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 ארבע ל מקרית"ז ויפת לאה בת אילנה, אני
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 ישראל ארץ
 רבת, שבילים רבת, נופים רבת ארץ חושים; שיכרון של במסע הלכנו שבשביליה ישראל ארץ לכבוד

 . פייו רבת, פריחות
 .    ובהר בבקעה יוצאים, ותהומות עיינות, מים נחלי ארץ לכבוד
 עצביה אבל נחושת הרריה אשר ודבש, שמן זית ארץ; ורימון ותאנה וגפן, ושעורה חיטה ארץ לכבוד
 .ברזל

 הזה המיוחד השביל ולכבוד הזאת הארץ שבילי לכבוד
 ישראל מדינת ולתפארת

 
 

 לחמישה וסבתא שהלשלו אימא ,מכרמיאל דקל דפנה, אני
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 החזון
 בנופי המשותפת הצעידה שמחת עם יחד, זיכרון של חוויה שהוא במסע הנופלים הנצחת חזון לכבוד

 .הארץ
 . ולמפריד למחלוקות מעבר, ביחד שאפשר" ישראל בשביל נפגשים" מסע של החזון לכבוד
 החברה רובדי מכל קבוצות  בין מקרב ושיח רגש, שרג, היכרות בו שיש, מפגש שהוא מסע לכבוד

 . שונות מסיבות להם זמינים אינם ונופיה ישראל ששבילי אלה גם, הישראלית
 שנותרו היחידים הערכים אחד הוא הנופלים שהנצחת במדינה המשותף וחיפוש השונה קבלת לכבוד

 .בקונצנזוס
 ויהודית. ישראלית תמורש ובבסיסו לב תום בו יש, מציניות חף חזון לכבוד
 למציאות שהפך הזה המיוחד המסע חזון לכבוד

 ישראל מדינת ולתפארת
 
 

 מאוסטרליה לסקי לבית ואילנה דניאל בת שרון, אני
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 ישראל בשביל הנפגשים
 ןסרוטוני ומפרישים אנדורפינים משחררים, שלם מסע או אחד יום, בהתלהבות ההולכים לכבוד

 .שלנו הטוב הרוח במצב שתומך
 .כעיזים במדרונות ומדלגים בעליות בזהירות המטפסים לכבוד
 ומהחברותא מהאתגרים ליהנות מפסיקים לא, מזריחה, משקיעה, הפריחה מיפי המתבשמים לכבוד

 . ישוב שאר ועד מאילת ולפרגן ולהתפעל
 השנים את סופרים לא שכבר אלו ולכבוד, השביל לטובת הודו את שדחו הצעירים המטיילים לכבוד

 ...צעירים ונשארים החורקות לעצמות מנוח ולתת הבלויות הנעליים את לתלות וממאנים
 .ונוער ילדים, תינוקות: ואוהדיו השביל משתתפי של הבא הדור את המטפחים הצועדים לכבוד
 טואלט נייר משאירים ולא בבוקר מוקדם בשטח מתעוררים, בלילה לפיפי מסתור המחפשים לכבוד

 בדרך אחרת אשפה וכל
 ישראל מדינת ולתפארת

  



 לתשעה וסב לארבעה אב ,לציון מראשון שהם ומרים נחמיה בן שהם אמנון, אני
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבד

 היום סוף ומפגש השיח מעגלי
 .  בסדנאות נלהבים צועדים עם בצוותא המפגש לכבוד
 . הישראלית החברה שבליבת תבשאלו שעוסקים היומיים הדפים לכבוד
 .  ומקורית מרגשת עשייה על לספר היום בסוף אלינו שחברו המיוחדים האנשים לכבוד
 .בחברה מיוחדות קבוצות עם אמצעיים הבלתי המפגשים לכבוד
 .המלמד ומהשיח היום מסדר כחלק מעניקות שהסדנאות, בצל עדיף, לרגלים המנוחה לכבוד
 .ניתהתכ שהביאה הרוח שאר לכבוד

 ישראל מדינת ולתפארת
 
 

 מיבנה כהן וציפורה מוני בן חגי אני,
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבד

 המתנדבים
 את עצמם על לקחו ושלולא המארגנים, ולעזרת הצועדים לטובת מועילות משימות עצמם על שלקחו

 .אותן לוקחים אחרים מתנדבים היו הללו המשימות
 .המאסף ולכבוד כולם בראש ההולך לכבוד
 . חלילה וחוזר אותם ומציב אותם והאוסף השלטים מציב לכבוד
 . בידע  והעשירו שסיפרו המדריכים לכבוד
 . הדרך תפילת וקורא הטרמפים ואחראי והמסיעים הרמקול ונושאי הצלמים לכבוד
 .למחרת והבוקר הערב לארוחת הכספים אוספי ולכבוד, הטואלט נייר מפגעי הטבע שומרת לכבוד
 .שלפניו המסעות ובכל העשור במסע ובאהבה, לאות ללא, בהתמדה יד שהושיטו אלו כל דלכבו

 ישראל מדינת ולתפארת
 
 

 מעצמון איטר לבית ומרב אשל אבנר בת אשל נועה, אני
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 האוכל
 קיבתו. על צועד שהמסע ידוע שהרי
 .כשמסיימים ובערב שיוצאים לפני בבוקר פים"הרס שמכינים החם המשקה לכבוד
 ...מרק, סלט, טחינה – הערב בארוחת הקבוע התפריט לכבוד
 חנה. של והזלוביה דוד של השקשוקה לכבוד
 . המטבח מתנדבי של הדמיון כיד מצוינות במנות ערב מדי יכולתם שהוכיחו המהוללים השפים לכבוד
 . והמערבבים המבשלים פיםהמקל, החותכים לכבוד, הכשרות ואחראית המטבח אחראית לכבוד
 ....חלבה תמרים, ופלים – בדרך הכיבודים לכבוד
? טבעונית – האולטימטיבית התזונה על אישית פילוסופיה בשביל שמגבשים הצועדים לכבוד

 ? כשרה? צמחונית
 .למסעדה לפעמים שמבריזים ואלו שמרזים ואלו שמשמינים אלו לכבוד

 ישראל מדינת ולתפארת
 
 

 קטיף בגוש טל מגני הינוך ודב רחל בת חרות אני,
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 מדור דני
 ואת ההליכה קצב את שמכוון, במקצועיות הנתיבים את שקובע, והיחיד האחד השביל מלך לכבוד

 .דבר יישק פיו ועל מים לשתות ושוב שוב מזכיר, ההפסקות זמני
 .החזאי עם האישיים הקשרים ובעל והמבצע המתכנן, דני לכבוד
 . האורנים על מיוחדת בהרחבה ומסביר שבדרך מה על מעניינת אינפורמציה שתורם, דני לכבוד
  דני של שמו על שנקראים מדור ונחל מדור גבעת לכבוד

 ישראל מדינת ולתפארת



 מירושלים קורנבלוט לבית וריטה אהרן בן( ינסקי'גרודז) גרוד מייקל אני,
 דלכבו זאת משואה להדליק מתכבד

 ויוסי רעיה
 .  יתפקד שהכול ודואג המסע של התפעול בחוטי שמושך, המבצעים קצין, יוסי לכבוד
 .  האירועים את ונחישות ברגישות שמובילה. הכול על שורה שרוחה, המסע רבנית, רעיה לכבוד
 . שנה אחר שנה מחודשת התגייסות הדורש במסע לאבי ההנצחה בחירת לכבוד
 .בעיניים ואור רחב חיוך עם נריםהאפ של מנהיגותם לכבוד
 את שמרכיב הגלויות בקיבוץ והומניסטיים חברתיים לערכים ימני סמן ויוסי רעיה של היותם לכבוד
 . ישראל מדינת
 .עולמם מתפיסת כחלק, לם....כוווו את הזה במסע לשתף בחירתם לכבוד
 :גלבע אמיר של במילותיו היום פתיחת לכבוד

  בבוקר אדם קם "פתאום
 , ללכת ומתחיל עם הוא כי מרגישו

  שלום" הוא קורא בדרכו הנפגש ולכל
 ישראל מדינת ולתפארת

 
 

 תקוה מפתח מרגלית ל"ז ושרה יהודה בן אברהם אני,
  לכבוד זאת משואה להדליק מתכבד

    הזיכרון
 , המסוקים לאסון חבריו 72-ו אֹפנר אבי ר"סמ לכבוד
 במערכות לנופלים היומי הצעידה קטע את מקדישים אנו בו לטקס בוקר מדי הצועדים כל כינוס לכבוד
 . הטרור ובפיגועי ישראל
 ."החיים את לנו ציוו"ו שנפלו חברים, הורים, אחים, בנים של וההנצחה הזיכרון לכבוד
 זיכרונות של חיוך עם יחד העין בקצה דמעה עם ,ובעצב בגעגוע לזכור שמאפשרים, החיים לכבוד

 עמנו. שנשארו נעימים
 בליבם והזיכרון בשביל הצועדים לכבוד

 ישראל מדינת ולתפארת
 
 

 לציון מראשון קרדש לבית ובתיה צבכר יחזקאל בת וייס ורדה אני,
 לכבוד זאת משואה להדליק מתכבדת

 העשור מסע
 .שנים 10 במשך למסע שותפים 30000-וכ בשביל הליכה ימי 400-כ לכבוד
 . עליהם צעדו רבות שרגלים שבילים מ"ק 10000-כ לכבוד
 נעליים המון לכבוד, התצפית ונקודות והגבעות ההרים לכבוד, והזורמים החרבים הנחלים לכבוד

 .וריקודים ושירים וסדנאות בלויות ומעגלים
 הכרבולת אגדות את מספרים בהם פסח סדרי ועשרה פורים מסיבות 10, לימוד דפי 400 לכבוד

 ... יום 40 במשך ובהר בעמק, במדבר וההליכה
   בשביל. שנרקמו חתונות 10-וכ גשם ימי 40-כ לכבוד
 ... הותרנו ולא שבענו מהם ,מרק ליטר 40000 לכבוד
  שלם עשור לאורך המסע את ואיפשרו שנאספו התרומות לכבוד

 .ישראל מדינת ולתפארת
 
 
 
 
 
 
 


