ניחוח אביב
בשומרון
סוכות תשע"ה

מבשרי סתיו

ביש"ע

מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

חברון

לבקר ,להתחבר

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.
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סוכות תשע"ה

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

מבשרי סתיו
בהר חברון

הר חברון

ישראל חוגגת סוכות 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  9961981-02או
במייל misrad@mhever.com
מבוגר | ₪ 50 :ילד גילאי ₪ 7-12: 30
עלות כרטיס בערב המופע
מבוגר | ₪ 60:ילד גילאי ₪ 7-12 – 40

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  10-16סוכה
במקום יוסף זאנדר

9913182-02 ,3172300-054

עשבי קדם  -מוצרי טיפוח
ומרפא

מדבר יהודה בכרמל
פעילות לכל המשפחה
ימים א-ג שעות  9-17סוכה במקום
ביקור במפעל,סדנאות להכנת בשמים
מארבע המינים,חליטות צמחים ועו

לפרטים  - 4443110-052יעקב

ארץ חיטה מאפיה
קונדטוריה מוצרים אורגניים
ועוד...
איזור תעשיה קרית ארבע פתוח בכל
ימי חול המועד 7:00-19:00
בערב חג עד  14:00לקבוצות :מנחם

4568008-050

תפילין חברון

מרכז מבקרים צפיה בתהליך הכנת
התפילין ,חיזיון אור קולי ומשחק
אינטראקטיבי באיזור התעשיה קרית
ארבע

 10ש"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  ₪ 5לאדם

פארק אלון רמת ממרא

חורש ארץ ישראלי לצד חקלאות
עתיקה ומתחדשת
במקום "בריכת האלונים"-בריכת
שכשוך בצל אלונים עתיקים

בתיאום מראש
יהושע 4295577-052

מוזיקה ביקב שוקק

ביום א  12/10ב 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 ההר15 -
שח.

יקב שוקק

פתוח בימים ראשון-שלישי 12-14/10
בשעות  10-17הכניסה חופשית.
סיור ביקב כולל הדרכה על תהליך
ייצור היין מרגע שתילת הכרם ועד
לביקבוק.

נאוה0542271153-

יקב בוטיק כינור דוד

סיור וטעימות יין מפגש עם היינן
וסיפור מרתק

סוכות תשע"ה
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מבשרי סתיו
בגוש עציון

גוש עציון
פתיחת שבילי האופניים בגוש
עציון

מיקום :חניון אמת הביאר( קצת אחרי
אלעזר)
תאריך יום שישי  10.10.14ט"ז תשרי
מסלולי האופניים נפרצו בשבילי
הגוש ,בין כרמים ,מעיינות ופנינות
טבע נהדרות .המסלול עובר בין
היישובים ,במעיינות ובתצפיות

נהדרות.
האירוע יחל בשעה  7:30בדיוק בטקס
חגיגי ולאחר מכן יציאה לרכיבה.
עם  4מסלולים אפשריים:
המסלול האתגרי 22 :קילומטר800 ,
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  :1רכיבה לכיוון
אלעזר ,נווה דניאל,
נחל הפירים.
סיורים רגלים מודרכים  :הליכה רגלית
של המסלול בליווי מדריך בית ספר
להשכרתשלנו
שדה כפר עציון.אפשרות ישע
אופניים במקום.

מר החסידי העולמי
ענק הז

רדכי בן-דוד

מ

של עמי כהן
וי תזמורתו
מלאה בליו
בהופעה

צת השירה
מועהיהודית

מזרחי חסידי
דול הזמר ה
ג

ים ישראל

חי

ישי ריבו

חק מאיר

יצ

דוד שמחה

בני לאופר
זמורתו של
בליווי ת

יום שני

 | 13.10יט’
15:30תשרי “קשורים”

טוביה ומתי מערוץ מאיר
בהצגת מדליקה לילדים
כניסה  10ש”ח
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י

עמי כהן

תן קלינמן
אי

ותזמורותו

מנחה :קובי סלע
בימים ראשון שני הפעלות לילדים (תשלום סימלי):
רכיבה על חמורים פינת יצירות חברוניות קישוט כדים
בימים ראשון שני יתקיימו סיורים בהדרכת
מתחם
מתנפחים ענק מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום

הזמנת הסעות ומידע נוסף www.2hebron.co.il
להרשמה טלפונית חייגו 029965333

וסי ברגר

חזקי סופר

סרוק את הברקוד

הסעות
מירושלים
ללא צורך
בהרשמה

19

₪
בלבד!

ראשון
יח תשרי | 8:45

תפילת
קרליבך

עם הזמר
חזקי סופר

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’

סוכות תשע"ה
למידע נוסף על המעיין

שבת ש

גוש עציון

הרשמה מראש חובה,
באתר תיירות גוש עציון
או בטלפון 9933863-02
יום ראשון 12.10.14י"ח תשרי.

סיור חוויתי ומודרך
לכל המשפחה עם
שחקני תיאטרון פויקה.

ו שבת

השני ואבני מיל מהשלטון
הרומאי.
הסיור יהיה בין
השעות10:00-14:00:
אורך הסיור  45דקות.
יציאה לסיור כל שעה
עגולה.
נקודת כינוס :בכניסה לדרך
האבות סמוך לאלון הבודד.
.

הסיור יתקיים בדרך האבות,
השביל שהלכו אבותינו
פסטיבל עד עלות
בדרך מחברון לירושלים.
השביל חוצה את מרכז גוש השחר
ליל הושענה רבה בתקוע –
עציון ועובר ביישובים נווה
כמידי שנה ושנה היישוב
דניאל ,אלעזר ומסתיים בין
תקוע ממשיך עם מסורת,
דאבלוראש צורים.
אלון שבות
 340*200ס"מ
שניה
תוכלו למצוא במקום מקווה והשנה בהופעה מלאה
הזמר אהוד בנאי
עתיק מימי בית המקדש

 14.10.14החל מהשעה
 20:00בתקוע.
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
 16.10.14בשעה 20:00

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
 16:30טקס הנחת אבן
פינה 19:00 ,שמחת בית
השואבה בנווה דניאל
המשך בעמוד ההבא>

במערת המכפלה
מונית ותפילות חג
 12-13.10עליה ה
יח-יט תשרי •

יש שחר

ראשון שני

שיעורים סדנאות ומופעים
קטנים אל תוך הלילה
כמיטב המסורת
יום שלישי כ בתשרי

בפינה החמה -צומת הגוש.

צינור מ .פלדמן

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

ההופעות יתקיימו ברחבת רחל ברקוביץ למרגלות מערת המכפלה.

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה
שידור חי

1800-400-456
הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון

ני
ד’

HEBRON
שרון
 FUNDשאלתיאל

הגברה וסאונד

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

הכניסה חופשית

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

כל האירועים הדרכים והסיורים
בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון

סוכות תשע"ה

9

מבשרי סתיו
בגוש עציון
<המשך בעמוד ההקודם

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 –  9935133-02או
www.k-etzion.co.il
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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  8בחינם.

שעות הפתיחה יום ו 1400-1000
ימים א  -ג מ1700-1000 -
לפרטים נוספים ולהזמנות :

http://www.zomet.org.il
טל9932111-02 -

בנימין

מבשרי סתיו
בבנימין

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

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

בריכה עמוקה ובריכה רדודה לילדים.
חניה בכניסה .שילוט הכניסה
חופשית

עינות ענר חורש קסום

חובלתא

גבעת היקבים שרידי כפר
מקראי

אתר אכאולוגי ייחודי מימי בית שני.
בתוך נווה צוף .בסמוך  -תצפיות,
בוסתן ,מעיין (בהליכה רגלית).
הכניסה חופשית

עתיקות ובריכות .הגעה בדרך עפר
מכביש הגישה לנריה.

מערכת תת קרקעית מרשימה.
הדרכות ושחקנים באתר .זחילה
במערות .הדרכות .יש להביא פנסים

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

סינגל אופנים חורש ירון ובית
קפה בית קפה סמוך לגבעת
היקבים.

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

הר הכוכב

ארטיקים ומשקאות8038194-054 .

נחל נטוף

אתר חלום יעקב בית אל

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

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

סוכות תשע"ה
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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

אבינו .פעילויות וסדנאות
לכל המשפחה .רכיבה על
גמלים .אירוח בראשיתי
ושלל חוויות מקראיות

בתשלום 9974477-02

עין קלט מצפה יריחו

חאן עינבלים על כביש
אלון בדרך למכמש

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

יקב ענתות

בית התה

בית קפה-פאב .אפשרות
לסיורים אקולוגיים מומלץ

לתאם 4324446-050

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
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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
 13/10/14 - 12החל משעות הבוקר ועד הלילה.
בחוה"מ סוכות הקרוב ,בימים ראשון ושני  ,בין
התאריכים  12-13באוקטובר ,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 –  12/10יפעל הפסטיבל משעה 10:00
ועד  18:00כאשר בשעה  16:00יתקיים המופע של"
רוי בוי" וביום שני 13/10 -יפעל הפסטיבל עד השעה
 23:00כאשר בשעה  16:00יתקיים המופע של "קופיקו"
ובשעה  21:00יתקיים המופע המרכזי של שירי מימון
ושמעון בוסקילה.

שומרון

השומרון

יעד תיירות חדש ,מזמין ,מסקרן ומיוחד

בסוכה על גמל כבר
הייתם??

תיירות שומרון מציעה לכם לחזור
אחורה בזמן לתקופת המשנה18 .
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

( )24.10-22בין השעות -11:00
 ,17:00הכניסה 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 ( )14.10בשעות 11:00 :עד
 16:00בימים 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 ב,22-24.10

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 ב20,22-
 ,24.10לפרטים :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 -

 14.10 – 12.10הצגות בשעות 11:00
ו  . 13:30וסיורים 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  14.10 – 13.10בשעות
 . 14:00 – 09:00הסיורים 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
 9066402-03או באתר מתנ"ס
שומרון.

סוכות תשע"ה
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סתיו
מבשריאביב
ניחוח
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  25שח מעל גיל 4
מבוגר  40שח
ישנה אפשרות גם לסיור ללא סדנא
ילד  10ש"ח
מבוגר  20ש"ח
במקביל לסדנת הסילן יש סדנאות המותאמות לילדים על פי גילם:
 .1סדנת קליעה
 .2סדנת יצירה בחלקי תמר
הרשמה מראש שעות פעילות :החל משעה  9:00בבוקר ועד  17:00בערב
מכירת תמרים מגהול הישר מן העץ במקום ....

במקום סוכה כשרה
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שומרון

מבשרי סתיו
אלקנה
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  55ש"ח עד  ,7.10לאחר מכן  70ש"ח,
ניתן לרכוש במתנס או באתר blt.ly/elmatnas
טלפון 9151200-03 ,9151215-03 -

סוכות תשע"ה
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