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 "למען תספרו לדור אחרון"
 תהילים מח', יד'

  
  10210211  יולייולימסע לפולין מסע לפולין  תכניתתכנית

 
  (12.7.02 ישלישיום יום ראשון למסע )

עיצבו את חייהם  אחר הדרכים בהןהיכרות עם יהודי וורשה, נעקוב למסע נערוך  ביום הראשון

ילה, למקומות . במסגרת זו נתוודע לאישים רבים שפעלו בקהלפני השואה לצד שכניהם הפולנים

קורצ'אק בבית היתומים יאנוש ולציוני דרך ונבחן בין השאר כיצד יושמה משנתו החינוכית של 

אותו ניהל. מאוחר יותר נעסוק בהתמודדותם של היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה 

 . גטו וורשה ונפקוד אתרים שהיוו ציוני דרך בתולדות הגטואזור נבקר ב .בוורשה

 (12.7.22 רביעייום )ע יום שני למס

הקורבן היהודי. נבחן את שאלת  -היום נעסוק בקורבן במהלך  .היום ניפרד )זמנית( מוורשה

היה לברוח מגורלו. את היום נתחיל בביקור "בעיירה ונראה האם הקורבן יכול  הבחירה

נסייר  ,היהודית העיירההשואה ונעמוד על מאפייני  היהודית". נבחן את החיים היהודים שלפני

ברחובותיה ונבקר בבית הכנסת ובכיכר העיר. משם ניסע אל המקום אליו הוליכו את יהודי 

)אותה הכרנו  החיסול של יהדות וורשההעיירה ונראה מה עלה בגורלם. בהמשך נעסוק בתקופת 

את מניעי הרוצח, מחנה ההשמדה טרבלינקה. מול גורל הקורבן נבחן אתר . ניסע ליום קודם(

רה שלו ומנגנון ההשמדה שפיתח. נסייר באתר ונערוך טכס לזכרם של הנספים שאלת הבחי

רב נצא לסיור לילה בעיר העתיקה ונתחיל לחוש ענגיע ללובלין. אחרי ארוחת עם ערב במקום. 

 ין".פולבזכות מה זכתה להיקרא "ירושלים של 

 (11.07.22ישי חמיום )יום שלישי למסע 

ין ונעמוד על תרומתה לעולם היהודי שהיה לפני השואה. נפתח את הבוקר בישיבת חכמי לובל

נעסוק במושגי "הטוב" "והרע" בתקופת השואה. נתמקד בעיקר בשאלת הבחירה בהמשך היום 

שיש לכל אדם. נתחיל ונסיים את היום עם דמותו של הרוצח! תחילה נבקר במחנה הריכוז 

חשף אל הרוע והאכזריות שאפיינו וההשמדה מיידנק, מחנה בו מרבית הנרצחים היו יהודים. ני

 את סגל אנשי הס"ס של מחנה זה ששכללו את האכזריות והרוע לרמה  שבן אנוש יתקשה להבין.

קודם בטיקוצ'ין. עיירה יהודית בסגנון שונה ממה שראינו  -משם נעשה את דרכנו לקז'ימיז' דולני 

. גורל שאפילו הייהודה בגורל נבקר בכיכר העיר ולאחר שנחוש את ייחודיותה ניסע לראות מה על
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, לאותו מלון בו שהינו ביום "אסתרקה" לא הייתה יכולה להושיע ממנו. עם ערב נשוב לוורשה

 .כאן"-ה לעיבוד חוויות המסע "עדנקיים שיחאחרי ארוחת ערב  הראשון למסע.

 (11.7.22  ישי(יום רביעי למסע )יום ש

נעסוק גם בעולם ב )בירתה הקודמת של פולין( ועם ערב נגיע לקרקושוב נפרדים זמנית מוורשה 

את היום  נפתח בלודז'. נבקר בבית הקברות היהודי, היהודי שהיה לפני השואה  וגם במהלכה.  

בגטו ובכיכר השילוחים )רדגאסט(  ונעמוד על הדומה והשונה בינו לבין גטו וורשה. נתמקד בעיקר 

 עיר תעשייתהיא לודז' הילד היהודי בשואה.  בייחודיות של גטו לודז' ונקדיש מבט בוחן לגורל

מולטוב סופחה לודז' לרייך הגרמני. נבחן גם כיצד השפיע סיפוח -לאחר הסכם ריבנטרופ טקסטיל.

 לקבלת שבת וארוחת ערב. בקרקוב העיר על יהודי לודז'. עם ערב נגיע למלון

 (1.7.221יום שבת  י למסע )שיחמיום 

אנו מבקרים בבירתה הראשונה של פולין.  ת העובדה כיהדגש וךיום זה יוקדש ליהדות קרקוב, ת

נעסוק בעולם היהודי שלפני השואה ונבקר באתרים יהודים רבים ששרדו. בהמשך נעקוב אחר 

אזור הגטו.  - ונסייר באזור שנתחם עבורם שהוטלו על היהודים מיד לאחר כיבוש פוליןההגבלות 

יהודים. נבקר בחלק מהאתרים  0011-יעסוק בדמותו של אוסקר שינדלר שהציל כחלק מהסיור 

ובהם התרחשה עלילת הסרט "רשימת שינדלר". לקראת הצהרים נערוך אתנחתא  בהם פעל

המלוכה( משם נעשה  מצודתהוואוול )גבעת אתרים פולנים. תחילה נבקר במתחם  ונסייר במספר

סיורנו רוחת צהרים ונקנה מזכרות. לאחר מכן נמשיך את דרכנו לכיכר העיר העתיקה, שם נאכל א

נבקר שם  לְווֶייִליְצ'ַקהמורשת פולנים עם זיקה יהודית. בשעות אחר הצהריים ניסע במספר אתרי 

ונסיים את היום במסעדה עם ארוחת ערב לצלילי פולקלור  ,במינו אתר מיוחד ,במכרות המלח

 פולני. 

 (1.207.21 ראשוןיום ישי למסע )שיום 

 המחנה שמרבית אסיריובירקנאו,  - 0באושוויץ  תחילה נבקר .אושוויץ הלמחנאת היום נקדיש 

היו יהודים. נבקר במתקנים שנותרו במחנה ונעמוד על תהליך השמדת מרבית יהדות אירופה 

מחנה ריכוז בעיקר  – 0אושוויץ  בגמר הסיור נקיים טכס. מכאן נעשה דרכנו אלבמחנה זה. 

מאחר והביתן הישראלי סגור לרגל שיפוצים  נקיים את טכס  .סייר בביתנים השוניםלפולנים. נ

נשחזר  0, בביתן אחר שיעמידו לרשותנו. בגמר הסיור באושוויץ הקראת שמות "לכל איש יש שם"
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בצעדה זו צעדים מהמ  מאושוויץ לכיוון גרמניה. רבים  04.0.81 -במסלול של צעדת מוות שיצאה 

באתר הנצחה שידגיש ביתר שאת את הגורל  ונקברחלק מהם ך הייסורים. מצאו את מותם בדר

)קיימת אפשרות שנשתתף בטכס לחנוכת  נקיים טכס קצר במקום המשותף ליהודים ולפולנים.

 ונעשה דרכנו חזרה למלון.מצבה חדשה במקום( 

 (11.07.22שני יום שביעי למסע )יום 

ובמה ראה עצמו שונה  ה"גליציאני"יה היהודי נקדיש לחבל ארץ שנקרא גליציה. מי ה את היום

שהתפתח בגליציה. נסייר ברובע היהודי ובכיכר היהודי בטרנוב נעמוד על ההווי  ?מיהודים אחרים

העיר. משם ניסע לאתר השמדה בו נרצחו חלק מיהודי טרנוב. הנושא המרכזי של היום  יהיה הילד 

 בגורללצד המשך העיסוק משם ניסע לקיילצה. "האויב" שלהם. לבעיני הגרמנים שנחשב  - היהודי

עם ערב  פולנים. -ליחסי יהודים  וגםנפנה מבט אל החיים היהודיים אחרי השואה  ,הילד היהודי

 .בפעילות הערב נסכם את המסע כולל שאלוני משוב .ונשוב אל המלוןנעשה דרכנו אל וורשה 

 (1.07.221' גיום יום שמיני למסע )

בחלקם  ים,באתרי מורשת פולני נסיירבמהלכו  ,יחסית יום נינוחהיה י היום האחרון למסע

לאכול שם ולקראת הצהרים נקדיש מעט זמן לבקר בקניון מורשת משותפת ליהודים ולפולנים. 

)מסלול הגבורה(  0481 - 0481בהמשך נבקר בנתיב הזיכרון לשואה ולגבורת היהודים  .צהרים

לאחר מכן נמשיך ילוח יהודי וורשה לדרכם האחרונה. ונעקוב אחר הצעדים שנקטו הגרמנים לש

לסייר באתרי מורשת פולנים ועם ערב נעשה דרכנו לשדה התעופה בוורשה בדרך הביתה. אחרי 

? או אולי "תם אך לא "תם המסע"שהות של שמונה ימים בדרכי פולין האבלות האם ניתן לומר 

מה שראינו ושמענו ועם המטען הזה  יתכן שרק כעת יתחיל המסע האמיתי בו נעכל את ?נשלם"

 נצעד קדימה אל העתיד.

 

 :המסע צוות

 : ד"ר בתיה ברוטיןמנהלת המשלחת

 מלווה המסע: זיאד אבו חמד

 אורי שלומדריך המסע: 


