
1  יש”ע שלנו 

נו בשנה השביעית להסתלקותו א
לגנזי  זצ’’ל  מורי  אבי  של 
של  האושפיזין  ביום  מרומים, 

אברהם אבינו.
בחג הסוכות נערכה שמחת בית השואבה 
חג  שמחת  היא  שונה  המקדש.  בבית 
בהן  שנצטווינו  שמחות  משאר  הסוכות 
רק  לא  הוא  הסוכות  וחג  היות  ברגלים. 
סיום  אלא  הרגלים,  שאר  מתוך  רגל 
אחר  שרק  הנוראים,  הימים  מערכת 
ועל  האמתית.  השמחה  באה  יוהכ’’פ 
שלא  מי  “אשרי  במקדש:  שרים  היו  כן 
את  ביישה  שלא  זקנותנו  אשרי  חטא... 

 - שלמה  השמחה  בזה  כי  צעירותנו”. 
הנובעת  שמחה   - שמחה”  לב  “ולישרי 

מתוך הטהרות והתחדשות. 
לאחר  בסוכות?  השמחה  נתייחדה  במה 
הכיפורים,  ביום  הגענו  שאליו  התהליך 
בבחינת  הלב,  ישרות  הלב,  באה שמחת 
בהקב’’ה   – בך”  ונשמחה  “נגילה 
)מדרש( - בעצם ההתקרבות אליו. ואין 
“גדולה  מאשר  יותר  גדול  קירוב  לך 
לשכינה”  האדם  את  שמקרבת  תשובה 
וככל  תשובה(  בהלכות  הרמב’’ם  )לשון 
השמחה  ביטויי  יותר,  גדולה  שהקרבה 

גדולים אף הם. 

על התקופה - סוכות

הרב יעקב שפיראקרבה שנת השבע
ראש ישיבת מרכז הרב
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:45 17:48 חברון 18:47 17:32 ירושלים
18:47 17:50 שכם  18:49 17:52 תל אביב
18:49 17:44 באר שבע 18:48  17:42 חיפה

זמני החג
יש”עמדה
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אגודה אחת
סבא אהרן-לייב ונכדו אהרן-גרשון מתל ציון שבבנימין נערכים לסוכות, השבוע
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תפוס ת’יהודי
ברשת

1יש”ע שלנו \\

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 

שלנו
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19:16 18:15 שכם 19:17 18:22 תל אביב
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מכתש רמון24
מקומות בארץ ישראל

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!

מה חדש בעמנואל?
מה קורה

תהינו שבעת ימים 
ביש"ע

מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

ד " ע ש ת ת  ו כ ו ס

מצורף מוסף טיולים ביש"ע

לפרטים
הרשמה 
והסעות

לפרטים
הרשמה 
והסעות

לפרטים
הרשמה 
והסעות
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2hebron.co.il
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1800-400-456

1800-400-456

1800-400-456
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מתחדשיםמתחדשיםבחברון

בסוכות
מתחדשיםמתחדשיםבחברון

בסוכות
מתחדשיםמתחדשיםבחברון
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שני י”ט תשרי 23.9 | 13:30

ענק הזמר
המזרחי חסידי 

ענק הזמר העולמי 

יניב בן 
משיח
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אנא אשאירו גלישה

אנא אשאירו גלישה

אנא אשאירו גלישה

ישע שלנו 170*40 מ”מ 

סוכות תשע"ה

תיהנו שבעה ימים
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יש”ע שלנו  2

סוכות הוא חגה של הארעיות. נטישתנו את בית 
למשך  החיצונית,  הסוכה  לטובת  שלנו  הקבע 
את  לכולנו  להזכיר  מטרתה  החג,  ימי  שבעת 
הקשיים  את  במדבר,  אבותינו  צעדו  בה  הדרך 
שבסופה  האמונה  ואת  להתמודד  נאלצו  עמם 
והנחלה  המנוחה  אחד  לכל  מחכות  הדרך  של 

שלו.
עם  הסתיימה  לא  מדברית,  ארעיות  אותה  אך 
בתקופת  ישראל  לארץ  ישראל  עם  הגעת 
מאז,  שעברו  השנים  אלפי  לאורך  השבטים. 
לפני  רק  קשים.  נדודים  ושוב  שוב  עמנו  חווה 
רחבי  בכל  יהודים  מיליוני  שנים,  עשרות  כמה 
העולם לא נזקקו לחג הסוכות כדי להיזכר עד 
פרעות,  גג.  קורת  ללא  החיים  הם  קשים  כמה 
יום.  עלילות דם, גטאות וחרמות עשו זאת מדי 

כל שהתפללו אליו, בכל יום ויום, היה לשוב לציון 
גג  קורת  ישראל,  בארץ  קבע  של  בית  ולבנות 

בנחלת אבותינו.  
האחרונים  המקומות  שאחד  לגלות  מפתיע 
בית  למכור  אזרחים  סירוב  על  דווח  שבהם 
לא  גם  הנאצית.  בגרמניה  היה  לא  ליהודים, 
ברוסיה הסובייטית. בדיווח משנת 1960 בעיתון 
שבארה”ב  מישיגן  “במדינת  כך:  נכתב  "חרות" 
בפרוורי  יהודים  נגד  חמורה  אפליה  שוררת 
בשכנים  רוצים  אין  שבהם  הגדולות,  הערים 
אף  להיתקל  אפשר  כאלו  בתופעות  יהודים. 
של  מסוימים  בפרוורים  יורק.  ניו  בסביבות 
ליהודים  בית  למכור  מסרבים  עדיין  ניו-יורק 
“ארץ  אמריקה,  זוהי  כן,  ביותר”.  לעשירים  ואף 

האפשרויות הבלתי מוגבלות”.

יהודים  ברוך השם.  התקופה ההיא חלפה, 
עיר  ובכל  יורק  בניו  בית  לקנות  רשאים 
מוסלמית(  )שאינה  מדינה  בכל  אחרת 
פרט  אמרנו?  מדינה  בכל  העולם.  ברחבי 
שרק  ארה"ב  אותה  ישראל.  אחת.  למדינה 
להפלות  לאזרחיה  אפשרה  שנה   55 לפני 
ולסרב למכור להם  גזעני,  יהודים על רקע 
בית – דורשת היום ממדינת ישראל לעשות 

את אותו הדבר, כלפי אזרחיה שלה.
בהקפאה  מסתפקת  לא  כבר  ארה"ב 
נתניהו  הממשלה  ראש  שעושה  השקטה 
מתפרסמים  לא  במסגרתה  כשנה,  מזה 
מכרזי בניה חדשים ולא מקודמות תוכניות 
בניה )תב"ע( ברחבי יהודה, שומרון והבקעה. 
כעת, גם רצונה של ישראל לאפשר ליהודים 
לבנות ולרכוש בית בשכונות המזרחיות של 
ירושלים הבירה היא לא פחות מ-"הרעלה 

של האווירה", לדברי חברינו בוושינגטון.
לאמריקנים  שמרעילה  המטוס",  ב"גבעת 
את האווירה, אדמות רבות השייכות למדינת 
מתגוררות  משפחות  עשרות  כמה  ישראל. 
כבר שנים על הגבעה, בקרוואנים, שהם סוג 
שמדברים  שנים  כבר  מודרנית.  סוכה  של 
לשמש  שיוכלו  בגבעה,  בניינים  הקמת  על 
בתי קבע ליהודים וערבים כאחד. אך באופן 
השמאל  מארגוני  יהודים  דווקא  אירוני, 
הקיצוני ובראשם שלום עכשיו, דוחפים את 
ממנה  הארעיות  אל  חזרה  ישראל  אזרחי 

ברחו לכל אורך ההיסטוריה.
היה  ישראל  עם  שבו  הסוכות,  חג  בפרוש 
על  אותה  ומעלה  לירושלים  בהמוניו  עולה 
ישראל  לממשלת  נאחל  שמחתו,  ראש 
שתשאיר את הסוכות במדבר ותחדש את 

בניית הקבע בכל מרחבי ארץ ישראל.

ירושלים של קבע המערכת

ישעמדה

איתמר - סוכות  מתקופת  המשנה - 
פסטיבל סוכות קדומות מתקופת המשנה באיתמר

בואו לחזור אחורה בזמן לתקופת המשנה: 18 סוכות קדומות על פי מסכת סוכה: סוכה על גמל, סוכה על 
סוכה, סוכה על סירה, מלאכות קדומות, תלבושות לכל המשפחה, דוכני אוכל ייחודיים לתקופה,  ומשחק 

 משפחתי בין הסוכות מחכים לכם ברכס איתמר. 
ימים א' - ג' חוה"מ, 11:00 – 17:00 )12-14( הכניסה חופשית, סדנאות בתשלום.

טיולי טבע מרהיבים בשומרון עם מדרשות השומרון וחלקת השדה
מדרשת חלקת השדה ומדרשת השומרון מזמינים את הציבור לטיולי משפחות/מטיבי לכת/מטיבי קשב ועוד 

מגוון טיולים יחודיים בשומרון.טבע עוצר נשימה והצצה אל תרבויות עתיקות, נקבות מים ועוד..
סבסטיה והר גריזים  מתעוררים לחיים-סיורים כל שעה עגולה, שחקני רחוב. לפרטים נוספים באתר רשות הטבע 

והגנים.03-7942481 מדרשת שומרון: 09-8841623, מדרשת חלקת השדה: 02-9973106
"המרפסת של המדינה" בפדואל - סיורים חינם כל שעה עגולה

עפים מעל צוקי הר כביר 
על רכס הר כביר באלון מורה ביום שלישי כ' תשרי 14.10 -עפיפוניאדת סוכות: עפיפוני ראווה, סדנאות להכנת 

עפיפונים, הדרכות והצגות לילדים בימים ראשון ושני - הדרכות ושחקני רחוב כל שעה עגולה ללא תשלום 
)למעט הסדנאות( 

מגלים את הטבע בצפון השומרון עם בשבילנו
מסלולי טבע ומסלולי אופניים לכל המשפחה, הפנינג למשפחות: יער ריחן, יער שקד, תצפית  

התאנה, תצפית כרם איילות. יום א', ג חוה"מ )12.10(. 10:00 – 16:00. הכניסה חופשית
לפרטים - בשבילנו: 04-6662333

צימר נוף שומרון - מתחם צימרים יחודי ממוקם מעל מדשאה מטופחת, 
 

לילה שלישי בחצי מחירפינות חמד חינניות, ומוקף בשקט ובאווירה טבעית ופסטורלית
 

052-6071514

הטבה מהשומרוןשוברון

בחול המועד

בואו לחזור אחורה בזמן, חגיגת סוכות קדומות 
מתקופת המשנה ועוד מגוון אטרקציות  

לכל המשפחה בשומרון 

מטיילים בשומרון

סוכה 
על גמל 

כבר ראיתם?

נקודות מידע 

בצ. אריאל ובצ.  

קרני שומרון

 להכיר
רון- נעים

השומ

תיירות שומרון: 03-9066402 או באתר תיירות שומרון 

חפשו 
 
fאותנו

מסתפקת  לא  כבר  ארה"ב 
בהקפאה השקטה שעושה ראש 
כשנה,  מזה  נתניהו  הממשלה 
מתפרסמים  לא  במסגרתה 
ולא  חדשים  בניה  מכרזי 
)תב"ע(  בניה  תוכניות  מקודמות 
והבקעה.  שומרון  יהודה,  ברחבי 
ישראל  של  רצונה  גם  כעת, 
ולרכוש  לבנות  ליהודים  לאפשר 
של  המזרחיות  בשכונות  בית 
פחות  לא  היא  הבירה  ירושלים 
האווירה",  של  מ-"הרעלה 

לדברי חברינו בוושינגטון



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השערקרבה שנת השבע

וידועים דברי הגר’’א שעל בקשת משה רבנו ‘’ונפלינו אני ועמך’’ שביקש השראת שכינה בישראל, והיו אלו ענני הכבוד שליוו את 
ישראל במדבר. וחג הסוכות הוא זכר לענני הכבוד. ועוד הוסיף הגר’’א בביאור התפילה: “אהבה רבה אהבתנו חמלה גדולה ויתרה 
חמלת עלינו’’, שזכינו לענני כבוד על אף שחטאנו בעגל, ונתכפר ביו’’כ, ונתינת ענני כבוד לאחר החטא היא חמלה יתרה וע’’כ מצינו 
בלשון הרמב’’ם, ששמחת חג הסוכות במקדש היתה בה ‘’שמחה יתרה’’, כיוון שענני הכבוד ניתנו בחמלה יתרה והשמחה המתווספת 

בסוכות היא זכר לכך.
ועבור זאת זכה אבי מורי זצ’’ל שענני כבוד סוככו עליו במקדשו הפנימי בשמחה אמתית, וזכה לומר אשרי זקנותינו שלא ביישה את 
צעירותנו. מראשית גידולו היה בתהליך מתמיד של עבודת ה’ בשמחה, בכל המצבים, ובמיוחד בחג הסוכות שענני הכבוד שליווהו 
תמיד וראו כי שם ה’ נקרא עליך, עד ליום שנלב’’ע. “ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר” - מבואר בזוה’’ק, שפסוק זה קאי גם 
על הקב’’ה שנוטל פרי עץ הדר – הוא הצדיק, שטעם עצו כטעם הפרי. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ארץ ישראל כולה 

שיפרוש עליה סוכת שלומו.

"יקבי בוטיק, מסלולים, 
מעיינות ואטרקציות"

"מגוון חוויות 
לכל המשפחה"

"תגליות ארכיאולוגיות 
וסיפורי תנ"ך מרגשים"

www.gobinyamin.org.il

 *חלק מהפעילויות בתשלום
**כל הפעילויות באתרים הינה באחריותו הבלעדית של מפעיל האתר

ובאתרים הגדולים!סוכות למטיילים ביישובים 
פרטים במוקד המידע

מפת האתרים והפעילויות תחולק בתחנות 
ספר,  קרית  צומת  אריאל,  ב:צומת  המידע 
מעבר בחורים )חיזמה(, ת. דלק כפר אדומים

נגישות מלאה/חלקית
פרטים במוקד

 גבעת היקבים
מחילות מסתור

 'בד בבד' - בית קפה 
ומפעל בוטיק לשמן

חאן טלמון פעילויות לילדים

חוות עמק איילון

מעיין טלמון, עינות ענר, מעיין 
נחליאל, ואדי זרקא ומעיין עטרת

סיור מודרך בעתיקות 
ובמעיין מאיר בנוה צוף

שמורת הטבע
עין קלט

ארץ בראשית אירוח תנ"כי

ירידה למעיין ברכב ספארי מדברי

 חאן ארץ המרדפים 
פתיל תכלת, יקב ענתות. 

שמורות הטבע עין פרת ועין מבוע

טיול ריינג'רים "כנען תיירות"

מרכז המבקרים 
נחלת בנימין

החצר התימנית

יקב ונטורה  חאן ענבלים  

סיור ביקב פסגות
ומיצגי התנ"ך והיין 

הכפר העברי הקדום בפסגות

אתר חלום יעקב בבית אל  

בית הבד משק אחיה

"פנינת החי"- גן החי במעלה לבונה

 יקב גבעות ויקב ִשילׂה- 
סיורים וטעימות יין

המקום של ג'ו סדנאות ייצור 
חלילים ויקב מקומי

סטודיו מענית גלריה וסדנאות בזכוכית

מיצג אור קולי מרגש ב‘מגדל הרואה‘

סיורים במשאית ספארי

נחל ִשילׂה מסלול רגלי ומעיינות

רחוב אמנים ומלאכות קדומות

השכרת אופניים לרכיבה בסינגלים

 עולים לרגל 
 לִשילׂה הקדומה 

עיר המשכן

אטרקציות, הדרכות, שחקנים, נגנים, טיולים וחוויות לכל המשפחה

 כל אתרי התיירות והטבע 
בחבל בנימין פתוחים למבקרים!

ראשון-שלישי, י"ח-כ' בתשרי 12-14.10, 10:00-17:00 

                נחלים ומעיינות בבנימין                                
             

    עולים לִשילׂה הקדומה        

                                 מיצגי נחלת בנימין                         מחילות גבעת היקבים                    ספארי עין קלט            
                 

              
            

           
עיינות בבנימין    

נחלים ומ
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mitnachlot.co.il רחלי סגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il תמר אסרף מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

איפה תפס אותי היהודי?
ת’אמת, במקום הכי רגיש, באגו.

ברגע  איך  הרגשתי  בי.  נגע  הוא  בדיוק  שם  כן, 
שכבות  שכבות  מעליי  לנער  מצליחה  אני  אחד 
ובעיקר  הבנה  חוסר  של  עיוורון,  של  שכחה,  של 
הזה  הרגע  כמו  עצמנו.  ערך  הכרת  חוסר  של 
שנגמר  עד  שצללת  אחרי  מהמים  יוצא  שאתה 
ופתאום  ואתה שואף בבת אחת חמצן  לך האוויר 
הכל מתבהר, פתאום אתה מבין לאן צריך לשחות. 
ובריאה  נכונה  היא  לכתחילה  שלי  המוצא  נקודת 
סוג  כאן  להשכין  וניסיון  הסברה  של  שנים  אבל 
של שלום, לפחות בתוכנו, לעיתים משכיחות את 
האמת הברורה והבהירה. המחשבות האינסופיות 
איך  כאן,  חיים  אנחנו  למה  להסביר  בדיוק  איך 
להסביר שגם אנחנו בני אדם נורמאליים, איך מה 
שנקרא לא חוקי הוא בעצם חוקי שהפך ללא חוקי 
בארץ שאין בה עדיין חוק. הסברים על גבי הסברים 
ובתוכם גם חוט סמוי של התנצלות. כן, אני מודה, 
לב  שאיפת  של  סוג  נכון  יותר  או  התנצלות  גם 
פנימית: תאהבו אותנו, תחבקו אותנו, אנחנו רוצים 
פעם  שהייתי  כמו  אהוב,  חלק  מכם.  חלק  להיות 
בשנת  כשהייתי  או  ברעננה,  בתיכון  כשלמדתי 
שירות של גרעין עודד, או כשהייתי חיילת, אז לאף 
אחד לא היה ספק. אז למה היום יש? אני עדיין אני, 
שתמיד  כמו  ישראל  מדינת  למען  ועושה  תורמת 
למתנחלת  הפכתי  פתאום  למה  אז  אותי,  לימדו 
כזו שכל מה שהיא עושה הוא רק לא חוקי במקרה 

הטוב ואיום ונורא במקרה הפחות טוב?
זו  אבל  כאן,  שכתוב  מה  חושפני  די  זה  מבחינתי 
האמת, וכדי להבין כמה הוא תפס אותי היהודי הזה 
אני חייבת לספר לכם איפה הייתי קודם. ולא, אני 

עסוקה  שרק  שדרה  עמוד  חסרת  אחת  איזו  לא 
ועמוק  אמיתי  פנימי,  רצון  זהו  נחמדה.  בלהיות 
לייצר כאן חיבור. כשקראתי את הספר של טוביה, 
הבנתי פתאום עד כמה אני מתנצלת, עד כמה אני 
ופשוטה  בריאה  הכי  בצורה  להגיד  מסוגלת  לא 
וגמרנו.  שלי  הבית  זה  כי  ככה,  כי  כאן  גרה  שאני 
אני צריכה להסביר ולתרץ, לפתוח תנ”ך ולהוכיח 
אפילו  לי  ויש  אפרים  לנחלת  עמוק  קשר  לי  שיש 
חרסים מתקופת המשכן בשילה בגינה, והכל אמת 
והחיבור לתנ”ך הוא באמת הסיבה ועדיין - למה רק 
בן  לי קשר עתיק  אני צריכה להוכיח לעולם שיש 
3200 שנים לכאן? למה אף אחד אחר בשום מקום 

אחר לא צריך לעשות את זה ורק אני כן?!
הקבוצות  מחו”ל,  קבוצות  פוגשת  גם  שאני  שנים 
לשעה  פוגשת  שאני  אלו  עליהן.  מספר  שטוביה 
קלה כדי שיוכלו לסמן וי על זה שפגשו מתנחלת. 
כאן בשאר  עוד שומעים  אותי מה הם  עניין  שנים 
מי  בארץ?  שלהם  בביקור  נמצאים  שהם  הימים 
כך  כל  הם  להם?  מסבירים  מה  איתם?  מדבר 
מנומסים, מקשיבים בחיוך קל, מהנהנים בראשם 
שם  עליי  חושבים  הם  מה  הלאה,  וממשיכים 

מאחורי החיוך?
זה לא שחשבתי שהם שומעים דברים טובים, אבל 
לא שיערתי לעצמי עד כמה זה נורא. כמה שטנה, 
כמה שנאה ושקרים הם שותים כאן בשקיקה ואז 
אחרי ביקור במחנה הפליטים בשכם הם פוגשים 
שהם  הנורא  הסבל  כל  על  שאחראית  זו  אותי, 
להגיד  יכולה  בכלל  אני  מה  רגע.  לפני  רק  ראו 
נאמר? לפתוח תנ”ך  להם אל מול כל מה שכבר 
ובכן  אלוקית?  הבטחה  בגלל  כאן  שאני  ולהסביר 
זה כנראה רק יסיים את הביקור שלהם בהחלטה 

ברורה שאנחנו הזויים ומטורפים. אז מה כן? “דברי 
אליהם כמו שהם מבינים” אומר לי טוביה, “תפסיקי 
להתנצל!”, “תגידי להם: אני גרה כאן כי יפה כאן, 
זה הבית שלי, גמרנו. למה? ככה! יש לכם בעיה עם 
זה? טוב זה לא חדש שיש לכם בעיה איתנו, תמיד 
בעיה.  כזו  הייתה  שלכם  להורים  גם  לכם.  הייתה 
שטוביה  למה  מקשיבה  אני  מתרגשת”.  לא  אני 
אומר ותוהה איפה אני נמצאת בתוך התשובה הזו? 
כמה אני באמת יכולה להגיד ככה בפשטות “למה? 
בגאווה  שם  האגו,  עם  הסיפור  בדיוק  וזה  ככה!” 
כדי  אותי,  שיתפסו  זקוקה  הייתי  שלי  הלאומית 
עוד  בטח  וזה  האמת.  את  להגיד  לפחד  להפסיק 
ייקח זמן, וזה דורש עוד בירור עמוק. אני לא טוביה, 
אני תמר. אבל הכיוון ברור, המסך הזה הורד ואני 

רואה עכשיו את הדברים הרבה יותר ברור.
ולסיום סיפור קצר, רק כדי להוכיח עד כמה הוא 
עשה לי טוב, הטוביה הזה: לפני כמה ימים הגיעה 
לכאן קבוצה של כתבים מאי שם. ראש הקבוצה 
הסביר לי בעדינות שהם מאוד שמאלנים. שאלתי 
אותו אם הוא מתכוון שהם אנטישמים. הוא כמעט 
פרו  הם  אם  ושאלתי  עידנתי  קצת  אז  נחנק, 
פלסטינים? וזו האמת, שמאלנים הם לא. זה הצעד 

הראשון שלי בלא לתת לתפוס את היהודי.
מהאיש  קצת  להתרשם  רוצים  גם  אתם  אם  אז 
בארץ,  כאן  חי  לא  שהוא  שלמרות  הזה,  המיוחד 
תרומתו לאגו הישראלי והיהודי כאחד היא אדירה, 
בהיכל  דווקא  שארגנו  לערב  מוזמנים  אתם 
כי ככה בא  התרבות באריאל, למה דווקא? ככה! 

לי! חג שמח ומלא בגאווה יהודית!

פאנל  שבועיים  בעוד  יארח  אריאל  התרבות  היכל 
מיוחד, בהשתתפות העיתונאי מחבר הספר ''תפוס 
של  ההתיישבות  וכתב  טננבאום  טוביה  ת'יהודי'' 
אנטישמיות,  בנושא  לוינסון,  חיים  ''הארץ''  עיתון 
הערב  שביניהם.  ומה  אדם  זכויות  ארגוני  כיבוש, 
ייערך ביום חמישי כ''ט בתשרי, 23.10. עלות כרטיס: 

.Binyamin.org.il 20 ש''ח, להרשמה ורכישה

תפוס ת’יהודי

צמוד למדד תשומות הבנייה 8/14
www.susya.netלפרטים וסיור ביישוב: 050-9398828 גילת

סוסיאחלומות מתגשמים
כרמי

חלומות 
מתגשמים 
בסוסיא
שלב א' הכניסה מיידית!

6 בתים אחרונים!
החל מ- 756,000 ₪ 

בלבד!
 2 בגודל 99 מ"ר 

 4 בגודל 153 מ"ר

זוגות צעירים, בואו עכשיו לסוסיא ותיהנו מכל הטוב שבדרום
“כרמי סוסיא" שכונת המגורים החדשה, מזמינה אתכם ליהנות מבית פרטי 

ביישוב איכותי ופורח המציע לכם קהילה דתית מגוונת, חמה ותוססת עם 
אופי צעיר וכל מה שצריך כדי לבנות חיים עליהם חלמתם... 



5  יש”ע שלנו 

איך מחליטים להקים עסק?
"אחרי שנים של הוראת-דרך והרבה פניות מאנשים שרצו להתארח 
באזור ולא היה להם איפה, ומתוך רצון להכיר לציבור את המקום שבו 
אני נמצא כבר 12 שנה, נולד הרעיון להקים את המתחם. קמנו לפני 

שנה וחצי ואנו ממשיכים לגדול לאור הביקוש".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?

עוזר  זה  בתחום.  מקצועי  נסיון  הרבה  איתי  מביא  אני  אישי,  "באופן 
החאן  של  רק  לא  האזור,  של  המלאה  החווייה  את  לקבל  לאנשים 
עצמו. כמורה דרך, אני מכיר טוב מאוד את בקעת הירדן. מלבד היעוץ 
מחומרים  ובנוי  אקולוגי,   - ייחודי   עצמו  החאן  גם  באיזור,  וההכוונה 
מתאימים  תמיד  ואנו  גבוהה,  ברמה  שירות  חוויית  לנו  יש  טבעיים. 

לאנשים את האירועים בצורה ספציפית".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם ביש"ע?

"בהחלט. זה חבל ארץ עם פוטנציאל עצום שעוד לא בא לידי ביטוי 
בהרבה מישורים. אני רואה את זה בהקשר התיירותי, אבל גם בשאר 

התחומים יש כאן עוד המון מה לעשות".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

יוסוף,  את  ויכיר  שיבוא  אופנהיימר,  יריב  את  פה  לראות  שמח  "הייתי 
מהי  בעיניים  לראות  יוכל  הוא  המתחם.  של  התחזוקה  על  האחראי 

משמעות המילים שלום ודו קיום בצורה הכי יומיומית שיש".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?

מחבר'ה  סגנונות:  מיני  לכל  שמתאים  לקבוצות  האירוח  את  לנו  "יש 
מלבד  הולדת.  וימי  רווקים  או  גיוס  מסיבות  משפחות,  דרך  צעירים, 
הלינה שאנו מציעים )בונגלו, אוהל בדואי ועוד( יש לנו גם סדרה של 
פעילויות, אוכל וסדנאות. ממש נותנים פה את כל החווייה ביחד. כמובן 
שלנו  התיירותית  העונה  וארגונים.  לעובדים  אירועים  גם  שעושים 
מתחיל  האזור  בישראל.  אחרים  למקומות  בניגוד  עכשיו,  מתחילה 

להיות אטרקטיבי וזה פיתרון נהדר לחורף".

איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?

"אנשים שהם חברים קודם כל. כבר מההתלבטויות והמחשבות על 

ההקמה, הם היו שם כדי לכוון, לעזור ולייעץ. אחר כך הם שלחו אותי 

לתפעול  פרקטיים  כלים  לי  נתנו  למעשה  שונים,  ולקורסים  לייעוץ 

המתמשך של העסק".

שם: נתי ברונר )29(, 
בעלים של מתחם אירוח מדברי 'מזרחאן' 
בגיתית 054-6224401.

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה, שומרון והבקעה
www.mati-shay.org.il 

עסק שלנו
פתוח

"העונה התיירותית שלנו מתחילה עכשיו, 
בניגוד למקומות אחרים בישראל"
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ניחוח אביב
בשומרון

מבשרי סתיו
ביש"ע

מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

ה " ע ש ת ת ו כ ו ס

ישראל חוגגת סוכות בחברון
בהיישוב היהודי בחברון נערכים לתכנית מגוונת בחול 

המועד שבו יוצעו לציבור מגוון תכניות ומסלולים, הן 
מוכרים והן חדשים.

במרכז תכניות חול המועד עומדת עצרת שמחת בית 
השואבה שבה יופיעו הזמר החסידי הבינלאומי מרדכי בן 
דוד, הזמרים המובילים חיים ישראל, ישי לפידות ומועצת 

השירה היהודית, ישי ריבו ויצחק מאיר  ועוד. 
העצרת תתקיים ביום ראשון בשבוע ג' דחוהמ"ס.

מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה ליהודים בימים ראשון 
ושני בשבוע, ג' – ד' דחוהמ"ס. בימים אלו יוכלו יהודים  

לפקוד את אולם יצחק ובו פתח המערה - "פתח גן עדן".
בימים אלו יתקיימו סיורים ללא תשלום לקהל הרחב  

באופן  שוטף ע"י מדרשת חברון. הסיורים יצאו ממרכז 
המידע ליד מערת המכפלה.

בסיורים יפתחו לקהל מסלולים חדשים ואתרים הסגורים 
בדרך כלל ליהודים: שווקי העיר העתיקה )ה"קסבה"(, 

ומערת עתניאל בן קנז.

לראשונה תפתח לקהל התצפית המשודרגת והמרהיבה 
בראש "בית מנחם" בתל חברון )רומידה(. התצפית שודרגה, 

היא כוללת פרגולה חדישה ומקסימה, סוכה כשרה, שלטי 
הסבר ושירותים. כמו כן יפתח לקהל לראשונה אתר 

החפירות הארכיאולוגיות החדשות שנחפרו השנה בתל 
חברון ע"י רשות העתיקות ואוניברסיטת אריאל, ובהן 

ניתן לראות את החומה הארוכה בארץ שהקיפה את העיר 
מתקופת האבות ועד סוף תקופת הבית הראשון. כן יחשף 

רובע מגורים יהודי מימי בית שני.

בימים שלישי ורביעי אולם יצחק יהיה סגור, אך הסיורים 
ימשכו ויצאו מידי שעתיים ממרכז המידע.

סוכות ציבוריות כשרות יעמדו לרשות הקהל הרחב 
ברחבת המרכז המסחרי בקרית ארבע וברחבת מערת 

המכפלה.

הסעות יצאו מכל רחבי הארץ. לבעלי רכב פרטי יוצעו 
מגרשי חניה בקרית ארבע ומערכת היסעים )שאטלים( 

למערת המכפלה. לפרטים 1800400456

חברון
לבקר, להתחבר
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המידע ליד מערת המכפלה.
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הסבר ושירותים. כמו כן יפתח לקהל לראשונה אתר 

החפירות הארכיאולוגיות החדשות שנחפרו השנה בתל 
חברון ע"י רשות העתיקות ואוניברסיטת אריאל, ובהן 

ניתן לראות את החומה הארוכה בארץ שהקיפה את העיר 
מתקופת האבות ועד סוף תקופת הבית הראשון. כן יחשף 
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מבשרי סתיו
בהר חברון

סוסיא הקדומה 
לגלות את הסוד בסוסיא-פעילות 

יצירה, 
מעגלי מתופפים,יוצר כדים,תיאטרון 

פעיל,שחקני רחוב, חיזיון אור קולי 
במערה ועוד...

ימים א-ג
בין השעות 10-17
הכניסה בתשלום 

מופע שקיעה מדברי - אודי 
דוידי מארח את קובי אפללו

במעלה חבר 
ביום שני 

בשעה 18:30
כרטיסים בטלפון 9961981-02 או

misrad@mhever.com במייל
מבוגר: 50 ₪ | ילד גילאי 30 :7-12 ₪

עלות כרטיס בערב המופע
מבוגר:60 ₪ | ילד גילאי 40 – 7-12 ₪

מוזיקה ביקב שוקק
ביום א 12/10 ב-20:30 הופעה ביקב 

של ארז ניר ואפרת אפטר,
פולק - רוק עברי,חומרים מקוריים, 

קאברים לשירים ישראלים ותרגומים 
לדילן בעברית.

ארז ניר: גיטרה ושירה, אפרת אפטר: 
פסנתר ושירה.  כרטיס: 20 שח כולל 

כוס יין. לזוג- 35 שח, לצעירי ההר- 15 
שח.

הולי קקאו-בית מלאכה 
לשוקולד 
במעלה חבר 

שוקולד אורגני מ-א' ועד ת';  מקליית 
פולי השוקולד ועד לחפיסה

ביקור מודרך במפעל ייצור השוקולד  
כולל טעימות בתשלום 

במקום גלידה טבעונית ושלל מוצרי 
שוקולד המיוצרים במקום

ימים א-ג בין השעות 10-16 סוכה 
במקום יוסף זאנדר

9913182-02 ,3172300-054

עשבי קדם - מוצרי טיפוח 
ומרפא 

מדבר יהודה בכרמל 
פעילות לכל המשפחה 

ימים א-ג שעות 9-17 סוכה במקום
ביקור במפעל,סדנאות להכנת בשמים 

מארבע המינים,חליטות צמחים ועו 
לפרטים 4443110-052 - יעקב

ארץ חיטה מאפיה 
קונדטוריה מוצרים אורגניים 

ועוד...
איזור תעשיה קרית ארבע פתוח בכל 

ימי חול המועד 7:00-19:00
בערב חג עד 14:00 לקבוצות: מנחם 

4568008-050

תפילין חברון
מרכז מבקרים צפיה בתהליך הכנת  

התפילין, חיזיון אור קולי ומשחק  
אינטראקטיבי באיזור התעשיה קרית 

ארבע
בתיאום מראש 

יהושע 4295577-052

יקב שוקק 
פתוח בימים ראשון-שלישי 12-14/10 

בשעות 10-17 הכניסה חופשית. 
סיור ביקב כולל הדרכה על תהליך 
ייצור היין מרגע שתילת הכרם ועד 

לביקבוק.
נאוה-0542271153

יקב בוטיק כינור דוד
סיור וטעימות יין מפגש עם היינן 

וסיפור מרתק

10 ש"ח לאדם 
בתיאום מראש דוד 5426741-052

קרית ארבע

יקב אריאל ביהודה סיורים 
בכרם וביקב עם היינן 

טעימות בתשלום עמיחי
4732599-052

רמת ממרא קרית ארבע

סטודיו צד שני בישוב שני
סיגלית ברייר-סטודיו וגלריה לאומנות 

הקרמיקה – בית קפה פעיל - פעילות 
לכל המשפחה - 3644848-052 

בתשלום

סטודיו "שקוף" בבית יתיר
פתוח בימי חול המועד בתאום מראש, 

אומנות בזכוכית, הדגמה והסבר.
יעל – 8903735-052 ,

בית יתיר

יער יתיר 
שביל המתקנים החקלאיים חניוני 

קק"ל ושבילים ביער
מעין "בסתר ההר" אביגיל

בתוך הישוב אביגיל 
בתשלום 5 ₪ לאדם

פארק אלון רמת ממרא
חורש ארץ ישראלי  לצד חקלאות 

עתיקה ומתחדשת
במקום "בריכת האלונים"-בריכת 

שכשוך בצל אלונים עתיקים

הר חברון
ישראל חוגגת סוכות בהר חברון
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מבשרי סתיו
בגוש עציון

גוש עציון

למידע נוסף על המעיין

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

מירושלים
ללא צורך 
בלבד!בהרשמה

₪

 אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה
הכניסה חופשית

ם  רי ו והסי ם  הדרכי ם  י ע ו ר י א ה ל  כ
ן בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחו

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

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

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 

1800-400-456

HEBRON
FUND

שידור חי

0 2 9 9 6 5 3 3 3 ו  ג י י ח ת  י נ ו פ ל ט ה  מ ש ר ה ל
www.2hebron.co.il הזמנת הסעות ומידע נוסף

סרוק את הברקוד

 הגברה וסאונד 

שרון 
שאלתיאל

מנחה: קובי סלע

תפילת
קרליבך
עם הזמר

חזקי סופר

 ראשון
יח תשרי | 8:45

 דוד שמחה
איתן קלינמן

בהופעה מלאה בליווי תזמורתו של עמי כהןמרדכי בן-דוד

ענק הזמר החסידי העולמי

היהודיתמועצת השירה חיים ישראל

גדול הזמר המזרחי חסידי

עמי כהן

חזקי סופר יצחק מאיר יוסי ברגר

ותזמורותו

ישי ריבו

ראשון שני יח-יט תשרי • 12-13.10 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

ההופעות יתקיימו ברחבת רחל ברקוביץ למרגלות מערת המכפלה. 

 ראשון יח’ תשרי 12.10 | 13:00-20:00 
עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

חר
ש

ש 
י

מן
לד

 פ
מ.

ר 
נו
צי

בליווי תזמורתו של בני לאופר

יום שני
13.10 | יט’ תשרי

15:30

טוביה ומתי מערוץ מאיר 
בהצגת מדליקה לילדים

כניסה 10 ש”ח 

בימים ראשון שני הפעלות לילדים )תשלום סימלי(: 
רכיבה על חמורים    פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים

בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת 
מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

מתחם 
מתנפחים ענק

“קשורים”

ישע שלנו שבת שניה דאבל 200*340 ס"מ

פתיחת שבילי האופניים בגוש 
עציון

מיקום: חניון אמת הביאר) קצת אחרי 
אלעזר(

תאריך יום שישי 10.10.14 ט"ז תשרי
מסלולי האופניים נפרצו בשבילי 

הגוש, בין כרמים, מעיינות ופנינות 
טבע נהדרות.  המסלול עובר בין 
היישובים, במעיינות ובתצפיות 

נהדרות.
האירוע יחל בשעה 7:30 בדיוק  בטקס 

חגיגי ולאחר מכן יציאה לרכיבה.

עם 4 מסלולים אפשריים:
המסלול האתגרי: 22 קילומטר, 800 

מטר של עליה, שני שליש סינגל, 
שליש איזור חקלאי –

מסלול בינוני: רכיבה לכיון נחל 

הפירים ואפרת. מסלול שטובל בירוק, 
טבע, נוף והיכרות עם איזור ייחודי!

מסלול משפחתי 1: רכיבה לכיוון 
אלעזר, נווה דניאל, 

נחל הפירים.
סיורים רגלים מודרכים : הליכה רגלית 

של המסלול בליווי מדריך בית ספר 
שדה כפר עציון.אפשרות להשכרת 

אופניים במקום.
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0 2 9 9 6 5 3 3 3 ו  ג י י ח ת  י נ ו פ ל ט ה  מ ש ר ה ל
www.2hebron.co.il הזמנת הסעות ומידע נוסף

סרוק את הברקוד

 הגברה וסאונד 

שרון 
שאלתיאל

מנחה: קובי סלע

תפילת
קרליבך
עם הזמר

חזקי סופר

 ראשון
יח תשרי | 8:45

 דוד שמחה
איתן קלינמן

בהופעה מלאה בליווי תזמורתו של עמי כהןמרדכי בן-דוד

ענק הזמר החסידי העולמי

היהודיתמועצת השירה חיים ישראל

גדול הזמר המזרחי חסידי

עמי כהן

חזקי סופר יצחק מאיר יוסי ברגר

ותזמורותו

ישי ריבו

ראשון שני יח-יט תשרי • 12-13.10 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

ההופעות יתקיימו ברחבת רחל ברקוביץ למרגלות מערת המכפלה. 

 ראשון יח’ תשרי 12.10 | 13:00-20:00 
עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי
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בליווי תזמורתו של בני לאופר

יום שני
13.10 | יט’ תשרי

15:30

טוביה ומתי מערוץ מאיר 
בהצגת מדליקה לילדים

כניסה 10 ש”ח 

בימים ראשון שני הפעלות לילדים )תשלום סימלי(: 
רכיבה על חמורים    פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים

בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת 
מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

מתחם 
מתנפחים ענק

“קשורים”

ישע שלנו שבת שניה דאבל 200*340 ס"מ

הרשמה מראש חובה, 
באתר תיירות  גוש עציון 
או בטלפון 9933863-02

יום ראשון 12.10.14 י"ח תשרי. 
סיור חוויתי ומודרך 
לכל המשפחה עם 

שחקני תיאטרון פויקה.
הסיור יתקיים בדרך האבות, 

השביל שהלכו אבותינו 
בדרך מחברון לירושלים.

 השביל חוצה את מרכז גוש 
עציון ועובר ביישובים נווה 
דניאל, אלעזר ומסתיים בין 

אלון שבות וראש צורים.
תוכלו למצוא במקום מקווה 

עתיק מימי בית המקדש 

השני ואבני מיל מהשלטון 
הרומאי.

הסיור יהיה  בין 
השעות:10:00-14:00
אורך הסיור 45 דקות.
יציאה לסיור כל שעה 

עגולה.
נקודת כינוס: בכניסה לדרך 
האבות סמוך לאלון הבודד.

.
פסטיבל עד עלות 

השחר
ליל הושענה רבה בתקוע –
כמידי שנה ושנה היישוב 

תקוע ממשיך עם מסורת, 
והשנה בהופעה מלאה 

הזמר אהוד בנאי

שיעורים סדנאות ומופעים 
קטנים אל תוך הלילה 

כמיטב המסורת
יום שלישי כ בתשרי 

14.10.14 החל מהשעה 
20:00 בתקוע.

כרטיסים למכירה 
במזכירות תקוע.

הקפות שניות מרכזיות 
בפינה החמה.

יחד נחגוג את שמחת תורה 
תושבים וחיילים בסימן 

רוקדים ומצדיעים לחיילים 
ולמתנדבי הפינה החמה.

יום חמישי כ"ב בתשרי 
16.10.14 בשעה 20:00 

בפינה החמה- צומת הגוש.

שמחת בית השואבה 
והנחת אבן פינה 

למקו"ח בנווה דניאל
טקס הנחת אבן פינה 

לישיבת מקור חיים ושמחת 
בית השואבה עם חיליק 

פרנק ולהקתו.
יום שני י"ט תשרי 13.10.14

16:30 טקס הנחת אבן 
פינה, 19:00 שמחת בית 

השואבה בנווה דניאל

המשך בעמוד ההבא<
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תיאום! ללא  דוכנים  להעמיד  אפשרות  תנתן  לא 

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

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 

1800-400-456

HEBRON
FUND

שידור חי

0 2 9 9 6 5 3 3 3 ו  ג י י ח ת  י נ ו פ ל ט ה  מ ש ר ה ל
www.2hebron.co.il הזמנת הסעות ומידע נוסף

סרוק את הברקוד

 הגברה וסאונד 

שרון 
שאלתיאל

מנחה: קובי סלע

תפילת
קרליבך
עם הזמר

חזקי סופר

 ראשון
יח תשרי | 8:45

 דוד שמחה
איתן קלינמן

בהופעה מלאה בליווי תזמורתו של עמי כהןמרדכי בן-דוד

ענק הזמר החסידי העולמי

היהודיתמועצת השירה חיים ישראל

גדול הזמר המזרחי חסידי

עמי כהן

חזקי סופר יצחק מאיר יוסי ברגר

ותזמורותו

ישי ריבו

ראשון שני יח-יט תשרי • 12-13.10 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

ההופעות יתקיימו ברחבת רחל ברקוביץ למרגלות מערת המכפלה. 

 ראשון יח’ תשרי 12.10 | 13:00-20:00 
עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

חר
ש

ש 
י

מן
לד

 פ
מ.

ר 
נו
צי

בליווי תזמורתו של בני לאופר

יום שני
13.10 | יט’ תשרי

15:30

טוביה ומתי מערוץ מאיר 
בהצגת מדליקה לילדים

כניסה 10 ש”ח 

בימים ראשון שני הפעלות לילדים )תשלום סימלי(: 
רכיבה על חמורים    פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים

בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת 
מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

מתחם 
מתנפחים ענק

“קשורים”

ישע שלנו שבת שניה דאבל 200*340 ס"מ

הרשמה מראש חובה, 
באתר תיירות  גוש עציון 
או בטלפון 9933863-02

יום ראשון 12.10.14 י"ח תשרי. 
סיור חוויתי ומודרך 
לכל המשפחה עם 

שחקני תיאטרון פויקה.
הסיור יתקיים בדרך האבות, 

השביל שהלכו אבותינו 
בדרך מחברון לירושלים.

 השביל חוצה את מרכז גוש 
עציון ועובר ביישובים נווה 
דניאל, אלעזר ומסתיים בין 

אלון שבות וראש צורים.
תוכלו למצוא במקום מקווה 

עתיק מימי בית המקדש 

השני ואבני מיל מהשלטון 
הרומאי.

הסיור יהיה  בין 
השעות:10:00-14:00
אורך הסיור 45 דקות.
יציאה לסיור כל שעה 

עגולה.
נקודת כינוס: בכניסה לדרך 
האבות סמוך לאלון הבודד.

.
פסטיבל עד עלות 

השחר
ליל הושענה רבה בתקוע –
כמידי שנה ושנה היישוב 

תקוע ממשיך עם מסורת, 
והשנה בהופעה מלאה 

הזמר אהוד בנאי

שיעורים סדנאות ומופעים 
קטנים אל תוך הלילה 

כמיטב המסורת
יום שלישי כ בתשרי 

14.10.14 החל מהשעה 
20:00 בתקוע.

כרטיסים למכירה 
במזכירות תקוע.

הקפות שניות מרכזיות 
בפינה החמה.

יחד נחגוג את שמחת תורה 
תושבים וחיילים בסימן 

רוקדים ומצדיעים לחיילים 
ולמתנדבי הפינה החמה.

יום חמישי כ"ב בתשרי 
16.10.14 בשעה 20:00 

בפינה החמה- צומת הגוש.

שמחת בית השואבה 
והנחת אבן פינה 

למקו"ח בנווה דניאל
טקס הנחת אבן פינה 

לישיבת מקור חיים ושמחת 
בית השואבה עם חיליק 

פרנק ולהקתו.
יום שני י"ט תשרי 13.10.14

16:30 טקס הנחת אבן 
פינה, 19:00 שמחת בית 

השואבה בנווה דניאל

המשך בעמוד ההבא<



יש”ע שלנו  ה10 " ע ש ת ת  ו כ ו ס 10

מבשרי סתיו
בגוש עציון

אפרת 
אמות המים מאפרת לירושלים משחר 

ימיה של ירושלים היה קיומה מותנה 
ביכולתה לספק מים לתושביה.

כבר בימי השליטים לבית חשמונאי ובעיקר בימי הורדוס, 
נוצל הידע ההנדסי וההידרולוגי שנרכש ברומא לבניית 

אמות מים ארוכות ומפותלות שהזרימו מים אל העיר 
ממעיינות הר חברון.

במפעל מתוחכם ורב ממדים זה שולבו נקבות-מעיין, 
אמות בנויות וחצובות, מנהרות פירים, סכרים ובריכות 

ענק. הוא התפתח בשלבים, מימי החשמונאים ועד הגיעו 
לשיאו בסוף ימי הבית, בימי הנציבים, כאשר לא פחות 

מחמש אמות נכללו במפעל, שבלבו בריכות שלמה.
שתי אמות מתוך החמש הובילו את מי המעיינות שבאזור 
גוש עציון של היום אל ברכות שלמה: אמת הערוב ואמת 

הביאר
 

אמת הביאר
רובה של האמה היא מנהרה תת-קרקעית מתחת ערוצו 
של נחל הפירים, הסמוך לעיר אפרת, מנהרה זו הזרימה 

את מי עין האמה )עין ואדי אל ביאר( שבראשה, וכן מי 
תהום שנאספו לאורכה. למי המעיין ומי התהום הצטרפו 

גם מי גשמים שזרמו לעמק הנחל מהרכסים שסביב, 
ונעצרו בסכר שהותקן במורד העמק מעל קצה המנהרה. 

שלושת המקורות הללו הזרימו מים רבים אל הבריכה 
העליונה שבבריכות שלמה. את המכשול הטופוגרפי של 

גבעת הדגן חצתה האמה במנהרת פירים שאורכה כ 400 
מ'.

 
אל מי שתי האמות שבאו מדרום, נוספו בבריכות שלמה מי 

גשמים שנוקזו מהבקעה הסמוכה וכן מי ארבעה מעיינות 
הנובעים בצד הבריכות.

מהבריכות זרמו המים בשלוש אמות לשלושה יעדים 
עיקריים:

האמה התחתונה – זו שראשיתה בעין עיטם – הובילה אל 
הר הבית והמקדש שבמרכזו.

האמה העליונה - הובילה אל המצודה ואל ארמון הורדוס 
שבעיר העליונה של ירושלים.

האמה להרודיון - האמה יצאה מבריכות שלמה והזרימה 
מים אל ההרודיון

מערכת אמות המים המורכבת והמסועפת של ירושלים 
מימי בית שני הייתה כה משוכללת ומוצלחת עד שפרנסי 

העיר בדורות הבאים המשיכו לנצלה עד המאה שעברה.
 ניתן לבקר באתר בכל ימי חול המועד.

לשעות פתיחה ופרטים נוספים יש ליצור קשר עם 

בית ספר שדה כפר עציון – 
מרכז לסיורי תנ"ך – 9935133-02 או

www.k-etzion.co.il

חווית סוכות
ביקור בממלכת הטכנולוגיה היהודית

מרכז המבקרים החדש של מכון צומת בגוש עציון מציע 
בחול המועד סוכות לכל המשפחה בילוי מסוג אחר, 

המתאים לילדים ולמבוגרים.  במרכז  ממחישים את  תורת 
"הטכנולוגיה וההלכה" באמצעות תחנות הפעלה שבהן 
מתנסים המבקרים בגאדג'טים הטכנולוגיים החדישים 

ביותר המותאמים להלכה ובהם : מצלמות אבטחה בשבת, 
זיהוי ביומטרי לפתיחת דלתות בשבת, אזעקת שבת לארון 

הקודש, עין אלקטרונית שבתית, מיני בר לשבת ועוד וכן 
צופים בסרטים קצרים המבהירים )עם קצת הומור( את 

הפתרונות ההלכתיים. 

הסיור הפעיל במרכז המבקרים אורך כשעה וחצי ומתאים 
לכל המשפחה מהילדים הקטנים ועד הסבא רבא. למי 

שיבוא יציעו בצומת  מסלולי טיול בגוש עציון שבהם יוכל 
לשלב את הביקור. לרגל הפתיחה עלות הכניסה למבקר 

עשרה שקלים בלבד ולילדים מתחת לגיל 8 בחינם.
שעות הפתיחה  יום ו 1400-1000

ימים א - ג מ- 1700-1000

לפרטים נוספים ולהזמנות : 
 http://www.zomet.org.il

טל- 9932111-02

>המשך בעמוד ההקודם
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בנימין 
סוכות בארץ גיבורי התנ"ך 

ימים ראשון שני שלישי
17:00 - 10:00 14.10.14-12

תחנות מידע ברחבי חבל בנימין יהיו 
במקומות הבאים :

מעבר בחורים ) חיזמה  (
קרית ספר

צומת אריאל
ובתחנת הדלק הסמוכה 

לכפר אדומים
מרכז מידע ארצי – 1800345454

שילה הקדומה 
חוויות תנכיות בעיר המשכן. בירת 

ישראל בימי יהושע והשופטים. 
מקום המשכן. תפילת חנה. סיורים 

לכל המשפחה. שחקני רחוב. נגנים. 
הסעדה כשר למהדרין. 

בתשלום 9944019-02

יקב שילה 
יקב בוטיק שובר שיאים בתחרות 

אשכול הזהב. טעימות וסיורים, 
בתשלום 3422268-050

נחל שילה 
מסלול לכל המשפחה. כשעתיים. 

כרמים, עתיקות ונוף. עין עוז בסוף 
המסלול. תחנת מידע בתחילת 

המסלול. לנהגים - הסעה חזרה מסוף 
המסלול הכניסה חופשית

יקב גבעות
יקב בוטיק מהטובים בארץ. סיור 

בכרם וביקב. טעימות. בסמוך - מצפור 

ומערה מסתורית. 
בתשלום 7250806-050

מעיין עטרת 
בריכה עמוקה ובריכה רדודה לילדים. 

חניה בכניסה. שילוט הכניסה 
חופשית

חובלתא
אתר אכאולוגי ייחודי מימי בית שני. 

בתוך נווה צוף. בסמוך - תצפיות, 
בוסתן, מעיין )בהליכה רגלית(. 

הכניסה חופשית 

יער נווה צוף יער אום צפא - 
שמורת יער מהיפות בארץ. חורש, 
פריחות. בין 12:00-7:00 הדרכה 

וטיבוע ציפורים מודרך.

נחל נטוף
שפע של בריכות המשקות חלקות 

חקלאיות. נחל מעיינות ירוק ויפהפה 
במערב בנימין עיינות טל ומעיין 

נחליאל בריכת שכשוך ושולחנות 
פיקניק במעיין נחליאל, בריכה חצובה 

בסלע.לרגלי המעיינות, דרך עתיקה 
בתוך שדרת עצי זית. מסלול משפחתי 

קצר ומקסים. שילוט מהכביש שבין 
נריה לנחליאל הכניסה חופשית

אתר חלום יעקב בית אל
אתר "חלום יעקב" | בית אל | יום של 
כייף לכל המשפחה במקום  בו חלם 

יעקב אבינו על סולם ומלאכים, בית 
אל מזמינה אתכם לחוות את עולם 

אבותינו במקום חלומי

עינות ענר חורש קסום
עתיקות ובריכות. הגעה בדרך עפר 

מכביש הגישה לנריה.

גבעת היקבים שרידי כפר 
מקראי

מערכת תת קרקעית מרשימה. 
הדרכות ושחקנים באתר. זחילה 

במערות. הדרכות. יש להביא פנסים

סינגל אופנים חורש ירון ובית 
קפה בית קפה סמוך לגבעת 

היקבים. 
ארטיקים ומשקאות. 8038194-054

הר הכוכב
כוכב השחר מסלול רגלי ותצפיות 

מרהיבות.

מרכז מבקרים נחלת בנימין
יקב פסגות ליד תחנת הדלק פסגות. 

סיפור של חבל בנימין בשלושה 
מיצגים חדשניים. טעימות יינות. 

סדנאות לילדים בתשלום מומלץ 
להזמין מקום 9979333-02

מבשרי סתיו
בבנימין
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בנימין 
סוכות בארץ גיבורי התנ"ך 

ימים ראשון שני שלישי
17:00 - 10:00 14.10.14-12

תחנות מידע ברחבי חבל בנימין יהיו 
במקומות הבאים :

מעבר בחורים ) חיזמה  (
קרית ספר

צומת אריאל
ובתחנת הדלק הסמוכה 

לכפר אדומים
מרכז מידע ארצי – 1800345454

שילה הקדומה 
חוויות תנכיות בעיר המשכן. בירת 

ישראל בימי יהושע והשופטים. 
מקום המשכן. תפילת חנה. סיורים 

לכל המשפחה. שחקני רחוב. נגנים. 
הסעדה כשר למהדרין. 

בתשלום 9944019-02

יקב שילה 
יקב בוטיק שובר שיאים בתחרות 

אשכול הזהב. טעימות וסיורים, 
בתשלום 3422268-050

נחל שילה 
מסלול לכל המשפחה. כשעתיים. 

כרמים, עתיקות ונוף. עין עוז בסוף 
המסלול. תחנת מידע בתחילת 

המסלול. לנהגים - הסעה חזרה מסוף 
המסלול הכניסה חופשית

יקב גבעות
יקב בוטיק מהטובים בארץ. סיור 

בכרם וביקב. טעימות. בסמוך - מצפור 

ומערה מסתורית. 
בתשלום 7250806-050

מעיין עטרת 
בריכה עמוקה ובריכה רדודה לילדים. 

חניה בכניסה. שילוט הכניסה 
חופשית

חובלתא
אתר אכאולוגי ייחודי מימי בית שני. 

בתוך נווה צוף. בסמוך - תצפיות, 
בוסתן, מעיין )בהליכה רגלית(. 

הכניסה חופשית 

יער נווה צוף יער אום צפא - 
שמורת יער מהיפות בארץ. חורש, 
פריחות. בין 12:00-7:00 הדרכה 

וטיבוע ציפורים מודרך.

נחל נטוף
שפע של בריכות המשקות חלקות 

חקלאיות. נחל מעיינות ירוק ויפהפה 
במערב בנימין עיינות טל ומעיין 

נחליאל בריכת שכשוך ושולחנות 
פיקניק במעיין נחליאל, בריכה חצובה 

בסלע.לרגלי המעיינות, דרך עתיקה 
בתוך שדרת עצי זית. מסלול משפחתי 

קצר ומקסים. שילוט מהכביש שבין 
נריה לנחליאל הכניסה חופשית

אתר חלום יעקב בית אל
אתר "חלום יעקב" | בית אל | יום של 
כייף לכל המשפחה במקום  בו חלם 

יעקב אבינו על סולם ומלאכים, בית 
אל מזמינה אתכם לחוות את עולם 

אבותינו במקום חלומי

עינות ענר חורש קסום
עתיקות ובריכות. הגעה בדרך עפר 

מכביש הגישה לנריה.

גבעת היקבים שרידי כפר 
מקראי

מערכת תת קרקעית מרשימה. 
הדרכות ושחקנים באתר. זחילה 

במערות. הדרכות. יש להביא פנסים

סינגל אופנים חורש ירון ובית 
קפה בית קפה סמוך לגבעת 

היקבים. 
ארטיקים ומשקאות. 8038194-054

הר הכוכב
כוכב השחר מסלול רגלי ותצפיות 

מרהיבות.

מרכז מבקרים נחלת בנימין
יקב פסגות ליד תחנת הדלק פסגות. 

סיפור של חבל בנימין בשלושה 
מיצגים חדשניים. טעימות יינות. 

סדנאות לילדים בתשלום מומלץ 
להזמין מקום 9979333-02

מבשרי סתיו
בבנימין
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מבשרי סתיו
בנימין

>המשך בעמוד ההקודם

הכפר העברי הקדום 
)חירבת ניסיה, פסגות(  

שרידים מימי התנ"ך, בית 
שני וימי הביניים. הדרכות 

לציבור. הצגות הכניסה 
חופשית

חאן עינבלים על כביש 
אלון בדרך למכמש

בית קפה-פאב. אפשרות 
לסיורים אקולוגיים מומלץ 

לתאם 4324446-050

יקב ענתות
בתשלום מומלץ לתאם

2600324-050

פתיל תכלת כפר 
אדומים 

מפעל לצביעת פתילי 
תכלת של הטלית. סיורים 

מודרכים בתשלום
5900577-02

חאן ארץ המרדפים 
שקט מדבר ואין סוף 

כוכבים, בין ירושלים וים 
המלח בדרום מדבר בנימין. 

מקום מסודר ונעים להקמת 
אוהלים, שירותים ומקלחות 

אקולוגים. אוהל גדול 
לקבוצות. הכוונה וייעוץ 

לטיולים באזור בתשלום 
5293439-054

ארץ בראשית
אירוח כמו אצל אברהם 

אבינו. פעילויות וסדנאות 
לכל המשפחה. רכיבה על 

גמלים. אירוח בראשיתי 
ושלל חוויות מקראיות 

בתשלום 9974477-02

עין קלט מצפה יריחו 
נווה מדבר עם שפע מים. 
מסלול לכל המשפחה בנווה 

מדבר. הליכה באמת מים 
קדומה אל נביעת המעין. פונים 
שמאלה מול שער מצפה יריחו. 

כ-10 ד' נסיעה בדרך עפר. 
תחנת מידע בתחילת המסלול

בית התה
חן במדבר מצפה יריחו 
בכניסה מסעדה ומזנון 

חלבי כשך"פ למהדרין. על 
שפת מצוק נחל פרת. תחנת 

מידע אזורית. סדנאות תה 
וגבינות. בתשלום בתאום 

מראש 5655967-052

שמואל הנביא
מרכז המבקרים ניות 

ברמה - קבר שמואל הנביא. 
פיינטבול. תצפית מרהיבה. 

מיצג אור קולי. קבר שמואל 
הנביא - כניסה חופשית. 

מרכז המבקרים – בתשלום 
תיאום מראש למרכז 

המבקרים 5666858-02

חוות עמק אילון טיולי 
גמלים וחמורים. 

אילוף כלבים. בתאום 
מראש 2610699-050

חגיגת חול המועד סוכות 
במעלה אדומים

במהלך חוה"מ סוכות יתקיים במעלה אדומים פסטיבל 
ססגוני אזורי  מרהיב בהשתתפות אומני ילדים, זמרים, 
אטרקציות לכל המשפחה והופעות לילדים "רוי בוי" ו" 

קופיקו" ומופע של  שירי מימון ושמעון בוסקילה.

פסטיבל אזורי חגיגי , ססגוני ומרהיב לכל המשפחה, 
יתקיים במהלך חול המועד סוכות במשך היומיים 

הראשונים של חול המועד סוכות בימים ראשון ושני
12 - 13/10/14 החל משעות הבוקר ועד הלילה.

בחוה"מ סוכות הקרוב, בימים ראשון ושני , בין 
התאריכים 12-13 באוקטובר, יתקיים בפארק האגם 

פסטיבל והפנינג לכל המשפחה שימשך יומיים רצופים 
ויחל משעות הבוקר וימשך עד שעות הלילה. הפסטיבל 

יכלול אירועי בוקר וצהריים לילדים ואירועי אחר 
הצהריים וערב למבוגרים ולכל המשפחה.  ביום השלישי 
של חול המועד , יום שלישי, 14/9 יתקיים בבוקר פיקניק 

גדול : "סהרנה" בפארק המרכזי כיכר יהלום במהלכו 
יתקיימו הרקדה, פיקניק ואומן אורח.

ביום ראשון – 12/10 יפעל הפסטיבל משעה 10:00 
ועד 18:00 כאשר בשעה 16:00 יתקיים המופע של" 

רוי בוי" וביום שני- 13/10  יפעל הפסטיבל עד השעה 
23:00 כאשר בשעה 16:00 יתקיים המופע של "קופיקו" 

ובשעה 21:00 יתקיים המופע המרכזי של שירי מימון 
ושמעון בוסקילה.
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השומרון
יעד תיירות חדש ,מזמין ,מסקרן ומיוחד

בסוכה על גמל כבר 
הייתם??  

תיירות שומרון מציעה לכם לחזור 
אחורה בזמן לתקופת המשנה. 18 
דגמי סוכות הבנויות ע"פ המשנה 

יחכו למבקרים במקום. מלאכות 
קדומות, תלבושות לכל המשפחה, 

דוכני אוכל ייחודיים לתקופה,  
ומשחק משפחתי בין הסוכות, ישלימו 

את האווירה ויקימו לחיים את דפי 
המשנה. רכס איתמר, יח'-כ' תשרי 
)24.10-22( בין השעות 11:00-

17:00, הכניסה חופשית, סדנאות 
היצירה בתשלום. ביום הראשון 

תתקיים חנוכת בית הכנסת באיתמר 
בליווי מוסיקה יהודית.

עפים מעל צוקי הר כביר 
על רכס הר כביר באלון מורה תתקיים 
עפיפוניאדת סוכות לילדים, שתכלול 

עפיפוני ראווה על רכס הר כביר 
סדנאות להכנת עפיפונים לילדים, 

הדרכות, הצגות לילדים ועוד. הכניסה 
ללא תשלום הסדנאות בתשלום 

סמלי. האירוע יתקיים ביום שלישי, 
כ' תשרי )14.10( בשעות: 11:00 עד 

16:00 בימים ראשון ושני יתקיימו 
הדרכות בהר כביר כל שעה עגולה 

ללא תשלום.

לטייל באתרי הטבע 
המרהיבים בשומרון 

טיולי משפחות, טיולים למיטיבי לכת 
וטיולים למבוגרים חובבי היסטוריה 

במחירים אטרקטיביים במיוחד. 
הטיולים יתקיימו ב22-24.10, 

לפרטים נוספים מדרשת "חלקת 
השדה", 9973106-02

http://www.chelkathasade.
./co.il

מדרשת שומרון מציעה 
הצצה לעולם של תרבויות 

עתיקות ולשומרון הקדומה, 
בשילוב נקבות מים, מעיינות ומערות 

קבורה. הטיולים יתקיימו ב-20,22
24.10, לפרטים: מדרשת שומרון 

,9066402-03
./http://www.tourshomron.org.il 

קללה ברכה ושאר ירקות 
בהר גריזים

ההיסטוריון ישעיהו קדוש עולה לרגל 
לפסגת ההר ופוגש חברים במסע 

מחקר: על מה שומרים השומרונים? 
האם הר גריזים הוא באמת מרכז 

העולם? למה יותם קילל את אחיו 
על הר ברכה? מי הכהן שעזב את 

ירושלים בעקבות האהבה? ומי לכל 
הרוחות הוא אמנון? על כל אלו בגן 

הלאומי הר גריזים בימים: א – ג - 

12.10 – 14.10 הצגות בשעות  11:00 
ו 13:30 . וסיורים בכל שעה עגולה. 

ללא תשלום מלבד דמי כניסה לגן 
הלאומי.

הגן הלאומי שומרון 
)סבסטיה( מתעורר לחיים

ומספר למבקרים את סיפורה התוסס 
והמסעיר של עיר הבירה של ממלכת 

ישראל. בכל שעה עגולה ייצאו 
סיורים עם מיטב המדריכים באתר 
הארכיאולוגי המרשים. בימים  שני 

ושלישי  13.10 – 14.10 בשעות 
09:00 – 14:00 . הסיורים והכניסה 

ללא תשלום
שמורת הטבע נחל קנה – לראות את 
היופי מקרוב - סיורים ונקודות מידע 

ללא תשלום יחכו למבקרים
נקודות מידע יחכו למבקרים בצומת 

תפוח ובקרני שומרון
לפרטים נוספים על אירועי סוכות 

בשומרון ניתן לקבל בטלפון
9066402-03 או באתר מתנ"ס 

שומרון.
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ניחוח אביב
בקעת הירדן

אתם מוזמנים להתחבר לקסם התמר עם סיור חוויתי במטע שכולל הסבר וטעימות ישר מהעץ
המטע בבעלות משפחת אלוש ממקימי מבואות יריחו, מנוהל כולו בעבודה עברית .

הסיור משלב חיבור בין עבר ובין ההווה בין העצים בעמק יריחו עיר התמרים .
סדנא שכולה סילאן טהור  מתמרים מובחרים מזן מגהול, טריים הגדלים  במקום , ללא כל תוספות.

בעזרת כלים פשוטים הנמצאים בכל מטבח , כדי שגם אתם תוכלו ליצור סילאן בעצמיכם.

ימים שני-שלישי, י"ט-כ' תשרי )14.10-13(
סיור + סדנא

ילד 25 שח מעל גיל 4
מבוגר 40 שח

ישנה אפשרות גם לסיור ללא סדנא
ילד  10 ש"ח

מבוגר 20 ש"ח
במקביל לסדנת הסילן יש סדנאות המותאמות לילדים  על פי גילם:

1. סדנת קליעה
2. סדנת יצירה בחלקי  תמר

הרשמה מראש שעות פעילות: החל משעה 9:00 בבוקר ועד 17:00 בערב
מכירת תמרים מגהול הישר מן העץ במקום ....

במקום סוכה כשרה

מבשרי סתיו
בקעת הירדן
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מופע  הצדעה לצה"ל - רמי קליינשטיין והמועצה
"מתנות קטנות"

מיקום - רחבת האולפנא באלקנה, במקרה של גשם - אולם הפיס באלקנה
תאריך-מוצ"ש חול המועד סוכות - 11.10 בשעה 21:30

פרטים - כרטיסים מוזלים במחיר 55 ש"ח עד 7.10, לאחר מכן 70 ש"ח,
blt.ly/elmatnas ניתן לרכוש במתנס או באתר

טלפון - 9151215-03, 9151200-03

מבשרי סתיו
אלקנה
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הצלה”  “איחוד  השומרון  על  שומרים 
אופנולנסים  שני  טובה  בשעה  חנכו  שומרון 
לסניף  חדשים  החייאה  מכשירי  וחמישה   1
ראש  השתתפו:  החניכה  בטקס  בקדומים. 
המועצה  ראש  שבירו,  אלי  אריאל  עיריית 
ומח"ט  דורני  חננאל  קדומים  המקומית 
הצלה",  "איחוד  יו"ר  ברגר.  גיא  אל"מ  אפרים 
גדלה  באזור השומרון  "פעילותנו  קשש:  זאב 
אני  משמעותית.  בצורה  החולפת  בשנה 
מאמין כי שיתוף פעולה זה יביא להצלת חיים 

של תושבי השומרון ויוסיף לביטחונם”.
עקיבא  בני  ישיבת  ראש  רוממה  ה’  ימין 
, הכניס להיכל  2 הרב ניצן ימין  מטה בנימין, 
הישיבה ספר תורה לזכר הוריו. בין האורחים 
המכובדים היו גם רבה של בית אל הרב זלמן 
הרב  ישיבות בני-עקיבא  מלמד, מנכ"ל רשת 
אלון,  שי  בית-אל  מועצת  ראש  נכטיילר,  בני 
ובנו של הרב ימין - מרדכי חי ימין, פצוע קשה 
מיוחד  שחרור  שקיבל  איתן''  ''צוק  במבצע 
בספר  אות  לכתוב  והצליח  החולים  מבית 
סופר  של  בידו  מחזיק  שהוא  תוך  התורה 

הסת"ם.
חברון  הר  יישובי  דוברי  דברורים  הכל 
כתב  בהשתתפות  העשרה,  בערב  השתתפו 
של  ההתיישבות  כתב  חדד,  עופר   2 חדשות 
מ"גלי  ריקלין  ושמעון  בנדט  שבתאי  וואלה 

דובר  הנחה  העיתונאים  פאנל  את  ישראל". 
דוברת  הרצו:  עוד  פאסי.  אסף  המועצה 
סמוטריץ  ובצלאל  אלוש  אסתר  השומרון 
דמרי  יוחאי  המועצה  ראש  "רגבים".  מארגון 
בירך את המשתתפים וציין את חשיבותה של 
הר  תדמית  על  בהשפעה  הדוברות  עבודת 

חברון.
ניר  ירושלים,  העיר  ראש  לאחדות  מעצבות 
שלושת  משפחות  עם  יחד  הכריז  ברקת, 
גשר  ארגון  ובשיתוף  הי"ד  הנערים החטופים 
ופדרציית ניו יורק, על "פרס ירושלים לאחדות 
ש''ח,   100,000 בשווי  הפרס,   . 3 ישראל" 
אחדות  למען  פעילות  על  שנה  מידי  יוענק 
שער  גיל-עד  של  אמו  שער,  גלים  בת  העם. 
ז"ל, אמרה כי היא "מתרגשת מהיוזמה ורואה 
עשייה  להעצים  הזדמנות  הפרס  בהענקת 
האחדות  של  הרוח  את  שתשמר  חברתית 

שכל עם ישראל חווה בקיץ האחרון". 
המדענים"  "ליל  אירוע  לכולם  מדע 
מחקר  במוסדות  הנערך  שנתי  )אירוע 
לראשונה  נערך  באוניברסיטאות(  ומדע 
יותר  בהשתתפות  אריאל,  באוניברסיטת 
. האירוע כלל הרצאות של  4 מאלף מבקרים 
חברי סגל האוניברסיטה, ביקורים במעבדות 
מדעי  בנושא  וילדים  להורים  והפעלות 
ניווט  בנושא  חדשנית  ופעילות  והמים  הים 

ובני  באמצעות טלפונים חכמים, בה הילדים 
תחרות  ניווט,  מערכות  ממתחם  נהנו  הנוער 

מציאת חרסים, מתחם רובוטיקה ועוד.
עיבל  הר  סובב  שביל  המזבח?  זה  איפה 
המסמן את הדרך למזבח יהושע בן נון סומן 
שומרון  האזורית  המועצה  ע''י  לראשונה 
שני  ביום  וייחנך   , 5 שומרון  ומדרשת 
שבחוה''מ סוכות. השביל מתחיל מתצפית אל 
רכס הר גריזים, וממשיך עד לנקודת תצפית 
אל שכם העתיקה וקבר יוסף. ראש המועצה 
לאחר  אמר  מסיקה  גרשון  שומרון,  האזורית 
סוף  ומרגש,  מכונן  רגע  "זהו  השביל:  סימון 
החשובים  ההיסטוריים  האתרים  אחד  סוף 
ביותר לעם היהודי, מקום כריתת הברית בין 

ישראל לקב"ה, יהיה מונגש לציבור הרחב". 
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מה קורה?

 - עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון
יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות:   גילי צרפתי, ג'קי לוי, 

מדרשת שומרון, מרים צחי הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
ezrac@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד


