
1  יש”ע שלנו 

אחר אווירת היראה של ימי ראש השנה ל
מתחילים  הסוכות  בחג  הכיפורים,  ויום 
קשר  כאן  יש  תשרי.  חודש  של  השמחה  ימי 
לכאורה:  המנוגדים  אלו,  מועדים  בין  עמוק 
בספרי החסידות מתבאר שכל מה שיש בראש 
הסוכות,  בחג  יש  הכיפורים,  וביום  השנה 
הנוראים  בימים  שהיו  שדברים  הוא  וההבדל 
ומוסתרים,  חבויים  כלומר,  “בכסה”,  בבחינת 

מתגלים לעין כול בחג הסוכות - “יום חגנו”.
העניינים  באחד  ביטוי  לידי  בא  זה  דבר 
הכיפורים  ויום  השנה  ראש  של  המיוחדים 
זה קיים  - האחדות של כל עם ישראל. עניין 
בחג  ואילו  ובהעלם,  בהסתר  הנוראים  בימים 

הסוכות הוא מופיע בצורה גלויה וברורה. 
נובעת  ישראל  עם  אחדות  כי  להדגיש  חשוב 

מאחדות ה’. אחדות ישראל היא מפני ש”שורש 
וכשם  אחד”,  “בה’  ישראל  עם  של  נפשם” 
שונים,  מפרטים  מורכב  ואינו  אחד  שהקב”ה 
זה,  לפי  אחד”.  “גוף  הם  ישראל  כל  גם  כך 
ניתן לומר שכאשר נוצר חיבור עמוק ומהותי 
בישראל מתגלית בעולם אחדות ה’, או במילים 
אחרות, החיבור הוא הוא התגלמות של אחדות 

ה’.
כל  נגלית אצל  וביום הכיפורים  בראש השנה 
יהודי הנקודה היהודית העמוקה ששווה אצל 
של  זה  בפן  אולם  לכולם.  ומשותפת  כולם 
אחדות בימים הנוראים, אמנם נחשפת הנקודה 
ישראל,  עם  חלקי  לכל  המשותפת  הפנימית 
נמצאים  שכולם  בכך  הוא  האחדות  אופן  אך 

בהתרוממות מעל המחלק והמפריד. 

על המועד - סוכות

שימו לב לערבה
הרב שמואל ליפשיץ
מראשי עמותת יד לאחים

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  498
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   49  | תשע"ז  תשרי 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:39 17:42 חברון 18:42 17:26 ירושלים
18:41 17:44 שכם 18:43 17:46 תל אביב
18:44 17:38 באר שבע 18:42 חיפה 17:36

זמני השבת

שלנו
498

המשך בעמוד 15

www.goyatir.co.ilלתוכנית המלאה: אשכולות1599-57-57-58
פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית החברה לפיתוח דרום הר חברון )תשמ“ו( בע“מ

חוה“מ סוכות ט“ז-י“ח בתשרי 18-20/10 | 10.00-17.00

פותרים את התעלומהאנדרלמוסי 

עיירה הקדומה
ב

בסוסיאה

 תשובה ציונית הולמת
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט הניח השבוע אבן פינה לשכונות חדשות בקדומים ובעמנואל 

)בתמונה עם ראש המועצה המקומית עזרא גרשי(.

מוסף טיולים מצורף <<
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ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל
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מנחה: יוסי בן עטר

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  | הכנסת אורחים חברון  

HEBRON
FUND

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

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

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

המאסטרו

SHUKY שוקי

עמי כהן
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שלישי רביעי

חיים ישראל מרדכי בן דוד

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שידור חי

רביעי ב׳ דחוה״מ י״ז תשרי 19.10 שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי
ענק הזמר החסידי העולמי

הקדימו והרשמו
www.2hebron.co.il

עקיבא מרגליותדב קארפ

בסוכות
בחברון

שמחים
גדול הזמר המזרחי חסידי

בני פרידמן
הזמר המפורסם מארה״ב

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 5 ומעלה. 

 *052-7662780 ביתר   •  *10:45 הצלחה  סופר  שמש  בית   •  *02-9965333 אגד  קווי  ע״ב  שבע  באר   •  *10:00 חדשה  מרכזית  תחנה  אשדוד  הבאים:  מהמקומות  ייצאו  חובה  בהרשמה  בתשלום   הסעות 
ההסעה   054-8451133 יבניאל    - מגדל   - טבריה   • המארגן  באחריות  ההסעה   052-7640001 חיפה   • ירושלים  טיול  כולל  שלישי  יום   •  054-5467415 חדרה    •  *10:00 דובק  ליד  עקיבא  רבי  רח’  ברק  בני 
 8:30 המרכזית  התחנה  ליד  פינסקר,  רח’  נתניה   • המארגון  באחריות  ההסעה   *054-8451133 יוקנעם   - עלית  נצרת    •   *11:00 מנחם  בית  חב״ד  כפר   •  *050-6617366 חסידים  כפר   - טבעון   • המארגן   באחריות 
  054-8035448 קריות   • המארגן*  באחריות  ההסעה   054-8451133 חב”ד  קרית  צפת    •  *10:00 העירייה  רחבת  תקוה  פתח   • המארגן*  באחריות  ההסעה   054-8451133 עפולה   • האתר*  דרך  או   053-7740626
רכסים  •  *10:00 יעקב  פינת  הרצל  רחובות   •   *050-8613146  10:00 לציון  ראשון   •  *055-6650717  ,055-6634825  10:00 חב”ד  הכנסת  בית  מלאכי  קרית   •  *050-6617366 אתא  קרית   *04-8735448 

050-6617366* • רעננה יד לבנים 10:00* • תל אביב 050-7500601 דרך הכותל וקבר רחל ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 

 מרכז מבקרים
ומיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

סוכה במקום
פתוח

בדרך למערת המכפלה עוצרים בקרית ארבע!
פסטיבל חגיגי • עמדות הפעלה ויצירה לכל המשפחה •  כניסה חופשית • סוכה במקום • 

עמדות טעימה וחשיפה של תוצרת מקומית

בקרית ארבע  חברוןפסטיבל האסיף
14:00-18:00יום שלישי א' דחוה"מ  18/10

קרית ארבע
חברון

תפילת קרליבך
עם הזמר שלמה כץ

רביעי יז׳ תשרי | 8:45

א׳ ו-ב׳ ד חוה״מ סוכות

הפעלות לילדים
סיורים חינם באתרי חברון

הכניסה למתחם הפעלות הילדים בתשלום בלבד

בס״ד

היישוב היהודי

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

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪
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SHUKY שוקי
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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 5 ומעלה. 

 *052-7662780 ביתר   •  *10:45 הצלחה  סופר  שמש  בית   •  *02-9965333 אגד  קווי  ע״ב  שבע  באר   •  *10:00 חדשה  מרכזית  תחנה  אשדוד  הבאים:  מהמקומות  ייצאו  חובה  בהרשמה  בתשלום   הסעות 
ההסעה   054-8451133 יבניאל    - מגדל   - טבריה   • המארגן  באחריות  ההסעה   052-7640001 חיפה   • ירושלים  טיול  כולל  שלישי  יום   •  054-5467415 חדרה    •  *10:00 דובק  ליד  עקיבא  רבי  רח’  ברק  בני 
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רכסים  •  *10:00 יעקב  פינת  הרצל  רחובות   •   *050-8613146  10:00 לציון  ראשון   •  *055-6650717  ,055-6634825  10:00 חב”ד  הכנסת  בית  מלאכי  קרית   •  *050-6617366 אתא  קרית   *04-8735448 

050-6617366* • רעננה יד לבנים 10:00* • תל אביב 050-7500601 דרך הכותל וקבר רחל ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 
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אתר שילה הקדומה | שילה
לסיור  ויצא  תנ"כית  תלבושת  יקבל  בסוכות  לאתר  שמגיע  מבקר  כל 

באתר. דרך הרחוב העתיק בשביל הממצאים היסטוריים, בו יחכו שחקני 

רחוב ונגנים אל עבר מיצג מולטימדיה מרהיב ב"מגדל הרואה". המיצג 

המלאכות  ברחוב  הקדומה.  בשילה  המשכן  סביב  החיים  את  ממחיש 

חוטי  צביעת  הטוויה,  האריגה,  מלאכת  על  האומנית  תסביר  הקדומות 

הצמר והקליעה. ניתן גם ליהנות מפינת ליטוף ומה"שילהדודס" - מתחם 

משחקים לילדים בנושא המשכן. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 

20 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 18:00 בתשלום. לפרטים: 02-5789111

ראשית ירושלים | מרכז מבקרים בנבי סמואל
חנה,  במעיין  שכשוך  סמואל,  נבי  הלאומי  בגן  המשפחה  לכל  סיור 

תצפית 360 אל הרי ירושלים ובמת בנימין וסרט מקורי על חיי שמואל 

הנביא. משך הסיור כשעתיים וחצי. יש להגיע עם נעלי הליכה סגורות, 

כובע ומים. הטיול לא מתאים לעגלות.בימי חוה"מ סוכות. שעות יציאת 

הסיורים: 10:30, 13:30 ו-16:30.בתשלום. לפרטים: 02-6264488

חוות עמק איילון | מבוא חורון
הפנינג לכל המשפחה, שפע של אטרקציות: סדנת אילוף כלבים ומופעי 

כלבנות, מטווח פיינטבול, מתנפחי ענק, חדר תלת מימד לצילום חווייתי 

וקשת,  בחץ  ירי  משחק,  שולחנות  הרך,  לגיל  ג'ימבורי  פינת  ולמזכרת, 

טיולי רכיבה על גמלים, מתחם קרבות פיינטבול ועוד. בימי חוה"מ סוכות, 

בין השעות 9:00 - 18:00. בתשלום. לפרטים: 08-9470898

ארץ בראשית | אלון
בחווה  קדום  עברי  אירוח  חוויית  אבינו.  אברהם  של  באוהלו  אירוח 
המשחזרת את התקופה המקראית. אפשר לרכוב על גמלים ומתקיימות 

מגוון סדנאות. הפעילות מותאמת לקבוצות של 15 איש ומעלה. 
בתשלום. בתיאום מראש: 02-9974477

מרכז המבקרים נחלת בנימין | יקב פסגות
הרחב  הקהל  את  מזמין  פסגות  שביקב  בנימין  נחלת  המבקרים  מרכז 
הפעילות  סוכות.  חוה"מ  במהלך  ומגוונת  ייחודית  משפחתית  לפעילות 
במיצגים  צפייה  מודרכים,  סיורים  כוללת  ולילדים,  להורים  מיועדת 
שבמרכז המבקרים, סדנאות לילדים, הכרת סיפור התנ"ך והיין מימי קדם 
ועד היום, הסבר על תהליך ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך 
איכותי  יין  וטעימות  חדשני  מיצג  באמצעות  הייצור  לשלב  ועד  הבציר 

תוצרת יקב פסגות.
שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 9:30 - 
15:30. שישי וערב חג, י"ט וכ"א 21 ו-23 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 13:00.

www.n-binyamin.co.il בתשלום. לפרטים נוספים 02-9979333 או

הכפר העברי הקדום | פסגות
בין שרידי כפר עברי עתיק ביישוב פסגות תתקיים הדרכה שתעבור גם 
במערת בית הבד, המקווה הציבורי הבמה הגדולה. במהלך הסיור אפשר 
ליהנות מתצפית לעבר "המצפה"- עירו של שמואל הנביא והרי בנימין 
בין  סוכות,  חוה"מ  בימי  חופשית.  הכניסה  פתוח.  הכפר  מעיין  וירושלים. 

השעות 10:00 - 13:00 בכל שעה עגולה. לפרטים: 052-7710465

לינת שטח בחאן ארץ המרדפים | אלון
למטיילים המעוניינים ללון באזור שבין ירושלים וים המלח ולחוות את 
החג  בימי  פתוח  בראשית"  ארץ  "חאן  כוכבים,  סוף  ואין  המדבר  שקט 
אוהלים,  להקמת  ונעים  מסודר  מקום  עם  חווייתית  שטח  לינת  ומציע 
שירותים ומקלחות אקולוגים אוהל גדול לקבוצות וכמובן הכוונה וייעוץ 

לטיולים באזור. סוכה במקום. בתשלום. בתיאום מראש: 054-5293439

עולים לרגל בשילה הקדומה

טיולי טרקטורונים בבנימין

מגלים את יהודה ושומרון
תשע״ז

בסוכות

התנ"ך,  סיפורי  את  מספר  חול  גרגר  כל  בו  בנימין,  בחבל 
המשפחה  עם  יחד  סוכות  המועד  בחול  לבלות  אפשר 
לצד  התנ"ך.  גיבורי  ארץ  של  והמעיינות  הטבע  באתרי 
סיורים מודרכים, שחקני רחוב ונגנים ניתן ליהנות גם מסיור 
בעיר  קדומות  במלאכות  והתנסות  תנ"כיות  בתלבושות 
מגוון  ביקבים,  סיור  וטומקארים,  ריינג'רים  טיולי  המשכן, 
סדנאות יצירה לילדים, חליבה והאכלת צאן, ביקור במפעל 

סבונים ייחודי, הפנינג היסטורי בסיום מרתון התנ"ך ועוד.

שטח  לינות  מפנקות,  אירוח  ויחידות  צימרים  של  מגוון 
הפייסבוק  בדף  הפרטים  כל  באזור  הסעדה  ומקומות 

"תיירות חבל בנימין", בטלפון 02-5477754 

www.gobinyamin.org.il ובאתר

מרתון התנ"ך ה-2
ריצת  את  ישחזר  אשר  ה-2,  התנ"ך  מרתון  ייערך  סוכות  המועד  בחול 
שילה,  אל  בנימין  איש  של  הריצה   - בהיסטוריה  הראשונה  המרתון 
המוזכרת בתנ"ך בספר שמואל א'. במרתון יתקיימו מספר מקצים, החל 
ק"מ.   5 ומקצה  ק"מ   15 מקצה  מרתון,  חצי  ק"מ(,   42.2( מלא  ממרתון 
בסיום המרתון יתקיים הפנינג היסטוריה וספורט לכל המשפחה בשילה 
 21 בתשרי  י"ט  שישי,  ביום  ארי.  בן  חנן  של  הופעה  עם  יחד  הקדומה 

באוקטובר. ההפנינג ללא תשלום. 
biblemarathon.co.il :המרתון בתשלום ובהרשמה מראש

גבעת היקבים
במהלך החג יתקיימו בכל שעה עגולה סיורים מודרכים לכל המשפחה 
עם  המקרא  מתקופת  כפר  היקבים,  גבעת  אל  ושחקנים  נגנים  בליווי 
מערכת יקבים תת קרקעית מרשימה בה ניתן לזחול במערכות המסתור 
וליהנות מתצפית "מגדל לים התיכון" מאשקלון ועד נתניה. ניתן להמשיך 
כדי  במסלול הליכה קצר עד למעיין טלמון. מומלץ להצטייד בפנסים 

להעצים את החוויה מתחת לקרקע. הכניסה חופשית.

אתר חלום יעקב | בית אל
סיורים מודרכים באתר חלום יעקב בבית אל: בשעה 10:00 בהדרכת יעל 
בן ישר, בשעה 12:00 בהדרכת ד"ר חגי בן ארצי, בשעה 14:00 בהדרכת 
ד"ר חגי בן ארצי – באנגלית, בשעה 16:00 בהדרכת יעל בן ישר. משך 
הסיור כשעה וחצי. בשעות 11:30, 13:30 ו-15:30 ייערך סיור בכרמי יקב 

בית אל, עם הגברת נינה מן. יום שלישי, י"ז בתשרי 18 באוקטובר.
ללא תשלום. לפרטים: 054-7240935

הנחת אבן פינה למכינת 'בני דוד' | עלי
בחול המועד סוכות תתקיים הנחת אבן פינה לבית המדרש והכיתות של 
המכינה הקדם צבאית בעלי יחד עם הכנסת ספר תורה לזכרו של סגן 
האותיות  כתיבת  סיום  יתקיים   13:30 למכינה. בשעה  הי"ד  גולדין  הדר 
בסוכתו של הרב סדן ולאחר מכן, יוכנס הספר לבית המדרש בתהלוכה 
וריקודים. האירוע יתקיים בליוויו המוזיקלי של ישי ריבו. בשעה 16:00 
תתקיים הנחת אבן הפינה. יום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר. הכניסה 

חופשית. לפרטים: 02-9407888

פעילות מדעית בכרם המחקרי | דרך נוף הכרמים
במתחם הכרם המחקרי של מו"פ אזורי שומרון ובקעת הירדן, שנמצאת 
על דרך נוף הכרמים, סמוך ליישוב קידה, יהיו שלל תחנות עם פעילויות 
ועוד. בכל  כימיה  ביולוגיה,  נושאים מדעיים: טכנולוגיה, סביבה,  בשלל 
כניסה  המטאורולוגיה,  תחנת  בנושא:  הקשורה  יצירה  תהיה  תחנה 

לבונקר מדעי ועוד. הכניסה חופשית.

בנימין

של המבקר בלבד. 
שויות המקומיות וחברות התיירות, ביקור בהן הינו באחריותו 

של הר
התוכן המפורסם בעמודי מוסף זה הינו באחריותם 

שהיא לטיב ו/או לתוכן הפעילות. 
ש"ע אינה אחראית בכל צורה 

מועצת י

ייערך פסטיבל בנחל הכולל פעילות בשמורת  בחול המועד סוכות 

בנחל,  הופעות  הפעילויות:  בין  המתנ"ס.  וברחבת  קנה  נחל  הטבע 

אוזניות  לילדים, מסיבת  הצגות  ברחבת המתנ"ס  ופעילות  הופעות 

לנוער, אליפות השומרון בשחייה, מרתון סטנדאפ ועוד.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

www.karneishomron.co.il ללא תשלום. לפרטים: 09-7920201 או

קרני שומרון
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אתר שילה הקדומה | שילה
לסיור  ויצא  תנ"כית  תלבושת  יקבל  בסוכות  לאתר  שמגיע  מבקר  כל 

באתר. דרך הרחוב העתיק בשביל הממצאים היסטוריים, בו יחכו שחקני 

רחוב ונגנים אל עבר מיצג מולטימדיה מרהיב ב"מגדל הרואה". המיצג 

המלאכות  ברחוב  הקדומה.  בשילה  המשכן  סביב  החיים  את  ממחיש 

חוטי  צביעת  הטוויה,  האריגה,  מלאכת  על  האומנית  תסביר  הקדומות 

הצמר והקליעה. ניתן גם ליהנות מפינת ליטוף ומה"שילהדודס" - מתחם 

משחקים לילדים בנושא המשכן. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 

20 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 18:00 בתשלום. לפרטים: 02-5789111

ראשית ירושלים | מרכז מבקרים בנבי סמואל
חנה,  במעיין  שכשוך  סמואל,  נבי  הלאומי  בגן  המשפחה  לכל  סיור 

תצפית 360 אל הרי ירושלים ובמת בנימין וסרט מקורי על חיי שמואל 

הנביא. משך הסיור כשעתיים וחצי. יש להגיע עם נעלי הליכה סגורות, 

כובע ומים. הטיול לא מתאים לעגלות.בימי חוה"מ סוכות. שעות יציאת 

הסיורים: 10:30, 13:30 ו-16:30.בתשלום. לפרטים: 02-6264488

חוות עמק איילון | מבוא חורון
הפנינג לכל המשפחה, שפע של אטרקציות: סדנת אילוף כלבים ומופעי 

כלבנות, מטווח פיינטבול, מתנפחי ענק, חדר תלת מימד לצילום חווייתי 

וקשת,  בחץ  ירי  משחק,  שולחנות  הרך,  לגיל  ג'ימבורי  פינת  ולמזכרת, 

טיולי רכיבה על גמלים, מתחם קרבות פיינטבול ועוד. בימי חוה"מ סוכות, 

בין השעות 9:00 - 18:00. בתשלום. לפרטים: 08-9470898

ארץ בראשית | אלון
בחווה  קדום  עברי  אירוח  חוויית  אבינו.  אברהם  של  באוהלו  אירוח 
המשחזרת את התקופה המקראית. אפשר לרכוב על גמלים ומתקיימות 

מגוון סדנאות. הפעילות מותאמת לקבוצות של 15 איש ומעלה. 
בתשלום. בתיאום מראש: 02-9974477

מרכז המבקרים נחלת בנימין | יקב פסגות
הרחב  הקהל  את  מזמין  פסגות  שביקב  בנימין  נחלת  המבקרים  מרכז 
הפעילות  סוכות.  חוה"מ  במהלך  ומגוונת  ייחודית  משפחתית  לפעילות 
במיצגים  צפייה  מודרכים,  סיורים  כוללת  ולילדים,  להורים  מיועדת 
שבמרכז המבקרים, סדנאות לילדים, הכרת סיפור התנ"ך והיין מימי קדם 
ועד היום, הסבר על תהליך ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך 
איכותי  יין  וטעימות  חדשני  מיצג  באמצעות  הייצור  לשלב  ועד  הבציר 

תוצרת יקב פסגות.
שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 9:30 - 
15:30. שישי וערב חג, י"ט וכ"א 21 ו-23 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 13:00.

www.n-binyamin.co.il בתשלום. לפרטים נוספים 02-9979333 או

הכפר העברי הקדום | פסגות
בין שרידי כפר עברי עתיק ביישוב פסגות תתקיים הדרכה שתעבור גם 
במערת בית הבד, המקווה הציבורי הבמה הגדולה. במהלך הסיור אפשר 
ליהנות מתצפית לעבר "המצפה"- עירו של שמואל הנביא והרי בנימין 
בין  סוכות,  חוה"מ  בימי  חופשית.  הכניסה  פתוח.  הכפר  מעיין  וירושלים. 

השעות 10:00 - 13:00 בכל שעה עגולה. לפרטים: 052-7710465

לינת שטח בחאן ארץ המרדפים | אלון
למטיילים המעוניינים ללון באזור שבין ירושלים וים המלח ולחוות את 
החג  בימי  פתוח  בראשית"  ארץ  "חאן  כוכבים,  סוף  ואין  המדבר  שקט 
אוהלים,  להקמת  ונעים  מסודר  מקום  עם  חווייתית  שטח  לינת  ומציע 
שירותים ומקלחות אקולוגים אוהל גדול לקבוצות וכמובן הכוונה וייעוץ 

לטיולים באזור. סוכה במקום. בתשלום. בתיאום מראש: 054-5293439

עולים לרגל בשילה הקדומה

טיולי טרקטורונים בבנימין

מגלים את יהודה ושומרון
תשע״ז

בסוכות

התנ"ך,  סיפורי  את  מספר  חול  גרגר  כל  בו  בנימין,  בחבל 
המשפחה  עם  יחד  סוכות  המועד  בחול  לבלות  אפשר 
לצד  התנ"ך.  גיבורי  ארץ  של  והמעיינות  הטבע  באתרי 
סיורים מודרכים, שחקני רחוב ונגנים ניתן ליהנות גם מסיור 
בעיר  קדומות  במלאכות  והתנסות  תנ"כיות  בתלבושות 
מגוון  ביקבים,  סיור  וטומקארים,  ריינג'רים  טיולי  המשכן, 
סדנאות יצירה לילדים, חליבה והאכלת צאן, ביקור במפעל 

סבונים ייחודי, הפנינג היסטורי בסיום מרתון התנ"ך ועוד.

שטח  לינות  מפנקות,  אירוח  ויחידות  צימרים  של  מגוון 
הפייסבוק  בדף  הפרטים  כל  באזור  הסעדה  ומקומות 

"תיירות חבל בנימין", בטלפון 02-5477754 

www.gobinyamin.org.il ובאתר

מרתון התנ"ך ה-2
ריצת  את  ישחזר  אשר  ה-2,  התנ"ך  מרתון  ייערך  סוכות  המועד  בחול 
שילה,  אל  בנימין  איש  של  הריצה   - בהיסטוריה  הראשונה  המרתון 
המוזכרת בתנ"ך בספר שמואל א'. במרתון יתקיימו מספר מקצים, החל 
ק"מ.   5 ומקצה  ק"מ   15 מקצה  מרתון,  חצי  ק"מ(,   42.2( מלא  ממרתון 
בסיום המרתון יתקיים הפנינג היסטוריה וספורט לכל המשפחה בשילה 
 21 בתשרי  י"ט  שישי,  ביום  ארי.  בן  חנן  של  הופעה  עם  יחד  הקדומה 

באוקטובר. ההפנינג ללא תשלום. 
biblemarathon.co.il :המרתון בתשלום ובהרשמה מראש

גבעת היקבים
במהלך החג יתקיימו בכל שעה עגולה סיורים מודרכים לכל המשפחה 
עם  המקרא  מתקופת  כפר  היקבים,  גבעת  אל  ושחקנים  נגנים  בליווי 
מערכת יקבים תת קרקעית מרשימה בה ניתן לזחול במערכות המסתור 
וליהנות מתצפית "מגדל לים התיכון" מאשקלון ועד נתניה. ניתן להמשיך 
כדי  במסלול הליכה קצר עד למעיין טלמון. מומלץ להצטייד בפנסים 

להעצים את החוויה מתחת לקרקע. הכניסה חופשית.

אתר חלום יעקב | בית אל
סיורים מודרכים באתר חלום יעקב בבית אל: בשעה 10:00 בהדרכת יעל 
בן ישר, בשעה 12:00 בהדרכת ד"ר חגי בן ארצי, בשעה 14:00 בהדרכת 
ד"ר חגי בן ארצי – באנגלית, בשעה 16:00 בהדרכת יעל בן ישר. משך 
הסיור כשעה וחצי. בשעות 11:30, 13:30 ו-15:30 ייערך סיור בכרמי יקב 

בית אל, עם הגברת נינה מן. יום שלישי, י"ז בתשרי 18 באוקטובר.
ללא תשלום. לפרטים: 054-7240935

הנחת אבן פינה למכינת 'בני דוד' | עלי
בחול המועד סוכות תתקיים הנחת אבן פינה לבית המדרש והכיתות של 
המכינה הקדם צבאית בעלי יחד עם הכנסת ספר תורה לזכרו של סגן 
האותיות  כתיבת  סיום  יתקיים   13:30 למכינה. בשעה  הי"ד  גולדין  הדר 
בסוכתו של הרב סדן ולאחר מכן, יוכנס הספר לבית המדרש בתהלוכה 
וריקודים. האירוע יתקיים בליוויו המוזיקלי של ישי ריבו. בשעה 16:00 
תתקיים הנחת אבן הפינה. יום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר. הכניסה 

חופשית. לפרטים: 02-9407888

פעילות מדעית בכרם המחקרי | דרך נוף הכרמים
במתחם הכרם המחקרי של מו"פ אזורי שומרון ובקעת הירדן, שנמצאת 
על דרך נוף הכרמים, סמוך ליישוב קידה, יהיו שלל תחנות עם פעילויות 
ועוד. בכל  כימיה  ביולוגיה,  נושאים מדעיים: טכנולוגיה, סביבה,  בשלל 
כניסה  המטאורולוגיה,  תחנת  בנושא:  הקשורה  יצירה  תהיה  תחנה 

לבונקר מדעי ועוד. הכניסה חופשית.

בנימין

של המבקר בלבד. 
שויות המקומיות וחברות התיירות, ביקור בהן הינו באחריותו 

של הר
התוכן המפורסם בעמודי מוסף זה הינו באחריותם 

שהיא לטיב ו/או לתוכן הפעילות. 
ש"ע אינה אחראית בכל צורה 

מועצת י

ייערך פסטיבל בנחל הכולל פעילות בשמורת  בחול המועד סוכות 

בנחל,  הופעות  הפעילויות:  בין  המתנ"ס.  וברחבת  קנה  נחל  הטבע 

אוזניות  לילדים, מסיבת  הצגות  ברחבת המתנ"ס  ופעילות  הופעות 

לנוער, אליפות השומרון בשחייה, מרתון סטנדאפ ועוד.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

www.karneishomron.co.il ללא תשלום. לפרטים: 09-7920201 או

קרני שומרון
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פריחה  של  קסם.  להר  העמק  בין  למדבר,  היער  בין 
ואטרקציות לכל המשפחה! בסוכות כולנו מטיילים ונהנים 
בחבל יתיר. בואו להפוך לבלשים ליום אחד ולסייע לאתר 
וגם: טיולי עששיות,  את ראש העיר של סוסיא הקדומה. 
לקהל,  פתוחים  צוננים  מעיינות  מסעירים,  ג'יפים  מסעות 
חול  לימי  וטיולים  פעילויות  מגוון  ועוד  ובשמים  קרמיקה 

המועד סוכות. לפרטים נוספים על מגוון האירועים: 
www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

אנדרלמוסיה בסוסיא | סוסיא הקדומה
ראש העיירה הקדומה סוסיא נעלם. אנשי סוסיא קוראים למבקרים להפוך 
לבלשים ליום אחד, ולסייע למצוא את ראש העיר האבוד. בחול המועד 
הכולל  מרתק  משימות  משחק  הקדומה  סוסיא  באתר  יתקיים  סוכות, 
השתלבות בחיי היום יום של העיירה, תוך כדי איסוף רמזים, עד לפתרון 
התעלומה. בסוף המשחק, המשתתפים יגיעו לעמדת הסיום ושם הם ינסו 
לפתור נכונה את החידה. לאחר הפתרון, יצטלמו הבלשים למזכרת ויוכלו 

להשתתף בהגרלה בסל מוצרים מפנק, כולו תוצרת חבל יתיר.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

www.atarsusya.co.il בתשלום. לפרטים: 1599-500-037 או

חוגגים ויוצרים ומופע שקיעה | מעלה חבר
זיתים,  כבישת  ואטרקציות:  סדנאות  ושפע  קדומות  מלאכות  פסטיבל 
דריכת ענבים, שאיבת מים, הפקת שמנים מבושמים, אפיית פיתות, אריגת 
בדים, סדנת כלי נגינה עתיקים, שחקני רחוב, מזכרת מגנט למשפחה ועוד. 
שיר  ואנסמבל  הרוש  יגל  של  מרהיב  שקיעה  מופע  יתקיים  מכן,  לאחר 

ידידות מארחים את ארז לב ארי באמפיתיאטרון במעלה חבר.

יום שלישי, ט"ז בתשרי 18 באוקטובר, הפסטיבל יתקיים במצפה שלושת 
המלאכים בשעות 14:00 – 17:00. בתשלום. לפרטים: 054-4735396

תיאטרון "איילושקה" | סוסיא
התיאטרון בסוסיא מזמין את כל המשפחה להצצה אל העולם הקסום 

גם  במקום  יתקיימו  סוכות  המועד  חול  במהלך  הבובות.  תיאטרון  של 

סדנאות בבניית בובות ותיאטרון צלליות. משך הסדנה שעה וחצי. 

בפתוח בכל ימי חול המועד.

בתשלום. בתיאום מראש: 058-4906022.

סטודיו לקרמיקה | שני ליבנה
סיגלית  אצל  והייחודית  המרתקת  הקרמיקה  באומנות  להתנסות  בואו 

מרתקת  באמנות  להתנסות  המאפשר  בסטודיו,  פתוחה  סוכה  ברייר. 

של  מכירה  לצד  קרמיקה,  צביעת  סדנאות  יתקיימו  בסטודיו  וייחודית. 

יצירות בגלריה.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 10:00 

- 16:00. בתשלום. לפרטים: 052-3644848

עשבי קדם - צמחי מרפא מהטבע | מושב כרמל
הטבע.  מן  וטיפוח  מרפא  צמחי  לייצור  מפעל  הוא  קדם  עשבי  מפעל 

בחול המועד יתקיימו במפעל ימי סיור מיוחדים, העוברים בין המחלקות 

השונות, ואזורי הגידול של שלל הצמחים המשמשים להכנת המוצרים. 

השונות  הסגולות  ועל  השונים,  הצמחים  על  הסברים  גם  כולל  הסיור 

שלהם. בנוסף, יקיימו בפעל גם סדנאות מיוחדות לילדים להכנת בשמים 

בניחוחות שונים לפי בחירה. 

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 

17:30. בתשלום. לפרטים: 052-4443110

חוות טנא עומרים
לרחיצה  המתאים  מים  ובור  ביתית,  בירה  מבשלת  כבשים,  דיר  בחווה 

צלולה. במקום ישנה סוכה ופינת פיקניק.

ללא תשלום. בתיאום מראש: 052-8498126

מעיינות זיף | מושב כרמל
זיף  מדבר  של  סיפורו  לאורך  והולך  שעות,  כ-3  שנמשך  מעגלי  טיול 

ו-14:00,  ביום, בשעות 10:00  יצא פעמיים  והזיפים. הטיול  ודוד  בתנ"ך 

נקודת המפגש היא בכניסה למושב כרמל. נקודת הסיום היא בתל זיף. 

בשיתוף  הטיול  מים.  לניקבת  הגעה  כולל  בינונית  קושי  ברמת  הליכה 

אשכולות ותיירות חבל יתיר.

ללא תשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

עששיות ביער יתיר | ליבנה
סיור לילי בשביל המתקנים החקלאיים ביער יתיר. רמת קושי קלה. הליכה 

נפגשים בשעה  מלא.  ירח  לאור  בליווי עששיות  כשעתיים,  נינוחה של 

19:30 בשער הישוב ליבנה ומשם הולכים יחד אל המאגר. המסלול הוא 

בסיום.  הפתעה  מצפה  שם  בענים,  העתיק  הכנסת  בית  ועד  מהמאגר 

לפרטים: 1599-57-57-58

הר חברון

שמחת בית השואבה המסורתית בחברון
אירועי החגים בחברון הפכו לשם דבר בעולם היהודי כולו בארץ ובחו"ל. 
לפני  ישראל בכלל:  ובארץ  מיוחדת בחברון  היא שנה  זו, תשע"ז,  שנה 
ניצחון נסי  יובל שנים, בשנת תשכ"ז, זכה עם ישראל לנס מופלא של 
על אויביו ולשחרור ארצו. במלחמת הישע בתשכ"ז שוחררו עיר הקודש 

ירושלים, עיר האבות חברון ויהודה ושומרון.

ומיוחד, שבמרכזו  חגיגי  יצוין השנה בחברון במעמד  זה  חגיגי  מועד 
הופעת הזמר החסידי העולמי המוכר והאהוב מרדכי בן דוד. בנוסף, 
באתרים  סיורים  היום,  כל  לאורך  לילדים  ענק  הפעלות  גם  יתקיימו 
היהודיים בחברון וביקור במיצג "לגעת בנצח" הממחיש את סיפורה 
דרך  אותה  המוליך  בזמן  מסע  שעוברת  ישראלית,  משפחה  של 

ההיסטוריה היהודית. 

מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה ליהודים, כדי שכולם, ללא יוצא מן 
הכלל, יוכלו לפקוד את קברי האבות ולהתפלל את תפילות חול המועד 
באולם יצחק שלפי המסורת הוא פתחו של גן עדן. הישוב היהודי בחברון 
המקומות  בין  הפסטיבל.  במהלך  עלות  ללא  לסיורים  אתכם  מזמין  גם 
קבר  בחברון,  העתיק  השוק  יהיו  הפסטיבל  במהלך  לסיור  שייפתחו 

עתניאל בן קנז ועוד אתרים חשובים בעיר האבות.

נפגשים באופן קבוע עם בכירי מערכת  מנהלי היישוב היהודי בחברון 
הביטחון לתיאום סדרי התנועה והסעת בקהל הרב וישנה הבנה מלאה 
ותיאום מלא בכל סדרי ההסעות, התנועה והביטחון. במקביל, כל אנשי 
מרכז  צוות  אנשי  הגדול.  לאירוע  נערכים  בחברון  השונות  המערכות 
המבקרים "לגעת בנצח" ומוזיאון חברון בבית הדסה השלימו בניית סוכות 
והצטיידות, אנשי מרכז המידע הכשירו את צוות המדריכים, ואנשי צוות 
המועצה הדתית ומערת המכפלה בנו סוכות ציבוריות ענקיות לקליטת 
האלפים שירצו לסעוד בסוכה כשרה למהדרין במהלך ביקורם בחברון 

עם משפחותיהם.

המרכזי  האירוע  באוקטובר.   19  –  18 בתשרי  י"ז   – ט"ז  ורביעי,  שלישי 
יתקיים ביום רביעי י"ז בתשרי החל מהשעה 14:00.

בואו ליהנות יחד עם כל עם ישראל בעיר הקודש חברון, המלא מהבוקר 
ועד הערב בפעילויות לכל המשפחה, סיורים מעניינים והופעות מרתקות 

www.gohebron.com ללא עלות! לפרטים: 1800-400-456 או

המעיין בפארק אלון
לאורך המדרון שבין שכונת רמת  אלונים קסום, המשתרע  בלב פארק 
ממרא לשכונת נופי ממרא בקרית ארבע חברון, שוכן לו מעיין. ברחבי 
מתקנים  גם  העתיקים  האלון  עצי  עשרות  בין  לראות  תוכלו  הפארק 
חקלאיים עתיקים, כגון טראסות, שומרות, בורות מים וגתות. בלב פארק 
אלון, הוקמה בריכת מים מלאכותית, על ידי צעירים תושבי העיר. בקיץ 
האחרון, לאחר שנה של טרור מתמשך באזור קריית ארבע חברון וארץ 
ישראל כולה, קמו קבוצת בני נוער והחליטו לחדש ולשפץ את הבריכה 

לזכר הנופלים. הכניסה חופשית. 

פסטיבל אסיף
שליד  בפארק  ארבע  בקרית  חגיגי  בפסטיבל  משפחתית  לחוויה  בואו 
הבנק. עמדות יצירה והפעלה לכל המשפחה: איפור פנים, מופעי רחוב, 
מתנפחים, הצגות ילדים, פסטיבל חגיגי, מופע להטוטים, עמדות טעימה 

וחשיפה ליקבים ותוצרת מקומית.
יום שלישי, ט"ז בתשרי 18 באוקטובר, בין השעות 14:00 - 18:00.

ללא תשלום. לפרטים: 052-6826223

פינת התרעננות חדשה
להתרענן  מוזמנים  אתם  הדלק(  תחנת  )במתחם  האבות  לעיר  בכניסה 
וליהנות מפינה חדשה הטובלת בירוק הכוללת נדנדות, שולחנות פיקניק 
מוצלים ושירותים. פארק התחנה הוקם על ידי "החברה הכלכלית קרית 
לאזור  המגיעים  הרבים  והמבקרים  התושבים  לרווחת  חברון",  ארבע 

ולמערת המכפלה. ללא תשלום. 

חברון

קרית ארבע

 סוסיא הקדומה

חוות טנא עומרים

טיולי עששיות

מעיין אלון

פינת ההתרעננות
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פריחה  של  קסם.  להר  העמק  בין  למדבר,  היער  בין 
ואטרקציות לכל המשפחה! בסוכות כולנו מטיילים ונהנים 
בחבל יתיר. בואו להפוך לבלשים ליום אחד ולסייע לאתר 
וגם: טיולי עששיות,  את ראש העיר של סוסיא הקדומה. 
לקהל,  פתוחים  צוננים  מעיינות  מסעירים,  ג'יפים  מסעות 
חול  לימי  וטיולים  פעילויות  מגוון  ועוד  ובשמים  קרמיקה 

המועד סוכות. לפרטים נוספים על מגוון האירועים: 
www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

אנדרלמוסיה בסוסיא | סוסיא הקדומה
ראש העיירה הקדומה סוסיא נעלם. אנשי סוסיא קוראים למבקרים להפוך 
לבלשים ליום אחד, ולסייע למצוא את ראש העיר האבוד. בחול המועד 
הכולל  מרתק  משימות  משחק  הקדומה  סוסיא  באתר  יתקיים  סוכות, 
השתלבות בחיי היום יום של העיירה, תוך כדי איסוף רמזים, עד לפתרון 
התעלומה. בסוף המשחק, המשתתפים יגיעו לעמדת הסיום ושם הם ינסו 
לפתור נכונה את החידה. לאחר הפתרון, יצטלמו הבלשים למזכרת ויוכלו 

להשתתף בהגרלה בסל מוצרים מפנק, כולו תוצרת חבל יתיר.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

www.atarsusya.co.il בתשלום. לפרטים: 1599-500-037 או

חוגגים ויוצרים ומופע שקיעה | מעלה חבר
זיתים,  כבישת  ואטרקציות:  סדנאות  ושפע  קדומות  מלאכות  פסטיבל 
דריכת ענבים, שאיבת מים, הפקת שמנים מבושמים, אפיית פיתות, אריגת 
בדים, סדנת כלי נגינה עתיקים, שחקני רחוב, מזכרת מגנט למשפחה ועוד. 
שיר  ואנסמבל  הרוש  יגל  של  מרהיב  שקיעה  מופע  יתקיים  מכן,  לאחר 

ידידות מארחים את ארז לב ארי באמפיתיאטרון במעלה חבר.

יום שלישי, ט"ז בתשרי 18 באוקטובר, הפסטיבל יתקיים במצפה שלושת 
המלאכים בשעות 14:00 – 17:00. בתשלום. לפרטים: 054-4735396

תיאטרון "איילושקה" | סוסיא
התיאטרון בסוסיא מזמין את כל המשפחה להצצה אל העולם הקסום 

גם  במקום  יתקיימו  סוכות  המועד  חול  במהלך  הבובות.  תיאטרון  של 

סדנאות בבניית בובות ותיאטרון צלליות. משך הסדנה שעה וחצי. 

בפתוח בכל ימי חול המועד.

בתשלום. בתיאום מראש: 058-4906022.

סטודיו לקרמיקה | שני ליבנה
סיגלית  אצל  והייחודית  המרתקת  הקרמיקה  באומנות  להתנסות  בואו 

מרתקת  באמנות  להתנסות  המאפשר  בסטודיו,  פתוחה  סוכה  ברייר. 

של  מכירה  לצד  קרמיקה,  צביעת  סדנאות  יתקיימו  בסטודיו  וייחודית. 

יצירות בגלריה.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 10:00 

- 16:00. בתשלום. לפרטים: 052-3644848

עשבי קדם - צמחי מרפא מהטבע | מושב כרמל
הטבע.  מן  וטיפוח  מרפא  צמחי  לייצור  מפעל  הוא  קדם  עשבי  מפעל 

בחול המועד יתקיימו במפעל ימי סיור מיוחדים, העוברים בין המחלקות 

השונות, ואזורי הגידול של שלל הצמחים המשמשים להכנת המוצרים. 

השונות  הסגולות  ועל  השונים,  הצמחים  על  הסברים  גם  כולל  הסיור 

שלהם. בנוסף, יקיימו בפעל גם סדנאות מיוחדות לילדים להכנת בשמים 

בניחוחות שונים לפי בחירה. 

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 

17:30. בתשלום. לפרטים: 052-4443110

חוות טנא עומרים
לרחיצה  המתאים  מים  ובור  ביתית,  בירה  מבשלת  כבשים,  דיר  בחווה 

צלולה. במקום ישנה סוכה ופינת פיקניק.

ללא תשלום. בתיאום מראש: 052-8498126

מעיינות זיף | מושב כרמל
זיף  מדבר  של  סיפורו  לאורך  והולך  שעות,  כ-3  שנמשך  מעגלי  טיול 

ו-14:00,  ביום, בשעות 10:00  יצא פעמיים  והזיפים. הטיול  ודוד  בתנ"ך 

נקודת המפגש היא בכניסה למושב כרמל. נקודת הסיום היא בתל זיף. 

בשיתוף  הטיול  מים.  לניקבת  הגעה  כולל  בינונית  קושי  ברמת  הליכה 

אשכולות ותיירות חבל יתיר.

ללא תשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

עששיות ביער יתיר | ליבנה
סיור לילי בשביל המתקנים החקלאיים ביער יתיר. רמת קושי קלה. הליכה 

נפגשים בשעה  מלא.  ירח  לאור  בליווי עששיות  כשעתיים,  נינוחה של 

19:30 בשער הישוב ליבנה ומשם הולכים יחד אל המאגר. המסלול הוא 

בסיום.  הפתעה  מצפה  שם  בענים,  העתיק  הכנסת  בית  ועד  מהמאגר 

לפרטים: 1599-57-57-58

הר חברון

שמחת בית השואבה המסורתית בחברון
אירועי החגים בחברון הפכו לשם דבר בעולם היהודי כולו בארץ ובחו"ל. 
לפני  ישראל בכלל:  ובארץ  מיוחדת בחברון  היא שנה  זו, תשע"ז,  שנה 
ניצחון נסי  יובל שנים, בשנת תשכ"ז, זכה עם ישראל לנס מופלא של 
על אויביו ולשחרור ארצו. במלחמת הישע בתשכ"ז שוחררו עיר הקודש 

ירושלים, עיר האבות חברון ויהודה ושומרון.

ומיוחד, שבמרכזו  חגיגי  יצוין השנה בחברון במעמד  זה  חגיגי  מועד 
הופעת הזמר החסידי העולמי המוכר והאהוב מרדכי בן דוד. בנוסף, 
באתרים  סיורים  היום,  כל  לאורך  לילדים  ענק  הפעלות  גם  יתקיימו 
היהודיים בחברון וביקור במיצג "לגעת בנצח" הממחיש את סיפורה 
דרך  אותה  המוליך  בזמן  מסע  שעוברת  ישראלית,  משפחה  של 

ההיסטוריה היהודית. 

מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה ליהודים, כדי שכולם, ללא יוצא מן 
הכלל, יוכלו לפקוד את קברי האבות ולהתפלל את תפילות חול המועד 
באולם יצחק שלפי המסורת הוא פתחו של גן עדן. הישוב היהודי בחברון 
המקומות  בין  הפסטיבל.  במהלך  עלות  ללא  לסיורים  אתכם  מזמין  גם 
קבר  בחברון,  העתיק  השוק  יהיו  הפסטיבל  במהלך  לסיור  שייפתחו 

עתניאל בן קנז ועוד אתרים חשובים בעיר האבות.

נפגשים באופן קבוע עם בכירי מערכת  מנהלי היישוב היהודי בחברון 
הביטחון לתיאום סדרי התנועה והסעת בקהל הרב וישנה הבנה מלאה 
ותיאום מלא בכל סדרי ההסעות, התנועה והביטחון. במקביל, כל אנשי 
מרכז  צוות  אנשי  הגדול.  לאירוע  נערכים  בחברון  השונות  המערכות 
המבקרים "לגעת בנצח" ומוזיאון חברון בבית הדסה השלימו בניית סוכות 
והצטיידות, אנשי מרכז המידע הכשירו את צוות המדריכים, ואנשי צוות 
המועצה הדתית ומערת המכפלה בנו סוכות ציבוריות ענקיות לקליטת 
האלפים שירצו לסעוד בסוכה כשרה למהדרין במהלך ביקורם בחברון 

עם משפחותיהם.

המרכזי  האירוע  באוקטובר.   19  –  18 בתשרי  י"ז   – ט"ז  ורביעי,  שלישי 
יתקיים ביום רביעי י"ז בתשרי החל מהשעה 14:00.

בואו ליהנות יחד עם כל עם ישראל בעיר הקודש חברון, המלא מהבוקר 
ועד הערב בפעילויות לכל המשפחה, סיורים מעניינים והופעות מרתקות 

www.gohebron.com ללא עלות! לפרטים: 1800-400-456 או

המעיין בפארק אלון
לאורך המדרון שבין שכונת רמת  אלונים קסום, המשתרע  בלב פארק 
ממרא לשכונת נופי ממרא בקרית ארבע חברון, שוכן לו מעיין. ברחבי 
מתקנים  גם  העתיקים  האלון  עצי  עשרות  בין  לראות  תוכלו  הפארק 
חקלאיים עתיקים, כגון טראסות, שומרות, בורות מים וגתות. בלב פארק 
אלון, הוקמה בריכת מים מלאכותית, על ידי צעירים תושבי העיר. בקיץ 
האחרון, לאחר שנה של טרור מתמשך באזור קריית ארבע חברון וארץ 
ישראל כולה, קמו קבוצת בני נוער והחליטו לחדש ולשפץ את הבריכה 

לזכר הנופלים. הכניסה חופשית. 

פסטיבל אסיף
שליד  בפארק  ארבע  בקרית  חגיגי  בפסטיבל  משפחתית  לחוויה  בואו 
הבנק. עמדות יצירה והפעלה לכל המשפחה: איפור פנים, מופעי רחוב, 
מתנפחים, הצגות ילדים, פסטיבל חגיגי, מופע להטוטים, עמדות טעימה 

וחשיפה ליקבים ותוצרת מקומית.
יום שלישי, ט"ז בתשרי 18 באוקטובר, בין השעות 14:00 - 18:00.

ללא תשלום. לפרטים: 052-6826223

פינת התרעננות חדשה
להתרענן  מוזמנים  אתם  הדלק(  תחנת  )במתחם  האבות  לעיר  בכניסה 
וליהנות מפינה חדשה הטובלת בירוק הכוללת נדנדות, שולחנות פיקניק 
מוצלים ושירותים. פארק התחנה הוקם על ידי "החברה הכלכלית קרית 
לאזור  המגיעים  הרבים  והמבקרים  התושבים  לרווחת  חברון",  ארבע 

ולמערת המכפלה. ללא תשלום. 

חברון

קרית ארבע

 סוסיא הקדומה

חוות טנא עומרים

טיולי עששיות

מעיין אלון

פינת ההתרעננות
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לטייל  בואו  ישראל.  של  הקרוב  המזרח   – הירדן  בקעת 
במסלולים ובאירועים.

פסטיבל סוף הגדיד
וכולם  יומיים  שיימשך  התמרים  גדיד  סוף  את  חוגגת  הירדן  בקעת 
יתקיימו בישוב רותם סיורי  ביום רביעי, החל מהשעה 15:00  מוזמנים. 
קישוט  ותנועה:  יצירה  סדנאות  הכוללים  ולמבוגרים  לילדים  חקלאות 
אורנה  ועוד. בשעה 15:30 תיאטרון  לנשים  סוכה, צבעי אדמה, תנועה 
פורת עם ההצגה "חברים על הגשר" ובשעה 19:30 מופע של רואי וגלעד, 

יוצאי להקת "שוטי הנבואה". 

ומתחם  הפנינג  הירדן  בבקעת  הקהילתי  במרכז  יתקיים  חמישי  ביום 
מופע  יתקיים   20:30 ובשעה   ,20:00  –  16:00 בין השעות  לנוער  אתגרי 

סטנדאפ של שאולי בדישי, שלאחריו הזמר דני רובס בהופעה מלאה. 
רביעי וחמישי, י"ז – י"ח בתשרי 19 – 20 באוקטובר. הכניסה חופשית.

בקעת הירדן

אתר גלגל המקראית

סיורים באזור יריחו
יתקיימו סיורים בבתי הכנסת  18 באוקטובר,  ביום שלישי, ט"ז בתשרי 
של  הקבורה  ומערות  החשמונאים  בארמונות  ונערן,  ישראל  על  שלום 
סיור  יצא  באוקטובר,   20 בתשרי  י"ח  חמישי,  ביום  שני.  מבית  הכהנים 

לגלגל המקראית, כולל ביקור במעברות הירדן ועתיקות בית חגלה. 
בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הושענא רבה ביריחו
בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו 
יריחו  חומת  את  שסבבו  ישראל  בני  כמו  ביריחו,  מתפללים  ובבוקר 
'נפלה  החומה  ואז  והריעו,  בשופרות  תקעו  פעמים,  שבע  הבצורה 
תחתיה', והם פרצו לתוך העיר. כך, בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות 
עם אתרוג ולולב. יום ראשון, כ"א בתשרי 23 באוקטובר, יוצאים ממושב 
חגלה  בבית  שימורים  ליל  יתקיים  שבת  במוצאי  בבוקר.  ב-6:00  נעמה 

ותפילת ותיקין בבית כנסת שלום על ישראל ביריחו.
הסעה בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הראל: 052-5665993
ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

כרמי שילה חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרות 
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

צמוד מדד 7.16, ט.ל.ח

שילה, ישוב קהילתי המונה מעל ל-350 משפחות.
הסביבה,  ישובי  של  כמרכז  משמש  שילה  הישוב 

בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד

70%מפרט טכני עשיר במיוחד.
משלב א׳
נמכר

הבניה החלה!
החל מ-1,064,000 ₪

המכירה
בעיצומה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

מגילות ים המלח

מועצה אזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להגיע 
לחוות, לטעום, לצוף, לטייל, ללון, להתפנק והכי חשוב 
באגן  בארץ,  היפים  האזורים  באחד  ולנפוש  ליהנות   -
הטבעי של ים המלח במרחק נסיעה של חצי שעה בלבד 

מירושלים! למידע נוסף על כל אתרי התיירות באזור:
www.dead-sea.org.il/tourism

סוד המגילות הגנוזות | גן לאומי קומראן
נכנס נער בדואי למערה  60 שנה  מסע תיאטרלי לכל המשפחה. לפני 
חבויה במצוקי מדבר יהודה ומצא בה כדי חרס עתיקים ובהם סוד בן 
2000 שנה. תיאטרון “מקום” לוקח אתכם למסע חוויתי ומצחיק בעקבות 
סוחרי עתיקות, סוכני מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
במיוחד  קומראן.  הגנוזות של  - המגילות  דבר אחד  היד על  לשים את 
בחול המועד סוכות תוכלו להשתתף בפעילות “אוצרות במגילות” - מפת 

אוצר משפחתית הכוללת חידות ומשימות בכל ימי החג.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, סיורים מומחזים 
יתקיימו בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

מוזיאון השומרוני הטוב
"השומרוני  אתר  ממוקם  המלח  לים  ירושלים  בין  הראשית  הדרך  על 

מרחבי  פסיפסים  מגוון  בתוכו  האוגד  מקסים  מוזיאון  נמצא  בו  הטוב" 

יהודה ושומרון וממצאים ארכיאולוגים נוספים, המספרים סיפור מרתק 

של מעשה חסד ועזרה לזולת, אחווה רעות וסובלנות בין אדם לחברו. 

סיפור שהפך לסמל מושג וגם חוק. בכל ימי חול המועד ניתן יהיה לצאת 

לסיור באתר עם מערכת הדרכה חדשה באודיו ללא תשלום.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

השמורה החבויה | עיינות צוקים
סיור בשמורה החבויה המסתתרת בין מעיינות וצמחייה עשירה. נשמע 

בנווה המדבר  וברקנית האשל שחיות  האורגת  הנמלה  סיפורן של  את 

הגדול בישראל ובשמורה הנמוכה בעולם. הסיור הראשון ייצא למסלול 

מוצל  מקום  בשמורה  להקדים.  מומלץ  החדשות,  הבריכות  אל  הארוך 

כל שעה  ייצאו  סיורים  חוה”מ,  בימי  במים.  לשכשוך  ובריכות  לפיקניק 

עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

בית הכנסת ״שלום על ישראל״

מצוקי דרגות

מצוקי דרגות
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לטייל  בואו  ישראל.  של  הקרוב  המזרח   – הירדן  בקעת 
במסלולים ובאירועים.

פסטיבל סוף הגדיד
וכולם  יומיים  שיימשך  התמרים  גדיד  סוף  את  חוגגת  הירדן  בקעת 
יתקיימו בישוב רותם סיורי  ביום רביעי, החל מהשעה 15:00  מוזמנים. 
קישוט  ותנועה:  יצירה  סדנאות  הכוללים  ולמבוגרים  לילדים  חקלאות 
אורנה  ועוד. בשעה 15:30 תיאטרון  לנשים  סוכה, צבעי אדמה, תנועה 
פורת עם ההצגה "חברים על הגשר" ובשעה 19:30 מופע של רואי וגלעד, 

יוצאי להקת "שוטי הנבואה". 

ומתחם  הפנינג  הירדן  בבקעת  הקהילתי  במרכז  יתקיים  חמישי  ביום 
מופע  יתקיים   20:30 ובשעה   ,20:00  –  16:00 בין השעות  לנוער  אתגרי 

סטנדאפ של שאולי בדישי, שלאחריו הזמר דני רובס בהופעה מלאה. 
רביעי וחמישי, י"ז – י"ח בתשרי 19 – 20 באוקטובר. הכניסה חופשית.

בקעת הירדן

אתר גלגל המקראית

סיורים באזור יריחו
יתקיימו סיורים בבתי הכנסת  18 באוקטובר,  ביום שלישי, ט"ז בתשרי 
של  הקבורה  ומערות  החשמונאים  בארמונות  ונערן,  ישראל  על  שלום 
סיור  יצא  באוקטובר,   20 בתשרי  י"ח  חמישי,  ביום  שני.  מבית  הכהנים 

לגלגל המקראית, כולל ביקור במעברות הירדן ועתיקות בית חגלה. 
בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הושענא רבה ביריחו
בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו 
יריחו  חומת  את  שסבבו  ישראל  בני  כמו  ביריחו,  מתפללים  ובבוקר 
'נפלה  החומה  ואז  והריעו,  בשופרות  תקעו  פעמים,  שבע  הבצורה 
תחתיה', והם פרצו לתוך העיר. כך, בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות 
עם אתרוג ולולב. יום ראשון, כ"א בתשרי 23 באוקטובר, יוצאים ממושב 
חגלה  בבית  שימורים  ליל  יתקיים  שבת  במוצאי  בבוקר.  ב-6:00  נעמה 

ותפילת ותיקין בבית כנסת שלום על ישראל ביריחו.
הסעה בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הראל: 052-5665993
ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

כרמי שילה חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרות 
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

צמוד מדד 7.16, ט.ל.ח

שילה, ישוב קהילתי המונה מעל ל-350 משפחות.
הסביבה,  ישובי  של  כמרכז  משמש  שילה  הישוב 

בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד

70%מפרט טכני עשיר במיוחד.
משלב א׳
נמכר

הבניה החלה!
החל מ-1,064,000 ₪

המכירה
בעיצומה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

מגילות ים המלח

מועצה אזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להגיע 
לחוות, לטעום, לצוף, לטייל, ללון, להתפנק והכי חשוב 
באגן  בארץ,  היפים  האזורים  באחד  ולנפוש  ליהנות   -
הטבעי של ים המלח במרחק נסיעה של חצי שעה בלבד 

מירושלים! למידע נוסף על כל אתרי התיירות באזור:
www.dead-sea.org.il/tourism

סוד המגילות הגנוזות | גן לאומי קומראן
נכנס נער בדואי למערה  60 שנה  מסע תיאטרלי לכל המשפחה. לפני 
חבויה במצוקי מדבר יהודה ומצא בה כדי חרס עתיקים ובהם סוד בן 
2000 שנה. תיאטרון “מקום” לוקח אתכם למסע חוויתי ומצחיק בעקבות 
סוחרי עתיקות, סוכני מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
במיוחד  קומראן.  הגנוזות של  - המגילות  דבר אחד  היד על  לשים את 
בחול המועד סוכות תוכלו להשתתף בפעילות “אוצרות במגילות” - מפת 

אוצר משפחתית הכוללת חידות ומשימות בכל ימי החג.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, סיורים מומחזים 
יתקיימו בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

מוזיאון השומרוני הטוב
"השומרוני  אתר  ממוקם  המלח  לים  ירושלים  בין  הראשית  הדרך  על 

מרחבי  פסיפסים  מגוון  בתוכו  האוגד  מקסים  מוזיאון  נמצא  בו  הטוב" 

יהודה ושומרון וממצאים ארכיאולוגים נוספים, המספרים סיפור מרתק 

של מעשה חסד ועזרה לזולת, אחווה רעות וסובלנות בין אדם לחברו. 

סיפור שהפך לסמל מושג וגם חוק. בכל ימי חול המועד ניתן יהיה לצאת 

לסיור באתר עם מערכת הדרכה חדשה באודיו ללא תשלום.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

השמורה החבויה | עיינות צוקים
סיור בשמורה החבויה המסתתרת בין מעיינות וצמחייה עשירה. נשמע 

בנווה המדבר  וברקנית האשל שחיות  האורגת  הנמלה  סיפורן של  את 

הגדול בישראל ובשמורה הנמוכה בעולם. הסיור הראשון ייצא למסלול 

מוצל  מקום  בשמורה  להקדים.  מומלץ  החדשות,  הבריכות  אל  הארוך 

כל שעה  ייצאו  סיורים  חוה”מ,  בימי  במים.  לשכשוך  ובריכות  לפיקניק 

עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

בית הכנסת ״שלום על ישראל״

מצוקי דרגות

מצוקי דרגות
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בחול המועד יתקיימו בבית ספר שדה כפר עציון הטיולים 
הבאים: אל מערת חריטון, אתר ההרודיון סולמות ומפלים 
בנחל אוג, אל גג העולם, חברון ומערת ומכפלה, "אל המעיין 
בוואדי  סתיו  עדן,  גן  בוואדי  הערביים  בין  בהר",  הפועם 
קלט, אמות מים, כרמים ומעיין בנחל הפירים, שקיעה בדרך 
בוואדי  ובוסתנים  מעיינות  כרם,  בעין  ערביים  בין  האבות, 
טיול  ביריחו,  החשמונאים  וארמונות  קלט  וואדי  פוכין, 
המקראית,  ועיטם  שלמה  ברכות  האבות,  בדרך  עששיות 
מתקוע לים המלח לאור ירח, אל ארמון המלך דוד בחורבת 
קייאפה, בעקבות הצנחנים משחררי ירושלים, עמק הברכה 
וצפוניתיו, נחל המעיינות, "בין הרי חברון" – אל חורבת ארנב 

מקום מציאת הנערים, אל הנקבה הסודית בעין ג'ויזה.

טלפון לפרטים: 02-9935133 

אתר ההנצחה המחודש | כפר עציון
הבונקר  חורבות  על  עציון  בכפר  באתר ההנצחה המחודש  מיצג חדש 
עליו הוקרן החיזיון המוכר והמרגש. בעקבותיו נהלך על פסגת ההר עם 
באמצעי  מוגשים  אלה  כל  ביתם.  את  בו  ובנו  להר  החלוצים שהעפילו 
ומעברים  אולמות  בסדרת  וחדשניים,  משוכללים  והקרנה  תצוגה 
שבמרכזם שרידי הבונקר בו נפלו בקרב אחרוני המגנים. הכניסה לחזיון 
מעל גיל 10, לילדים ומשפחות - אפיית פיתות, ביקור במוזיאון האדם 
שהמבוגרים  )בזמן  קדומה  בגת  ענבים  על  ודריכה  זיתים  מסיק  בהר, 
צופים בחיזיון(. סוכה במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 
באוקטובר, בין השעות 9:00 - 17:00. שישי וראשון, י"ט וכ"א בתשרי 21 
ו-23 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 13:00. בתיאום מראש: 02-9935160

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
החווה מרכזת מגוון אטרקציות מתחומים רבים: חי בר ענק, פינת ליטוף 
קירות  בארץ:  והמרשימים  מהגדולים  אתגרי  ספורט  מתקני  והאכלה, 
טיפוס, נדנדת 360 מעלות, בנג'י, טרמפולינה והאומגה הכי ארוכה בארץ 

- 400 מטר אורך ובגובה של 120 מטר מעל קניון מרהיב. סוכה במקום.

בימי חוה"מ סוכות, בין השעות 09:30 - 17:30. בערב חג שני, בין השעות 
9:30 – 13:30. בתשלום. לפרטים: 02-5709768

קניון מרכז הרים | צומת הגוש
- קניון מרכז הרים בצומת הגוש עם מגוון רחב של  חדש בגוש עציון 
חנויות. במהלך חול המועד יתקיימו במקום סדנאות והפעלות לילדים. 

סוכות מרווחות יחכו למבקרים במסעדות קפה גרג והשניצליה.

ההפעלות ללא תשלום.

חווית צומת | אלון שבות
מרכז המבקרים ההלכתי-טכנולוגי "חווית צומת" שבאלון שבות, מזמין 
ובעיקר  להבין  ללמוד,  בואו  ייחודי.  לבילוי  המשפחה  כל  את  בסוכות 
אינטראקטיביים.  הלכ-טכניים  ומכשירים  הפעלות  מעשרות  ליהנות 
סוכה במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין 
השעות 10:00 - 18:00. ביום שלישי ללא תשלום, בשאר הימים בתשלום. 

לפרטים נוספים: www.visitzomet.org.il או 052-3115111

שמורת עוז וגאו"ן | צומת הגוש
שמורת יער בצומת הגוש בה מגוון מתקני שעשועים, פינת מנגל, מים 
פזורות  סוכות  משפחתיים.  לפיקניקים  מצוין  מקום  ושירותים.  קרים 
יתקיימו  באוקטובר,   18 בתשרי  ט"ז  שלישי,  ביום  השמורה.  ברחבי 

סדנאות לילדים בתשלום סמלי בין השעות 12:00 - 16:00.

לתיאום ופרטים נוספים: 050-7161818

טרקטורוני גוש עציון
או  זוגיים  גבי טרקטורונים  זמן שונים, על  טיולי שטח מודרכים לאורך 
משפחתיים במגוון מסלולים בין הנופים, המעיינות והכרמים בגוש עציון. 
הסיורים על גבי הטרקטורונים הינם בנהיגה עצמאית ויוצאים מחוות ארץ 

האיילים בליווי מדריך בלבד. בתשלום. בתיאום מראש: 054-3183333

ליאור ג'יפים
בתיאום  בתשלום.  הקבוצה.  פי  על  ומותאמים  מודרכים  ג'יפים  טיולי 

מראש: 054-8006920

חפש את המטמון | כפר עציון
המשתתפים יקבלו כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות בנושא הגפן והיין 
ויצאו למסע בזמן ובשטח בו יעקבו אחר גתות עתיקות, כרמים ויקבים 
רמז אשר  יחכה למשתתפים  יגיעו  אליה  בכל תחנה  ועתיקים.  חדשים 
ומהי התקופה בה  יצטרכו לגלות מהו האירוע הקשור למקום  בעזרתו 
אירע. המנצחים יהיו אלו שיגיעו לנקודת הסיום בזמן הטוב ביותר לאחר 

שעברו בכל התחנות וענו על כל החידות.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, הזנקה בכל שעה 
עגולה בין השעות 10:00 – 14:00. ימים שישי וראשון, י"ט וכ"א בתשרי 
21 ו-23 באוקטובר, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 9:00 עד שעה 11:00.

לפרטים: 02-9935133

60 שנה למבצע "לולב" | מבוא ביתר
הצנחנים  של  הראשונה  החטיבתית  הגמול  לפעולת  שנים   60 במלאת 
לכיבוש ופיצוץ משטרת חוסאן ומוצבי הגבול, יקיימו בבית ספר שדה 

כפר עציון אירוע הצדעה ללוחמי פעולות התגמול לצד סיורים ואזכרה. גוש עציון
הצנחנים,  מחטיבת  לוחמים  הוותיקים,  הלוחמים  בהשתתפות  האירוע 
משפחות הנופלים, חברים והציבור הרחב. החל מהשעה 8:00 יתקיימו 
סיורים במגוון דרגות קושי לנחל המעיינות ולמוצבי הגבול. בשעה 11:00 
למקום(  שילוט  )ישנו  ביתר  מבוא  לישוב  בסמוך  באנדרטה  התכנסות 
ולאחר מכן אזכרה. יום ראשון, כ"א בתשרי 23 באוקטובר. ללא תשלום. 

לפרטים נוספים: 02-9935133

אמת הביאר
האמה  מטר,   150 שאורכה  קרקעית  תת  במנהרה  ומהנה  רטוב  טיול 
היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס להולכת מים לירושלים ולבית 
הזורמים  שמימיה  בנקבה  חווייתית  הליכה  כולל  המסלול  המקדש. 
חוויתי  ביקור  כולל:  במקום  הסיור  הברכיים.  גובה  מעל  קצת  מגיעים 
במערה קרסטית מדהימה ותת קרקעית, בריכת שכשוך, מתנפחים, פינת 

יצירה, בישולי שדה והשכרת אופניים. לפרטים נוספים: 02-9935133

גן לאומי הרודיון
סיור במקום שבו בחר המלך הורדוס הגדול להקים את אחוזת הקבר שלו 
וירושלים,  ונתן לו את שמו. נהנה מתצפית נוף מרהיבה למדבר יהודה 
נבקר בארמון מבוצר, נרד למאגרי המים ונתרשם משרידי קבר הורדוס 

שנחשפו לאחרונה באתר.

כניסה לאתר בתשלום. לפרטים נוספים: 02-5636249

חווית צומת

אומגה בארץ האיילים
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בחול המועד יתקיימו בבית ספר שדה כפר עציון הטיולים 
הבאים: אל מערת חריטון, אתר ההרודיון סולמות ומפלים 
בנחל אוג, אל גג העולם, חברון ומערת ומכפלה, "אל המעיין 
בוואדי  סתיו  עדן,  גן  בוואדי  הערביים  בין  בהר",  הפועם 
קלט, אמות מים, כרמים ומעיין בנחל הפירים, שקיעה בדרך 
בוואדי  ובוסתנים  מעיינות  כרם,  בעין  ערביים  בין  האבות, 
טיול  ביריחו,  החשמונאים  וארמונות  קלט  וואדי  פוכין, 
המקראית,  ועיטם  שלמה  ברכות  האבות,  בדרך  עששיות 
מתקוע לים המלח לאור ירח, אל ארמון המלך דוד בחורבת 
קייאפה, בעקבות הצנחנים משחררי ירושלים, עמק הברכה 
וצפוניתיו, נחל המעיינות, "בין הרי חברון" – אל חורבת ארנב 

מקום מציאת הנערים, אל הנקבה הסודית בעין ג'ויזה.

טלפון לפרטים: 02-9935133 

אתר ההנצחה המחודש | כפר עציון
הבונקר  חורבות  על  עציון  בכפר  באתר ההנצחה המחודש  מיצג חדש 
עליו הוקרן החיזיון המוכר והמרגש. בעקבותיו נהלך על פסגת ההר עם 
באמצעי  מוגשים  אלה  כל  ביתם.  את  בו  ובנו  להר  החלוצים שהעפילו 
ומעברים  אולמות  בסדרת  וחדשניים,  משוכללים  והקרנה  תצוגה 
שבמרכזם שרידי הבונקר בו נפלו בקרב אחרוני המגנים. הכניסה לחזיון 
מעל גיל 10, לילדים ומשפחות - אפיית פיתות, ביקור במוזיאון האדם 
שהמבוגרים  )בזמן  קדומה  בגת  ענבים  על  ודריכה  זיתים  מסיק  בהר, 
צופים בחיזיון(. סוכה במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 
באוקטובר, בין השעות 9:00 - 17:00. שישי וראשון, י"ט וכ"א בתשרי 21 
ו-23 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 13:00. בתיאום מראש: 02-9935160

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
החווה מרכזת מגוון אטרקציות מתחומים רבים: חי בר ענק, פינת ליטוף 
קירות  בארץ:  והמרשימים  מהגדולים  אתגרי  ספורט  מתקני  והאכלה, 
טיפוס, נדנדת 360 מעלות, בנג'י, טרמפולינה והאומגה הכי ארוכה בארץ 

- 400 מטר אורך ובגובה של 120 מטר מעל קניון מרהיב. סוכה במקום.

בימי חוה"מ סוכות, בין השעות 09:30 - 17:30. בערב חג שני, בין השעות 
9:30 – 13:30. בתשלום. לפרטים: 02-5709768

קניון מרכז הרים | צומת הגוש
- קניון מרכז הרים בצומת הגוש עם מגוון רחב של  חדש בגוש עציון 
חנויות. במהלך חול המועד יתקיימו במקום סדנאות והפעלות לילדים. 

סוכות מרווחות יחכו למבקרים במסעדות קפה גרג והשניצליה.

ההפעלות ללא תשלום.

חווית צומת | אלון שבות
מרכז המבקרים ההלכתי-טכנולוגי "חווית צומת" שבאלון שבות, מזמין 
ובעיקר  להבין  ללמוד,  בואו  ייחודי.  לבילוי  המשפחה  כל  את  בסוכות 
אינטראקטיביים.  הלכ-טכניים  ומכשירים  הפעלות  מעשרות  ליהנות 
סוכה במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בין 
השעות 10:00 - 18:00. ביום שלישי ללא תשלום, בשאר הימים בתשלום. 

לפרטים נוספים: www.visitzomet.org.il או 052-3115111

שמורת עוז וגאו"ן | צומת הגוש
שמורת יער בצומת הגוש בה מגוון מתקני שעשועים, פינת מנגל, מים 
פזורות  סוכות  משפחתיים.  לפיקניקים  מצוין  מקום  ושירותים.  קרים 
יתקיימו  באוקטובר,   18 בתשרי  ט"ז  שלישי,  ביום  השמורה.  ברחבי 

סדנאות לילדים בתשלום סמלי בין השעות 12:00 - 16:00.

לתיאום ופרטים נוספים: 050-7161818

טרקטורוני גוש עציון
או  זוגיים  גבי טרקטורונים  זמן שונים, על  טיולי שטח מודרכים לאורך 
משפחתיים במגוון מסלולים בין הנופים, המעיינות והכרמים בגוש עציון. 
הסיורים על גבי הטרקטורונים הינם בנהיגה עצמאית ויוצאים מחוות ארץ 

האיילים בליווי מדריך בלבד. בתשלום. בתיאום מראש: 054-3183333

ליאור ג'יפים
בתיאום  בתשלום.  הקבוצה.  פי  על  ומותאמים  מודרכים  ג'יפים  טיולי 

מראש: 054-8006920

חפש את המטמון | כפר עציון
המשתתפים יקבלו כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות בנושא הגפן והיין 
ויצאו למסע בזמן ובשטח בו יעקבו אחר גתות עתיקות, כרמים ויקבים 
רמז אשר  יחכה למשתתפים  יגיעו  אליה  בכל תחנה  ועתיקים.  חדשים 
ומהי התקופה בה  יצטרכו לגלות מהו האירוע הקשור למקום  בעזרתו 
אירע. המנצחים יהיו אלו שיגיעו לנקודת הסיום בזמן הטוב ביותר לאחר 

שעברו בכל התחנות וענו על כל החידות.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, הזנקה בכל שעה 
עגולה בין השעות 10:00 – 14:00. ימים שישי וראשון, י"ט וכ"א בתשרי 
21 ו-23 באוקטובר, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 9:00 עד שעה 11:00.

לפרטים: 02-9935133

60 שנה למבצע "לולב" | מבוא ביתר
הצנחנים  של  הראשונה  החטיבתית  הגמול  לפעולת  שנים   60 במלאת 
לכיבוש ופיצוץ משטרת חוסאן ומוצבי הגבול, יקיימו בבית ספר שדה 

כפר עציון אירוע הצדעה ללוחמי פעולות התגמול לצד סיורים ואזכרה. גוש עציון
הצנחנים,  מחטיבת  לוחמים  הוותיקים,  הלוחמים  בהשתתפות  האירוע 
משפחות הנופלים, חברים והציבור הרחב. החל מהשעה 8:00 יתקיימו 
סיורים במגוון דרגות קושי לנחל המעיינות ולמוצבי הגבול. בשעה 11:00 
למקום(  שילוט  )ישנו  ביתר  מבוא  לישוב  בסמוך  באנדרטה  התכנסות 
ולאחר מכן אזכרה. יום ראשון, כ"א בתשרי 23 באוקטובר. ללא תשלום. 

לפרטים נוספים: 02-9935133

אמת הביאר
האמה  מטר,   150 שאורכה  קרקעית  תת  במנהרה  ומהנה  רטוב  טיול 
היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס להולכת מים לירושלים ולבית 
הזורמים  שמימיה  בנקבה  חווייתית  הליכה  כולל  המסלול  המקדש. 
חוויתי  ביקור  כולל:  במקום  הסיור  הברכיים.  גובה  מעל  קצת  מגיעים 
במערה קרסטית מדהימה ותת קרקעית, בריכת שכשוך, מתנפחים, פינת 

יצירה, בישולי שדה והשכרת אופניים. לפרטים נוספים: 02-9935133

גן לאומי הרודיון
סיור במקום שבו בחר המלך הורדוס הגדול להקים את אחוזת הקבר שלו 
וירושלים,  ונתן לו את שמו. נהנה מתצפית נוף מרהיבה למדבר יהודה 
נבקר בארמון מבוצר, נרד למאגרי המים ונתרשם משרידי קבר הורדוס 

שנחשפו לאחרונה באתר.

כניסה לאתר בתשלום. לפרטים נוספים: 02-5636249

חווית צומת

אומגה בארץ האיילים
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תיירות שומרון מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים 
חקלאיות,  חוות  השומרון.  רחבי  בכל  מרהיבים  במסלולים 
יקבים, טיולי סוסים, אומגה, פיינטבול, קיר טיפוס, קארטינג, 
לייזר-טאג, מסעדות ובתי קפה, צימרים, מרכזי מבקרים, גן 
בשומרון  והחוויות  האטרקציות  שלל  ועוד.  התנ״ך  סיפורי 

יהיו פתוחות בחול המועד סוכות לקהל המטיילים. 

לפרטים: אתר תיירות שומרון, בפייסבוק "תיירות שומרון" 
ובטלפון: 1-700-700-106

שמחת בית השואבה והפנינג למשפחות | אבני חפץ
בואו להכיר את הישוב אבני חפץ, ליהנות מהפנינג טיולים, פינות יצירה, 
הרקדה, שמחת בית השואבה, ויריד אומנים ודוכני אוכל לאורך כל היום. 
גבי  ועל  רגליים   - יצאו טיולי משפחות מודרכים  ו-12:30  בשעות 9:30 
אופניים – במסלולים חדשים באזור. בין השעות 11:00 - 17:00 יתקיים 
ומגרש  המועדון  ברחבת  המשפחה  לכל  במיוחד  ומושקע  ענק  הפנינג 
הספורט בישוב. סוכה כשרה במקום. בשעה 16:30 תתחיל שמחת בית 
השואבה ותתקיים הופעה מדהימה של הזמר רועי ידיד בליווי תזמורת 
ענבי הגפן. יום רביעי, י"ז בתשרי 19 באוקטובר. ללא תשלום. לפרטים: 

053-7357054

סבסטיה מתעוררת לחיים | גן לאומי סבסטיה
הבירה  עיר  וסיפורה המסעיר של  עלילותיה  את  לחוות  מוזמנים  אתם 
לאתר  סיורים  יצאו  עגולה  שעה  בכל  הקדומה.  ישראל  ממלכת  של 
הארכיאולוגי עם מיטב המדריכים מתחנת המידע בכניסה. הסיור ילווה 
במוסיקאים המנגנים על כלי נגינה עתיקים וסדנאות קרמיקה לילדים. 
גולת הכותרת: הצגת הילדים "בעקבות האריה" על הרב אריה לוין של 

תיאטרון אספקלריה.

יתקיימו  ההצגות  באוקטובר.   19  –  18 בתשרי  י"ז   – ט"ז  ורביעי,  שלישי 
בשעות 11:00 ו-14:00. ללא תשלום. לפרטים: 3639*

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
אשל  למלון  הצמוד  התנ"ך  סיפורי  וגן  המשכן  בתעתיק  מודרך  ביקור 

השומרון באריאל 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. 

רביעי וחמישי, י"ז – י"ח בתשרי 19 – 20 באוקטובר, תחילת הסיור בשעה 

18:00 בהרשמה מראש. לפרטים: 03-9366841

שחקנים, הדרכות והפעלות | גן לאומי הר גריזים
"תיאטרון  שחקני  מקראיות,  דמויות  שלל  עם  גריזים  להר  לרגל  עליה 

מקום". בנוסף תתקיים במשך כל שעות הפעילות סדנא להכנת עפיפונים 

בתשלום סמלי.  שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

עלות כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

פסטיבל קק"ל | אלון מורה
קק"ל מזמינה את הציבור להתחבר לשומרון באתרי התיירות באלון מורה: 

מסלולי הליכה וטבילה במעיין, ביקור ביקב החדש, הפעלות חינוכיות, 

תצוגה מרהיבה של עפיפונים, הכנת פיתות, מתנפחים ועוד. סוכה כשרה 

במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

ללא תשלום.

המרפסת של המדינה | פדואל
הפנינג חגיגי יתקיים בחוה"מ סוכות במרפסת הכי מפורסמת במדינה. 

במקום יופעלו נקודת מידע, סיורי רשות הטבע והגנים בכל שעה עגולה 

לדיר קלעה, משקפות נוף לשימוש חופשי ודוכנים. סוכה כשרה במקום.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר. ללא תשלום.

טיול אופנועים ברחבי השומרון
בחוה"מ סוכות יושק בשומרון טיול אופנועים ראשון מסוגו בארץ. אוהבי 

כל  ולקבל  לאופנוע  נהיגה  רישיון  עם  ורק  אך  להגיע  מוזמנים  הז'אנר 

מה שצריך כדי ליהנות מחויה ייחודית: רכיבה בין נופי השומרון עוצרי 

הנשימה: אופנוע, ציוד רכיבה מלא, מדריך צמוד ואף אוזנייה לשמיעת 

 20  -  18 בתשרי  י"ח   - ט"ז  חמישי,   – שלישי  הנסיעה.   בזמן  המדריך 

באוקטובר. בתשלום. בתיאום מראש: 050-8289545

היקב הראשון בהר כביר | אלון מורה
הציבור מוזמן לחנוכת "יקב כביר" - היקב הראשון על הר כביר. היקב 

מתחה ביינות אדומים יבשים, ויפתח את שעריו בכל חול המועד סוכות 

לטעימות יין, סיורים והפעלות לילדים. 

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בשעות: 11:00 , 

13:00 ו-15:00. ללא תשלום. לפרטים: 052-7966638

שומרון
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פינת קטיפארי-
פינת חי וליטוף רכב ספארי הצגה לילדים סיור מודרך

מרכז המבקרים יהיה פתוח לקבוצות גם ביום חמישי
י“ח תשרי 20-10-16 בין 9:00 ל- 16:00 לקבוצות בתיאום מראש

סיורים מודרכים במרכז המבקרים
הקרנת סרטים לילדים
הצגת ילדים ”הסנדל של אייל“ במתחם חול
יצירה וקיפולי נייר
השנה בפעם הראשונה  

פינת קטיפארי- פינת חי וליטוף 

(₪  100 מירבי  משפחתי  (תשלום  לאדם.   ₪  20 הפעילות  עלות 
טיול ברכב ספארי בשמורת החולות בתשלום נוסף 10 ₪ לאדם מגיל 3

רי
חו

פי 
 א

ם:
לו

צי

כמידי שנה מרכז קטיף בניצן
פותח את שעריו לפעילות משפחתית
בחול המועד סוכות.
הפעילות תתקיים בימי שלישי ורביעי
18-19/10/16 ט“ז- י“ז תשרי
בין 10:00 ל- 17:00

פארק הצנירים
הפנינג משפחתי אתגרי, בפארק הצנירים, שכולל: סנפלינג, אומגה, קיר 

ישנם  בפארק  תצפית.  באיור  סיורים  יצירה,  פינת  ליטוף,  פינת  טיפוס, 

מדשאות ומתקני שעשועים לרוב. סוכה במקום.

יום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר. הפעילויות בתשלום. 

חוות הסוסים של קדומים
לקדומים.  בכניסה  נמצאת  החווה 

מרכיבת  ליהנות  ניתן  במקום 

אומגה,  טיפוס,  קיר  סוסים, 

וקרטינג  אומץ  קפיצת  פיינטבול, 

פדלים.

לפרטים: 052-6826223

קדומים
פארק הצנירים

חוות הסוסים

שחקני רחוב על פסגת הר כביר

גן סיפורי התנ״ך

הגן הלאומי סבסטיה
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תיירות שומרון מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים 
חקלאיות,  חוות  השומרון.  רחבי  בכל  מרהיבים  במסלולים 
יקבים, טיולי סוסים, אומגה, פיינטבול, קיר טיפוס, קארטינג, 
לייזר-טאג, מסעדות ובתי קפה, צימרים, מרכזי מבקרים, גן 
בשומרון  והחוויות  האטרקציות  שלל  ועוד.  התנ״ך  סיפורי 

יהיו פתוחות בחול המועד סוכות לקהל המטיילים. 

לפרטים: אתר תיירות שומרון, בפייסבוק "תיירות שומרון" 
ובטלפון: 1-700-700-106

שמחת בית השואבה והפנינג למשפחות | אבני חפץ
בואו להכיר את הישוב אבני חפץ, ליהנות מהפנינג טיולים, פינות יצירה, 
הרקדה, שמחת בית השואבה, ויריד אומנים ודוכני אוכל לאורך כל היום. 
גבי  ועל  רגליים   - יצאו טיולי משפחות מודרכים  ו-12:30  בשעות 9:30 
אופניים – במסלולים חדשים באזור. בין השעות 11:00 - 17:00 יתקיים 
ומגרש  המועדון  ברחבת  המשפחה  לכל  במיוחד  ומושקע  ענק  הפנינג 
הספורט בישוב. סוכה כשרה במקום. בשעה 16:30 תתחיל שמחת בית 
השואבה ותתקיים הופעה מדהימה של הזמר רועי ידיד בליווי תזמורת 
ענבי הגפן. יום רביעי, י"ז בתשרי 19 באוקטובר. ללא תשלום. לפרטים: 

053-7357054

סבסטיה מתעוררת לחיים | גן לאומי סבסטיה
הבירה  עיר  וסיפורה המסעיר של  עלילותיה  את  לחוות  מוזמנים  אתם 
לאתר  סיורים  יצאו  עגולה  שעה  בכל  הקדומה.  ישראל  ממלכת  של 
הארכיאולוגי עם מיטב המדריכים מתחנת המידע בכניסה. הסיור ילווה 
במוסיקאים המנגנים על כלי נגינה עתיקים וסדנאות קרמיקה לילדים. 
גולת הכותרת: הצגת הילדים "בעקבות האריה" על הרב אריה לוין של 

תיאטרון אספקלריה.

יתקיימו  ההצגות  באוקטובר.   19  –  18 בתשרי  י"ז   – ט"ז  ורביעי,  שלישי 
בשעות 11:00 ו-14:00. ללא תשלום. לפרטים: 3639*

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
אשל  למלון  הצמוד  התנ"ך  סיפורי  וגן  המשכן  בתעתיק  מודרך  ביקור 

השומרון באריאל 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. 

רביעי וחמישי, י"ז – י"ח בתשרי 19 – 20 באוקטובר, תחילת הסיור בשעה 

18:00 בהרשמה מראש. לפרטים: 03-9366841

שחקנים, הדרכות והפעלות | גן לאומי הר גריזים
"תיאטרון  שחקני  מקראיות,  דמויות  שלל  עם  גריזים  להר  לרגל  עליה 

מקום". בנוסף תתקיים במשך כל שעות הפעילות סדנא להכנת עפיפונים 

בתשלום סמלי.  שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

עלות כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

פסטיבל קק"ל | אלון מורה
קק"ל מזמינה את הציבור להתחבר לשומרון באתרי התיירות באלון מורה: 

מסלולי הליכה וטבילה במעיין, ביקור ביקב החדש, הפעלות חינוכיות, 

תצוגה מרהיבה של עפיפונים, הכנת פיתות, מתנפחים ועוד. סוכה כשרה 

במקום. שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר.

ללא תשלום.

המרפסת של המדינה | פדואל
הפנינג חגיגי יתקיים בחוה"מ סוכות במרפסת הכי מפורסמת במדינה. 

במקום יופעלו נקודת מידע, סיורי רשות הטבע והגנים בכל שעה עגולה 

לדיר קלעה, משקפות נוף לשימוש חופשי ודוכנים. סוכה כשרה במקום.

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר. ללא תשלום.

טיול אופנועים ברחבי השומרון
בחוה"מ סוכות יושק בשומרון טיול אופנועים ראשון מסוגו בארץ. אוהבי 

כל  ולקבל  לאופנוע  נהיגה  רישיון  עם  ורק  אך  להגיע  מוזמנים  הז'אנר 

מה שצריך כדי ליהנות מחויה ייחודית: רכיבה בין נופי השומרון עוצרי 

הנשימה: אופנוע, ציוד רכיבה מלא, מדריך צמוד ואף אוזנייה לשמיעת 

 20  -  18 בתשרי  י"ח   - ט"ז  חמישי,   – שלישי  הנסיעה.   בזמן  המדריך 

באוקטובר. בתשלום. בתיאום מראש: 050-8289545

היקב הראשון בהר כביר | אלון מורה
הציבור מוזמן לחנוכת "יקב כביר" - היקב הראשון על הר כביר. היקב 

מתחה ביינות אדומים יבשים, ויפתח את שעריו בכל חול המועד סוכות 

לטעימות יין, סיורים והפעלות לילדים. 

שלישי – חמישי, ט"ז - י"ח בתשרי 18 - 20 באוקטובר, בשעות: 11:00 , 

13:00 ו-15:00. ללא תשלום. לפרטים: 052-7966638

שומרון

מוסף טיולים פסח תשע"ו13

ת.ד. 19 ניצן 2 | מיקוד 7928800 | 077-4324101 
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 info@merkazkatif.co.il

בניצן מרכז המבקרים 

www.mkatif.org |  מרכז קטיף  
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פינת קטיפארי-
פינת חי וליטוף רכב ספארי הצגה לילדים סיור מודרך

מרכז המבקרים יהיה פתוח לקבוצות גם ביום חמישי
י“ח תשרי 20-10-16 בין 9:00 ל- 16:00 לקבוצות בתיאום מראש

סיורים מודרכים במרכז המבקרים
הקרנת סרטים לילדים
הצגת ילדים ”הסנדל של אייל“ במתחם חול
יצירה וקיפולי נייר
השנה בפעם הראשונה  

פינת קטיפארי- פינת חי וליטוף 

(₪  100 מירבי  משפחתי  (תשלום  לאדם.   ₪  20 הפעילות  עלות 
טיול ברכב ספארי בשמורת החולות בתשלום נוסף 10 ₪ לאדם מגיל 3

רי
חו

פי 
 א

ם:
לו

צי

כמידי שנה מרכז קטיף בניצן
פותח את שעריו לפעילות משפחתית
בחול המועד סוכות.
הפעילות תתקיים בימי שלישי ורביעי
18-19/10/16 ט“ז- י“ז תשרי
בין 10:00 ל- 17:00

פארק הצנירים
הפנינג משפחתי אתגרי, בפארק הצנירים, שכולל: סנפלינג, אומגה, קיר 

ישנם  בפארק  תצפית.  באיור  סיורים  יצירה,  פינת  ליטוף,  פינת  טיפוס, 

מדשאות ומתקני שעשועים לרוב. סוכה במקום.

יום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר. הפעילויות בתשלום. 

חוות הסוסים של קדומים
לקדומים.  בכניסה  נמצאת  החווה 

מרכיבת  ליהנות  ניתן  במקום 

אומגה,  טיפוס,  קיר  סוסים, 

וקרטינג  אומץ  קפיצת  פיינטבול, 

פדלים.

לפרטים: 052-6826223

קדומים
פארק הצנירים

חוות הסוסים

שחקני רחוב על פסגת הר כביר

גן סיפורי התנ״ך

הגן הלאומי סבסטיה
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בחוה"מ סוכות, בימים שלישי - חמישי, ט"ז – י"ח 18 – 20 
באוקטובר, יתקיים בפארק "יצחק שמיר" פסטיבל והפנינג 
כאשר  רצופים,  ימים  שלושה  שימשך  המשפחה  לכל 
בהיכל  השלישי  והיום  בפארק  יתקיימו  ראשונים  היומיים 

התרבות.
את פסטיבל סוכות ארגנו עיריית מעלה אדומים בשיתוף המתנ"ס והיכל 
התרבות והוא יכלול מגוון רחב של אטרקציות, בהן: מתקני לונה פארק 
חינם, מתקנים מתנפחים, סדנאות יצירה לילדים מדי יום מהשעה 11:00 
בבוקר ועד 16:00 אחה"צ ללא תשלום, הופעות חינם של מיטב בדרני 
ילדים כולל רינת גבאי, הופעות למבוגרים ולכל המשפחה של אתניקס 
ומוקי. לצורך הגעה לפסטיבל באגם מעמידה העירייה לרשות התושבים 

מערך של הסעות חינם לאורך כל היום, שיצאו כל רבע שעה מרחבת 
חניית בית העירייה לאגם ובחזרה.

ביום שלישי, ט"ז בתשרי 18 באוקטובר, יפעל הפסטיבל משעה 11:00 
ועד 23:00, ובשעה 21:15 יתקיים המופע החדש של להקת "אתניקס". 

ביום רביעי י"ז בתשרי 19 באוקטובר, יפעל הפסטיבל עד השעה 23:00, 
ובשעה 16:00 תתקיים הופעה לילדים עם הזמרת והשחקנית רינת גבאי, 

ובשעה 21:00 יתקיים המופע המרכזי של הזמר מוקי. 

ביום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר, יפעל הפסטיבל בהיכל התרבות 
סבבים  בשני  לילדים  רוק  להקת  ילד"  "אינדי  של  לילדים  מופעים  עם 
ומופע בשני סבבים של הזמר הישראלי יניב בן משיח. כמו כן, יתקיימו 

פעילויות והפעלות לילדים ברחבת ההיכל.

מעלה אדומים

גוש קטיף
סוכות בחולות של גוש קטיף

ורביעי  סיפור ההתיישבות של גוש קטיף ממשיך לפעום: בימי שלישי 
ט"ז – י"ז בתשרי 18 – 19 באוקטובר, פותחים אנשי מרכז קטיף להנצחת 
מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בניצן בפני הציבור הרחב את שעריהם 
– פינת החי  לפסטיבל חול. לראשונה תשוחזר השנה פינת הקטיפארי 

והליטוף שעמדה בכניסה ליישוב נווה דקלים טרם הגירוש.

וקיפולי  יצירה  יציג מתחם ענק בסימן חול הכולל פעילויות  הפסטיבל 
נייר, לצד הצגת ילדים "הסנדל של אייל". במרכז יוקרן הסרט המוזיקאלי 
הילדים  עיניהם של  גוש קטיף דרך  בגרביים" המספר את סיפור  "חול 
אשר גדלו במקום. הפסטיבל מאפשר פעילות מגוונת לכל בני המשפחה 

כאשר לכל שכבת גיל יש את הפעילות המותאמת לה. 

מרכז קטיף  במרכז המבקרים של  סיורים  יתקיימו  לפסטיבל,  במקביל 
החל   – קטיף  גוש  של  סיפורו  עם  נפגשים  בו  היסטורי  סיור  כולל 
מהקמתו והתפתחותו. במקום תוקם גלריית אמנים וסוכה כשרה לרווחת 

המבקרים.

פסטיבל החול יתקיים בימים שלישי ורביעי ט"ז – י"ז 18 – 19 באוקטובר, 
בין השעות 10:00 - 17:00. ביום חמישי, י"ח בתשרי 20 באוקטובר, מרכז 
 ,16:00 -  9:00 השעות  בין  המבקרים  במרכז  לסיורים  פתוח  יהיה  קטיף 

בהרשמה מראש.

בתשלום. לפרטים: 077-4324101

מספרי  בפסטיבל  לראשונה  השנה  יתקיים  החול,  פסטיבל  עם  יחד 

סיפורים בגבעתיים ערב היסטורי שכולו גוש קטיף ביוזמת מרכז קטיף 

להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון. ביום שלישי, ט"ז בתשרי 18 

באוקטובר, בשעה 18:00 יסופר סיפורו של חבל ארץ שהיה ונרשם על 

דפי ההיסטוריה – גוש קטיף וצפון השומרון. שמונה חולמים ומספרים 

ראובן  אביגדור קהלני,  )מיל.(  לבני, תא"ל  ציפי  באירוע: חה"כ  ישתתפו 

ומי  עזה  חוף  האזורית  המועצה  של  הראשון  המועצה  ראש  רוזנבלט 

שהוביל את הקמת מרבית הישובים היהודים ברצועה, צבי הנדל, איציק 

האירוע  אבינועם.  ועמליה  נעים  בן  אלינה  בטר,  )מוכי(  מרדכי  אמיתי, 

יתקיים בהנחייתם של יוסי אלפי וד"ר אבשלום קור.

בתשלום. לפרטים והרשמה: 03-5745005
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המשך דבר תורה מעמוד השער שימו לב לערבה

בארץ גיבורי התנ״ך

סוכות

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: 

 מעיין
טלמון

 עיינות 
ענר

מעיין 
מאיר

מעיין 
עטרת

עין 
עוז

מעיין 
הגבורה  עין

 תות

מעיין 
הכרמים

 עין 
קלט  עין 

מבוע
מעיין 

דני  עין 
פרת

Land of Biblical Heroes 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

מעיין 
דולב

 >>> חופשית!  הכניסה  הקדום.  היין  וסוד  הרגל  עולי  בעקבות  קולי  סיור  חדש!   - צוף  בנווה  ההליסטון  גבעת 
 

 <<< חוויה מדעית בכרם המחקרי על דרך נוף הכרמים. הכניסה חופשית! <<< מפעל הסבונים ‘סבונטו’. הכניסה חופשית! 

<<< מייצגי סיפורי התנ”ך וייצור היין במרכז המבקרים נחלת בנימין שביקב פסגות <<< מפעל לייצור פתיל התכלת <<<
 

 <<< השכרת אופניים שילה/עלי/טלמון <<< מולדת מרכז מבקרים חקלאי <<< טיולי גמלים בחוות עמק איילון <<< 

 יקב גבעות <<< ‘הכוורת’ בית חורון <<< טרקטורוני ִשיֹלה <<< טיולי ג’יפים נחל דלבים <<< ‘כנען’ טיול ריינג’רים במדבר
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 מעיין הכרמים
 גבעת היקבים

 ִשיֹלה הקדומה

 שביל המעיינות פארק גיבורות התנ"ך 

 אתגר הריצה
הקדום בעולם

ההרשמה למקצים בעיצומה | הכניסה להפנינג סיום חופשיתהפנינג היסטוריה וספורט לכל המשפחה ביום שישי 21.10 בשעות  8:00-12:00 במתחם הסיום בִשיֹלה הקדּומה

חלק מהפעילויות בתשלום | כל הפעילויות באתרים הינן באחריות הבלעדית של מפעיל האתר |  התוכנית כפופה לשינויים ט.ל.ח

המשפחה עם “אסי וטוביה”.תלת מימד. מופע יומי לכל חדש!  סיור במשכן במשקפי מולטימדיה על רקע העתיקות. ונגנים. הפעלות לילדים. מיצג סיורים מודרכים. שחקנים ִשיֹלה הקדומה

הכניסה חופשית!אומנית קדרות. ספסלי פיקניק. בשיתוף הקהל. פעילות בטבע עם בריכות שכשוך. סדנה מוזיקאלית חורש טלמונים במערב בנימין. מעגלי קסום לכל המשפחה בלב פארק גיבורות התנ”ך- מסלול שביל המעיינות

הכניסה חופשית!תצפית “מגדל לים התיכון”. היקבים. זחילה במערות מסתור. בליווי נגנים ושחקנים אל גבעת  סיורים מודרכים לכל המשפחה גבעת היקבים

הכניסה חופשית!סיור במפעל הסבונים הטבעיים. פיקניק ושתי בריכות שכשוך. תצפית על האזור. במעיין ספסלי בכוכב השחר אל הר הכוכב שבו  סיור רגלי מודרך ממעיין הכרמים מעיין הכרמים

מרתון של אטרקציות 
 
18-20/10 בשעות 10:00-17:00א'-ג' חוה"מ סוכותטיולים וטבע בחבל בנימין

<<< מגוון צימרים ואפשרויות לינה בחבל בנימין <<<
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מתבאר  מליובאוויטש  הרבי  של  בתורתו 
שבחג הסוכות אנו מגיעים לדרגה גבוהה יותר 
חג  של  העיקריות  המצוות  אחת  אחדות.  של 
שרומזת  המינים,  ארבעת  מצוות  היא  הסוכות 
לכל סוגיו של עם ישראל: בעלי תורה ומעשים 
טובים )אתרוג(, בעלי תורה בלבד )לולב(, בעלי 
מעשים טובים בלבד )הדס(, וכאלה שאין בהם 

לא תורה ולא מעשים טובים )ערבה(.
הסוגים  כל  את  במפורש  מייצגים  אנו  כאן, 
מלהתייחס  נרתעים  אנו  אין  בעם.  שקיימים 
ל”ערבה” כמות שהיא - כזו שאין בה לא טעם 
אנו  הללו  ההבדלים  כל  ולמרות  ריח.  ולא 
מבטאים את האחדות. זו דרגה גבוהה יותר של 
אחדות. קל יותר להגיע לאחדות כאשר מתעלים 

ומתרכזים  לרעהו  איש  שבין  ההבדלים  מעל 
את  לחוש  אבל  והמשותפת,  הפנימית  בנקודה 
האחדות גם כאשר ההבדלים והחלוקות עומדים 

בתוקפם - זו דרגה גבוהה יותר.
בהתעוררות,  כולם  נמצאים  החגים  בתקופת 
החיים הופכים לחיים של התרוממות. לכן גם קל 
יותר להתאחד עם האחר. אך מאיפה נשאב את 
הכוח להתאחד איש עם רעהו במהלך היום יום? 
חג הסוכות נותן לנו כוח, כדי שהאחדות שהחלה 
בימים הנוראים תהיה אמיתית ונצחית, שתישמר 
גם כאשר נחזור ונרגיש את ההבדלים האישיים. 
כל  את  דווקא  כשלוקחים  היא  האחדות  ואכן, 
את  שמתאר  במדרש  הרי  המינים.  ארבעת 
שאין  ליהודים  רומזת  הערבה  הסוגים,  ארבעת 

בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ועל זה אומר 
הקב”ה: “יוקשרו כולם אגודה אחת”. 

אם מדובר ביהודים שאין בהם שום מעלה )גלויה(, 
מדוע אנו נדרשים להתאחד איתם? אלא האהבה 
ליהודים אלה קשורה לעצם היותם יהודים. עלינו 
לאהוב אותם לא בגלל מעלה זו או אחרת, אלא 
אנו  כאשר  דווקא  יהודים.   – מהותם  עצם  בשל 
שהיא  כמות  הערבה  את  גם  ליבנו  אל  מאמצים 
אז בא לידי ביטוי, הייחוד היהודי העמוק שהוא 
מעל לכל מעלה או חסרון. אז האגודה היא אחת. 
האחדות מגיעה לשיאה. או אז אחדות ה’ מאירה 

בעולם במובנה העמוק ביותר.
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וראשי  יש"ע  מועצת  ראשי  בטוחה  שנה  שתהיה 
שר  עם  השבוע  בתחילת  נפגשו  הרשויות 
הביטחון אביגדור ליברמן לישיבת עבודה וסקירה 
ביטחונית מדינית. בפגישה העלו ראשי הרשויות 
השוטפת  בעבודה  הקשורים  שונים  נושאים 
והעתידית בין משרד הביטחון להתיישבות. בסיום 
לכבוד  יין  כוסית  המשתתפים  הרימו  הפגישה 
רואה  אבי  יש"ע  יו"ר מועצת   . 1 השנה החדשה 
חיילי  ואת  בירך את השר, את מערכת הביטחון 
צה"ל ואיחל להם שנה טובה והצלחה. השר בירך 
ולכל  לכם  מאחל  "אני  ואמר:  המשתתפים  את 
להתגבר  נדע  יחד  טובה.  שנה  ברכת  התושבים 
בהתיישבות  לפנינו,  העומדים  האתגרים  כל  על 

ובביטחון".
בשבוע  שהתקיים  באירוע  חנן  בלי  שנים  חמש 
לציון  אנשים  מאות  התכנסו  בירושלים  שעבר 
וחבר  ההתיישבות  איש  של  ללכתו  שנים  חמש 
המרגש  בערב  ז"ל.  פורת  חנן  לשעבר,  הכנסת 
שהנחתה סיון רהב מאיר, השתתפו בני משפחתו 
הכנסת  חברי  בנוכחותם  וכיבדו  פורת  חנן  של 
מוטי יוגב, שולי מועלם, ניסן סלומינסקי, ובצלאל 
סמוטריץ'. כמו כן נשאו דברים הרב חיים דרוקמן, 
אריאל  אורי  השר   , 2 בנט  נפתלי  החינוך  שר 
ואמיתי פורת, בנו של חנן. הרב דרוקמן דיבר על 
דמותו של חנן שהייתה מלאה אור וטוב, וביקש: 
"עלינו לקדם את העם, את המדינה, את הארץ 
העצרת  מן  לצאת  צריכים  אנחנו  העולם.  ואת 
של  מהעשייה  משהו  איתנו  לוקחים  כשאנחנו 
חנן". במהלך הערב הופיעו הזמרים אהרון רזאל 
ושולי רנד בשירי התעוררות ונשמה, וסחפו רבים 

מן הקהל בשירה וריקודים.
מעיינות  שופע  ושומרון  יהודה  אזור  מעינוש 
רבים אשר פרוסים באזור ההר המרכזי. בשנים 
האחרונות נערכו עבודות פיתוח והונגשו מעיינות 
יש"ע  מועצת  המטיילים.  ציבור  לקליטת  רבים 

המעיינות",  "ארץ  ואתר  אמנה  תנועת  בשיתוף 
 - "מעינוש"  הספר  את  החג  לקראת  מוציאים 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  מעיינות  ל-50  מדריך 
הימים  ששת  למלחמת  שנה   50 לרגל  הירדן 
אותו  הספר,   . 3 אבותינו  נחלת  אל  ולחזרה 
ערך אריאל פילבר מנהל בית ספר שדה עפרה, 
יהווה כלי בידו של המטייל בדרכו לחקור, לברר 
ארץ  של  הנסתרות  פינותיה  אל  ולהתחבר 
ומנכ"ל  רואה  אבי  יש"ע  מועצת  יו"ר  התנ"ך. 
מועצת יש"ע שילה אדלר כתבו בפתח החוברת 
שנת  "לכבוד  שיגיעו:  הרבים  למטיילים  ברכה 
אל  ישראל  עם  חזר  בה  הימים  לששת  היובל 
חוברת  לאור  להוציא  שמחים  אנו  מולדת,  חבלי 
רטובות  חמד  ופינות  מעיינות  חמישים  ובה  זו 
ובקעת  שומרון  ביהודה  התנ"ך  ארץ  במרחבי 
הירדן. הביקור שלכם במעיינות יעצים את חווית 
ומדינת  ההתיישבות  את  ויחזק  במרחב,  הטיול 
אתכם  תלווה  השופעת  הארץ  ברכת  ישראל. 
בהזמנה  הספר  את  לרכוש  ניתן  דרככם".  בכל 
  www.yeshaclick.co.il במועצת יש"ע או באתר

במחיר מיוחד של 25 ש"ח כולל משלוח. 
למרגלות  התקיים  שלישי  ביום  האימהות  עיר 
תחת  לנשים  כינוס  בחברון  המכפלה  מערת 
כ-10,000  לאמא”.  קרובות  “הכי  הכותרת 
נשים הגיעו לעיר האבות מכל רחבי הארץ כדי 
לשמוע את דבריהן של רינה אריאל, אמה של 
שבקרית  בביתה  שנרצחה  הי”ד  אריאל  הלל 
ארבע, הרבנית שמרית אוחנה והרבנית ימימה 
מזרחי שהעבירו שיחות חיזוק לפני יום כיפור. 
שירה  במופע  רזאל  ריקה  פתחה  הערב  את 
של  מחול  קטעי  התבצעו  ולאחריה  מרגש 
להקות מרכז “הריקוד” לאומנויות, לזכר הלל 
אריאל הי”ד. הלהיט של הערב היה ללא ספק 
אשר  חדד,  שרית  הזמרת  של  מלאה  הופעה 

. 4 הקפיצה את כל הנשים בקהל 

השתתפו  איש  מאות  כשמונה  מרים  שירת 
ומרגש  מיוחד  ערב   - תפילה"  "שערי  במופע 
שהתקיים  וממערב,  ממזרח  תפילה  שירי  של 
למרגלות בית הכנסת העתיק בסוסיא הקדומה. 
הופיעו  הבמה  ועל  לוי,  ג'קי  הנחה  האירוע  את 
ליאור  והפייטן  המדרגות  רנד,  שולי  דוידי,  אודי 
את  פתחה  רגב  מירי  התרבות  שרת  אלמליח. 
הערב, בירכה את ראש המועצה ואת התושבים 
וציינה שמטרתה להוסיף ולסייע להבאת תרבות 
טובה להר חברון ולפריפריה. ראש המועצה יוחאי 
התרבות  לשרת  מודה  "אני  בערב:  אמר  דמרי 
שעיקרו  מובילה  היא  אותו  החשוב  המהלך  על 
אומץ  לכך  נדרש  בפריפריה.  התרבות  חיזוק 
בימות  מעל  לעמוד  פשוט  יותר  הרבה  שכן  רב 
כפיים  ומחיאות  אוהד  לחיבוק  ולזכות  התרבות 

 . 5 מהמיינסטרים התרבותי" 
עוד עו"ד בשבוע שעבר הושקה במרכז המבקרים 
לשכת  של  בבנימין  הקשר  ועדת  פסגות  יקב 
איילת  חה"כ  המשפטים  שרת  בנוכחות  עוה"ד, 
יוגב,  מוטי  חה"כ  סלומינסקי,  ניסן  חה"כ  שקד, 
ראש לשכת עוה"ד אפי נוה, ראש מועצה אזורית 
ראש  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת  ויו"ר  בנימין  מטה 
המועצה המקומית בית אל שי אלון, השופט צבי 
ויצמן, יו"ר ועדת הקשר עו"ד אבינועם גואלמן ועוד 
בבנימין.  המתגוררים  נוספים  דין  עורכי  כמאה 
פתיחת  על  ברכתה  את  נתנה  המשפטים  שרת 
בכינוס  אמר  רואה  ואבי  בבנימין  הקשר  ועדת 
עוה"ד למועצה  בין לשכת  רואה בחיבור  הוא  כי 
חשיבות עצומה, והוא מקווה כי יחד יוכלו לקדם 
מיזמים חושבים לטובת עורכי הדין המתגוררים 

במועצה ותושבי המועצה בכלל.
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קובי הראתי, תיירות שומרון, גוש קטיף, יוחאי סמט, שלומי אמסלם, מועצה מקומית עמנואל, גור 
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