מוציא מצה

ילדי חוות גלעד נערכים לחג הפסח באפיית מצות ,השבוע

מצורף
מוסף
טיולים

שלנו
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אהרונסון מגלה את העומר
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

על פי נתוני ה CIA-האמריקני ,במדינת
קליפורניה נרשם מספר הילדים הנמוך
בעולם – ילד אחד בממוצע למשפחה.
כאשר שואלים את ההורים מהי הסיבה לנתון
המוזר ,שמשמעותו היכחדות הדרגתית של
האוכלוסייה המקומית ,הם משיבים" :מימוש
עצמי" .כן ,תושבי קליפורניה מעדיפים זמן פנוי
לסרטי קולנוע ,משחקי חברה וארוחה טובה
במסעדה על פני גידול ילדים .בישראל ,לעומת
זאת ,עומד ממוצע הילדים על מעל שלושה
ילדים למשפחה .ומהי הסיבה לכך ,לדברי
הישראלי הממוצע? "מימוש עצמי" .אותה
הסיבה ,תוצאה הפוכה .השבוע בישעמדה,
לרגל יום הולדתו ה 3,491-של העם
היהודי ,נתונים מפתיעים על הילודה בעולם
ומשמעותה לעתיד מדינת ישראל .טוב ,לא
ממש מפתיעים אם עוקבים אחרי הפרסומים
של מועצת יש"ע בנושא הדמוגרפי...

זמני השבת

המשך בעמוד הבא

בס”ד

כניסה
ירושלים 18:26
תל אביב 19:46
חיפה 18:38

יציאה
19:43
19:46
19:46

כניסה
18:41
חברון
18:44
שכם
באר שבע 18:37

יציאה
19:41
19:44
19:45

תנועת ישראל שלי ישראל
שלי
מסכמת שבוע
עושים ציונות

www.myisrael.org.il
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 25שנה לערוץ 7
מה קורה

על החג פסח
הגאון הרב דב ליאור שליט"א

רמזים בהגדה

ב

רבה של קרית-ארבע  -חברון

תחילת ההגדה מובאים ארבעה עשר
הסימנים שעליהם מיוסד ליל הסדר,
שהראשון שבהם הוא 'קדש' .בספרי
המפרשים מוזכר שסימנים אלו מיוחסים
לרש"י או לאחד מבעלי התוספות .גם במצוות
התורה שבליל הסדר יש סדר  -יש להקדים
מצה למרור וכדומה ,ומכאן למדו חז"ל שיש
חשיבות לסדר ,מה להקדים ומה לאחר.
המצווה הראשונה שניתנה לכלל ישראל ,עוד
לפני הציוויים שנוגעים לחג עצמו ,היא קידוש
החודש ועיבור השנה .מצווה זו מבליטה את
חשיבותם וסגולתם של ישראל ,בכך שיש
להם היכולת לקדש אפילו את הזמן שהוא
'הדק שבנבראים' (עפ"י הרמב"ן) .משום כך,

גם בפסח אנו מתחילים את הלילה ב'קדש'.
המילה 'קדש' מכילה בקרבה שני מובנים:
א .קידוש היום על היין כמו בכל שבת .ב.
קידוש המעשים החומריים .זוהי אומנותם
של ישראל ,שגם ההתעסקות בענייני החומר,
ואף השינה ,מקבלים מימד של קדושה .הכל
הוא חלק מגילוי כבוד ה' בעולם  -גם בחומר.
לאחר 'קדש' ,כשאנו יודעים שהכל קודש,
אפשר להמשיך את הסדר הכולל אכילת מצה
ואת הסעודה כולה.
באמירת ההלל שבהגדה אנחנו מפסיקים
באמצע ,דבר שבדרך כלל אין אנו עושים.
בתחילה אנו אומרים שני פרקים ,אח"כ
סועדים ,ולאחר הסעודה מסיימים את

חירות
חג
שנה
כל ה

המשך בעמוד 3

קמחא
בדהפסחא

ר מלצת
בהנידהציונות
תית
בזכותכם ,נחזיר משפחות שמתקשות כלכלית למעגל החרות.

1-800-800-340

השנה תורמים
קמחא דפסחא

באמצעות
מקימי!

או באתר האינטרנט:

www.mekimi.org.il
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יש עתיד

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

חייבים להודות ,האיום הדמוגרפי החליש את
קולו בשנים האחרונות .אך פה ושם עוד אוחזת
בתודעה הציבורית שלנו המחשבה שמשפחה
ערבית ממוצעת כוללת הרבה יותר צאצאים
מאשר משפחה יהודית .השבוע התארח ד"ר
גיא בכור בערוץ  ,2והציג כמה נתונים מעניינים
הסותרים מן היסוד את ההנחה הנ"ל .בשורה
התחתונה ,אם תרצו – ישנו איום דמוגרפי ,אך הוא
ודאי לא מכוון אלינו.
מסתבר ,כך לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ומאגר הנתונים של ה,CIA-
שבעשורים האחרונים בכלל ובשנים האחרונות
בפרט ,ישנה פשוט קריסה ברמות הילודה בקרב
המוסלמים במזרח התיכון כולו .עפ"י הסבריו של
ד"ר בכור" ,מספר הקסם" שרק ממנו והלאה
הילודה המשפחתית נחשבת לחיובית הוא 2.1
ילדים למשפחה .בערב הסעודית למשל ,עמד
הנתון הממוצע על שישה ילדים למשפחה
בשנת  10 .2003שנים מאוחר יותר ,צנח הנתון
אל  )!(2.2ילדים למשפחה .בטורקיה ,איראן וצפון
אפריקה עומד היום המצב על פחות משני ילדים
למשפחה ובאירופה הנתון אף חמור יותר ונע בין
 1.1ל 1.3-ילדים למשפחה.
ומה אצלנו כאן?
בקרב האוכלוסייה הערבית ביהודה ,שומרון
וחבל עזה ,עמד הנתון בשנת  2003על חמישה
אנא אשאירו גלישה

ילדים בממוצע למשפחה .כיום הוא עומד על
 2.7והוא ממשיך לרדת מחודש לחודש .הסיבות
לכך ברורות – בניגוד לעבר ,רוב האוכלוסייה
הערבית ביש"ע מתגוררת בערים כחלק מתהליך
האורבניזציה; בכל שנה מהגרים החוצה בין 10
ל 17-אלף צעירים ערבים ,רובם לאירופה; נשים
ערביות רוצות לצאת ולהשכיל ,לצאת ולעבוד,
ומוכנות לוותר על משפחה גדולה לשם כך.
לעומת זאת ,בישראל המצב רק הולך ומתעצם.
בשנת  2010נולדו בישראל שלושה תינוקות
יהודים על כל תינוק ערבי .ואם המחשבה
המתבקשת היא שהמגזר החרדי הוא התורם
העיקרי לכך ,מפתיע ד"ר בכור עם נתונים אחרים
לגמרי :משפחה צברית ממוצעת שהסתפקה
בעבר בשלושה ילדים ,מבקשת כיום להגדיל
את התא המשפחתי לארבעה ילדים לפחות .גם
העלייה מברית המועצות שהביאה אל ישראל
משפחות בעלות  1.5ילדים בממוצע ,הרחיבה
את קשת הילודה וכיום מדובר בשלושה ילדים
בממוצע למשפחת עולים .הסקטור הדתי
לאומי התרחב גם הוא ועומד על חמישה ילדים
בממוצע ,ושיא הילודה – שימו לב – מתיישבי
יהודה ושומרון – שישה ילדים בממוצע למשפחה.
חלום מיליון המתיישבים מעבר לקו הירוק כבר
לא נראה כל כך רחוק.
המספרים הללו חשובים ,לא רק בגלל הרווחה

התודעתית שהם מביאים עמם .הם חשובים כי
יש להם גם השלכות :לראשונה מאז השואה,
הריבוי הטבעי החזיר את עם ישראל לגידול
בילודה .מספר אזרחי ישראל ,היהודים והערבים,
גדל בכל שבע שנים במיליון בני אדם .בתוך 14
שנה ,יעמוד מספר אזרחי ישראל על  10מיליון
איש .היכן יגורו כולם?
אם ישנו איום דמוגרפי ,הוא זה שניבט אלינו מן
הנתון האחרון  -ישראל זקוקה לערים חדשות,
וכדי לעמוד בגידול הגובר במספר התושבים,
הערים החדשות הללו חייבות להיבנות עכשיו.
לשם כך ,ישראל זקוקה למנהיגות שרואה
לעתיד .מנהיגות עם חזון ארוך טווח ,שמצד אחד
יודעת להסתכל על הנתונים הנכונים ודוחה
באמצעותם את הלחצים מבחוץ המבוססים על
נתונים דמוגרפיים ישנים ולא מעודכנים ,ומהצד
השני יודעת לקרוא נכון את המפה המסתמנת
ולפעול לפיה ,לטובת ישראל ותושביה.
ערב חג החירות ,אנו קוראים לממשלת ישראל
לקחת לעצמה את הדרור לשאוף קדימה,
ולהקים ערים עבריות חדשות ,בכל מרחבי
ישראל ובפרט ביהודה ושומרון.

חג חירות שמח!

צינור מ .פלדמן • יש שחר

ל 6136 -המשפחות
מאחלת
מ”מ
ישע שלנו 40*170
שהצטרפו לקהילת החסד
והערבות ההדדית
בפ
ולכלסח
עםהקינדרל
ישראלעך

חג פסח
כשר ושמח!

לפרטים
הרשמה
והסעות

חמישי י”ז ניסן .4
13:00-19:00 | 17
הרב הלל הורוביץ
יו”ר קרן יחד

2hebron.co.il
1800-400-456

מצטרפים

בקלות.

חפשו בגוגל “קרן יחד”

אנא אשאירו גלישה

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il
הצטרפו באתר קרן יחד
02-6280030 www.kyachad.co.il

ישע שלנו  40*170מ”מ

צינור מ .פלדמן • יש שחר
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רמזים בהגדה

על החג פסח

המשך מעמוד השער

ההלל .הכוונה בזה היא להראות שאצלנו גם
הסעודה  -אכילת המצה ,אכילת קורבן הפסח
ושאר דברים שמבליטים את גודל השגחת ה'
עלינו  -היא בבחינת הלל.
אם כן' ,קדש' מרמז על מטרתו של אדם מישראל
ושל האומה כולה ,לקדש את עצמו ,לקדש את
החיים ,ובעיקר לרומם את כלל ישראל.
במצוות 'עשה' של סיפור יציאת מצרים בליל
הסדר אנו משתדלים לזכור את אירועי העבר,
והכוונה הראשונה בזה היא להכיר בגודל
השגחת ה' על עם ישראל.
'והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד
בלבד עמד עלינו לכלותינו' .הנצי"ב בפירושו
להגדה מסביר שה'היא שעמדה' מכוונת
להבטחה שנאמרה לאברהם אבינו "גר יהיה

"תגלית ארכיאולוגית
וסיפור מרגש"

זרעך" .זו הבטחה לעם ישראל שתמיד יחוש
כמו גר כשימצא מחוץ לא"י ,והיא זו ששמרה
עליו במשך הגלות הקשה .כשירד יעקב
אבינו למצרים אמר "לגור בארץ באנו" ,מפני
שלא רצה להפוך לאזרח בארץ מצרים .כך גם
כל יהודי שנמצא בגולה צריך לדעת שהוא גר
שם באופן זמני ,ולא שייך לאותה ארץ ולאותו
עם .אמנם מבחינה אזרחית עליו לשלם מיסים
ולקיים את חוקי המדינה ,אך מבחינת זיקתו
הלאומית עליו לדעת שכל שהותו בגולה
היא זמנית .כשעם ישראל נמצא בגולה
ושואף להשתלב ולהיות תושב קבע שם ,באה
ההשגחה האלוקית ומעוררת את שנאת הגויים
כלפי עם ישראל .בהסתכלות ראשונה נראה
שהאנטישמיות היא שנאה עיוורת ללא כל

הצדקה .אולם יש לראות בזה גם את המטרה
האלוקית ,להזכיר לעם ישראל היושב בגולה
שזו אינה מקומו ועליו לחזור לארץ ישראל,
לפני שיאלץ לעשות זאת בעל כורחו .כל בעלי
האמצעים צריכים להעביר את עסקיהם לארץ,
להקים מפעלי תעשיה וחקלאות ,ובכך גם
תצטמצם מאד בעיית האבטלה ,ועם ישראל
יתבסס ויתחזק מבחינה כלכלית בארץ.
יהי רצון שעם ישראל יפיק את הלקחים
מהאירועים האחרונים ,ויחזור לכונן בארץ
ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש.
נאחל לכל אחינו בית ישראל ,שיזכו לשאוב
עוז ותעצומות מחג הפסח ,ונזכה שבקרוב
יתקיים מאמרם של חז"ל "בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להיגאל".

"חוויה רב חושית
לכל המשפחה"

"יקבי בוטיק ,מעיינות
ואטרקציות"
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שפע
אטרקציות

מערות גבעת היקבים

בנימין
ם נחלת
המבקרי
מרכז

פרטים בתחנת מידע תיירות בנימין-תחנת דלק פסגות (פתוחה בחול המועד)

www.gobinyamin.org.il 1-800-34-54-54
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אהרונסון מגלה את העומר

א

סיפורי ארץ ישראל

רץ ישראל אינה רק מולדת של עם הסגולה
אלא גם של החיטה הטבעית ותוצרתה ויש לשער כי
הצלחת מצרים בגידול חיטה בשנות השבע הייתה הודות
לכשרונו הגדול של יוסף בן יעקב שהצליח להביא את
חיטת העומר מארץ ישראל לארץ גושן...

תיאודור קוטשי ,בוטנאי נודע ,הגיע בשנת
 1855מאוסטריה עד לחרמון כדי לאסוף
עשבים .את שקית העשבים הניח במגירה
במרתפי המוזיאון של וינה ,אותו ניהל .השקית
הזו עוד תעשה היסטוריה.
בראשית המאה ה ,20-הזהירו בשמי המדע
הבוטני הבין לאומי שלושה גרמנים :המומחה
הגדול פרידריך קרניקה ,בר הסמכא המפורסם
שוויינפורט ,ופאול אשרסון (ממוצא יהודי).
אחד האתגרים הגדולים שלקחו על עצמם –
למצוא את “אם החיטה” – סוג החיטה המקורי,
שממנו התפתחו זנים שונים ברחבי העולם.
סיפורנו מתחיל בחברותם המקצועית
והאישית של האגרונום אהרן אהרונסון וד”ר
זליג סוסקין .כשיצא סוסקין את הארץ לברלין
ב ,1901-כשאהרונסון הגיע לבקר את חברו
בברלין ,הציג אותו סוסקין בפני פרופסור
אוטו ורבורג ,גאון המדע היהודי ,שעמד בראש
המכון הבוטני הממלכתי בעיר .הצעיר בן ה26-
מזכרון יעקב הקסים את הפרופסור המכובד
וזה הציגו לפני המנגנון הבוטני של ברלין
שבראשו עמדו אשרסון ,שווינפורט וקרניקה.
כאן נספר כי ב ,1881-מצא אותו קרניקה
את חבילת הצמחים שאסף קוטשי בחרמון,
ובתוכה שבולת בודדת שאין עליה כל פתק.
קרניקה שיער שגם שיבולת נדירה זו נאספה
באותו מקום עצמו 18 .שנים אחר כך הצהיר
כי ייתכן מאוד שזהו אב טיפוס של החיטה
התרבותית  -אם החיטה.
לא פלא ,אם כן שכשלוש שנים אחר כך,
ב ,1902-כשנפגש קרניקה בחברת שווינפורט
ואשרסון עם אהרן המבקר בברלין אמרו לו כל
השלושה – אתה גר בארץ הזו ואנו מאמינים
שהחיטה הזו מוצאה משם .מדוע שלא תגש
לחרמון ותחפש אחריה?
אהרן שמע ושתק .הוא התקשה להאמין כי אכן
מאדמת פלשתינה מוצאה של אותה שבולת
חידתית של קוטשי-קרניקה .יתר על כן ,ידע
אהרנסון כי הפרופסור הכירורג האמריקאי
פוסט ,שהתחביב שלו הוא הבוטניקה ,היה
יוצא מדי שנה בשנה לסביבות החרמון
והלבנון ומחפש – ואעפ”כ לא גילה שם את
הצמח של קוטשי .ובכן ,בכל זאת קיבל אהרן
עקרונית את הצעת השלישיה המדעית מברלין
ופרופסור ורבורג מימן את המשלחת ,משלחת
של איש אחד.
בשנת  1903יצא אהרן לחיפוש אך לשווא .שנה
אחר כך יצא שוב ,והעלה חרס .גם ב1905-
נכשלים מאמציו לאיתור אם החיטה.
ביום שני ,כ”ה בסיון תרס”ו 18 ,ביוני ,1906
יצא אהרן כדרכו ,כשהוא רכוב על סוס ,ועוזרו
הערבי ,תאופיק אל חאג’ ,מדדה אחריו על
פרד .החברים חוזרים דרך הרובע המוסלמי
של צפת ,ממשיכים אל הר כנען ופונים אל
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מעיינות ראש פינה“ .בכרם של ראש פינה”,
כתב ביומנו“ ,אני מגלה נומוליטים (מאובנים)
וטריטיקום (השם המדעי של סוג
חיטת הבר)”.

חיטת הבר ,יש לציין,
היא תופעה מיוחדת,
ספונטאנית ,המתגלה
ב א ד מ ה
הסלע,
בנקיקי
זיבורית ,חרבה ,ללא דשן ,ללא זבל ,ללא
השקיה .עם החיטה שמצא ניגש אהרנסון אל
הפרופסור אליזבט שומאן מברלין ,מומחית
ובת סמכא עולמית בדגנים ,שחיוותה את דעתה
כי החיטה שגילה אהרן ,היא לכל הפחות אחת
הצורות הפרימיטיביות הקדומות הראשונות
של החיטה ,הנקראת “אם החיטה”.
אך אהרנסון לא מיהר לתקוע בחצוצרות .רק
כחודשיים לאחר התגלית שלח לידידו ,ד”ר
זליג סוסקין ,העתקים מפרטי התגלית וביקשו
להודיע על כך לפרופסור ורבורג ולאדונים
קרניקה ,שווינפורט ואשרסון .וכה כתב ד”ר
סוסקין לאהרונסון ,ב 22-לאוגוסט :1906
“כתבתי לשווינפורט במוצאי שבת וזרקתי את
המכתב לתיבה .מסתבר שביום ראשון בבוקר
הגיע אליו מכתבי .באותו יום ב 5-אחר הצהריים
מטפס הזקן הנפלא הזה על מדרגות ארבע
הקומות שלי ו...אינו מוצא אותי בבית .למחרת
ב 9-וחצי בבוקר אני סר אליו והוא פוגשני
במלים דלהלן :אני כבר בן  ...70אשרי ,שעל אף
גילי ,זכיתי לראות בעיני את התגלית הזאת!”
תגלית חיטת הבר פרסמה את אהרונסון
בעולם המדעי ,וב 1909-הוא הוזמן ע”י
מחלקת החקלאות של הממשלה האמריקנית
לבקר בארצות הברית .מחלקת החקלאות,
מועדונים מדעיים ,חברות שונות ,הכל
פותחים דלתותיהם בפני היהודי הצעיר,
החושף לפניהם אופק חדש .אהרנסון מקסים
אותם בפשטותו ,בעוזו ,בהשגתו החובקת את
היקום כולו .ומספר הוא להם על “ארץ זבת
חלב ודבש” ,על מסתורי אדמתה ויושביה ועל
שיבת ציון...
בקליפורניה הוצע לאהרנסון לעמוד בראש
קתדרה באוניברסיטת בארקלי ,אך הוא דחה
את ההצעה בנמקו כי כמו החיטה שגילה ,כן
מסוגל גם הוא לצמוח ולנשום רק באדמת

ארץ ישראל.
לאחר שנים של ניסויים ,הצליחו
מומחים לגדל זן חדש של אותה
חיטה מיוחדת שמצא אהרנסון,
וקראו לה בשם “העומר” .חיטה זו לא נמצאה
טובה כמותה בכל העולם .ראשה היה שחור
וכאשר מקלפים אותה ,טעמה כלשד השמן.
החיטה הניבה  1431ק”ג שיבולים לכל  4דונם,
במקום  300הק”ג שהיו מקובלים בשטח בגודל
זה .חברות המציאו מכונות קילוף לחיטה
שהסירו את ראשה השחור ,והפסולת גם היא
הניבה רווחים שכן היא טובה למאכל בהמה
ועוף .העומר תפס מקום נרחב בחקלאות
האמריקנית וחברה מיוחדת בשם “חברת דגני
הבוקר הלאומית של העומר” זכתה במונופול
למכירת קמח חיטת העומר .סמנכ”ל החברה,
נ.ס.מקיי ,אמר כי “ארץ ישראל אינה רק מולדת
של עם הסגולה אלא גם של החיטה הטבעית
ותוצרתה ויש לשער כי הצלחת מצרים בגידול
חיטה בשנות השבע הייתה הודות לכשרונו
הגדול של יוסף בן יעקב שהצליח להביא את
חיטת העומר מארץ ישראל לארץ גושן.”...
מלחמת העולם הראשונה קטעה את ההצלחה
המסחררת של העומר ,וגם את הקריירה
המשגשגת של אהרנסון כאגרונום מוביל.
לאחר המלחמה בחר אהרן להשקיע את מירב
זמנו במאמצים הדיפלומטיים להגדלת היישוב
היהודי בארץ ישראל .באחד ממסעותיו ,בדרכו
מצרפת לבריטניה ,התרסק מטוסו והוא נהרג.
בשנת ה 50-לתגלית חיטת הבר ,אם החיטה,
החליטה האוניברסיטה העברית בירושלים
לקרוא לגנים הבוטאניים בתחום בניינה החדש
על שמו של אהרן אהרנסון .לואיס דמביץ
ברנדייס ,שהיה שופט עליון בארצות הברית,
אמר עליו שהיה “פרי האידיאליזם היהודי”.
הגדרה זו מכלילה בתוכה את כל הקוים המגוונים
של אישיותו של אהרונסון ,אחד מראשוני אנשי
המדע החקלאי בישראל החדשה.
עפ”י ר’ חיים מיכל מיכלין בעיתון דואר היום
 ,1922ואורי קיסרי בעיתון מעריב .1956

טרור  -מחוץ לאקדמיה

פעולה מוצלחת נרשמה השבוע לזכותם של חברי ישראל שלי – אוניברסיטת תל אביב החליטה לאסור את השתתפותו של מחבל
מורשע בהרצאות לציון מה שמכונה ''יום האדמה'' .המחבל ,מוחמד כנאענה ,הורשע וריצה  4.5שנים בכלא על קבלת כספים
ומידע על הכנת מטענים ורקטות מחיזבאללה ,והעברתם לפעיל "גדודי חללי אלאקצא" בג'נין .הפעילות למניעת השתתפותו
הצליחה מעבר למצופה  -וכנס יום האדמה כולו בוטל .הפגנו ,דרשנו  -וזכינו.

גדוד בנות נוסף לצה"ל

ישראל שלי פירגנה השבוע לבנות הלוחמות של ישראל ,שבזכות המוטיבציה
והרצון שלהן להתגייס לקרבי ,הוחלט בצה''ל על הקמת גדוד חדש  -ברדלס,
בו יוכלו לשרת בנות כלוחמות .על פי נתוני הצבא לא רק שלנשים יש
מוטיבציה לשרת כלוחמות אלא שכמות הדורשות להגיע למערך הלוחם
עלתה ב 64-אחוז .אנו מצדיעים ללוחמות שלנו וגאים בתחושת השליחות
שלהן למען המדינה.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

ישראל
שלי
עושים צ
יונות

www.myisrael.org.il
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השבוע
הצעה לסיור
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת
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חופשה בישראל רק עם

משקפת מברכת
את אלפי המטיילים

שבחרו לסייר איתנו ברחבי יהודה ושומרון ,בקעת הירדן ,ירושלים הנגב והגליל.
ואת מאות המשפחות שבחרו להסב איתנו בליל הסדר במגוון בתי המלון.
אנו מודים למדריכים ,עמותות התיירות ,נהגי האוטובוסים ,עורכי הסדרים
וראשי הקבוצות אשר נרתמו ונערכו מבעוד מועד לקראת חופשה ערכית ומושלמת.
תודה מיוחדת ל"שדות תיירות" על שיתוף הפעולה הפורה והמקצועי!

חג כשר ושמח!

מרכז הזמנות ארצי:

1-700-700-945
www.mishkefet.org.il

צילום מירי צחי

אחרי מות שני בני אהרן אנו נתקלים בהשתאות
בתגובתו העצורה של אהרן הכהן "וידום אהרן".
אהרן לא מהרהר אחרי הקב"ה ודרכיו ,מקבל את
הדין ועוד באותו יום ממשיך כמצות ה' בעבודת
המשכן .אהרן עושה כמיטב יכולתו בעבודת ה',
ואולי מבין את מה שקשה מאד להבין -אין אנו
מבינים את חשבונותיו של הקב"ה.
בסדר העבודה המופיע בפרשתנו ,מצווה אהרן
לקחת שני שעירים ובהטלת הגורל -אחד נידון
לשילוח לעזאזל ואחד לקורבן .ואמרו חז"ל:
" שני שעירי יום הכפורים ,מצותן שיהיו שניהן
שוין במראה ובקומה ,ובדמים ,ובלקיחתן כאחד"
כלומר :לא ניתן להבחין ביניהם -הם שווים בכל
ובכל זאת לכל אחד גורל אחר.
ביום הקדוש ביותר בשנה  ,לצד המאמץ שלנו
להתעלות ולהתקדש ,נתבעת מאיתנו הצניעות
וההשלמה כלפי שמיא .לעולם לא נבין את
הגורל ,את חשבונותיו של הקב"ה.
אבי ואביטל וולנסקי הי"ד ,היו בדרכם חזרה
לביתם בעלי כשמחבלים פתחו באש על
רכבם ורצחו אותם .הם היו זוג יראי שמיים,
שלא כמליצה" :אחרי מות קדושים אמור" ,עוד
בחייהם זכו להערכה רבה ע"י חבריהם ומכריהם
שהעידו בכנות על גדולתם והשפעתם המאירה
על סביבותם .ההתיישבות אמנם ספגה מכה
כואבת אך לא לנו חשבונותיו של הקב"ה .בישוב
עלי בחרו להנציח אותם בדרך מיוחדת .לזכרם
שופץ מעין הסמוך לישוב עלי ע"י תלמידיהם
מתלמוד התורה בעלי ,ע"י תלמידי המכינה
הצבאית "בני דוד" וסטודנטים באוניברסיטת
אריאל .המעין בנוי כשתי בריכות עגולות כשמיימי
העמוקה יותר נשפכים לבריכה הרדודה .את
המעין עיצב יצחק כהן ,סטודנט לאדריכלות
באריאל ,וכך הוא מסביר את הרעיו לפיו עיצב
את המעיין :מבטן ההר מגיחה נביעה קטנה ובה
נובע מעיין מים חיים העוברים בתעלה אל בריכה
בצורת טבעת נישואין עגולה ,כשהמים נשפכים
מטבעת אל טבעת כשם שהמילה אבי נשפכת
למילה אביטל ...כאשר מים נשפכים מטבעת אל
טבעת האפקט הנוצר הינו זוג טבעות נישואין
מחוברות היוצרות את הספרה  8המסמלת את
האינסוף "...מותם של הזוג היקר אינו סופי ,אנחנו
מאמינים בנצח גם כשזה קשה לנו להבנה.
במקום צל עצים ,שולחנות פיקניק ואפילו צריף
המשמש כמלתחה.
השבת נקרא את הפטרת שבת הגדול
המסתיימת במילים "הנה אנוכי שולח לכם את
אליה הנביא ...לפני בא יום ה' הגדול והנורא"
והמבשרת את הגאולה העתידה לבוא .אין אנו
מחשבי קיצין ,ולא יודעים חשבונותיו של הקב"ה,

משקפת מברכת
את כל בית ישראל בברכת
פסח כשר ושמח!

צילום :שחר כהן

מעיין הגבורה בעלי

אבל מאמינים ומקוים ליום בו תגיע הגאולה.
בגאולת מצריים היו שקועים בני ישראל במ"ט
שערי טומאה ולא נגאלו בזכות מעשיהם ,אלא
הקב"ה הוציא אותם ביד חזקה ובדרך ניסית
ממצריים" .ה' י ִּלָחֵם לָכ ֶם וְא ַּתֶם ּתַ ֲחרִׁשוּן".
אנו זוכים ורואים היום כבר את ניצני הגאולה,
רואים ישובים פורחים  ,שדות ומעיינות .אין אנו
יודעים מצי תבוא הגאולה השלמה ,אך לצד
השתדלותינו אנו מבקשים מהקב" ה גם אם אנו

עדיין לא ראויים" -עשה למענך אם לא למעננו"
לכבוד חג החירות והגאולה משקפת מזמינה את
הציבור להשתתף בסיורים מרתקים ולהתרשם
מהנופים ,מהפריחה ,ניצני הפירות וניצני הגאולה.

פסח תשע"ד

ניחוח אביב

ביש"ע
מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

פסח בשומרון!

בחול המועד פסח מזמינה המועצה האזורית שומרון את הציבור
לחגוג את חגיגת האביב בשומרון.

במבוא דותן שבצפון
השומרון תתקיים חגיגת אביב.
בתוכנית :כתב חידה מוסיקלי לאוהבי
הארץ הטובה ושיריה ,הופעה של
האחים אריאל ,מסלול טיול למשפחה,
שחקני רחוב ודוכני יצירה .האירוע
יתקיים ביום חמישי י"ז ניסן ה  17.4בין
השעות  10:00עד .16:00

לאלו המעדיפים לגלות
מחדש את ההיסטוריה
מזמינה מועצת שומרון את הציבור
ל"כנס שומרון הרביעי" שם ייחשפו
מחקרים חדשים שיטילו ספק בדמותו
של אחאב מלך ישראל כפי שאנחנו

מכירים אותו היום .הכנס יתקיים ביום
שלישי כ"ב ניסן ה  22.4בשעה 8:30
בבוקר במבוא דותן.

בחוויה המשלבת הנאה וערכים.
בתוכנית :הצגה לילדים אסי ומטה
הקסמים ,שיעורי תורה לילדים
ומבוגרים ,סיורים מודרכים
למשפחות ,הופעה של הזמר מנדי
ג'רופי .הפעלות לילדים ועוד .האירוע
יתקיים בנוכחות שר השיכון אורי
אריאל .הכניסה חופשית .ההפנינג
בחומש יתקיים ביום רביעי ט"ז ניסן
החל מהשעה .11:00

ולבסוף גולת הכותרת:

פרטים נוספים על אירועי פסח
בשומרון ניתן לקבל בטלפון
 1-700-700-106או באתר מתנ"ס
שומרון

על הר כביר יתקיים הפנינג
משפחות שיכלול הדרכות ,שחקני
רחוב ,פינות ליטוף ,יריד מכירות של
אמנים מקומיים ,ועוד .ההפנינג על
הר כביר יתקיים ביום חמישי י"ז ניסן ה
 17.4החל מהשעה  10:00בבוקר.

מועצת שומרון תקיים את אירוע
ההפנינג המרכזי שלה על חורבות
הישוב חומש .למשפחות המעוניינות
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שומרון
מעיין עמשא
מעיין רב בריכות .הנביעה מתנקזת למקווה מסודר בתוך
מבנה בעומק מטר וחצי .משם המים זורמים לבריכת
שכשוך בצורת במבה בעומק  40ס"מ ובהמשך זורמים
המים לעוד בריכה בצורת לב בעומק  50ס"מ .מקום
מדהים.
איך מגיעים?
מצומת תפוח נוסעים צפונה לכיוון שכם כ  7קילומטר 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  20מטר ומגיעים
לבריכה השנייה .מתקדמים עוד כ 50מטר ומגיעים
לבריכה השלישית .אין צורך בנשק ,אבל יש להודיע לחייל
בעמדה שבבסיס שאתם הולכים למעיין.

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

הגדה
של פסח

הרצאות
מיוחדות
על חברון

מעיין

למידע נוסף על המעיין

ישע שלנו ש

גרשון בר כוכבא
נועם ארנון ועוד.
פרטים בתוכניה
בתשלום סימלי

לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ 02-9965333 :ני ת ן ל ה ג י ע ע ם ר כ בי ם פר טיים  -ח ניון רכ בים ע נ ק ב ק רית א ר ב ע י ע מ ו ד ל ר ש ו ת ה מ ב ק רי ם
מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה ,ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי ( )5.60₪מגיל  5ומעלה.

הסעות בתשלום (הרשמה חובה) ייצאו מהמקומות הבאים אשקלון תחנה מרכזית  • * 10:00בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד דובק  • * 10:00באר שבע תחנה מרכזית  • * 10:00אשדוד תחנה מרכזית חדשה  • * 10:00ביתר 057-3108369 ,052-7662780 ,הרשמה חובה • בית
שמש סופר הצלחה  • * 10:00גבעת שמואל רחבת המועצה  052-2909848 7:30הרשמה חובה • הרצליה ההסעה באחריות המארגן 054-7986798 ,קריות 04-8735448 ,הרשמה חובה • קרית אתא 050-6617366 ,הרשמה חובה • חיפה 052-7640001 ,ההסעה באחריות
המארגן • טבריה  054-8451133ההסעה באחריות המארגן • כפר חב”ד בית מנחם  • * 11:00לוד  052-7827770 ,הרשמה חובה • נצרת עלית/מגדל העמק 054-8451133 ,ההסעה באחריות המארגן • נתניה רח’ פינסקר ,ליד התחנה המרכזית  057-7740626 9:00הרשמה
בין השעות  16:00-20:00או דרך האתר • כפר סבא תחנה מרכזית  • * 10:30עפולה  054-8451133 ,ההסעה באחריות המארגן • פתח תקוה רחבת העירייה  • * 10:00צפת קרית חב”ד  054-8451133ההסעה באחריות המארגן • קרית מלאכי בית הכנסת חב”ד 11:00
 0543931316 ,08-8585483הרשמה חובה • ראשון לציון תחנה המרכזית הישנה  • 050-8613146 10:00רחובות יעקב פינת אחד העם  • * 10:00רכסים/יוקנעם  054-8451133 ,הרשמה חובה הסעה באחריות המארגן • רעננה יד לבנים  • * 10:00רמלה052-7827770 ,
הרשמה חובה • ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט  www.2hebron.co.ilאו במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333

HEBRON

FUND
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1800-400-456
מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת
המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון

שומרון

צעדת האמונה
צעדה מקרני שומרון
לקדומים
יום ראשון חוהמ"פ
כ' ניסן 20.4

כמו בכל שנה ,נצעד בדרכם
האחרונה של יקירנו :רפי והלנה
 340*200ס"מ
שבת שניה
לסקר
דאבלפלדמן ,שקד
הלוי ,רעות

ועידו זולדן .תחילת הצעדה
בשעה  9:45מקרני שומרון.
מקצה ראשון לריצה ולאחריו
בצעידה ובאופניים .סיום
בעצרת זיכרון בקדומים בשעה
.12:00
אתר אינטרנט :
www.kedumim.org.
il/?CategoryID=141

צינור מ .פלדמן • יש שחר

רביעי חמישי טז-י”ז ניסן •  16-17.4עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

חמישי י”ז ניסן  13:00-19:00 | 17.4עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי
גדול הזמר המזרחי חסידי

חיים ישראל
חוזר לחברון

ישי ריבו

בלהיטים מאלבומו
החדש

זמר הנשמה החסידי

אהרן רזאל אברימי רוט

איציק דדיה

בלהיטים מכל האלבומים

אמן הכינור היהודי והאירי

בנימין דניאל אהביאל
לנדאו

כוכב הזמר החסידי מזרחי

ילד הפלא החדש

עוזיה צדוק
שימו לב!

שידור חי
הפעלות לילדים (בתשלום סימלי) :מתחם מתנפחים
פינת יצירות חברוניות קישוט כדים

מנחה :קובי סלע
רכיבה על חמורים

סיורים בחברון עם מדרשת חברון  -הכניסה חופשית

הקינדרלעך

להקת הילדים של ישראל
תזמורת מורחבת בניהולו
וניצוחו של המאסטרו

גרשון פריישטט
תחנת המוצא הועתקה
לחניון בניני האומה התחתון

הסעות מירושלים
ללא צורך בהרשמה

19

₪

בלבד!

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

הזמנת הסעות ומידע נוסף

לlה רiש מ .ה טoל פ וcנ י.ת ח יnי ג וw w w. 2 h0e2 9 9b6 5 3r3 3o

סרוק את

הברקוד

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל טל’  052-5802156לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
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בנימין

פסח בחבל בנימין!

כל האטרקציות ,הטיולים והאירועים למשפחות לחג הפסח בחבל בנימין
חופשת חג הפסח מתקרבת לה ובארץ גיבורי התנ"ך בחבל
בנימין מזמינים את המשפחות לחוות את חג החירות עם שפע
אטרקציות ,טיולים בטבע ופעילויות חינוכיות ומהנות כגון:
סדנאות מלאכות קדומות,
שחקני רחוב ,מיצג
מולטימדיה חדשני המוצג
על גבי נוף כרמים ,מופע
של תיאטרון אספלט
ומופע כלבני עם פריזבי,
סיור במפעל ייחודי
לצביעת התכלת ,ביקור בחצר התימנית הייחודית ,סדנת גינות
מינאטוריות ,טיולי אופניים ,ריינג'רים ,טרקטורונים וג'יפים לצד
אירוח באוהלי שטח או בצימרים מפנקים ומבחר טיולים בטבע
אל האתרים המרשימים של בנימין עם בית ספר שדה עפרה!

עולים לרגל לעיר המשכן -מרכז המבקרים "שילה
הקדומה" מרכז המבקרים של "שילה הקדומה" מזמין את
המשפחות לעלות לרגל בפסח לעיר המשכן בימים רביעי-
חמישי של חוה"מ 16-17.4 ,בין השעות 9:00-18:00
(סיור אחרון בשעה  )17:00וביום שישי ה ,18.4-בין השעות
( 8:00-14:00סיור אחרון בשעה  .)13:00מחיר כניסה לאתר
עולה ₪ 25 :למבוגר ו  ₪ 18לילד וכולל :לפרטים והרשמה
לפעילויות השונות:
www.telshilo.org.il, 02-9944019

חוות עמק איילון | מבוא חורון
חוות עמק איילון מזמינה את המשפחות לחוות את הטבע
באמצעות פעילויות חווייתיות שיתקיימו בחוה"מ פסח,
 16-17.4בין השעות " .9:00-18:30תיאטרון אספלט" יתארח
בחווה ויציג מופעי הומור וקטעי קרקס משעשעים המתאימים
לכל המשפחה ובכל מתחם החווה יתקיימו פעילויות שונות
כגון :מופע ספורט כלבני ייחודי בליווי פריזבי ,סדנת אילוף
כלבים מקצועית ,גן חי ופינת ליטוף לילדים ,מסלולי רכיבה
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על חמורים וגמלים (בתשלום) ,מתנפחי ענק שיוצבו בחווה
לרשות המבקרים ,פינת טף ,שדרת אומנים ועוד ...בחווה דוכני
מזון כשרים לפסח .חוות עמק איילון נמצאת בסמוך ללטרון (6
דקות ממודיעין) .מחיר כניסה גדוש בחוויות וכיף ₪ 30 :בלבד
(תשלום מגיל  .)3לשאלות ובירורים:
www.hea.co.il ,08-9470898

סדנאות ,מיצגים וסיורים במרכז המבקרים "נחלת
בנימין" | יקב פסגות (מול תחנת הדלק)
מרכז המבקרים "נחלת בנימין" הינו מרכז הכולל בתוכו את
יקב "פסגות" ומספר את הסיפור של התנ"ך והיין מלפני 3000
ועד ימינו .במרכז המבקרים אודיטוריום בו מוקרנים  3מיצגים
עלילתיים מרתקים המתאימים לכל המשפחה.
בחוה"מ פסח פתוחים בימים רביעי-חמישי עד .9:00-17:00
בימים שישי וראשון 8:00-13:00
כרטיס משפחתי במחיר מיוחד!  ₪ 99לזוג  +עד  4ילדים .לא
כולל סדנא .לפרטים02-9979333 :
או באתר האינטרנטwww.n-binyamin.co.il :

סיור היכרות במפעל הייחודי לצביעת תכלת "פתיל
תכלת" -כפר אדומים
הסיורים בתיאום מראש בשעות14:00 ,12:00 ,10:00:
עלות מיוחדת לחול המועד ₪ 10 :לאדם  ₪ 50למשפחה.
לפרטים והרשמה02-5900577 :

חוויה במדבר | מצפה יריחו
אירוח באוהל למשפחות וקבוצות ,טיולי ג'יפים או אופניים,
לינת בשטח(אוהלים) או בצימר(עד  6אנשים) פתוחים
בפסח בתיאום מראש .להזמנות :דניאל 052-2861255

טיולי ריינג'רים וטרקטורונים ב"טרקטורון -כנען
תיירות" | תחנת הדלק כפר אדומים
בנוף המרהיב של מדבר יהודה ונחל פרת יתקיימו במהלך
חוה"מ פסח טיולי ריינג'רים ופולאריס בנהיגה עצמית
וטיולי ג'יפים מודרכים.

בנימין

ניתן יהיה לבחור בטיול במסלול "קצר במדבר" הנמשך
כשעה ברכב זוגי (ב )₪ 250-או ברכב ל 3 -אנשים (ב330
 ,)₪או במסלול "אתגר במדבר" של שעתיים ,לזוג או ל 3
ברכב בעלות של .₪ 600
ניתן לצאת גם לטיול ג'יפים של שעה ( )₪ 550או
שעתיים ( .)₪ 750להזמנות02-5355351 02-5353840 :

פסטיבל "חומר ולבנים" בחאן ענבלים | נווה ארז
(בדרך לנחל פרת ,על כביש אלון)
על גבעה ציורית ומיוחדת מול נוף מדברי מהמם שוכן
חאן ענבלים .בימי חוה"מ פסח מתקיים פסטיבל "חומר
ולבנים" לכל המשפחה .בימים רביעי וחמישי()16-17.4
החאן יהיה פתוח עד הלילה ויתקיימו סיורים במקום
וסדנאות שונות כגון :בניית דום ,צמחי תבלין ומרפא
בין השעות  10:00-17:00בתשלום סמלי של ₪ 10
למשתתף .כמו כן תתקיים פעילות בניית לבני בוץ ,טאבון
ופיסול באדמה ללא תשלום .במקום מטבח חלבי ביתי
(כשר ללא תעודה) .לפרטים והרשמה050-7451432 :

טיולי אופניים | עלי ושילה הקדומה
בימי חוה"מ תהיה תחנת השכרה בשילה הקדומה ובמרכז
המסחרי ביישוב עלי תהיה פתוחה ותציע אופניים
לטיולים באזור להשכרה ,מחיר השכרה לשעתיים
הראשונות , ₪ 45 :כל שעה נוספת או חלק ממנה₪ 10 :
לפרטים :יהודה 050-6449024

סדנאות גינות מינאטוריות במסעדת "המערה של
רחלי ויואל"| פסגות
שעות פתיחה :ימים רביעי וחמישי מ 8:00עד 20:00
ובשישי וראשון מ 8:00עד .14:00
לתיאום :יואל 050-3457070

אירוח מפנק בצימר בקתה בכרם | אש קודש
סוויטת בקתה בכרם היוקרתית ממוקמת מול כרמים
ביישוב אש קודש ומיועדת לזוגות/משפחות.
לבאים דרך תיירות חבל בנימין 25% -הנחה ללילה
בצימר.להזמנות :ענבל 0523114913

מענית סטודיו לזכוכית | קידה
פתוח בימים רביעי וחמישי ( )16-17.4בין  9:00ל.16:00
כדאי לתאם לפחות שעתיים מראש.
מענית 052-3767091

צימר קידה
שני צימרים מפנקים הצופים לעבר הרי גלעד ובקעת
הירדן .מתאים לזוגות ומשפחות .פתוחים בפסח .ניתן
להזמין ארוחות בתיאום מראש .מענית 052-3767091

החצר התימנית | כוכב יעקב
מומלץ לתאם ביקור מראש:
052-2209505 ,058-4209505

יריחו
יום שכולו יריחו  -בחול המועד
יום רביעי ט"ז ניסן ()16/04
יום שכולו יריחו  -סיור בכל האתרים החשובים של יריחו...
•  - 10:00יציאה מירושלים
•  - 11:00ביקור בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו בלווי צה"ל
•  - 12:00ביקור בבית הכנסת נערן ביריחו בלווי צה"ל
•  - 13:00הפסקת צהריים בבית חגלה
•  - 14:00בקור בתל יריחו ובמעיין אלישע
•  - 17:00ביקור בארמונות החשמונאים ובמערות
הקבורה של כוהני בית שני
•  - 19:0חזרה.
הרשמה מראש חובה .עלות  ₪ 80לאיש כולל כניסה לתל
יריחו .ההרשמה תתבצע לכל היום ובכל סיור בנפרד.
במידה ונרשמים לסיור בודד העלות היא  ₪ 50לאיש.
סגירת ההרשמה תהיה מספר ימים לפני האירוע בגלל
התאום הארוך לביקור בתל יריחו  .הביקור בתל יריחו
מחייב התחייבות בכתב מכל ישראלי בוויתור האחריות
הביטחונית מצה"ל .הכניסה מתבצעת בתאום עם
כוחות הביטחון ,אך לא באחריותם .העמותה תרבות
ומורשת יריחו ואנוכי לא לוקחים אחריות ביטחונית על
המשתתפים ,אך מתוך הכרות עם המקום במשך השנים
מכירים ברוח המקום ,אשר מעוניינים בביקור ישראלים
שם ותשלום דמי הכניסה .הכניסה לשלום על ישראל
ונערן מתבצעת באוטובוס ממוגן ירי בליווי צה"ל.
נשמח אם יהיו מעוניינים לרכז נסיעה ציבורית ממקומות
אחרים בארץ.

ביקור בבתי הכנסת ביריחו
יום ראשון כ' ניסן ()20/04
ביקור בבתי כנסת שלום על ישראל ונערן-הרשמה מראש חובה .עלות  ₪ 50לאיש ,בליווי צה"ל.

סיור בגילגל המקראית  -באסרו חג
ביום שלישי כ"ב ניסן ()22/04
סיור בגילגל המקראית
• ביקור בגילגל המקראית – מעברות הירדן ,גבעת
הערלות ,ובעתיקות בית חגלה וחוות בית חגלה
• ברכבים פרטיים
• הרשמה מראש; עלות  ₪ 20לאיש.

יום כיבוש יריחו  -אחרי פסח
ביום שני כ"ח ניסן ()28/04
חוגגים את יום כיבוש יריחו והפלת החומות על ידי
יהושע בן נון...
• בבית הכנסת שלום על ישראל עם הרב איציק שפירא
בין השעות  15:00ו18:00-
• הרשמה מראש חובה; עלות  ₪ 30לאיש
• בליווי צה"ל.
** אפשר כבר להירשם לכל האירועים הנ"ל אצל:
ארנה  ,052-8699300יוני 052-3527313
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גוש עציון

כייף בפסח גוש עציון

גוש עציון ,חבל ארץ מרתק הממוקם קרוב מאוד למרכז הארץ ולירושלים,
משלב בתוכו מגוון אתרי תיירות תוכן והיסטוריה ,מסלולי טיול ,מעיינות,
יקבים וגלריות ומהווה פנינה תיירותית בגובה ההר.

בפסח תוכלו ליהנות מאירוע בשמורת נחל תקוע
הכולל סיורים מודרכים למערת חריטון (ללא תשלום) וסדנאות
יצירה (בתשלום) .יום רביעי ,ט"ז ניסן10:30-16:30 16/4 ,
בנוסף ,מוזמנים להגיע לשלל האטרקציות המחכות לכם
בגוש עציון :סיורים מודרכים בכל ימי חול המועד עם בית ספר
שדה כפר עציון .בפסח הסעדה לקבוצות ולמשפחות בהזמנה
מראשwww.k-etzion.co.il | 02-9935133 .
סיפורו של גוש עציון  -מיצג אור-קולי ואתר הנצחה
המספרים את פרשת הגבורה של מתיישבי גוש עציון במלחמת
העצמאותwww.etzion-bloc.org.il 02-9935160 .
אמת הביאר -אמת מים תת קרקעית מימי בית שני אשר
נבנתה ע"י הורדוס על מנת לספק מים לירושלים .המסלול כולל
הליכה חווייתית בנקבה שמימיה הזורמים מגיעים עד גובה
המותניים( .יש להצטייד בפנסים  +בגדים להחלפה  +נעלי
הליכה במים)www.k-etzion.co.il | 02-9935133 .
חוות ארץ האיילים – חי בר וספורט אתגרי :קיר טיפוס,
פארק חבלים ,באנג'י טרמפולינה ,נדנדת  °360והאומגה
הארוכה ביותר בארץ!! רכבי ספארי פתוח (  17מקומות).
מתחם לקטנטנים.
www.deer-land.co.il 02-5709768
טרקטורוני גוש עציון  -חברת "סימוני דרך" מציעה טיולים
מדורכים על גבי טרקטורונים זוגיים או משפחתיים.
www.atvtours.co.il 054-5753333 , 054-3183333
ליאור ג'יפים -טיולי ג'יפים מודרך בגוש עציון ומדבר יהודה
( 8מקומות)054-8006920 .
חווית צומת  -הכירו מרכז מבקרים ייחודי בעולם! במרכז
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המבקרים האינטראקטיבי החדש של מכון צומת תוכלו לגעת
בין חיבור ההלכה והטכנולוגיה ,להשתתף בסיור וירטואלי,
לראות סרטי אנימציה ולהפעיל פטנטים הלכ-טכניים
ביטחוניים ורפואיים .ימים רביעי-שישי  16-18/04בין השעות
( 10:00-18:00יום ו' עד 02-9932111 .)14:00
www.zomet.org.il
פיינטבול בקליבר 055-882-3929 ,02-6734334 - 3
www.caliber3range.com
חיות מהאגדה במרכז חוויות – סיור חוויתי בו לומדים על
עולם בעלי החיים ,מלטפים ומאכלים ופוגשים חיות המוזכרות
באגדה של פסח .בנוסף :רכיבה על סוס/פוני ,יצירה ,משחק
פרסות ומתנפחים .יום רביעי ,חמישי 16-17/4 ,בשעות , 10:00
 ,13:00יום שישי בשעה 0543022263 10:00
havayot.center@gmail.com www.havayot-center.co.il
חיים שכאלה בגן לאומי הרודיון  -מצודת הר מדברית,
ארמונו וקברו של המלך הורדוס .סיור באתר ארכיאולוגי מרתק.
חוויה תיאטרלית ומפגש עם המלך הורדוס ודמויות מעברו
במסע ססגוני ומצחיק אל העבר .בנוסף באתר  :סיורים ,יצירה,
פקחים צעירים וסרטון 02-5636249 .
יקב גוש עציון  -סיור וטעימות יין במרכז מבקרים הצופה
לכרמים02-9309220 .
www.gushetzion-winery.co.il
יקב לביא – סיור וטעימות ליקרים מעולים .מילוי בקבוקים
וצפיה בתהליך הביקבוק.
www.yekevlavie.co.il 054-4220599
סטודיו אדם ואדמה -כלים מקרמיקה054-5924043 .
www.adamveadama.co.il

גוש עציון

חריטון ביישוב תקוע.
גלריית ורניסאז' בתקוע  -גלריה המאגדת בתוכה את אומני
תקוע .חנות לדברי אומנות ומתנות .בלה050-6209462 :
חוות שדה בר  -בית קפה וטעימות גבינות (כשר לפסח).
www.sde-bar.com 052-5255710
אינגליש קייק (צומת גוש עציון) – בית קפה חלבי .כשר לפסח.
ללא קטניות ולא שרויה02-6507066 .
לינה  -בבית ספר שדה כפר עציון ,במלון נווה אפרת ובמגוון
צימרים באזור.

זוחלים בחריטון נשמורת טבע נחל תקוע ומערת

תאריך 16/4/14 :ט"ז ניסן
סיורים מודרכים ללא תשלום .סדנאות יצירה בתשלום .עוד
באזור :טיולי טרקטורונים ,ג'יפים ,חיזיון ,סיורים מודרכים עם
בי"ס שדה כפר עציון ,חוות ארץ האיילים ,חיות מהאגדה במרכז
חוויות ,חווית צומת ,יקב ,מחלבה ,פיינטבול ,טיול רטוב באמת
הביאר ,גלריות ומסלולי טיול.
 www.etziontour.org.il 02-9933863פייסבוק עמותת
תיירות גוש עציון
פרטים נוסף באתר תיירות גוש עציון www.etziontour.org.il
ובפייסבוק

בקעת הירדן

הפנינג משפחות
מושב חמרה

 ,17/04/14יז' ניסן תשע"ד ,בין 10:00-14:00

הפנינג למשפחות הכולל
במת כישרונות -מופע אישי לילדים בו יוכלו
להעלות הופעה .
עולם היצירה – הכנת כלי נגינה בעבודת יד .
מתחם אש -מיומנויות הדלקת אש קדומות
( פעילות הורים וילדים מגיל . ) 6
כתב חרטומים – פעילות חידות מרחבית .
בנוסף ,מתנפחים  ....דפי צביעה לפסח ולאביב....
אוירה טובה ....
האירוע יתקיים על הדשא ,סמוך לגן השעשועים,
יש פינות מוצלות-אפשר לערוך פיקניק.
נשמח לראותכם  .בואו בשמחה .
לילי גנני -רכזת קהילה חמרה – 0507-584358
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חברון

ישראל מתחברת בפסח בחברון

גולת הכותרת של אירועי
הזמר היהודי הם שמחת החג
בחברון .מידי שנה מופע הזמר
היהודי בחברון הוא המופע
המרכזי בחג ,והוא סוחף
אליו רבבות יהודים .השנה בן
השאר יופיעו האומנים חיים
ישראל ,איציק דדיה ,אהרן
רזאל ,להקת הילדים המצליחה
קינדרלך ,ביני לנדאו ,החזן
אברהמי רוט ,ולראשונה
בחברון האומן העולה ישי ריבו
המופע בסימן אחדות שבטי
ישראל – חברון היא מעל כל
המחלוקות :הזמרים מייצגים
את כל המחנות והזמרים.
מארגני החגיגות לא חסכו
כל מאמץ להביא את מיטב

הזמרים החדשים והבולטים
יחד עם הותיקים והאהובים.
נעם ארנון ,דובר היישוב ,מסר
שהשנה הוחלט שהכותרת
והסיסמה המובילה של
האירועים תהיה "ישראל
מתחברת בפסח בחברון"
סיסמה שתופץ במסע פרסום
מושקע בכל אמצעי הפרסום
וברשתות החברתיות .אשי
הורביץ ושיראל בלייכר
האחראים על הארגון מספרים
על הנסיון הפעם במופע לחבר
מזרח ומערב כאחד ולתת
במופע משהו אחר שמחבר
יחדיו את שבטי ישראל,
האירוע יועבר בשידור חי
בערוץ  ,7רדיו קול חי

ורדיו גלי ישראל

עיקר האירועים וימי השיא
בהגעת הרבבות צפויים בימים
רביעי וחמישי ,א' ו ב' חול
המועד .ביום חמישי ב' חול
המועד צפויה הופעת ענק
עם מיטב אמני הזמר החסידי
היהודי המקורי ,על הבמה
מקווים המארגנים לראות
מספר שרים שיבואו להצהיר
נאמנות לעיר האבות חברון.
בנוסף יתקיימו מגוון
הפעלות מרתקות לכל
המשפחה הכוללות משחקים
אטרקטיביים לילדים והצגות
במשך כל שעות היום.

תחום ההסעות עבר שידרוג
מהפכני בשנים האחרונות,
וכפי שכבר הוכח בסוכות,
כעת מערך ההסעות לחברון
הינו נוח וזמין לכל נוסע ולכל
המשפחה; כל זאת בעזרתם
הפעילה של גורמי הבטחון
והמשטרה ,הרואים באירועי
החגים בחברון אחד משיאי
המשימות שאותן הם ממלאים
בגאווה .לכן ,כדאי לסמן כבר
עכשיו ביומנים:
ביום שני של חול המועד –
מתאחדים וחוגגים בחברון!
לפרטים מחדשי הישוב היהודי
בחברון

1800400456

ברכות חמות מעומק הלב
לרב יוסף צבי רימון שליט“א מראשי קרן יחד.
לרגל זכייתו בפרס מוסקוביץ לציונות,
על נתינה אמיתית למען החברה בישראל.
מאחלים
הנהלת קרן יחד ו 6136-המשפחות החברות בקרן
מצטרפים

בקלות.

חפשו בגוגל ”קרן יחד“

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

הצטרפו באתר קרן יחד
02-6280030 www.kyachad.co.il
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קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות

ע“ר
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הר חברון

הר חברון

פסח של חוויות בהר חברון
יום חמישי בחול המועד פסח
(י"ז בניסן ,)17.4 ,יהיה יום
מלא וגדוש בפעילות לכל
המשפחה ,הר חברון מצפה
לרבבות ישראלים שיכולים
להגיע בקלות אל האזור
הפורח .כעת הזמן לתכנן את
המסלול ולבחור בפעילויות
שמתאימות לכל אחד
ומשפחה.

בתחום טיולי המים:
נחל גוברין עלי -מעיינות
ובריכות לא מוכרות
ואדי נחל גוברין פתוח
ומאובטח בשעות 10:00-
 17:30עד עין סעביה
(כניסת רכבים עד עין פרעה)
והדרכות לאורכו (מעין פרעה
לסעביה) בשעות ,11,13,15
המסלול מתאים למשפחות
עם עגלות ולאורכו נדבר על
כמויות המים שבאזור ועל
השימוש שנעשה בהם בעבר
(לבית גוברין)
בירכ'ת כירמיל -פתוחה
לציבור ומאובטחת ,בריכה
ענקית וייחודית .סמוך לישוב
כרמל.

לשירת ימינו" .-הכניסה חינם.
מדרחוב בתלם :בתלם
סמוך למעיינות :הצגת רחוב,
סדנת שוקולד ,דוכני מזון,
דוכני יצירות ,מתנפחים
לילדים .הכניסה חינם.
מי שאוהב בעלי החיים:
חוות סוסים בבית יתיר:
כניסה לחווה הטיפולית
ולפינת החי ורכיבת פוני
לילדים חינם .טיולי סוסים
בתשלום.

עושים חיים במושב

ישוב חדש -חירן :טיול
ג'יפים לנקודת הקבע ,פינת
ליטוף ,ג'ימבורי ,פעילות ביער.

מיוחד -סיור אופניים
תיירותי בסוסיא:

מצפה עשהאל -התיישבות
חלוצית ומתחדשת :פינת חי
 ,משחק "מתמונה" משפחתי,
מתנפחים ,תחנת יצירה
ופינות ישיבה נעימות חינם.

יקב שוקק – פתוח בימים
רביעי – חמישי (,)16-17/4
סיורים וטעימות יין ,ביישוב
סוסיא ,10:00-16:00 ,נאוה –
 0542271153הכניסה חינם

סיור ספארי למדבר
בכרמל ופעילויות בישוב:

סטודיו "צד שני"– פתוח
כל ימי חול המועד ,אומנות
בקרמיקה ,פעילות לכל
המשפחה ,התנסות בקדרות,
עבודת אובניים ופיסול בחומר,
ביישוב ליבנה בלב יער יתיר.
סיגלית – ( .052-3644848קב'
גדולות  -יש לתאם מראש)
הכניסה בתשלום

מצפה יאיר :ביקור בדיר
והעפת עפיפונים חינם.

בנגוהות" -משירת הים

פעילות אטרקטיבית

חוויה מוזיקאלית

חנוכת המעיין ומשחק עץ
משפחתי.

סיור בטיול אופניים במספר
מקומות תיירותיים :חלב
הארץ ,הכוורות ,החווה של
דליה ,יקב יין ,חממות פרחים
ועוד .ועוד מקומות שכדאי
לבקר בהם...

עפיפוניאדה בבית חגי-
עלות כניסה 25 :ש"ח.

מעין חדש במעלה חבר-

מעון :הפעלת פינת ליטוף
מורחבת בפינת החי וסדנאות
עם בע"ח .,חינם

טיולים ברכבי ספארי אל
המדבר בתשלום .ביקור
במפעל עשבי קדם לייצור
תמציות צמחים ,ביקור בלול
וברפת ,דוכן ליצירה.

האזור מציע אטרקציות
לילדים ולכל המשפחה:

ביער בלבנה :אטרקציה
מיוחדת לילדים ביער -ארזים
בטבע -פארק חבלים מדליק,
סיור ג'יפים מודרך .פגישה עם
תושבי הישוב.

סטודיו "שקוף" בית יתיר
– פתוח בימי חול המועד
בתאום מראש ,אומנות
בזכוכית ,הדגמה והסבר .יעל –
052-8903735

• "הסוד של סוסיא" – מי
היו תושבי סוסיא? ממה
התפרנסו ? ולהיכן נעלמו?
מיצג אור קולי חוויתי בסוסיא
בתוך מערה קדומה ,חוויה
לכל המשפחה בחבל יתיר
וסוסיא הקדומה
ימי פעילות השיא רביעי –
חמישי ,טז' – יז' ניסן,16-17.4 ,
בין השעות 10:00-18:00
מתנה לכל משפחה – תמונה
משפחתית במגנט
כניסה :ילד –  ,₪ 35מבוגר
–  ,₪ 29משפחתי .₪ -168
לפרטים1-599-507-517 :
www.Atarsusya.co.il

מופע אביב של רמי
קליינשטיין בעתניאל:
כרטיסים :מבוגר  60₪ילד
(עד גיל 25₪ )15
 10%הנחה במכירה מוקדמת
עד יום ראשון י"ג ניסן
( ,)13/04/14ניתן לרכוש
כרטיסים ב02-9963640 :
 02-9964041 /או באתר.
 www.otniel.org.ilעד
לתאריך הנ"ל .לאחר מכן
תתבצע מכירה ביום האירוע
במזומן בלבד

יש”ע ע "
פסח תש
שלנוד\\ 1515
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

משאל עם ועדה שר הכלכלה ויו"ר הבית
היהודי ,נפתלי בנט ביקר בשבוע שעבר במרכז
קטיף החדש ,להנצחת מורשת גוש קטיף
וצפון השומרון ,הפועל ביישוב ניצן  . 1השר
חזה בסיפורו של גוש קטיף – החל מהקמתו
והתפתחותו ,דרך תוכנית ההתנתקות וכאב
העקירה ,ועד לאתגרי הצמיחה מחדש" .זו
הסיבה בגללה העברנו את חוק משאל העם",
אמר בנט" ,שלא יווצר מצב בו העם רוצה דבר
אחד והממשלה דבר אחר" .בביקור השתתפו
גם ח"כ זבולון כלפא ,יו"ר המועצה הציבורית של
המרכז שלמה קוסטינר וראש המועצה האזורית
חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון.
הארץ שלהם שר השיכון ,אורי אריאל ,סייר
בשבוע שעבר בגוש עציון ,יחד עם עוד כ20-
כתבי כלכלה ממערכת העיתון דה-מרקר-
הארץ ,שלרובם זהו ביקור ראשון באזור .הסיור
החל בהרודיון ,המשיך לתקוע ,עבר במיצג האור-
קולי בכפר עציון ,והסתיים בחוות ארץ האילים.
השר אמר כי “השיח הציבורי הרחב בעניין יהודה
ושומרון מושפע מסטיגמות לא נכונות .לכן חשוב
להראות את המציאות בשטח במיוחד למובילי
דעת הקהל" .לסיור התלווה ראש המועצה
האזורית גוש עציון ,דוידי פרל ,שאמר כי גוש עציון
יכול להיות אחד המפתחות העיקריים לפתרון
מצוקת הדיור.
אבי את אבי סגן שר החינוך ,ח"כ אבי וורצמן ,סייר
במועצה האזורית בנימין יחד עם ראש המועצה

ויו"ר מועצת יש"ע ,אבי רואה  . 2במסגרת הסיור
ביקר סגן השר בביה"ס צור ישראל בפסגות,
בכיתת "שלכת" בעפרה ,בכיתת לב בנימין
באולפנת עפרה ,באשכול גני קידה ובתל שילה.
בתום הסיור אמר סגן השר" :אנחנו נמצאים כאן
בזכות ,ובונים כאן בזכות ,ואנחנו לא מנהלים על
המקום הזה משא ומתן .מי שמערער על זכותנו
לשבת כאן ,מערער על זכותו ההיסטורית של עם
ישראל על ארצו".
כיסופים לאמיר  300איש ,בהם אישי ציבור,
הורים וחברים צעדו בשבוע שעבר בקרית ארבע-
חברון ,בצעדה ה 11-לזכרו של החייל אמיר
מנצורי שנהרג בכיסופים  . 3מנצורי הי"ד ,תושב
קרית ארבע ,נפל בקרב ברצועת עזה ,כאשר יחד
עם מפקדו הסתער על מחבל מתאבד שהגיע
למחסום ועצר אותו ובכך מנע פיגוע .הצעדה
ארכה כ 2 -ק"מ ובמהלכה התקיימו בצידי
הדרך פעילויות לכל המשפחה .בסיום האירוע
חילקה אימו של אמיר פרח לכל משתתף .ראש
המועצה ,מלאכי לווינגר ,אמר" :סיפורו של אמיר
מסמל גבורה ישראלית המלמדת יותר מכל ערך
את מסירות הנפש של עם ישראל למען הדורות
הבאים".
הערוץ ממשיך לרוץ במלאות  25שנים להקמת
תחנת הרדיו ערוץ  ,7הקדישה לו תחנת רדיו
קול חי ערב שידורים נוסטלגי ,בו התארחו
קברניטי ומייסדי הערוץ :ח''כ לשעבר יעקב
כץ (כצל'ה) ויואל צור ,וכן השדרנים על האנייה

המוציא לאור:
אנא אשאירו גלישה

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

יהודה ליכטנשטיין ,חזי חקק ,פיני יצחקי ,מנחם
טוקר ,אבי רט ועוד שהעלו זיכרונות וסיפרו על
חוויותיהם מימי השידורים על אניית ערוץ  .7עלו
לשידור :רב חובל האנייה שאול אבני ,הרבנית
שולמית מלמד ,שמוליק פלדמן ,חגי סגל ועוד
רבים אחרים.
רץ כצבי באליפות גוש עציון ה 12-שנערכה
בשבוע שעבר השתתפו אלפים מכל רחבי
הארץ .בין הרצים היו ראש המועצה דוידי פרל,
שופט העליון נועם סולברג  4והרב יעקב מדן.
כפיר כהן  ,מנהל אגף הספורט גוש עציון אמר:
"אליפות גוש עציון הפכה לשם דבר בספורט
הישראלי ובעולם הריצה בפרט ,לראות את אלפי
האנשים רצים בנופיו הקסומים של גוש עציון
מעורר התרגשות וגאווה".
מנגינת הלב חצר מוזיקלית הכוללת מתקנים
שמאפשרים נגינה וחשיפה לצלילים במרחב
הבית ספרי ,נחנכה בבית ספר 'דביר' שבעותניאל
לזכרה של אמם של שניים מתלמידי בית הספר,
דומיניק בלונדר ,שנספתה לפני כשנה בתאונת
דרכים  . 5היא עלתה לבדה מצרפת ,התגוררה
עם משפחתה בישוב טנא עומרים ,ונהרגה
בתאונת דרכים בה נפגע גם בנה אליאב בן
השבע .ראש המועצה ,יוחאי דמרי אמר כי "לניגון
יש יכולת לומר את מה שהמילים לא יכולות.
מנגינת החיים ,העשיה של דומיניק ,תמשך על
ידי חיים שמחים ומלאי עשיה של כולנו".

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרכז קטיף ,ששון תירם ,אברהם וטרו ,גרשון אלינסון ומרים צחי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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