
 

  

 

  ה"תשע שבט' א
 2015 ינואר 21

  

  האנז"ק בשפלה  פרשיבעקבות  –) 2015( 3הנדו	: סיור מס' 

  מלחמת העול� הראשונה

  2015בפברואר  12ע"ה, יו� חמישי, כ"ג שבט תש

  

באר שבע. את בריטיי� ) וכוחות ניו זילנדי%האנז"ק (כוח המשלוח האוסטרליכבשו כוחות  31.10.1917בתארי� 

, פרצו הפרשי! יעד זהע! כיבוש תל חולייפה (להב). הכוח המשות  המשי� צפונה וכבש לאחר קרב קשה את 

  . עזהבאזור  גרמני% הטורקיללכוד את הכוח  במטרה יבנה ואשדודבדהרה לכיוו%  האנגלי� והאנז"ק

ולחזק את ההגנה על  הירקו	החלו בסדרת קרבות בלימה על מנת להספיק להשיג כוחותיה! אל מעבר  הטורקי�

אל מושבת  אנגליה. סיפורנו מתרחש בזמ% קורות מאורעות אלו. בהתקדמות! צפונה, הגיעו כוחות ירושלי�

א� ! אוכלוסייה אירופאיתהיתה הפע! הראשונה בה נפגשו חיילי! אלה ע! ), זו קטרה( גדרההבילויי! הקטנה 

. את סיפור המפגש בי% רחובותלמושבה הגדולה הכוחות האוסטרליי! כאשר נכנסו הגדולה יותר היתה הפתעה ה

  שחלק! ג! דיברו אנגלית. אירופאי! פגשו אנשי! לא החיילי! שמזה שלוש שני! מאז עזבו את בית!, 

לנס ציונה הכורכר, נכנסו רכסי צפונה, כבשו את  יבנהדר� מישור החו  מכיוו%  זילנדי�%הניוקדמו במקביל, הת

. כוחות אחרי! )נס ציונה( באנדרטה הניו זילנדית שבגבעת מיכאל. אנו נבקר יפווהמשיכו בהתקדמות! לכיוו% 

  . נצר סירניבתחומי קיבו+ ! , היובחווה הגרמנית של שפו	התמק!  גנרל אלנבי –והמפקד  רמלה ולודכבשו את 

שחזתה בעיני רוחה את  יהודיתהאוכלוסייה הובי%  המשחררי�הסיור יתמקד בנקודות ההשקה שבי% הצבאות 

  . במוזיאו	 באר יעקבעל מרחב העלילה, נסיי!  מתל יבנהנפתח בתצפית ביאת המשיח... 

  

  הדרכה 
  רחובות ונס ציונה –גב' רחל רוגל 

  סיפורה של חוות שפו	 –אדר' גיל גורדו	 
  מנהלת מוזיאו	 באר יעקב –גב' פנינה ערוסי 

  מנהל הסיורי�  –עודד גטרוייר  –ליווי 
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  פ%)(רחוב שו ירושלי�יציאה מתיאטרו% 

  על פי תיאו! מראש בלטרו	 וב	 שמ	איסו  

איסו  בתל אביב, במקו! הקבוע, תחנת אגד אחרונה על דר� נמיר לכיוו% צפו%, ליד חניו% 

  בתחנת הרכבת ארלוזורוב. "חנה וסע"

  לתל יבנהנסיעה 

  תל יבנהסיור בתצפית 

  ברחובותסיור 

   באנדרטה הניו זילנדית בגבעת מיכאלביקור 

  פו	בחוות שביקור 

   בבאר יעקבביקור 

 נסיעה חזרהסיו! הסיור ו

  

  לידיד. ) 180לחברי עמותה,  ) 150מחיר הסיור: 

  

  :הרשמה

  

  oded@shimur.org.il    3689605/052 / עודד גטרוייר 

    yaels@shimur.org.il 3412872/052 –נייד   5086624/03  / יעל פלד 

  ליצירת קשר בשעות העבודה המקובלות.

 

  :אמצעי תשלו�

 כרטיס אשראי •

  שיקי! לפקודת "מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל" •

  

  מזו% קל ושתייה.  מטריה, נא להצטייד בנעלי הליכה נוחות, כובע, 

  

  שנה לפטירתו של יגאל אלו	 35בסימ	  ,הסיור הבא

  ז' אדר, תשע"ה 26.2.2015תקיי� ביו� ה' י

 ד"ר אסתר ינקלבי+ –הדרכה 

  

  

  

 

  בברכה,          

  הכ"ד%עודד גטרוייר

  מנהל סיורי העמותה

 

 

 


