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טיול שורשים פולין-שמונה ימים מלאים- 6-13 ביולי 2015
בארגונה והדרכתה של יפה זהבי- 050-6992553 – yaffaze@gmail.com 
(הטיול "תפור" ומותאם לשורשי המשתתפים, משולב באתרים הקלאסיים של פולין)
6 ביולי -יום שני בשבוע: 
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ׁמגיעים לשדה התעופה 03.00, נפגשים בטרמינל 3 שער 32   . ממריאים ב06.00 ונוחתים ב- 08.55 בשדה התעופה שופין בוארשה. ניסע  לסוקולוב - פודלסקי – עיר הנמצאת  כ-90 ק"מ צפונית מזרחית לוארשה (בעקבות שורשי אביה של יפה כהן)- בה נותר בית כנסת אחד שמשמש כיום חנות לבגדים. על משקופי הבתים נותרו סימני המזוזות-אותן מנסים אזרחי העיר לשחזר במזוזות חדשות מעשי ידם. עיר המהווה דוגמא לאוכלוסייה יהודית שנעלמה מנופיה והותירה אחריה חלל ריק. נערוך סיור באתרים היהודים שנותרו במקום. 
משם נמשיך דרכנו לטרבלינקה-מחנה ההשמדה שבו נרצחו רבות מקהילות יהדות אירופה. המחנה מונצח באנדרטה מרשימה המספרת את הסיפור.. 
משם נצפין לעיירה צ'יזב- (עיר שורשיה אמה של יפה כהן וסבתא של מירב כהן)
עיירה החבה את התפתחותה למסילת הרכבת וארשה-פטרבורג-העוברת דרכה. רוב תושביה היו יהודים. טליתותיה המשובחות היו ידועות ומבוקשות בכל רחבי פולין ומחוצה לה.. העיירה היא דוגמא לשטייטל היהודית, שכמוה היו רבות ברחבי פולין. 

נעשה דרכנו לוארשה–עיר הבירה הגדולה ויפה- (עיר שורשיו של אבא של יפה ומירב כהן )ובה אתרי מורשת של אונסקו -ונסיים את יומנו הראשון על אדמת פולין-בעיר העתיקה-לינה בוארשה.

7 ביולי-יום שלישי בשבוע:
06.30- השקמה. ארוחת בוקר 
08.00-יציאה דרך העיירה אילזה לעיר סטרחוביצה-עיר באזור קילצה- בעלת עפרות ברזל באדמתה וקהילה יהודית משגשגת  שהוכחדה. נלך בעקבות סיפורו של אבא של לאה רוזנברג ומשפחתה. נתחיל בכיכר העיירה ויז'בניק ומשם נעשה דרכנו לשרידי העיר-בתי העץ, הקולנוע, תחנת הרכבת, בית הקברות ומחנה העבודה הנוראי שממנו נשלחו אסיריו לאושוויץ-לאחר ניסיון המרד שנכשל.. נבקר במוזיאון היהודי ונפרד מהעיר בדרכנו לקילצה-נחלוף על פני הבית בפלנטי 7 -בו בוצע פוגרום בניצולי השואה שחזרו מן המחנות לאחר המלחמה. נבקר בבית הקברות ונראה את קברם של הנרצחים ואת קבר האחים של הילדים שנרצחו במלחמה ע"י הגרמנים. נמשיך דרכנו לינדז'יוב- עיר מגוריה של משפחת אמה של לאה. רח' פינצ'ובסקה-לינה בעיר.
8 ביולי-יום רביעי בשבוע
06.30-השקמה-ארוחת בוקר.
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08.00- ניסע לפינצ'וב, נבקר בבית הכנסת היחיד בעיר ששרד את השואה...נשים פנינו לסוסנוביץ', סיור שורשים של משפ' רוזנברג- עיר תעשייתית מעניינת, היושבת על מרבצי פחם. נמשיך לקרקוב- העיר השלישית בגודלה. בירתה הקודמת של פולין. בה קבורים מלכיה ודמויות אחרות שהטביעו חותמן על פולין בתחומים שונים. נסייר ברובע היהודי-קז'ימיש-על בתי הכנסת הרבים שבו, בגטו-פודגוז'ה, בית החרושת לאמייל המוזכר בסרט רשימת שינדלר- חסיד אומות עולם, ובמחנה העבודה האכזרי-פלשוב.  ניסע לוויליצ'קה- מכרות המלח-(אתר מורשת עולם). נחזור לקרקוב - נסעד ארוחת ערב בסוקניצה (אתר מורשת עולם). הכיכר המפורסמת שבעיר העתיקה. לינה בקרקוב. 

9 ביולי –יום חמישי בשבוע
06.30- השקמה וארוחת בוקר.
08.00-נעלה לואועל- גבעת הארמונות והכנסיות-המוזוליאום של יקירי פולין לדורותיהם בקרקוב. משם נצפין להרי הטאטרה. נבקר בעיר היפה נובי-סאץ ובבתי הקברות היהודים שנותרו בה-בעקבות שורשיו של אביה של דינה זית. נצפין ונטייל בשווקי עיר הקיט, אתר הסקי הפופולארי-זקופנה. משם נעשה דרכנו דרך סרומובצ'ה נייעץ- על בתי העץ היפהפיים והמיוחדים- לאושויינצ'ים. ללינת לילה.

10 ביולי- יום שישי בשבוע
06.30-השקמה וארוחת בוקר
08.00-לאחר ארוחת הבוקר, נסייר במחנה אושוויץ בירקנאו- שהפך סמל עולמי לשואת היהודים. נפנה מזרחה לבז'צקו-בריגל (Brzesko, HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA" \o "פולנית" פולנית: brezsku, HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9" \o "יידיש" יידיש: Briegel, בריגל) היא עיר באזור HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94" \o "גליציה" גליציה , בדרום HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" \o "פולין" פולין- באזור HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%98%D7%9F" \o "פולין קטן" פולין קטן, בית מבשל הבירה המפורסם HYPERLINK "http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=Okocim_Brewery&action=edit&redlink=1" \o "Okocim Brewery (הדף אינו קיים)" Okocim Brewery שוכן בסמוך לה במרחק של כ-3 ק"מ. נסייר בעיר בעקבות שורשיה של אמא של דינה זית. – נעשה דרכנו לקבר האחים בזביליטובסקה גורה ומשם לטרנוב- כיכר העיר היפה ובית הכנסת השרוף-מקום משם נשלחה הקבוצה הראשונה של האסירים לאושוויץ. אם נספיק-נסיעה ללנצוט-לארמונו של הגרף פוטוצקי ובית הכנסת המרשים ששרד. קבלת שבת ולינה בעיר.

11 ביולי-יום שבת בשבוע
06.30- השקמה וארוחת בוקר-
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08.00- ניסע לליז'נסק-מקום החסידות של הרבי אלימלך. נמשיך דרכנו לבלז'ץ-מחנה ההשמדה הראשון מתוך 3 שהוקמו בעקבות מבצע ריינהרד- בו נרצחו יהודי גליציה המזרחית והמערבית וביניהם שני סביה של שרהל'ה-חברתנו למסע. משם לזמושץ'- אתר מורשת עולם-מוכר ע"י אונסקו. ניסע ללובלין-עירו של החוזה מלובלין, שנקראה "ירושלים ד'פולין" ועיר מושב ועד ארבעת הארצות. נסייר בעיר העתיקה של לובלין ובישיבת חכמי לובלין שבה. לינה בעיר

12 ביולי-יום ראשון בשבוע
06.30- השקמה וארוחת בוקר.
08.00-נעשה דרכנו למאידנק- מחנה העבודה וההשמדה-אשר נשאר שלם בחלקו. נצפה בו מהאנדרטה הסובייטית ומהר האפר-ונשמע את סיפורו. נבקר בקז'ימיש דולני- העיירה היפהפייה בעלת הכיכר הססגונית –עיר של אומנים. נחזור לוארשה-עיר הבירה הגדולה – נבקר בכיכר גז'יבובסקה- שסביבה התקיימו חיי הקהילה היהודים בתקופות שיא ושפל. כיכר יהודית חיה ונושמת. הייתה חלק מגטו וארשה– נראה את התיאטרון היהודי על שם אסתר קמינסקה ובית הכנסת נוז'יק - היחיד ששרד מתוך כ-600 בתי כנסת ושטיבלאך בוארשה..כנסיית המומרים ורחוב פרוז'נה-המייצג את ועדי הבתים בגטו-המאוכלסים בצפיפות. ארוחת ערב בעיר העתיקה וסיכום מסע השורשים שעברנו. הערב ה"כמעט" אחרון על אדמת פולין. 
לינה בעיר. 
13 ביולי-יום שני בשבוע
06.30- השקמה וארוחת בוקר.
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08.00-ביקור בבית הקברות היהודי הגדול במספר המצבות שבו-באירופה. בית היתומים בניהול יאנוש קורצ'אק-המחנך הדגול. בכיכר גיבורי הגטו נראה את המוזיאון ההיסטורי היהודי החדש ונצעד במסלול הגבורה. נגיע לאומשלאגפלאץ ממנה נשלחו יהודי העיר למחנות ההשמדה. בצפיפות נוראה, ובגן ססקי-קבר החיל האלמוני-בו נצפה בטקס חילופי משמרות. ביקור בגן קרשינסקי- בו נהגו יהודי העיר וילדיהם לנפוש ולהשתעשע. בסיומו של יום-קניות במרכזי הקניות המודרניים בעיר, נסיעה לשדה התעופה וטיסה לארץ- 22.55.
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מחיר הטיול כולל
מיניבוס ונהג מקומי דובר עברית - צמוד לכל אורך המסלול. מדריכה ישראלית בעלת ניסיון רב-בוגרת יד ושם (מדריכת נוער לפולין) ובוגרת קורס מדריכי חו"ל (אוניברסיטת חיפה). מלונות ברמת תיירות טובה על בסיס לינה וארוחת בוקר. טיסה הלוך ושוב לפולין. טיפים לנותני שירות וכניסות לאתרים. הליכה בעקבות שורשים. 
 
המחיר  אינו כולל:
קניות אישיות. ביטוח נסיעות למטען וביטוח בריאות. ארוחות שאינן מצוינות, לאורך הדרך. כל הוצאה פרטית שאינה כלולה בסעיף "המחיר כולל". טיפים למדריכים ולנהגים.
ייתכנו שינויים בסדר ובאתרים במסלול הטיול- לפי הצורך, לפי שיקול דעת המדריכה ולפי ההספק.
מחיר  הטיול הוא 1,490 יורו לאדם, לשבעה מטיילים.
תוספת 180 יורו לאדם בחדר יחיד.
דמי הרשמה: 400 יורו, בעת ההרשמה לטיסה, שהם חלק מתוך הסכום הכולל. כל הסכום ישולם עד חודשיים לפני הטיול, 

שונות
הטיול מאפשר לכל משתתף מזוודה בינונית ותרמיל. משקל מותר לאדם הוא 20 ק"ג. מעבר לכך יחויב הנוסע במטען עודף-כמקובל בשדות התעופה. הטיסה היא ללא ארוחה. כדאי להצטייד בכריכים לפי הצורך.
על כל נוסע לדאוג לביטוח נסיעות למטען וביטוח בריאות.
על כל נוסע לדאוג לקחת עמו תרופות אותן הוא צורך, לידע את מדריכת הטיול בקשיים בריאותיים מיוחדים המצריכים תשומת לב מיוחדת, תכשיר נגד יתושים. כובע. מטפחת לנשים לבתי כנסת. נעליים נוחות להליכה. מומלץ להצטייד בלבוש בשיטת "הבצל". (הסברים במפגש)-מעיל גשם קל ומטריה. כדאי גם מאוורר קטן. ערכת תקעים המתאימה לכל סוגי השקעים.
יש להצטייד בנרות זיכרון, תמונות משפחתיות, מסמכים מעניינים ובסיפור משפחתי כתוב, בקיצור. רצוי לעשות שעורי בית-ולבוא עם פרטים רבים ככל האפשר על חיי בני המשפחה במקום- כדי שנוכל לגעת מעט בהיסטוריה המשפחתית.
יש לעמוד בלוח זמנים כדי שנוכל לבצע את התוכנית. איחור של אחד פוגע בשאר חברי הקבוצה.
נשתדל לטפח וליצור אווירה טובה, חברית, מכבדת ומשפחתית. נשתף פעולה, נתמוך ונעזור זה לזה בשעת הצורך. 
אין אחריות על כשלים שאינם בשליטתנו. כולנו נעשה ככל שביכולתנו להנעים, לעזור ולתרום להצלחת המסע.
ולסיכום 
נאחל לכולנו טיול שורשים מרגש, נוגע ללב, משמעותי, 
עשיר בחוויות נעימות ומוצלח.








