בונים סוכה במשכיות שבבקעת הירדן

שלנו

450

 | 450במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תשרי תשע"ו |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

חג שמח לכל בית ישראל!

2

יש"עמדה

החלטת האיחוד האירופי חסרת היגיון :סימון מוצרי יהודה ושומרון יגרום לתוצאה שאינה רצויה לאף אחד -
המשך בעמוד הבא
במקום דו קיום ושקט ,המציאות שאליה נתעורר היא מציאות של תסיסה ואלימות

על המועד  -סוכות

מצורף

ביחד עם הגר

ב

סוכות תשע"ו

זמניהשבת
זמני
השבת

מוסף תיירות
כניסה
ירושלים 17:51
תל אביב 18:11
18:02
חיפה

כניסה
יציאה
18:07
 19:06חברון
18:09
 19:08שכם
 19:07באר שבע 18:03

יציאה
19:03
19:06
19:08

מוצאי שנת השמיטה נצטווינו
על מעמד הקהל וכלשון התורה:
“תקרא את התורה הזאת ,נגד כל
ישראל באזניהם .הקהל את העם ,האנשים
והנשים והטף .”...בפרשה שקראנו בשבוע
שעבר ,פרשת 'וילך' ,מודגש הציווי “וגרך
אשר בשעריך” ,וכבר עמד האבן עזרא מדוע
כאן יש דגש מיוחד על נוכחותו של “וגרך”.
להבנת העניין ניתן להסביר בדרך זו“ ,וגרך”
 יתכן והכוונה לגר תושב .והדגש על כך,משום שהרמב”ם הגדיר בהלכות חגיגה
שמעמד הקהל הוא כעין מעמד נתינת
התורה בהר סיני .וזה לשונו“ :חייבים להכין
לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה וביראה

פסטיבל

בציריתיר!ושיר
בחבל
מגלים את
הסוד בסוסיא
הקדומה
פעילות לכל המשפחה

הרב יעקב שפירא
ראש ישיבת מרכז הרב

חנן בן ארי

במופע שקיעה
מדברי
במעלה חבר

כיום שניתנה בו תורה” .כוונת הדברים ,שיש
עניין בעצם המעמד שהוא ריבוי כבוד תורה
כמו מעמד הר סיני .וכך כתב התרגום יונתן,
שהגר שבתוכנו יראה את ‘יקרא דאורייתא’.
בגמרא בברכות (דף יז) מבואר שבני מתא
מחסיא נקראו אבירי לב ,משום שראו את
יקרא דאורייתא כשהיה מעמד של ירחי-כלה
במקומם ,ואף אחד מהם לא ביקש להתגייר
ולהתקרב ליהדות .וזו כוונת הפסוק לגבי
“וגרך” שמצוות הקהל דורשת שיהיו נוכחים
גם הגרים  -גרי תושב  -שהם יכולים על
ידי כך להתקרב ולהתגייר .ומשום כך ,אנו
מייקרים את התורה כראשונה במעלה,
שיושפעו גם הרחוקים.
המשך בעמוד 15

בציר
משפחתי
והכנת יין

חול המועד סוכות
ימים שלישי  -חמישי,
ט"ז  -י"ח תשרי ()29.9 - 1.10

טיולים
בין
הכרמים

לפרטים נוספים:

1599-57-57-58
goyatir.co.il
יש”ע שלנו 1

המערכת

סימוני דרך

ישעמדה
אפשר להגיד הרבה דברים על ההחלטה שקיבל
השבוע האיחוד האירופי ,לפיה מוצרים המיוצרים
ביהודה ,שומרון ורמת הגולן יסומנו בכיתוב “מיוצר
בהתנחלויות” או “מיוצר בגדה המערבית” .אפשר
להגיד שהיא מזכירה זמנים אפלים באירופה בהם
סימנו גם בני אדם ,אפשר להגיד שהחלטה כזו
היא כדור שלג שיוביל להחרמת מוצרים שמיוצרים
גם בירושלים ,נתניה ובאר שבע ,ואפשר גם לומר
שההחלטה הזו היא צביעות מוחלטת אל מול
המצב הנוכחי בסוריה .הכל נכון.
אך האמת היא שיש חוסר היגיון וסתירה מובנית

בהלך המחשבה של האיחוד האירופי ביחס שלו
למדינת ישראל .סימון המוצרים מיהודה ושומרון
יגרום לתוצאה הפוכה מהיעד שאליו הם רוצים
להגיע .בעוד שהאיחוד האירופי רוצה ,לטענתו,
להביא לדו קיום ולשקט בארץ ישראל ,המציאות
אליה הוא לוקח אותנו היא שונה לחלוטין ומפחידה
הרבה יותר .כידוע ,כלכלה פעילה ופורחת עוזרת
לשקט וליציבות באזור – אבטלה יוצרת תסיסה
ואלימות כפי שראינו במקרים רבים בשנים
האחרונות במדינות ערביות .דברים אלו אף יכולים
להיווצר היום במקרה שניסיונות החרם יצליחו.

ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן פרוסים כיום 14
אזורי תעשייה הכוללים כ 800-מפעלים ומערכי
חקלאות במגוון תחומים ,שמעסיקים כ15,000-
ערבים תושבי האזור והרשות הפלסטינית .על פי
נתוני הלמ”ס הפלסטיני ,אותם עובדים משתכרים
בסכום הגבוה פי שניים או שלושה מהמשכורת
הממוצעת ברשות הפלסטינית ועל פי חוקי מדינת
ישראל הם אף זוכים לתנאים סוציאליים שלא
יקבלו בעבודה בתחומי הרשות.
נתונים אלו מראים ,ללא צל של ספק ,שכלכלת
הרשות הפלסטינית נשענת בצורה רבה על

סיור במסלול היהודי בעכו העתיקה
ימים ושעות :יום ג ,ט"ז תשרי ()29/9
14:30 ,12:30 ,10:30
פרטים בטל' 04-9918867

גליל

סיור בצפון השומרון ורכס הר אמיר
ימים ושעות :יום ד ,י"ז תשרי ()30/9
10:00-16:00
פרטים בטל' 04-6662333

בשבילנו

אל לב ההר סיור תצפיות רכוב אל לב השומרון
ימים ושעות :ד-ה ,י"ז-י"ח תשרי
(10:00-16:00 )30/9-1/10
פרטים בטל' 09-8841623

שומרון

אתרים עלומים באיזור שילה
ימים ושעות :יום ו ,י"ט תשרי ()2/10
 10:00בתחנת הדלק באריאל
פרטים בטל' 02-9973106

חלקת
השדה

מעיינות ותצפיות במערב בנימין
ימים ושעות :יום ו ,י"ט תשרי ()2/10
 10:00–14:00בשער הישוב עטרת
פרטים בטל' 02-9973106

חלקת
השדה

סיור אל משלטי באב אל וואד
ימים ושעות :ימים ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
(10:00 )29/9-1/10
פרטים בטל' 02-5331665

שער הגיא

עולים לשמואל הנביא סיור בנבי סמואל
ימים ושעות :יום ג ,ט“ז תשרי ()29/9
15:00 ,13:00 ,11:00
פרטים בטל' 02-6264488

ראשית
ירושלים

אל חורבות עתרי ומדרס
ימים ושעות :יום ג ,ט"ז תשרי
(13:30 ,10:00 )29/9
פרטים בטל' 077-8321002

הדרום

נחל מערה תחתון
ימים ושעות :ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
(11:00-14:00 )29/9-1/10
פרטים בטל' 02-9961710

חברון

החיים מתחת לפני השטח בח'ירבת מדרס
ימים ושעות :ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
(10:00 ,13:00 )29/9-1/10
פרטים בטל' 02-9961710

חברון

בין אילת לסיני סיור בנחל גשרון עליון
ימים ושעות :יום ד ,י"ז תשרי ()30/9
10:00-13:00
פרטים בטל' 052-7560012

מדריך

בסוכות מטיילים עם

אשכולות!

כמיטב המסורת ,גם בחוה״מ סוכות הקרוב יחכו לכם
מדריכי אשכולות מהגולן ועד אילת ויובילו אתכם
לסיור ערכי ,חווייתי ומהנה ללא עלות!
הפעילות תתקיים בימי חוה״מ סוכות ג'-ו' ,ט"ז-י"ט בתשרי ( )29/9-2/10בין השעות 10:00-16:00

חברון

סיור שורשים בחברון
ימים ושעות :יום ה ,י"ח תשרי ()1/10
14:00 ,11:00
יום ו ,י"ט תשרי (11:00 ,9:00 )2/10
פרטים בטל' 02-9961710

אשכולות

פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית

אל ארצי

דרום ויהודה

הר כנען ויער בירייה
ימים ושעות :ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
(13:00 ,10:00 )29/9-1/10
פרטים בטל' 052-6070680

גליל

הרי ירושלים ושפלת יהודה

סיורים בראש פינה העתיקה
ימים ושעות :ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
(15:00 ,11:00 )29/9-1/10
פרטים בטל' 04-6936603 ,052-6070692

מורשת
ישראל

שומרון ובנימין

בית הכנסת העתיק באום אל קנטיר
ימים ושעות :ג-ה ,ט"ז-י"ח תשרי
( 11:00-16:00 )29/9-1/10
בכל חצי שעה עגולה

הגולן

גליל

סתיו עכשיו! סיור ברכס חזקה
ימים ושעות :ד-ה ,י"ז-י"ח תשרי,
(11:00 )30/9-1/10
פרטים בטל' 052-2694369

קשת

גולן
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יש”ע שלנו

סיור אל מרומי החרמון
ימים ושעות :ד-ה ,י"ז-י"ח תשרי
(11:00 )30/9-1/10
פרטים בטל' 052-2694369

קשת

בואו לטייל עם מרכזי הסיור של אשכולות

פרטים מדויקים אודות שעות הסיורים ומסלולי הטיול ניתן לקבל
במרכזי אשכולות בימי הטיול המצויינים (מספרי הטלפון מצורפים לרשימת הסיורים)
או היכנסו לאתר אשכולות:
 www.eshkolot.orgאו לדף הפייסבוק שלנו :אשכולות
פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית

מסלולים מותאמים למשפחות

הכלכלה הישראלית המפותחת ,ואם מפעלים
חדשים לא יגיעו או שיצטרכו לעבור למקומות
אחרים ,הנפגעים הגדולים יהיו בעיקר תושבי
הרשות הפלסטינית שיפוטרו ראשונים ,ומרקם
החיים העדין במרחב ייפגע .גם כלכלנים ערביים
מבינים את זה .פיראס ראאד כלכלן ירדני
שהשתתף בכנס כלכלי אמר בעבר" :אני אתפרץ
לדלת פתוחה אם אזכיר ששיתוף פעולה בין
הכלכלה הגדולה והמפותחת של ישראל ,שמביאה
ידע ,יכולות מעבר וקשר עם שווקים חיצוניים ,לבין
הכלכלה הפלסטינית הקטנה ,שמציעה כוח עבודה

איכותי וזול  -הוא טוב מאוד לשני הצדדים .שכן רעב
הוא שכן רע".
מי שדואג באמת לעתיד האזור צריך לעשות את
ההיפך הגמור בדיוק .תמיכה במפעלים ומעבר של
מפעלים חדשים ליהודה ושומרון יגרמו להמשך
פריחתה של כלכלת האזור ,להעסקת יותר עובדים
ואולי בעתיד גם נוכל להגיע למצב בו יש שקט
באזור .חרמות וסימוני מוצרים יובילו למצב הפוך
ולחזרת האלימות לשטח.
על רקע הדברים האלה חובה עלינו לחזק את
הכלכלה ביהודה ושומרון ,לעודד את החקלאות

בבקעת הירדן ולהמשיך לקנות ממוצרי האזור.
אנחנו מזמינים את כולם ,בחג הסוכות הקרוב,
להגיע ליהודה ושומרון ולתמוך בעסקים הרבים
שנמצאים כאן .בואו לבקר יחד עם כל המשפחה
במרכזי המבקרים של המפעלים השונים ,במשקים
החקלאים ,ביקבים זוכי פרסים בינלאומיים,
באטרקציות יחידות מסוגן בארץ ,במסעדות ברמה
הגבוהה ביותר ,בחדרי עבודה של אמנים מהשורה
הראשונה וממסלולי הטיולים הרבים שפזורים
במקום בו הלכו גיבורי ההיסטוריה היהודית.
חג שמח!
עיצוב:
נחל פרת בחבל בנימין .צילום :שחר כהן

ב
י
ל
ט
י
מ
י
ה
פס שפע חוויות תנ״ך
באתרי התיירות והטבע

בחבל בנימין

שלישי-חמישי א׳-ג׳ חוה״מ סוכות | 10:30-17:00 29.9-1.10
מסע בזמן
בגב ההר
מסע אל העבר במרכז
המבקרים נחלת בנימין
סיור באוטובוס התנ״כי
מיצג מולטימדיה
כפר עברי קדום
טעימות יין ,יצירה לילדים
עין תות מעיין קסום בצל ההר
חאן ענבלים נווה ארז
פסטיבל ה'עודסטוק'
החצר התימנית
מקום בו הזמן עמד מלכת

בין מים למדבר
במזרח בנימין
כנען תיירות רנג׳רים ומסעדת בשרים
'עלמה שי' בית קפה
פתיל תכלת
מפעל לצביעת פתילי ציצית
ראשית ירושלים ציון שמואל הנביא
סבונטו סיור במפעל סבונים טבעיים

עיר המשכן
ועמק ִשיֹלה

נחלים וגבעות
במערב בנימין
גבעת היקבים
i
הדרכה ושחקנים | זחילה במערות מסתור
נווה צוף
טיבוע ציפורים ביער
סיור מודרך בעתיקות ובמעיין מאיר
עיינות ענר נביעות מים ובריכות שכשוך

בעקבי הצאן סיור במחלבת גבינות
מענית סדנאות יצירה בזכוכית

חוות עמק איילון
מעיין דני סיור ברכב ספארי

ִשיֹלה הקדומה
מיצג מרגש ב'מגדל הרואה'
רחוב אומנים ומלאכות קדומות
השכרת אופניים לרכיבה בסינגלים

חדש

בד בבד בית קפה

יקב גבעות ויקב ִשיֹלה סיור וטעימות יין
פנינת החי חווית חיות לכל המשפחה

חאן ארץ המרדפים
מתחם מסודר ללינת שטח

השכרת אופניים לרכיבה בסינגלים

נחל ִשיֹלה מסלול רגלי ומעיינות

יואל מעשנת בשרים מסעדה

הכוורת ביקור מתוק בעולמן של הדבורים

המקום של ג'ו סטודיו לייצור חלילים

ֵעלִ י  -עוצרים להתרעננות!

חלק מהפעילויות בתשלום | כל הפעילויות באתרים הינן באחריות הבלעדית של מפעיל האתר

ט.ל.ח

מפת הפעילות תחולק בתחנת המידע
תיירות בנימין בתחנת דלק
ובתחנות המידע הפזורות באתרים i
נווטו באמצעות
חדש

פסגות (פתוחה בחוה״מ)

מרכז מידע ארצי:

1-800-34-54-54
www.gobinyamin.org.il

חפשו :תיירות חבל בנימין

Ancient Shiloh
עיר המשכן
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סוכות תשע"ו

יש"ע לכל המשפחה

מוסף תיירות
בואו לחגוג סוכות

בבנימין

פסטיבל ימי התנ"ך בבנימין

בארץ גיבורי התנ"ך שבחבל בנימין מזמינים
את המשפחות לבלות את ימי החג עם שפע
אטרקציות ,מופעים והדרכות מהנות לכל
המשפחה באתרי התיירות השונים וכמובן,
עשרות טיולים וסיורים מודרכים בכניסה
חופשית בנופי המדבר והתנ"ך לצד מעיינות
מרעננים ,עם אפשרות ללינת שטח ,אירוח
בצימרים מפנקים וליהנות משלל מסעדות
באזור.
ימי הפעילות :י"ז  -י"ט בתשרי  29בספטמבר
עד ה 1-באוקטובר בשעות  10:30עד
.17:00

מופעים
אדומים

בפארק

במעלה

פסטיבל חגיגי ומרהיב לכל המשפחה בפארק
ע"ש יצחק שמיר ,יתקיים במהלך חול המועד
סוכות החל משעות הבוקר ועד הלילה עם
מגוון פעילויות לילדים ולהורים .ביום שלישי
בשעה  20:00יתקיים מופע של עמיר בניון,
ביום רביעי בשעה  21:00יתקיים מופע של
צביקה פיק וביום חמישי בשעה  16:30תתקיים
לילדים הופעה עם כוכבת הילדים מיקי.
מוסף שלנו
 44יש”ע
טיולים סוכות תשע"ו

מסע אל העבר ביקב פסגות | חוויה תנ"כית בשילה הקדומה
| שילה
פסגות
בכל יום מימי החג ,בין השעות ,15:30 - 9:30
ייצא סיור מודרך אל הכפר העברי הקדום
שבאזור פסגות ,במהלכו ניתן יהיה לצפות
בשרידים מימי התנ"ך .במרכז המבקרים
יתקיים מיצג ייחודי המסביר את תהליך ייצור
היין ,החל משלב הכרמים ועד לכוס היין  -כולל
טעימות יין .במקום סוכה ושולחנות להסעדה
עצמית.
בתשלום .בתיאום מראש02-9979333 :

בעיר המשכן "שילה הקדומה" יתקיימו סיורים
מודרכים לכל המשפחה אל עבר שרידי
המשכן בליווי תלבושות תנכ"יות ,נגנים ושחקני
רחוב בדמויות התנ"ך .במקום יתקיימו מגוון
פעילויות והפעלות ,ביניהן :התנסות בכתיבת
כתב עברי קדום ,שלל סדנאות של מלאכות
קדומות ועוד .ב"מגדל הרואה" יוקרן מיצג
מולטימדיה המספר את סיפורה התנ"כי של
שילה הקדומה.
בתשלום .לפרטים 02-9944019 :או
telshilo.org.il

בואו לחגוג סוכות

בבנימין

פסטיבל סוכות במעלה אדומים

מפעל "פתיל תכלת" | כפר
אדומים
במפעל לצביעת פתילי התכלת של הטלית,
יתקיימו סיורים מודרכים במהלכם יוכלו
המבקרים ללמוד על הצבע המופק מחלזונות
כמו לפני אלפי שנים .הסיור כולל הדגמה
וסרט הממחיש את התהליך .הסיורים יתקיימו
בשעות .14:00 ,12:00 ,10:00 :סוכה במקום.
בתשלום .מומלץ בתיאום מראש:
02-5900577

טיולי ריינג'רים וטומקארים
׳כנען תיירות׳ | כפר אדומים
חוויית נסיעה אתגרית ונהיגה עצמית
בריינג’רים וטומקארים בליווי מדריך מוסמך.
טיול בין נופי וסיפורי התנ"ך ,בערוצי ואדיות עם
תצפיות מרהיבות לים המלח ויריחו.
שעות פעילות19:00 - 8:00 :
בתשלום .בתיאום מראש052-808885 :
02-5355351

חוות עמק איילון | מבוא חורון
החווה מציעה בילוי עם שלל אטרקציות
לכל המשפחה במהלך החג :פינת ליטוף
אטרקטיבית ,פינת טף ,ג’ימבורי ענק ,מופע
כלבנות ,מתחם פיינטבול ועוד .במקום בית
קפה ופינות ישיבה וסוכה.
המקום פתוח בשעות 18:00 - 9:00
בתשלום .לפרטים08-9470898 :

יקב גבעות | גבעת הראל
סיור ביקב ,צפייה בסרט וטעימות יין .בציר
הענבים הראשון לאחר שנת השמיטה .דריכת

דל הרואה בשילה הקדומה
מג
ענבים ,מילוי והכנת תוויות לבקבוקים על ידי
המשפחה שניתן יהיה לקחת למזכרת .במקום
סוכה.
בשעות .17:00 - 9:00
בתשלום .בתיאום מראש052-8369467 :

מחלבת "בעקבי הצאן" | עדי
עד
סיורים בדיר עזים ובמחלבה בעדי עד
המייצרת יוגורטים מעולים וגבינות קשות.
ניתן לטעום מהמוצרים ולהתנסות בחליבה
ובהאכלת הצאן.
י"ז-י"ט בתשרי 29 ,בספטמבר ,בין השעות
.17:00 - 11:00
בתשלום .בתיאום מראש055-6600314 :

פנינת החי | מעלה לבונה
פינת חי קסומה המציעה פעילות חווייתית
עם חיות המשק ,דוכני יצירה ויצירות במיחזור
לילדים .במקום רחבת דשא ופינות ישיבה
לפיקניק.
בתשלום .לפרטים052-6070384 :

ציון שמואל הנביא

פעילות לכל המשפחה בקבר שמואל הנביא:
סיורים עם תצפית מרהיבה על הרי בנימין,
סרט על חיי שמואל הנביא ,מתנפחים לילדים,
טיולי אופניים החל מגיל  .8סוכה במקום.
בימי החג בין השעות 10:00-16:00
בתשלום .בתיאום מראש02-6264488 :

לינת שטח בחאן ארץ המרדפים
| אלון
למטיילים המעוניינים ללון באזור שבין ירושלים

וים המלח ולחוות את שקט המדבר ואין סוף
כוכבים" ,חאן ארץ בראשית" פתוח בימי החג
ומציע לינת שטח חווייתית עם מקום מסודר
ונעים להקמת אוהלים ,שירותים ומקלחות
אקולוגים אוהל גדול לקבוצות וכמובן הכוונה
וייעוץ לטיולים באזור .סוכה במקום.
בתשלום .בתיאום מראש054-5293439 :

שמורת הטבע יער נווה צוף |
אום צפא
באחת משמורות היער היפות בארץ ,בעלת
חורש טבעי של עצי אורן ,קטלבים ועוד,
יתקיימו במהלך החג ,בין השעות - 7:00
 12:00הדרכות בשבילי היער ,תצוגה של
טיבוע ציפורים והסברים על התופעה וחגיגת
מדע עם תחנות הפעלה לילדים בשיתוף
"מחקר ופיתוח שומרון ובקעת הירדן" .הכניסה
חופשית.

סיור משפחתי בגבעת היקבים |
חורש ירון
במהלך החג יתקיימו ,בכל שעה עגולה ,סיורים
מודרכים לכל המשפחה בליווי נגנים ושחקנים
אל גבעת היקבים ,כפר מתקופת המקרא ובו
מערכת יקבים תת קרקעית מרשימה שניתן
לזחול במערכות המסתור שבה וליהנות
מתצפית מאשקלון ועד נתניה .המעוניינים
יוכלו להמשיך במסלול הליכה קצר עד למעיין
טלמון .מומלץ להצטייד בפנסים כדי להעצים
את החוויה מתחת לקרקע .הכניסה חופשית.

לפרטים נוספים על האירועים ואטרקציות תיירותיות בחבל בנימין במוקד המידע :בנימין )1-800-34-54-54( 1-800-
באתר אינטרנט שמתעדכן כל הזמן www.gobinyamin.org.il :ודף הפייסבוק“ :תיירות חבל בנימין”.

מדריכי אשכולות יובילו סיורים באזור שומרון ,בנימין וחברון בסוכות

'אשכולות'  -פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית  -יוביל בחול המועד סוכות טיולים מודרכים בחינם ,על ידי עשרות
מדריכי טיולים מוסמכים שילוו את המטיילים בעשרות מוקדים הפזורים ברחבי הארץ ,בין היתר גם באזור השומרון,
בנימין וחברון .מטרת המיזם ,הינה לחבר את הציבור הישראלי לשבילי הארץ ונופיה מהחרמון בצפון ועד אילת בדרום,
תוך הדרכה מקצועית ללא עלות .מנכ"ל אשכולות ,צחי דיקשטיין" :ארגון אשכולות חרט על דגלו לחזק את ערכי
אהבת הארץ והכרתה ולהנגיש את מורשתה ההיסטורית למטיילים הרבים" ,עוד הוסיף כי "בחג הקרוב נקיים הדרכות
חינמיות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ ואנו מזמינים את הציבור הישראלי להגיע ולטייל עמנו בשבילי ארצנו היפה".
פרטים באתר אשכולות http://www.eshkolot.org :
תשע"ו 55
יש”ע שלנו
מוסף טיולים סוכות

בואו לחגוג סוכות

בבקעת הירדן

גלגל המקראית

משקים ובתים פתוחים בבקעת הירדן –
תושבי בקעת הירדן פותחים את בתיהם
ומשקיהם לקהל הרחב במיזם מיוחד.
בואו ליהנות עם כל המשפחה ממסלולים,
אטרקציות ואתרים מיוחדים בחבל ארץ
יפיפה.
בימי חול המועד ,י"ז-י"ט בתשרי 29
בספטמבר עד ה 1-באוקטובר .שעות
הפעילות הן מ 10:00עד  .17:00תחנת מידע
תופעל מהשעה  8:00עד השעה 16:00
במפגש הבקעה בכביש  90בכניסה ל"קפה
קפה" .הרשימה המלאה של המשקים
והאתרים בפייסבוק – משקים ובתים פתוחים
בבקעת הירדן.

אתר גילגל המקראית | גילגל

אתר הגילגל נמצא במרכז בקעת הירדן ,על
גבעה סמוכה לכביש  ,90צופה על מרחביה
המדהימים של בקעת הירדן הנפרשים
תחתיו .האתר מציע מסעדה פעילה וסוכה
כשרה ,לינת מטיילים במבנה ממוזג או בשטח,
הדרכות והפעלות .בחול המועד תוכלו ליהנות
מהדרכה באתר ומשחק משפחתי מאתגר
וסרט לכל המשפחה!
לפרטים :צופיה 052-7906422

אומנות בעץ | מכורה

יפתח כהן מזמין אתכם לסטודיו שלו לאומנות
בעץ ,המעוצב בעיצוב ייחודי .בסטודיו תוכלו
להתפעל מפריטי אומנות ,פינות ישיבה
מפנקות וחומוס ביתי ,הפעלת עץ לילדים ואף
לרכוש מיצירותיו של יפתח .בתיאום מראש.
לפרטים :יפתח 052-8541501

מזרחאן | גיתית

בואו להתארח בימי סוכות בחאן קסום
ומיוחד ,מעל לנופי בקעת הירדן .בקתות
בונגלוס ממוזגות ,אוהלי קמפינג ואוהלי אירוח
קבוצתיים .במקום ניתן ליהנות גם מבריכת
שכשוך ,פינת ליטוף ועוד.
לפרטים :נתי 058-5221122

קסם התמר | מבואות יריחו

משק אלוש מזמין את כל המשפחה לחוויה
רב חושית במטע תמרים הגדל על טהרת
העבודה העברית .סיורים מודרכים המשלבים
עבר והווה ,מסורת יהודית עתיקת יומין לצד
מוסף שלנו
 66יש”ע
טיולים סוכות תשע"ו

נעמה

חקלאות מודרנית ,טבע וחדשנות .סדנת סילאן
טהור מתמר מג'הול המקנה את הידע להכין
סילאן לבד בבית ,סדנאות קליעה ויצירות
מדהימות מחלקי תמר שונים ועוד.
לפרטים :מירב 052-7203051

שמן ‘ארגן’ במשק אורן | נתיב
הגדוד

שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן
בבקעת הירדן מגדלים את עץ הארגן ומפיקים
ממנו שמן לשימושים רפואיים ולמאכל .במשק
אורן תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת
תהליך גידול והפקת השמן .מכירת שמן
ותמרים תוצרת הבקעה .בתיאום מראש.
לפרטים :סילבי 054-2326116

הסטודיו של יעלה | גיתית

חווית אובניים וסדנא לעבודה בחומר .תצוגת
יצירות .בתיאום מראש.
לפרטים :יעלה 052-7982585

בצל עצי הזית | תומר

חקלאות אורגנית ,פינת ליטוף ,סיור בחווה
וקטיף עצמאי של זיתים ותמרים .אפשרות
לינה בשטח או בחדרי אירוח .בתיאום מראש.
לפרטים :יוסי 052-3795716

חוות התבלינים | נעמה

סיור חקלאי וסיפור ההתיישבות בבקעה.
ביקור בחממות צמחי תבלין סדנא להכנת
פסטו .ברכבים פרטיים .בתיאום מראש.
לפרטים :ינון 052-5551000

בוטיק וודקה עילית | ארגמן

בוטיק ייחודי להפקת וודקה עילית מתמרים,
רכיבים טבעיים בלבד .כשר .בתיאום מראש.
לפרטים :אירנה 052-7982585

סדנאות עיצוב בעץ | חמדת

תצוגה ומכירה של מוצרי עץ לבית וסדנת
יצירה בוואשי-טייפ לכל המשפחה .בתיאום
מראש .לפרטים :אביטל 052-8348095

כפר אומנים | ברוש הבקעה

אהל דרכים מוצל ונעים למשפחות ועוברי
אורח בכניסה לישוב החדש ברוש הבקעה
על כביש  .90פעילות יצירה לילדים ,מוזיקה
וניגונים ,מכירת תכשיטים ומאפים ,שתיה

והפתעות .לפרטים :איתי 052-2411394

מעיינות פצאל – לטבול במדבר

מרחבי הבקעה טומנים בחובם אתרים
ומסלולי טיול המאפיינים ומדגישים את
ייחודו של האזור והמרחב .ליד הישוב פצאל
זורם נחל מרהיב ובו מעיינות ,המהווים פינת
חמד בגבול ההר והבקעה .מעיינות פצאל,
הנובעים בערוצו העמוק של הנחל ,הם פינת
טבע ייחודית בבקעת הירדן .אם השמש עדיין
מחייכת ונשאר עוד קצת מהיום ניתן לההעפיל
אל פסגת הסרטבה הנמצאת בסביבה.
לפרטים052-7203051 :

סיורים במקום בו נכנסנו לארץ
| יריחו

יום שלישי ט"ז תשרי  29בספטמבר :בבוקר
יתקיים סיור בבתי הכנסת 'שלום על ישראל'
ו'נערן' .לאחר מכן ,נצא ממושב נעמה בשעה
 9:30ברכב ממוגן ירי .הפסקת צהריים תתקיים
בבית חגלה על פני יריחו ,ויש להביא אוכל.
ישנה סוכה בבית חגלה .אחר הצהרים נקיים
סיור בארמונות החשמונאים ומערות הקבורה
של הכוהנים מבית שני .יוצאים ממצפה יריחו
ב 15:00-במיניבוסים .חזרה למצפה יריחו
ב.19:00
יום חמישי י"ח תשרי  1באוקטובר :בבוקר נצא
לסיור בארמונות החשמונאים ומערות הקבורה
של הכוהנים מבית שני .יוצאים ממצפה יריחו
ב 9:30-במיניבוסים .חזרה למצפה יריחו
ב .12:00-הפסקת צהריים תתקיים בבית
חגלה על פני יריחו ,ויש להביא אוכל .ישנה
סוכה בבית חגלה .אחר הצהרים נקיים סיור
בגילגל המקראית .נפגשים ב 15:00-בבית
חגלה .הסיור ברכבים פרטיים .סיום ב.19:00-
הליכה רגלית על פי הרוב .הסיור כולל ביקור
במעברות הירדן (קסר אל יהוד) ,גבעת
הערלות ,עתיקות בית חגלה והחווה של היום.
מחיר לכל אחד מהסיורים לעיל ₪ 100 :לסיור
של יום שלם ₪ 50 ,לסיור של חצי יום .חצי
מחיר לתלמיד ,וחינם לילד פחות משנתיים.
המחיר מסובסד .הרשמה מראש חובה052- :
 8699300או 052-3527313

בואו לחגוג סוכות

באלקנה

פסטיבל פנים אל פנים

פסטיבל סוכות "פנים אל פנים" באלקנה,
מזמין אתכם ליהנות יחד עם תושבי אלקנה
מהפנינג ענק לילדים ולהורים ,שבסופו תיערך
ההופעה מיוחדת “עכשיו זה שנינו” של שלמה
גרוניך ודני רובס שיארחו באופן חד פעמי את
הזמר ישי ריבו.
ביום חמישי י"ח בתשרי 1 ,באוקטובר ,בשעה
20:30
בתשלום .לפרטים03-9151215 :

בתי אומנים פתוחים
כמו בכל שנה ,גם השנה תערוך אלקנה בחול
המועד את אירוע “בתים פתוחים” ,בו אומני
אלקנה פותחים את בתיהם לציבור הרחב .בין
התחומים בהם מתעסקים האומנים :ציורים,
פיסול ,אוספי תהילים ,אומנות זכוכית ועוד.

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

צילום :יחזקאל בלומשטיין

רוצים לגלות מה
כתוב בכותרת?
פצחו את הכתב
השומרוני הקדום

מתחת לכל פסיעה
מסתתרים סודות
של ממלכה עתיקה

סוכות בשומרון יש עוד מה לגלות
בלי פקקים בלי תורים בלי לשלם
חווית סוכות בנוף הרי השומרון ,עם מגוון מסלולי טיול ,סיורים בכל שעה ללא תשלום,
טיול נודד ,מצפורים ומעיינות .בואו לבקר בין הגפנים וביקבים ,להתפנק במסעדות
ובבתי קפה ,להתארח בצימרים כפריים ,לבלות באירועי הפנינג וליהנות ממגוון
אטרקציות לכל המשפחה .חפשו את עמדות המידע ברחבי השומרון ובאתרים.

1-700700106

שלוחה 4

אשכולות

tourshomron.org.il

‘תיירות שומרון‘

פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית

השומרו
ן -נעים
להכיר
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בקרני שומרון
טיול מרענן בנחל קנה

נחל קנה ,מיובלי הירקון ,הוא מהנחלים
הגדולים במערב השומרון .יובליו העליונים
מתחילים באזור הכפרים עקרבה וינון במזרח
השומרון ,ובחלקו התיכון יש בו שפע מעיינות,
מסלול בדרגת קושי בינונית ואורכו כחמישה
קילומטרים.
אזור זה ,למרגלות קרני שומרון ,שופע מעיינות
קטנים המקיימים צמחיית מים וחקלאות,

נחל קנה

ומהווה מוקד משיכה למטיילים .מטיילים
הפוקדים את המקום נהנים מרחצה במעיינות
המפכים בהר ,מטבע עוצר נשימה ומצל
הבוסתנים .רק בקטע זה של הנחל יש מים
וזרימה כל השנה ,ואילו שאר הנחל אכזב.
עמדת הסברה של רשות הטבע והגנים תעמוד
בנחל קנה בסוכות בין התאריכים ט"ז – י"ח
בתשרי 29 ,בספטמבר –  1באוקטובר ,בכניסה
לנחל מכיוון כביש ( 5066מתחת לעמנואל).

יש שחר
צינור מ .פלדמן

שלישי רביעי טז׳-יז׳  29-30.9תשרי עליה המונית ותפילת חג
רביעי יז’ תשרי  30.9ח ג י ג ת א ח ד ו ת  ,ז מ ר ו ש מ ח ה

 1 3 : 0 0 - 1 9 : 0 0עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

מוסף שלנו
 88יש”ע
טיולים סוכות תשע"ו

שביל האופניים החדש בקרני
שומרון
ביום שישי י"ט בתשרי 2 ,באוקטובר ,בשעה 6:30
בבוקר יתקיים אירוע חנוכת סינגל האופניים
החדש בקרני שומרון ,בשיתוף עשרות רוכבים
מקצועיים .סינגל קרני שומרון מחבר נקודות
יהודיות היסטוריות בנחל קנה .השביל הותווה
ונפרץ בשיתוף החברה הממשלתית לתיירות
ומועצה מקומית קרני שומרון.

ליפא שמעלצר
ענק הזמר החסידי

בליווי דוד איכילביץ ותזמורותו

יאיר שריון

ישי ריבו

ישי לפידות

להקת
הקינדרלעך

ומועצת השירה
היהודית

יובל טייב

להקת הילדים של ישראל

חזקי סופר • עידו פורטל • רולי דיקמן • דוד איכילביץ ותזמורתו

הפעלות לילדים | סיורים חינם באתרי חברון

חדש!

רביעי
יז׳ תשרי

תפילת קרליבך חגיגית
עם הזמר חזקי סופר

מיצג חוויתי רב חושי בחברון

לפרטים02-9965333 :

מנחה :קובי סלע

ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל

הכניסה למתחם הפעלות הילדים בתשלום בלבד
ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה ,ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי ( )5.60₪מגיל  5ומעלה.
הסעות בתשלום בהרשמה חובה ייצאו מהמקומות הבאים :אשדוד תחנה מרכזית חדשה  • *10:00אשקלון תחנה מרכזית  • *10:00באר שבע ע״ב קווי אגד  • *02-9965333בית שמש סופר הצלחה  • *10:45ביתר ,052-7662780
 • *053-3108369בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד דובק  • *10:00גבעת שמואל רחבת המועצה  • * 052-2909848 7:30הרצליה הגרעין התורני  • 052-5916267 , 077-7133323חיפה  052-7640001ההסעה באחריות המארגן • טבריה
 054-8451133ההסעה באחריות המארגן • טבעון  -יוקנעם  -כפר חסידים  • *050-6617366כפר סבא תחנה מרכזית  • 10:30מגדל  -מגדל העמק  -נצרת עלית  *054-8451133ההסעה באחריות המארגון • נתניה רח’ פינסקר ,ליד
התחנה המרכזית  053-7740626 8:30או דרך האתר* • עפולה  054-8451133ההסעה באחריות המארגן* • פתח תקוה רחבת העירייה  • *10:00צפת קרית חב”ד  054-8451133ההסעה באחריות המארגן* • קריות 054-8035448
 *04-8735448קרית אתא  • *050-6617366קרית מלאכי בית הכנסת חב”ד  • *058-3214477 ,08-8585483 10:00ראשון לציון תחנה המרכזית הישנה  • *050-8613146 10:00רחובות הרצל פינת יעקב  • *10:00רכסים
 • *050-6617366רעננה יד לבנים  • *10:00שדה יעקב  • *050-6617366תל אביב  050-7500601ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט  www.2hebron.co.ilאו במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333
שידור חי

מוקד הזמנת הסעות ארצי www.2hebron.co.il | 029965333

הסעות

HEBRON

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

FUND

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון

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

מירושלים ללא צורך בהרשמה

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

19

₪

בלבד!

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
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בשומרון

הר כביר

צנירים
מרהיב ,מתנפחים וג'ימבורי לילדים ,דוכני
יצירה סדנאות ,דוכני מכירת אוכל ועוד הרבה
הפתעות .במתחם תהיה סוכה פתוחה לאורך
כל היום .יום רביעי י”ז בתשרי 30 ,באוקטובר

במהלך כל ימי חול המועד יחכו
למטיילים הרבים בתחנות המידע בכל
רחבי השומרון מדריכים שיציעו מגוון
אפשרויות טיול בדרגות קושי שונות,
ללא תשלום וללא הרשמה מראש .כך ,פרטים נוספים ורישום לטיול אופניים:
כל מה שיישאר למטיילים הוא לבחור
 052-3353452או
את המסלול ולצאת לטיול בהתאמה
www.mat-shomron.com
אישית בשומרון הירוק!
לפרטים 1700-700-106 :שלוחה  4או הצניר המצוקי | אבני חפץ
טיול מעגלי במסלול ייחודי וחדש למשפחות
www.tourshomron.org.il

שחקנים ועפיפונים | הר גריזים
עליה לרגל להר גריזים עם שחקני תיאטרון
"מקום" .בין ברכה לקללה ,שכבות הזמן
ונופי בראשית  -נפגוש כהן שומרוני ששכח
את שאבד לו ,יֹותם מחבק העצים ,ממשיל
המשלים וסנבלט שחולם לבנות לו בית
מקדש .במהלך כל היום תתקיים סדנא להכנת
עפיפונים בתשלום סמלי.
בימי חול המועד ט"ז – י"ח בתשרי29 ,
בספטמבר –  1באוקטובר .הצגות בשעות:
 .14:30 ,12:00סיורים מודרכים יצאו בשעות:
 .15:00 ,13:00 ,10:30כניסה בתשלום.

לפרטים*3639 :

פארק (גן לאומי) שומרון |
סבסטיה
גן לאומי שומרון מתעורר לחיים בחול המועד
ומספר למבקרים את סיפורה התוסס
והמסעיר של עיר הבירה של ממלכת ישראל.
בכל שעה עגולה ייצאו סיורים עם מיטב
המדריכים באתר הארכיאולוגי המרשים.
ביום רביעי י"ז בתשרי 30 ,בספטמבר ,בשעות:
 .14:00 – 09:00ללא תשלום .האירוע

באבטחת הצבא .לפרטים*3639 :

הפנינג רוכבים ושרים | ענב

הישוב ענב מזמין אתכם בחול המועד לחגיגת
״רוכבים ושרים״ ענקית .חנוכת שביל האופניים
הראשון בשומרון ,וטיול אופניים משפחתי
מענב לחירבת סמארה .לעת ערב יתקיים
מופע מיוחד בבמה המרכזית עם תזמורת
המשטרה.
במשך כל היום יערך בענב הפנינג חגיגי לכל
המשפחה הכולל פעילות קהילה ומשטרה,
חבלנים ,כלבנים ,ניידת תנועה ,פיינטבול,
מעגל מתופפים ,ליטוף חיות ,מופע כלבים

מטיבות לכת לצניר המצוקי בין מטעי כרמים
ועצי זית עתיקים .בשיתוף עמיתים לטיולים.
יום שישי י"ט בתשרי 2 ,באוקטובר בין השעות
 .9:30-12:30הרשמה חובה .לפרטים:

050-7490724

מסע נודד בשומרון
תיירות שומרון ו'עמיתים לטיולים' מפיקים
עבורכם בחול המועד שלושה ימים למיטיבי
לכת בלב השומרון .ביום הראשון :מקדומים
דרך ערק בורין להר ברכה .ביום השני :מהר
ברכה דרך הקברים המפוארים בחורבת
בייתא לאלון מורה .ביום השלישי :מהר כביר
דרך עיינות בידאן למזבח יהשע והר עיבל.
ט"ז – י"ח בתשרי 29 ,בספטמבר –  1באוקטובר

חובה להירשם:
tinyurl.com/nhoms3k
תיירות שומרון ,מזמינה את הציבור
למגוון טיולים מודרכים במסלולים
מרהיבים בכל רחבי השומרון ללא
תשלום .פרטים באתר תיירות שומרון
ובפייסבוק.

צנירים בקדומים
טיול בין הערביים באורך של מספר שעות
בודדות באתרים נבחרים ליד הישוב קדומים,
בטיול זה נלמד ונשמע על תופעה גיאולוגית
מופלאה שנקראת "צניר" ונבקר במערת
נטיפים ליד הישוב קדומים .נגיע גם ל"מאגר
תאנים" ונבצע תצפיות לעבר הסביבה
הקרובה .ולבסוף ,נקנח בארוחה טובה בפארק
הצנירים של הישוב קדומים.

הר כביר

הר כביר הוא גוש הררי גדול המתנשא מצפון
מזרח לשכם ומעל לערוצו הגדול של ואדי
פרעה (נחל תרצה) .בפסגה הצפונית מערבית
– נקודת גובה  792מטר מעל גובה פני הים –
נמצאת תצפית נוף רחבה מהר חרמון בצפון,
הר הגלבוע במזרח והרי גלעד .מסביב להר
כביר נצפים הרי השומרון.

חרבת סמארה

חרבת סמארה הוא למעשה חורבה של ישוב
שומרוני ,הבנויה על שרידים מן התקופה
הרומית ,המשמר מספר ממצאים מרשימים
שביניהם בעלי סממנים "שומרוניים".

יער ריחן

יער ריחן הוא אחת משמורות הטבע החשובות
ביותר במרחב העצום של השומרון חסר
היערות .היער הוכרז בתור שמורת יער בתקופת
המנדט הבריטי .ב 9-באפריל  1991הוכרז שטח
של  2,673דונם כשמורה ביהודה ושומרון.

רכס הגדעונים

רכס הגדעונים ,הקרוי גם רכס איתמר ,הוא
רכס הרים בשומרון הנמצא ממזרח לעיר
שכם ומגיע עד לפאתי בקעת הירדן .אורכו של
הרכס הוא כ 13-קילומטר .על הרכס נמצא
הישוב איתמר ,וכן הגבעות הסמוכות לו כגון:
גבעות עולם ,שכונת "הנקודה" ,גבעת ינוח ,הר
גדעון ,אלומות וגבעת ארנון .על הרכס נמצאים
כמה מצפים.

מעיין אירוס השומרון

על רכס איתמר נחנך מעיין אקולוגי ייחודי
הנקרא 'מעיין אירוס השומרון' .המעיין הינו אחד
המעיינות היחידים בארץ הפועל במתכונת זו.
המים במעיין עוברים לבריכה אקולוגית נוספת
שבה צמחי מים ודגים המסננים בתהליך אקולוגי
טבעי את המים .ולמעשה צורכים את הפסולת
של המים כמזון .לאחר שהמים מיטהרים הם
חוזרים באופן מעגלי למעיין המרכזי.

עין משה

בישוב יצהר נמצא עין משה ,נביעה המתנקזת
לבריכת שכשוך גדולה במיוחד המשקיפה על
נוף עוצר נשימה ,בימים טובים ניתן לראות את
כל אזור השפלה מאשדוד ועד חיפה .הבריכה
נבנתה על ידי תושבי הישוב ,ומסביב פותח
השטח ואזורי פיקניק מוצלים פזורים סביב.
ניתן להגיע עם רכב עד למעיין והוסדרה ירידה
אף לנכים.

לפרטים נוספים על אירועי פסח ,ניתן לפנות למוקד תיירות שומרון 1-700-700-106 :שלוחה 4
מוסף שלנו
 10יש”ע
10
טיולים סוכות תשע"ו

גן סיפורי התנ"ך והמשכן |
אריאל

מלון אשל השומרון באריאל גאה להציג:
ביקור מודרך בגן סיפורי התנ"ך בשעות הערב.
ביקור הכולל את תעתיק המשכן היחידי בארץ
הכולל מיצג אור ותנועה – חוויה אמתית של
סיור למודי וערכי .סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים
בארץ המותאם לכל המשפחה.
תעתיק המשכן והמיצג יופעלו רק פעמיים

בשעות הערב במהלך ימי חול המועד  -בט"ז
ובי"ז בתשרי 29 ,ו 30בספטמבר.
בתשלום ובהרשמה מראש.
לפרטים והרשמה:
ero2001@netvision.net.il
או 052-3985898
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אמנה עלי משבוע שעבר

דירת  5חדרים מרווחת
מחסן | חניה | מרפסת עם נוף מדהים!

יש שחר אמנה

בישוב טלמון

בפרוייקט נופי טלמון |  15ד' ממודיעין
מגוון דירות
נוספות
בפרוייקט

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד יכול.
אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.
 50ד’

 15ד’

תל אביב

מודיעין

 45ד’

טלמון

ירושלים

לפרטים :צורי 052-3833889
www.nofeytalmon.co.il

11
יש”ע שלנו
תשע"ו 11
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בואו לחגוג סוכות

בהר חברון
סוסיא הקדומה

בציר בחבל יתיר

לפרטים ורכישת כרטיסים:
052-4886658

טיולים לכל המשפחה | ברחבי

רחוב ומספרי סיפורים ,זחילה במנהרת מילוט,
חיזיון אור קולי ,סדנאות יצירה ,דריכת ענבים
בגת קדומה ,מערת יוצר הכדים ,שאיבה מבור
מים עתיק ,מערת נגינה קדומה ,מעגלי תופים
ושירה ,הצגות ילדים ,בית קפה פעיל ועוד.
 29בספטמבר –  1באוקטובר בשעות - 10:00
 .17:00בתשלום .לפרטים והזמנות:
.02-6286212

 - 11:00תל זיף ומעיינותיו.

בין היער למדבר ,בין העמק להר קסם.
של פריחה ואטרקציות לכל המשפחה!
בפסח כולנו מטיילים ונהנים בחבל
חבל יתיר
יתיר .בתים פתוחים בישובים .בואו לגלות את סודה של סוסיא
בואו לטייל יחד עם מרכז סיור ולימוד סוסיא
להכיר ולהתרשם! לפרטים נוספים על הקדומה | סוסיא
בימי חול המועד  29בספטמבר –  1באוקטובר.
מגוון האירועים :תיירות חבל יתיר
העיירה התלמודית מתעוררת לחיים .שחקני

www.goyatir.co.il

1-599-507-517

פסטיבל בציר ושיר בחבל יתיר

במהלך חג הסוכות יקבי חבל יתיר וחקלאי
האזור מזמינים אתכם לקחת חלק בפסטיבל
תוסס במיוחד הכולל בציר ענבים ,לצד
התנסות פעילה בתהליך הכנת היין .בואו
ליהנות משלושה ימים של פעילויות בציר
מהנות לכל המשפחה ,שלל סדנאות ,סיורים
וטיולים! בואו להתנסות בבציר עצמי של
ענבי מאכל בכרמי יער יתיר  -היער הנטוע
הגדול במדינה!
ביום שלישי טז' תשרי  29בספטמבר,
בשעות  17:00 - 9:00בכרמי יער יתיר.
בתשלום .לפרטים02-9963539 :

סטודיו לקרמיקה | שני ליבנה

חנן בן ארי יתקיים ביום חמישי 1 ,באוקטובר
בשעה  .17:30החל מהשעה  14:00ייערך
הפנינג והפעלות לכל המשפחה ,ביניהן :הצגה
של "ניידת החלומות" ,טיולי ספארי ,מגנטים,
מתנפחים ועוד.

 - 14:00נחל גוברין ומעיינותיו.
רביעי בשעה  - 14:00יער ,מדבר ומים סביב
הישוב כרמל.
חמישי בשעה  - 14:00שביל החוות ,ממצפה
יאיר לאביגיל.

בואו להתנסות באומנות הקרמיקה המרתקת
והייחודית .סוגי הסדנאות :סדנת חימר
שאורכה שעה ,סדנת צביעה שאורכה שעה
וחצי וסדנת אובניים קסומה שאורכה  45דקות.
במקום סוכה כשרה ,גלריה מרהיבה ,שתיה
חמה וקרה ,גלידות ועוד.
בימי חול המועד  29בספטמבר –  1באוקטובר
בתיאום מראש .לפרטים052-3644848 :

הופעה של חנן בן ארי | מעלה
חברשקיעה מדברי במעלה חבר עם האומן חוות טנא עומרים
מופע

" - 13:00איש במעון ומעשהו בכרמל".

בחווה דיר כבשים ועיזים ,מבשלת בירה
ביתית ,סטודיו לאומנות טבעית ובור מים
המתאים לרחיצה צלולה .במקום ישנה סוכה
ופינת פיקניק .הביקור ללא תשלום.
בתיאום מראש .לפרטים052-8498126 :

בתשלום .בתיאום מראש1599-507- :
517

סטודיו זכוכית | בית יתיר
סטודיו שקוף שבבית יתיר יפתח למבקרים
ביום שלישי ,ט"ז בתשרי  29באוקטובר .בואו
להתאהב בזכוכית המעוצבת ובתוצריה,
ללמוד על תכונותיה וסודותיה ולבחור פריטים
שיעטרו את ביתכם .ניתן גם לבוא לסדנאות,
בתאום מראש .הביקור ללא תשלום.
לפרטים052-8903735 :

לפרטים נוספים על מגוון האירועים :תיירות חבל יתירwww.goyatir.co.il 1599-57-57-58 :

סוכות בשומרון יש עוד מה לגלות
בלי פקקים בלי תורים בלי לשלם
1-700700106
מוסף שלנו
 12יש”ע
12
טיולים סוכות תשע"ו

שלוחה 4

tourshomron.org.il

‘תיירות שומרון‘

בואו לחגוג סוכות

בחברון

שמחת בית השואבה המסורתית
בחברון

אם אתם מעוניינים לקיים בצורה הטובה ביותר
את מצוות "ושמחת בחגך" ,המיוחדת לחג
הסוכות ,כנראה שלא תוכלו לוותר על פסטיבל
שמחת בית השואבה שיערך גם השנה כמיטב
המסורת במערת המכפלה בחברון .הפסטיבל,
שיתקיים ביום רביעי י"ז בתשרי  30בספטמבר
(ב' חוה"מ) ,מקבץ סביבו מדי שנה את טובי
האמנים והשנה בין השמות המבוקשים יהיה
ניתן לרקוד לצלילי הזמר הבינלאומי ליפא
שמלצר שמגיע הישר מארצות הברית ,ישי
לפידות ומועצת השירה היהודית ,איציק דדיה,
ישי ריבו ומקהלת הילדים 'הקינדרלך'.
בנוסף ,בשנה האחרונה נחנך המיצג הרב-

חושי החדש בישוב היהודי בחברון "לגעת
בנצח" ,הממחיש את סיפורה של משפחה
ישראלית ,שלאחר משבר משפחתי עוברת
מסע בזמן המוליך אותה דרך ההיסטוריה
היהודית .המסע ,שגם אתם תהיו שותפים
לו דרך המיצג ,מעביר את הצופה בכל גיל,
חוויה של חיבור ותחושת זהות עם עברו של
עם ישראל .המיצג הופק בהשקעה רבה והוא
משלב את האמצעים החדשניים ביותר כדי
להעניק לצופה חוויה בלתי נשכחת .במהלך
הפסטיבל המיצג יהיה פתוח בשעות נוחות
ורבות יותר כך שכולם יוכלו ליהנות מהחוויה
החדשה ,המשלבת את בין ההיסטוריה לבין
הרוחניות של חברון.
מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה ליהודים,

כדי שכולם ,ללא יוצא מן הכלל ,יוכלו לפקוד
את קברי האבות ולהתפלל את תפילות חול
המועד באולם יצחק שהוא פתחו של גן עדן.
הישוב היהודי בחברון גם מזמין אתכם לסיורים
ללא עלות במהלך הפסטיבל ,המחברים אותנו
למקומות הקדושים כל כך לעם שלנו .בין
המקומות שייפתחו לסיור במהלך הפסטיבל
יהיו הקסבא ,קבר עתניאל בן קנז ועוד המון
אתרים חשובים בעיר האבות.
אז בואו ליהנות יחד עם כל עם ישראל מיום
מיוחד במינו בעיר הקודש חברון ,המלא
מהבוקר ועד הערב בפעילויות לכל המשפחה,
סיורים מעניינים והופעות מרתקות ללא עלות!
לפרטים 1800-400-456 :או www.
gohebron.com

מרכז קטיף מציג:
פסטיבל חול בחוה"מ

חולות הזהב הנוגעים במים התכולים הם ללא ספק מסימניה
הבולטים של ההתיישבות בגוש קטיף .בימי חול המועד
סוכות ,מרכז קטיף בניצן מזמין אתכם להשתתף בפסטיבל
ענק השוזר לאורכו את סיפורו של גוש קטיף.
בחודשים האחרונים ציינו עשר שנים לגירוש
מגוש קטיף באמצעות כנסים ,תערוכות
ושלל אירועים .סיפור ההתיישבות בגוש קטיף
ממשיך לפעום כשבימי חול המועד סוכות
פותחים אנשי מרכז קטיף להנצחת מורשת
גוש קטיף וצפון השומרון ,אשר בניצן ,בפני
הציבור הרחב את שעריהם לפסטיבל חול.
בתוכנית :מתחם ענק בסימן חול הכולל
פעילויות ויצירה .במרכז יוקרן הסרט
המוזיקאלי "חול בגרביים" המספר את
סיפור גוש קטיף דרך עיניהם של הילדים
אשר גדלו במקום .בנוסף יתקיימו הסיורים

הרגילים במרכז המבקרים של מרכז קטיף
הכולל סיקור היסטורי ,בו נפגשים עם סיפורו
של גוש קטיף – החל מהקמתו והתפתחותו,
דרך תוכנית ההתנתקות וכאב העקירה ,ועד
לאתגרי הצמיחה מחדש .הסיור כולל צפייה
בסרטים ,ארט וידאו ,תערוכת צילומים ומיצגים
אשר יצרו עבור המבקרים חוויה ייחודית
ומרגשת.
לצד פעילויות אלה תהיה אפשרות לערוך
סיור ברכב ספארי בחולות ניצנים .במקום
תוקם גלריית אמנים וסוכה כשרה לרווחת
המבקרים .הפסטיבל מאפשר פעילות מגוונת

לכל בני המשפחה כאשר לכל שכבת גיל יש
את הפעילות המותאמת לה.
הפעילות תתקיים בימים שלישי ורביעי של
חול המועד סוכות ,ט"ז – י"ז בתשרי– 29 ,
 30בספטמבר ,בין השעות ,16:00 - 10:00
בהרשמה מראש .מחיר כניסה (מגיל 5
ומעלה) .₪ 20 :ביום חמישי של חול המועד,
י"ח בתשרי ,ה 1-באוקטובר ,מרכז קטיף
יהיה פתוח גם כן לסיורים במרכז המבקרים,
בהרשמה מראש.
לפרטים והרשמה077-4324101 :
1
תשע"ו 3
יש”ע שלנו
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מוסף טיולים סוכות

בואו לחגוג סוכות

בגוש עציון

מכון צומת

חוות ארץ האיילים

חוגגים את שמחת בית
השואבה | גבעת עוז וגאו"ן

למשתתפים רמז אשר בעזרתו יצטרכו לגלות
מהו האירוע הקשור למקום ומהי התקופה בה
אירע .המנצחים יהיו אלו שיגיעו לנקודת הסיום
בזמן הטוב ביותר לאחר שעברו בכל התחנות
וענו על כל החידות .נפגשים בכניסה לכפר
עציון.
ט"ז  -י"ח בתשרי 29 ,בספטמבר –  1באוקטובר
 הזנקה בכל שעה עגולה משעה  10:00ועדשעה 14:00
י"ט בתשרי וכ"א בתשרי 2 ,ו 4-באוקטובר -
הזנקה בכל שעה עגולה משעה  9:00עד שעה
11:00
לפרטים נוספים02-9935133 :

בגבעת עוז וגאו"ן תיערך ביום שלישי ,ט"ז
בתשרי  29בספטמבר ,שמחת בית השואבה
ענקית בהשתתפות השר זאב אלקין ,ראש
מועצת גוש עציון דוידי פרל ,אורי ואיריס יפרח,
ואליעזר רוזנפלד עם להקת "הניגון שבלב"
שינעימו בניגונם את ההרקדה המשמחת.
לילדים יתקיימו הופעת תאטרון ,פינת בעלי
חיים ומתקנים לילדים .דוכני אוכל וסוכה
במקום.
ביום שלישי ,א' חול המועד משעה - 11:00
13:00
לפרטים 050-7161818 :או 050-5500834

אלעזר חוגגים 40
הישוב אלעזר מציין בסוכות  40שנה להיווסדו
ומזמין את כולם ביום חמישי ,י"ח בתשרי 1
באוקטובר (ג' חול המועד) .בשעה  18:00יחל
האירוע המרכזי בהשתתפות ח"כים ,רבנים
ואישי ציבור .גולת הכותרת  -רמי קליינשטיין
ירקיד את הקהל במופע מרכזי ומלא.

הפנינג במרכז המבקרים של
מכון צומת | אלון שבות
מרכז המבקרים ההלכתי-טכנולוגי "חווית
צומת" שבאלון שבות ,מזמין בסוכות את כל
המשפחה לבילוי ייחודי .בחווית צומת ניתן
למצוא חדר אלקטרוניקה לילדים שבה יבנה
כל משתתף בכוחות עצמו פנס קטן ,תצוגה
ייחודית שאליה נאספו מיטב הפתרונות
הטכנולוגיים במכון ועוד .במקום ישנו ג'ימבורי
לפעוטות ,מזנון קטן וכמובן סוכה.
המרכז פתוח למבקרים בימי חול המועד ט"ז
– י"ח בתשרי 29 ,בספטמבר –  1באוקטובר,
בשעות 18:00 - 10:00
בתשלום .לפרטים נוספיםwww. :
 visitzomet.org.ilאו 02-9932111

חפש את המטמון בגוש עציון |
כפר עציון
משחק לכל המשפחה בגוש עציון -
המשתתפים יקבלו כתבי חידה וייצאו למסע
בו יעקבו אחר גתות עתיקות ,כרמים ויקבים
חדשים ועתיקים .בכל תחנה אליה יגיעו יחכה

אמת הביאר
טיול רטוב ומהנה במנהרה תת קרקעית
שעומקה  12מטר ואורכה  130מטר .האמה
היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס
להולכת מים לירושלים ולבית המקדש.
המסלול כולל הליכה חווייתית בנקבה
שמימיה הזורמים מגיעים עד גובה ברכיים.
בחול המועד המבקרים יוכלו ליהנות מכניסה
לנקבה ,מתנפחים ,ג'ימבורי ,אוהל אירוח,
פינות מנגל ,סוכה מרכזית .פעילויות נוספות
בתשלום נוסף :פינות יצירה ,דריכת ענבים
בגת מסורתית ,נווט בנחל הפירים ,אפיית
פיתות והשכרת אופניים
שעות פתיחה( 8:30-17:00 :בערב חג וביום
שישי – )8:30-15:00
בתשלום .לפרטים נוספים02-9935133 :

חוות ארץ האיילים | כפר עציון

החווה מרכזת מגוון אטרקציות מתחומים
רבים :חי בר ענק ,פינת ליטוף והאכלה ,מתקני
ספורט אתגרי מהגדולים והמרשימים בארץ:
קירות טיפוס ,נדנדת  360מעלות ,בנג'י,
טרמפולינה והאומגה הכי ארוכה בארץ 400 -
מטר אורך ובגובה של  120מטר מעל קניון
מרהיב .סוכה במקום.
שעות הפעילות בחול המועד 17:30 - 09:30
בימי חול המועד כניסה חופשית לכל המתקנים
חוץ מהאומגה הגדולה .לפרטים02-5709768 :
או www.deer-land.co.il

טרקטורוני גוש עציון

טיולי שטח מודרכים באורך של שעה ,שעה
וחצי ושעתיים לבחירתכם ,על גבי טרקטורונים

אמת הביאר
זוגיים או משפחתיים במגוון מסלולים הכוללים
עצירה להסברים ולתצפיות .הסיורים על גבי
הטרקטורונים הינם בנהיגה עצמאית ויוצאים
מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד.
שעות פתיחה21:00 - 7:00 :
לפרטים atvtours.co.il :או 0543183333

הרודיון
בחול המועד סוכות (ט"ז – י"ח בתשרי29 ,
בספטמבר –  1באוקטובר) תתקיים הדרכה
בכל שעה עגולה החל משעה  09:00עד שעה
 .16:00בנוסף ,תהיינה סדנאות יצירה במהלך
כל היום משעה  09:00עד שעה  .16:00ביום
שלישי ורביעי תיערכנה הצגות "חיים שכאלה
על המלך הורדוס" על ידי תיאטרון "מקום".
וביום חמישי תתקיים ההצגה "אחרוני המרד
בהרודיון" על ידי תיאטרון "אספלט" .ההצגות
תתקיימנה בשעות .14:30 ,12:30 ,10:30

אתר הנצחת מתיישבי גוש
עציון | כפר עציון
האתר מנציח את הדרמה רבת העוצמה
שהתחוללה במקום ואת סיפור המורשת של
גוש עציון .במרכז המבקרים קיימים מופע
אור קולי ,תערוכת קבע וארכיון אשר עוסקים
בסיפור המאורעות  .המופע מוקרן (ב 6-שפות)
על חורבות הבונקר בו החלו את דרכם ראשוני
המתיישבים בכפר עציון ,ובו מצאו את מותם
אחרוני המגנים .על גג המבנה ישנה תצפית
לנוף המרהיב של גוש עציון והסביבה .החיזיון
פתוח לקהל הרחב בכל ימי חול המועד.
לפרטים – 02-9935160

החממה  -בית קפה ומשתלה |
כפר עציון

בית קפה חלבי הצמוד לחממת שתילים
ופרחים ייחודיים במרכז המסחרי בכפר עציון.
בבית הקפה תפריט מגוון ,הכולל ארוחות
בוקר עשירות ,סלטים רעננים ,פסטות,
כריכים ,פיצות ועוד .בחול המועד המשתלה
ובית הקפה יפעלו ותהיה סוכה במקום.
שעות פתיחה22:00 - 9:00 :
לפרטים02-6230465 :

לפרטים נוספים :תיירות גוש עציוןwww.etzionyour.org.il 02-9933863 ,
מוסף שלנו
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ביחד עם הגר

המשך דבר תורה מעמוד השער

הרמב”ם בהלכות מלכים כותב כי גר תושב הוא רק מי שמקבל על עצמו שבע מצוות בני נח ונזהר לעשותן מפני שציווה הקב”ה עליהן בתורה ,וכך
הודיענו על ידי משה רבינו שבני נח נצטוו בה .ועל כן ,גר תושב שכזה הוא קרוב יותר לעניין ההשתתפות במעמד הקהל ,שמטרתה לחזק את דת
האמת .ומשום כך ,הוסיפה התורה את המילה “וגרך” כי הוא קרוב לתכלית המעמד“ .למען תלמד ליראה את ה’”.
דברים אלו הסביר אבי מורי הרב אברהם שפירא זצ”ל באחד משיחותיו (ויפים הדברים למי שאמרן) ,וכל שומעי לקחו ותורתו ראו את היקרא
דאורייתא ,ואת כבוד התורה שנהג כלפי כל תלמיד חכם ,וכל שיעור או שיחה שיצאו מפיו היו מעמד של כבוד התורה ,שזכו רבים על ידי כך
להתקרב ולטעום מצוף דבשה של התורה הקדושה .כי כבודה של תורה אינו נמדד רק ביחס החיצוני אליה ,אלא גם בגישה אליה ,בקבלת מרותה
ודעותיה.
אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב אבי מורי זצ”ל את התורה ולומדיה ,בוז יבוזו לו .ויהי רצון שזכותו תגן עלינו ,לעבוד את ה’ בשמחה
כל הימים ,כפי שתמיד ציווה והדריך ,לא להיות בינוני ,לא להיכנס לעיצבון ולהיות בשמחה תמיד.

הושענא
בהר הזיתים

עולים להר הזיתים ללימוד בליל הושענא רבא

בפסגת הר הזיתים ,מוצאי שבת ,חוה"מ סוכות ,כ' תשרי

23:30
00:10
00:40
01:20
01:50
02:30
03:10
04:00
04:30
05:10
05:50

התוכנית נתונה לשינויים | הארוע מאובטח

23:00

הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין ירושלים
תזמורת אליעזר רוזנפלד שמחת בית השואבה
הרב מאיר גולדוויכט מראשי "ישיבה יוניברסיטי"
הרב יוסף צבי רימון ראש בתי מדרש “מרכז אקדמי לב”
אליעזר רוזנפלד מפגש עם נגינת הלוויים
הרב זאב קרוב קרני שומרון
הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א ,רבה של ירושלים
הרב גבי קדוש רב היישוב (לשעבר) גני טל ,גוש קטיף
הרב יונתן מילוא
הרב בן ציון אלגזי ראש מכון צורבא מרבנן
הרב חיים דרוקמן שליט"א ,ראש ישיבות בני עקיבא
הרב דב זינגר ראש ישיבת "מקור חיים" ,שמחה חסידית
הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ,הכנה לתפילת ותיקין

 06:00תפילת ותיקין אל מול מקום המקדש ,במצפה רחבעם זאבי הי"ד
סיורים בראש הר הזיתים ולחלקת קדושי גוש קטיף יתקיימו במהלך הלילה
הלימוד לכבודם של קדושי גוש קטיף הטמונים בהר הזיתים

להרשמה :מוקד עיר דוד  www.cityofdavid.org.ilאו בטלפון *6033
הסעות (חינם) מחניון גבעת התחמושת לאורך הלילה החל מהשעה 22:30
מס' המקומות מוגבל | הכניסה ללא תשלום .הרשמה מראש חובה
חניה לרכבים בחניון גבעת התחמושת

מועצת בתי העלמין
היהודיים בירושלים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l

לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג

הר הזיתים

לימוד לע"נ אביה יהושע גולדברג

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518תמונות :שחר כהן ,קובי הראתי ,מרכז קטיף,
ישיבת מעלה אפרים ,אילן בשור ,מירי צחי ,מחדשי הישוב היהודי בחברון
עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
מאוחדים בבקעה ביום חמישי שעבר התקיים
אירוע ייחודי בו נטלו חלק ישיבות ההסדר
והמכינות בבקעת הירדן .בחלקו הראשון של
הערב התקיים ליל לימוד בסימן אחדות בישיבת
ההסדר במעלה אפרים ,בו הועברו שיעורים על ידי
הרב אלישע וישליצקי ,הרב מנחם גליצנשטיין ,הרב
יגאל לוינשטיין וז’אבו ארליך ,חוקר ארץ ישראל.
בחלקו השני של הלילה נערכה כניסה משותפת
לסליחות בבית הכנסת העתיק ‘שלום על ישראל’
ביריחו  . 1המשתתפים מספרים על התרגשות
עצומה במיוחד בעת תקיעות השופר שהתחברו
באופן סמלי לכיבוש יריחו על ידי יהושע.
עזרי מעם ה’ דובר הישוב יצהר ,עזרי טובי,
הגיע השבוע לסיום פרויקט מימון ההמונים
שלו כשבכיסו מעל  ₪40,000המוקדשים כולם
להסברה ישראלית ברשתות החברתיות .טובי
פרץ ברשת לאחר שהכין סרטון תגובה לדו”ח
האו”ם על מבצע “צוק איתן” כשברקע השיר
“ ”Imagineשל ג’ון לנון  , 2והגיע לעשרות
אלפי צפיות .לאחר שראה את כוחן של הרשתות
החברתיות החליט לצאת בפרוייקט גיוס המונים
עבור סרטוני הסברה ישראלים שיופצו בעולם.
סרטון נוסף שלו תקף את דבריו של עורך הניו-
יורק טיימס לשעבר ,על כך ש”ישראלים נוסעים
על אוטוסטרדות מהירות  -בעוד ערבים רוכבים
על חמור ועגלה בדרכי עפר” .טובי נסע עם
מצלמה בתוך הכפר חווארה וצילם את מכוניות
הפאר של הערבים שנוסעים יחד עם רכבים
ישראלים .גם סרטון זה רץ ברשת וזכה לעשרות
אלפי צפיות.
 16יש”ע שלנו

סליחות בקברי אבות אלפי מבקרים הגיעו
בשבוע שעבר לומר סליחות במעמד הסליחות
המרכזי במערת המכפלה בחברון  , 3מיסודו
של הרב מרדכי אליהו זצ"ל .זרימה המונית
נרשמה לאורך כל הערב והמתחם התמלא
עד אפס מקום .במעמד המרכזי ,שהונחה על
ידי הרב הלל הורוביץ ,שמעו המתפללים את
דרשותיהם של הרבנים הראשיים הרב יצחק
יוסף והרב דוד לאו ,ורב העיר הרב דב ליאור .אשי
הורוביץ ,קמב"ץ הישוב היהודי בחברון ,מספר
ש"האירוע היום הוא חלק מעליה של רבבות
אנשים הצפויים להגיע לחברון בעשרת ימי
תשובה ובחג הסוכות הקרוב".
הניצחון לקרני שומרון מעל חמישה חודשי
משחק של כ 400-שחקני כדורסל מרחבי
השומרון ,הסתיימו השבוע במשחק מרגש
וצמוד בין קרני שומרון לחוות יאיר על מגרש
הכדורסל בכפר תפוח .בהפרש של נקודה
אחת בלבד ,בדקה האחרונה ,הכריעה את
המשחק קרני שומרון בתוצאה.62-61 :
במהלך המשחק הוענקו פרסים לשחקנים
המצטיינים של העונה ,ביניהם אריאל מרמור
ומתן לוגסי ,על ידי ראש מועצת שומרון יוסי
דגן ומנהל מחלקת הספורט במועצת שומרון
מאיר ברכיה .בין האורחים הרבים שהגיעו היה
גם אליעזר רוזנפלד ,אביו של מלאכי רוזנפלד
הי"ד שנרצח בדרכו למשחק כדורסל של
הליגות המקומיות ,שריגש את הנוכחים כאשר
עלה לנגן על המגרש לכבוד השחקנים ונשא
תפילה" :שנזכה להמשיך לשחק" . 4

מי שענה לחנה מעל ל 3000-נשים השתתפו
בערב השנה החדשה באירוע תפילת חנה
בשילה הקדומה .זו השנה החמישית שבה
מתקיים האירוע שהפך למסורת וגם השנה
למרות החום והאובך הגיע מספר שיא של
נשים מכל רחבי הארץ ,להשתתף בערב
סליחות ,ניגונים ותפילת נשים מרגשת
לקראת ראש השנה .אבי רואה ראש מועצת
יש"ע ומטה בנימין פתח בדברי ברכה קצרים,
לאחריו דיברה ח"כ ד"ר עליזה לביא והרבנית
ימימה מזרחי  5והערב נחתם בהופעתו
המרגשת של הזמר ישי ריבו.
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