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 7" "תנועה במסע -קול קורא 
 

 "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 

 שהיו ואינם עוד".על המקומות שנעלמו, על החיים 
 שתיעד בעדשת מצלמתו את חיי היהודים במזרח אירופה בשנות השלושים. הצלם היהודי הנודע רומן וישניאק,

 
 

 תנועת המושבים, אגף חברה וקהילה, מתכבדים להביא בפניכם מידע אודות "תנועה במסע"
כחלק מסמינר  . כמידי שנה יוצאת לדרך משלחת ייצוגית של תנועת המושבים לפולין,7 מס'

רי ממנו מתמשך של עיסוק בנושא משואה לתקומה, תוך חיבור משמעותי למרחב הכפ ותהליך
כי כולנו מחויבים לעצור, ללמוד ולשאול  בבסיס המיזם עומדת הנחתנואנו יוצאים ואליו נשוב. 

 את עצמנו שאלות שהתשובות עליהן יש בהן כדי לעצב את חיינו בארץ הזו לדורות הבאים. 
 
אנו מקדישים פרק משמעותי , אשר המסע לפולין הינו חולייה חשובה במהלכותהליך זה, ב

בלימוד והיכרות של ההיבטים  . נעסוקתרבותי שהיה ואיננו –להיכרות עם העולם היהודי 
 .השואה דילמות בהן התחבטו יחידים וקבוצות בתקופתובבסיפורים אישיים, , ההיסטוריים

ושאלת שאלות ממקום  חשיבה עמוקה אפשריעד ראשון במעלה המ ינותהליך לימוד זה, הוא בעינ
היותנו חוליה את ושל הסוגיות השונות לחיינו כיום,  של ידע. לאורך הסמינר נבחן את הרלבנטיות 

 בין שליחות לציבוריות, חלום וחזון ועוד. ל שהמתחבטת בשאלות  בשרשרת הדורות,
 

והחינוך של התנועה. המשותף  , העשייהת המנהיגותמזמן אליו את שכב פרוייקט "תנועה במסע"
לכולם הוא חיבור אישי אל ההתיישבות והמושבים בארץ, לצד מחויבות יומיומית לעשייה, הנעה 

אנו עדים לכך, שבעקבות המסעות הולך ומתרחב מעגל הפעילים ת המושבים. ווחיזוק קהיל
  במיזמים אישיים וקהילתיים בתחומי החינוך והחברה.

 
 :עד כה אפיין את המשלחותהמ

 
 או מההתיישבות העובדת בכללה /מושבניקיותמושבניקים.  
  מסגרות ביה"ס או הצבאמסע לפולין בלקחו חלק במדובר על פי רוב בבוגרים שלא ,

מידה ויכולים ב)כמובן  120+ עד 30חתך הגילאים ברובם גילאי צעירים ומבוגרים, 
 לעמוד במאמץ הפיזי הכרוך במסע(.

 ברי המשלחות עד כה נמנו ראשי מועצות, בעלי תפקידים במועצות האזוריות בין ח
ובתנועת המושבים, מדריכי נוער בוגרים, ואנשים פרטיים שביקשו לחוות את החוויה 

 בצורה ייחודית ומשמעותית.
  זוהי משלחת ייצוגית לכל דבר. –ייחודי, מעמיק ותוך שיוך לתנועה 
  בתפקידי הדרכה או  30 – 21"בני המושבים" , גילאים צעירים בוגרי תנועת הנוער שלנו

 מתעניינים בנושא.
 שתתפות במסע מתייחסת לכל התהליך, ולכן האפיון הוא של קבוצה המתגבשת הה

 , סיורים וסמינר ייחודי. במלואם ממש מראשית העבודה, משתתפת במפגשי ההכנה
 בה הם חייםלתרום לקהילה  –"להעביר את זה הלאה"   מהמשתתפים במשלחת מצופה 

  .לאחר השיבה מהמסע בנושא השואה
  משתתפים יכולים להירשם כאנשים פרטיים או כמייצגים של המושב/המועצה/הארגון

 .כמובן בתיאום עם הגופים הללושבו הם פעילים, 
 
 



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. 

אנו מזמינים אתכם, חברות וחברי המושב והמרחב הכפרי, 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.

מוזמנים להצטרף ולעניין אנשים פרטיים או מייצגי מועצות ומושבים

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.



19/12/2019 | בין השעות 17.00 - 20.30 	• 
מפגש הכנה ראשון, בבית תנועת המושבים  

9/1/2020 | בין השעות 17.00 - 20.30  	• 
מפגש הכנה שני, בבית תנועת המושבים  

6-7/2/2020 | סמינר כולל לינה 	•
מפגש הכנה שלישי )כולל סיור ב-"יד ושם"(  

5/3/2020 | בין השעות 17.00 - 20.30 	• 
מפגש שיגור, בבית תנועת המושבים  

16-23/3/2020 	• 
תנועה במסע 9 - המסע לפולין  

30/4/2020 | בין השעות 17.00 - 20.00 	• 
מפגש סיכום בארץ   

התוכנית

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

המסע יוצא בהובלת אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים.

אני עומד לרשותכם באופן אישי 
לשאלות והבהרות נוספות.

קובי שמואל
מנהל אגף חברה וקהילה 

בתנועת המושבים

 052-6733961 | 03-6086306

kobi@tmoshavim.org.il

לקבלת לו"ז וטופס הרשמה 
ולפרטים אודות עלויות המסע 

ושאלות נוספות:
לירז רם, אגף חברה וקהילה:

03-6086309 
liraz@tmoshavim.org.il


