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לרגל יום העצמאות ה 73-של מדינת ישראל ,ביוזמת המועצה לשימור אתרי מורשת ומשרד התרבות והספורט ,ייפתחו
ללא תשלום 73 ,אתרי מורשת ,שמספרים את סיפורה של הארץ על פני ציר זמן ארוך במיוחד ,מראשית הציונות ,דרך
ימי המנדט הבריטי ,מלחמת העצמאות ועד היום.
אתרי המורשת פזורים ברחבי הארץ ומציגים את הדברים הייחודים ביותר ,שאי אפשר לראות במקום אחר ובמקום בו
הם התרחשו :תצוגות נשק ,מזכרות היסטוריות ,פריטי לבוש אותנטיים ,חפצי ראשי הממשלה ,קרונות רכבת עתיקים
ומשוחזרים ,תעלות ובונקרים ,כלים משוריינים ,סרטים דוקומנטריים ועוד .המבקרים שיגיעו ביום העצמאות יוכלו
להיכנס לסליק אמיתי ,לצפות במיצגים אורקוליים ,להתלבש בבגדים של פעם בפינות צילום מאובזרות ,להשתתף
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בחידונים ובמשחקים לכל המשפחה ,לצאת לסיורים מודרכים ומומחזים ,להשתתף במעגל ריקודי עם ,לצפות בהצגות
לכל המשפחה ,ליהנות מפעילות חתימה על מגילת העצמאות ,מתצפיות מרהיבות מראשי מצודות ומעל בתי כנסת
עתיקים ,ממשחקי חשיבה ומשחקים אינטראקטיביים ,סדנאות יצירה ועוד פעילויות רבות.

חוגגים עצמאות במוזיאון ראשל"צ .צילום באדיבות מוזיאון ראשל"צ
זו הזדמנות נהדרת להכיר את האירועים שעיצבו את הקמת מדינת ישראל ,את הקשיים שבדרך ,את המאבק נגד תנאי
השטח והיעדר המים ,נגד האיומים מבפנים ומבחוץ ,והקרבות הקשים.

אתרי המורשת שייפתחו ללא תשלום ביום העצמאות
דרום :ניצנים  -יד לאשה הלוחמת ,המוזיאון הפתוח  -נגבה ,צריף בן-גוריון בשדה בוקר ,מעוז מול עזה  -קיבוץ סעד,
מרכז ג'ו אלון ,מצפה רביבים ע"ש יוסף וייץ ,אתר הראשונים בנגב  -רוחמה ,מצודת יואב ,המרכז להנצחת חיילי אנז"ק
בבאר שבע ,מתחם הקטר  70414בבאר שבע ,בארות בנגב בקיבוץ עלומים ,הגדת חבל ימית ,אתר קרב תש"ח  -יד
מרדכי ומרכז קטיף בניצן.
ירושלים והסביבה :מוזיאון חצר הישוב הישן ,גבעת התחמושת ,בית ילין במוצא ,מרכז מורשת גוש עציון – כפר עציון,
מוזיאון מגדל דוד ,מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים ,מרכז מורשת מנחם בגין ,בית לוי אשכול ,בית ש"י עגנון ,בית
הכנסת החורבה ובית הדסה  -חברון.
תל אביב והמרכז :מוזיאון הפלמ"ח ,בית בן-גוריון ,מכון ז'בוטינסקי ,בית יוסף באו ,מרכז מבקרים שרונה-הקריה,
מוזיאון האצ"ל ,מוזיאון ה"הגנה" ע"ש אליהו גולומב ,מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן )'יאיר'( ,מוזיאון האצ"ל בתש"ח,
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,מרכז המבקרים של בנק ישראל ,מוזיאון חוסמסה חולון ,מרכז מבקרים מקוה ישראל,
מוזיאון ראשון לציון ,מכון איילון ,מוזיאון העיר נתניה ,מוזיאון בית הגדודים ובית ראשונים הרצליה.
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מחנה מעפילים עתלית .צילום יוסי זמיר
צפון :מוזיאון בית השומר בכפר גלעדי ,חצר תל חי ,בית זינאתי  -מורשת יהודי פקיעין ,אתר השחזור מושבת הראשונים
ראש פינה ,מוזיאון "בית המאירי" ,בית יגאל אלון בגנוסר ,חצר כנרת ,חוויית נהריים בגשר הישנה ,מערת הפלמ"ח,
הסליק בנהלל ,מוזיאון העמק ,בית חיים שטורמן ,חומה ומגדל  -קיבוץ חניתה ,רכבת העמק בכפר יהושע ,מחנה
המעפילים עתלית ,מוזיאון אוצרות בחומה ,מוזיאון אסירי המחתרות עכו ,מוזיאון העלייה הראשונה בזכרון יעקב,
מוזיאון "הח'אן" חדרה ,בית פיינברג בחדרה ,מוזיאון העיר חיפה ,המוזיאון הימי הלאומי ,מוזיאון אצ"ל בשוני ומוזיאון
ההעפלה ,מוזיאון הרעות במצודת כח ומשטרת נהלל ההיסטורית ,המוזיאון הצ'רקסי ,המשכן לאומנות  -עין חרוד,
המרכז למורשת הצ'רקסית ,יגור זה סיפור  -מרכז המבקרים והסליק הגדול ,מוזיאון המייסדים – מעלות וכפר מסריק -
סוד הפלא הקיבוצי.
מורשת בעצמאות ב 73-אתרי מורשת ברחבי הארץ ,מצפון ועד דרום
חג העצמאות ,יום חמישי ,ג' באייר תשפ"א 15 ,באפריל 2021
ההרשמה מראש ובהתאם לתנאי התו הסגול
פרטים מלאים באתרwww.shimur.org :

מוזמנים גם לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו ‘טיול משפחתי בארץ ובעולם’
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