אנדרטת השואה

מתחם האנדרטה תוכנן ע"י הפסל ד"ר דוד כץ .המתחם מעביר
את תחושת ההזדהות והחוויה האומנותית בצד הצגת ידע
היסטורי על תקופת השואה והגבורה.
האנדרטה מורכבת ממוטות ברזל שחור בצורת פסי רכבת,
המתכנסים לתוך  6ארובות לא זהות בגדלן המסמלות את
הגילים השונים של הנספים .פסי הרכבת אינם מקבילים אלא
מתכנסים לנקודה אחת -אש התמיד .הרעיון מאחורי המבנה:
נכנסים דרך השער ,על פסי הרכבת ויוצאים דרך הארובות.
בסיס האנדרטה -הריצוף יוצר צורה של מנורת שבעת הקנים.
לפסל נבחר ציטוט מהשיר "מכל העמים" של נתן אלתרמן.
"בבכות ילדינו בצל גרדומים את חמת העולם לא שמענו"...
מסביב משטחי פרחים צהובים המסמלים את הטלאי הצהוב.
בחלק האחורי מצויה מפת ההשמדה מבטון .על כל מדינה
מצוין מספר הנספים .למדינות אירופה ישנם גבהים שונים על
המפה ע"פ מס' הנספים בכל מדינה.התבליט הכי גבוה שייך
למדינה יוזמת ההשמדה -גרמניה.

האנדרטה ללוחמים
היהודים בנאצים

פארק הזיכרון לשואה -ראשון לציון

במערב ראשון לציון ,בשכונת כרמים,
ממוקם פארק הזיכרון.
הפארק כולל  3אנדרטאות שונות :אנדרטת
השואה ,האנדרטה לזכר הלוחמים היהודים
בנאצים ואנדרטת התקומה.
אנדרטת השואה

אנדרטת התקומה

מפת פארק הזיכרון

שד' חסידי אומות העולם

לאורך הרחוב מוצבות  34קוביות מתכת ,המסמלות
את המדינות שתושביהן הצילו יהודים בזמן השואה.
על כל קובייה ישנו מספר "חסידי אומות העולם" של
אותה מדינה .על כל קובייה ישנה לוחית מתכת ועליה
מספר שונה .השינויים שחלו במספרים ,נעשו במשך
השנים כשהתגלו "חסידי אומות עולם" נוספים
באותה מדינה.
בסוף השורה ישנה קובייה אחת שחורה שעליה
"סימן שאלה" ,המסמל את השאלה "למה?"
המבקרים יכולים לנסות ולענות על שאלות כמו:
"למה" הם סכנו את חייהם להצלת אנשים אחרים?
או" ,למה" כ"כ הרבה מצאו את מותם?

אנדרטת התקומה
פסל מתכת זה ,הממוקם על גבעת דשא ,נמצא בדיוק
ממול אנדרטת השואה.
הפסל הוא בצורת ה"מנורה" ,סמל מדינת ישראל.
בפסל סדרה של תבליטי דמויי מתכת ,המתארים את
השלבים שהביאו להקמת מדינת ישראל .לצידם
ישנם תבליטים המתארים את ההיסטוריה של ראשון
לציון ,המושבה הראשונה בישראל.
התבליטים מופיעים בסדר כרונולוגי ומקשרים בין
ההיסטוריה של ראשון לציון ,להיסטוריה של מדינת
ישראל.

האנדרטה לזכר לוחמים היהודים
בנאצים
הפסל העשוי מאבן גיר מקומית,ממוקם בראש
גבעה קטנה ,מכוסה דשא 5 .דמויות שונות
מסותתות באבן :חייל ,פרטיזן ,פרטיזנית ,נערה
ולוחם פצוע .הדמויות ניתנות לזיהוי ע"פ מספר
מאפיינים כמו-כובע ,נשק או גילם.
הפסל מעובד בגסות ואינו מלוטש ,על מנת
להדגיש את כוחם של הדמויות.
הלוחם הפצוע ,התמוטט כשהוא עדיין אוחז
בנשקו.
השביל המוביל אל הפסל ,מקיף אותו ומאפשר
למבקר לראותו מכיוונים שונים.

