
1  יש”ע שלנו 

ספרים על רבי דוד מללוב, שפעם 
אורח,  אליו  בא  הפסח  חג  קודם 
נטל  לאכול.  לו  לתת  מה  היה  ולא 
רבי דוד את קמח השמורה שהכין לפסח, נתן 
האורח,  לכבוד  מאכל  ממנו  לבשל  לאשתו 
של  השמירה  עיקר   – ואמר  לאכול.  לו  ונתן 
חשש  שום  בו  יהיה  שלא  היא  שמורה  מצה 
המצות",  את  "ושמרתם  כתוב  והרי  חמץ, 
לידך  הבאה  "מצוה   – חכמים  משם  ולמדו 
מצוות  לידי  באה  הרי  ובכן,  תחמיצנה".  אל 
"ושמרתם  כעת  ואני מקיים  אורחים,  הכנסת 
את המצות", ועל פסח יזמין לי השי"ת שמורה 

אחרת.
ואכן, נראה פשוט שהדמיון הלשוני )'מצות' – 
'מצוות'( אינו עיקר הטעם לכך שחז"ל למדו 

את הכלל שלא להחמיץ מצווה שבאה לפני 
האדם דווקא ממצוות מצה, אלא שקיים קשר 

פנימי בין השניים.
עולות  שכלית,  התבוננות  לכל  ראשית 
בדמיוננו בשני העניינים תמונות של מהירות, 
הזריזות  בפסח  התלהבות.  ואף  זריזות, 
תחמיץ,  לא  שהעיסה  בכדי  היא  והמהירות 
והחריצות אופפת אותנו בניקיונות ובחיפוש 
כבר  שורשה  זו  זריזות  בבית.  החמץ  אחר 
ביציאת מצרים עצמה – "ואכלתם אתו בחפזון 
מארץ  יצאת  בחפזון  "כי  לה'",  הוא  פסח 

מצרים".
מצווה  להחמיץ  לאדם  לו  שאל  לכך,  הטעם 
שבא לפניו, מפני שראוי שיקפוץ על המצווה 
לחכות  ולא  לאלתר,  לעשות  שביכולתו 

על המועד - פסח

הרב יאיר פרנקושמרתם את המצות
רק הישוב עמונה
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ירושלים,  י’ ניסן תשע”ו   
18 באפריל 2016
363320D :מזהה מלי

ברכת ראש הממשלה

לתושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן לחג הפסח

ראשי מועצת יש”ע, תושבים וידידים ותיקים,

חג הפסח מקפל בתוכו משמעויות חשובות שעומדות ביסוד קיומנו הלאומי זה אלפי שנים.

כחג החירות הוא מנציח את ניתוץ כבלי השעבוד במצרים – מאורע שהטביע חותם בתודעת האנושות ומשמש עד 
היום מקור השראה לעמים צמאי חופש. כחג האביב הוא טומן בחובו את בשורת ההתחדשות והרעננות. ‘הניצנים 
נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו’ – פריחת הטבע נשזרת בתהליכי הצמיחה וההתקדמות של 

האומה בכל מישורי החיים.

את  מבטא  הוא  במידה  בה  למולדתו.  עמנו  חזר  ובסיומו  משה,  שהוביל  הארוך  למסע  המוצא  נקודת  גם  הוא  פסח 
חשיבות הזיכרון והמורשת שעוברים מדור לדור, ואת האחדות בין כל חלקי העם.

במדינת ישראל נודע לחג הפסח ערך מוסף. בשנות הגלות הארוכות נכספנו לשוב לארצנו ולבנותה מחדש. בסיומו 
של ליל הסדר אמרנו בתקווה ‘לשנה הבאה בירושלים הבנויה’ וייחלנו להתגשמות החלום. והנה, לפני 68 שנים, החזון 
הפך למציאות. חידשנו את עצמאותנו, ביססנו את ריבונותנו והחזרנו לעצמנו את השליטה בגורלנו. אנחנו בונים 

ומפתחים את המדינה בלא הפוגה. כולנו מתגאים בהישגיה יוצאי הדופן.

אמנם בכל דור אויבינו עומדים עלינו לכלותנו, וגם בחודשים האחרונים אנו מתמודדים עם מעשי טרור של מחבלים 
צמאי דם. עם זאת, כוחנו איתנו לעמוד מולם בנחישות ולהכות אותם מכה ניצחת. דורשי רעתנו שואפים לרפות את 

ידינו ורוחנו, ואילו אנחנו אוזרים עוז ומעמיקים שורש במדינתנו.

ידידיי, אני מוקיר את היכולת שלכם לקיים שגרת חיים ברוכה גם בזמנים של דריכות ביטחונית. לוחמי צה”ל ואנשי 
כוחות הביטחון עומדים על המשמר כדי להגן על מרחבי ארצנו. אני קורא לאזרחי ישראל לצאת בימי הפסח אל 
נופיה  ולרוחבה של המדינה, להכיר את  הטבע המלבלב, לבקר בחבלי התנ”ך ובאתרי המורשת שפזורים לאורכה 

וליהנות ממתיקותה.

פסח כשר ושמח לכם ולכל תושבי ישראל!

     

ראש הממשלה
Prime Minister

נתניהו: "אני קורא לאזרחי ישראל לצאת בימי הפסח אל הטבע המלבלב, לבקר בחבלי התנ"ך 
ובאתרי המורשת שפזורים לאורכה ולרוחבה של המדינה".

לקראת חג הפסח אנו מביאים כאן את ברכת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לתושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. חג כשר ושמח. מערכת עלון יש"ע שלנו. 



3  יש”ע שלנו 

העצרת המרכזית לפתיחת שנת היובל לשחרור לב ארץ ישראל
ר מ ז ה י  נ מ א ם  ע ג  ח ת  ח מ ש  . ר ו ב י צ י  ש י א ו ם  " י כ ח  , ם י נ ב ר ד  מ ע מ ב

מנחה: יוסי בן עטר

ש!
חד

ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון  

המאסטרו

פרחי ירושלים    נעם מיכאל

איציק
דדיה

ביני
גרשון פרישטטלנדאו

בליווי תזמורת מורחבת

עוזיה
צדוק

אודי דוידי
בשירים מאלבומו החדש

מיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שני ושלישי

בהופעה נודדת
שלישי טוביה

14:00

חיים ישראל
גדול הזמר המזרחי חסידי

ראשון - רביעי
הפעלות לילדים
סיורים חינם באתרי חברון

הילדים  הפעלות  למתחם  הכניסה 
בתשלום בלבד

   שני ב' דחוה״מ י"ז ניסן 25.4.16 || 13:00-19:00

עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה בימים שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 25-26.4 

להשכרת דוכנים צרו קשר:  052-5802156 יצחק
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ראש הממשלה
Prime Minister

תושבי יש"ע יקרים,
של  זו  מרהיבה  בעונה  בפתח,  העומד  הפסח  חג 
למבט  מיוחדת  הזדמנות  הוא  ופריחה,  התחדשות 
שבו  זה  מחג  סביבנו.  המתרחש  אל  ורחב  חדש 
זכה עמנו להיגאל ממצרים, והפך לעם, תוך עליות 
בימינו  אנו  יכולים  וניסיונות,  גלויים  ניסים  וירידות, 

לשאוב השראה ותקווה.
להגיע  אבותינו  זכו  נדודים  שנות  ארבעים  אחרי 
ארוכה  עוד  שהדרך  לדעת  נוכחו  כאן  אך  לארץ, 
מאבקים,  אויבים,  להם  חיכו  כאן   – שלמה  לגאולה 
מלחמות, תקופות שפל רוחני ומוסרי, והתמודדויות 

לא פשוטות שארכו שנים רבות.
את  לחדש  לארצנו,  לחזור  זכינו  בדורנו  אנו  גם 

חיו  ולשוב אל מחוזות היסטוריים שבהם  ריבונותנו, 
של  מופלא  למהלך  שותפים  להיות  זכינו  אבותינו. 
שיבת עם ישראל לארצו כחלק משרשרת הדורות, 
ולהיות חלק מהתחדשות עמנו בהקמת התיישבות 

בחבל ארץ שהיה שומם מיהודים אלפי שנים.
ואתגרים,  התמודדויות  מלאים  ימינו  היום,  כך  כאז 
קשיים ומבחנים. בחודשים האחרונים מדינת ישראל 
אויבים  של  מתמדת  טרור  מתקפת  תחת  נתונה 
המבקשים לעמוד עלינו בניסיון לכלותינו ח"ו, אך אני 
מאמין שזכות אבותינו תעמוד לנו וגם ממבחן זה נצא 
מחוזקים. בחצי השנה האחרונה פגשנו את הציבור 
בנחישות,  עתידנו  למען  לפעול  נכון  כשהוא  הרחב 
ואת  התפעלות,  שמעורר  התושבים  חוסן  את  ראינו 

תוססת  חיים  שגרת  על  לשמור  המופלאה  היכולת 
בתוך שגרת החירום. כל זה משדר עוצמה גדולה יחד 

עם תקווה שיכול נוכל לאתגרים העומדים לפנינו.
ימים אלה של אביב וצמיחה מלמדים אותנו שחובה 
גם עלינו לשקוד על התקדמות, צמיחה והתפתחות. 
עם  יחד  יש"ע  מועצת  וחברי  הרשויות  ראשי  אנו 
למען  לפעול  העת  כל  ממשיכים  ישראל  מדינת 
והן  הפיזי  במישור  הן  וחיזוקה,  ההתיישבות  ביסוס 

במישור התודעתי.
ימי חג אביב אלה הם הזדמנות נהדרת לצאת ולטייל 
 – המרהיבים  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה  במרחבי 
צאו, טיילו, הזמינו חברים והעמיקו דרך הרגליים את 

החיבור שלנו אל חבלי ארץ התנ"ך, ארצנו האהובה.

בברכת חג חרות שמח
אבי רואה
ראש מועצה אזורית מטה בנימין
יו"ר מועצת יש"ע

דברי ברכה לחג הפסח 
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בשבוע שעבר סופר בחלק א’ של הראיון כי לאחר 
כמה  לוינגר  הרב  איגד  הימים  ששת  מלחמת 
חברים כאשר יחד הם מחליטים להתכונן לקראת 
היווה  לווינגר  “הרב  עצמם.  על  שלקחו  המשימה 
- תורנית,  דמות משמעותית מכל בחינה אפשרית 
מהבחינה  אנושית,  וכמובן  לוגיסטית  אידאולוגית, 
הזאת שהוא ידע איך לאסוף את האנשים. לפעמים 
הייתה מגיעה משפחה שלא הבנו איך הם קשורים 
את  הבינה  שנאספה  הקבוצה  אותם”.  קיבל  והוא 
משמעות הזמן, הייתה להם ההבנה שאם המשימה 

לא תיעשה עכשיו ייתכן ויחמיצו את ההזדמנות.
נפשי  במתח  היינו  המלחמה  שלפני  “בתקופה 
וולדמן את  שהולך לקרות משהו”, כך מתאר הרב 

התחושות דאז.
ההכנות  החלו  המלחמה  שלאחר  אלול  בחודש 
לגוש  עציון  כפר  קיבוץ  ילדי  של  חזרתם  בעקבות 
צבי  הרב  האבות,  לאדמת  שיבתם  לאחר  עציון. 
הערים  את  ליישב  תלמידיו  את  שלח  קוק  יהודה 
שנים  שהתרחשו  הפרעות  בעקבות  נעזבו  אשר 
הפשוטה  המשימה  הייתה  האנשים  גיוס  כן.  לפני 
ביותר מתוך שלושת המשימות העיקריות שהוטלו 
על כתפיהם של העוסקים במלאכה. אך גם זו לא 
הקשת  גווני  מכל  אנשים  פשוטה.  משימה  הייתה 
ליל הסדר  ביקשו להצטרף למהלך שהחל לאיטו. 
גם  לרגע,  מרגע  רבות  נהיו  וההכנות  התקרב 
הצטרפו  נמצאים  שהגיעו  האנשים  שכל  כשחשבו 
ברגע האחרון אנשים חדשים. “מאז שהתחלנו את 
העלייה לחברון ומאז הגיענו לחברון הרגשנו שאנחנו 
הנביא  של  בנבואתו  שנאמר  מה  את  מגשימים 
יחזקאל ‘והושבתי את הערים ונבנו החרבות והארץ 
הנשמה תעבד תחת אשר היתה שממה לעיני כל 
עדן  כגן  היתה  הנשמה  הלזו  הארץ  ואמרו  עובר. 
והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו’. 
וולדמן  הרב  מספר  בקירבנו”,  התחושה  היתה  זו 
ומוסיף “הייתה התרגשות גדולה בכל העם אבל זה 
לא מספיק, לא כולם הבינו את המהות, לא הבינו מה 

נדרש מאתנו באותם רגעים”. 
רותי, אשתו של הרב וולדמן, הייתה שותפתו לדרך 
עד  הדרך  וכל  במלון  הסדר  מליל  המסע.  לאורך 
היום. “לאמא שלי קראו שרה והיא הייתה מספרת 
שהיא  לעצמה,  כנראה  לסלוח,  יכולה  לא  שהיא 
הפסידה את האפשרות ללכת להתפלל אצל שרה 
ימי  ובאותם  כמה פעמים  זה  על  היא חזרה  אימנו. 
עלתה  מיד  חברון  שחרור  על  שהודיעו  המלחמה 
השני  הדבר  לכאן.  להגיע  האפשרות  במחשבתי 
שעלה לי, זה שאחי היה בגוש עציון ונפל בשבי בעין 
לחזור  שלי  השליחות  הייתה  זו  ומבחינתי  צורים 

ואנחנו  לכאן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל זה 
יכולים לומר תודה רבה. אבל לא עכשיו, באותו הזמן 
עליה”.  לקפוץ  חייבים  והיינו  ההזדמנות  הייתה  זו 

מספרת רותי בהתרגשות.
איך היו ההכנות לקראת ליל הסדר?

באותו  במילואים,  היה  פסח  בערב  “בעלי  רותי: 
לווינגר  הרב  התגוררו  שם  לנחלים  נסעתי  אני  זמן 
ואשתו. שהיתי שם יומיים עד החג עם ארבעת ילדינו 
וארבעת ילדיהם. הם בינתיים נסעו לחברון להכשיר 
את המלון, היה שם מאוד מוזנח ולא נקי. נדמה לי 
שלליל הסדר בכלל לא בישלנו, עם ישראל הרעיף 

עלינו את תבשיליו”. 
ההכנות למאורע היו רבות, כל דבר נצרב בזיכרונם 
על  רבות  שעמלו  לאחר  אתמול.  רק  קרה  כאילו 
מציאת מבנה שיוכלו לדור בו לתקופת זמן הודיעו 
למצטרפים על ליל הסדר שיתקיים במלון. “החוזה 
לחודש  אופציה  עם  ימים  לשבעה  היה  המלון  עם 
ואופציה לשנה, לא יכולנו לדעת מה יהיה, הבאנו את 
מה שצריך למקרה ויחליטו שאנחנו נשארים” מספר 

הרב וולדמן.
איך הגעתם לחברון, איך הייתה הדרך?

רותי: “זה באמת היה מבצע, הייתה משאית, טיולית 
כזו, שתי שורות אחת מול השנייה. הנסיעה הייתה 
מאוד ארוכה, אספנו את כל האנשים שרצו להגיע. 
ונוסעים  נוסעים  ואנחנו  להגיע,  שעות  הרבה  לקח 
והדרך לא נגמרת. ירדנו מהמשאית וזו הייתה הפעם 
המלון,  של  לחצר  נכנסנו  לכאן.  שהגעתי  ראשונה 
חצר ערבית יפה כזו עם קשתות, אני זוכרת שהכל 
המלון  בפתח  עמד  לווינגר  הרב  אותי.  ריגש  מאוד 
וערך דיון עם הרב אבינר, אשר באותו זמן היה תלמיד 
ישיבה צעיר. הם התדיינו על עניין של קביעת מזוזה 
בבית, בחוץ לארץ צריך לקבוע מזוזה בבית רק אם 
גרים בו 30 יום. ואז הרב לוינגר אומר לו ‘בחוץ לארץ 
זה ככה אבל בארץ ישראל מיד חייבים לשים - זה 
קניין של ארץ ישראל’”. והרב וולדמן מוסיף לדבריה: 

“בארץ ישראל אין עיכוב של קביעות, חייבים מיד”. 
איך הייתה האווירה בליל הסדר?

לחדרים.  אותנו  חילקו  הפנים  קבלת  “לאחר  רותי: 
עוד  הגיעה  החג,  לקראת  ממש  שלב,  באיזשהו 
משפחה ולא היו מספיק חדרים. משפחה של אבא, 
אימא, סבתא וארבעה ילדים, 
העצני  משפחת  הייתה  זו 
עושים?  מה  אז  הידועה. 
לווינגר  ומשפחת  משפחתנו 
אחד  חדר  לכדי  הצטמצמנו 
והגברים ישנו במסדרון. היה 
זוכרת  לא  אני  לא.  צפוף? 
רגע שתהינו איך נעשה ומה 
נעשה. זו הייתה הרגשה של 

ניצחון החיים”. 

החג  במהלך  איש,  כמאה  השתתפו  הסדר  בליל 
הלכו כולם בשירה וריקודים לעבר מערת המכפלה 
אליהם  הצטרף  שמיר  משה  גם  תפילה,  לשאת 
לשירה ולריקודים, הערבים צפו מהחלונות. וכשהם 
השירה  כל  במהלך  תורה”,  תצא  מציון  “כי  שרו 
“כי  והריקודים עצר אותם משה שמיר והחל לשיר 

מחברון תצא תורה”. 
הייתם באירוע מרגש ומכונן, ובתוך כל זה - לא היה 

קשה להיות החלוצים של אותו מאורע?
עם  לדבר  ממני  מבקשים  פעמים  “הרבה  רותי: 
ואני תמיד אומרת שבאמת כל החיים  בנות מצווה 
מספרת,  שאני  הדברים  אחד  שליחות.  הם  שלנו 
במלון  אותנו  לבקר  אנשים  הגיעו  שכאשר  זה 
המשפחה  כל  בהם  תנאים   – מזדעזעים  היו  הם 
קשה,  שזה  הרגשתי  לא  באמת  ואני  אחד,  בחדר 
שחסר משהו. כשאדם נמצא בתוך שליחות הרבה 
לחשוב.  היית  כמו שיכולת  לו  לא מפריעים  דברים 
של  בהתחלה  ואתה  גדולה  יותר  שהשליחות  ככל 
העניין, באמת אין הייתה שום הרגשה שמשהו חסר 

ושלילדים חסר משהו”. 
עבודת  שעשתה  מישהי  הייתה  שנים  כמה  “לפני 
את  ראיינה  היא   – המתנחלים  ילדי  על  דוקטורט 
הילדים שלנו ושל הרב לווינגר. אין ספק שהתנאים 
לא  באמת  בממשל,  גם   - קשים  היו  בהתחלה 
היו   - והילדים  אחד  בחדר  המשפחה  כל  נורמלי, 
מאושרים. אין לאף אחד מהילדים שלנו טענה אלא 
שותף.  שאתה  הזאת  בהרגשה  גאים  הם  להפך, 
חלקם כלל לא היו מודעים מה אנחנו עושים בכלל, 
בני שנתיים-שלוש אבל הגדולים יותר הרגישו ממש 

את השותפות”.
לדעת  מבלי  לחברון  חפציה  את  ארזה  המשפחה 
חול  של  הראשון  ביום  במקום.  יישארו  זמן  כמה 
שהם  והודיעו  עיתונאים  מסיבת  כינסו  המועד 
מיגאל  שניתן  האישור  לאחר  כמובן  זאת  נשארים, 
בחורי  עשרה  אליהם  חברו  יום  באותו  כבר  אלון. 
‘ניר’  ישיבת  להקמת  הפתיחה  נקודת  שהיו  ישיבה 
שעברה לקריית ארבע בהמשך. מהיום בו החליטו 
להישאר, נשארו חודש במלון ואף פתחו בית ספר 
במקום, “זאת הייתה חלק מאותה הנקודה של הרב 
לכמה  החיים  מציאות  כל  את  הכניס  שמיד  לוינגר 

שיותר נורמטיבית שאפשר”. 
ארבע  קריית  של  לביסוסה  שתרמו  הדמויות  אחת 
אשר  צבי,  בן  ינאית  רחל  דאז  הנשיא  אשת  הייתה 
באה לבקר אותם כבר שהיו במלון. “היא באה לכאן 
נפתחה  ובזכותה  לנו  עזרה  היא  מאוד,  והתרשמה 
היא דאגה לעוד הרבה דברים  כאן קופת החולים. 
שרק  הספר  לבית  שולחנות  לנו  להביא  אם  בין 
וולדמן.  הרב  מספר  שהתאפשר”,  מה  וכל  נפתח 
השכונות  בין  ונוסע  ארבע  לקריית  היום  שמגיע  מי 
שנבנו, רק ינסה לדמיין בעיניו את כל האיזור אשר 

מדור
המייסדים

ליל הסדר של מתנחלי חברון 
ראיון עם הרב אליעזר וולדמן 

חלק ב'

// חן גלעד

לקראת שנת החמישים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

הימים הראשונים בחברון

במלאת 13 שנים להרצחו של בננו

ר' גדעון ליכטרמן הי"ד 
נקיים התיחדות עם זכרו ביום חמישי כז' ניסן ]5.5.16[

במקום הפיגוע ]"דרך - גדעון"[ ליד קידה, בשעה 6 אחה"צ.
מוקירי זכרו יכבדוהו בנוכחותם.

תשומת לבכם!
עליה לקברו בשער "ברוש", בחיפה, תהיה אי"ה ביום ג', ב' אייר בשעה 6 בערב.

      "מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד".
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היה נתון לשממה, הדבר כמעט ואינו אפשרי. 
חנויות.  ועד  מבתים   – חיים  שוקקת  הקריה 
ככה,  שיהיה  דעתנו  על  להעלות  יכולנו  “לא 
 1,800 בסביבות  ארבע  בקריית  חיים  כיום 
משפחות מדובר על כמעט 10,000 איש והיד 

עוד נטויה”. 
המלון עודנו עומד, אך הוא כבר אינו משמש 
יכלו לדעת  ובעליו  כמלון. לו המבנה הנוכחי 
הדורות  למען  היה  הוא  משמעותי  כמה 
הבאים, למען אותם דורות שזנחו את המוכר 
להם, את אותו הנוף ואת אותם הגבולות שהיו 
הבינו  ופתאום  הימים,  ששת  מלחמת  עד 
את  ליישב  המשימה  כתפיהם  על  שמוטלת 

קצובר  בני  זאת  לתאר  היטיב  האבות.  עיר 
בכינויו את חברון “בית הספר לאמונה”, אותו 
להקמת  הדחיפה  את  נתן  אשר  ספר  בית 

התיישבות ביהודה ושומרון כולה.
“חייב אדם לראות את עצמו בכל יום כאילו 
הרגשה  אותה  לחוש   - ממצרים”  יצא  הוא 
תחושה  אותה  את  ספק  ללא  חירות.  של 
שנעשה  הפסח  סדר  משתתפי  שהרגישו 
בחברון - הרגשת ניצחון החיים. נאחל לכל 
אחד מאתנו שבעזרת ה’ נזכה להרגיש בני 
חורין בליל הסדר הזה כל אחד במקומו הוא. 

חג כשר ושמח!
מתנחלי חברון יורדים מהמשאית בחזית מלון פארק

מוסיפים אטרקציות ואתרים

בוחרים מסלול בטבע

ונגנים  שחקנים  לילדים,  הפעלות  מודרכים,  סיורים  מימד.  תלת  במשקפי  במשכן  סיור  חדש!   - הקדומה  ִשיֹלה   

חורון בית  ׳הכוורת׳  גבעות    יקב  מסתור   במערות  היקבים-זחילה  גבעת  פסגות   ביקב  התנ"כי  האוטובוס     

בשרים ומסעדת  רנג׳רים  טיולי  ׳כנען׳  ׳סבונטו׳   הסבונים  מפעל  דלבים   נחל  ג׳יפים  טיולי  ִשיֹלה    טרקטורוני 

לילדים פעילויות   - במדבר  חן  מסעדה    בבד׳  ׳בד  בזכוכית    סדנאות  ׳מענית׳  ִשיֹלה/ֵעִלי/טלמון   אופניים  השכרת   

חדש!

חדש!

 מעיין
 עיינות טלמון

ענר

מעיין 
מעיין מאיר

עטרת

עין 
מעיין עוז

הגבורה

 עין
 תות

מעיין 
הכרמים

 עין 
קלט

 עין 
מבוע

 עין 
פרת

מפעל התכלת לציצית  החצר התימנית  חוות ארץ בראשית פנינת החי מעלה לבונה     מחלבת ב׳עקבי הצאן  טיולי גמלים חוות עמק איילון 

1

2

3

שביל המעיינות
מסלול מעגלי קסום וקליל באורך 

3 ק״מ בלב חורש טלמונים במערב 

בנימין. לאורך המסלול 5 מעיינות 

ע״ש גיבורות תנכיות, בריכות 

לילדים,שולחנות פיקניק,
 

סדנת קדרות לילדים

הר הכוכב
מסלול מעגלי באורך 3 ק״מ מ׳מעיין 

הכרמים׳ החדש בכוכב השחר אל 

הר הכוכב שבו תצפית פנורמית על 

האיזור. במעיין שולחנות פיקניק 

ובריכות שכשוך. סיור מודרך להר 

הכוכב יצא ממעיין הכרמים בשעות 

11:00,13:30,15:30

נחל ִשיֹלה
מסלול נופי באורך 3.5 ק”מ 

מבוסתן הכרמים בצומת ִשיֹלה 

לעין עוז - מעיין גדול ובו בריכה 

עמוקה ובריכת ילדים. 
 
לאורך הנחל בוסתנים 
 

ושולחנות פיקניק.

נחל פרת
מסלול אטרקטיבי למשפחות 

מיטיבות לכת באורך 5.5 ק”מ 

מהכניסה לנופי פרת אל עין 

שחרית והנחל השופע במים. 

 הסיום על דרך אלון
 בסמוך לעין מבוע.

 נווטו: מעיין הכרמים כוכב השחר

 נווטו: בוסתן הכרמים צומת ִשיֹלה 

 נווטו: נופי פרת 

נווטו: שביל המעיינות פארק גיבורות התנ"ך 

ומקנחים במעיין

 א’-ד’ חוה“מ פסח  24-27/4
בשעות: 10:00-17:00

פסטיבל נופי התנ״ך

סיורים מודרכים, שחקנים, נגנים וחוויות לכל המשפחה

מפת הפעילות תחולק בתחנת המידע תיירות בנימין בתחנת דלק פסגות )פתוחה בחוה״מ(
ובתחנות המידע הפזורות באתרים

 מרכז מידע ארצי: 1-800-34-54-54 

www.go-festival.co.il    תיירות חבל בנימין ובאתר הפסטיבל: 

C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh Land of Biblical Heroes

מסדרים לכם את הטיול המשפחתי בפסח בחבל בנימין



יש”ע שלנו  667

מוסף תיירות

פסטיבל נופי התנ"ך בבנימין
והנחלים  הגבים  המעיינות,  שפע  בהשראת 
התנ"ך  נופי  ובאווירת  בנימין  בחבל  השופעים 
יתקיים בחול המועד פסח פסטיבל  הפראיים 
נופי התנ"ך. 7 מסלולי טיול לאורכם של נחלים, 
מעיינות ופינות טבע יפהפיות ימתינו למטיילים 
תיירני  של  עניפה  פעילות  תתקיים  וסביבם 
האזור, ביניהם סדנאות של מלאכות קדומות, 
מיצג  וחוויה,  ליטוף  פינות  מודרכים,  סיורים 
ייחודי המוצג על גבי נוף כרמים,  מולטי מדיה 
יצירה באש ובזכוכית, סדנאות צורפות, ביקור 
יין,  טעימות  חליבה,  סדנת  בוטיק,  במחלבת 
אופניים  טרקטורונים,  ריינג'רים,  גמלים,  טיולי 
ועוד. תחנות המידע שיפוזרו באזור ידריכו את 
המטיילים וימליצו על הפעילויות. ימי הפעילות: 
ט"ז - י"ט בניסן 24 באפריל עד ה-27 באפריל. 

פרטים מלאים באתר הפסטיבל:
www.go-festival.co.il  

מוקד מידע ארצי: 1-800-34-54-54

בפארק  המעיינות  שביל 
גיבורות התנ"ך

את  יקבלו  נגנים  ובהן  מוסיקליות  פינות 
מסלול  של  לאורכו  אותם  וילוו  המטיילים 
משפחות חדש בבנימין ובו סדרה של 6 מעיינות 
הוכשר  וביניהם  ששופצו  עתיקות  ובריכות 
שביל לטובת המטיילים. מסלול של כ-3 ק"מ 
בשביל פסטוראלי מקושט חורש טבעי וברמת 
חניון   -  Waze-ב כתבו  להגעה  קלה.  קושי 

שביל המעיינות. הכניסה חופשית.

התנ"ך  נופי  אל  בזמן  מסע 
באוטובוס התנ"כי | פסגות

בו  הנוסעים  את  ייקח  התנ"כי  האוטובוס 
אל  עגולה  שעה  בכל  שייצא  מודרך  לסיור 
וניתן  פסגות  שבאזור  הקדום  העברי  הכפר 
מתקופת  התנ"ך  מימי  בשרידים  לצפות  יהיה 
את  שילוו  שחקנים  הביניים.  ומימי  שני  בית 
במקום.  האנשים  חיי  את  ידגימו  המטיילים 
במרכז המבקרים "נחלת בנימין" יתקיים מיצג 

ייחודי המסביר את תהליך ייצור היין. 
בתשלום. לפרטים: 02-9979333

בתלת  הקדומה  בשילה  פסח 
ממד | שילה

הדרכה  תחנות  יפעלו  הידיים  רחב  באתר 
מגוונות ומסקרנות המתאימות לכל המשפחה, 
המזמינות לצאת למסע קסום לגלות את מקום 
המשכן ובפסח נחנך לראשונה סיור תלת ממדי 
הליכה  של  מציאותית  כמעט  חוויה  המאפשר 
בתוך המשכן. שפע של פעילויות: שחקני רחוב, 
במשכן,  וירטואלי  סיור  הדרכה,  תחנות  נגנים, 
סדנאות  אופניים,  טרקטורונים,  ענק,  משחקי 

ומלאכות קדומות, פינת ליטוף ועוד. 
ט"ז – י"ז בניסן 24 – 27 באפריל, בין השעות 

9:00 - 18:00. בתשלום. 
telshilo.org.il או   02-5789111 לפרטים: 

הכוורת | בית חורון
דבש  וייצור  דבורים  לגידול  המבקרים  מרכז 
ניתן לראות את הממשק המדהים בין הדבורים 
שבין  החשוב  הממשק  ואת  הכוורת  בתוך 
המרתק  עולמן  את  ולהכיר  לאדם  הדבורים 
של הדבורים. המבקרים יוכלו לצפות בסרטון 
להכיר  שקופה,  בכוורת  להתבונן  הסברה, 
ציוד  את  ולהכיר  ולהתבונן  הדבוראי  ציוד  את 

הרדייה ותהליך ייצור הדבש.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-4239010

מגבעת היקבים למעיין טלמון
מודרכים  סיורים  יתקיימו  עגולה  שעה  בכל 
כפר  היקבים,  גבעת  אל  רחוב  שחקני  בליווי 
תת  יקבים  מערכת  ובו  המקרא  מתקופת 
במערכות  לזחול  ניתן  בה  מרהיבה  קרקעית 
המסתור וליהנות מתצפית "מגדל לים התיכון". 
את  להעצים  כדי  בפנסים  להצטייד  מומלץ 
 -  Waze-ב כתבו  לקרקע.  מתחת  החוויה 

גבעת היקבים / קפה בד בבד.
הכניסה חופשית.

חוות עמק איילון | מבוא חורון
אילוף  סדנת  המשפחה:  לכל  בחווה  הפנינג 
פיינטבול,  מטווח  כלבנות,  ומופעי  כלבים 
מתנפחי ענק,  חדר תלת ממד לצילום חווייתי 

בואו לחגוג חירות

בבנימין

פסח תשע"ו

בואו לחגוג חירות ביש"ע

צעדת האמונה 
שמחוץ  מהטרמפיאדה  ק"מ   9 לאורך  צעדה 
לקדומים  הכניסה  לצומת  עד  שומרון  לקרני 
לזכרם של ארבעת הנרצחים – רפי והלנה הלוי, 
הי"ד.  זולדן  ועדו  פלדמן,  רעות  לסקר,  שקד 
הצעדה מיועדת לנוער, מבוגרים ומשפחות. בתום 

הצעדה תתקיים עצרת זיכרון. האירוע מאובטח.
א' חוה"מ, ט"ז בניסן 24 באפריל, בשעה 9:45.

ללא תשלום. לפרטים: 09-7778017

פארק הצנירים
המועד  בחול  הפרחים  בין  בטבע,  רגלי  טיול 
לשכונת  סמוך  המחודש  הצנירים  בפארק 
קדומים-צפון )יש שילוט לאורך הכביש הראשי 
בכניסה  למסלולים  היציאה  הישוב(.  בתוך 
נוחות,  יש להצטייד בנעליים  לפארק הצנירים. 

כובע ושתיה.
לפרטים: 052-8119048

חוות הסוסים קדומים
המשפחה  לכל  בפעלויות  מלאה  סוסים  חוות 
קרטינג  באזור,  סוסים  טיולי  פיינטבול,   –
מטר   12 בגובה  טיפוס  קיר  וילדים,  למבוגרים 
ועוד. חוות הסוסים ממוקמת בכניסה לקדומים, 
מאחורי תחנת הדלק סונול. כל ימי חוה"מ בין 
השעות 8:00 – 20:00. מומלץ לתאם מראש. 

לפרטים: 052-6826223

בקדומים
בואו לחגוג חירות

במסגרת חגיגות שנת ה-40 לחידוש ההתיישבות היהודית בשומרון, המועצה 
פסח  המועד  בחול  וליהנות  לטייל  הציבור  את  מזמינה  קדומים  המקומית 

בקדומים – חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון.
פארק הצנירים

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

חיים,  בעלי  מגוון  עם  ליטוף  פינות  ולמזכרת, 
פינת גורי כלבים, ג'ימבורי לגיל הרך, שולחנות 

משחק ועוד. 
שעות פעילות: 9:00 - 18:00.

בתשלום. לפרטים: 08-9470898

יקב גבעות | גבעת הראל
פרסים  מעוטר  בוטיק,  יקב  גבעות"  ב"יקב 
בארץ ובעולם, הנמצא בתוך נוף כרמים ולצידו 
בוטיק  יקב  שילה.  לנחל  מרהיבה  תצפית 
ביקב  ביקור  משגעים.  כרמים  בתוך  הנמצא 

כולל סרט וטעימות יין בתשלום.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-7757574

המעיינות  דרך  ג'יפים  טיולי 
4X4 | גוש טלמונים

קצף  בשצף  זורם  דלבים  נחל  בה  בתקופה 
גולשים  והמעיינות  נפלאים  מפלים  ויוצר 
ליהנות  עדיין  אפשר  ענקיות.  בריכות  ויוצרים 
במערב  המרהיב  והנוף  הנפלאה  מהפריחה 
מוזמנים  המבקרים  הפסטיבל  בימי  בנימין. 

בדרך  לטיול  מקומות   6 בעל  בג'יפ  לטיול 
המעיינות באזור מערב בנימין. 

בתשלום. בתיאום מראש: 052-3604166

נבי   | הנביא  שמואל  בעקבות 
סמואל

הנביא.  שמואל  של  דמותו  בעקבות  סיורים 
סמואל,  נבי  הלאומי  מהגן  יצאו  הסיורים 
מהכניסה למרכז המבקרים 'ראשית ירושלים'. 
 ,14:00  ,11:00 בשעות:  הפסטיבל  ימי  בכל 
16:30. סיור מעגלי שמותאם לכל המשפחה 

ואורך כשעה וחצי. לא מתאים לעגלות. 
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-6264488 

בעקבי הצאן | עדי עד 
בכל ימי הפסטיבל יתקיימו סיורים בדיר עזים 
יוגורטים  המייצרת  הצאן"  "בעקבי  ובמחלבת 
יוכלו  המשתתפים  קשות.  וגבינות  משובחים 
גבינות  ולטעום  גבינה  להכין  גדיים,  להאכיל 

ויוגורטים תוצרת המקום. 
בתשלום. לפרטים: 055-6600314

טרקטורוני שילה | שילה 
חברת טרקטורוני שילה מציעה טיולי שטח על 
גבי טרקטורונים זוגיים, בנהיגה עצמית, במגוון 
מסלולים בנופים המרהיבים של ארץ התנ"ך, 
עוברים  הטיולים  והסביבה.  שילה  באזור 
בנופים מדהימים של כרמי היין בעמק שילה, 
בערוץ נחל שילה ובמטעי הזיתים לאורך נחל 
שילה,   גוש  במזרח  בראשית  בנופי  וכן  עלי, 
ועצירה  תצפיות  הדרכות,  בהם  ומשולבים 

במעיינות השופעים של האזור.
בתשלום. בתיאום מראש: 02-9920235

הכנענית | צומת כפר אדומים 
נרינסקי  אורי  השף  של  בניהולו  המסעדה 
אהבתו  את  האוכל  דרך  ומנחיל  באזור  שגדל 
דגש  עם  איכותיים,  בשרים  ועישון  לבישול 
מקומיים  גלם  בחומרי  ושימוש  אותנטיות  על 
מחבל בנימין. במקום בר עשיר של יינות בוטיק 
אזוריים וקוקטיילים מפתיעים. שעות פעילות: 

ימים א'-ה' משעה 12:00 ועד חצות.
לפרטים: 02-5353840

ואדי קלטשילה הקדומה

שביל המעיינות

רכיבה על טרקטורונים

מוסף טיולים פסח תשע"ומוסף טיולים פסח תשע"ו
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פסטיבל נופי התנ"ך בבנימין
והנחלים  הגבים  המעיינות,  שפע  בהשראת 
התנ"ך  נופי  ובאווירת  בנימין  בחבל  השופעים 
יתקיים בחול המועד פסח פסטיבל  הפראיים 
נופי התנ"ך. 7 מסלולי טיול לאורכם של נחלים, 
מעיינות ופינות טבע יפהפיות ימתינו למטיילים 
תיירני  של  עניפה  פעילות  תתקיים  וסביבם 
האזור, ביניהם סדנאות של מלאכות קדומות, 
מיצג  וחוויה,  ליטוף  פינות  מודרכים,  סיורים 
ייחודי המוצג על גבי נוף כרמים,  מולטי מדיה 
יצירה באש ובזכוכית, סדנאות צורפות, ביקור 
יין,  טעימות  חליבה,  סדנת  בוטיק,  במחלבת 
אופניים  טרקטורונים,  ריינג'רים,  גמלים,  טיולי 
ועוד. תחנות המידע שיפוזרו באזור ידריכו את 
המטיילים וימליצו על הפעילויות. ימי הפעילות: 
ט"ז - י"ט בניסן 24 באפריל עד ה-27 באפריל. 

פרטים מלאים באתר הפסטיבל:
www.go-festival.co.il  

מוקד מידע ארצי: 1-800-34-54-54

בפארק  המעיינות  שביל 
גיבורות התנ"ך

את  יקבלו  נגנים  ובהן  מוסיקליות  פינות 
מסלול  של  לאורכו  אותם  וילוו  המטיילים 
משפחות חדש בבנימין ובו סדרה של 6 מעיינות 
הוכשר  וביניהם  ששופצו  עתיקות  ובריכות 
שביל לטובת המטיילים. מסלול של כ-3 ק"מ 
בשביל פסטוראלי מקושט חורש טבעי וברמת 
חניון   -  Waze-ב כתבו  להגעה  קלה.  קושי 

שביל המעיינות. הכניסה חופשית.

התנ"ך  נופי  אל  בזמן  מסע 
באוטובוס התנ"כי | פסגות

בו  הנוסעים  את  ייקח  התנ"כי  האוטובוס 
אל  עגולה  שעה  בכל  שייצא  מודרך  לסיור 
וניתן  פסגות  שבאזור  הקדום  העברי  הכפר 
מתקופת  התנ"ך  מימי  בשרידים  לצפות  יהיה 
את  שילוו  שחקנים  הביניים.  ומימי  שני  בית 
במקום.  האנשים  חיי  את  ידגימו  המטיילים 
במרכז המבקרים "נחלת בנימין" יתקיים מיצג 

ייחודי המסביר את תהליך ייצור היין. 
בתשלום. לפרטים: 02-9979333

בתלת  הקדומה  בשילה  פסח 
ממד | שילה

הדרכה  תחנות  יפעלו  הידיים  רחב  באתר 
מגוונות ומסקרנות המתאימות לכל המשפחה, 
המזמינות לצאת למסע קסום לגלות את מקום 
המשכן ובפסח נחנך לראשונה סיור תלת ממדי 
הליכה  של  מציאותית  כמעט  חוויה  המאפשר 
בתוך המשכן. שפע של פעילויות: שחקני רחוב, 
במשכן,  וירטואלי  סיור  הדרכה,  תחנות  נגנים, 
סדנאות  אופניים,  טרקטורונים,  ענק,  משחקי 

ומלאכות קדומות, פינת ליטוף ועוד. 
ט"ז – י"ז בניסן 24 – 27 באפריל, בין השעות 

9:00 - 18:00. בתשלום. 
telshilo.org.il או   02-5789111 לפרטים: 

הכוורת | בית חורון
דבש  וייצור  דבורים  לגידול  המבקרים  מרכז 
ניתן לראות את הממשק המדהים בין הדבורים 
שבין  החשוב  הממשק  ואת  הכוורת  בתוך 
המרתק  עולמן  את  ולהכיר  לאדם  הדבורים 
של הדבורים. המבקרים יוכלו לצפות בסרטון 
להכיר  שקופה,  בכוורת  להתבונן  הסברה, 
ציוד  את  ולהכיר  ולהתבונן  הדבוראי  ציוד  את 

הרדייה ותהליך ייצור הדבש.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-4239010

מגבעת היקבים למעיין טלמון
מודרכים  סיורים  יתקיימו  עגולה  שעה  בכל 
כפר  היקבים,  גבעת  אל  רחוב  שחקני  בליווי 
תת  יקבים  מערכת  ובו  המקרא  מתקופת 
במערכות  לזחול  ניתן  בה  מרהיבה  קרקעית 
המסתור וליהנות מתצפית "מגדל לים התיכון". 
את  להעצים  כדי  בפנסים  להצטייד  מומלץ 
 -  Waze-ב כתבו  לקרקע.  מתחת  החוויה 

גבעת היקבים / קפה בד בבד.
הכניסה חופשית.

חוות עמק איילון | מבוא חורון
אילוף  סדנת  המשפחה:  לכל  בחווה  הפנינג 
פיינטבול,  מטווח  כלבנות,  ומופעי  כלבים 
מתנפחי ענק,  חדר תלת ממד לצילום חווייתי 

בואו לחגוג חירות

בבנימין

פסח תשע"ו

בואו לחגוג חירות ביש"ע

צעדת האמונה 
שמחוץ  מהטרמפיאדה  ק"מ   9 לאורך  צעדה 
לקדומים  הכניסה  לצומת  עד  שומרון  לקרני 
לזכרם של ארבעת הנרצחים – רפי והלנה הלוי, 
הי"ד.  זולדן  ועדו  פלדמן,  רעות  לסקר,  שקד 
הצעדה מיועדת לנוער, מבוגרים ומשפחות. בתום 

הצעדה תתקיים עצרת זיכרון. האירוע מאובטח.
א' חוה"מ, ט"ז בניסן 24 באפריל, בשעה 9:45.

ללא תשלום. לפרטים: 09-7778017

פארק הצנירים
המועד  בחול  הפרחים  בין  בטבע,  רגלי  טיול 
לשכונת  סמוך  המחודש  הצנירים  בפארק 
קדומים-צפון )יש שילוט לאורך הכביש הראשי 
בכניסה  למסלולים  היציאה  הישוב(.  בתוך 
נוחות,  יש להצטייד בנעליים  לפארק הצנירים. 

כובע ושתיה.
לפרטים: 052-8119048

חוות הסוסים קדומים
המשפחה  לכל  בפעלויות  מלאה  סוסים  חוות 
קרטינג  באזור,  סוסים  טיולי  פיינטבול,   –
מטר   12 בגובה  טיפוס  קיר  וילדים,  למבוגרים 
ועוד. חוות הסוסים ממוקמת בכניסה לקדומים, 
מאחורי תחנת הדלק סונול. כל ימי חוה"מ בין 
השעות 8:00 – 20:00. מומלץ לתאם מראש. 

לפרטים: 052-6826223

בקדומים
בואו לחגוג חירות

במסגרת חגיגות שנת ה-40 לחידוש ההתיישבות היהודית בשומרון, המועצה 
פסח  המועד  בחול  וליהנות  לטייל  הציבור  את  מזמינה  קדומים  המקומית 

בקדומים – חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון.
פארק הצנירים

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

חיים,  בעלי  מגוון  עם  ליטוף  פינות  ולמזכרת, 
פינת גורי כלבים, ג'ימבורי לגיל הרך, שולחנות 

משחק ועוד. 
שעות פעילות: 9:00 - 18:00.

בתשלום. לפרטים: 08-9470898

יקב גבעות | גבעת הראל
פרסים  מעוטר  בוטיק,  יקב  גבעות"  ב"יקב 
בארץ ובעולם, הנמצא בתוך נוף כרמים ולצידו 
בוטיק  יקב  שילה.  לנחל  מרהיבה  תצפית 
ביקב  ביקור  משגעים.  כרמים  בתוך  הנמצא 

כולל סרט וטעימות יין בתשלום.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-7757574

המעיינות  דרך  ג'יפים  טיולי 
4X4 | גוש טלמונים

קצף  בשצף  זורם  דלבים  נחל  בה  בתקופה 
גולשים  והמעיינות  נפלאים  מפלים  ויוצר 
ליהנות  עדיין  אפשר  ענקיות.  בריכות  ויוצרים 
במערב  המרהיב  והנוף  הנפלאה  מהפריחה 
מוזמנים  המבקרים  הפסטיבל  בימי  בנימין. 

בדרך  לטיול  מקומות   6 בעל  בג'יפ  לטיול 
המעיינות באזור מערב בנימין. 

בתשלום. בתיאום מראש: 052-3604166

נבי   | הנביא  שמואל  בעקבות 
סמואל

הנביא.  שמואל  של  דמותו  בעקבות  סיורים 
סמואל,  נבי  הלאומי  מהגן  יצאו  הסיורים 
מהכניסה למרכז המבקרים 'ראשית ירושלים'. 
 ,14:00  ,11:00 בשעות:  הפסטיבל  ימי  בכל 
16:30. סיור מעגלי שמותאם לכל המשפחה 

ואורך כשעה וחצי. לא מתאים לעגלות. 
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-6264488 

בעקבי הצאן | עדי עד 
בכל ימי הפסטיבל יתקיימו סיורים בדיר עזים 
יוגורטים  המייצרת  הצאן"  "בעקבי  ובמחלבת 
יוכלו  המשתתפים  קשות.  וגבינות  משובחים 
גבינות  ולטעום  גבינה  להכין  גדיים,  להאכיל 

ויוגורטים תוצרת המקום. 
בתשלום. לפרטים: 055-6600314

טרקטורוני שילה | שילה 
חברת טרקטורוני שילה מציעה טיולי שטח על 
גבי טרקטורונים זוגיים, בנהיגה עצמית, במגוון 
מסלולים בנופים המרהיבים של ארץ התנ"ך, 
עוברים  הטיולים  והסביבה.  שילה  באזור 
בנופים מדהימים של כרמי היין בעמק שילה, 
בערוץ נחל שילה ובמטעי הזיתים לאורך נחל 
שילה,   גוש  במזרח  בראשית  בנופי  וכן  עלי, 
ועצירה  תצפיות  הדרכות,  בהם  ומשולבים 

במעיינות השופעים של האזור.
בתשלום. בתיאום מראש: 02-9920235

הכנענית | צומת כפר אדומים 
נרינסקי  אורי  השף  של  בניהולו  המסעדה 
אהבתו  את  האוכל  דרך  ומנחיל  באזור  שגדל 
דגש  עם  איכותיים,  בשרים  ועישון  לבישול 
מקומיים  גלם  בחומרי  ושימוש  אותנטיות  על 
מחבל בנימין. במקום בר עשיר של יינות בוטיק 
אזוריים וקוקטיילים מפתיעים. שעות פעילות: 

ימים א'-ה' משעה 12:00 ועד חצות.
לפרטים: 02-5353840

ואדי קלטשילה הקדומה

שביל המעיינות

רכיבה על טרקטורונים

מוסף טיולים פסח תשע"ומוסף טיולים פסח תשע"ו
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בואו לחגוג חירות

פסטיבל בשביל הבקעה
פורום מנהיגות צעירה בשיתוף ובחסות 
שמחים  הירדן  בקעת  אזורית  מועצה 
להכיר  בבקעה,  לבקר  לבוא  להזמינכם 
בה.  שגרים  האנשים  ואת  נופיה  את 
הרגליים  דרך  הבקעה  את  להכיר  בואו 
האנדרטה  בחורשת  ענק  בפסטיבל 
מגוון  כולל  הפסטיבל  פצאל.  בצומת 
ילדים  מתחם  חיות,  הופעות  טיולים, 
לילדים,  והפעלות  הצגות  במת  חוויתי, 
יריד  אומנים,  יריד  מתקנים,  סדנאות, 
מזון  ודוכני  הבקעה  מתוצרת  איכרים 

כשרים לפסח.
רבות  פעילויות  יתקיימו  המרכזי  במתחם 
עם  היכרות  פעילות  דוגמת  הפסטיבל,  בימי 
תוצרת  יריד  שתכלול  בבקעה  החקלאות 
תערוכת  אליכם,  מהחקלאי  ישירות  חקלאית 
שבה,  והחקלאות  הבקעה  מנופי  תמונות 

ופעילותם תוך הפעלות  הצגת משקי הבקעה 
בו  חקלאי  ומתחם  הפסטיבל  לבאי  חווייתיות 
הצמחים  של  התפתחותם  את  לראות  תוכלו 

מהשתיל ועד לתוצרת.
בנוסף, מתחם ילדים ענק ובמת הופעות חיות, 
דוכני מכירה ומזון ובמה פתוחה בה ינגנו ישירו 
של  המרכזי  בערב  ישראלים.  אומנים  מגוון 
הפסטיבל, יום שני י"ז בניסן 25 באפריל בשעה 
וייס,  19:30, יתקיים מופע סטנדאפ של רחלה 
לבקעה  מגיעים  זמר"  "בובי   21:00 ובשעה 
השירים  עם  בציבור  שירה  של  ענק  למופע 

הישראליים הכי יפים.
 26  –  25 בניסן  י"ח   – בי"ז  יתקיים  הפסטיבל 
 – לפרטים   .18:00  –  9:00 בשעות  באפריל 

www.jv-festival.org  :אתר הפסטיבל

 | מרכז המבקרים בקעת הירדן 
משק ארבל

המבקרים  במרכז  משפחתית  אביב  חגיגת 
במטעי  סיורים  ארבל.  במשק  הירדן  בקעת 

וטעמים  יצירה  סדנאות  המינים,  שבעת 
י"ז  והפעלות. בימים  מתוצרת המשק, חידונים 
 9:00 מהשעה  באפריל,   26  –  25 בניסן  י"ח   –
מטעי  בלב  נמצא  המבקרים  מרכז   .18:00  -
 ,90 כביש  במרכז  ארבל,  משק  של  התמרים 

בסמוך לצומת משואה.
בתשלום. לפרטים: 055-6641541

אתר גלגל המקראית | גלגל
אתר גלגל המקראית המספר את סיפורו של 
עם ישראל הנכנס לארץ. מקום קסום הצופה 
האתר,  תחתיו.  הנפרשת  הירדן  בקעת  על 
הדרכות  לינה,  מציע  הפסח,  בחג  גם  שפתוח 
למהדרין.  לפסח  כשר  בשרי  ומזנון  אירועים 
אינטראקטיבי  משפחתי  משחק  פועל  במקום 
במיוחד לחג הפסח שיגרום לכם הנאה צרופה 

במשך כ-40 דקות.
ימי פעילות: י"ז – י"ט בניסן 25 – 27 באפריל, 

בין השעות 10:00 – 17:00.
בתשלום. לפרטים: 052-7906422

גלגל המקראית

בבקעת הירדן

בואו לחגוג חירות

במגילות
המלח  מגילות-ים  האזורית  המועצה 
לטעום,  לחוות,  להגיע  אתכם  מזמינים 
חשוב  והכי  להתפנק  ללון,  לטייל,  לצוף, 
היפים  האזורים  באחד  ולנפוש  ליהנות 
בארץ, באגן הטבעי של ים המלח במרחק 

נסיעה של רק חצי שעה מירושלים.
למידע נוסף על כל אתרי התיירות באזור: 

 www.dead-sea.org.il/tourism

מסע בעקבות המגילות הגנוזות 
| גן לאומי קומראן

מסע תיאטרלי בקומראן בעקבות סוד המגילות 
למסע  אתכם  לוקח  מקום"  "תיאטרון  הגנוזות. 
סוכני  עתיקות,  סוחרי  בעקבות  ומצחיק  חוויתי 
מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות 

של קומראן. בפארק )גן לאומי( קומראן. 
27 באפריל,   –  24 י"ט   – הפעילות בימים ט"ז 
בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.                                  

הכניסה בתשלום. 

 | החבויה  השמורה  סודות 
שמורת טבע עיינות צוקים

בין  המסתתרת  החבויה"  ב"שמורה  סיורים 
מעיינות וצמחייה עשירה. נשמע את סיפורן של 
בנווה  וברקנית האשל שחיות  הנמלה האורגת 
הנמוכה  ובשמורה  בישראל  הגדול  המדבר 
ובריכות  לפיקניק  מוצל  מקום  ישנו  בעולם. 

לשכשוך במים.
בשעות  המועד  חול  ימי  בכל  יצאו  סיורים 

09:00 - 15:00 בכל שעה עגולה. 
הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

חוות האפרסמון | קיבוץ אלמוג
בית  של  הקטורת  צמחי  את  להכיר  בואו 
בואו  קדומים,  מניחוחות  ולהתבשם  המקדש 
לחוות ולהתרגש בערוגות הבושם. במהלך חול 
בתיאום  סיורים קבוצתיים למשפחות  המועד, 

מראש בלבד.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-4498200

עינות צוקים

קסם התמר | מבואות יריחו
המשפחה  כל  את  מזמין  התמרים  משק 
על  הגדל  תמרים  במטע  ייחודית  לחוויה 
מודרכים  סיורים  העברית.  העבודה  טהרת 
יהודית  מסורת  והווה,  עבר  המשלבים 
טבע  מודרנית,  חקלאות  לצד  יומין  עתיקת 
וחדשנות במבואות יריחו. סדנת סילאן טהור 
להכין  הידע  את  המקנה  מג'הול  מתמר 
ויצירות  קליעה  סדנאות  בבית,  לבד  סילאן 

מדהימות מחלקי תמר שונים ועוד. 
 26  –  25 בניסן  י"ח   – י"ז  פעילות:  ימי 

באפריל. לפרטים: 052-7203051

נתיב   | אורן  במשק  ‘ארגן’  שמן 
הגדוד

שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק 
אורן בבקעת הירדן מגדלים את עץ הארגן 
רפואיים  לשימושים  שמן  ממנו  ומפיקים 
ולמאכל. במשק אורן תצפו במצגת ובסיור 
חוויתי להכרת תהליך גידול והפקת השמן. 

מכירת שמן ותמרים תוצרת הבקעה. 
בתיאום מראש. 

לפרטים: 054-2326116 
משק אורן

תנו לשומרון להפתיע אתכם בפסח

יצאתם ממצרים
לא תצאו מהשגרה?

הצגות רחוב,
סיורים והפעלות

בהר גריזים
ובסבסטיה

יריד איכרים ססגוני 
ב“גבעות עולם“ 
שברכס איתמר

חגיגת טיולים
ללא עלות

בצפון השומרון

הפנינג ענק
בנופי נחמיה

ולונה פארק נודד
במבוא דותן

תצוגה נדירה 
על ראשית 

ההתיישבות 
בשומרון בשילוב 
הפנינג משפחתי 
בתחנת הרכבת 

סבסטיה

 טבע יין אטרקציות נופים מורשת
 בלי פקקים  בלי תורים  בלי לשלם

סדנאות, טיולים 
ומופע שקיעה 
של אודי דוידי 
במרפסת של 

המדינה
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‘תיירות שומרון‘ 
חפשו אותנו בגוגל: "פסח בשומרון" 

פרטים נוספים:

 להכיר
ון- נעים

השומר

אשכולות
פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית

המרפסת
של המדינה

פדואל

של  הראשונה  החוויה  הם  והבראשיתיות  הטבע  הדקלים,  החולות, 
מתיישבי גוש קטיף בבואם לפני  כ-45 שנה להתיישב בחולות הזהובים 
וזו גם החוויה הראשונה של המבקר במרכז המבקרים  של גוש קטיף 
שבניצן. לכבוד חול המועד פסח, מרכז קטיף מזמין אתכם ליום שכולו 
גוש  את  "בונים  לגו  פעילות  תתקיים  החול,  במתחם  משפחתית.  חוויה 
לכל  וסיור  לילדים  מותאמים  סרטים  פסיפס,  באבני  יצירה  קטיף", 

המשפחה ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
על  שנתגלה  העתיק  הפסיפס  שחזור  את  לראשונה  נחשוף  זה,  לצד 
רצפת בית הכנסת העתיק בעיר עזה. הפסיפס מציג את דמותו של דוד 
'דויד' באותיות עבריות. בימים שבהן  המלך פורט בנבל ומעליו הכיתוב 
כמרכז  הכנסת  בית  שימש  צבאית,  שליטה  תחת  הייתה  עזה  רצועת 
ובשנות השמונים כשהרצפה החלה להתפורר הוציאו אותה  מבקרים, 

אנשי רשות העתיקות ממקומה והביאו אותה לשחזור במוזיאון ישראל.
את  יכירו  הצעירים  הילדים  גילאית,  רב  למשפחה  מותאמת  הפעילות 
סיפור גוש קטיף דרך ההפעלות במתחם החול. המבוגרים והנוער יוכלו 
בזמן זה להיכנס לסיור המרגש במרכז המבקרים וכל המשפחה תוכל 

לצאת ביחד לסיור ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
חול המועד מרכז קטיף יפעל במתכונת חג בימים ב' – ג' של חוה"מ, 

י"ז – י"ח בניסן 25 – 26 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00. 
מראש.   בתיאום  ולמשפחות  לקבוצות  פתוח  יהיה  המבקרים  מרכז 

לפרטים: 077-4324101

בונים את גוש קטיף

עשר שנים עברו מאז ההתנתקות מחבל גוש קטיף, 
בחוה”מ פסח נזכה לבנות את גוש קטיף כפי שהיה 

בעבר. מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף 
וצפון השומרון שבניצן מזמין אתכם להשתתף 

בפסטיבל חול ובשחזור הישובים שהיו בגוש קטיף 
בסדנת לגו ייחודית.
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בואו לחגוג חירות

פסטיבל בשביל הבקעה
פורום מנהיגות צעירה בשיתוף ובחסות 
שמחים  הירדן  בקעת  אזורית  מועצה 
להכיר  בבקעה,  לבקר  לבוא  להזמינכם 
בה.  שגרים  האנשים  ואת  נופיה  את 
הרגליים  דרך  הבקעה  את  להכיר  בואו 
האנדרטה  בחורשת  ענק  בפסטיבל 
מגוון  כולל  הפסטיבל  פצאל.  בצומת 
ילדים  מתחם  חיות,  הופעות  טיולים, 
לילדים,  והפעלות  הצגות  במת  חוויתי, 
יריד  אומנים,  יריד  מתקנים,  סדנאות, 
מזון  ודוכני  הבקעה  מתוצרת  איכרים 

כשרים לפסח.
רבות  פעילויות  יתקיימו  המרכזי  במתחם 
עם  היכרות  פעילות  דוגמת  הפסטיבל,  בימי 
תוצרת  יריד  שתכלול  בבקעה  החקלאות 
תערוכת  אליכם,  מהחקלאי  ישירות  חקלאית 
שבה,  והחקלאות  הבקעה  מנופי  תמונות 

ופעילותם תוך הפעלות  הצגת משקי הבקעה 
בו  חקלאי  ומתחם  הפסטיבל  לבאי  חווייתיות 
הצמחים  של  התפתחותם  את  לראות  תוכלו 

מהשתיל ועד לתוצרת.
בנוסף, מתחם ילדים ענק ובמת הופעות חיות, 
דוכני מכירה ומזון ובמה פתוחה בה ינגנו ישירו 
של  המרכזי  בערב  ישראלים.  אומנים  מגוון 
הפסטיבל, יום שני י"ז בניסן 25 באפריל בשעה 
וייס,  19:30, יתקיים מופע סטנדאפ של רחלה 
לבקעה  מגיעים  זמר"  "בובי   21:00 ובשעה 
השירים  עם  בציבור  שירה  של  ענק  למופע 

הישראליים הכי יפים.
 26  –  25 בניסן  י"ח   – בי"ז  יתקיים  הפסטיבל 
 – לפרטים   .18:00  –  9:00 בשעות  באפריל 

www.jv-festival.org  :אתר הפסטיבל

 | מרכז המבקרים בקעת הירדן 
משק ארבל

המבקרים  במרכז  משפחתית  אביב  חגיגת 
במטעי  סיורים  ארבל.  במשק  הירדן  בקעת 

וטעמים  יצירה  סדנאות  המינים,  שבעת 
י"ז  והפעלות. בימים  מתוצרת המשק, חידונים 
 9:00 מהשעה  באפריל,   26  –  25 בניסן  י"ח   –
מטעי  בלב  נמצא  המבקרים  מרכז   .18:00  -
 ,90 כביש  במרכז  ארבל,  משק  של  התמרים 

בסמוך לצומת משואה.
בתשלום. לפרטים: 055-6641541

אתר גלגל המקראית | גלגל
אתר גלגל המקראית המספר את סיפורו של 
עם ישראל הנכנס לארץ. מקום קסום הצופה 
האתר,  תחתיו.  הנפרשת  הירדן  בקעת  על 
הדרכות  לינה,  מציע  הפסח,  בחג  גם  שפתוח 
למהדרין.  לפסח  כשר  בשרי  ומזנון  אירועים 
אינטראקטיבי  משפחתי  משחק  פועל  במקום 
במיוחד לחג הפסח שיגרום לכם הנאה צרופה 

במשך כ-40 דקות.
ימי פעילות: י"ז – י"ט בניסן 25 – 27 באפריל, 

בין השעות 10:00 – 17:00.
בתשלום. לפרטים: 052-7906422

גלגל המקראית

בבקעת הירדן

בואו לחגוג חירות

במגילות
המלח  מגילות-ים  האזורית  המועצה 
לטעום,  לחוות,  להגיע  אתכם  מזמינים 
חשוב  והכי  להתפנק  ללון,  לטייל,  לצוף, 
היפים  האזורים  באחד  ולנפוש  ליהנות 
בארץ, באגן הטבעי של ים המלח במרחק 

נסיעה של רק חצי שעה מירושלים.
למידע נוסף על כל אתרי התיירות באזור: 

 www.dead-sea.org.il/tourism

מסע בעקבות המגילות הגנוזות 
| גן לאומי קומראן

מסע תיאטרלי בקומראן בעקבות סוד המגילות 
למסע  אתכם  לוקח  מקום"  "תיאטרון  הגנוזות. 
סוכני  עתיקות,  סוחרי  בעקבות  ומצחיק  חוויתי 
מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות 

של קומראן. בפארק )גן לאומי( קומראן. 
27 באפריל,   –  24 י"ט   – הפעילות בימים ט"ז 
בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.                                  

הכניסה בתשלום. 

 | החבויה  השמורה  סודות 
שמורת טבע עיינות צוקים

בין  המסתתרת  החבויה"  ב"שמורה  סיורים 
מעיינות וצמחייה עשירה. נשמע את סיפורן של 
בנווה  וברקנית האשל שחיות  הנמלה האורגת 
הנמוכה  ובשמורה  בישראל  הגדול  המדבר 
ובריכות  לפיקניק  מוצל  מקום  ישנו  בעולם. 

לשכשוך במים.
בשעות  המועד  חול  ימי  בכל  יצאו  סיורים 

09:00 - 15:00 בכל שעה עגולה. 
הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

חוות האפרסמון | קיבוץ אלמוג
בית  של  הקטורת  צמחי  את  להכיר  בואו 
בואו  קדומים,  מניחוחות  ולהתבשם  המקדש 
לחוות ולהתרגש בערוגות הבושם. במהלך חול 
בתיאום  סיורים קבוצתיים למשפחות  המועד, 

מראש בלבד.
בתשלום. בתיאום מראש: 052-4498200

עינות צוקים

קסם התמר | מבואות יריחו
המשפחה  כל  את  מזמין  התמרים  משק 
על  הגדל  תמרים  במטע  ייחודית  לחוויה 
מודרכים  סיורים  העברית.  העבודה  טהרת 
יהודית  מסורת  והווה,  עבר  המשלבים 
טבע  מודרנית,  חקלאות  לצד  יומין  עתיקת 
וחדשנות במבואות יריחו. סדנת סילאן טהור 
להכין  הידע  את  המקנה  מג'הול  מתמר 
ויצירות  קליעה  סדנאות  בבית,  לבד  סילאן 

מדהימות מחלקי תמר שונים ועוד. 
 26  –  25 בניסן  י"ח   – י"ז  פעילות:  ימי 

באפריל. לפרטים: 052-7203051

נתיב   | אורן  במשק  ‘ארגן’  שמן 
הגדוד

שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק 
אורן בבקעת הירדן מגדלים את עץ הארגן 
רפואיים  לשימושים  שמן  ממנו  ומפיקים 
ולמאכל. במשק אורן תצפו במצגת ובסיור 
חוויתי להכרת תהליך גידול והפקת השמן. 

מכירת שמן ותמרים תוצרת הבקעה. 
בתיאום מראש. 

לפרטים: 054-2326116 
משק אורן

תנו לשומרון להפתיע אתכם בפסח

יצאתם ממצרים
לא תצאו מהשגרה?

הצגות רחוב,
סיורים והפעלות

בהר גריזים
ובסבסטיה

יריד איכרים ססגוני 
ב“גבעות עולם“ 
שברכס איתמר

חגיגת טיולים
ללא עלות

בצפון השומרון

הפנינג ענק
בנופי נחמיה

ולונה פארק נודד
במבוא דותן

תצוגה נדירה 
על ראשית 

ההתיישבות 
בשומרון בשילוב 
הפנינג משפחתי 
בתחנת הרכבת 

סבסטיה

 טבע יין אטרקציות נופים מורשת
 בלי פקקים  בלי תורים  בלי לשלם

סדנאות, טיולים 
ומופע שקיעה 
של אודי דוידי 
במרפסת של 

המדינה
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‘תיירות שומרון‘ 
חפשו אותנו בגוגל: "פסח בשומרון" 

פרטים נוספים:

 להכיר
ון- נעים

השומר

אשכולות
פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית

המרפסת
של המדינה

פדואל

של  הראשונה  החוויה  הם  והבראשיתיות  הטבע  הדקלים,  החולות, 
מתיישבי גוש קטיף בבואם לפני  כ-45 שנה להתיישב בחולות הזהובים 
וזו גם החוויה הראשונה של המבקר במרכז המבקרים  של גוש קטיף 
שבניצן. לכבוד חול המועד פסח, מרכז קטיף מזמין אתכם ליום שכולו 
גוש  את  "בונים  לגו  פעילות  תתקיים  החול,  במתחם  משפחתית.  חוויה 
לכל  וסיור  לילדים  מותאמים  סרטים  פסיפס,  באבני  יצירה  קטיף", 

המשפחה ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
על  שנתגלה  העתיק  הפסיפס  שחזור  את  לראשונה  נחשוף  זה,  לצד 
רצפת בית הכנסת העתיק בעיר עזה. הפסיפס מציג את דמותו של דוד 
'דויד' באותיות עבריות. בימים שבהן  המלך פורט בנבל ומעליו הכיתוב 
כמרכז  הכנסת  בית  שימש  צבאית,  שליטה  תחת  הייתה  עזה  רצועת 
ובשנות השמונים כשהרצפה החלה להתפורר הוציאו אותה  מבקרים, 

אנשי רשות העתיקות ממקומה והביאו אותה לשחזור במוזיאון ישראל.
את  יכירו  הצעירים  הילדים  גילאית,  רב  למשפחה  מותאמת  הפעילות 
סיפור גוש קטיף דרך ההפעלות במתחם החול. המבוגרים והנוער יוכלו 
בזמן זה להיכנס לסיור המרגש במרכז המבקרים וכל המשפחה תוכל 

לצאת ביחד לסיור ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
חול המועד מרכז קטיף יפעל במתכונת חג בימים ב' – ג' של חוה"מ, 

י"ז – י"ח בניסן 25 – 26 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00. 
מראש.   בתיאום  ולמשפחות  לקבוצות  פתוח  יהיה  המבקרים  מרכז 

לפרטים: 077-4324101

בונים את גוש קטיף

עשר שנים עברו מאז ההתנתקות מחבל גוש קטיף, 
בחוה”מ פסח נזכה לבנות את גוש קטיף כפי שהיה 

בעבר. מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף 
וצפון השומרון שבניצן מזמין אתכם להשתתף 

בפסטיבל חול ובשחזור הישובים שהיו בגוש קטיף 
בסדנת לגו ייחודית.
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בואו לחגוג חירות

חגיגות פסח המסורתית בחברון
חלק מהקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל התחיל בחברון ולה 
חלק מרכזי בהיסטוריה היהודית לאורך אלפי שנים. בחברון החל להיווצר 
העם היהודי ובה הונח המסד לזהות היהודית, שנבנתה על יסוד החיבור 
למורשת האבות והאימהות. היסוד לשם "ישראל" נמצא בחברון, במערת 
המכפלה, בה טמונים אבות האומה, ובהם יעקב –  הראשון בעולם שנקרא 

"ישראל".
לאור כל זאת, מובן מאליו שפתיחת שנת היובל לניצחון במלחמת ששת 
בחברון,  בחברון.  חגיגית  בעצרת  תצוין  ושומרון  יהודה  ולשחרור  הימים 
כמידי שנה, חוגגים, שמחים ושרים עם מיטב אומני הזמר היהודי, כשהשנה 
אירוע  הארץ,  לב  לשחרור  יובל  לכבוד  במיוחד  חגיגית  עצרת  תתקיים 

בחברון

לגעת בנצח

שיפתח את האירועים בכל הארץ. הטקס החגיגי יתקיים בב' 
חול המועד פסח, י"ז בניסן 25 באפריל, החל מהשעה 13:00, 
ראשיים,  הרבנים  בהשתתפות  המכפלה  מערת  ברחבת 

שרים, ח"כים, ראשי המועצות והרשויות ואנשי ציבור.
בשיא החגיגות יופיעו על במה אחת: עוזיה צדוק, חיים ישראל, 
השאר  בין  רבים.  ועוד  לנדאו  ביני  דדיה  איציק  דוידי,  אודי 
תתקיימנה ברחבי העיר הפעלות ענק לכל המשפחה, דוכנים, 
"לגעת  המבקרים  מרכז  לילדים.  והצגות  סיורים  מתנפחים, 
בנצח", המספר את סיפורה של חברון מימי אברהם אבינו ועד 

היום יהיה פתוח בתשלום לאורך כל חול המועד

מערת המכפלה

הר הזיתיפ

הר הזיתים
מתעורר לחיים

10:00-16:00 | סיורים מודרכים בהר הזיתים 
10:30 | מקהלת הילדים פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל

 הרכבים מוסיקליים, כלי מיתר וכלייזמרים
12:30 | מופע מרכזי

במעמד שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב
15:00 | מופע סיום - מתי שריקי ולהקתו 

שיופעלו  בלבד  )שאטלים(  הסעות  באמצעות  הזיתים  הר  לפסגת  ההגעה  תשלום!  ללא  הכניסה 
|  9:30-15:00 השעות  בין  האוניברסיטה(  למתחם  הכניסה  )ליד  הצופים  מהר  תשלום   ללא 
הבטחון. כוחות  ובתיאום  מאובטח  האירוע   | האירוע  למתחם  פרטי  ברכב  הגעה  תתאפשר  לא 

 הר הזיתים 
מתעורר לחיים

BSD ניהול והפקה: גל אורן

הועד הבינ״ל
להגנת הר הזיתים

     ומורשת  ירושלים  משרד   

חג של הופעות חיות מפסגת הר הזיתים בירושלים
יום שני י"ז בניסן תשע"ו - ב' חול המועד פסח - 25.4.16 

)רחבת מלון שבע הקשתות(

עידן עמדי ישי ריבו ישי לפידות
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אבני דרך

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר נמכר נמכר

נמכר

נמכר

נמכר
נמכר

נמכר

נמכר

נמכר
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נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכרנמכר
נמכר

נמכר
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נמכר

נמכר

נמכר
נמכרנמכר

נמכר

הזדרזו!
נותרו דירות אחרונות!

* 9 6 6 3 התקשרו: 

בקרני שומרון הפרויקט של

דופלקסים )כולל אפשרות הרחבה(

החל מ-862,000 ש”ח 

 לגור בתוך שמורת טבע  התחייבות למחיר מקסימום
  30% הון עצמי בלבד

 הפרויקט האחרון שקיבל אישורי בניה

העבודות בשטח החלו!

avney-derech.co.il

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

הטבה 
מיוחדת 
לרוכשים דירה 
במהלך חוה”מ

מתנה!
למבקרים במשרד 
המכירות במהלך 

חוה”מ
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ריאה  יתיר הופך  בוא האביב, חבל  עם 
ירוקה הטובלת בפריחה עוצרת נשימה. 
להר,  עמק  בין  למדבר,  הר  בין  שילוב 
מיוחד  אנושי  ונוף  מורשת  אתרי  עם 
במינו. בפסח אפשר להגיע ולהכיר את 
האזור דרך שפע הפעילויות שיתקיימו 

במהלך החג.
את  יפתחו  יתיר  חבל  אתרי  שלל 
זכוכית,  סדנאות  ויציעו  שעריהם 
חוויית  מודרכות,  ופסיפס  קרמיקה 
הצגות  עם  ועשירה  צבעונית  פסח 
ושחקני רחוב בסוסיא הקדומה, טיולים 
אתגריים, הדגמה והתנסות של תהליך 

עיבוד הצמר, הפנינג משפחתי ועוד.

ניווט  משחק   - יתיר  חוויער 
סלולרי לכל המשפחה

ניווט  משחק  יתקיים  יתיר  יער  ברחבי 
באמצעות  המשפחה  לכל  אינטראקטיבי 
הסמארטפון. בין עצי היער יהיו פזורות תחנות 
שניים.  מבין  הנבחר  למסלול  בהתאם  שונות 
לענות  המטיילים  יצטרכו  המשחק  במהלך 
ולעמוד  להצטלם  משימות,  לבצע  חידות,  על 

באתגרים השונים שהמשחק יציב בפניהם. 
ב' – ג' חוה"מ, י"ז – י"ח בניסן 25 – 26 באפריל.

בתשלום. לפרטים והרשמה: 1599-57-57-58 

סוסיא   | חורין"   בני  "כולנו 
הקדומה

המועד  בחול  שיתקיימו  הפעילויות  שלל  בין 
בתחפושות  צילום  פירמידות,  בניית  ישנן 
בהשתתפות  ותאטרון  רחוב  שחקני  קדומות, 
הקהל, מיצג אור קולי במערה עתיקה, זחילה 
חווייתית במערות המילוט, הדגמות של הכנת 

כדים ועוד. 
 26  –  24 בניסן  י"ח   – ט"ז  חוה"מ,  ג'   – א' 
 .18:00  -  10:00 השעות  בין  באפריל, 
 1-599-5000-37 לפרטים:  בתשלום. 

    www.atarsusya.co.il

טנא  חוות   | הצמר  פסטיבל 
עומרים

ניתן לראות  ייחודית לכל המשפחה בה  חוויה 
עד  הצמר  שעובר  התהליך  בכל  ולהתנסות 
שהופך לבגד. בפסטיבל תהיינה מגוון תחנות 
בדגש  הצמר,  עיבוד  תהליך  את  הממחישות 
על מלאכות המשכן. א' – ג' חוה"מ, ט"ז – י"ח 
בניסן 24 – 26 באפריל, בין השעות 10:00 - 
17:00. בתשלום. לפרטים: 052-849-8126

פעילות אתגרית ברכבים | יער יתיר
שטח  ברכבי  יתיר  יער  ברחבי  פסטורלי  טיול 
במדבר  חווייתיים  ג'יפים  טיולי  או  חשמליים 

יהודה אצל "דני במדבר". 
א' – ה' חוה"מ, ט"ז – כ' בניסן 24 – 28 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 052-8903842

סטודיו לקרמיקה | שני ליבנה
בואו להתנסות באומנות הקרמיקה המרתקת 
חימר  סדנת  הסדנאות:  סוגי  והייחודית. 
שעה  שאורכה  צביעה  סדנת  שעה,  שאורכה 
וחצי וסדנת אובניים קסומה שאורכה 45 דקות. 
שתיה  מרהיבה,  גלריה  כשרה,  סוכה  במקום 

חמה וקרה, גלידות ועוד. 
א' – ד' חוה"מ, ט"ז – י"ט בניסן 24 – 27 באפריל. 

בתיאום מראש. לפרטים: 052-3644848

עשבי קדם | מושב כרמל
מרפא  צמחי  לייצור  מפעל  הוא  קדם  עשבי 
וטיפוח מן הטבע. בפסח יקיימו במפעל סדנא 
בשמים  הכנת  של  לילדים  חווייתית  והפעלה 

במגוון ניחוחות.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 9:00 - 17:00.
הכניסה חופשית. לפרטים: 052-4443110

הפנינג פסח בעתניאל | עתניאל
במעיין  יתקיים  המשפחה  לכל  ענק  הפנינג 
אבידן שבישוב עתניאל, עם נגני והצגות רחוב, 
דוכני  תיפוף,  סדנאות  סוסים,  טיולי  ג'אגלינג, 

יצירה, סדנת יוגה, פינת חי ועוד.
25 באפריל, בין השעות  י"ז בניסן  ב' חוה"מ, 

.16:00 - 11:00
בתשלום לילדים. לפרטים: 050-2201727

 | חבר  במעלה  פסח  הפנינג 
מעלה חבר

משחקים,  דוכני  חווייתיים,  פארק  לונה  מתקני 
"פולקע"  תיאטרון  של  והצגה  מתנפחים, 
חדשה  שכונה  עם  והיכרות  סיורים  לילדים, 

שנבנית כחלק מתנופת הישוב.
ד' חוה"מ, י"ט בניסן 27 באפריל, החל מהשעה 

12:00. לפרטים: 054-4735396

 | המשפחה  לכל  מים  הפנינג 
בית יתיר

מגלשת מים ענקית וייחודית, מתקני מים, קיר 
טיפוס במפל מים, חץ וקשת אולימפי, הפעלות 
ואטרקטיבי  משולב  מתקן  לילדים,  מים 

לקטנטנים, פינות יצירה ועוד.
השעות  בין  באפריל,   25 בניסן  י"ז  חוה"מ,  ב' 
058- לפרטים:  בתשלום.   .16:00  -  10:00

7203602

המשפחה  לכל  וסיור  תצפית 
במעלה חבר

תצפיות נוף קסומות, בורות מים כולל שאיבת 
מערת  עתיקה,  מחצבה  גת,  והתרעננות,  מים 
מגורים ועוד. לאחר מכן תתקיים יצירה ברוח ימי 

חג הפסח. במסגרת פרויקט פסח באשכולות.
סיורים  באפריל,   24 בניסן  ט"ז  חוה"מ,  א' 
 10:00 השעות  בין  עגולות  שעתיים  כל  יצאו 

.16:00 -
ללא תשלום. לפרטים: 02-6268727

תל זיף ומעיינותיו 
נטועות  טרסות  מים  ובארות  נקבה  מעיינות, 
בשקדים, שזיפים, זיתים וגם – פיסטוק! מסלול 
הדרכה  בליווי  המלך,  דוד  בעקבות  מקסים 
צמודה, כולל ביקור בנקבה מלאה במים בגובה 
בית  מימי  קבורה  במערת  ביקור  וכן  הברכיים 

שני. במסגרת פרויקט פסח באשכולות.
א' – ד' חוה"מ, ט"ז – י"ט בניסן 24 – 27 באפריל. 

ללא תשלום. לפרטים: 02-6268727

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

עמודי סוסיאפסח ביער יתיר תל זיף

בהר חברון
בואו לחגוג חירות
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בשומרון

עמק דותן גן לאומי סבסטיה

לפרטים נוספים על אירועי פסח, ניתן לפנות למוקד תיירות שומרון: 1-700-700-106 שלוחה 4
www.tourshomron.org.il או 

יחכו  המועד  חול  ימי  כל  במהלך 
למטיילים הרבים בתחנות המידע בכל 
מגוון  שיציעו  מדריכים  השומרון  רחבי 
שונות,  קושי  בדרגות  טיול  אפשרויות 
ללא תשלום וללא הרשמה מראש. כך, 
לבחור  הוא  למטיילים  שיישאר  מה  כל 
בהתאמה  לטיול  ולצאת  המסלול  את 

אישית בשומרון הירוק!
 | המדינה"  של  "המרפסת  פסטיבל 

פדואל
פדואל  במערב  לכם  מחכה  המועד  בחול 
לכל  חינמיים  סיורים  שכולל  ענק  פסטיבל 
המשפחה לדיר קלעה, עפיפוניאדה צבעונית, 
סדנאות יצירה בירוק ובסוף גם הופעה מיוחדת 

של אודי דוידי. 
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. כניסה בתשלום. 

חגיגת אביב במבוא דותן | מבוא דותן
נייד  פארק  לונה  דותן,  ותל  יוסף  לבור  טיול 
מטוסים,  קרוסלת  פיראטים,  ספינת  הכולל: 
ועמדות  משחק  ושולחנות  ענק,  סימולטור 
מולטימדיה, הופעה מרכזית של איש הבובות 
דולמן, פינת חי וליטוף, מעגל מתופפים, מאייר 

דיוקנאות, יצירה בירוק ועוד. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל, בין השעות 

9:00 - 15:00. ללא תשלום. 

הפנינג בנופי נחמיה | נופי נחמיה
מופע   – החלומות"  "ניידת  של  הופעה 
פינת  מאיר,  מערוץ  יונתן  של  אקרובטיקה 
אקססוריז  דוכני  טיפוס,  קיר  יצירות,  ליטוף, 
דוכני  השומרון,  אמני  מתוצרת  ותכשיטים 
פינות  רחוב,  שחקני  בליווי  בישוב  סיורים  מזון 

מוצלות לפיקניק ועוד. 
25 באפריל, בין השעות  י"ז בניסן  ב' חוה"מ, 

11:00 - 17:00. בתשלום.

יריד איכרים | גבעות עולם
ואמני  השומרון  תוצרת  מיטב  של  דוכנים 
פוני,  סוסי  על  רכיבה  גם:  במקום  השומרון. 
פרחים,  פסיפס,  סדנת  טבעית,  קוסמטיקה 
עציצים וצמחי תבלין, יינות, כלי קרמיקה ומוצר 
חלב עזים אורגני, ביצים אורגניות, ודוכני מזון. 

ישנו מקום לקיים פיקניק עם כל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה חופשית.

גן לאומי הר   | והיסטוריה  רחוב  שחקני 
גריזים

ויחד  טובה  בחברה  גריזים  להר  לרגל  עליה 
"תיאטרון  שחקני  של  מקראיות,  דמויות  שלל 
שעות  כל  במשך  תתקיים  בנוסף,  מקום". 
בתשלום  עפיפונים  להכנת  סדנא  הפעילות 

סמלי.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה בתשלום.

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
ביקור מודרך בגן סיפורי התנ"ך בשעות הערב. 
ביקור הכולל את תעתיק המשכן היחידי בארץ 
וכולל  בתנ"ך  הכתובים  בממדים  כליו  שכל 
סיור  של  אמתית  חוויה   – ותנועה  אור  מיצג 
למודי וערכי. סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ 

המותאם לכל המשפחה. 
ערב  ארוחת  גם  שכולל  ערב  ביקור  חדש! 
ולשאר  לפסח  )כשר  ועוגה  קפה  או  קלילה 

ימות השנה(. 
לביקורי  פתוח  הגן  יהיה  פסח  המועד  בחול 
וד' חוה"מ, ט"ז  יומיים בלבד: א'  הקהל למשך 
וי"ט בניסן 24 ו-27 באפריל, בין השעות 9:00 - 

15:00 וסיורי ערב בין השעות 18:00 – 20:00.
לפרטים  מראש.  ובהרשמה  בתשלום 

והרשמה: 052-3985898 

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

כביר נצפים הרי השומרון.

חרבת סמארה
חרבת סמארה הוא למעשה חורבה של ישוב 
התקופה  מן  שרידים  על  הבנויה  שומרוני, 
מרשימים  ממצאים  מספר  המשמר  הרומית, 

שביניהם בעלי סממנים "שומרוניים".
יער ריחן

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

כשמורה ביהודה ושומרון.

הפסח עולים לסבסטיה!
40 שנה לאחר פריצת ההתיישבות היהודית 
בשומרון, ולקראת הקמת מוזיאון התיישבות 
שיערך  מיוחד  באירוע  יוצגו  בשומרון,  חדש 
חוה"מ,  בג'  בסבסטיה  הרכבת  בתחנת 
מתולדות  פריטים  באפריל,   26 ניסן  י"ח 

ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון.
לצד קטעי וידאו נדירים מהעליות לסבסטיה, 
תערוכה  תוצג  רבים,  ומסמכים  תמונות 
ייחודית על מורשת צפון השומרון בה ייחשפו 
פריטים מארכיונו של האלוף משה )בריל( בר 
כוכבא ז"ל אשר פיקד על הקרב המפורסם 
בעמק דותן ושחרור צפון השומרון במלחמת 
ששת הימים, ויוצג סיפורו האישי. זאת בצד 
הצצה אל סיפור הקמתם וחייהם של ישובי 
הרכזים  פנקסי  יוצגו  כן  כמו  השומרון.  צפון 
גוש  מראשי  ז"ל,  חזני  יהודה  הרב  של 
של  המתנחלים"  "מחנה  וישוחזר  אמונים, 

גרעין אלון מורה.
האזורית  המועצה  מארגנת  האירוע  את 
ותצוגת  תחילה",  "חומש  עם  יחד  שומרון 
בשיתוף  מוצגת  השומרון  צפון  מורשת 
השומרון.  וצפון  קטיף  גוש  למורשת  המרכז 
במתחם  יערך  השונות,  לתצוגות  במקביל 
המוני  הפנינג  סבסטיה  של  הרכבת  תחנת 
ויתקיימו הפעלות ייחודיות. לראשונה יתקיים 
טיול ריינג'רים על מסילת הרכבת הטורקית, 
סדנאות יצירה, וסיורים מודרכים בידי ותיקי 
ישיבה  פינות  אוכל,  דוכני  לצד  ההתיישבות, 

ומתנפחים לילדים.

בואו לחגוג חירות

בגוש עציון

חוות ארץ האייליםהרודיון

מרכז המבקרים של מכון צומת 
| אלון שבות

מכון  של  המבקרים  במרכז  וסיור  ביקור 
הלכתיים  פתרונות  למציאת  הדואג  צומת, 
המבקרים  במרכז  בחיינו.  יומיומיות  לבעיות 
המכון  לעבודת  מתוודעים  התיירים  החדשני, 
ואף מתנסים בשימוש בתוצרים השונים שלו. 
במרכז  סיורים  במקום  יתקיימו  החג  במהלך 
מתנפחים  שעה,  חצי  כל  הרצאות  המבקרים, 
וסדנאות 'מהנדסים צעירים'. במקום יפתח גם 
ג'ימבורי עשיר לפעוטות המאפשר בילוי מהנה 

לכל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 10:00 - 18:00.
בתשלום. לפרטים נוספים: 02-9932111

שמורת עוז וגאון
שהוסדרה  עציון  גוש  צומת  מעל  יער  חורשת 
וטופחה על ידי מתנדבים לזכר שלושת הנערים 
הי"ד. השמורה מותאמת לפיקניקים ועל האש 
ובה גם מספר מתקנים שעשועים לילדים. בימי 
החג המקום יהיה פתוח למבקרים ויתקיימו בו 
מגוון פעילויות: קיר טיפוס, אומגה, גשר חבלים, 

מצה פיצה ועוד.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 11:00 - 17:00.
הפעילויות בתשלום. 

לפרטים: 050-7161818

ספר  בית   | המטמון  את  חפש 
שדה כפר עציון

אירועים  בעקבות  המשפחה  לכל  משחק 
מתולדות עמינו בגוש עציון. המשתתפים יקבלו 
כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות ויצאו למסע 
בזמן ויעקבו אחר אירועים מתולדות עמנו אשר 
בכל  ההיסטוריה.  לאורך  עציון  בגוש  אירעו 
תחנה אליה יגיעו יחכה למשתתפים רמז אשר 
הקשור  האירוע  מהו  לגלות  יצטרכו  בעזרתו 

למקום ומהי התקופה בה אירע. 
א' – ד' חוה"מ, ט"ז – י"ט בניסן 24 – 27 באפריל, 
 11:00 השעות  בין  עגולה  שעה  בכל  הזנקה 
17:00-. ה' חוה"מ , כ' בניסן 28 באפריל, הזנקה 
בכל שעה עגולה בין השעות 10:00 - 13:00. 

הרשמה חובה. לפרטים: 02-9935133

חוות קשואלה | יער הל"ה
לאחרונה  שנפתחה  ומשפחתית  ביתית  חווה 
בחאן  יער.  פירות  וחממות  צאן  עדר  ומגדלת 
קשואלה מגוון אפשריות לינה - מתחם קמפינג 
לאוהלים בהקמה עצמית, אוהלי אירוח גדולים 

ואוהלים אינדיאנים קסומים.
בתשלום, לפרטים: 052-5456075

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
האומגה  את  הכולל  אתגרי  ופארק  בר  חי 
נדנדת  טיפוס,  קירות  בארץ,  ביותר  הארוכה 
המשפחה.  לכל  אטרקציות  מגוון  ועוד   360

במקום יופעל מזנון כשר לפסח.
פתוחים בכל ימי החג בין השעות 9:00 - 17:30. 

בתשלום. לפרטים נוספים: 050-5388705

טרקטורוני גוש עציון
טיולי שטח מודרכים באזור גוש עציון, באתרים, 
שעה  שעה,  של  באורך  ובמעיינות  הנופים  בין 
וחצי ושעתיים לבחירתכם, על גבי טרקטורונים 
זוגיים או משפחתיים במגוון מסלולים הכוללים 
גבי  על  הסיורים  ולתצפיות.  להסברים  עצירה 
ויוצאים  עצמאית  בנהיגה  הינם  הטרקטורונים 

מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד. 
כל ימי חול המועד בין השעות 7:00 - 21:00 

בתשלום ובתיאום מראש. 
לפרטים: 054-5753333

הרודיון
מי  לגלות  תוכלו  הורדוס  המלך  של  בארמונו 
היהודים  מלך  משוגע?  או  גאון  הורדוס,  היה 
את   ולשמוע  לראות  בואו  הרומאים?  עבד  או 
ולחזות  הבנאי'  'המלך  של  המרתק  סיפורו 
שחקני  עם  הורדוס  למלך  שכאלה"  ב"חיים 
המלך  עם  אתכם  שיפגישו  מקום"  "תיאטרון 
אל  ומצחיק  ססגוני  במסע  מעברו  ודמויות 

העבר. 
 –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א'  בימים 
עגולה  שעה  בכל  יצאו  סיורים  באפריל.   27
יתקיימו  הצגות   ,-17:00  10:00 השעות  בין 

בשעות 10:30, 12:30 ו-14:30.
הכניסה בתשלום. לפרטים: 02-9933863

טיולי בית ספר שדה כפר עציון 
כפר  שדה  ספר  בית  יקיים  המועד  חול  בכל 
המשפחה:  לכל  טיולים  של  רחב  מגוון  עציון 
לכת.  ומטיבי  למשפחות  פרטים,  ברכבים 

במקום גם אפשרויות לינה ואירוח. 
פרטים באתר בית ספר שדה כפר עציון:

www.k-etzion.co.il

www.etzionyour.org.il 02-9933863 ,לפרטים נוספים: תיירות גוש עציון

יתקיימו  במסגרתו  ענקי  לפסטיבל  אתכם  מזמין  ההרודיון  שסביב  הישובים  גוש 
פעילויות מיוחדות במספר מוקדים בגוש ההרודיון: בתקוע - יציאה למסלול חוויתי 
בנחל תקוע, במהלך המסלול ייהנו הצועדים מנגנים, כניסה למערת החריטון, שחקני 
תה  פינת  הישרדות,   סדנת  מתופפים,  מעגל   - אלדד  בכפר  ועוד.  מדריכים  רחוב, 
פינת  מתנפחים,  למשפחות-  הפנינג  בסגנון  נוקדים  סוסים.  על  לרכיבה  ואפשרות 

ליטוף, הצגה לילדים. בשדה בר- מתחם אוכל לכל המשפחה. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל,  בין השעות 10:00 - 16:30
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בואו לחגוג חירות

בשומרון

עמק דותן גן לאומי סבסטיה

לפרטים נוספים על אירועי פסח, ניתן לפנות למוקד תיירות שומרון: 1-700-700-106 שלוחה 4
www.tourshomron.org.il או 

יחכו  המועד  חול  ימי  כל  במהלך 
למטיילים הרבים בתחנות המידע בכל 
מגוון  שיציעו  מדריכים  השומרון  רחבי 
שונות,  קושי  בדרגות  טיול  אפשרויות 
ללא תשלום וללא הרשמה מראש. כך, 
לבחור  הוא  למטיילים  שיישאר  מה  כל 
בהתאמה  לטיול  ולצאת  המסלול  את 

אישית בשומרון הירוק!
 | המדינה"  של  "המרפסת  פסטיבל 

פדואל
פדואל  במערב  לכם  מחכה  המועד  בחול 
לכל  חינמיים  סיורים  שכולל  ענק  פסטיבל 
המשפחה לדיר קלעה, עפיפוניאדה צבעונית, 
סדנאות יצירה בירוק ובסוף גם הופעה מיוחדת 

של אודי דוידי. 
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. כניסה בתשלום. 

חגיגת אביב במבוא דותן | מבוא דותן
נייד  פארק  לונה  דותן,  ותל  יוסף  לבור  טיול 
מטוסים,  קרוסלת  פיראטים,  ספינת  הכולל: 
ועמדות  משחק  ושולחנות  ענק,  סימולטור 
מולטימדיה, הופעה מרכזית של איש הבובות 
דולמן, פינת חי וליטוף, מעגל מתופפים, מאייר 

דיוקנאות, יצירה בירוק ועוד. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל, בין השעות 

9:00 - 15:00. ללא תשלום. 

הפנינג בנופי נחמיה | נופי נחמיה
מופע   – החלומות"  "ניידת  של  הופעה 
פינת  מאיר,  מערוץ  יונתן  של  אקרובטיקה 
אקססוריז  דוכני  טיפוס,  קיר  יצירות,  ליטוף, 
דוכני  השומרון,  אמני  מתוצרת  ותכשיטים 
פינות  רחוב,  שחקני  בליווי  בישוב  סיורים  מזון 

מוצלות לפיקניק ועוד. 
25 באפריל, בין השעות  י"ז בניסן  ב' חוה"מ, 

11:00 - 17:00. בתשלום.

יריד איכרים | גבעות עולם
ואמני  השומרון  תוצרת  מיטב  של  דוכנים 
פוני,  סוסי  על  רכיבה  גם:  במקום  השומרון. 
פרחים,  פסיפס,  סדנת  טבעית,  קוסמטיקה 
עציצים וצמחי תבלין, יינות, כלי קרמיקה ומוצר 
חלב עזים אורגני, ביצים אורגניות, ודוכני מזון. 

ישנו מקום לקיים פיקניק עם כל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה חופשית.

גן לאומי הר   | והיסטוריה  רחוב  שחקני 
גריזים

ויחד  טובה  בחברה  גריזים  להר  לרגל  עליה 
"תיאטרון  שחקני  של  מקראיות,  דמויות  שלל 
שעות  כל  במשך  תתקיים  בנוסף,  מקום". 
בתשלום  עפיפונים  להכנת  סדנא  הפעילות 

סמלי.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה בתשלום.

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
ביקור מודרך בגן סיפורי התנ"ך בשעות הערב. 
ביקור הכולל את תעתיק המשכן היחידי בארץ 
וכולל  בתנ"ך  הכתובים  בממדים  כליו  שכל 
סיור  של  אמתית  חוויה   – ותנועה  אור  מיצג 
למודי וערכי. סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ 

המותאם לכל המשפחה. 
ערב  ארוחת  גם  שכולל  ערב  ביקור  חדש! 
ולשאר  לפסח  )כשר  ועוגה  קפה  או  קלילה 

ימות השנה(. 
לביקורי  פתוח  הגן  יהיה  פסח  המועד  בחול 
וד' חוה"מ, ט"ז  יומיים בלבד: א'  הקהל למשך 
וי"ט בניסן 24 ו-27 באפריל, בין השעות 9:00 - 

15:00 וסיורי ערב בין השעות 18:00 – 20:00.
לפרטים  מראש.  ובהרשמה  בתשלום 

והרשמה: 052-3985898 

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

כביר נצפים הרי השומרון.

חרבת סמארה
חרבת סמארה הוא למעשה חורבה של ישוב 
התקופה  מן  שרידים  על  הבנויה  שומרוני, 
מרשימים  ממצאים  מספר  המשמר  הרומית, 

שביניהם בעלי סממנים "שומרוניים".
יער ריחן

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

כשמורה ביהודה ושומרון.

הפסח עולים לסבסטיה!
40 שנה לאחר פריצת ההתיישבות היהודית 
בשומרון, ולקראת הקמת מוזיאון התיישבות 
שיערך  מיוחד  באירוע  יוצגו  בשומרון,  חדש 
חוה"מ,  בג'  בסבסטיה  הרכבת  בתחנת 
מתולדות  פריטים  באפריל,   26 ניסן  י"ח 

ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון.
לצד קטעי וידאו נדירים מהעליות לסבסטיה, 
תערוכה  תוצג  רבים,  ומסמכים  תמונות 
ייחודית על מורשת צפון השומרון בה ייחשפו 
פריטים מארכיונו של האלוף משה )בריל( בר 
כוכבא ז"ל אשר פיקד על הקרב המפורסם 
בעמק דותן ושחרור צפון השומרון במלחמת 
ששת הימים, ויוצג סיפורו האישי. זאת בצד 
הצצה אל סיפור הקמתם וחייהם של ישובי 
הרכזים  פנקסי  יוצגו  כן  כמו  השומרון.  צפון 
גוש  מראשי  ז"ל,  חזני  יהודה  הרב  של 
של  המתנחלים"  "מחנה  וישוחזר  אמונים, 

גרעין אלון מורה.
האזורית  המועצה  מארגנת  האירוע  את 
ותצוגת  תחילה",  "חומש  עם  יחד  שומרון 
בשיתוף  מוצגת  השומרון  צפון  מורשת 
השומרון.  וצפון  קטיף  גוש  למורשת  המרכז 
במתחם  יערך  השונות,  לתצוגות  במקביל 
המוני  הפנינג  סבסטיה  של  הרכבת  תחנת 
ויתקיימו הפעלות ייחודיות. לראשונה יתקיים 
טיול ריינג'רים על מסילת הרכבת הטורקית, 
סדנאות יצירה, וסיורים מודרכים בידי ותיקי 
ישיבה  פינות  אוכל,  דוכני  לצד  ההתיישבות, 

ומתנפחים לילדים.

בואו לחגוג חירות

בגוש עציון

חוות ארץ האייליםהרודיון

מרכז המבקרים של מכון צומת 
| אלון שבות

מכון  של  המבקרים  במרכז  וסיור  ביקור 
הלכתיים  פתרונות  למציאת  הדואג  צומת, 
המבקרים  במרכז  בחיינו.  יומיומיות  לבעיות 
המכון  לעבודת  מתוודעים  התיירים  החדשני, 
ואף מתנסים בשימוש בתוצרים השונים שלו. 
במרכז  סיורים  במקום  יתקיימו  החג  במהלך 
מתנפחים  שעה,  חצי  כל  הרצאות  המבקרים, 
וסדנאות 'מהנדסים צעירים'. במקום יפתח גם 
ג'ימבורי עשיר לפעוטות המאפשר בילוי מהנה 

לכל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 10:00 - 18:00.
בתשלום. לפרטים נוספים: 02-9932111

שמורת עוז וגאון
שהוסדרה  עציון  גוש  צומת  מעל  יער  חורשת 
וטופחה על ידי מתנדבים לזכר שלושת הנערים 
הי"ד. השמורה מותאמת לפיקניקים ועל האש 
ובה גם מספר מתקנים שעשועים לילדים. בימי 
החג המקום יהיה פתוח למבקרים ויתקיימו בו 
מגוון פעילויות: קיר טיפוס, אומגה, גשר חבלים, 

מצה פיצה ועוד.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 11:00 - 17:00.
הפעילויות בתשלום. 

לפרטים: 050-7161818

ספר  בית   | המטמון  את  חפש 
שדה כפר עציון

אירועים  בעקבות  המשפחה  לכל  משחק 
מתולדות עמינו בגוש עציון. המשתתפים יקבלו 
כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות ויצאו למסע 
בזמן ויעקבו אחר אירועים מתולדות עמנו אשר 
בכל  ההיסטוריה.  לאורך  עציון  בגוש  אירעו 
תחנה אליה יגיעו יחכה למשתתפים רמז אשר 
הקשור  האירוע  מהו  לגלות  יצטרכו  בעזרתו 

למקום ומהי התקופה בה אירע. 
א' – ד' חוה"מ, ט"ז – י"ט בניסן 24 – 27 באפריל, 
 11:00 השעות  בין  עגולה  שעה  בכל  הזנקה 
17:00-. ה' חוה"מ , כ' בניסן 28 באפריל, הזנקה 
בכל שעה עגולה בין השעות 10:00 - 13:00. 

הרשמה חובה. לפרטים: 02-9935133

חוות קשואלה | יער הל"ה
לאחרונה  שנפתחה  ומשפחתית  ביתית  חווה 
בחאן  יער.  פירות  וחממות  צאן  עדר  ומגדלת 
קשואלה מגוון אפשריות לינה - מתחם קמפינג 
לאוהלים בהקמה עצמית, אוהלי אירוח גדולים 

ואוהלים אינדיאנים קסומים.
בתשלום, לפרטים: 052-5456075

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
האומגה  את  הכולל  אתגרי  ופארק  בר  חי 
נדנדת  טיפוס,  קירות  בארץ,  ביותר  הארוכה 
המשפחה.  לכל  אטרקציות  מגוון  ועוד   360

במקום יופעל מזנון כשר לפסח.
פתוחים בכל ימי החג בין השעות 9:00 - 17:30. 

בתשלום. לפרטים נוספים: 050-5388705

טרקטורוני גוש עציון
טיולי שטח מודרכים באזור גוש עציון, באתרים, 
שעה  שעה,  של  באורך  ובמעיינות  הנופים  בין 
וחצי ושעתיים לבחירתכם, על גבי טרקטורונים 
זוגיים או משפחתיים במגוון מסלולים הכוללים 
גבי  על  הסיורים  ולתצפיות.  להסברים  עצירה 
ויוצאים  עצמאית  בנהיגה  הינם  הטרקטורונים 

מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד. 
כל ימי חול המועד בין השעות 7:00 - 21:00 

בתשלום ובתיאום מראש. 
לפרטים: 054-5753333

הרודיון
מי  לגלות  תוכלו  הורדוס  המלך  של  בארמונו 
היהודים  מלך  משוגע?  או  גאון  הורדוס,  היה 
את   ולשמוע  לראות  בואו  הרומאים?  עבד  או 
ולחזות  הבנאי'  'המלך  של  המרתק  סיפורו 
שחקני  עם  הורדוס  למלך  שכאלה"  ב"חיים 
המלך  עם  אתכם  שיפגישו  מקום"  "תיאטרון 
אל  ומצחיק  ססגוני  במסע  מעברו  ודמויות 

העבר. 
 –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א'  בימים 
עגולה  שעה  בכל  יצאו  סיורים  באפריל.   27
יתקיימו  הצגות   ,-17:00  10:00 השעות  בין 

בשעות 10:30, 12:30 ו-14:30.
הכניסה בתשלום. לפרטים: 02-9933863

טיולי בית ספר שדה כפר עציון 
כפר  שדה  ספר  בית  יקיים  המועד  חול  בכל 
המשפחה:  לכל  טיולים  של  רחב  מגוון  עציון 
לכת.  ומטיבי  למשפחות  פרטים,  ברכבים 

במקום גם אפשרויות לינה ואירוח. 
פרטים באתר בית ספר שדה כפר עציון:

www.k-etzion.co.il

www.etzionyour.org.il 02-9933863 ,לפרטים נוספים: תיירות גוש עציון

יתקיימו  במסגרתו  ענקי  לפסטיבל  אתכם  מזמין  ההרודיון  שסביב  הישובים  גוש 
פעילויות מיוחדות במספר מוקדים בגוש ההרודיון: בתקוע - יציאה למסלול חוויתי 
בנחל תקוע, במהלך המסלול ייהנו הצועדים מנגנים, כניסה למערת החריטון, שחקני 
תה  פינת  הישרדות,   סדנת  מתופפים,  מעגל   - אלדד  בכפר  ועוד.  מדריכים  רחוב, 
פינת  מתנפחים,  למשפחות-  הפנינג  בסגנון  נוקדים  סוסים.  על  לרכיבה  ואפשרות 

ליטוף, הצגה לילדים. בשדה בר- מתחם אוכל לכל המשפחה. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל,  בין השעות 10:00 - 16:30
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בואו לחגוג חירות

בשומרון

עמק דותן גן לאומי סבסטיה

לפרטים נוספים על אירועי פסח, ניתן לפנות למוקד תיירות שומרון: 1-700-700-106 שלוחה 4
www.tourshomron.org.il או 

יחכו  המועד  חול  ימי  כל  במהלך 
למטיילים הרבים בתחנות המידע בכל 
מגוון  שיציעו  מדריכים  השומרון  רחבי 
שונות,  קושי  בדרגות  טיול  אפשרויות 
ללא תשלום וללא הרשמה מראש. כך, 
לבחור  הוא  למטיילים  שיישאר  מה  כל 
בהתאמה  לטיול  ולצאת  המסלול  את 

אישית בשומרון הירוק!
 | המדינה"  של  "המרפסת  פסטיבל 

פדואל
פדואל  במערב  לכם  מחכה  המועד  בחול 
לכל  חינמיים  סיורים  שכולל  ענק  פסטיבל 
המשפחה לדיר קלעה, עפיפוניאדה צבעונית, 
סדנאות יצירה בירוק ובסוף גם הופעה מיוחדת 

של אודי דוידי. 
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. כניסה בתשלום. 

חגיגת אביב במבוא דותן | מבוא דותן
נייד  פארק  לונה  דותן,  ותל  יוסף  לבור  טיול 
מטוסים,  קרוסלת  פיראטים,  ספינת  הכולל: 
ועמדות  משחק  ושולחנות  ענק,  סימולטור 
מולטימדיה, הופעה מרכזית של איש הבובות 
דולמן, פינת חי וליטוף, מעגל מתופפים, מאייר 

דיוקנאות, יצירה בירוק ועוד. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל, בין השעות 

9:00 - 15:00. ללא תשלום. 

הפנינג בנופי נחמיה | נופי נחמיה
מופע   – החלומות"  "ניידת  של  הופעה 
פינת  מאיר,  מערוץ  יונתן  של  אקרובטיקה 
אקססוריז  דוכני  טיפוס,  קיר  יצירות,  ליטוף, 
דוכני  השומרון,  אמני  מתוצרת  ותכשיטים 
פינות  רחוב,  שחקני  בליווי  בישוב  סיורים  מזון 

מוצלות לפיקניק ועוד. 
25 באפריל, בין השעות  י"ז בניסן  ב' חוה"מ, 

11:00 - 17:00. בתשלום.

יריד איכרים | גבעות עולם
ואמני  השומרון  תוצרת  מיטב  של  דוכנים 
פוני,  סוסי  על  רכיבה  גם:  במקום  השומרון. 
פרחים,  פסיפס,  סדנת  טבעית,  קוסמטיקה 
עציצים וצמחי תבלין, יינות, כלי קרמיקה ומוצר 
חלב עזים אורגני, ביצים אורגניות, ודוכני מזון. 

ישנו מקום לקיים פיקניק עם כל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה חופשית.

גן לאומי הר   | והיסטוריה  רחוב  שחקני 
גריזים

ויחד  טובה  בחברה  גריזים  להר  לרגל  עליה 
"תיאטרון  שחקני  של  מקראיות,  דמויות  שלל 
שעות  כל  במשך  תתקיים  בנוסף,  מקום". 
בתשלום  עפיפונים  להכנת  סדנא  הפעילות 

סמלי.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל. הכניסה בתשלום.

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
ביקור מודרך בגן סיפורי התנ"ך בשעות הערב. 
ביקור הכולל את תעתיק המשכן היחידי בארץ 
וכולל  בתנ"ך  הכתובים  בממדים  כליו  שכל 
סיור  של  אמתית  חוויה   – ותנועה  אור  מיצג 
למודי וערכי. סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ 

המותאם לכל המשפחה. 
ערב  ארוחת  גם  שכולל  ערב  ביקור  חדש! 
ולשאר  לפסח  )כשר  ועוגה  קפה  או  קלילה 

ימות השנה(. 
לביקורי  פתוח  הגן  יהיה  פסח  המועד  בחול 
וד' חוה"מ, ט"ז  יומיים בלבד: א'  הקהל למשך 
וי"ט בניסן 24 ו-27 באפריל, בין השעות 9:00 - 

15:00 וסיורי ערב בין השעות 18:00 – 20:00.
לפרטים  מראש.  ובהרשמה  בתשלום 

והרשמה: 052-3985898 

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

כביר נצפים הרי השומרון.

חרבת סמארה
חרבת סמארה הוא למעשה חורבה של ישוב 
התקופה  מן  שרידים  על  הבנויה  שומרוני, 
מרשימים  ממצאים  מספר  המשמר  הרומית, 

שביניהם בעלי סממנים "שומרוניים".
יער ריחן

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

כשמורה ביהודה ושומרון.

הפסח עולים לסבסטיה!
40 שנה לאחר פריצת ההתיישבות היהודית 
בשומרון, ולקראת הקמת מוזיאון התיישבות 
שיערך  מיוחד  באירוע  יוצגו  בשומרון,  חדש 
חוה"מ,  בג'  בסבסטיה  הרכבת  בתחנת 
מתולדות  פריטים  באפריל,   26 ניסן  י"ח 

ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון.
לצד קטעי וידאו נדירים מהעליות לסבסטיה, 
תערוכה  תוצג  רבים,  ומסמכים  תמונות 
ייחודית על מורשת צפון השומרון בה ייחשפו 
פריטים מארכיונו של האלוף משה )בריל( בר 
כוכבא ז"ל אשר פיקד על הקרב המפורסם 
בעמק דותן ושחרור צפון השומרון במלחמת 
ששת הימים, ויוצג סיפורו האישי. זאת בצד 
הצצה אל סיפור הקמתם וחייהם של ישובי 
הרכזים  פנקסי  יוצגו  כן  כמו  השומרון.  צפון 
גוש  מראשי  ז"ל,  חזני  יהודה  הרב  של 
של  המתנחלים"  "מחנה  וישוחזר  אמונים, 

גרעין אלון מורה.
האזורית  המועצה  מארגנת  האירוע  את 
ותצוגת  תחילה",  "חומש  עם  יחד  שומרון 
בשיתוף  מוצגת  השומרון  צפון  מורשת 
השומרון.  וצפון  קטיף  גוש  למורשת  המרכז 
במתחם  יערך  השונות,  לתצוגות  במקביל 
המוני  הפנינג  סבסטיה  של  הרכבת  תחנת 
ויתקיימו הפעלות ייחודיות. לראשונה יתקיים 
טיול ריינג'רים על מסילת הרכבת הטורקית, 
סדנאות יצירה, וסיורים מודרכים בידי ותיקי 
ישיבה  פינות  אוכל,  דוכני  לצד  ההתיישבות, 

ומתנפחים לילדים.

בואו לחגוג חירות

בגוש עציון

חוות ארץ האייליםהרודיון

מרכז המבקרים של מכון צומת 
| אלון שבות

מכון  של  המבקרים  במרכז  וסיור  ביקור 
הלכתיים  פתרונות  למציאת  הדואג  צומת, 
המבקרים  במרכז  בחיינו.  יומיומיות  לבעיות 
המכון  לעבודת  מתוודעים  התיירים  החדשני, 
ואף מתנסים בשימוש בתוצרים השונים שלו. 
במרכז  סיורים  במקום  יתקיימו  החג  במהלך 
מתנפחים  שעה,  חצי  כל  הרצאות  המבקרים, 
וסדנאות 'מהנדסים צעירים'. במקום יפתח גם 
ג'ימבורי עשיר לפעוטות המאפשר בילוי מהנה 

לכל המשפחה.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 10:00 - 18:00.
בתשלום. לפרטים נוספים: 02-9932111

שמורת עוז וגאון
שהוסדרה  עציון  גוש  צומת  מעל  יער  חורשת 
וטופחה על ידי מתנדבים לזכר שלושת הנערים 
הי"ד. השמורה מותאמת לפיקניקים ועל האש 
ובה גם מספר מתקנים שעשועים לילדים. בימי 
החג המקום יהיה פתוח למבקרים ויתקיימו בו 
מגוון פעילויות: קיר טיפוס, אומגה, גשר חבלים, 

מצה פיצה ועוד.
 27  –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א' 

באפריל, בין השעות 11:00 - 17:00.
הפעילויות בתשלום. 

לפרטים: 050-7161818

ספר  בית   | המטמון  את  חפש 
שדה כפר עציון

אירועים  בעקבות  המשפחה  לכל  משחק 
מתולדות עמינו בגוש עציון. המשתתפים יקבלו 
כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות ויצאו למסע 
בזמן ויעקבו אחר אירועים מתולדות עמנו אשר 
בכל  ההיסטוריה.  לאורך  עציון  בגוש  אירעו 
תחנה אליה יגיעו יחכה למשתתפים רמז אשר 
הקשור  האירוע  מהו  לגלות  יצטרכו  בעזרתו 

למקום ומהי התקופה בה אירע. 
א' – ד' חוה"מ, ט"ז – י"ט בניסן 24 – 27 באפריל, 
 11:00 השעות  בין  עגולה  שעה  בכל  הזנקה 
17:00-. ה' חוה"מ , כ' בניסן 28 באפריל, הזנקה 
בכל שעה עגולה בין השעות 10:00 - 13:00. 

הרשמה חובה. לפרטים: 02-9935133

חוות קשואלה | יער הל"ה
לאחרונה  שנפתחה  ומשפחתית  ביתית  חווה 
בחאן  יער.  פירות  וחממות  צאן  עדר  ומגדלת 
קשואלה מגוון אפשריות לינה - מתחם קמפינג 
לאוהלים בהקמה עצמית, אוהלי אירוח גדולים 

ואוהלים אינדיאנים קסומים.
בתשלום, לפרטים: 052-5456075

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
האומגה  את  הכולל  אתגרי  ופארק  בר  חי 
נדנדת  טיפוס,  קירות  בארץ,  ביותר  הארוכה 
המשפחה.  לכל  אטרקציות  מגוון  ועוד   360

במקום יופעל מזנון כשר לפסח.
פתוחים בכל ימי החג בין השעות 9:00 - 17:30. 

בתשלום. לפרטים נוספים: 050-5388705

טרקטורוני גוש עציון
טיולי שטח מודרכים באזור גוש עציון, באתרים, 
שעה  שעה,  של  באורך  ובמעיינות  הנופים  בין 
וחצי ושעתיים לבחירתכם, על גבי טרקטורונים 
זוגיים או משפחתיים במגוון מסלולים הכוללים 
גבי  על  הסיורים  ולתצפיות.  להסברים  עצירה 
ויוצאים  עצמאית  בנהיגה  הינם  הטרקטורונים 

מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד. 
כל ימי חול המועד בין השעות 7:00 - 21:00 

בתשלום ובתיאום מראש. 
לפרטים: 054-5753333

הרודיון
מי  לגלות  תוכלו  הורדוס  המלך  של  בארמונו 
היהודים  מלך  משוגע?  או  גאון  הורדוס,  היה 
את   ולשמוע  לראות  בואו  הרומאים?  עבד  או 
ולחזות  הבנאי'  'המלך  של  המרתק  סיפורו 
שחקני  עם  הורדוס  למלך  שכאלה"  ב"חיים 
המלך  עם  אתכם  שיפגישו  מקום"  "תיאטרון 
אל  ומצחיק  ססגוני  במסע  מעברו  ודמויות 

העבר. 
 –  24 בניסן  י"ט   – ט"ז  חוה"מ,  ד'   – א'  בימים 
עגולה  שעה  בכל  יצאו  סיורים  באפריל.   27
יתקיימו  הצגות   ,-17:00  10:00 השעות  בין 

בשעות 10:30, 12:30 ו-14:30.
הכניסה בתשלום. לפרטים: 02-9933863

טיולי בית ספר שדה כפר עציון 
כפר  שדה  ספר  בית  יקיים  המועד  חול  בכל 
המשפחה:  לכל  טיולים  של  רחב  מגוון  עציון 
לכת.  ומטיבי  למשפחות  פרטים,  ברכבים 

במקום גם אפשרויות לינה ואירוח. 
פרטים באתר בית ספר שדה כפר עציון:

www.k-etzion.co.il

www.etzionyour.org.il 02-9933863 ,לפרטים נוספים: תיירות גוש עציון

יתקיימו  במסגרתו  ענקי  לפסטיבל  אתכם  מזמין  ההרודיון  שסביב  הישובים  גוש 
פעילויות מיוחדות במספר מוקדים בגוש ההרודיון: בתקוע - יציאה למסלול חוויתי 
בנחל תקוע, במהלך המסלול ייהנו הצועדים מנגנים, כניסה למערת החריטון, שחקני 
תה  פינת  הישרדות,   סדנת  מתופפים,  מעגל   - אלדד  בכפר  ועוד.  מדריכים  רחוב, 
פינת  מתנפחים,  למשפחות-  הפנינג  בסגנון  נוקדים  סוסים.  על  לרכיבה  ואפשרות 

ליטוף, הצגה לילדים. בשדה בר- מתחם אוכל לכל המשפחה. 
ג' חוה"מ, י"ח בניסן 26 באפריל,  בין השעות 10:00 - 16:30

המשך דבר תורה מעמוד השער

ולדחותה לזמן אחר )ולבטא בכך שאין היא חשובה בעיניו כל כך, ושיש 
אמרתך  על  אנכי  "שש   – המלך  דוד  וכדברי  ממנה(.  חשובים  דברים 
ש"בני  אף  מצאנו  ואכן,  למצוות".  מקדימין  ו"זריזין  רב",  שלל  כמוצא 

חבורה )שנימנו על הפסח( זריזין הן".
הזריזות היא אכן תולדה של הזדהות והתלהבות, אך יש בה אף מימד 
מסויים של... ילדותיות. שהרי, האדם המבוגר והמכובד מתנהל לאיטו, 
בשיקול דעת ובכבדות, ולא אץ ומזדרז, מפזז ומכרכר. ואמנם – "אפילו 
כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה 
והזקן? ושמא אפשר  יספרו החכם  ולמי  ביציאת מצרים".  עלינו לספר 

לומר "והגדת לבנך" - לילד הקטן שבך.
בכולנו יש עדיין מעין ילד קטן, שעדיין אוהב להתלהב ולהזדרז. שיכול 
ורק מתוך כך להיפתח  גם לשאול מחדש שוב ושוב את כל הקושיות, 

לתום  חוזרים  הזמן שאנו  הוא  פסח  חדשות.  גם תשובות  לקבל  באמת 
ילדות, להתחלה חדשה. לאמונה ואהבה המקלקלות את השורה.

ושמרתם את המצות

הירִדן בבֱקעת

הירִדן בֱקעת מבֱקרים מרכז

1974משנת

והפעֹלות חיִדונים / וטעמים יצירה סִדנאות / בשטח סיורים

ניסן, י"ז-י"ח שני-שֹלישי, 25-26.4ימים
18:00ועִד9:00מ-

15/ 3 מגיֹל ֹלמשפחה70ֹלמשתתף &

055-6641541ֹלפרטים:

פסח פסחחוגגים חוגגים

הצטרפו לקהילה דתית, מגוונת וייחודית, בישוב חדש ויפהפה,
24 דקות מתל אביב.

03-6500505

עכשיו בלשם: 

8 מגרשי בנה ביתך למסירה מיידית

תמיד חלמת לבנות לעצמך 

בית יוצא דופן?



יש”ע שלנו  16

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
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nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
 052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: מירי צחי, שלום גולדמן, ד"ר דניאל גוטליב, תמיר אורבאום, שחר כהן, יפתח שביט, 
פני אלימלך, מ"א מגילות ים המלח, לישי פליישר, מרכז סיור ולימוד סוסיא, סוסיא הקדומה, 

יאיר אלמקייס, מרכז קטיף, תיירות שומרון, קובי הראתי 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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

להיכנס הביתה שר החקלאות חה"כ אורי אריאל 
וחה"כ שולי מועלם ובצלאל סמוטריץ' קיימו השבוע 
סיור בקריית ארבע חברון בהדרכת עמותת "הרחיבי 
מקום אהלך" להכרת הנכסים היהודים החדשים 
. בפתיחת הסיור פגשו  1 שנגאלו בעיר האבות 
המשתתפים את ראש מועצת קריית ארבע חברון 
מלאכי לוינגר, לאחריו המשיכו לסיור בבית השלום 
קב"ט  מפי  נרחבת  סקירה  קיבלו  הבניין  גג  ועל 
המועצה אייל גלמן. בהמשך הסיור ביקרה הקבוצה 
מחוץ לבתים שנרכשו אך טרם אוכלסו, כאשר גולת 
הכותרת של הסיור היו שני הבתים האחרונים אשר 
זה לא מכבר היו בכותרות - בית רחל ובית לאה 

הנמצאים בסמיכות למערת המכפלה. 
כמה אהבה אירוע מרגש התקיים השבוע במועצה 
האזורית הר חברון, כאשר כ-150 בנות הגיעו לערב 
חיבוק ואהבה לבנותיה של דפנה מאיר הי"ד - נעה 
ואהבה. במהלך האירוע יצרו בסדנת 'יוצרים אהבה', 
הסתובבו בתערוכת הציורים בסימן 'אהבה' לזכר 
דפנה ולאחר מכן התכנסו להופעה מוזיקלית מיוחדת 
ומרגשת של האחים כלטוב שהתפרסמו בתכנית בית 
ספר למוזיקה. נשאו דברים: ראש המועצה יוחאי דמרי, 
בעלה של דפנה נתן מאיר, אוצרת התערוכה ומפיקת 
הערב נורית גזית, ואומנית התערוכה עדינה דילמוני 
. לקראת האירוע שלחו נשיא המדינה ראובן ריבלין  2

והזמר יהורם גאון ברכה אישית עבור נעה ואהבה.

לעשות נחת רוח ביום חמישי שעבר קיימו 'נופשון 
שומרון' מבית ישיבת ההסדר קרני שומרון מופע 
התרמה עם הזמרים שולי רנד ואופיר חיים ובהנחייתו 
. פרויקט "נופשון שומרון" מסייע  3 של מתן צור 
לילדים אוטיסטים, נכים ובעלי מוגבלות ומארח אותם 
בשבתות יחד עם תלמידי ישיבת ההסדר בקרני 
שומרון ומתנדבים מכל רחבי הארץ ובכך מאפשר 
רנד  שולי  הזמר  בשבתות.  לנוח  הילדים  להורי 
שהתרגש מהמעמד שיתף את הקהל והמתנדבים 
שיש לו אחות ובן בעלי צרכים מיוחדים ואמר: "אין 
לכם מושג כמה נחת רוח אתם עושים גם בשמיים 
וגם להורים ברגע שאתם משחררים קצת. זוהי זכות 

גדולה. אשריכם ואשרי חלקכם". 
בתקצוב של משרד הביטחון  משדרגים ביטחון 
חולקו לישובי גוש עציון 9 רכבי ביטחון חדשים. ראש 
המועצה דוידי פרל הודה למשרד הביטחון, לסגן 
השר חה"כ הרב אלי בן דהן, ולעמיקם סבירסקי 
שללא מאמציהם ועזרתם של רבים נוספים לא היה 

מתאפשר השדרוג.
בית"ר  הכדורגל  קבוצת  כוכבי  קדומים  בית”ר 
ירושלים בעבר ובהווה הגיעו השבוע ליישוב עפרה 
שבבנימין, במסגרת טורניר הסטריטגול אותו ארגנה 
מחלקת הספורט במתנ"ס בנימין, המתקיים זו השנה 
. גם השנה התקיים האירוע  4 השנייה ברציפות 
בישוב עפרה הודות לעזרת הישוב ויעל כהן מנהלת 

המתנ"ס. כוכבי בית"ר אבירם ברוכיאן, אלעד גבאי 
ועידן טל אמרו בסיום כי הם שמחו להגיע ולשמח 
את האוהדים הרבים. "נשמח לבוא לכאן כל שנה 
בשביל לשמח את הילדים. האמת, זה עשה טוב יותר 

לנו אפילו מאשר להם".
גדלים במגדלים ערב חווייתי מיוחד נערך השבוע 
מגדלים  הצומח  בישוב  ולמתעניינים  לרוכשים 
בפני  אנדרדוס  חבורת  הופיעה  בו  שבשומרון, 
. את הערב יזמה  5 עשרות רוכשים ומתעניינים 
והפיקה חברת "אריאל יזמות", בראשות המנכ"ל 
זאביק יעקובוביץ', אשר בונה, בין היתר, פרויקטים 
חדשים ביישובים ענב ומגדלים. במהלך הערב דיבר 
יעקובוביץ' בפני הקהל הרב שגדש את המועדון 
בישוב מגדלים, סיפר על הפרויקט ועל הבניה בישוב 
וביהודה ושומרון והבטיח: "נמשיך לבנות את יהודה 

ושומרון למען הזוגות הצעירים". 
ביום שישי שעבר נפתח במועצה  משחק ילדים 
בשומרון.  הראשון  הגי'מבורי  קדומים  המקומית 
באירוע הפתיחה השתתפו מאות מילדי קדומים 
והוריהם וגם רב הישוב הרב צבי פרבשטיין, שהגיע עם 
ילדיו ונכדיו ליהנות מהמקום. ראש המועצה חננאל 
דורני, ברך את קהילת קדומים ואת אסתי בוקובסקי, 
מנהלת מחלקת התרבות שיזמה וליוותה את הקמת 

הפרויקט.
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