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משמעותי  חיבור  תוך  לתקומה,  משואה  בנושא  עיסוק  של  מתמשך  ותהליך  מסמינר  כחלק 
יוצאים ואליו נשוב. בבסיס המיזם עומדת הנחתנו כי כולנו מחויבים  למרחב הכפרי ממנו אנו 
לעצור, ללמוד ולשאול את עצמנו שאלות שהתשובות עליהן יש בהן כדי לעצב את חיינו בארץ 

הזו לדורות הבאים. 

משמעותי  פרק  מקדישים  אנו  במהלכו,  חשובה  חולייה  הינו  לפולין  המסע  אשר  זה,  בתהליך 
ההיבטים  של  והיכרות  בלימוד  נעסוק  ואיננו.  שהיה  תרבותי   – היהודי  העולם  עם  להיכרות 
השואה.  בתקופת  וקבוצות  יחידים  התחבטו  בהן  ובדילמות  אישיים,  בסיפורים  ההיסטוריים, 
שאלות  ושאלת  עמוקה  חשיבה  המאפשר  במעלה  ראשון  יעד  בעינינו  הוא  זה,  לימוד  תהליך 
ואת  כיום,  לחיינו  השונות  הסוגיות  של  הרלבנטיות  את  נבין  הסמינר  לאורך  ידע.  של  ממקום 
היותנו חוליה בשרשרת הדורות, המתחבטות בשאלות של בין שליחות לציבוריות, חלום וחזון 

ועוד. 

התנועה.  של  והחינוך  העשייה  המנהיגות,  שכבת  את  אליו  מזמן  במסע"  "תנועה  פרויקט 
יומיומית  מחויבות  לצד  בארץ,  והמושבים  ההתיישבות  אל  אישי  חיבור  הוא  לכולם  המשותף 
ומתרחב  וחיזוק קהילות המושבים. אנו עדים לכך, שבעקבות המסעות הולך  לעשייה, הנעה 

מעגל הפעילים במיזמים אישיים וקהילתיים בתחומי החינוך והחברה.

משתתפים יכולים להירשם כאנשים פרטיים או כמייצגים של המושב/המועצה/הארגון שבו הם 
פעילים, כמובן בתיאום עם הגופים הללו.

ובעתיד,  בהווה  בעבר,  פעילים  ומבוגרים,  צעירים  של  מגוונת  לקבוצה  להצטרף  מוזמנים 
ולחוד  ביחד  ולפעול  והכואב,  המפואר  העבר  אל  המסע  את  כקבוצה  יחד  לחוות  שמבקשים 
התנועתית  מהמורשת  חלק  יהיו  ולקחיה  והשואה  שאבדו  היהודים  שהחיים  להבטיח  כדי 

והמושבים של כולנו.
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והמועצה  המושבים  בני  בשיתוף  המושבים,  תנועת 
להזמינכם  מתכבדות  החרמון  מבואות  האזורית 
הכפרי,  והמרחב  המושב  וחברי  חברות 
והיכרות  לימוד  של  למסע  לפולין,  ייצוגית  למשלחת 
ועם  ואיננו  שהיה  תרבותי   – היהודי  העולם  עם 
הכואבות  והעובדות  האישיים  הסיפורים  הדילמות, 

מתקופת השואה.



הובלת תהליך ההכנה והמסע מתבצעת ע"י חני אפרימוב - אשת חינוך, מנחת תהליכי 
הכשרה בחינוך הבלתי פורמלי. מובילה תהליכים בנושא זיכרון השואה ומשמעויותיה 

ומסעות לפולין

עלות מסובסדת: 5950 ₪ למשתתף. 
כולל תהליך ההכנה, טיסות, העברות, מלונות, פנסיון מלא, כניסה לאתרים, תשורות. 

זום – למתעניינים במסע לפולין 
מפגש פרונטלי – בבית תנועת המושבים בתל אביב 

סמינר כולל לינה, בחיפה 
זום – מפגש שיגור – תדריך לקראת המסע

המסע לפולין 
מפגש פרונטלי - סיכום המסע בארץ

26.1.2023
20.2.2023
9-10.3.2023
23.4.2023
5.5.2023 – 30.4.2023
22.5.2023

תהליך "תנועה במסע" כולל:

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות ללירז רם - רכזת אגף חברה וקהילה, 
 liraz@tmoshavim.org.il בטל' 050-4408680  או בדוא"ל

שלכם,

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

ומשמעותית. 

קובי שמואל
מנהל אגף חברה וקהילה

תנועת המושבים

עידית תדהר
מנהלת בני המושבים 


