרד גטו
ורשה ,נבקר בעיר העתיקה המשוחזרת אחד לאחד ,וננשום אויר.
ארוחת הערב וסיכום בוורשה.

