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אם ישנו קשר בין ראש השנה ויום ה
שהכל  או  הסוכות  לחג  הכיפורים 
לקשר  אפשר  כיצד  שהרי  מקרי? 
את ימי הדין אל חג האסיף שבעיקרו שמחה 

וחגיגת טבע לעת סיום העונה החקלאית?

חג  רק  אינו  הסוכות  חג  כי  היא  התשובה 
חקלאי. יש בו גם יסודות רוחניים הקשורים 
חג  הקודמים.  במועדים  שעברנו  לתיקון 
מועדי  שאר  של  ההמשך  הינו  הסוכות 
תשרי, אחרי התיקון של יום הכיפורים, שבו 
חזר העולם לשורשו, שב העולם למקורו, 
הכיפורים.  ביום  וטהור,  לבן  הופך  והכל 
של  תיקונו  את  מהווה  גם  הכיפורים  יום 
ניתנה התורה  חטא העגל, ביום הכיפורים 

לישראל, עד אז חלו עיכובים. אנחנו חוגגים 
הכבוד,  ענני  החזרת  את  הסוכות  בחג 
לעולם  שירדה  החדשה-ישנה  הקדושה 
ונכנסים  לישראל,  התורה  נתינת  בעקבות 
אל תוך הסוכות. לכן, חג הסוכות לא בניסן 
אלא בתשרי שבו חזרו ענני הכבוד לאחר 
נתינת לוחות שניים ביום הכיפורים. חוגגים 
כולנו את חג הסוכות בסוכה בעלת דפנות 
מחוזק.  ולא  זמני  לסכך  ומתחת  רעועים, 
הסוכה בנויה דרך עראי מחומרים טבעיים, 
מעולם  העליונה  הקדושה  של  הירידה  כי 
המנותק  הכיפורים  יום  של  האצילות 
הגורן  בפסולת  החיים  אל  החיים  מדרכי 
אין  בסוכה  הסוכה,  את  שמרכיבה  והיקב 
ממש  לא  והסוכה  דפנות  ארבעה  אפילו 
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6 שנים לפטירתו 
יש"עמדה

על החג סוכות

קדושה שבטבע 
הרב חיים רטיג
ראש ישיבת בינות ברעננה ומרבני צהר

זמן שמחתנו
ברחבי הארץ הוקמו השבוע מאות אלפי סוכות לקראת החג.

בתמונה: הסוכה של משפחת שמעון בחוות גלעד

מערכת העלון 
מאחלת לכם, הקוראים, 

חג שמח!
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מה קורה

תהינו שבעת ימים 
ביש"ע
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הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל ר' אברום זצ"ל
שש שנים לפטירתו

"שאני אברהם ... שהיה זקן ויושב בישיבה"

בחורים צעירים לימים יושבים צפופים סביב 
עומדים  עוד  הלבנה  המפה  על  השולחן, 
מונחים  השולחן  ולאורך  השבת,  פמוטי 
הצעירים  הבחורים  החושן'.  'קצות  ספרי 
נולדו שנות דור לאחר מסירתו של השיעור 
הישיבה  ראש  של  הוותיק  שיעורו  ברבים, 
מדי מוצאי שבת בספר קצות החושן, בו ישב 
הרב בראש השולחן והעתיק את השמועה 
אל הדור הבא. ישבו כאן לפני שנים מעטות 
היה  לפניהם  בישיבה,  הותיקים  האברכים 
בישיבות  הצעירים  הרמי"ם  של  תורם 
ועוד.  הישיבות  ראשי  להם  קדמו  השונות, 
כשישים שנה התמיד הרב מדי מוצאי שבת, 
והלימוד,  העיון  דרכי  את  לתלמידיו  מנחיל 
את אהבת התורה ושמחתה. פורס בפניהם 
להפך  סברא,  לומר  הגדול  העונג  את 
לבנות  ולתרץ,  להקשות  השונים,  בצדדיה 

ולסתור.

ספר  בדברי  העיון  היה  השיעור  של  עיקרו 
נוסף היה לשיעור,  עיקר  קצות החושן, אך 
לא  חשוב  אך  הזמן,  מבחינת  משני  עיקר 
בהעתקת  שיעור  זה  היה  מקודמו.  פחות 
השמועה. יושב דור צעיר ומתחבר לשרשרת 
הרב  חוזר  היה  פעם  מדי  התורה.  מסירת 
לפני התלמידים על הקדמתו של הרמב"ם. 
התורה  מסירת  דורות  את  הרמב"ם  מונה 
ממשה רבנו ויהושע בן נון והלאה עד רבינא 
ורב אשי, ארבעים דורות, דור אחר דור. ושב 
בחזרה  המסורת  סדר  ומשלשל  הרמב"ם 
מפי  משה  עד  אשי  ורב  מרבינא  למעלה 
הגבורה. עומד היה הרב בדרכו על דקדוק 
רצה  מה  הרמב"ם,  של  הספורות  מילותיו 
הזו.  הגדולה  באריכות  להשמיע  הרמב"ם 
ארוכת  למסורת  השומעים  היו  מתחברים 
אשי  ורב  ורבינא  יהושע  דרך  ממשה  שנים 
אין  כבר  "אמנם  לאחרונים,  עד  והרמב"ם 
ישנם, אבל..."  וכעת רק אחרונים  ראשונים 
וכולל את כל הנאספים  ידו  מניף הרב את 
"כולנו אחרונים" כולל אף את עצמו עמהם. 

ומרב לתלמיד תמשיך מסירת התורה.

בכמה  פעם  כי  טוענים  היום  חינוך  אנשי 
הדברים  נכונים  אם  דור.  מתחלף  שנים 
הרי שדורות על גבי דורות ראה הרב סביב 
אחרים.  ואתגרים  שונים  דורות  שולחנו, 
הגיעו הם ממסגרות לימוד שונות - ישיבות 
תיכוניות כאלו ואחרות, ישיבות קטנות ואף 
ואת  עירוניים,  ומקיפים  דתיים  מתיכונים 
והראשונים,  הגמרא  אל  הוא  שאב  כולם 
והשב  החושן  קצות  של  העיון  דרכי  אל 
של  למעונו  הגיע  אחת  פעם  שמעתתא. 
בראש  העומד  חינוך  איש  הישיבה  ראש 
מוסד ידוע. האורח תמה שראה על השולחן 
אחד מספרי האחרונים הקשים לעיון, ואמר 
הרב  לתלמידים".  היום  מתחבר  לא  ש"זה 
מובטחים  והעיר:  מהאמירה,  היה  מזועזע 
אנו בתורה "כי לא תשכח מפי זרעו". הערה 
גמור  ביטחון  החינוכית.  אישיותו  תמצית  זו 
היה לו כי לימוד התורה בכל רחבו והיקפו 
זרעו'.  מפי  ישכח  'לא  ועומקו  רומו  ובכל 
האלוקית  ההבטחה  מכח  הוא  זה  ביטחון 
על  המוטלת  מהאחריות  גם  אך  בתורה, 
המחנכים. והרב, ש"זקן ויושב בישיבה" היה 

בכל ימיו, שמר על עיקרון זה. 

לארץ  להגיע  כשהחלו  בצעירותו,  כבר 
התורה  מרכזי  חורבן  על  המרות  הידיעות 
העמיס  האיומה,  השואה  בשנות  באירופה 
צעירים  חברים  עם  יחד  שכמו  על  הרב 
כמותו את האחריות שלא תשכח מפי זרעו. 
הלימוד  הגברת  של  אמנה  על  הם  חתמו 

וההתמסרות לתורה, כשבחוץ תשכל חרב.

חוזר ומדגיש הרב בשיחותיו, כי הישיבה היא 
ישראל.  לכלל  שהיה  ביותר  הקדום  המוסד 
עוד לפני שהיו לנו בתי כנסיות ולפני שהוקם 
המשכן והמקדש, "מעולם לא פסקה ישיבה 
הייתה  הישיבה  של  השפעתה  מאבותינו". 
אצלו לדבר חי ומוחשי. מצטט היה את דברי 
המיוחדת  תכונתו  על  יומא,  במסכת  הגמרא 
המיוחדות  תכונותיו  מכל  אבינו,  אברהם  של 
בחרה הגמרא להדגיש "שאני אברהם אבינו" 
עונה  הוא מתייחד?  הוא שונה? במה  - במה 
והרב  בישיבה".  ויושב  זקן  "שהיה  הגמרא 
את  מפנה  היה  הראשונים  לדברי  באהבתו 
תשומת ליבנו לאותיותיו הקטנטנות של רבנו 
מילים  שלוש  הגליון,  בשולי  המודפס  חננאל 
"ושכינה  ליבו  תשומת  את  ששבו  זעירות 
בעיניו  הייתה  השכינה  השראת  שם".  שרויה 
כה מוחשית, עד שאמר על פעם אחת ויחידה 
נוראים  ימים  של  מנחה  מתפילת  שנעדר 

בישיבה, שתפילה זו עדיין חסרה לו. 

כי מי כמוהו  פעמים רבות חשו תלמידיו 
ויושב  "זקן  שהוא  עליו  לומר  שניתן 
שכינה  אכן  כיצד  בחוש  וראו  בישיבה", 
שרויה במעשה ידיו. טרח הוא על הקמת 
מוסדות תורה חדשים, עודד וטיפח, דאג 
והתעדכן. מדי שנה לקראת  ודרבן, עקב 
יום העצמאות היה נכנס למשרד הישיבה 
ומבקש שיעדכנו אותו בנתונים הרשמיים 
של מדינת ישראל, כמה בחורי ישיבות היו 
השתא.  וכמה  אשתקד  העצמאות  ביום 
הישיבות  עולם  בהתרחבות  הוא  ראה 
שמחה גדולה ואחד משורשי הקיום של 
עם ישראל בארצו. שמחה של ממש על 
הסכום  על  ממש  של  שמחה  בחור,  כל 
הכולל, שמימות חזקיה שלא הניח תינוק 
תורה  ריבוי  היה  לא  שבע,  באר  ועד  מדן 

כפי שדואגת לו מדינת ישראל. 

שממרומי  הרב,  של  והחיונית  הנעורים  מרץ 
מתלמידיו,  מרבים  כצעיר  התנהג  שנותיו 
זכורים לרבים. פעמים רבות הביע את רצונו 
השחורות  בשערות  הלבן  זקנו  את  להחליף 
של הצעירים, חוזר והיה מדגיש "אסור להיות 
חובה  אבל  זקן,  להיות  אסור   - כן  אכן  זקן". 

להיות "זקן ויושב בישיבה".
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הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
משלימים שש שנים לפטירתו שלה  החסרונות  את  עלינו.  מגינה 

את  בונים  הם  ביחד  והקדושה,  הרוחניות 
הרוחניים  מהזרמים  בעיקר  למחסה  הסוכה 
ארבעת  גם  חיינו.  על  המאיימים  השונים 
המינים, המהווים את המגוון הפשוט והטבעי 
של צמחי הטבע, הופכים כולם למציאות של 
תשמיש מצווה, וחלה עליהם קדושה עליונה. 
בהם  יש  הסוכה  שעצי  הוא  בגמרא  הביטוי 
ימי  כל  משימוש  מוקצים  הם  ולכן  קדושה 
החג. המגוון של המצוות בחג מחבר את החג 
החקלאי הפשוט של עולם הטבע עם הקדושה 
שמחה  ישנה  הכבוד.לכן,  ענני  של  העליונה 
גדולה, "ושמחת בחגך" נאמר על חג הסוכות, 
שעברו  המיוחדת  ההשלמה  על  שמחה  זו 
במשך החודש, על הרוחניות הגדולה שיורדת 
שברשותנו.  לצמחים  אפילו  החיים,  לפרטי 
הזה. בעולם  בחיינו  המופיע  עדן  גן  מעין 

הסוכה גם מייצגת את עולם האמונה, "צילא 
כי  מתגלה  עינינו  לנגד  כי  דמהימנותא", 
לרוח יש מקום עיקרי בחיי הטבע והאלוקות 
הטבע,  של  הקטנים  הפרטים  בתוך  מתגלה 
בתוך חיי היום יום, כשאנחנו יושבים ודרים 
בתוך הסוכה ומקיימים בה את שגרת חיינו. 
שגרת חיינו הקדושה. כל שבעת ימי הסוכות 
מובילים אל שמיני עצרת, אל שמחת תורה, 
הכיפורים  יום  הגילוי השמימי של  כי לאחר 
בחג  שבטבע  הקדושה  של  הגילוי  ולאחר 
קבלת  על  לשמוח  אנו  יכולים  הסוכות 
בעצמה  התורה  גם  שהרי  מחדש,  התורה 
מורכבת משמים וארץ, מגווילי בהמה טהורה 
זה  פשוט  טבעי  גוף  גשמית.  בדיו  הכתובים 
מקבל קדושה עליונה, של תורה המאירה את 
חיינו. הכוחות הגדולים, הרוחניים, המיוחדים, 
לנו  נותנים  תשרי  במועדי  אוספים  שאנחנו 

הקר,  החורף  תוך  אל  הלאה  להמשיך  כוח 
ההתמודדות  תוך  אל  והמפחיד,  המאיים 
וגם  האינסופית עם חיי העולם הזה, הגשמי 
מהווה  הסוכה,  שלנו,  הרוחני  הבית  הרוחני. 
מאורעות  מפני  הרוחנית  ההגנה  את  עבורנו 
החורף כדי שנוכל לצלוח אותו בשלום. שהרי 
בנקודות  הקדושה  את  לגלות  חוכמה  לא  זו 
של  המיוחד  הכוח  העולם,  מעל  הגבוהות 
שבטבע,  הקדושה  את  לגלות  הוא  היהודי 
את הקדושה הנמצאת בתוך העולם, בפרטיו 
הקטנים. זו גם המשמעות של גאולת העולם 
העתידה, לתקן את החיים הגשמיים ולגלות 
בהם את הקדושה. מכוח הסוכה נוכל להגיע 
ניגאל  שבו  הגאולה  חג  הוא  הפסח,  חג  אל 
לחיינו  יחזור  הטבעי  הטוב  ועולם  מחדש 
בצורה מוחלטת ונצחית, אז נוכל לשמוח את 

השמחה האמתית של הגאולה.

בסיוע משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

מחוז לירושלים

www.gobinyamin.org.il
פרטים באתר תיירות בנימין

מוקד ארצי: 1800-34-54-54

כל אתרי התיירות והטבע בחבל בנימין פתוחים למבקרים
ראשון-שלישי, ג'-ה' חוה"מ, 22-24.9.13, 17:00–10:00
אטרקציות, הדרכות, שחקנים, נגנים, טיולים וחוויות לכל המשפחה

מיצגי•נחלת•בנימין	•
ִשיֹלה•הקדומה•-•עיר•המשכן	•
מעיינות•ואדי•זרקא	•
אקסטרים•הרים•-	•

מועדון•טיולי•שטח
מעיינות•נחל•פרת	•
יקבי•הבוטיק	•
חאן•ארץ•המרדפים	•
חוות•ארץ•בראשית	•
טרקטורונים•במדבר	•
מסלול•נחל•ִשיֹלה	•
מעיין•עטרת	•

סוכות לרשות המטיילים במסעדות, באתרים הגדולים וביישובים

קצין מטה ארכיאולוגיה

תחנות מידע בכניסות לחבל בנימין • צומת אריאל • מעבר בחורים )חיזמה( • קרית ספר. מפת האתרים והפעילות תחולק לכל מבקר!

סיורי משקפת בבנימין
סיורים•מאורגנים•לקבוצות•
ומשפחות•מכל•רחבי•הארץ

08-9712348 הורד•אפליקצית
scanlife•וסרוק

�ברכץ בית אל 02-9973875
שילה

תיירות בנימין

Land of Biblical Heroes
Binyamin Tourism

סוכות
בארץ גיבורי התנ“ך

סוכות
בארץ גיבורי התנ“ך

וסרקת בחגך!

מעיינות•ִשיֹלה•-•ֵעִלי	•
השכרת•אופניים•בִשיֹלה	•

ובטלמון•ועשרות•ק“מ•של•
סינגלים•מסומנים

מיצג•סיפורי•התנ“ך•ב‘מגדל•	•
הרואה‘•בִשיֹלה•הקדומה

מסעדות	•
מפעל•התכלת•לציצית	•

מרכז•המבקרים	•
בציון•שמואל•הנביא

החצר•התימנית	•
יער•נווה•צוף•-•טיבוע•	•

ציפורים•והפעלות•לכל•
המשפחה•החל•מ-7:00

אתר•נוה•צוף•ומעיין•מאיר	•
חנוכת•גבעת•ההליסטון	•
אתר•חלום•יעקב•בבית•אל	•
הדרכות•חינם•בכפר•הקדום•	•

בפסגות•ובגבעת•היקבים
מערות•גבעת•היקבים	•

מגדל הרואה ִשיֹלה הקדומהחדש! נפתח למבקרים

שחר כהן, חובב לנדאו
צילום: תיירות בנימין, 

מועצה אזורית מטה בנימין

כל הפעילות באתרים )לרבות סוג הפעילות, מחירים, רישוי וכיוצא בזה( הינה באחריות הבלעדית של המפעיל בכל אחד מהאתרים

על החג סוכות
המשך מעמוד השער קדושה שבטבע 
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ילדים שלנו  

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: אסף קרדש, מ. פלדמן 

צילום: תומר דואני, מרים צחי – מקור ראשון ומוא"ז גוש עציון
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי



5יש”ע שלנו \\

זהה אתהמקום

ו  
לנ

ש
ם 

די
יל

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום

ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

יהורם 
גאון

רג
לב

יט
 מ

אגו
די

ם ל
חיי

בן 
 א

די
או

ם: 
לו

צי

אהוד 
בנאי

  w w w. s u s y a . o r g . i l  //  1 -5 99-507-517 לייעוץ ולפרטים נוספים 
מוקד תיירות חבל יתיר:

יום ראשון, בשעה 19.00 
י“ח בתשרי 22.9 
כרטיסים בשפע הפקות 8949*

בסוסיא הקדומה

מחיר: ילד )3-14(: 34 ₪, מבוגר: 29 ₪, כרטיס משפחתי: 160 ₪ )בהצגת תעודת זהות(

והכל בכרטיס אחד!
ימים ראשון ושני י“ח-י“ט בתשרי 22-23.9 בין השעות: 10:00-17:00

מגוון סיורים וחוויות בחבל יתיר

מכירת מזון במקום | סוכות מרווחות יעמדו לרשות המבקרים

בואו לגלות את הסוד של סוסיא במיצג האור קולי החדש!

חגיגות ה־30 למעלה חבר
יום שני, בשעה 20:30 י“ט בתשרי 23.9

כרטיסים בהזמנה מראש 50 ₪, במקום 60 ₪. להזמנות: 02-9961981

שביל המתקנים החקלאיים, יער יתירחוות תחיה, בית יתיר סטודיו צד שני, ליבנהעשבי קדם, כרמל

סטודיו שקוף, בית יתיר מעיינות נחל גוברין, תלם אדורהבית הכנסת העתיק בעניםמעיין ‘בסתר ההר‘, אביגיל

ניתן להזמין סיורים מודרכים במוקד המידע

לכל המשפחהכל החוויותכל האטרקציות

חוגגים סוכות
ב

סיורים מודרכיםיצירות ייחודיותיוצר כדיםשחקני רחובהצגה לילדים דריכת ענביםמיצג אור קולימעגל מתופפים

מזכרת 
לכל 

משפחה
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תיהנו שבעת ימים 
ביש"ע

מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

ד " ע ש ת ת  ו כ ו ס

הר חברון
לבקר, להתחבר

גם השנה, מקיימת המועצה 
האזורית הר חברון אירועים 

וטיולים לכל המשפחה בחופשת 
חול המועד סוכות.

22-23/9 -  הפנינג בסוסיא 
הקדומה: הדרכות, שחקני רחוב, יצירת 

כדים, חזיון אורקולי חדש ומרהיב, מעגל 
מתופפים, הצגה אינטראקטיבית לילדים של 

תיאטרון החושן, דריכת ענבים ועוד. 

22/9 - מופע שקיעה של אהוד 
בנאי בסוסיא הקדומה- 19:30. כרטיסים 

בשפע הפקות *8949

23/9 - מופע של יהורם גאון 
בישוב מעלה חבר 

חבר בשעה 20:30. 50 ₪ לכרטיס. 
-24/9 הפנינג בנחל גוברין עילי. מסלולי מים 

ופעילות לכל המשפחה. 

26/9 - מוצאי שמחת תורה – 
הקפות שניות וחנוכת בית דרור ע"ש 
דרור ויינברג – מרכז חרום אזורי באדוריים. 
בשעה 21:30. הופעה של הזמר אביחי פז 

גרינוולד ולהקתו. בכל הימים חוות הסוסים 
בישוב בית יתיר פתוחה לקהל הרחב.

בכל הימים המעיין בישוב אביגיל פתוח 
לקהל הרחב.

בכל הימים פעילות לכל המשפחה בסוכת 
היצירה הגדולה של סיגלית בראייר: התנסות 

בקדרות, צביעת קרמיקה, מכירת פריטים, 
מכירת אוכל, הפעלת קריוקי ועוד. בכניסה 

ליער יתיר. טלפון 052-3644848
פרטים נוספים על כל האירועים- מוקד 

תיירות חבל יתיר - 1-599-507-517

בנוסף - חגיגת טיולים עם מרכז 
סיור ולימוד סוסיא. טיולי משפחות 

בימים ראשון עד שלישי 22-24/9. פרטים 
נוספים:  www.susya.org.il ובטלפון

 02-9963424
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חפשו את 'הבית היהודי בירושלים' ב 

בירושלים
בראשות דב קלמנוביץ

    החינוך   
מתחיל בבית

דב קלמנוביץ' 

“סקר מאגר מוחות: 
זינוק לבית היהודי בירושלים

‘הבית  זוכה  כיפה,  לידי  מסקר מאגר מוחות שהגיע 

היהודי’ לעלייה של שני מנדטים ביחס לכוחה הקיים 

במועצת העיר. הליכוד ומרצ 4% כל אחת, רשימתו 

של אריה קינג לא עוברת את אחוז החסימה”

15/9/13

יו"ר רשימת הבית היהודי בירושלים

"חג סוכות שמח! עלו לרגל אלינו לירושלים..."

חברון
אחרי שכבש את קסריה יעקב שוואקי בדרך לכבוש את חברון

בחברון לא עוצרים: רק עכשיו סגרו 
את אירועי הקיץ בהבאת ענקי זמר 

ישראלי וחסידי, עמיר בניון ואברהם 
פריד, ועכשיו בדרך להופיע בסוכות 

בחברון ענק הזמר העולמי יעקב 
שוואקי.

מחדשי הישוב היהודי יוצאים לקמפיין 
רחב בכל אמצעי התקשורת והמדיה 

השונים תחת הכותרת "בסוכות 
מתחדשים בחברון".

נעם ארנון, דובר הישוב היהודי 
בחברון, ואורי קרזן, מנכ"ל מחדשי 
הישוב יהודי בחברון, מספרים:  "זו 

פעם ראשונה שיעקב שוואקי בא 
לחברון, וההתרגשות בעיצומה. זו 

זכות לכולנו לשמוע את יעקב שוואקי 

שר את השיר "טאטע טאטע" – "אבא 
אבא", המספר על תפילת יהודי 

במערת המכפלה,  בפעם הראשונה 
למרגלות מערת המכפלה. השיר 

יתחבר ויחבר את כל עשרות אלפי 
היהודים שישתתפו במופע לזכות 

האבות והאימהות."
כמו שנהוג בכל שנה יופיעו על הבמה 



תיהנו 
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בחברון
אמנים מהשורה הראשונה, 

מגדולי ומובילי הזמר 
החסידי -  יניב בן משיח, 
ישי לפידות, , מנדי ג'רופי,  

פרחי ישראל, מתי שריקי ועוד...
לקראת בוא ההמונים המארגנים, 

יחד עם כוחות הביטחון וחברת 
"אגד", יעמידו מערך הסעות ענק 

שיצא באופן רצוף מירושלים ורחבי 
הארץ. לדברי המארגנים אשי 

הורוביץ ושיראל בלייכר מובטח 
להמונים חוויה של חיבור לאבות 

הקדושים במערת המכפלה ומופע 

מדהים שיכלול במת ענק בליווי 
מיצג מולטימדיה מדהים   כך שכל 

האלפים יוכלו ליהנות מהמופע.
לרשות הקהל יופעלו כל העת 

הפעלות לילדים, מרכז מידע, סיורים 
ללא תשלום, דוכני מכירה, ועוד.

ראוי לציין  את חברת "אופטיקה 
הלפרין" שפרסה חסותה על האירוע  

וביישוב היהודי בחברון מביעים לה 
תודה והערכה רבה.

   לפרטים 02-9965333

ומעלה.   5 מגיל    )5.60₪( סימלי  בתשלום  חזור  הלוך  הסעות  המכפלה,  למערת  עד  הפרטיים  הרכבים  מחניוני  משודרג  הסעות  מערך  המבקרים  לרשות  יעמוד  ארבע  בקרית  ענק  רכבים  חניון   - פרטיים  רכבים  עם  להגיע  ניתן  הארץ: 02-9965333  רחבי  מכל  והסעות  לפרטים 
052- חובה  )הרשמה  ביתר   •10:00 חדשה,  מרכזית  תחנה  אשדוד:   •  11:00 מרכזית  תחנה  שבע:  באר   •  11:00 דובק,  ליד  עקיבא  רבי  רח’  ברק:  בני   •  11:00 מרכזית  תחנה  אשקלון:   • הבאים  מהמקומות  ייצאו  חובה(  )הרשמה  בתשלום  הסעות 
 0545467415( חדרה:   • חובה 0506617366(  )הרשמה  אתא:  קרית   • חובה 04-8735448(  )הרשמה  קריות:   • חובה 052-2909848(  )הרשמה  המועצה, 7:30  רחבת  שמואל:  גבעת   • המצבה, 11:00  ליד  ים:  בת   •  שמש בית   •  )0573108369 ,7662780
)הרשמה  לוד   •.התחנות בין  יעבור   11:00 אחרי   ,11:00 מנחם,  בית  חב”ד:  כפר   •  10:30 מרכזית,  תחנה  סבא:  כפר  המארגן•  באחריות   054-8451133 חובה(  )הרשמה  טבריה    • המארגן(  באחריות  )ההסעה   0527640001 חיפה:   • המארגן(  באחריות 
המארגן באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  עפולה   • האתר(  דרך  או   16:00-20:00 השעות  בין   0577740626(  10:00 המרכזית  התחנה  ליד  פינסקר,  רח’  נתניה:   •  )054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  עלית  נצרת   •  )0527827770  חובה 
 •  )0543931316  ,08-8585483 חובה  )הרשמה  חב”ד 11:00  הכנסת  בית  מלאכי:  קרית   •   המרכזית 11:00  תחנה  גת:  קרית   • המארגן 054-8451133(  באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  חב”ד  קרית  צפת:   •11:00 העירייה  רחבת  תקוה:  פתח   •  )054-8451133
 11:00 רחבת היכל התרבות,  תל אביב:   • הרשמה חובה 0527827770  רמלה:   •  11:00 ,יד לבנים רעננה:   •  11:00 ,יעקב הרצל פינת  רחובות:  )הרשמה חובה( 054-8451133  רכסים/יוקנעם:   • תחנה המרכזית הישנה, 11:00 )050-8613146(   ראשון לציון: 

ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il  או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333
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פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים הפעלות לילדים: רכיבה על חמורים  
בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת 
מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

חדש! מתחם 
מתנפחים ענק

בחסות:

מבניני  )הכוונה  התחתון  האומה  בניני  מחניון  יציאה   9:00-16:00 משעה  ישירים  אוטובוסים 
ו’אגד’ התחבורה  משרד  בחסות  ושוב(,  )הלוך  בלבד   ₪  19 במחיר  המכפלה  למערת  ישיר  האומה( 

19 הסעות 
מירושלים
ללא צורך 
בלבד!בהרשמה

₪
תחנת המוצא הועתקה לחניון בניני האומה התחתון שימו לב!

בסוכות
בחברון
מתחדשיםמתחדשים

שני י”ט תשרי 23.9 | 13:00-20:00 שמחת בית השואבה

עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

מערת  מנהלת   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 
חברון   אורחים  הכנסת   | חברון  מדרשת   | ק”א-חברון  הדתית  המועצה   | המכפלה 

 הפקה וניהול יעקב שוואקי

HEBRON
FUND

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל טל’ 052-5666992 לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

תפילת שחרית ו”הלל” בליווי ניגוני ר’ שלמה קרליבך 
עם הזמר שלמה כץ | יום שני י”ט תשרי 8:45

עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
ראשון שני י”ח-י”ט תשרי • 22-23.9

1800-400-456

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית
ן רים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחו ו ם והסי ם הדרכי י ע ו ר י א ל ה כ
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המשך בעמוד הבא<

גוש עציון
בסוכות כולנו בגוש עציון
"עולים לרגל" בדרך האבות 

יום שישי, ט"ז תשרי, א' חול המועד, 20.9, 10:00-13:30
בואו לחזור בזמן וליהנות משלל פעילויות ייחודיות לכל המשפחה.

בתוכנית: הליכה בלבוש מסורתי בדרך בה הלכו אבותינו בדרכם לבית המקדש, 
מרעה צאן, בית קפה תנ"כי, נגינה בכלים בהם נגנו בבית המקדש, סיפורים 

אוטנטיים מפי אנשי ירושלים, תערוכת כלי המקדש, הכנת קטורת, יצירה ברוח 
המקדש, חמורים, גמלים, דוכני אומנים ומזון ומופע מרכזי. 

ומעלה.   5 מגיל    )5.60₪( סימלי  בתשלום  חזור  הלוך  הסעות  המכפלה,  למערת  עד  הפרטיים  הרכבים  מחניוני  משודרג  הסעות  מערך  המבקרים  לרשות  יעמוד  ארבע  בקרית  ענק  רכבים  חניון   - פרטיים  רכבים  עם  להגיע  ניתן  הארץ: 02-9965333  רחבי  מכל  והסעות  לפרטים 
052- חובה  )הרשמה  ביתר   •10:00 חדשה,  מרכזית  תחנה  אשדוד:   •  11:00 מרכזית  תחנה  שבע:  באר   •  11:00 דובק,  ליד  עקיבא  רבי  רח’  ברק:  בני   •  11:00 מרכזית  תחנה  אשקלון:   • הבאים  מהמקומות  ייצאו  חובה(  )הרשמה  בתשלום  הסעות 
 0545467415( חדרה:   • חובה 0506617366(  )הרשמה  אתא:  קרית   • חובה 04-8735448(  )הרשמה  קריות:   • חובה 052-2909848(  )הרשמה  המועצה, 7:30  רחבת  שמואל:  גבעת   • המצבה, 11:00  ליד  ים:  בת   •  שמש בית   •  )0573108369 ,7662780
)הרשמה  לוד   •.התחנות בין  יעבור   11:00 אחרי   ,11:00 מנחם,  בית  חב”ד:  כפר   •  10:30 מרכזית,  תחנה  סבא:  כפר  המארגן•  באחריות   054-8451133 חובה(  )הרשמה  טבריה    • המארגן(  באחריות  )ההסעה   0527640001 חיפה:   • המארגן(  באחריות 
המארגן באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  עפולה   • האתר(  דרך  או   16:00-20:00 השעות  בין   0577740626(  10:00 המרכזית  התחנה  ליד  פינסקר,  רח’  נתניה:   •  )054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  עלית  נצרת   •  )0527827770  חובה 
 •  )0543931316  ,08-8585483 חובה  )הרשמה  חב”ד 11:00  הכנסת  בית  מלאכי:  קרית   •   המרכזית 11:00  תחנה  גת:  קרית   • המארגן 054-8451133(  באחריות  ההסעה  חובה,  )הרשמה  חב”ד  קרית  צפת:   •11:00 העירייה  רחבת  תקוה:  פתח   •  )054-8451133
 11:00 רחבת היכל התרבות,  תל אביב:   • הרשמה חובה 0527827770  רמלה:   •  11:00 ,יד לבנים רעננה:   •  11:00 ,יעקב הרצל פינת  רחובות:  )הרשמה חובה( 054-8451133  רכסים/יוקנעם:   • תחנה המרכזית הישנה, 11:00 )050-8613146(   ראשון לציון: 

ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il  או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333
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פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים הפעלות לילדים: רכיבה על חמורים  
בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת 
מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

חדש! מתחם 
מתנפחים ענק

בחסות:

מבניני  )הכוונה  התחתון  האומה  בניני  מחניון  יציאה   9:00-16:00 משעה  ישירים  אוטובוסים 
ו’אגד’ התחבורה  משרד  בחסות  ושוב(,  )הלוך  בלבד   ₪  19 במחיר  המכפלה  למערת  ישיר  האומה( 

19 הסעות 
מירושלים
ללא צורך 
בלבד!בהרשמה

₪
תחנת המוצא הועתקה לחניון בניני האומה התחתון שימו לב!

בסוכות
בחברון
מתחדשיםמתחדשים

שני י”ט תשרי 23.9 | 13:00-20:00 שמחת בית השואבה

עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

מערת  מנהלת   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 
חברון   אורחים  הכנסת   | חברון  מדרשת   | ק”א-חברון  הדתית  המועצה   | המכפלה 

 הפקה וניהול יעקב שוואקי

HEBRON
FUND

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל טל’ 052-5666992 לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

תפילת שחרית ו”הלל” בליווי ניגוני ר’ שלמה קרליבך 
עם הזמר שלמה כץ | יום שני י”ט תשרי 8:45

עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
ראשון שני י”ח-י”ט תשרי • 22-23.9

1800-400-456

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית
ן רים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחו ו ם והסי ם הדרכי י ע ו ר י א ל ה כ
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תהינו 
בגוש עציון

>המשך בעמוד ההקודם

משך הפעילות: 2-3 שעות.
מיקום: דרך האבות, סמוך ל"אלון הבודד" 

ולאלון שבות.
מחיר: 30 ₪ למשתתף. כרטיס משפחתי ב 

120 ₪ בלבד. הנחות בפייסבוק של תיירות 
גוש עציון.מתחם הפעילות והחניה מתפרס 
על פני 1.5 ק"מ. נגיש לעגלות. סוכה במקום.

אירוע נוסף שמומלץ להגיע 
אליו: עפיפוניאדה בפני קדם שבגוש עציון. 

הפעלות לכל המשפחה, מצב רוח והרבה 
רוח! יום שלישי ,כ' תשרי, ה' חול המועד 

סוכות, 24.9,  11:00-18:00.

בנוסף ניתן להגיע לכל אתרי 
התיירות בגוש עציון: חיזיון אור 

קולי, ארץ האיילים, אמת הביאר, טיולים 
עם בי"ס שדה כפר עציון, גן חי במרכז 

חוויות, הרודיון, קליבר 3, מכון צומת, ג'יפים, 
טרקטורונים, משחק ניווט רכוב, יקבים, 

גלריות, מסעדות ומבחר אפשרויות לינה. 
למידע נוסף: 02-9933863
www.etziontour.org.il

טיולים בכל ימי חול המועד 
יתקיימו עשרות טיולים 

לקהל הרחב )פרטים מלאים 
באתר האינטרנט של בית 

ספר שדה(:  אל מערת חריטון, 
בהרודיון כבר ביקרת? סולמות ומפלים 
בנחל אוג , חברון ומערת ומכפלה, "אל 

המעיין הפועם בהר", אביב בוואדי קלט, 
אמות מים כרמים ומעיין בנחל הפירים, בין 

ערביים בעין-כרם, בוסתנים ומעיינות בוואדי 
פוכין, אחר הצהריים בוואדי גן עדן, וואדי 

קלט וארמונות החשמונאים ביריחו,  בריכות 
שלמה ואמות המים, סיור עששיות בדרך 
האבות, ביקור אחרון בעין ג'ויזה ורכס הר 

גילה.
ניתן גם לבקר בחיזיון האור קולי בכפר עציון 

ובאמת הביאר – אמת מים עתיקה

אירוח
לאחרונה נחנך בבית ספר שדה כפר עציון 

מתחם אירוח חדש הכולל צימרים מפוארים, 
מתחם קמפינג מפנק ואהל ענק ומחומם.

57 שנה למבצע לולב
"ַּבַליָלה ַּבַליָלה ַּתֲחִליקּו ֵבינֹות ַלְּבכִאים,

ַעל ַאְבֵני ַהְּנָחִלים,
ְלִביֵאי ִיְשָׂרֵאל ַעל ַּכּפֹות גּוִמי ַקל, ֲחִריִשי,

ְמַהֶּסה ְׁשָעלים.
ֵליל ִּבְמרֹוֵמי ַהר ֶחְברֹון, ַקר ַבּ

ַאְך ְזִקיף ָהאֹוֵיב ֹלא מקר ְּתַנֵּקְׁשָנה ִׁשָניו,
ִכי ִמֶּכם.

ַאֶּתם ִסיּוטֹו ְוֵאיַמת ִּבעּותֹו
ַהֲעֵרב ְוַהֵׁשֵּכם."

מתוך שיר לאנשי הלילה / יצחק שלו
 

במלאת 57 שנה לפעולת התגמול של 
הצנחנים ב"מבצע לולב" 1956 - משטרת 

חוסאן ומוצביה הנכם מזמנים לחנוכת 
האנדרטה המחודשת וטקס אזכרה 

לנופלים, בישוב "מבוא ביתר" שיתקיים 
בחול המועד סוכות ביום רביעי )הושענה 

רבא( כא' בתשרי- 25.9.13 .
 

בתוכנית: מגוון סיורים לקהל הרחב 
בעקבות המבצע, טקס אזכרה וחנוכת 

האנדרטה.

תלם
בית וקהילה במחיר נפלא

₪ 741,000
לוילה איכותית

במפרט מוקפד
וטיפוח סביבתי

*צמוד למדד תשומות הבניה 07/13

לפרטים מיקי: 052-3439977

הקהילה:
משותפת, חמה 

ומשפחתית, דתיים 
וחילונים יחד

המיקום:
30 דק’ מירושלים
15 דק’ מכביש 6

20 דק’ מבית שמש 
ומקרית גת

הבית:
הבית: 113 מ”ר

דו משפחתי, 4 חד’ 
צמוד קרקע כולל 

סוויטת הורים

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

ישוב תלם

איכלוס
מידי 

 בואו
 לבקר אותנו

 בארועי
סוכות

לפרטים
הרשמה 
והסעות

2hebron.co.il
1800-400-456

בסוכות
מתחדשיםמתחדשיםבחברון

שני י”ט תשרי 23.9 | 13:30

בשירים מקוריים
מהאלבום שבדרך

מתי
שרקי
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ישע שלנו 170*40 מ”מ 

אנא אשאירו גלישה

אנא אשאירו גלישה
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סוכות בחבל בנימין!
תנ"ך, טבע, מים ואקסטרים בארץ גיבורי התנ"ך.

כמידי שנה בחג הסוכות הקרוב ייפתחו עשרות אתרי תיירות בחבל בנימין למבקרים. ישראלים רבים כבר גילו את 
הפוטנציאל העצום שבחבל הארץ הזה הקרוב כל כך לירושלים ולגוש דן. קפיצה קטנה ואתם בעולם מדהים, המקום 

שבו צמחו השורשים. בע"ה!

שילה הקדומה
יום של חוויה תנ"כית בעיר 
המשכן – בירת ישראל בימי 

יהושע והשופטים ומקום 
תפילת חנה. 

 www.telshilo.org.il
02-9944019

שבילי אופניים 
שילה – עלי . טלמונים.

יקב שילה
שילה – עלי 

יקב בוטיק. שובר שיאים 
בתחרות "אשכול הזהב", 

מזמין אתכם לסיור 
יין וטעימות. לאוהבי 

היין וגם למתחילים.                                                                            
בתשלום. מומלץ להזמין 

מקום מראש.
050-3422268

נחל שילה
שילה – עלי

צומת שילה, מסלול הליכה 
לכל המשפחה )שעתיים(. בין 

כרמים, עתיקות ונוף עוצר 
נשימה. בסיום המסלול: 

מעיין עין עוז- מתאים 
לטבילה גם עם ילדים קטנים.

יקב גבעות
שילה – עלי

יקב בוטיק קטן ואיכותי 
מהטובים בארץ, בגבעת 
הראל. סיור בכרם וביקב 

כולל טעימות. בסמוך 
ליקב- מצפור מרהיב 

ומערה מסתורית.                                                                            
בתשלום. מומלץ לתאם 

מראש. סוכה במקום.
.050-7250806

מעין עטרת
טלמונים

בריכה עמוקה לגדולים 
ובריכה רדודה לילדים. הגעה 
רגלית למעיין, חניה בכניסה. 

שילוט במקום.
כניסה חופשית. 

אתר חובלתא 
)נווה צוף(

טלמונים 
אתר ארכיאולוגי ייחודי מימי 

בית שני. בלב הישוב נווה 
צוף. בסמוך – 

כניסה חופשית

שמורת הטבע יער 
נווה צוף

טלמונים
יער אום צפא - שמורת יער 
מהיפות בארץ. חורש טבעי, 
פעילות לכל המשפחה בין 

עצי היער ע"י בית ספר שדה 
עפרה.

טיבוע ציפורים בין השעות 
12:00-07:00

כניסה חופשית

נחל נטוף
)ואדי זרקא(

טלמונים
שפע של בריכות המשקות 

חלקות חקלאיות. נחל 
מעיינות ירוק ויפהפה 

במערב בנימין
כניסה חופשית

מעיין נחליאל
טלמונים

בריכה חצובה בסלע.לרגלי 
המעיינות, דרך עתיקה 

בתוך שדרת עצי זית. מסלול 
משפחתי קצר ומקסים.
כניסה חופשית. שילוט 

מהכביש שבין נריה לנחליאל

אתר 'חלום יעקב'
בית אל

יום של כייף לכל המשפחה 
במקום  בו חלם יעקב אבינו 

על סולם ומלאכים, פתוח 
משעה 10:00 עד 16:0. 
הכניסה בתשלום. סוכה 

במקום. 02-970-0500

עינות ענר
טלמונים

חורש קסום. עתיקות 
ובריכות נחמדות. הגעה 

בדרך עפר קצרה מכביש 
הגישה ליישוב נריה.

כניסה חופשית

גבעת היקבים 
)חורש ירון( 

טלמונים
שרידי כפר מקראי ובו 

מערכת תת קרקעית 
מרשימה. הדרכות, נגנים 

ושחקנים באתר. זחילה 
במערכת המסתור התת-

קרקעית.
כניסה חופשית. יש להביא 

פנסים. 

ין
מ

ני
ב
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קפה בד בבד
טלמונים

בית קפה סמוך לגבעת 
היקבים. ארטיקים ומשקאות. 

פתוח בין 10:00-16:00. 
סוכה במקום.

054-8038194

הר הכוכב 
)כוכב השחר(

גב ההר– אדומים
מסלול רגלי ותצפיות 

מדהימות על גבול המדבר. 
כניסה חופשית

מרכז מבקרים נחלת 
בנימין יקב פסגות

גב ההר- אדומים
יקב פסגות | מעל הישוב 

מיגרון. סיפורו של חבל 
בנימין בשלושה מיצגי 

מולטימדיה חדשניים: התנ“ך 
וההיסטוריה קמים לתחייה. 

טעימות מיינות. סדנאות 
לילדים

בתשלום. סוכה כשרה. 
מומלץ לתאם מראש.

02-9979333

הכפר העברי הקדום 
)חירבת ניסיה, 

פסגות(
גב ההר- אדומים

שרידים מימי התנ"ך 
מתקופת הבית השני ומימי 

הביניים.
כניסה חופשית

חאן ענבלים נווה 
ארז )מכמש(

גב ההר- אדומים
סמוך למעלה מכמש. סוכת 

אירוח ואוהל מדברי באווירה 
ונוף מדהימים.

מומלץ לתאם מראש. סוכה 
במקום.

תהילה 050-7451432  

יקב ענתות
גב ההר- אדומים

יקב בוטיק על הדרך לעין 
פרת. טעימות וסיור ביקב 

הביתי שנבנה בעשר אצבעות 
ובהמון אהבה.כניסה 

בתשלום. מומלץ לתאם 
מראש. סוכה במקום

050-2600324 

פתיל תכלת
)כפר אדומים(

גב ההר- אדומים
מפעל לצביעת פתילי התכלת 

של הטליתסיורים מודרכים.
כניסה בתשלום. מומלץ לתאם 

מראש.
02-5900577

ְטֵרְקטֹורֹון )כפר 
אדומים(

גב ההר- אדומים
טיולי שטח בנהיגה עצמית 

)על רכבי ריינג'ר( במגוון 
מסלולים. יציאה מתחנת 

הדלק סונול בכפר אדומים. 
בתשלום. בתאום מראש. 

02-5355351

חאן ארץ המרדפים
גב ההר- אדומים 

שקט מדבר ואין סוף כוכבים, 
בין ירושלים וים המלח 

בדרום מדבר בנימין. 
בתשלום. מומלץ לתאם מראש. 

054-5293439

ארץ בראשית )אלון(
גב ההר- אדומים

אירוח כמו אצל אברהם 
אבינו. פעילויות וסדנאות 
לכל המשפחה. רכיבה על 

גמלים. אירוח בראשיתי 
ושלל חוויות מקראיות.

בתשלום. מומלץ לתאם מראש. 
02-9974477

עין קלט
)מצפה יריחו(

גב ההר- אדומים
כניסה חופשית. פונים שמאלה 
מול שער מצפה יריחו. כ-10 ד' 
נסיעה בדרך עפר. תחנת מידע 

בתחילת המסלול.

בית התה - חן במדבר 
)בכניסה למצפה יריחו(

גב ההר- אדומים על שפת 
מצוק נחל פרת. מסעדה ומזנון 

חלבי כשר למהדרין. מרכז 
מידע אזורי. סדנאות ניחוח 

התה והכנת גבינות.
בתשלום. בתיאום מראש. -052

5655967

שמואל הנביא
גב ההר- אדומים

- כניסה חופשית. מרכז 

המבקרים – בתשלום. תיאום 
מראש למרכז המבקרים.

02-5666858

חוות עמק איילון 
במבוא חורון

מציעה אטרקציות למשפחות: 
פינת ליטוף, טיולי גמלים/ 
 O.D.T חמורים וסדנאות

בתיאום מראש. במקום סוכה 
כשרה. 08-9470898

החצר התימנית
אביר יעקב

החצר התימנית – מסע אחורה 
בזמן. 

אקסטרים
לרוכבי טרקטורונים ואופנועי 
שטח! פרטים נוספים במרכז 

המידע 1800-34-54-54 

חוויות מורשת יריחו
מגוון סיורים ופעילויות בעקבות 

האתרים והסיפורים של העיר 
יריחו וסביבתה.

ביהכנ"ס שלום על ישראל, 
הִגלָגל, ארמונות החשמונאים 

ועוד.
 052-8699300

www.jewishjericho.org.il

דרך עמיחי
דרך נופית ומתקני נופש פעיל 

שנבנו לזכר סגן עמיחי מרחביה. 
במקום מתקני כושר וספורט 

, מסלולי אופניים ותחנה 
להשכרת אופניים, מסלולים 

 , 4x4רגליים ו

תהינו
בבנימין
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פתוח לחוויה
סבסטיה-שומרון הקדומה-

בירת ממלכת ישראל
ימים א-ג 10-16 הדרכות 

ושחקני רחוב בדמויות 
מהמקרא-כניסה חופשית

לבאים לסבסטיה אפשרות 
להתרעננות בבריכת שבי 
שומרון-מדשאות,בריכת 

פעוטות ,מזנון עשיר ועוד...

הר גריזים – מצפה יוסף, 
שכונת השומרונים, מפעל 

הטחינה, 
מעין עמשא, כרמי הר ברכה, 
שמורת האלות האטלנטיות. 

הר כביר- השפיץ של 
השומרון- תצפיות מרהיבות 

על עמק תרצה הפורה 
וסיפורי תנ"ך מסלול 

מעגלי,בחול המועד ימים א-ג 
בין השעות 10-17 סיורים 

מודרכים ושחקני רחוב בכל 
שעה עגולה-ללא תשלום.

נחל קנה - מעיינות צלולים 
ובוסתני פרי והרבה ירוק... 
בשמורת הטבע נחל קנה, 

בימים א-ג  בשעות 10,12,14 
סיורים מודרכים מהכניסה 

לשמורה בקרני שומרון

רכס איתמר -חגיגה כפרית 
בהר 

בכניסה ליישוב יחולק דף 
מידע עם מפת רכס איתמר 

וכן מסלולים ואטרקציות 
ביישוב. כגון:

- מצפורים:  הר גדעון, 
שלושת הימים,מצפה מתן

- פינות פיקניק: בוסתן 
שלמה,בוסתן הצבאים,בוסתן 

עמק הדגן ועוד..

- יקב ארנון: יקב בוטיק 
בגבעת ארנון ברכס איתמר. 

סיורים וטעימות. לפרטים: 
שמואל 054-9911141

- משכן אהוד: סיורים, 
מתנפחים, פעילות לכל 

המשפחה ,שיעורי תורה 
וכיבוד קל.

- הנקודה הכפרית: פינת חי 
פעילה, רכיבה על סוסים, 

אוהל אירוח, פינות פיקניק 
קיוסק ועוד. לפרטים:

 052-3003523

- חוות גבעות עולם:
חווה חקלאית אורגנית 

כניסה חופשית סיור 

בחווה,בית קפה וחנות 
מצורים אורגנים בין השעות 

9-16

- חוות אלומות:  
יפעת משולמי 

 050-4407311
 yaloomot@gmail.com

רכס איתמר פתוח בחוה"מ 
סוכות בתיאום מראש 

משק פתוח בכל שעות 
היום, סיור במשק )דיר, לול, 

מחלבה, טעימת גבינות( 

פתוח להתרעננות 
בריכות שכשוך ומעיינות 

זכים מתחבאים בין בוסתנים 
מוצלים למי שאוהב טיולים 

מרעננים

עין כפיר – למרגלות הר 
כביר ,בריכות שכשוך 

,הליכה רטובה בנקבת מים 
עתיקה,ספסלי קק"ל סוכה 

במקום.

מעין עמשא - בריכות 
שכשוך,פינות פיקניק 
ובוסתנים עמוסי פרי.

עין שלהבת-יה – בקצה 
הישוב יצהר ,בריכות שכשוך 

ובאר עתיקה,פינות פיקניק

עין נריה - במורדות מבצר 
ארומה ליד איתמר-הגעה 

רגלית בלבד למיטיבי לכת.

מעיינות נחל קנה - מעיינות 
צלולים בוסתני פרי והרבה 

ירוק...

סוכה בבריכה - בישוב שבי 
שומרון –מדשאות,בריכת 

פעוטות,סוכות כשרות,מזנון 
עשיר...

בריכת רשף הר ברכה – 
בריכה פרטית להשכרה 
לזוגות וקבוצות פרטים: 

ריכת רשף תהיה פתוחה 
בסוכות,

שעות פעילות: מ-10:00
18:00

מחיר: 120 ש"ח לזוג 
לשעתיים, 150 ש"ח 

למשפחה/קבוצה )עד 10 
איש( לשעתיים

פתוח להתרגשות
עם הג'יפ או על גב סוסים 

בין הנופים המרהיבים למי 
שאוהב טיולי אקסטרים
פעילות לכל המשפחה 

בתשלום
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הגן הלאומי - הר גריזים – הגן 
הלאומי פתוח בימים ראשון 

שני שלישי, בין השעות 
10:00-16:00. בימים שישי 

וערב חג: 9:00-14:00
הדרכות שחקני רחוב ותחנות 

יצירה קדומות – בימים 
ראשון ,שני,שלישי. הכניסה 

בתשלום: 22 ₪ למבוגר, 10 
₪ לילד.

פינות יצירה בתשלום נוסף
5 ₪ ליצירה. לפרטים:

057-2377510

גן סיפורי התנ"ך – במלון 
אשל השומרון באריאל. בחול 

המועד ערכו בגן סיורים 
מודרכים סביב פסלים 

אומנותיים
המציגים את סיפורי התנ"ך 

בצורה  חוויתית וכן כלי 
המשכן. הרשמה מראש. 

ימים א-ג בשעות 10,17   
עלות 15 ₪ ליחיד בהרשמה 

מראש)מינימום 20 איש 
בקבוצה(

לפרטים: 052-3985898 , 
03-9366841

חוות קדומים – חוות סוסים 
בכניסה ליישוב קדומים. 

בחול המועד בימים ראשון-
שלישי –

טיולי רכיבה בטבע, מתחם 
פיינטבול מקצועי, רכיבה 
על סוסי פוני, פינות מנגל 

וקיוסק לפרטים: 
.052-6826223

טיולים מרגשים 
בהרשמה מראש 

ובתשלום...
הר עיבל -  ברכבים פרטיים

סיור ייחודי להר עיבל. 
תצפית על העיר שכם. ביקור 

באתר
המזוהה כמזבח יהושע.

יום ראשון י"ח בתשרי, 22.9
שעת מפגש: 9:30 עלייה 

ראשונה | 14:30 עלייה 
שנייה

עלות: 140₪ לרכב, 40₪ 
לנסיעה באוטובוס. כולל 

הדרכה.
מדרשת שומרון
09-8841359

שומרונים, מעיין ומה שביניה
טיול משפחות קל  זמן 

משוער כ-3.5 שעות.
ח‘ירבת סמארה, גבעת רש“י 

ופארק הצנירים בקדומים.
יום ראשון  י"ח בתשרי, 22.9, 

יום שלישי כ' בתשרי, 24.9
שעת מפגש: 15:30

יום רביעי כא' תשרי 25.9  
בשעה 8:30 

עלות: עד 140₪ לרכב
מדרשת שומרון
09-8841359

מבוסתן שלמה באיתמר 

למעין נריה ולתל ארומה-
משפחות מיטיבות לכת

יום שני י"ט בתשרי, 23.9
יציאה בשעה 10:30 

בתשלום – 30 ₪ למבוגר  ₪ 
15 לילד עד 140 למשפחה

סיום מלא אויר ואוירה
מתנפחים סוכה  וקפה 
באיתמר חלקת השדה

02-9973106

טיול אופניים סובב הר 
כביר, עין כפיר מעיין ונקבה 

מסתורית
באופניים שהבאתם מן 

הבית,
הטיול מתאים לרוכבים מגיל 

12 ומעלה
. יום שני י"ט בתשרי, 23.9

יציאה בשעה 10:30
מחיר 40- ₪ למשתתף

חלקת השדה 02-9973106

טיול ג'יפים על מסילת 
הרכבת הטורקית בצפון 

השומרון
רכס חומש, מצודת שאנור 

ותל דותן.
יום שלישי כ' בתשרי, 24.9
נקודה ושעת מפגש: 9:30 

בכיכר הישוב שבי שומרון (
בכניסה למדרשת שומרון 

עלות: 180₪ לג‘יפ
מדרשת שומרון
09-8841359

טיול ג'יפים אל מבצר מסתורי 
ונופים מרהיבים מבצר 

ארומה, מעיין נריה, שמורת 
נבי ינון, רכס איתמר.

יום שני י"ט בתשרי, 23.9
נקודה ושעת מפגש: 9:30 

בתחנת הדלק באריאל.
עלות: 180₪ לג‘יפ

מדרשת שומרון 
09-8841359

טיול  רגלי משמורת האלות 
האטלנטיות למעיין עמשא

טיול משפחות קל
סיום מלא אויר ואוירה 

"מתנפחים" סוכה וקפה- 
איתמר

יום שני י"ט בתשרי, 23.9, 
יום שלישי  כ' בתשרי, 24.9

יציאה בשעה 10:30 
בתשלום – 30 ₪ למבוגר  ₪ 

15 לילד עד 140 למשפחה
חלקת השדה 02-9973106

מסתורי שמורת נחל קנה
טיול למשפחות מיטיבות 

לכת זמן משוער כ-4.5 שעות
ח‘ירבת שחאדה, מעיין 

הצבים נחל קנה.
יום שישי ט"ז בתשרי 20.9

שעת מפגש: 8:30
עלות: עד 140₪ לרכב

מדרשת שומרון
09-8841359

תכניה מלאה ופרטים נוספים 
באתר תיירות שומרון

www.tourshomron.org.il 
מוקד מידע 03-9066402

תחנות מידע
בימים א-ג 22-24/9

בין השעות 10-15
במחלף אורנית, תחנת דלק 

פז קרני שומרון 
וצומת תפוח

חפשו אותנו בפייסבוק ועשו 
לנו לייק –תיירות שומרון-
המזרח הקרוב של ישראל

מעיין רב בריכות.
הנביעה מתנקזת למקווה מסודר בתוך מבנה 

בעומק מטר וחצי.

משם המים זורמים לבריכת שכשוך בצורת 
במבה בעומק 40 ס"מ ובהמשך זורמים המים 

לעוד בריכה בצורת לב בעומק 50 ס"מ.
מקום מדהים.

דרכי הגעה:
מצומת תפוח נוסעים צפונה לכיוון שכם כ 7 

קילומטר עד כיכר ענק- צומת משכית. פונים 
שמאלה לכיוון הר ברכה. אחרי כקילומטר 

ואחרי עיקול גדול מבחינים משמאל בשביל 
עפר משופע. עוצרים את הרכב. מכאן אפשר 

להבחן במבנה המשמש למקווה, ובשלט 
"מעיין עמשא" המעיין קרוי על שמו של עמשא 

משולמי שנהרג במלחמת לבנון השנייה. 
מהמקווה יורדים למטה כ 20 מטר ומגיעים 

לבריכה השנייה. מתקדמים עוד כ50 מטר 
ומגיעים לבריכה השלישית.

מעיין עמשא

רוצים עדכונים חיים? הכנסו היום לאתר "ארץ המעיינות" או בפייסבוק
www.hamaayanot.co.il    www.facebook.com/hamaayanot

מעיין

למידע נוסף על המעיין
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בעקבות ההצלחה ולבקשת רבים, ממשיכה עמותת התיירות 
"משקפת- פרויקט הכרות לאומי״, במיזם מרתק של שבתות 
נושא במלונות פאר ברחבי ישראל, כעת משווקת שבת ארץ 

ישראל 2. העמותה הפופולארית חברה לגוף תיירות גדול 
חברת "שדות תיירות", והיא משווקים יחד שבתות תוכן 

מיוחדות הפתוחים לציבור הרחב בהשתתפות מרצים ואישי 
ציבור במחירים שווים לכל נפש. המוצר התיירותי המצליח 
משלב טיול ביום שישי, יום שהראש והנפש פנויים לקלוט 

את נופיה המסעירים והמרגשים של ארץ ישראל, ובהמשך, 
במהלך השבת מתקיימים דיונים בנושאים ערכיים עם נגיעה 

אקטואלית, בעניינים שעל סדר היום הציבורי במדינת ישראל. 
שבת ארץ ישראל 2, תתקיים בשבת פר' בראשית, כ"ג – כ"ד 
בתשרי, 27-28/9 במלון לאונרדו בירושלים. השבת תוקדש 

לדיונים מקיפים עם הציבור בנושאי אקטואליה בעניינים שעל 
סדר היום בהשתתפות שר השיכון אורי אריאל, סגנית שר 
התחבורה ציפי חוטובלי ופרשן הכדורסל הבכיר אלי סהר. 

שבת משקפת הראשונה שהתקיימה רק לפני כחודשיים, זכתה 

לתגובות חמות ומתעניינות. 
כל החדרים נמכרו, האח"מים 
ניפקו כותרות והשיח שנוצר 
באווירה הרוגעת היה מרתק. 

"לאור התגובות הנלהבות 
שקבלנו מן המשתתפים 

בשבת הראשונה, אנו 
ממשיכים ומרחיבם את מיזם שבתות התוכן נוספות", אומר בני 
כהן מנכ״ל משקפת. "אני חושב שדווקא בתקופה בה עולים על 

הפרק נושאים ציבוריים כה בוערים, חשוב ומאתגר ללבן את 
הדברים יחד עם מקבלי ההחלטות״. 

למעוניינים: סיור מרתק ביום שישי לנופים המקסימים 
ולאתרים הנפלאים שבבנימין. השהות במלון הינה על בסיס 

פנסיון מלא + פעמיים קפה ועוגה, הכשרות של הרבנות 
ירושלים והבשר חלק בית יוסף. 

מספר המקומות מוגבל, מחיר מיוחד למקדימים להירשם, 
לפרטים נוספים ולהרשמה: 1-700-700-945
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הציבור מוזמן 
לשמחת בית השואבה מיוחדת 

ביום ראשון, י“ח בתשרי 22.9.13 בישוב עמונה
לציון שמונה עשרה שנה לישוב

ָ ְ ֶ ְ ָ ָ ְ ְ ְ ָך ֶ ָ ֲ ת ֶ

ח"י שנים לעמונה
שמחת בית השואבה

כמנהג חצרות חסידים

מרכז קהילתי אזורי

שמחת בית השואבה כפי מנהג חצרות חסידים
עם חבורת נגני הכלייזמר - 'פשיטא'

כיבוד קל ושתייה יינתן בסוכה שליד בית הכנסת
מקום ריקוד לנשים

בתוכנית:
18:00 התכנסות בבית הכנסת, תפילת מנחה וברכות

תפילת ערבית

לפרטים: זיוה 052-6641224

הכניסה חופשית!
לעדכונים כנסו לדף הפייסבוק שלנולעדכונים כנסו לדף הפייסבוק שלנו

כיבוד קל ושתייה יינתן בסוכה שליד בית הכנסת

הצלחת השבת הראשונה יצרה ביקוש גדול: 
שבת 'משקפת' 2 – שבת בראשית 



16\\ יש”ע שלנו 

3

5

1
2

4

עם, ארץ ותורה לקראת ראש השנה נחנכו 
חברת  ע"י  שנבנו  שכונות  שתי  בקדומים 
זולדן.  נחמן  של  בניהולו  לעד"  "קדומים 
שכונת "קול צופיך" לזכרו של הרב מרדכי 
עדו  ע"ש  עדו"  "מעוז  ושכונת  זצ"ל,  אליהו 
זולדן הי"ד. באירוע החנוכה שכלל גם מופע 
של הזמר יונתן רזאל, השתתפו השר אורי 
המועצה  ראש  שטבון,  יוני  ח"כ  אריאל, 
ורבים אחרים. בנוסף, קיבלה  חננאל דורני 
בהכנסת  החדשה  השנה  פני  את  קדומים 
לביהכנ"ס  שגן  משפחת  של  תורה  ספר 
תושב  שגן,  יאיר  ע"י  שנבנה  חיים"  "אהבת 
השכונה. כיבד בנוכחותו: הרב רצון ערוסי                 

ועמותת  דת  לשירותי  המשרד  שלנו  מים 
שיפוץ  באחרונה  השלימו  מקוואות"  "אורם 
מקומית  במועצה  המקווה  של  מקיף 
בורות  ארבעה  כולל  הוא  וכעת  עמנואל, 
בטקס  נכחו  גבוהה.  גימור  ברמת  טבילה 
בקשי  אליהו  הרב  הראשל"צ  החנוכה: 
אלחנן  דת  לשירותי  המשרד  מנכ"ל  דורון, 
ח"כ  פת,  ישראל  המשרד  יועמ"ש  גלאט, 
יעקב מרגי, נציגי עמותת "אורם מקוואות", 
הישוב  רבני  גרשי,  עזרא  המועצה  ראש 

ואישי ציבור      

הכספים  ועדת  יו"ר  במועצותיהם  ילכו 
ניסן סלומינסקי סייר בין כסה לעשור  ח"כ 
ראש  עם  יחד  עציון  גוש  האזורית  במועצה 
סוויל.  משה  וסגנו  פרל  דוידי  המועצה 
הביקור החל בסדנא לשילוב בגבעות, כפר 
מיוחדים  צרכים  בעלי  נוער  המשלב  ייחודי 

מיזם  החמה”-  ל"פינה  המשיך  בקהילה, 
התנדבותי למען חיילי צה"ל שהקימה רותי 
גיליס       , שם התפעל סלומינסקי מעבודת 
מפגן  "זהו  כי  ואמר  במקום  המתנדבות 
חשוב של אחדות ערב יום כיפור", והסתיים 
ייצור  גוש עציון, שם התרשם מהליך  ביקב 

היין.

השומרון  למתנדבי  הצדעה  בערב  ירבו  כן 
שהתקיים השבוע בישוב צופים זכה הישוב 
בגידול  בשומרון  הראשון  במקום  זהב  עלי 
היישוב  האחרונה.  בשנה  הנפשות  במספר 
נופי נחמיה זכה במקום ראשון בגידול מעגל 
המשפחות בישוב. הגידול בעלי זהב בשנה 
מהממוצע   28 פי   ,51% על  עמד  החולפת 
גרשון מסיקה אמר  הארצי. ראש המועצה 
כי "למרות האיומים בשומרון, הוא רושם את 
הגידול הגבוה ביותר בארץ". באירוע הופיע 
כץ  ישראל  התחבורה  ושר  בנאי      אהוד 

קיבל בו אזרחות כבוד מהשומרון.

)במיל'(  יו"ר מפעל הפיס האלוף  זכו בפיס 
יחד עם ראש  סייר בקרני שומרון  דיין  עוזי 
המועצה, הרצל בן ארי. במהלך הסיור נענה 
בסך  תקציב  לתוספת  ארי  בן  לבקשת  דיין 
מוסדות  ושיפוץ  חידוש  עבור   ₪  500,000
סיור  ערכו  השניים  ביישוב.  וחינוך  ציבור 
ביישוב,  והספורט  החינוך  מוסדות  ברחבי 
ואף צפו מקרוב במיזם "הכיתות החכמות"    
       ובמבנה החדש בבית ספר ברקאי שנבנו 

בסיוע מפעל הפיס. 

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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ענק הזמר
המזרחי חסידי 

ענק הזמר העולמי 

יניב בן 
משיח

 יעקב
שוואקי

מנדי
ג’רופי
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