דורות ההמשך

–

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generations to Holocaust and Heroism
חברים יקרים

מסע בארץ ישראל "משואה לתקומה"

קחו תרמיל קחו מקל ונטייל
הפעם ...בארץ ישראל
יום שישי 11 ,במאי 2012
בהדרכתו של המדריך הנפלא והחוויתי איז'ו רוזנבלום
שהדריך בכישרון רב את המסע הראשון של העמותה לפולין במאי 2011

מדובר במסלול חוויתי וחשוב שיעניק מימד נוסף
למסעות ולמצעדי החיים שלנו בפולין ,באוקראינה ,בבילורוס ובליטא
היציאה מחניון חנה וסע בתחנת הרכבת סבידור )מרכז 9בתל אביב בשעה
07.45
• המסע שלנו יתחיל בשעה  ,08.30במוזיאון החדש של ספינת
המעפילים המשוחזרת ,המספרת את סיפורה של ההעפלה הלגאלית
והבלתי לגאלית ,אל חופי הארץ ,העפלה שמתחילה ערב מלחמת
העולם ה 2-ואינה נפסקת עד להקמת המדינה .במוזיאון נוכל למצוא
גם מאגר שמות ערוך ומרגש של המעפילים וסיפוריהם.
• משם נעלה אל הר הכרמל ,מקום שאמורה הייתה לקום בו בתקופת
מלחמת העולם ה" 2-מצדה על הכרמל" .נדבר על " 200ימי החרדה"
בישוב ,מחשש לפלישת הצבא הנאצי שחנה כבר במצרים .וכן באותה
הזדמנות ,על הקמת הפלמ"ח.

• התחנה הבאה תהיה הסליק בקיבוץ יגור .סיפורו של יגור מתחבר
להקמת הפלמ"ח ,לתנועת המרי העברי ,שקמה כדי לפעול נגד גזרות
ה"ספר הלבן" ,שהיו מקוממות עוד יותר אחרי השואה .הפעולה
הראשונה של התנועה – פריצה למחנה עתלית והוצאת המעפילים
משם אל עבר קיבוץ יגור .הפעילות הגיעה לשיאה ב"שבת השחורה"
וגילוי הסליקים ביגור
• נסיים את מסענו באתר שיירת יחיעם ,שם נדבר על התיישבות בגליל
המערבי של ישראלים ושורדי שואה ,בתנאי מצור ,על המושג
"נופלים ההולכים ראשונה" מהו המושג פורצי דרך? מהו המחיר?
האם אפשר היה אחרת?
חזרה משוערת לתל אביב בשעה 19.00

לוגיסטיקה
מספר מינימאלי לביצוע הטיול–  30משתתפים.
עלות נסיעה:
לרשות המעוניינים להשתתף נעמיד אוטובוס ובו  50מקומות בעלות של
 2200ש"ח
המחיר הזה יתחלק על פי מספר המעוניינים להשתתף בטיול.
במקרה של  30איש יהיה המחיר  ₪ 74לאדם לאוטובוס )במקרה שיהיו יותר
משתתפים יתחלק הסכום על פי המספר בפועל(

מזון:
אפשר להצטייד בסנדביצ'ים ושתייה לכל היום ,כמו כן נוכל לעצור בשעות
הצהריים בפלאפליה )שכוללת שווארמה( בכפר יאסיף .נוכל לקנח גם
בארוחת ערב במסעדה בחזרה לתל אביב אם תחפצו בכך

עלות ההדרכה וכניסה לאתרים
 ₪ 20לאדם  -להדרכה )על פי מינימום של  30איש(
 ₪ 30לאדם )או  ₪ 25לגמלאי(  -כניסה לעתלית
 ₪ 10לאדם – כניסה לסליק בקיבוץ יגור )על בסיס של מינימום 30
משתתפים .במקרה של יותר מ 35-איש המחיר יכול להיות כפול כי צריך
מדריך נוסף(
סה"כ ₪ 65 :לאדם )או  60ש"ח לגמלאי( לא כולל האוכל בפלאפליה והאוכל
במסעדה והנסיעה באוטובוס.

סה"כ כולל אוטובוס ₪ 139 :לאדם )במקרה של מינימום  30איש(
להרשמה ולתשלום נא לפנות למזכירתנו שלומית טלפון 02-6443822
או 077-5313493
המועד האחרון להרשמה 1 :למאי 2012
אנא ציינו בפניה אם אתם מעוניינים ופנויים לאכול

ארוחת ערב באחת

המסעדות בדרכנו חזרה לתל אביב )או ביחיעם עצמו( כדי שנוכל להיערך
לכך מראש.
נשמח שוב להיפגש וליהנות מהדרכתו המרגשת של איז'ו שלנו על אדמת
ארצנו הקטנטונת
צוות עמותת דורות ההמשך לענייני המסע לפולין
מלה ,אורית ,רפי ובילי

___________________________________________________________________________
דורות

ההמשך )ע"ר(" ,יד ושם" ,ת"ד  ,3477ירושלים  ,91034טל' 077-5313493 ,02-6443822 :דוא"לEmail: :
dorot.hahemshech@gmail.com
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