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במשעולים בין דגניה לימינו
100 שנות קיבוץ - והחברה הישראלית

מסע חווייתי של התחדשות, שיח וזכרון - בנופי הארץ ובשאלות העומק 
של החברה הישראלית - לזכרו של סמ"ר אבי אפנר וחבריו שנפלו באסון 

המסוקים ולזכר כל הנופלים במערכות ישראל ובפיגועי הטרור

www.avi-beshvil-israel.org.il
הרשמה, הנצחה ופרטים על המסלול באתר:

באחריות צוות המסע )לנרשמים מראש(: אבטחה, עזרה ראשונה, 
השלמת מים, החזרת הנהגים לרכבם, הסעת הציוד הכבד. 

באחריות המשתתפים: נסיעה לנקודת ההתחלה ומנקודת הסיום, 
אוכל ומים, לינה.

מס' טלפון לבירורים בעת המסע: 054-2233809

הצטרפו אלינו למסע מיוחד, המשלב בין: התחדשות דרך לימוד 
מקורות יהודיים וישראליים והכרות עם תפיסות עולם שונות; שיח עם 

אנשים מכל גווני הקשת החברתית בנופיה המדהימים של ישראל; 
זכרון של חללי אסון המסוקים, מערכות ישראל ופיגועי הטרור.

כל בוקר יפתח בטקס קצר עם ציון שמות הנופלים שלזכרם יוקדש 
המסלול היומי. בכל יום תתקיים סדנת לימוד בנושאים שעל סדר יומה 

של החברה הישראלית, ובה יתאפשר דיון בין המשתתפים. כל יום 
יסתיים במפגש עם אישיות מחיי החברה, 

הרוח או התרבות הישראלית - מפגש 
המסכם את היום ופותח חלונות נוספים.

למי מיועד המסע?
למבקשים להנציח בדרך יחודית את 

יקיריהם שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי 
הטרור )בקשה להנצחה דרך ההרשמה באתר(; 

למחפשים מפגש משמעותי ומאחד עם אנשים, מקומות ונופים - 
דרך הרגליים, הלב והנשמה. ניתן לבוא כיחידים, משפחות וקבוצות. 

ניתן להצטרף ליום אחד בלבד, למספר ימים או לכל המסע.

במשעולים בין דגניה לימינו...
המסע השנה יתקיים בסימן 100 שנות הקבוץ והשפעתו על החברה 

הישראלית בכל תחומי החיים. נצעד בעקבות ראשונים ומייסדים, כמו 
גם קהילות ומרכזי התיישבות שנולדו מהמפעל המקורי. נפגוש מגוון 

אנשים ומקומות, ונבדוק האם הערכים של פעם עדיין מדברים אל 
החברה שלנו. נלך לאורכה של הארץ עם החוויות, השירים והמורשת, 

נתוודע אל מקומות, אירועים ואנשים השוזרים את קורותיה, 
תרבויותיה ומסורותיה של ארצנו. במספר מקומות נרד מתוואי השביל 

כדי לכבד אנשים, מפעלים, מקומות וקהילות, המייצגים את העשייה 
המגוונת המתקיימת בארצנו.

המסע הוא המשכו של מסע אב"י )אפשר ביחד( בשביל ישראל,
ביוזמת צו פיוס, המדרשה באורנים והחברה להגנת הטבע.

הרשמה, הנצחה ופרטים: 

www.avi-beshvil-israel.org.il

המסע אינו כרוך בתשלום. אנו מצפים ומאמינים שתרומה מכל צועד 
)לפי יכולתו( תסייע לנו במימון עלויות המסע. 

הרשמה, הנצחה ופרטים על המסלול באתר:

הצטרפו אלינו ליום אחד או יותר
לצעדה, לחוויה, ללימוד ולמפגשים המרתקים!
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מאילת עד שאר ישוב
28.2.11 כ"ד אדר א' - 28.4.11 כ"ד ניסן



שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

5.3  כ"ט אדר א'4.3  כ"ח אדר א'3.3  כ"ז אדר א'2.3  כ"ו אדר א'1.3  כ"ה אדר א'28.2  כ"ד אדר א'

שבת שביל**     תמנע *** נחל רחם*** מצפה עמרם*** קניון שחורת*** אילת

12.3  ו' אדר ב'11.3  ה' אדר ב'10.3  ד' אדר ב'9.3  ג' אדר ב'8.3  ב' אדר ב'7.3  א' אדר ב'6.3  ל' אדר א'

***  קניון ברק*** קניון ורדית** מעלה זוגן** שחרות*** מעלה מלחן

19.3  י"ג אדר ב'18.3  י"ב אדר ב'17.3 י"א אדר ב' תענית אסתר16.3  י' אדר ב'15.3  ט' אדר ב'14.3  ח' אדר ב'13.3  ז' אדר ב'

מוצאי שבת: פורים בדימונה** ממשית**      הסנפיר הגדול***            כרבולת**     נחל צין**    עין עקב**    שדה בוקר

26.3  כ' אדר ב'25.3  י"ט אדר ב'24.3  י"ח אדר ב'23.3  י"ז אדר ב'22.3  ט"ז אדר ב'21.3  ט"ו אדר ב' שושן פורים20.3  י"ד אדר ב' פורים

**     דרך בורמה**     כסלון**     סטף**       ירושלים*** ראש זוהר** פורים בדימונה

2.4  כ"ז אדר ב'1.4  כ"ו אדר ב'31.3  כ"ה אדר ב'30.3  כ"ד אדר ב'29.3  כ"ג אדר ב'28.3  כ"ב אדר ב'27.3  כ"א אדר ב'

** אלונה**      זכרון יעקב** נחל אלכסנדר** חוף הים**      תל אביב

9.4  ה' ניסן8.4  ד' ניסן7.4  ג' ניסן6.4  ב' ניסן5.4  א' ניסן4.4  כ"ט אדר ב'3.4  כ"ח אדר ב'

** נהריים** כוכב הירדן**    מולדת** מרחביה** עמק יזרעאל** רמת מנשה

16.4  י"ב ניסן15.4  י"א ניסן14.4  י' ניסן13.4  ט' ניסן12.4  ח' ניסן11.4  ז' ניסן10.4  ו' ניסן

**     בקעת נטופה**     מצפה נטופה**     ארבל**     כנרת**     עמק הירדן

23.4  י"ט ניסן  ד' חוה"מ22.4  י"ח ניסן  ג' חוה"מ21.4  י"ז ניסן  ב' חוה"מ20.4  ט"ז ניסן  א' חוה"מ19.4  ט"ו ניסן  פסח18.4  י"ד ניסן  ליל הסדר17.4  י"ג ניסן

** שביל הגולן**     שביל הגולן**     שביל הגולן

28.4  כ"ד ניסן27.4  כ"ג ניסן26.4  כ"ב ניסן  מימונה25.4 כ"א ניסן שביעי של פסח24.4  כ' ניסן ה' חוה"מ

** שאר ישוב - סיום** כפר בלום** ירדן/חולה
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במשעולים בין דגניה לימינו
100 שנות קיבוץ והחברה הישראלית

www.avi-beshvil-israel.org.il

*  עממי          **  רגיל          *** מיטיבי לכת             כולל עליה                מתאים לנכים                               ימים בהם לא צועדים        סימון מסלול בקו תחתון: מסלול בן יומיים – אין יציאה וכניסה ביניהם
שעת היציאה בין 7:00-6:30. שעת הסיום בין 17:30-16:30, בימי שישי לפחות 3 שעות לפני כניסת השבת. ייתכנו שינויים - יש להתעדכן מדי יום על פרטי המסלול באתר. 

הרשמה, הנצחה ופרטים על המסלול באתר:


