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קחו תרמיל קחו מקל ונטייל שוב
הפעם ...בדרום ארץ ישראל
עמותת דורות ההמשך מזמינה אתכם

למסע שני בארץ ישראל "משואה לתקומה"
יום שישי 10 ,במאי 2013
המסע בהדרכתו של המדריך הנפלא והחוויתי איז'ו רוזנבלום שהדריך בכישרון רב את המסע
הראשון של העמותה לפולין במאי  2011וגם את הטיול לצפון "משואה לתקומה" במאי שנה שעברה.
היציאה באוטובוס שיעמוד לרשותנו מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )רכבת מרכז בתל
אביב( בשעה  .07:45חזרה משוערת לאותו מקום לפני כניסת השבת.

מסע "משואה לתקומה"
שלוש שנים ארך המסע הדרמטי של העם היהודי מהחורבן הנורא לאחר השואה וללא בית לשוב
אליו ,ועד לתקומתו במדינת ישראל.
בסיור נתמקד בקיבוץ יד מרדכי כמשל לדרך הזאת ,וכדרך לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי שלנו לגבי
השואה והתקומה .דבר והיפוכו ,או חוליות בשרשרת? לאחר מכן נצא לקיבוץ נגבה – מעוז האתוס
של לוחמי תש"ח ובדרכנו חזרה צפונה נעבור גם בפארק הזיכרון של ראשון לציון.

להלן התכנית המפורטת של הטיול:
 התחנה הראשונה שלנו – מכלול הזיכרון בקיבוץ יד מרדכי ,סיור של כ 3.5-שעות יכלול הרצאת
פתיחה ולאחריה ,סיור במוזיאון ,בחלקת חללי תש"ח ,במשלט תש"ח ,ובאנדרטת מרדכי אנילביץ'
של הפסל הידוע נתן רפופורט.
 התחנה השנייה – קיבוץ נגבה ,נבקר באנדרטת מגיני נגבה ,שגם אותה הקים הפסל נתן

רפופורט .נדבר על הזיקה בין פסלו של אנילביץ ביד מרדכי לבין האנדרטה הזו – בין לוחם בגטו
וארשה לבין לוחמי תש"ח ,כפי שהיא באה לביטוי בעבודתו של הפסל.
 התחנה השלישית -פארק הזיכרון בראשון לציון  -שבראשיתו היה פארק הבנים ,לזכר חללי
מלחמות ישראל .נבקר שם בשתי אנדרטאות מרשימות ,האחת" :משואה לתקומה" ,והשנייה
אנדרטה לציון הגבורה האוניברסלית והיהודית בשואה ובמלחמה .כמו כן נבקר במקום באנדרטה
שלישית ,שהיא אנדרטה סביבתית היוצרת את שדרת חסידי אומות העולם ,האור שלא עומעם גם
בימים האפלים ביותר לעמנו ולאנושות כולה.
לוגיסטיקה
מספר מינימאלי לביצוע הטיול–  30משתתפים.
אנו נעמיד אוטובוס ובו  50מקומות.
עלות הנסיעה והסיור:
העלות לאדם הנה ) ₪ 120עבור האוטובוס ההדרכה( אותה יש לשלם מראש בהרשמה.
העלות אינה כוללת כניסה למוזיאון יד מרדכי .העלות לכניסה – בין ) ₪ 15גמלאי ,בהצגת תעודה(
ל) ₪ 20-תשלום רגיל( ,תשולם על ידי כל משתתף במקום.
מזון:
אפשר להצטייד בכריכים ובשתייה לכל היום .כמו כן נוכל לעצור בשעות הצהריים בקניון הדרכים
בצומת "עד הלום" .יש במקום קפה ג'ו ,פיצה ומקדונלד .למביאים מזון מביתם ,ניתן יהיה לשבת
בפינה המיועדת לכך מחוץ לקניון.
להרשמה ,נא לפנות בדחיפות לשלומית רז ,מזכירת עמותת דורות ההמשך – טל',02-6443822 :
או ) 077-5313493אפשר להשאיר הודעה במשיבון והיא תשוב אליכם(.
המועד האחרון להרשמה 3 :במאי 2012
להתראות בטיול
בילי לניאדו ,מלה מאיר ואורית ארנברג – חברות הועד המנהל של העמותה
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