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אנו מתכבדים להזמין את כולם להצטרף למהלך לאומי חברתי שמחדש מסורת ישנה חדשה ,בו
צועדת כל החברה הישראלית ביחד בדרך לירושלים.
הצעדה נועדה לכולם ,דתיים ,חילונים ,חרדים ,ערבים דרוזים ,עולים ,וותיקים ,צעירים,
תנועות נוער ,ומבוגרים בקיצור כולם!
להובלת הצעדה חברו עשרות ארגונים שונים בישראל שנמצאים ברשת "מתחברים" ובראשם מרכז
המועצות האזוריות שמוביל את הצעדה.
מהלך הצעדה במשך יומיים:
לאורך הצעדה ,כמו בשנה שעברה ,אנו נתארח בסוכות .כל סוכה תזמין אותנו להתארח ולנוח
ולהיפגש ולהכיר ולהתחבר לקבוצה שונה וייחודית בחברה הישראלית .מנסיון שנה שעברה זוהי
חוויה מעצימה ביותר (ראו סרטון ביו-טיוב "מתחברים בדרך לירושלים").
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בערב נגיע כולנו לחניון חרבת סעדים שם נלון באוהלים ובשקי שינה.
כולנו יחד ,נאכל ,נצפה בהופעות של קבוצות שונות בחברה בישראל כמו גם נשיר ביחד סביב
מדורה .כשנתעייף נישן זה לצד זה ולמחרת נקום ונצעד במעלה הדרך לירושלים.
בכניסה לעיר ירושלים ,נתארח בבתי משפחות בשכונות שונות בעיר שיפתחו את בתיהם למפגש
ושיח והכרות איתם ועם העיר ירושלים.
בסיום הביקור ,נתכנס כולנו בהר הרצל למפגש סיום מרגש ופיזור הביתה.
סוג ואורך המסלולים:
היום הראשון 01.01.02
מסלול מיטיבי לכת אטרקטיבי ואתגרי שיוצא ביום הראשון מבר גיורא ומגיע בערב לחברת סעדים
( 09ק"מ).
 2מסלולי משפחות (קצר 2-ק"מ ובינוני 8-ק"מ)  .שני המסלולים הינם מעגליים
מסלול לאנשים עם מוגבליות כולל מסלול מוסדר לכיסאות גלגלים 0.1-ק"מ.
ביום השני 02.01.02
הראשון  8ק"מ כולל העליה לירושלים
השני  9ק"מ והקפצה של העליה להר הרצל בהסעה שלנו.

מהלך ישראלי חשוב זה והלוגו שלו-מתחברים בדרך לירושלים ,הינם שילוב של שלושת המטרות
של הצעדה שהן חיבור ביננו ,חיבור לירושלים וחידוש מסורת לאומית חברתית.
אתם מוזמנים לארגן קבוצות של נוער ומבוגרים ולתכנן ולהירשם לצעדה מראש.

סרטון הצעדה מסוכות :4101
https://www.youtube.com/watch?v=B_aDxCsaw2w

שמוליק ריפמן -יו"ר מרכז המועצות האזוריות.
אלי אסקוזידו -ראש המועצה נחל שורק.
רם שמואלי ,תא"ל במיל .מייסד ויו"ר רשת 'מתחברים  -בונים עתיד ביחד.

"מתחברים  -בונים עתיד ביחד"

http://www.meetchabrim.org.il

