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מידי שנה יוצאת משלחת ייצוגית של תנועת
המושבים לפולין למסע של לימוד והיכרות
עם העולם היהודי-תרבותי שהיה ואיננו ועם
הדילמות ,הסיפורים האישיים והעובדות הכואבות
מתקופת השואה.
פרוייקט "תנועה במסע" מזמן אליו את שכבת המנהיגות ,העשייה
והחינוך של התנועה .המשותף לכולם הוא חיבור אישי אל ההתיישבות
והמושבים בארץ ,לצד מחויבות יומיומית לעשייה ,הנעה וחיזוק
קהילות המושבים.

לפתע ,כל המקומות שבהם חיו היהודים במשך מאות
שנים ,אפילו יותר מאלף שנים ,היו כלא היו .וחשבתי,
בעוד שנים רבות ,זמן רב אחרי ההרג ,אולי ירצו היהודים
לשמוע על המקומות שנעלמו ,על החיים שהיו ואינם עוד".
הצלם היהודי הנודע רומן וישניאק ,שתיעד בעדשת מצלמתו את
חיי היהודים במזרח אירופה בשנות השלושים.

אנו מזמינים אתכם ,חברות וחברי המושב וההתיישבות העובדת,
להצטרף לקבוצה מגוונת של צעירים ומבוגרים ,פעילים בעבר ,בהווה
או בעתיד ,שמבקשים לחוות יחד כקבוצה את המסע אל העבר המפואר
והכואב ,ולפעול ביחד ולחוד כדי להבטיח שהחיים היהודים שאבדו
והשואה ולקחיה יהיו חלק מהמורשת התנועתית והמושבים של כולנו.
המסע יתקיים השנה במקביל למסע נוער בני המושבים ,ויתקיימו
מספר נקודות השקה עם תנועה במסע ,כחלק מהתפיסה הבין דורית בה
אנו מאמינים.
מוזמנים להצטרף אנשים פרטיים או מייצגי מועצות או מושבים
(בתיאום עם הגופים הרלוונטיים)

התוכנית
•  | 20/12/2018בין השעות 20.30 - 17.00
מפגש הכנה ראשון ,בבית תנועת המושבים
•  | 10/1/2019בין השעות 20.30 - 17.00
מפגש הכנה שני ,בבית תנועת המושבים
•  | 24/1/2019בין השעות 20.00 - 8.30
מפגש הכנה שלישי (ירושלים" ,יד ושם")
•  | 28/2/2019בין השעות 20.30 - 17.00
מפגש שיגור ,בבית תנועת המושבים
• 19-26/3/2019
תנועה במסע ( 8שימו לב ,חג פורים יחול במהלך המסע)
•  | 12/5/2019בין השעות 20.00 - 17.00
מפגש סיכום במרכז הארץ

את תהליך ההכנה והמסע תוביל נעמה אגוזי ,מרצה ב"יד ושם",
מדריכה מומחית בתחום תולדות יהדות אירופה ,השואה והנחלת זכרה.

המסע יוצא באחריות אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים.
אני עומדת לרשותכם באופן
אישי לשאלות והבהרות נוספות.

שירי ארדיטי נחום

מנהלת אגף חברה וקהילה
בתנועת המושבים
052-6733907 | 03-6086350
shiri@v-noar.org.il

לקבלת לו"ז וטופס הרשמה
ולפרטים אודות עלויות המסע
ושאלות נוספות:
לירז רם ,אגף חברה וקהילה:
03-6086309
liraz@tmoshavim.org.il
נוהר אטלס' ,בני המושבים':
03-6086320
nohar@v-noar.org.il

