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יום ראשון ת"א ,פראג –
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסתנו לפראג ,בירת צ'כיה .עם הגעה נצא לסיור היכרות עם העיר היפיפייה.
נסע לגשר צ'כוב וניכנס רגלית דרך שדרת פריצקה לכיכר העיר העתיקה המוקפת מבנים יפיפיים .בין היתר נראה את השעון האסטרונומי שעל מגדל
בית העירייה הישן ,את האנדרטה לזכרו של יאן הוס ,כומר ופרופסור באוניברסיטת פראג אשר הטיף נגד שחיתות המוסד הכנסייתי ולכן הועלה על
המוקד .נראה את צריחי כנסיית "גבירתנו טין״ הנראים כלקוחים מאגדה ואת בית הולדתו של הסופר היהודי המפורסם ,פרנץ קפקא .נלמד על הפרויקט
הייחודי "אבני הנגף" המנציח אלפי קורבנות המשטר הנאצי תוך שיבוץ שמותיהם במדרכות הסמוכות לבית מגוריהם .את סיורינו נסיים עת נצא מהעיר
העתיקה דרך שער "מגדל אבק השריפה" ובית הנציגים.

יום שני סיור מקצועי ,פראג –
נפתח את היום בסיור מקצועי  .במהלך הסיור המקצועי ייבחנו תהליכי העבודה במגזר הציבורי תוך הסתכלות על נקודות השקה לתהליכי העבודה.
לאחר הסיור המקצועי נצא לסיור ברובע היהודי רוב האתרים ברובע משמשים כמוזיאון יהודי – ואתר הנצחה .נבקר בביה"כ מייזל ,המשמש כחלק
מהמוזיאון היהודי .נבקר בבית הכנסת פנקס המשמש כאתר זיכרון מיוחד במינו ,על כתליו רשומים באותיות קטנות וצפופות ,באדום ובשחור ,שמותיהם
של  77,297יהודי צ'כוסלובקיה אשר נרצחו בשואה .בסמוך לביה"כ נבקר בבית הקברות הישן ,נראה את קבריהם של אביגדור קרא ,מרדכי מייזל,
המהר"ל .נצא את בית הקברות דרך בית הטהרה .נבקר בביה"כ קלאוס בו מוצגת תערוכה של כתבי יד עתיקים ובביה"כ אלט נוי בו התפלל הרב יהודה
לב בן בצלאל (המהר"ל) אשר סביב  -אישיותו נרקמו אגדות רבות ,המפורסמת שבהן היא "הגולם" .נסיים את ביקורנו ברובע היהודי בביה"כ הספרדי בו
מוצגת היום תערוכה בנושא ההיסטוריה של היהודים מתקופת האמנסיפציה ועד ימינו.

יום שלישי סיור מקצועי ,פראג –
את היום נפתח בסיור מקצועי .במהלך סיור נפגוש את עמיתינו מעבר לים ,תוך דיון ושיח על תנאי העסקה ,שעות העבודה המקובלות ,חוקי העבודה
המקומיים והמבנה האירגוני .לאחר מכן נמשיך בסיור בפראג .נבקר בהראדצ'ני ,היא המצודה ובגשר קארל .נראה את ארמון הבלוודיר ,חצר המסדרים,
חיילי משמר המצודה וקתדרלת ויטוס .נצא את המצודה ונרד במדרגות המלכותיות הישנות לעבר נהר הוולטבה .נמשיך לעבר גשר קארל המפורסם,
נחצה את הגשר המקושט בפסלי אבן ועמוס בדוכנים ונגני רחוב .נעצור ליד פסל ישו הצלוב המעוטר בפסוק " קדוש קדוש ה' צוואות" ונשמע את הסיפור
העומד מאחוריו .נסיים את סיורנו בכיכר יאן פאלאך ,סטודנט לפילוסופיה שהצית עצמו למוות בשנת  1969מול הטנקים הסובייטים שנכנסו לפראג.

יום רביעי פראג ,טרזין –
נצא לסיור במחנה הריכוז טרזינשטט (טרזין) .העיר טרזין ,כ  60 -ק"מ צפונית לפראג ,נבנתה במאה ה  .18 -ביוני  1940נטל הגסטאפו אחריות על
העיר 7,000 ,תושבי העיר גורשו ממנה ובנובמבר  1941המקום הופך לגטו מוקף חומה .המקום משמש כמחנה מעבר ליהודי צ'כסלובקיה ,אוסטריה,
גרמניה ואפילו  500יהודים מדנמרק ,בדרכם אל מחנות ההרג שבמזרח .התערבותו של מלך דנמרק כופה על הנאצים ביקור של הצלב האדום ,אולם
הנאצים מנצלים את המבנה המיוחד של הגטו להכנת פעולת הסחה ומכינים את המקום לביקור בו מציגים את המקום כעיר מגורים שלוה ואנשים בריאים
ומאושרים .בספטמבר  1942חיו במקום מספר שיא של  58,000יהודים בצפיפות ובתנאי מחיה מחפירים .סה"כ עברו במחנה כ  160,000יהודים ,בתום
המלחמה שרדו במחנה כ  19,000ניצולים .נבקר ב"מבצר הקטן" ,ששימש כבית סוהר לתושבי הגטו ,במוזיאון היהודי ששימש כבית מגורי הילדים ,נחזה
בסרט ה"פרופוגנדה" המתאר את השקר הגדול של "המחנה לדוגמא" .נבקר בקרמטוריום ,שם נקיים טקס זיכרון .בשעות הערב נצא לארוחת ערב הכוללת
ערב פולקלור עם מוזיקה וריקודים כמיטב המסורת הצ'כית.

יום חמישי פראג ,דרזדן ,תל אביב –
לאחר ארוחת הבוקר ופינוי החדרים ,נעשה את דרכינו לביקור בדרזדן שבגרמניה .נראה את בית האופרה – ,מהמפוארים והחשובים באירופה ,נראה את
הצווינגר ,סמלה של העיר ומבני הבארוק מהמרשימים באירופה .נמשיך בסיור למפעל השיקום הבינלאומי של "כנסיית גבירתנו" שנהרסה במלחמת
העולם השניה ויצירת הפסיפס "מצעד אצילי סקסוניה" .נעלה ל"מרפסת של אירופה" לתצפית על נהר האלבה והעיר החדשה .בדרך הלוך נבקר
בשמורת בסטאי המדהימה .בשעות הערב ניסע לשדה התעופה של פראג לטיסתנו חזרה לישראל.
אי השתתפות בסיורים מקנה זכות לעמותה לחייב את העמית בעלות המלאה של הסמינר ו/או לבטל את השתתפותו בפעילות העמותה בשנה הבאה .יש להקפיד על
לבוש הולם ומכובד למפגשים המקצועיים וכן לטכס הזיכרון (חולצה לבנה) .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה .הסמינר כולל ביטוח נסיעות
לעמיתים ואינו כולל הוצאות אישיות .ייתכנו שינויים במועדי הטיסות ובבתי המלון בהתאם לאילוצים שונים .יובהר כי לא יינתן פיצוי בגין שינוי במועד הטיסות או בית המלון.
לשימת לבכם ,אין אוכל כשר בסמינר ו/או בטיסות .יש להדגיש כי לא בכל הטיסות מוגש כיבוד וכי על העמיתים להצטייד כפי צרכיהם מראש.
* המחיר הינו לעמית במשרה מלאה בניצול שתי זכאויות  . 2019ט.ל.ח.
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