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כדי לארג� ולהשתת� במסע , בחודש אפריל הוא הגיע לישראל. הברית� מארצות50רובי זורבי� הוא יהודי ב� 

  . ריימונד זורבי�� המסע היה לזכר אבא שלו . אופניי�) טיול(

 חברי� לצאת מפולי� החליט ריימונד יחד ע� עשרה, 19בגיל , 1932בשנת . ריימונד זורבי� נולד וגדל בפולי�

והציע למנהל לתת לו ולחברי� שלו , זורבי� פנה לחברת אופניי� פולנית. לאר% ישראל בנסיעה על אופניי�

ונת� לצעירי� אופניי� וחולצות מיוחדות , מנהל החברה הסכי�. כדי לפרס� את החברה בכל אירופה, אופניי�

בכל עיר עזרו לה� היהודי� . וינה ופראג, קובקרא: ה� נסעו ועברו בערי� גדולות כמו. ע� ש� החברה

והצליחו לצאת , אביב�ה� נסעו במש+ שישה שבועות מהעיר ַווְרָשה עד תל). שגרו במקו�(המקומיי� 

לאחר מספר . מתו ,ש.-ה במלחמת העול� השנייה, שנשארו בפולי�, בני המשפחות שלה�. מאירופה ַ,זמ�

גר , הוא חזר לישראל רק אחרי שני� רבות. הברית�עבר לגור בארצותשני� עזב ריימונד זורבי� את האר% ו

  .והקי� ש� מפעל קט�, ביפו

". סוכנות היהודית"המסע התקיי� בעזרת ה. נמש+ שישה ימי�, ֶשער+ רובי לזכר אביו ריימונד, מסע האופניי�

חינו+ : טרה נוספתלמסע האופניי� הייתה מ. והסתיי� באילת, יד ירושלי��על" נווה שלו�"הוא התחיל ב

  .הברית� אנשי� מהאר% ומארצות40במסע השתתפו . לשמירה על הטבע והנו� באר%

כדי , ואני יצאתי למסע אופניי� באר%, אביב באופניי��  שני� מוורשה לתל70 � אבא שלי יצא לפני יותר מ"

  .כ+ אמר זורבי� הב�, "לתת לו כבוד ולזכור אותו

  )28/04/03 �" מעריב"י עיתו� "עפ                                                                                           (                               

  

  ? _______________________________אי+ פירסמו ריימונד זורבי� וחבריו את חברת האופניי�) 1

___________________________________________    _______________________  
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  ? _____________________________________________ מי הצליח לצאת מאירופה.    א

  ? _____________________________________________________________מתי.    ב

  ? __________________________________במש+ החיי� שלובאילו מקומות גר ריימונד זורבי� ) 3

  __________________________________________________________________    

  :   כמה זמ� נמש+ המסע של) 4

  ? _____________________________________________________ריימונד זורבי� וחבריו.   א

  ? ______________________________________________________רובי זורבי� וקבוצתו.   ב

  ?  )הב�(מה היו המטרות של המסע שער+ רובי זורבי� ) 5

 ____________________________________________________________________.    א

 _________________________________________________________    . ב


