מסע בפולין
הרמנו את הכפפה והחלטנו לייצר עבורכם הזדמנות.
למי מאיתנו שלא נסע או שחיפש את ההזדמנות המתאימה ולא היתה לו אפשרות או מסגרת קבוצתית להצטרף אליה – העמותה
לקידום הפיזיותרפיה ,בפעם הראשונה מציעה לקהל החברים לצאת למסע בפולין.
המסע פתוח לפיזיותרפיסטים ,חברי העמותה והוא מנוהל ע"י חברה חיצונית ובהנחיית מנכ"ל מכון מורשת
המסע לפולין הוא מסע בו נפגוש בני אדם .דרך אתרי זיכרון ,עדויות ותיאורים ,נבחן את שורשי הרוע ושורשי הטוב הטמונים באדם .נכיר את
ההיסטוריה של יהודי פולין ,את שאירע בתקופת השואה ואחריה .נשאל ונדון בסוגיות של בחירה ,אחריות ,מוסר ונתחקה אחר עיצוב זיכרון
– בהיבט יהודי ,ישראלי ,ופולני.
המסע יתקיים ב  22-26ספטמבר 2019

מתווה התוכנית (טיוטה בקווים כללים):
לינה

תאריך
יום א' 22/09

נחיתה בורשה ,מוזאון פולין ,סיור בגני שופן (קונצרט חי

לובלין

בפארק) ,נסיעה ללובלין
יום ב' 23/09

סיור בלובלין :עיר ,ישיבת חכמי לובלין ,מחנה מידאנק .נסיעה

ורשה

לורשה
יום ג' 24/09

ביה"ק היהודי ,שרידי הגטו ,חוות הכשרה של הנוער הציוני,

ורשה

ורשה הפולנית
יום ד' 25/09

כיכר השילוחים ,טרבלינקה ,העיירה טיקוצין – שיחת ערב

ורשה

יום ה 26/09

אנדרטת יאנוש קורצ'ק ,מסלול הגבורה ,זמן חופשי

טיסה
לארץ

עלות הנסיעה בקבוצה של  20משתתפים( $1330 :ייתכן שינוי במחיר בהתאם לכמות האנשים)
תוספת לחדר יחיד לכל ימי המסע $160
טיסות:

חברת LOT

הלוך :תל אביב ורשה LO 152 22SEP TLVWAW 0520 0825
חזור  :ורשה תל אביב LO 151 26SEP WAWTLV 2250 0335+1

המחיר כולל:
מדריך ישראלי ומלווה פולני
•טיסה לפולין בחברת לוט.
•לינה במלונות דרגת תיירות טובה על בסיס חצי פנסיון (ארוחת בוקר במלון וארוחת ערב במסעדה)
•אפשרות לכשר/צמחוני/רגישות לגלוטן.
•אוטובוס צמוד  ,ברמת תיירות  ,הכולל :מערכת DVD .מיזוג ,חימום ,שירותים.
•דמי כניסה לאתרים בפולין
•זרי פרחים ונרות ל - 3טקסים.
•מים מינרלים.
•דמי תשר לנותני השירותים.
•טלפון סלולארי למדריך הקבוצה.
לפני היציאה למסע ,ניפגש בשני מפגשי הכנה בהם נקיים הכרות,
ונבנה תשתית ידע ותוכן לקראת המסע המשותף.
** במהלך המסע ייתכן ונערוך מפגש של פיזיותרפיסטים פולנים.

מכון מורשת ,בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' ,שוכנת בגבעת חביבה ,נוסדה בנובמבר  1961על-ידי ניצולי שואה ,משרידי הלוחמים בגטאות
ובפרטיזנים ,ביניהם :יהודה באואר ,ישראל גוטמן ,אבא קובנר ,חיי קה גרוסמן ,רוז'קה קורצ'ק ונוספים .מטרת המייסדים הייתה לתעד את
השואה ,ולהנחיל לדורות הבאים את זכרה תוך הבלטת ההתנגדות היהודית במלחמת העולם השנייה .מורשת שמה דגש מיוחד על תפקידן
של תנועות הנוער ופעילותן בהתנגדות לנאצים .במורשת ארכיון עשיר ,הוצאה לאור של ספרי מחקר ,עדות וכתב עת אקדמי "ילקוט מורשת"
ומרכז חינוכי.

תנאים:
המסע לחברי העמותה בלבד
מקדמה לתשלום  500 -שח
התשלום המלא ייקבע בסוף לפי כמות המשתתפים  -כרגע עומד על  1330דולר לאדם.
ביטולי השתתפות עד חודש מרץ בלבד  -תשלום מלא ייגבה במרץ.
לאחר תשלום מלא בחודש מרץ – אין אפשרות לביטול אלא החלפה ראש בראש עם אדם אחר עד חודש אפריל.
לאחר חודש אפריל -לא ניתן להחליף או לבטל.
במידה ואין קבוצה של מינימום  - 20אין מסע.
להרשמה מוקדמת ותשלום מקדמה לחצו כאן

בברכה,
מאיה ואן אק ארגוב

נעמה קשת

מנכ"ל מורשת

יו"ר העמותה

