
1  יש”ע שלנו 

פסח אנו מציינים את יום ההולדת ב
באירוע  שנוצר  עם  כעם,  שלנו 
הגדול של יציאת מצרים. כל זה קרה 
במצרים, ואולי ניתן לחשוב ולומר שעיקר 
שנעשינו  במה  הוא  לעם  ההפיכה  העניין 
מעבדי פרעה לעבדי ה’, שזה אפשרי בכל 
משמעותי  ערך  בהכרח  אין  ואולי  מקום, 

לקשר שלנו לארץ ישראל וישיבתנו בה.
שעוסקת  פסח  של  שבהגדה  לומר  ניתן 
באירוע הזה של היותנו לעם, יש בירור גדול 
על זה. המשנה במסכת פסחים אומרת על 
חובת סיפור יציאת מצרים בפסח: “מתחיל 
אובד  מארמי  ודורש  בשבח  ומסיים  בגנות 
ואכן  כולה”,  הפרשה  כל  שיגמור  עד  אבי 

פסוקים  על  מדרשים  הוא  ההגדה  מרכז 
מתחילת פרשת כי תבוא, מה שנקרא “וידוי 
בהבאת  לומר  שיש  הנוסח  שזה  ביכורים”, 

הביכורים למקדש ויש בזה מסר מעניין.
בפשטות, חז”ל בחרו בזה כי יש בפסוקים 
אלו סקירה קצרה וממצה על יציאת מצרים 
ברור  הסדר  בליל  והנה,  לעם.  והיותנו 
העניין  מה  אבל  זה,  כל  לספר  צריך  למה 
הייעוד  ביכורים?   הבאת  בכל  זאת  לומר 
של יציאת מצרים הוא שנהיה לעם אלוקי 
מישראל  אדם  וכאשר  ה’.  ארץ   - בארצנו 
לוקח את “ראשית פרי האדמה אשר נתת לי 
ה’” ומביא אותה “אל המקום אשר יבחר ה’ 
לשכן שמו שם”, זהו הביטוי הפשוט ביותר 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:38 18:38 חברון 19:41 18:23 ירושלים
19:41 18:41 שכם 19:43 18:43 תל אביב
19:42 18:34 באר שבע 19:43 18:35 חיפה

זמני השבת

המשך בעמוד הבא

על המועד -  פסח

ממצרים לארץ ישראל
הרב יחזקאל קופלד
רב היישוב דולב

המשך בעמוד 15

עוד נשובה לעמק דותן
בחול המועד פסח יתקיים אירוע מיוחד במלאת חמישים שנה לקרב בעמק דותן, 

בו יהיה ניתן לסייר בעמק ולשמוע את סיפורי הקרבות ההירואים מלוחמי ששת הימים. 
]עמ' 10[
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בדרך לחירות

קמחא דפסחא תורמים עם מקימי

 1-800-800-340 www.mekimi.org.il :או באתר
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התרומות מוכרות לצרכי מס

 לפי סעיף 46

עמותת חסד לזכרם של 
הרב מנחם ליבמן זצ"ל

 ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד
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תשע״ז

חג פסח כשר ושמח
לכל בית ישראל!
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הגיעה העת למעשים המערכת

ישעמדה

לאחר שמונה שנים מייגעות של הקפאת תכנון 
באוויר.  שינוי  שיש  נראה  שונות,  ברמות  ובנייה 
שפורסמו  הקבינט  החלטות  של  המשמעות 
בשבוע שעבר, לאחר דיון לילי ארוך , היא אחת – 
ממשלת ישראל החליטה להפסיק את ההקפאה 
בדיבורים. עכשיו רק נותר לראות שהיא תופסק 

גם במעשים בשטח.
לבניית  ומכרזים  תכניות  מאות  עוכבו  היום  עד 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  בתים  אלפי  עשרות 
הירדן. כל תהליך אישור עבר בשנים האחרונות 
חסמי  סיומו.  אל  הגיע  לא  ולרוב  חתחתים  דרך 
התכנון והבנייה התגברו לאור לחץ של הממשל 
האמריקאי הקודם, ואיומים מצד הנשיא הקודם 
כל  לאורך  באו”ם.  ישראלים  אנטי  צעדים  על 
הדרך ראינו בממשלת ישראל כאחראית היחידה 
על קבלת ההחלטות, וכנושאת באחריות להמשך 
ובקעת הירדן.  יהודה, שומרון  בירושלים,  הבנייה 
עד היום, ממשלת ישראל לא הקימה יישוב חדש 

בהחלטת ממשלה כבר 22 שנה.
אכן, יש מקום לחשש בעקבות ההחלטות האלה. 
הגבלות  ישנן  האחרונות  הקבינט  בהחלטות 
ובסמוך  בתוך  רק  תהיה  הבנייה  כי  שאומרות 
להקים  מבלי  האפשר  במידת  הבנוי  לשטח 
ולא  לכך  ערים  להיות  חובה  חדשים.  יישובים 
יהודים  על  בנייה  מגבלות  שתהיינה  להסכים 

בחבלי ארץ התנ”ך. 
ההחלטות  פי  על   – מלאה  כוס  חצי  גם  יש  אך 

שפורסמו, ניתן לבנות בכל היישובים ללא הגבלה 
על כמות הבנייה או אבחנה בין יישובים, כפי שניסו 
ארגוני השמאל לקדם במה שהם מכנים “גושים” 
ו”מחוץ לגושים”. כל ארץ ישראל היא גוש ישראלי 
אחד גדול של חבלי מולדת וארץ התנ”ך. פיתוח 
ובנייה בארץ ישראל זו הציונות של ימינו במלוא 

מובן המילה. 
עמונה  לתושבי  חדש  יישוב  להקמת  ההחלטה 
רבות  שנים  לאחר  מבורכת.  החלטה  היא  גם 
ביהודה, שומרון  יישובים חדשים  הוקמו  לא  בהן 
ובקעת הירדן, מדובר בהחלטה חשובה ופורצת 
דרך. הקביעה כי יוקם יישוב חדש למפוני עמונה 
התקבלה בעקבות הבטחה של ראש הממשלה, 
והבטחות צריך לקיים. מפוני עמונה, שמתגוררים 
שלא  בצפיפות  רב  זמן  כבר  עפרה  במדרשת 
שיוקם  חדש  ויישוב  לתקווה,  זקוקים  תיאמן, 
יגדל  עוד  ה’  בעזרת  הישן  היישוב  מהריסות 
ויתפתח. אין ספק כי נחישותם של מפוני עמונה 
מהווה  החדש  והיישוב  ישראל  לעם  עמדה 
שניסו  השמאל  לארגוני  הולמת  ציונית  תשובה 

ומנסים בדרכים משפטיות לפגוע בהתיישבות. 
להחלטות  לחוד.  ומעשים  לחוד  החלטות  אולם 
אלו אין כל ערך אם לא יבואו לידי ביטוי בשטח. 
דיבורים בלבד אינם מספיקים, נדרשים מעשים. 
אישורי  כולל  המתווה  יישום  את  לוודא  עלינו 
תכניות והוצאת מכרזי בנייה בכל האזור. הפיתוח 

חייב להימשך. 

לפיתוח  נפעל  הממשלה,  עם  ויחד  בהמשך, 
לקידום  התושבים,  לרווחת  האזור  תשתיות 
רשת  הגדלת  מים,  הולכת  קווי  כמו  נושאים 
האזור  בשפכי  לטיפול  ביוב  תשתיות  החשמל, 
ורשת  כבישים  פיתוח  ההר,  אקוויפר  על  והגנה 
תחבורה, הולכת גז לתעשייה באזור ועוד. מעשים 
לחלק  להפיכתו  והמפתח  האזור  עתיד  הם  אלו 
הקבינט  אם  גם  ישראל.  ממדינת  נפרד  בלתי 
עוד לא החליט על החלת הריבונות הישראלית 
והממשלה עדין לא אישרה  בכל חבלי המולדת 
של  בתחילתו  מדובר   בעניין,  החוק  הצעות  את 
לפיתוח  הדרכים  בכל  לפעול  נמשיך  המהלך. 
על  ושמירה  ישראלית  ריבונות  להחלת  האזור, 

עתיד מדינת ישראל.
המגבלות  ולמרות  ההחלטות  לאור  כן,  על 
המסוימות שהן מביאות איתן, אנו רואים בהבנות 
אלו דבר המאפשר את המשך בניין ההתיישבות 
הקמת  את  וגם  ושומרון,  ביהודה  היישובים  בכל 
אור  נקודת  זוהי  עמונה.  לתושבי  החדש  היישוב 
בכל  מוחלטת  הקפאה  של  שנים  אחרי  חשובה 
לעבוד.  מפסיקים  לא  אנו  זאת,  עם  יחד  האזור. 
פעולות  של  מידי  חידוש  יהיה  האמיתי  המבחן 
ההתיישבות  רחבי  בכל  והפיתוח  הבנייה  התכנון 
ונפעל  והמעשים בשטח. אנו נעמוד על המשמר 
מול ממשלת ישראל להביא לכך שתוכנית זו אכן 

תצא אל הפועל. 

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, השבוע, בביקור במועצה מקומית אלקנה יחד עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון וראשי מועצת יש"ע, שם דנו בנושא המשך הפיתוח והבנייה בהתיישבות
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מגלים את יהודה ושומרון

בנימין
התוכן המפורסם בעמודי מוסף זה הינו באחריותם של הרשויות המקומיות וחברות התיירות, ביקור בהן הינו באחריותו של המבקר בלבד. מועצת יש"ע אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן הפעילות. 

בפסח

פסטיבל נופי התנ"ך
בהשראת שפע המעיינות, הגבים והנחלים השופעים בחבל 
בנימין ובאווירת נופי התנ"ך הפראיים יתקיים בחול המועד 
יוכלו  נופי התנ"ך. המטיילים שיגיעו לאזור  פסח פסטיבל 
ליהנות ממסלולי טיול לאורכם של נחלים, מעיינות ופינות 
מבוע,  עין  דני,  עין  פרת,  נחל  שילה,  בנחל  יפהפיות  טבע 
עיינות ענר ועוד. סביב המסלולים האלה יתקיימו סדנאות 
בפינות  ביקורים  מודרכים,  סיורים  קדומות,  מלאכות  של 
צורפות,  סדנאות  ובזכוכית,  באש  יצירה  וחוויה,  ליטוף 
יין, טיולי גמלים, ריינג'רים, טרקטורונים, אופניים  טעימות 
ועוד. תחנות המידע שיפוזרו באזור ידריכו את המטיילים 

וימליצו על הפעילויות מסביב.
ימי הפעילות: ט"ז - י"ח בניסן 12 באפריל עד ה-14 באפריל. 
www.go-festival.co.il :פרטים מלאים באתר הפסטיבל

מוקד מידע ארצי: 1-800-34-54-54

שביל המעיינות בפארק גיבורות התנ"ך
 7 של  רצף  ובו  צוף  לנווה  טלמון  בין  בבנימין  חדש  משפחות  מסלול 
מעיינות ובריכות עתיקות ששופצו בשנה האחרונה. כל בריכה נקראת 
בתקופות  בנימין  בחבל  ופעלה  שחיה  אחרת  תנכ”ית  גיבורה  שם  על 
את  שינעימו  ונגנים  שחקנים  לפגוש  תוכלו  המסלול  לאורך  קדומות. 

מדריכי  טבע.  פעילויות  יתקיימו  שונות  ובתחנות  המטיילים  של  זמנם 

מו”פ אריאל יביאו מיקרוסקופים ויחשפו מתחת לעדשה את כל מה שאי 

אפשר לראות בעיניים רגילות – חרקים, צמחים ובעלי חיים! מורי דרך 

מנוסים יוציאו סיורים מודרכים לאורך המסלול בשעות: 10:00, 14:00 

בהרשמה מראש באתר האינטרנט ובטלפון. הכניסה חופשית.

תשע״ז

 שילה הקדומה

שביל המעיינות
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בעקבות התיבה האבודה | שילה הקדומה
ניווט  למשחק  יישלחו  הקדומה  שילה  לאתר  שיגיעו  מטיילים 
בסגנון  משימות  משחק  ביחד.  חושבים  אם  רק  לפתור  שאפשר 
"המרוץ למיליון" בנופים המדהימים של עמק שילה. במהלך המשחק 
חידות,  פתרון  באמצעות  לתחנה  מתחנה  המשפחות  מתקדמות 
רוכבים  המשחק  במהלך  משימות.  ביצוע  לאחר  שנחשפים  ורמזים 
הנובע,  במעיין  חם  תה  כוס  ושותים  במדורה  מבקרים  אופניים,  על 
מנצחים בפיינטבול ובמשימות נוספות. המשחק מתאים למשפחות 

עם ילדים מגיל 6 ומעלה.
בתשלום. לפרטים: 02-9944019

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | יקב פסגות
מרכז המבקרים נחלת בנימין שביקב פסגות מזמין את הקהל הרחב 
לפעילות משפחתית ייחודית במהלך ימי חוה”מ פסח. הפעילות כוללת 
סיורים מודרכים באתר, צפייה במיצג שבמרכז המבקרים, הסבר על 
תהליך ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך הבציר ועד לשלב 
רחוב, סדנאות  הצגות של שחקני  יתקיימו  והביקבוק. במקום  הייצור 
יצירה לילדים, ומתחם מיועד לפיקניק משפחתי. רק בפסח- טעימות 

יין איכותי תוצרת יקב פסגות.
ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 9:00 - 16:00. בתשלום. 

לפרטים: 02-9979333

טיול טרקטורונים על הרים ועמקים | טרקטורוני שילה
חוויות,  של  רכוב  שטח  למסע  להצטרף  מציעים  שילה  טרקטורוני 
נחלים  דרך  עוברים  הטיול  במהלך  שילה.  בעמק  ואתגרים  סיפורים 
בנהיגה  כשעה,  הטיול  משך  מרהיבות.  ותצפיות  כרמים  ומעיינות, 
עצמית, מלווה במדריך. בכל ימי חול המועד, בין השעות 9:00 - 18:00. 

בתשלום. 02-9920235

הכוורת | בית חורון
בנושא  מרתק  וסיור  נדירה  הצצה  מציע  "הכוורת"  מבקרים  מרכז 
חשיבות הדבורה בעולם המודרני, חשיפה לעולמן של דבורי הדבש. 
הדבש,  רדיית  חדר  שקופה,  בכוורת  חוויתי,  בסרטון  צופים  בכוורת 
שונים.  בטעמים  דבש  וטועמים  הכוורת  מבנה  על  הסבר  מקבלים 
בתשלום.   .14:00  ,12:00  ,10:00 בשעות:  המועד  חול  בימי  סיורים 

בתיאום מראש: 052-4239010

חוות עמק איילון | מבוא חורון
המון חוויות למשפחות: מופעי אילוף כלבים, מעגל תופים וקצב, חליבת 
עיזים, עולם הנחשים, פינות ליטוף, שדרת מתנפחי ענק לילדים ונוער 
וג'ימבורי לקטנטנים, שולחנות משחק, ירי אתגרי בחץ וקשת, נשפנים 
ירי  ומטווחי  גמלים  על  רכיבה  טיולי  נוסף:  בתשלום  פעילויות  ועוד. 

ברובי צבע. 
ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 9:00 - 18:00. י"ח בניסן 
14 באפריל בין השעות 9:00 – 15:00. בתשלום. לפרטים: 08-9470898

טיולי ריינג'רים בין נופי התנ"ך | צומת כפר אדומים
וסיפורי  נופי  בין  לטיול אתגרי  מזמינים את המשפחות  תיירות"  "כנען 
תצפיות  ומשלב  ואדיות  ערוצי  בתוך  שעובר  הפורח,  במדבר  התנ"ך 
מרהיבות לים המלח ויריחו בליווי מדריך מוסמך. הטיול מתבצע בנהיגה 
על ריינג'רים וטומקארים ובמהלכו אפשר לראות את מקום חציית בני 
החשמונאית  מהתקופה  מים  לבורות  להציץ  הירדן,  עבר  את  ישראל 
ועוד. במהלך הטיול מספר נקודות עצירה בהן המדריך מסביר על הנוף 
 -  9:00 השעות  בין  באפריל,   13  –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  נשכח.  הבלתי 

18:00. י"ח בניסן 14 באפריל בין השעות 9:00 – 13:00. 

בתשלום. בתיאום מראש: 02-5355351

מרכז המבקרים פתיל תכלת | כפר אדומים
מרכז המבקרים היחיד בעולם בנושא התכלת המקראית – הצבע הנדיר 
שמופק מחילזון ימי נדיר – 'ארגמון קהה קוצים'. במהלך הסיור במרכז 
המבקרים יוקרן סרטון הסבר והילדים ישתתפו בצביעה חווייתית של 
התכלת. משך הסיור כשעה. חלק מהסיורים יהיו בשפה האנגלית ובזמן 

הרישום יש לציין שפה.
 .14:00  ,12:00  ,10:00 בשעות  סיורים  יתקיימו  הפסטיבל  ימי  במהלך 

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2630737

מוסיפים אטרקציות

בוחרים מסלול בטבע

ומקנחים במעיין

 נווטו: בוסתן הכרמים צומת ִשיֹלה 

 נווטו: נופי פרת

 נווטו: שביל המעיינות פארק גיבורות התנ"ך  נווטו: מעיין הכרמים כוכב השחר

 מעיין
 עיינות טלמון

מעיין ענר
מאיר

עין 
מעיין עוז

הגבורה
מעיין 
מעיין דולב

מעיין הכרמים
עטרת

מעיין 
הקשתות

1

2

3

שביל המעיינות
מסלול מעגלי קסום וקליל 

באורך 3 ק״מ בלב חורש 

טלמונים במערב בנימין. לאורך 

המסלול 7 מעיינות ע״ש גיבורות 

תנכיות, בריכות לילדים,
 

שולחנות פיקניק, שחקנים ונגנים

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.

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.

 ִשיֹלה הקדומה חדש! התיבה האבודה, משחק ניווט חוויתי בעמק ִשיֹלה. סיורים מודרכים, הפעלות לילדים, שחקנים

 ונגנים  גבעת היקבים חדש! חוויה קולית וזחילה במערות המסתור  יקב גבעות   ׳הכוורת׳ בית חורון 

ִשיֹלה/ֵעִלי/טלמון אופניים  השכרת  ׳סבונטו׳   הסבונים  מפעל  ג׳יפים   טיולי  ִשיֹלה   טרקטורוני 
 

 סדנאות בזכוכית: ’artesana glass’, ׳מענית׳   ׳בד בבד׳ מזנון     חוות עמק איילון      מפעל התכלת לציצית

יקב ִשיֹלה  חוות הסוסים באלון  בית הכנסת ‘זכרון משכן ִשיֹלה’  מרכז המבקרים נחלת בנימין

 רביעי-שישי חוה“מ פסח
 12-14/4 | בשעות: 10:00-17:00
שישי: 09:00-13:00

טיולים 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: 

Land of Biblical Heroes
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חדש!

חדש!

מסדרים לכם את הטיול המשפחתי בפסח בחבל בנימין
פסטיבל נופי התנ״ך

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

קצין מטה ארכיאולוגיה

סטודיו מענית | קידה
שקופה  זכוכית  יצירות  מלאה  בגלריה  ביקור  מוצע  המועד  בחול 

מי שירצה  חיה.  היצירה באש  יודגם תהליך  ובזמן הביקור  וצבעונית, 

פרחוני  מזוזה  בית  הכל:  ממש  וליצור  להשתתף  יכול  בעצמו  ליצור 

מתאים  הביקור  אישי.  תכשיט  או  לעוגה  מגש  אלגנטית,  שרשרת  או 

תוך  תכשיט  או  כלי  בעצמם  ליצור  המעוניינים  זוגות  או  למשפחות 

לימוד שיטות חיתוך שונות.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00. י"ח בניסן 14 

באפריל בין השעות 9:00 – 13:00. בתשלום. 

בתיאום מראש: 052-3767091

יקב גבעות | גבעת הראל 
אלגנטיים  יינות  מייצרים  שילה  נחל  מצוקי  על  הממוקם  גבעות  ביקב 
הענפה  היין  תעשיית  את  להשיב  מטרה  מתוך  הוקם  היקב  ואיכותיים. 
מצפור  קדומה,  יקב  קיימת  היקב  בסביבת  לקדמותה.  באזור  שהייתה 
הצופה על נחל שילה בו יינתנו הסברים הנוגעים לתעשיית היין הקדומה, 
וטעימות  לילדים  היין, סדנת עפיפונים  ייצור  סרט המסביר על תהליך 

למבוגרים. בתשלום. בתיאום מראש: 052-7757572

ארץ בראשית | אלון
בחווה  קדום  עברי  אירוח  חוויית  אבינו.  אברהם  של  באוהלו  אירוח 
גמלים  על  לרכוב  אפשר  בחווה  המקראית.  התקופה  את  המשחזרת 
ומתקיימות מגוון סדנאות לכל המשפחה. הפעילות מותאמת למשפחות 

ומותנת במינימום 15 משתתפים. בתיאום מראש: 02-9974477

בעקבות התיבה האבודה

טרקטורוני שילה
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בעקבות התיבה האבודה | שילה הקדומה
ניווט  למשחק  יישלחו  הקדומה  שילה  לאתר  שיגיעו  מטיילים 
בסגנון  משימות  משחק  ביחד.  חושבים  אם  רק  לפתור  שאפשר 
"המרוץ למיליון" בנופים המדהימים של עמק שילה. במהלך המשחק 
חידות,  פתרון  באמצעות  לתחנה  מתחנה  המשפחות  מתקדמות 
רוכבים  המשחק  במהלך  משימות.  ביצוע  לאחר  שנחשפים  ורמזים 
הנובע,  במעיין  חם  תה  כוס  ושותים  במדורה  מבקרים  אופניים,  על 
מנצחים בפיינטבול ובמשימות נוספות. המשחק מתאים למשפחות 

עם ילדים מגיל 6 ומעלה.
בתשלום. לפרטים: 02-9944019

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | יקב פסגות
מרכז המבקרים נחלת בנימין שביקב פסגות מזמין את הקהל הרחב 
לפעילות משפחתית ייחודית במהלך ימי חוה”מ פסח. הפעילות כוללת 
סיורים מודרכים באתר, צפייה במיצג שבמרכז המבקרים, הסבר על 
תהליך ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך הבציר ועד לשלב 
רחוב, סדנאות  הצגות של שחקני  יתקיימו  והביקבוק. במקום  הייצור 
יצירה לילדים, ומתחם מיועד לפיקניק משפחתי. רק בפסח- טעימות 

יין איכותי תוצרת יקב פסגות.
ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 9:00 - 16:00. בתשלום. 

לפרטים: 02-9979333

טיול טרקטורונים על הרים ועמקים | טרקטורוני שילה
חוויות,  של  רכוב  שטח  למסע  להצטרף  מציעים  שילה  טרקטורוני 
נחלים  דרך  עוברים  הטיול  במהלך  שילה.  בעמק  ואתגרים  סיפורים 
בנהיגה  כשעה,  הטיול  משך  מרהיבות.  ותצפיות  כרמים  ומעיינות, 
עצמית, מלווה במדריך. בכל ימי חול המועד, בין השעות 9:00 - 18:00. 

בתשלום. 02-9920235

הכוורת | בית חורון
בנושא  מרתק  וסיור  נדירה  הצצה  מציע  "הכוורת"  מבקרים  מרכז 
חשיבות הדבורה בעולם המודרני, חשיפה לעולמן של דבורי הדבש. 
הדבש,  רדיית  חדר  שקופה,  בכוורת  חוויתי,  בסרטון  צופים  בכוורת 
שונים.  בטעמים  דבש  וטועמים  הכוורת  מבנה  על  הסבר  מקבלים 
בתשלום.   .14:00  ,12:00  ,10:00 בשעות:  המועד  חול  בימי  סיורים 

בתיאום מראש: 052-4239010

חוות עמק איילון | מבוא חורון
המון חוויות למשפחות: מופעי אילוף כלבים, מעגל תופים וקצב, חליבת 
עיזים, עולם הנחשים, פינות ליטוף, שדרת מתנפחי ענק לילדים ונוער 
וג'ימבורי לקטנטנים, שולחנות משחק, ירי אתגרי בחץ וקשת, נשפנים 
ירי  ומטווחי  גמלים  על  רכיבה  טיולי  נוסף:  בתשלום  פעילויות  ועוד. 

ברובי צבע. 
ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 9:00 - 18:00. י"ח בניסן 
14 באפריל בין השעות 9:00 – 15:00. בתשלום. לפרטים: 08-9470898

טיולי ריינג'רים בין נופי התנ"ך | צומת כפר אדומים
וסיפורי  נופי  בין  לטיול אתגרי  מזמינים את המשפחות  תיירות"  "כנען 
תצפיות  ומשלב  ואדיות  ערוצי  בתוך  שעובר  הפורח,  במדבר  התנ"ך 
מרהיבות לים המלח ויריחו בליווי מדריך מוסמך. הטיול מתבצע בנהיגה 
על ריינג'רים וטומקארים ובמהלכו אפשר לראות את מקום חציית בני 
החשמונאית  מהתקופה  מים  לבורות  להציץ  הירדן,  עבר  את  ישראל 
ועוד. במהלך הטיול מספר נקודות עצירה בהן המדריך מסביר על הנוף 
 -  9:00 השעות  בין  באפריל,   13  –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  נשכח.  הבלתי 

18:00. י"ח בניסן 14 באפריל בין השעות 9:00 – 13:00. 

בתשלום. בתיאום מראש: 02-5355351

מרכז המבקרים פתיל תכלת | כפר אדומים
מרכז המבקרים היחיד בעולם בנושא התכלת המקראית – הצבע הנדיר 
שמופק מחילזון ימי נדיר – 'ארגמון קהה קוצים'. במהלך הסיור במרכז 
המבקרים יוקרן סרטון הסבר והילדים ישתתפו בצביעה חווייתית של 
התכלת. משך הסיור כשעה. חלק מהסיורים יהיו בשפה האנגלית ובזמן 

הרישום יש לציין שפה.
 .14:00  ,12:00  ,10:00 בשעות  סיורים  יתקיימו  הפסטיבל  ימי  במהלך 

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2630737

מוסיפים אטרקציות

בוחרים מסלול בטבע

ומקנחים במעיין

 נווטו: בוסתן הכרמים צומת ִשיֹלה 

 נווטו: נופי פרת

 נווטו: שביל המעיינות פארק גיבורות התנ"ך  נווטו: מעיין הכרמים כוכב השחר

 מעיין
 עיינות טלמון

מעיין ענר
מאיר

עין 
מעיין עוז

הגבורה
מעיין 
מעיין דולב

מעיין הכרמים
עטרת

מעיין 
הקשתות

1

2

3

שביל המעיינות
מסלול מעגלי קסום וקליל 

באורך 3 ק״מ בלב חורש 

טלמונים במערב בנימין. לאורך 

המסלול 7 מעיינות ע״ש גיבורות 

תנכיות, בריכות לילדים,
 

שולחנות פיקניק, שחקנים ונגנים

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.

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.

 ִשיֹלה הקדומה חדש! התיבה האבודה, משחק ניווט חוויתי בעמק ִשיֹלה. סיורים מודרכים, הפעלות לילדים, שחקנים

 ונגנים  גבעת היקבים חדש! חוויה קולית וזחילה במערות המסתור  יקב גבעות   ׳הכוורת׳ בית חורון 

ִשיֹלה/ֵעִלי/טלמון אופניים  השכרת  ׳סבונטו׳   הסבונים  מפעל  ג׳יפים   טיולי  ִשיֹלה   טרקטורוני 
 

 סדנאות בזכוכית: ’artesana glass’, ׳מענית׳   ׳בד בבד׳ מזנון     חוות עמק איילון      מפעל התכלת לציצית

יקב ִשיֹלה  חוות הסוסים באלון  בית הכנסת ‘זכרון משכן ִשיֹלה’  מרכז המבקרים נחלת בנימין

 רביעי-שישי חוה“מ פסח
 12-14/4 | בשעות: 10:00-17:00
שישי: 09:00-13:00

טיולים 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: 

Land of Biblical Heroes
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חדש!

חדש!

מסדרים לכם את הטיול המשפחתי בפסח בחבל בנימין
פסטיבל נופי התנ״ך

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

קצין מטה ארכיאולוגיה

סטודיו מענית | קידה
שקופה  זכוכית  יצירות  מלאה  בגלריה  ביקור  מוצע  המועד  בחול 

מי שירצה  חיה.  היצירה באש  יודגם תהליך  ובזמן הביקור  וצבעונית, 

פרחוני  מזוזה  בית  הכל:  ממש  וליצור  להשתתף  יכול  בעצמו  ליצור 

מתאים  הביקור  אישי.  תכשיט  או  לעוגה  מגש  אלגנטית,  שרשרת  או 

תוך  תכשיט  או  כלי  בעצמם  ליצור  המעוניינים  זוגות  או  למשפחות 

לימוד שיטות חיתוך שונות.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00. י"ח בניסן 14 

באפריל בין השעות 9:00 – 13:00. בתשלום. 

בתיאום מראש: 052-3767091

יקב גבעות | גבעת הראל 
אלגנטיים  יינות  מייצרים  שילה  נחל  מצוקי  על  הממוקם  גבעות  ביקב 
הענפה  היין  תעשיית  את  להשיב  מטרה  מתוך  הוקם  היקב  ואיכותיים. 
מצפור  קדומה,  יקב  קיימת  היקב  בסביבת  לקדמותה.  באזור  שהייתה 
הצופה על נחל שילה בו יינתנו הסברים הנוגעים לתעשיית היין הקדומה, 
וטעימות  לילדים  היין, סדנת עפיפונים  ייצור  סרט המסביר על תהליך 

למבוגרים. בתשלום. בתיאום מראש: 052-7757572

ארץ בראשית | אלון
בחווה  קדום  עברי  אירוח  חוויית  אבינו.  אברהם  של  באוהלו  אירוח 
גמלים  על  לרכוב  אפשר  בחווה  המקראית.  התקופה  את  המשחזרת 
ומתקיימות מגוון סדנאות לכל המשפחה. הפעילות מותאמת למשפחות 

ומותנת במינימום 15 משתתפים. בתיאום מראש: 02-9974477

בעקבות התיבה האבודה

טרקטורוני שילה
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קרית ארבע

חגיגות פסח המסורתית בחברון
האבות  בעיר  לילדים  מיוחדות  פעילויות  היובל:  לפסח  נערכת  חברון 

והאימהות לכבוד שנת היובל לשחרור חברון.
מיוחדים  אירועים  רוויית  היא שנה  חברון,  היובל לשחרור  השנה, שנת 
בשנה  בפסח  הפתיחה  באירוע  נפתחה  היובל  שנת  כזכור,  ומגוונים. 
שעברה, וכעת עיר האבות נערכת לחגיגת היובל הגדולה. אירוע פסח 
ולכן  והבנים בשנת היובל,  – חיבור האבות  יוחד לרעיון המרכזי  השנה 
תוקדש השנה תשומת הלב בילדים, שיזכו למגוון ומבחר של פעילויות 
מגוונות ומרתקות. במופע ענק שיערך ביום חמישי, י"ז בניסן 13 באפריל, 
לנדאו,  ביני  ג'רופי,  מנדי  ריבו,  ישי  ישראל,  חיים  הזמר  גדולי  ישתתפו 

עקיבא מרגליות ועוד.

הפעלות  של  למגוון  יזכו  לחברון  בפסח  השנה  שיגיעו  המשפחות 

כניסה  כרטיס   – הכותרת  וגולת  ובילויים,  יצירות  משחקים,  לילדים, 

"לגעת  קולי המרתק  האור  למיצג  אנשים(   4 )מעל  לכל משפחה  חינם 

חושי מעניק תחושה  בבית הדסה. המיצג הרב  במוזיאון חברון  בנצח" 

משולב  והוא  היום,  ועד  אבינו  מאברהם  הנצחי  במסע  השתתפות  של 

במוזיאון המרהיב והמיוחד בבית הדסה.

במקביל להכנות בפסח הולכות ונשלמות ההכנות לאירוע היובל המרכזי 

שיערך ביום שחרור חברון – כ"ט אייר, בהשתתפות שרים, ח"כים ואנשי 

מערת  על  מרהיב  וידאו  ומיצג  זיקוקים  מגוונות,  הופעות  עם  ציבור, 

המכפלה. פרטים: 02-9965333.

חברון

הר חברון
כרם הלל | שדות קרית ארבע

כרם הלל פותח את שעריו ומזמין את הציבור לביקור מיוחד בין ענבי 
‘יקב אריאל ביהודה’. בסיור  הגפן. בכרמים הרעננים וביקב העתיק של 
תפגשו את משפחת אריאל אשר בנו בידיהם את המקום ובדומה לגפנים 
יונקים  ושורשיהם  הארץ  באדמת  עמוק  נטועים  ביתם  סביב  הגדלים 
מזכות אבות. היקב על שם ביתם, הלל יפה הי”ד, שנרצחה לפני כשנה 
ומנציח את זכרה דרך המשך של חיים, יצירה ופריחה. בואו לטעום יין 
ולשמוע את סיפורה  חיים מופלאים  כוחות  ייחודי, להיפגש עם  בוטיק 

של משפחת אריאל. 

י”ז בניסן 13 באפריל, יתקיימו סיורים באנגלית בשעות 10:00 ו-14:00, 
ובעברית בשעות 12:00 ו-15:00. בתיאום מראש: 052-4732599 

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. 

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

במהלך החג.
מי  כי  יתיר,  בחבל  מים  חגיגת  רטובים...  כולנו  הזה  בפסח 
אמר שאין מים במדבר? מעיינות פתוחים, טיולי משפחות, 
משחקי מים, פעילות אתגרית, אטרקציות ועוד, מחכים לכם.

www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

חמישה מעיינות בחבל יתיר שמחכים רק לכם – ללא 
תשלום

גוברין עילי(: טרסות חקלאיות, בוסתני פרי  )נחל  מעיינות תלם אדורה 
ובריכות שכשוך. עין פארעה הממוקם באזור הינו מעיין שופע למרגלות 
היישוב דורה ובאפיקו של נחל גוברין עילי, במקום שתי בריכות ומהמעיין 
יוצאות אמות מים קדומות לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות שימש 
המעיין כספק מים מרכזי של העיר הרומית בית גוברין. במעיינות נחל 

גוברין מחכה לכם אומגה ומשחקי קליעה למטרה בחץ וקשת.
מעיינות זיף: למרגלות תל זיף, המתנשא מעל סביבתו בגובה 880 מטר 
ניקבה  עם  מעיין  שכשוך,  בריכות  עם  מעיינות  פועמים  הים,  פני  מעל 
עתיקה ובאר מים פתוחה. זיף מוזכרת בספר יהושע כעיר בנחלת יהודה, 
דוד בברחו מפני שאול מסתובב באזור זיף ואנשי זיף מודיעים לשאול 

שדוד מסתובב בנחלתם. 

המעיין הנסתר במערת אביגיל: מעיין נסתר בתוך מערה קסומה. הנביעה 
קדם  בימי  שימש  המעיין  שכשוך.  בריכת  תוך  אל  מים  באמת  זורמת 
כמקור מים והשקיה לכרמים שנמצאים מעליו. נמצא בסמוך לתל מעון 
המקראית בה התרחש סיפור דוד המלך ואביגיל. נמצא בסמוך לכביש 
316 בין הישובים סוסיא ומעון בעליה לישוב אביגיל, לאחר 100 מטרים 

בצד שמאל תבחינו בכניסה למערה. 

ונעימה הממוקמת בסמוך לישוב.  יפה  בריכה  בריכת שכשוך בית חגי: 
פיקניק,  ספסל  במקום  מבוגר.  ליווי  מחייבת  אך  עמוקה  אינה  הבריכה 

ברזיה וצל. הבריכה משקיפה לנוף הררי יפיפה. 

מעיין אבידן בעתניאל: הבריכה בעומק מטר וחצי. במקום שתי פרגולות, 
בריכת דגים ושולחנות פיקניק, אויר צלול ונוף מרחיב לב.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

טיולי משפחות ברכבים פרטיים - ללא תשלום
 - אביגיל  למערת  יתיר  מיער  שוקת:  צומת  פז  תחנת   -  1 מידע  תחנת 
נצא אל חבל יתיר לבית היערן שביער יתיר לתצפית על האזור. משם, 
דרך חורבת ענים ושביל המתקנים אל מאגר יתיר, נספר שם את סיפור 
המקום. נסיים בטבילה מרעננת בבריכת השכשוך שבמערת אביגיל, שם 

נשמע את סיפורם של נבל הכרמלי, דוד ואביגיל.
סיורים יצאו בשעה 10:30 ובשעה 13:30.

לאחר   - גוברין  נחל  מעיינות  גוברין:  בית  הדלק  תחנת   -  2 מידע  תחנת 
ההר,  של  המערבי  בצדו  נביעות  מספר  אל  נצא  קצר,  היסטורי  הסבר 
במעלה נחל גוברין. בבאר נווה נשמע סיפור מיוחד ובברכת צאנן נצנן את 
עצמינו. משם ניסע אל חלקו העליון של נחל גוברין, אל המעיין שהרווה 

את העיר הגדולה שבשפלה.

הסיורים יצאו בשעה 10:30 ובשעה 13:30.

3 - תחנת פז בקרית ארבע: סיור א' - מעיינות נחל גוברין  תחנת מידע 
עילי - נצא בדרך החוצה את יהודה אל חלקו העליון של נחל גוברין ואל 
המעיין השופע. נצנן אל עצמינו במימיו הצלולים ונטבול בסיפור המקום. 
סיור ב' - ממצפה שלושת המלאכים אל מעיינות זיף - נצא אל מצפה 
שלושת המלאכים שב"א-נבי יקין". לאחר סיור קצר במקום נשים פעמינו 
אל תל זיף ואל המעיינות הפועמים בהר. סיור א' יצא בשעה 10:30, סיור 

ב' יצא בשעה 13:30. ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

מגלים את הסוד | סוסיא הקדומה 
בחול המועד פסח סוסיא הקדומה מציעה שפע פעילויות לכל המשפחה. 
שחקני רחוב הממחיזים את חיי העיירה התלמודית, מעגלי תופים לאורך 
זחילה  סוסיא",  של  "הסוד  הקדומה  במערה  קולי  אור  מיצג  היום,  כל 
שעה  חצי  בכל  הקדומה.  בעת  כדים  יצירת  הדגמת  המילוט,  במנהרת 
בין  13 באפריל,   –  12 בניסן  י"ז   – יוצאת הדרכה מסוכת ההדרכה. ט"ז 

השעות 10:00 – 18:00. בתשלום. לפרטים והרשמה: 1599-50-00-37 

יקב דרימיה | סוסיא
לבין  חקלאים  של  דורות  שלושה  בת  מורשת  בין  משלב  דרימיה  יקב 
האיזור  מכרמי  יינות  מייצר  היקב  חדשנית.  וגישה  יצירתית  חשיבה 
המשווקים בארץ ובעולם בסדרת יינות שונים. אתם מוזמנים לטעימות 

יין ביקב ,עם אפשרות לרכישת יינות ומוצרי איכות מהאזור.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 11:00 – 17:00.

בתשלום. לפרטים: 055-8824369

עשבי קדם | מושב כרמל
מיוחדים.  מרפא  צמחי  גדלים  ייחודי  באקלים  יהודה  מדבר  גבול  על 
במפעל עשבי קדם מפיקים מהם מוצרי טבע טיפוליים ומוצרי טיפוח 
טבעיים. מוזמנים לסיור מרתק במפעל ופעילות וסדנאות לילדים. חנות 
 -  9:00 בין השעות  13 באפריל,   –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  המפעל פתוחה. 

17:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 052-4443110

דני במדבר
טיול גי'פים למסלול יפיפה יצא בעתיקות סוסיא הקדומה לטיול רכבי בן 
שעה בקרבת מקום. ט"ז בניסן 12 באפריל, החל מ-10:30 יצא סיור כל 

שעה. בתשלום. לפרטים: 052-8903842

כרם הלל

חקלאות יער יתיר

נחל גוברין

סוסיא הקדומה
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חגיגות פסח המסורתית בחברון
האבות  בעיר  לילדים  מיוחדות  פעילויות  היובל:  לפסח  נערכת  חברון 

והאימהות לכבוד שנת היובל לשחרור חברון.
מיוחדים  אירועים  רוויית  היא שנה  חברון,  היובל לשחרור  השנה, שנת 
בשנה  בפסח  הפתיחה  באירוע  נפתחה  היובל  שנת  כזכור,  ומגוונים. 
שעברה, וכעת עיר האבות נערכת לחגיגת היובל הגדולה. אירוע פסח 
ולכן  והבנים בשנת היובל,  – חיבור האבות  יוחד לרעיון המרכזי  השנה 
תוקדש השנה תשומת הלב בילדים, שיזכו למגוון ומבחר של פעילויות 
מגוונות ומרתקות. במופע ענק שיערך ביום חמישי, י"ז בניסן 13 באפריל, 
לנדאו,  ביני  ג'רופי,  מנדי  ריבו,  ישי  ישראל,  חיים  הזמר  גדולי  ישתתפו 

עקיבא מרגליות ועוד.

הפעלות  של  למגוון  יזכו  לחברון  בפסח  השנה  שיגיעו  המשפחות 

כניסה  כרטיס   – הכותרת  וגולת  ובילויים,  יצירות  משחקים,  לילדים, 

"לגעת  קולי המרתק  האור  למיצג  אנשים(   4 )מעל  לכל משפחה  חינם 

חושי מעניק תחושה  בבית הדסה. המיצג הרב  במוזיאון חברון  בנצח" 

משולב  והוא  היום,  ועד  אבינו  מאברהם  הנצחי  במסע  השתתפות  של 

במוזיאון המרהיב והמיוחד בבית הדסה.

במקביל להכנות בפסח הולכות ונשלמות ההכנות לאירוע היובל המרכזי 

שיערך ביום שחרור חברון – כ"ט אייר, בהשתתפות שרים, ח"כים ואנשי 

מערת  על  מרהיב  וידאו  ומיצג  זיקוקים  מגוונות,  הופעות  עם  ציבור, 

המכפלה. פרטים: 02-9965333.

חברון

הר חברון
כרם הלל | שדות קרית ארבע

כרם הלל פותח את שעריו ומזמין את הציבור לביקור מיוחד בין ענבי 
‘יקב אריאל ביהודה’. בסיור  הגפן. בכרמים הרעננים וביקב העתיק של 
תפגשו את משפחת אריאל אשר בנו בידיהם את המקום ובדומה לגפנים 
יונקים  ושורשיהם  הארץ  באדמת  עמוק  נטועים  ביתם  סביב  הגדלים 
מזכות אבות. היקב על שם ביתם, הלל יפה הי”ד, שנרצחה לפני כשנה 
ומנציח את זכרה דרך המשך של חיים, יצירה ופריחה. בואו לטעום יין 
ולשמוע את סיפורה  חיים מופלאים  כוחות  ייחודי, להיפגש עם  בוטיק 

של משפחת אריאל. 

י”ז בניסן 13 באפריל, יתקיימו סיורים באנגלית בשעות 10:00 ו-14:00, 
ובעברית בשעות 12:00 ו-15:00. בתיאום מראש: 052-4732599 

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. 

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

במהלך החג.
מי  כי  יתיר,  בחבל  מים  חגיגת  רטובים...  כולנו  הזה  בפסח 
אמר שאין מים במדבר? מעיינות פתוחים, טיולי משפחות, 
משחקי מים, פעילות אתגרית, אטרקציות ועוד, מחכים לכם.

www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

חמישה מעיינות בחבל יתיר שמחכים רק לכם – ללא 
תשלום

גוברין עילי(: טרסות חקלאיות, בוסתני פרי  )נחל  מעיינות תלם אדורה 
ובריכות שכשוך. עין פארעה הממוקם באזור הינו מעיין שופע למרגלות 
היישוב דורה ובאפיקו של נחל גוברין עילי, במקום שתי בריכות ומהמעיין 
יוצאות אמות מים קדומות לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות שימש 
המעיין כספק מים מרכזי של העיר הרומית בית גוברין. במעיינות נחל 

גוברין מחכה לכם אומגה ומשחקי קליעה למטרה בחץ וקשת.
מעיינות זיף: למרגלות תל זיף, המתנשא מעל סביבתו בגובה 880 מטר 
ניקבה  עם  מעיין  שכשוך,  בריכות  עם  מעיינות  פועמים  הים,  פני  מעל 
עתיקה ובאר מים פתוחה. זיף מוזכרת בספר יהושע כעיר בנחלת יהודה, 
דוד בברחו מפני שאול מסתובב באזור זיף ואנשי זיף מודיעים לשאול 

שדוד מסתובב בנחלתם. 

המעיין הנסתר במערת אביגיל: מעיין נסתר בתוך מערה קסומה. הנביעה 
קדם  בימי  שימש  המעיין  שכשוך.  בריכת  תוך  אל  מים  באמת  זורמת 
כמקור מים והשקיה לכרמים שנמצאים מעליו. נמצא בסמוך לתל מעון 
המקראית בה התרחש סיפור דוד המלך ואביגיל. נמצא בסמוך לכביש 
316 בין הישובים סוסיא ומעון בעליה לישוב אביגיל, לאחר 100 מטרים 

בצד שמאל תבחינו בכניסה למערה. 

ונעימה הממוקמת בסמוך לישוב.  יפה  בריכה  בריכת שכשוך בית חגי: 
פיקניק,  ספסל  במקום  מבוגר.  ליווי  מחייבת  אך  עמוקה  אינה  הבריכה 

ברזיה וצל. הבריכה משקיפה לנוף הררי יפיפה. 

מעיין אבידן בעתניאל: הבריכה בעומק מטר וחצי. במקום שתי פרגולות, 
בריכת דגים ושולחנות פיקניק, אויר צלול ונוף מרחיב לב.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

טיולי משפחות ברכבים פרטיים - ללא תשלום
 - אביגיל  למערת  יתיר  מיער  שוקת:  צומת  פז  תחנת   -  1 מידע  תחנת 
נצא אל חבל יתיר לבית היערן שביער יתיר לתצפית על האזור. משם, 
דרך חורבת ענים ושביל המתקנים אל מאגר יתיר, נספר שם את סיפור 
המקום. נסיים בטבילה מרעננת בבריכת השכשוך שבמערת אביגיל, שם 

נשמע את סיפורם של נבל הכרמלי, דוד ואביגיל.
סיורים יצאו בשעה 10:30 ובשעה 13:30.

לאחר   - גוברין  נחל  מעיינות  גוברין:  בית  הדלק  תחנת   -  2 מידע  תחנת 
ההר,  של  המערבי  בצדו  נביעות  מספר  אל  נצא  קצר,  היסטורי  הסבר 
במעלה נחל גוברין. בבאר נווה נשמע סיפור מיוחד ובברכת צאנן נצנן את 
עצמינו. משם ניסע אל חלקו העליון של נחל גוברין, אל המעיין שהרווה 

את העיר הגדולה שבשפלה.

הסיורים יצאו בשעה 10:30 ובשעה 13:30.

3 - תחנת פז בקרית ארבע: סיור א' - מעיינות נחל גוברין  תחנת מידע 
עילי - נצא בדרך החוצה את יהודה אל חלקו העליון של נחל גוברין ואל 
המעיין השופע. נצנן אל עצמינו במימיו הצלולים ונטבול בסיפור המקום. 
סיור ב' - ממצפה שלושת המלאכים אל מעיינות זיף - נצא אל מצפה 
שלושת המלאכים שב"א-נבי יקין". לאחר סיור קצר במקום נשים פעמינו 
אל תל זיף ואל המעיינות הפועמים בהר. סיור א' יצא בשעה 10:30, סיור 

ב' יצא בשעה 13:30. ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

מגלים את הסוד | סוסיא הקדומה 
בחול המועד פסח סוסיא הקדומה מציעה שפע פעילויות לכל המשפחה. 
שחקני רחוב הממחיזים את חיי העיירה התלמודית, מעגלי תופים לאורך 
זחילה  סוסיא",  של  "הסוד  הקדומה  במערה  קולי  אור  מיצג  היום,  כל 
שעה  חצי  בכל  הקדומה.  בעת  כדים  יצירת  הדגמת  המילוט,  במנהרת 
בין  13 באפריל,   –  12 בניסן  י"ז   – יוצאת הדרכה מסוכת ההדרכה. ט"ז 

השעות 10:00 – 18:00. בתשלום. לפרטים והרשמה: 1599-50-00-37 

יקב דרימיה | סוסיא
לבין  חקלאים  של  דורות  שלושה  בת  מורשת  בין  משלב  דרימיה  יקב 
האיזור  מכרמי  יינות  מייצר  היקב  חדשנית.  וגישה  יצירתית  חשיבה 
המשווקים בארץ ובעולם בסדרת יינות שונים. אתם מוזמנים לטעימות 

יין ביקב ,עם אפשרות לרכישת יינות ומוצרי איכות מהאזור.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 11:00 – 17:00.

בתשלום. לפרטים: 055-8824369

עשבי קדם | מושב כרמל
מיוחדים.  מרפא  צמחי  גדלים  ייחודי  באקלים  יהודה  מדבר  גבול  על 
במפעל עשבי קדם מפיקים מהם מוצרי טבע טיפוליים ומוצרי טיפוח 
טבעיים. מוזמנים לסיור מרתק במפעל ופעילות וסדנאות לילדים. חנות 
 -  9:00 בין השעות  13 באפריל,   –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  המפעל פתוחה. 

17:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 052-4443110

דני במדבר
טיול גי'פים למסלול יפיפה יצא בעתיקות סוסיא הקדומה לטיול רכבי בן 
שעה בקרבת מקום. ט"ז בניסן 12 באפריל, החל מ-10:30 יצא סיור כל 

שעה. בתשלום. לפרטים: 052-8903842

כרם הלל

חקלאות יער יתיר

נחל גוברין

סוסיא הקדומה
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את  לחגוג  אתכם  מזמינים  עציון  גוש  של  התיירות  אתרי 
הפסח הזה כבני חורין. ליהנות בטיול טרקטורונים או ג’יפים 
הכי ארוכה בארץ,  לגלוש באומגה  הנופים המשגעים,  בין 
בריחה  מחדרי  לצאת  לנסות  המקומיים,  ביקבים  לבקר 
חדישים, ללמוד ולהתנסות בשילוב של הלכה וטכנולוגיה, 
להשתעשע עם מגוון חיות, ליהנות משלל חוויות אקסטרים 

ולטייל במסלולים במרחבי גוש עציון!
אז קדימה, צרו קשר ובואו ליהנות!

www.etziontour.org.il 02-9933863 :לפרטים

חדר בריחה חדש | כפר עציון
יחד  ננעלים  המשתתפים  בו  מציאותי  חברה  משחק  הוא  בריחה  חדר 
לפתור  כדי  בחדר  הנמצאים  שונים  בחפצים  להשתמש  ועליהם  בחדר 
סדרת חידות, למצוא רמזים, לפענח צפנים ולמצוא את היציאה מהחדר 
תוך 60 דקות. במקום קיימים 2 חדרי משחק שונים, וכן לובי רחב ידיים 

לחגוג בו ימי הולדת ואירועים, לפני או אחרי המשחק.

ימי חול המועד. בין השעות: 9:00 - 22:30, ובמוצ”ש: כשעה לאחר צאת 
שבת ועד המשחק האחרון.

בתשלום. בתיאום מראש: 02-9935370

מרכז המבקרים של מכון צומת | אלון שבות
פעילות  פסח  המועד  בחול  יפעיל  צומת  מכון  של  המבקרים  מרכז 
לכתיבה  אפשרי  פתרון   - בצומת"  מדען  "להיות  בשם  לילדים  מיוחדת 
חיונית בשבת. בסדנה הייחודית יתנסו הילדים בכתיבה באמצעים שונים 
וידונו ביכולת להתירה בשבת במקרה של צורך חיוני. במרכז המבקרים 
הלכתיים  טכנולוגיים  פיתוחים  שבהם  עמדות  של  גדולה  תצוגה 
את  לקרוא  בעצמו,  אותם  להפעיל  יכול  המבקר  לשבת.  המותאמים 
צובל  ולצפות בסרטון שבו מסביר אסי  ההסברים שמובאים על הקיר 

)מאסי וטוביה( מה הפתרון ההלכתי וכיצד הצליחו במכון "לייצרו".

מהנדסים  מעבדת  יציע  ופסח  הגילאים  לכל  ומכוון  מותאם  המרכז 
והפעלות מדעיות חדשניות בנושא חשמל  ניסויים  יערכו  צעירים שבו 

לילדים ולנוער וג'ימבורי לקטנים כדי שהבילוי יתאים לכל המשפחה. 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 18:00.

בתשלום. לפרטים נוספים: 02-9931442

שמורת עוז וגאו״ן
חורשת יער מעל צומת גוש עציון שהוסדרה וטופחה על ידי מתנדבים 
לזכר שלושת הנערים הי"ד. השמורה מותאמת לפיקניקים ועל האש ובה 
תהיה  השמורה  החג  ימות  בכל  לילדים.  שעשועים  מתקנים  מספר  גם 

פתוחה למבקרים לפיקניקים ולגיבוש משפחתי.

כניסה חופשית. לפרטים: 050-7161818

חפש את המטמון | בית ספר שדה כפר עציון
עציון.  בגוש  עמינו  מתולדות  אירועים  בעקבות  המשפחה  לכל  משחק 
למסע  ויצאו  מקורות  חוברת  בצירוף  חידה  כתבי  יקבלו  המשתתפים 
בזמן ויעקבו אחר אירועים מתולדות עמנו אשר אירעו בגוש עציון לאורך 
ההיסטוריה. בכל תחנה אליה יגיעו יחכה למשתתפים רמז אשר בעזרתו 

יצטרכו לגלות מהו האירוע הקשור למקום ומהי התקופה בה אירע. 

ט"ז - י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 11:00 
בכל שעה  הזנקה   - באפריל  ו-16   14 בניסן  ו-כ'  י"ח   .17:00 ועד שעה 

עגולה משעה 10:00 ועד שעה 13:00.

הרשמה חובה. לפרטים: 02-9935133

מרכז המבקרים כפר עציון | כפר עציון
ביתם.  את  בו  ובנו  להר  שהעפילו  החלוצים  עם  ההר  פסגת  על  נהלך 
נתייסר עמם בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה 
אותם במאבק הדמים בו עמדו בגבורה עד שנפלו בקרב. יחד עם בניהם 
ולהיבנות בו.  ונשוב לבנות את ההר  ובנותיהם נקרא מכתבים מהמצור 
החיזיון מוצג באמצעים טכנולוגיים חדשניים, בסדרת אולמות ומעברים 

גוש עציון
  

 

 

בחסות:

טרקטורוני גוש עציון | טיולי ג׳יפים | חווית צומת | קליבר 3 | חוות ארץ האיילים | 
 | חוות ההרודיון - חוות סוסים  החיות של שלמה |   | מרכז חוויות   | יקבי גוש עציון 
שמורת עוז וגאון | מרכז מבקרים כפר עציון | טיולים עם בי״ס שדה כפר עציון | חוות 
טיולי רכיבה במסלולי האופניים וסינגלים   | חאן קשואלה   | השניצלייה   | שדה בר 

בגוש עציון

לפרטים נוספים: תיירות גוש עציון 02-9933863

 חוגגים פסח 
בגוש עציון

אתרי התיירות של גוש עציון 
מזמינים אתכם לחגוג את 
הפסח הזה כבני חורין! 

אז קדימה, צרו קשר ובואו ליהנות!

 חדש! 
בכפר עציוןחדר בריחה 

| etziontour.org.il | 02-9933863  

גן לאומי 
הרודיון

 חוות קליבר 3
שדה בר

 טרקטורוני 
גוש עציון

מרכז חוויות-
גן חי

חווית צומת

 75 החיזיון:  משך  המגינים.  אחרוני  בקרב  נפלו  בו  הבונקר  שבמרכזם 
ואילך,   15:00 ללא תשלום. מהשעה   15:00 דקות. הפעילות עד השעה 

הפעילות בתשלום רגיל. בהרשמה מראש. לפרטים: 02-9935160

יקבי גוש עציון | צומת הגוש
היקב  הכרמים.  אל  הצופה  חלבית-דגים  ומסעדה  מבקרים  מרכז  יקב, 
יין. בפסח, המסעדה תהיה סגורה, אך  יין שונים וטעימות  מקיים סיורי 

מרכז המבקרים יהיה פתוח וסיורים ממנו יצאו כל חצי שעה.

בתשלום, לפרטים: 02-9309220

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
קירות  בארץ,  ביותר  הכולל את האומגה הארוכה  ופארק אתגרי  בר  חי 
טיפוס, נדנדת 360 ועוד מגוון אטרקציות לכל המשפחה. פתוחים בכל ימי 
החג בין השעות 9:30 - 17:30. בתשלום. לפרטים נוספים: 02-57097688

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

מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד. 

בתשלום ובתיאום מראש. לפרטים: 054-3183333

טיולי רכיבה במסלולי האופניים וסינגלים
עכשיו כשהאביב כבר כאן, אתם מוזמנים לצאת לרכיבה בנוף הררי עוצר 
נשימה במסלולי האופניים ומגוון הסינגלים של גוש עציון. פרטים אודות 
מסלולי האופניים באזור תוכלו למצוא באתר האינטרנט של "תיירות גוש 
 bilu bikes עציון". לפני יציאה לרכיבה מומלץ לעבור בחנות האופניים
באלון שבות לבדיקה של האופניים, לכוון הילוכים וגם כדי לקבל עצה 
 ,02-5619494 לפרטים:  הגוש.  ברחבי  המסלולים  למגוון  וטיפים  טובה 

-0545-205939 יואל.

אתם  אותם,  להביא  פשוט מתעצלים  או שאתם  אופניים  לכם  אין  ואם 
נוספים:  לפרטים  הגוש.  בצומת  אתגר  באופני  אופניים  לשכור  יכולים 

אלעזר- 050-3389485.

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

אפשרויות לינה ואירוח. 

www.k-etzion.co.il :פרטים באתר בית ספר שדה כפר עציון

טרקטורונים בגוש עציון
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את  לחגוג  אתכם  מזמינים  עציון  גוש  של  התיירות  אתרי 
הפסח הזה כבני חורין. ליהנות בטיול טרקטורונים או ג’יפים 
הכי ארוכה בארץ,  לגלוש באומגה  הנופים המשגעים,  בין 
בריחה  מחדרי  לצאת  לנסות  המקומיים,  ביקבים  לבקר 
חדישים, ללמוד ולהתנסות בשילוב של הלכה וטכנולוגיה, 
להשתעשע עם מגוון חיות, ליהנות משלל חוויות אקסטרים 

ולטייל במסלולים במרחבי גוש עציון!
אז קדימה, צרו קשר ובואו ליהנות!

www.etziontour.org.il 02-9933863 :לפרטים

חדר בריחה חדש | כפר עציון
יחד  ננעלים  המשתתפים  בו  מציאותי  חברה  משחק  הוא  בריחה  חדר 
לפתור  כדי  בחדר  הנמצאים  שונים  בחפצים  להשתמש  ועליהם  בחדר 
סדרת חידות, למצוא רמזים, לפענח צפנים ולמצוא את היציאה מהחדר 
תוך 60 דקות. במקום קיימים 2 חדרי משחק שונים, וכן לובי רחב ידיים 

לחגוג בו ימי הולדת ואירועים, לפני או אחרי המשחק.

ימי חול המועד. בין השעות: 9:00 - 22:30, ובמוצ”ש: כשעה לאחר צאת 
שבת ועד המשחק האחרון.

בתשלום. בתיאום מראש: 02-9935370

מרכז המבקרים של מכון צומת | אלון שבות
פעילות  פסח  המועד  בחול  יפעיל  צומת  מכון  של  המבקרים  מרכז 
לכתיבה  אפשרי  פתרון   - בצומת"  מדען  "להיות  בשם  לילדים  מיוחדת 
חיונית בשבת. בסדנה הייחודית יתנסו הילדים בכתיבה באמצעים שונים 
וידונו ביכולת להתירה בשבת במקרה של צורך חיוני. במרכז המבקרים 
הלכתיים  טכנולוגיים  פיתוחים  שבהם  עמדות  של  גדולה  תצוגה 
את  לקרוא  בעצמו,  אותם  להפעיל  יכול  המבקר  לשבת.  המותאמים 
צובל  ולצפות בסרטון שבו מסביר אסי  ההסברים שמובאים על הקיר 

)מאסי וטוביה( מה הפתרון ההלכתי וכיצד הצליחו במכון "לייצרו".

מהנדסים  מעבדת  יציע  ופסח  הגילאים  לכל  ומכוון  מותאם  המרכז 
והפעלות מדעיות חדשניות בנושא חשמל  ניסויים  יערכו  צעירים שבו 

לילדים ולנוער וג'ימבורי לקטנים כדי שהבילוי יתאים לכל המשפחה. 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 18:00.

בתשלום. לפרטים נוספים: 02-9931442

שמורת עוז וגאו״ן
חורשת יער מעל צומת גוש עציון שהוסדרה וטופחה על ידי מתנדבים 
לזכר שלושת הנערים הי"ד. השמורה מותאמת לפיקניקים ועל האש ובה 
תהיה  השמורה  החג  ימות  בכל  לילדים.  שעשועים  מתקנים  מספר  גם 

פתוחה למבקרים לפיקניקים ולגיבוש משפחתי.

כניסה חופשית. לפרטים: 050-7161818

חפש את המטמון | בית ספר שדה כפר עציון
עציון.  בגוש  עמינו  מתולדות  אירועים  בעקבות  המשפחה  לכל  משחק 
למסע  ויצאו  מקורות  חוברת  בצירוף  חידה  כתבי  יקבלו  המשתתפים 
בזמן ויעקבו אחר אירועים מתולדות עמנו אשר אירעו בגוש עציון לאורך 
ההיסטוריה. בכל תחנה אליה יגיעו יחכה למשתתפים רמז אשר בעזרתו 

יצטרכו לגלות מהו האירוע הקשור למקום ומהי התקופה בה אירע. 

ט"ז - י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 11:00 
בכל שעה  הזנקה   - באפריל  ו-16   14 בניסן  ו-כ'  י"ח   .17:00 ועד שעה 

עגולה משעה 10:00 ועד שעה 13:00.

הרשמה חובה. לפרטים: 02-9935133

מרכז המבקרים כפר עציון | כפר עציון
ביתם.  את  בו  ובנו  להר  שהעפילו  החלוצים  עם  ההר  פסגת  על  נהלך 
נתייסר עמם בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה 
אותם במאבק הדמים בו עמדו בגבורה עד שנפלו בקרב. יחד עם בניהם 
ולהיבנות בו.  ונשוב לבנות את ההר  ובנותיהם נקרא מכתבים מהמצור 
החיזיון מוצג באמצעים טכנולוגיים חדשניים, בסדרת אולמות ומעברים 

גוש עציון

  

 

 

בחסות:

טרקטורוני גוש עציון | טיולי ג׳יפים | חווית צומת | קליבר 3 | חוות ארץ האיילים | 
 | חוות ההרודיון - חוות סוסים  החיות של שלמה |   | מרכז חוויות   | יקבי גוש עציון 
שמורת עוז וגאון | מרכז מבקרים כפר עציון | טיולים עם בי״ס שדה כפר עציון | חוות 
טיולי רכיבה במסלולי האופניים וסינגלים   | חאן קשואלה   | השניצלייה   | שדה בר 

בגוש עציון

לפרטים נוספים: תיירות גוש עציון 02-9933863

 חוגגים פסח 
בגוש עציון

אתרי התיירות של גוש עציון 
מזמינים אתכם לחגוג את 
הפסח הזה כבני חורין! 

אז קדימה, צרו קשר ובואו ליהנות!

 חדש! 
בכפר עציוןחדר בריחה 

| etziontour.org.il | 02-9933863  

גן לאומי 
הרודיון

 חוות קליבר 3
שדה בר

 טרקטורוני 
גוש עציון

מרכז חוויות-
גן חי

חווית צומת

 75 החיזיון:  משך  המגינים.  אחרוני  בקרב  נפלו  בו  הבונקר  שבמרכזם 
ואילך,   15:00 ללא תשלום. מהשעה   15:00 דקות. הפעילות עד השעה 

הפעילות בתשלום רגיל. בהרשמה מראש. לפרטים: 02-9935160

יקבי גוש עציון | צומת הגוש
היקב  הכרמים.  אל  הצופה  חלבית-דגים  ומסעדה  מבקרים  מרכז  יקב, 
יין. בפסח, המסעדה תהיה סגורה, אך  יין שונים וטעימות  מקיים סיורי 

מרכז המבקרים יהיה פתוח וסיורים ממנו יצאו כל חצי שעה.

בתשלום, לפרטים: 02-9309220

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
קירות  בארץ,  ביותר  הכולל את האומגה הארוכה  ופארק אתגרי  בר  חי 
טיפוס, נדנדת 360 ועוד מגוון אטרקציות לכל המשפחה. פתוחים בכל ימי 
החג בין השעות 9:30 - 17:30. בתשלום. לפרטים נוספים: 02-57097688

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

מחוות ארץ האיילים בליווי מדריך בלבד. 

בתשלום ובתיאום מראש. לפרטים: 054-3183333

טיולי רכיבה במסלולי האופניים וסינגלים
עכשיו כשהאביב כבר כאן, אתם מוזמנים לצאת לרכיבה בנוף הררי עוצר 
נשימה במסלולי האופניים ומגוון הסינגלים של גוש עציון. פרטים אודות 
מסלולי האופניים באזור תוכלו למצוא באתר האינטרנט של "תיירות גוש 
 bilu bikes עציון". לפני יציאה לרכיבה מומלץ לעבור בחנות האופניים
באלון שבות לבדיקה של האופניים, לכוון הילוכים וגם כדי לקבל עצה 
 ,02-5619494 לפרטים:  הגוש.  ברחבי  המסלולים  למגוון  וטיפים  טובה 

-0545-205939 יואל.

אתם  אותם,  להביא  פשוט מתעצלים  או שאתם  אופניים  לכם  אין  ואם 
נוספים:  לפרטים  הגוש.  בצומת  אתגר  באופני  אופניים  לשכור  יכולים 

אלעזר- 050-3389485.

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

אפשרויות לינה ואירוח. 

www.k-etzion.co.il :פרטים באתר בית ספר שדה כפר עציון

טרקטורונים בגוש עציון
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פסטיבל "המרפסת של המדינה" | פדואל
איפור  רחוב,  שחקני  מידע,  נקודות  עגולה,  שעה  בכל  חינם  הדרכות 
ילדים, סדנאות יצירה, עפיפוניאדה, צילומי מגנטים, כתבי חידה, דוכנים 
ועוד. בנוסף, יצא סיור לדרך המצודות העתיקה בין דיר סמען שבלשם 
סיור  המדינה.  של  במרפסת  דופן  יוצאת  וחוויה  בפדואל  קלעה  לדיר 
מודרך וחוויתי בכל אחת מהמצודות, מסלול הליכה בין המצודות ונסיעה 

במשאית ספארי שטח מדי יום בשעות 11:00 ו-14:00.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00.

כניסה ללא תשלום. 

חמישים שנה לקרב בעמק דותן | מבוא דותן
האזורית  המועצה  השומרון,  וצפון  קטיף  גוש  להנצחת  קטיף  מרכז 
שומרון וחטמ"ר מנשה מזמינים אתכם לחגיגת אביב לציון חמישים שנה 
לקרב בעמק דותן. בתכנית: סיורים מודרכים אל עמק דותן, סיפור הקרב, 
חניון צה"ל, מתחמי יצירה, משחקי ענק, פינת ליטוף, סיפורי ראשונים, 

שחקני רחוב ועוד...

י"ז בניסן 13 באפריל, בין השעות 11:00 - 17:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 1-700-700-106 שלוחה 4

אוהל אברהם אבינו | אלון מורה
עמדת בועות סבון, פינת ליטוף, שחקני רחוב, אוהל אברהם אבינו, תה 
מהטבע, עמדת יצירה, שאטלים במקום , פינת תחפושות ותמונות, צופר 

לכל ילד, סיור בהר כל שעה ועוד.

ט"ז בניסן 12 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00.

ללא תשלום. 

אל מזבח יהושע | הר עיבל
יחד עם מרכז  עיבל בצורה מאורגנת  )!( אל הר  טיול ברכבים פרטיים 
סיור ולימוד שומרון. נפגשים בשבי שומרון ונוסעים יחד בשתי קבוצות: 
קבוצה ראשונה בין השעות 9:30 - 13:30, קבוצה שניה בין השעות 14:00 

- 18:00. י"ז בניסן 13 באפריל.

בתשלום. בהרשמה מראש באתר של מרכז סיור ולימוד שומרון.

שומרון העתיקה מתעוררת לחיים | גן לאומי סבסטיה
הגן הלאומי מתעורר לחיים ומזמין את המבקרים לחוות את עלילותיה 
בכל  הקדומה.  ישראל  ממלכת  של  הבירה  עיר  של  המסעיר  וסיפורה 
הארכיאולוגי  לאתר  בכניסה  המידע  מתחנת  סיורים  יצאו  עגולה  שעה 
עם מיטב המדריכים. ההצגה "חיים שכאלה להורדוס המלך"  תתקיים 
קרמיקה  פינת  בנוסף תהיה   .14:00 ו-   12:00  10:00 בתיאטרון בשעות: 

ויצירה לילדים, ונגנים תנכ"ים שינגנו מוזיקת עולם ברחבי האתר.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

שחקני רחוב והיסטוריה | גן לאומי הר גריזים
שחקני רחוב, פעילויות, סיורים וסדנת עפיפונים, עליה לרגל להר גריזים 
ברכה  בין  מקום".  "תיאטרון  שחקני  עם  מקראיות,  דמויות  שלל  בליווי 
את  ששכח  שומרוני  כהן  נפגוש   בראשית  ונופי  הזמן  שכבות  לקללה 
שאבד לו, יותם מחבק העצים ממשיל המשלים וסנבלט שחולם לבנות 

לו בית מקדש. 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל. הצגות יתקיימו בשעות: 11:00 ו-13:30, 
סיורים מודרכים יצאו בשעות: 10:30, 13:00, 15:00.

הכניסה בתשלום. לפרטים: 3639*

תיירות שומרון, מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים במסלולים 
שומרון  תיירות  באתר  פרטים  תשלום.  ללא  השומרון  בצפון  מרהיבים 

ובפייסבוק.

שומרון

מוסף טיולים פסח תשע"ו11

שחקני רחוב עמק דותן

מסלול סובב הר אמיר החדש
המסלול  קציר.  ברטעה,  מעיין  ריחן,  יער  שמורת  שריה,  נחל  עמי,  מי 

למטיבי לכת. ט"ז בניסן 12 באפריל, בין השעות 10:00 - 16:00.

בתיאום מראש: 04-6662333

טיול אופנועים בשומרון
 Bikelife - בואו לסייר בשומרון, בפסח מעל גב האופנוע. החב'רה של
Motorcycle tours in Israel מגשימים לכם חלום. הם דואגים לכם 
לאופנוע, ואביזרים נלווים כמו קסדה, מעיל וכפפות, דלק, ביטוח, סיור, 

הדרכה ועוד. אתם? רק תציגו רישיון לאופנוע, ובואו! 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל. בתשלום. 

info@bikelife.co.il :לפרטים והרשמה

יער ריחן
בתכנית: תצפית בית היערן, מסלול מעגלי קצר פריחת אביב מרהיבה, 
 13  –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  פיקניק.  שולחנות  לילדים,  הפעלה  תחנות 

באפריל, בשעות 11:00, 13:00, 15:00. בתיאום מראש: 04-6662333

תצפית מרפסת מעוז צבי וחוות דותן
סיור מעגלי, גלריות תוצרת בית, תצפית על עמק דותן וסיפור קרבות 67 
באזור בסימן 50 שנה לשחרור. ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בשעות 

11:00, 13:00, 15:00. בתיאום מראש: 04-6662333

מוקד מידע למטיילים: 
מסודר  חניון  כולל  )בווייז(  ריחן”  יער  “שמורת   – היערן  בית 
הזמנת  נוספים,  לפרטים   ,04-6662333 ובטלפון  למטיילים 

tuvia@mebi.org.il 04-6662333 :סיורים ותיאום קבוצות

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  

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

ישי בן צבי

שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים רביעי חמישי

ישי ריבוחיים ישראל

חמישי ב׳ דחוה״מ י״ז ניסן 13.4• 14:00 שמחת חג עם

עקיבא מרגליות

גדול הזמר המזרחי חסידי
ביני לנדאומנדי ג׳רופי

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך
 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו
לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ

בס״ד

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

H
EBRON

בפסח חוגגים יובל

בחברוןבחברון
עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4

חוויה של חברון
נופים, 

היסטוריה 
ואנשים

הפעלות לילדים
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שידור חי
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ח

שי חו רב  צג  י מי ו ם  מרכז מבקרי
חוויה של טיולהפעלות לילדיםבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

טיולים מודרכים ללא תשלום

עקיבא תורג׳מן

5:
50

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

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
₪

בהשתתפות שר החינוך ח״כ נפתלי בנט

גן לאומי סבסטיה

המרפסת של המדינה
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פסטיבל "המרפסת של המדינה" | פדואל
איפור  רחוב,  שחקני  מידע,  נקודות  עגולה,  שעה  בכל  חינם  הדרכות 
ילדים, סדנאות יצירה, עפיפוניאדה, צילומי מגנטים, כתבי חידה, דוכנים 
ועוד. בנוסף, יצא סיור לדרך המצודות העתיקה בין דיר סמען שבלשם 
סיור  המדינה.  של  במרפסת  דופן  יוצאת  וחוויה  בפדואל  קלעה  לדיר 
מודרך וחוויתי בכל אחת מהמצודות, מסלול הליכה בין המצודות ונסיעה 

במשאית ספארי שטח מדי יום בשעות 11:00 ו-14:00.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00.

כניסה ללא תשלום. 

חמישים שנה לקרב בעמק דותן | מבוא דותן
האזורית  המועצה  השומרון,  וצפון  קטיף  גוש  להנצחת  קטיף  מרכז 
שומרון וחטמ"ר מנשה מזמינים אתכם לחגיגת אביב לציון חמישים שנה 
לקרב בעמק דותן. בתכנית: סיורים מודרכים אל עמק דותן, סיפור הקרב, 
חניון צה"ל, מתחמי יצירה, משחקי ענק, פינת ליטוף, סיפורי ראשונים, 

שחקני רחוב ועוד...

י"ז בניסן 13 באפריל, בין השעות 11:00 - 17:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 1-700-700-106 שלוחה 4

אוהל אברהם אבינו | אלון מורה
עמדת בועות סבון, פינת ליטוף, שחקני רחוב, אוהל אברהם אבינו, תה 
מהטבע, עמדת יצירה, שאטלים במקום , פינת תחפושות ותמונות, צופר 

לכל ילד, סיור בהר כל שעה ועוד.

ט"ז בניסן 12 באפריל, בין השעות 10:00 - 17:00.

ללא תשלום. 

אל מזבח יהושע | הר עיבל
יחד עם מרכז  עיבל בצורה מאורגנת  )!( אל הר  טיול ברכבים פרטיים 
סיור ולימוד שומרון. נפגשים בשבי שומרון ונוסעים יחד בשתי קבוצות: 
קבוצה ראשונה בין השעות 9:30 - 13:30, קבוצה שניה בין השעות 14:00 

- 18:00. י"ז בניסן 13 באפריל.

בתשלום. בהרשמה מראש באתר של מרכז סיור ולימוד שומרון.

שומרון העתיקה מתעוררת לחיים | גן לאומי סבסטיה
הגן הלאומי מתעורר לחיים ומזמין את המבקרים לחוות את עלילותיה 
בכל  הקדומה.  ישראל  ממלכת  של  הבירה  עיר  של  המסעיר  וסיפורה 
הארכיאולוגי  לאתר  בכניסה  המידע  מתחנת  סיורים  יצאו  עגולה  שעה 
עם מיטב המדריכים. ההצגה "חיים שכאלה להורדוס המלך"  תתקיים 
קרמיקה  פינת  בנוסף תהיה   .14:00 ו-   12:00  10:00 בתיאטרון בשעות: 

ויצירה לילדים, ונגנים תנכ"ים שינגנו מוזיקת עולם ברחבי האתר.

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל.

הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

שחקני רחוב והיסטוריה | גן לאומי הר גריזים
שחקני רחוב, פעילויות, סיורים וסדנת עפיפונים, עליה לרגל להר גריזים 
ברכה  בין  מקום".  "תיאטרון  שחקני  עם  מקראיות,  דמויות  שלל  בליווי 
את  ששכח  שומרוני  כהן  נפגוש   בראשית  ונופי  הזמן  שכבות  לקללה 
שאבד לו, יותם מחבק העצים ממשיל המשלים וסנבלט שחולם לבנות 

לו בית מקדש. 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל. הצגות יתקיימו בשעות: 11:00 ו-13:30, 
סיורים מודרכים יצאו בשעות: 10:30, 13:00, 15:00.

הכניסה בתשלום. לפרטים: 3639*

תיירות שומרון, מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים במסלולים 
שומרון  תיירות  באתר  פרטים  תשלום.  ללא  השומרון  בצפון  מרהיבים 

ובפייסבוק.

שומרון

מוסף טיולים פסח תשע"ו11

שחקני רחוב עמק דותן

מסלול סובב הר אמיר החדש
המסלול  קציר.  ברטעה,  מעיין  ריחן,  יער  שמורת  שריה,  נחל  עמי,  מי 

למטיבי לכת. ט"ז בניסן 12 באפריל, בין השעות 10:00 - 16:00.

בתיאום מראש: 04-6662333

טיול אופנועים בשומרון
 Bikelife - בואו לסייר בשומרון, בפסח מעל גב האופנוע. החב'רה של
Motorcycle tours in Israel מגשימים לכם חלום. הם דואגים לכם 
לאופנוע, ואביזרים נלווים כמו קסדה, מעיל וכפפות, דלק, ביטוח, סיור, 

הדרכה ועוד. אתם? רק תציגו רישיון לאופנוע, ובואו! 

ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל. בתשלום. 

info@bikelife.co.il :לפרטים והרשמה

יער ריחן
בתכנית: תצפית בית היערן, מסלול מעגלי קצר פריחת אביב מרהיבה, 
 13  –  12 בניסן  י"ז   – ט"ז  פיקניק.  שולחנות  לילדים,  הפעלה  תחנות 

באפריל, בשעות 11:00, 13:00, 15:00. בתיאום מראש: 04-6662333

תצפית מרפסת מעוז צבי וחוות דותן
סיור מעגלי, גלריות תוצרת בית, תצפית על עמק דותן וסיפור קרבות 67 
באזור בסימן 50 שנה לשחרור. ט"ז – י"ז בניסן 12 – 13 באפריל, בשעות 

11:00, 13:00, 15:00. בתיאום מראש: 04-6662333

מוקד מידע למטיילים: 
מסודר  חניון  כולל  )בווייז(  ריחן”  יער  “שמורת   – היערן  בית 
הזמנת  נוספים,  לפרטים   ,04-6662333 ובטלפון  למטיילים 

tuvia@mebi.org.il 04-6662333 :סיורים ותיאום קבוצות

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  

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

ישי בן צבי

שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים רביעי חמישי

ישי ריבוחיים ישראל

חמישי ב׳ דחוה״מ י״ז ניסן 13.4• 14:00 שמחת חג עם

עקיבא מרגליות

גדול הזמר המזרחי חסידי
ביני לנדאומנדי ג׳רופי

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך
 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו
לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ

בס״ד

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

H
EBRON

בפסח חוגגים יובל

בחברוןבחברון
עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4

חוויה של חברון
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שי חו רב  צג  י מי ו ם  מרכז מבקרי
חוויה של טיולהפעלות לילדיםבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

טיולים מודרכים ללא תשלום

עקיבא תורג׳מן

5:
50

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

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
₪

בהשתתפות שר החינוך ח״כ נפתלי בנט

גן לאומי סבסטיה

המרפסת של המדינה
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בקעת הירדן
מרכז המבקרים בקעת הירדן | משק ארבל

חגיגת אביב משפחתית במרכז המבקרים בקעת הירדן במשק ארבל. סיורים 
חידונים  וטעמים מתוצרת המשק,  יצירה  המינים, סדנאות  במטעי שבעת 
והפעלות. סיור במטעי התמרים, משחקים ויצירה, סדנת סוד החרוסת, סרט 
מרהיב ועוד. מרכז המבקרים נמצא בלב מטעי התמרים של משק ארבל, 

במרכז כביש 90, בסמוך לצומת משואה. לפרטים: 055-6641541

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

סדנאות קליעה ויצירות מדהימות מחלקי תמר שונים ועוד. 
ימי פעילות: י"ז בניסן 13 באפריל. לפרטים: 052-7203051

שמן ‘ארגן’ במשק אורן | נתיב הגדוד
שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן בבקעת הירדן מגדלים את 

עץ הארגן ומפיקים ממנו שמן לשימושים רפואיים ולמאכל. במשק אורן 

גידול והפקת השמן. מכירת  תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת תהליך 

שמן ותמרים תוצרת הבקעה. בתיאום מראש. לפרטים: 054-2326116 

קדומים

קרני שומרון

צעדת האמונה | קדומים
רפי  חברינו  של  לזכרם  לקדומים,  שומרון  מקרני  המסורתית  הצעדה 
יציאה בשעה  הי"ד.  זולדן  ועדו  פלדמן  רעות  לסקר,  הלוי, שקד  והלנה 
9:30 מהכניסה הראשית של קרני שומרון לקדומים, טקס סיום הצעדה 

בשעה 12:30 לערך בכניסה לקדומים.

כ' בניסן 16 באפריל.

פארק הצנירים | קדומים
טיול רגלי בטבע, בין הפרחים בחול המועד בפארק הצנירים המחודש 
סמוך לשכונת צפנת בצפון קדומים. מדשאות, פינות הצללה, שולחנות 

וספסלים, מפלים, בריכות מים, סולמות ומתקני שעשועים.

הכניסה חופשית.

לנשמה שלך מגיע "לנשמה"!גוש קטיף
התורה, חלקי  כל  לידיעת  חדשה  דרך  שמציג  המגזין 
ללמוד  בואי  מקום.  לכל  אתך  מגיע  ידע  של  אדיר  אוצר 
את ספר המצוות של הרמב"ם בהגשה חדשנית, בשילוב
ותכנים  אקטואליה  מרתקים,  מאמרים  אישיים,  סיפורים  
אוהבת שאת  כמו  בדיוק  הכותבים.  מיטב  מאת  נוספים  

בין הכותבים: הרבנית ימימה מזרחי | מאיה אוחנה מורנו | איה קרמרמן ועוד...

כל התורה על מגזין אחדלהזמנות והצטרפות : 4531*
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מגזין נשים ללימוד תרי”ג המצוות
הרב יהושע שפירא

של החרםעל המשמעות האמתית

ליאורה מינקה, לקיים דיני חרמות

יו"ר תנועת אמונה, 
מזכירה לנו שזה טוב 
לפעמים גם לשכוח

להניח לקט בשדה

חנה עגיב, קונדיטורית, 
עם מתכון ללחם מיוחד 

לכבוד ט"ו בשבט

להפריש חלה מן העיסה

17 216-275 // גיליון  שבט תשע”ז // מצוות 

תרי”ג המצוות בהלכה ובאגדה לפי סדר הרמב”ם
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מגזין נשים ללימוד תרי”ג המצוות

18 276-335 // גיליון  אדר תשע”ז // מצוות 

תרי”ג המצוות בהלכה ובאגדה לפי סדר הרמב”ם l a n e s h a m a h |  *4 5 3 1

מגזין אדר-
ונהפוך הוא!

מנויות כותבות
המצוות דרך

העיניים שלכן

עורכת: שרון רוטר
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מרכז קטיף יפגיש אתכם עם סיפור גוש קטיף החל מהקמתו והתפתחותו 
דרך תוכנית ההתנתקות וכאב העקירה ועד לאתגרי הצמיחה מחדש. מסלול 
הביקור במרכז מתפרש על פני 6 מרחבים המשלבים סרטונים, ארט וידאו, 
הסיור  את  ומרגשת.  ייחודית  חוויה  היוצרים  ומייצגים  צילומים  תערוכת 

מעבירים אנשי הגוש המשתפים את סיפורם האישי במהלך ההדרכה.

ט"ז בניסן 12 באפריל
11:00-16:00 אמן בניה בחול / גבריאל רענן.

בשעה 12:00 מופע ליצנות לילדים המגולל את סיפורם של שני חברים 
טובים אשר בטעות מפילים את השמש לים. הצטרפו להרפתקה שובת לב 
המעניקה חוויה אותנטית של תאטרון פיזי ללא מילים, ליצנות תיאטרלית 
בדמיון  עשיר  חווייתי  מסע  מעבירים  השחקנים  שני  בה  הומור  והרבה 

המשלב מוסיקה, צבע, אביזרים ותנועה. 

י"ז בניסן 13 באפריל
בשעה 12:00 תתקיים ההצגה: "למה בכה הדג" - שתי שחקניות מספרות 

הילדים  ומפתיע.  צבעוני  מימדי  תלת  עולם  ומייצרות  סיפורים  חמישה 
מוזמנים להציץ לסיפוריו של בורלא על חיות מוזרות שעשויות כולן נייר.

בשעה 14:00 תתקיים ההצגה: "הנסיכה ירקונה" - הנסיכה ירקונה מחפשת 
ספרותית  דמות  הירוקה?  הצפרדע  זוהי  האם  המושלם.  הנסיך  את 

שמתעוררת לחיים נותנת נופח חדש למושג "צפרדע ירוקה". 

השוקולד"  נסיכת  ומאיה  "קולומבוס  ההצגה:   תתקיים   15:00 בשעה 
קולומבוס  כריסטופר  של  המפורסמת  הפלגתו  במהלך   ,1492 בשנת   -
לאמריקה, הוא נתקל בפרי הקקאו, ומשהביא אותו עימו בחזרה לספרד 

נתגלתה הדרך לייצר ממנו את הממתק האהוב ביותר בעולם.

סינגלי אופניים בנחל קנה | קרני שומרון
נחל קנה הוא אחד הגדולים בנחלי מערב השומרון, ראשיתו בקרבת 
הנחל  מסלול  השרון.  הוד  לעיר  דרומית  לירקון  נשפך  והוא  איתמר 

משלב נופים עוצרי נשימה, מים זורמים ואפילו שבילי אופניים. 

לפרטים: 09-7940308

פארק הצנירים

נחל קנה

פארק הצנירים

מרכז קטיף

משק ארבל
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בקעת הירדן
מרכז המבקרים בקעת הירדן | משק ארבל

חגיגת אביב משפחתית במרכז המבקרים בקעת הירדן במשק ארבל. סיורים 
חידונים  וטעמים מתוצרת המשק,  יצירה  המינים, סדנאות  במטעי שבעת 
והפעלות. סיור במטעי התמרים, משחקים ויצירה, סדנת סוד החרוסת, סרט 
מרהיב ועוד. מרכז המבקרים נמצא בלב מטעי התמרים של משק ארבל, 

במרכז כביש 90, בסמוך לצומת משואה. לפרטים: 055-6641541

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

סדנאות קליעה ויצירות מדהימות מחלקי תמר שונים ועוד. 
ימי פעילות: י"ז בניסן 13 באפריל. לפרטים: 052-7203051

שמן ‘ארגן’ במשק אורן | נתיב הגדוד
שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן בבקעת הירדן מגדלים את 

עץ הארגן ומפיקים ממנו שמן לשימושים רפואיים ולמאכל. במשק אורן 

גידול והפקת השמן. מכירת  תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת תהליך 

שמן ותמרים תוצרת הבקעה. בתיאום מראש. לפרטים: 054-2326116 

קדומים

קרני שומרון

צעדת האמונה | קדומים
רפי  חברינו  של  לזכרם  לקדומים,  שומרון  מקרני  המסורתית  הצעדה 
יציאה בשעה  הי"ד.  זולדן  ועדו  פלדמן  רעות  לסקר,  הלוי, שקד  והלנה 
9:30 מהכניסה הראשית של קרני שומרון לקדומים, טקס סיום הצעדה 

בשעה 12:30 לערך בכניסה לקדומים.

כ' בניסן 16 באפריל.

פארק הצנירים | קדומים
טיול רגלי בטבע, בין הפרחים בחול המועד בפארק הצנירים המחודש 
סמוך לשכונת צפנת בצפון קדומים. מדשאות, פינות הצללה, שולחנות 

וספסלים, מפלים, בריכות מים, סולמות ומתקני שעשועים.

הכניסה חופשית.

לנשמה שלך מגיע "לנשמה"!גוש קטיף
התורה, חלקי  כל  לידיעת  חדשה  דרך  שמציג  המגזין 

ללמוד  בואי  מקום.  לכל  אתך  מגיע  ידע  של  אדיר  אוצר 
את ספר המצוות של הרמב"ם בהגשה חדשנית, בשילוב

ותכנים  אקטואליה  מרתקים,  מאמרים  אישיים,  סיפורים  
אוהבת שאת  כמו  בדיוק  הכותבים.  מיטב  מאת  נוספים  

בין הכותבים: הרבנית ימימה מזרחי | מאיה אוחנה מורנו | איה קרמרמן ועוד...

כל התורה על מגזין אחדלהזמנות והצטרפות : 4531*
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מגזין נשים ללימוד תרי”ג המצוות
הרב יהושע שפירא

של החרםעל המשמעות האמתית

ליאורה מינקה, לקיים דיני חרמות

יו"ר תנועת אמונה, 
מזכירה לנו שזה טוב 
לפעמים גם לשכוח

להניח לקט בשדה

חנה עגיב, קונדיטורית, 
עם מתכון ללחם מיוחד 

לכבוד ט"ו בשבט

להפריש חלה מן העיסה

17 216-275 // גיליון  שבט תשע”ז // מצוות 

תרי”ג המצוות בהלכה ובאגדה לפי סדר הרמב”ם
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מגזין נשים ללימוד תרי”ג המצוות

18 276-335 // גיליון  אדר תשע”ז // מצוות 

תרי”ג המצוות בהלכה ובאגדה לפי סדר הרמב”ם l a n e s h a m a h |  *4 5 3 1

מגזין אדר-
ונהפוך הוא!

מנויות כותבות
המצוות דרך

העיניים שלכן

עורכת: שרון רוטר
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מרכז קטיף יפגיש אתכם עם סיפור גוש קטיף החל מהקמתו והתפתחותו 
דרך תוכנית ההתנתקות וכאב העקירה ועד לאתגרי הצמיחה מחדש. מסלול 
הביקור במרכז מתפרש על פני 6 מרחבים המשלבים סרטונים, ארט וידאו, 
הסיור  את  ומרגשת.  ייחודית  חוויה  היוצרים  ומייצגים  צילומים  תערוכת 

מעבירים אנשי הגוש המשתפים את סיפורם האישי במהלך ההדרכה.

ט"ז בניסן 12 באפריל
11:00-16:00 אמן בניה בחול / גבריאל רענן.

בשעה 12:00 מופע ליצנות לילדים המגולל את סיפורם של שני חברים 
טובים אשר בטעות מפילים את השמש לים. הצטרפו להרפתקה שובת לב 
המעניקה חוויה אותנטית של תאטרון פיזי ללא מילים, ליצנות תיאטרלית 
בדמיון  עשיר  חווייתי  מסע  מעבירים  השחקנים  שני  בה  הומור  והרבה 

המשלב מוסיקה, צבע, אביזרים ותנועה. 

י"ז בניסן 13 באפריל
בשעה 12:00 תתקיים ההצגה: "למה בכה הדג" - שתי שחקניות מספרות 

הילדים  ומפתיע.  צבעוני  מימדי  תלת  עולם  ומייצרות  סיפורים  חמישה 
מוזמנים להציץ לסיפוריו של בורלא על חיות מוזרות שעשויות כולן נייר.

בשעה 14:00 תתקיים ההצגה: "הנסיכה ירקונה" - הנסיכה ירקונה מחפשת 
ספרותית  דמות  הירוקה?  הצפרדע  זוהי  האם  המושלם.  הנסיך  את 

שמתעוררת לחיים נותנת נופח חדש למושג "צפרדע ירוקה". 

השוקולד"  נסיכת  ומאיה  "קולומבוס  ההצגה:   תתקיים   15:00 בשעה 
קולומבוס  כריסטופר  של  המפורסמת  הפלגתו  במהלך   ,1492 בשנת   -
לאמריקה, הוא נתקל בפרי הקקאו, ומשהביא אותו עימו בחזרה לספרד 

נתגלתה הדרך לייצר ממנו את הממתק האהוב ביותר בעולם.

סינגלי אופניים בנחל קנה | קרני שומרון
נחל קנה הוא אחד הגדולים בנחלי מערב השומרון, ראשיתו בקרבת 
הנחל  מסלול  השרון.  הוד  לעיר  דרומית  לירקון  נשפך  והוא  איתמר 

משלב נופים עוצרי נשימה, מים זורמים ואפילו שבילי אופניים. 

לפרטים: 09-7940308

פארק הצנירים

נחל קנה

פארק הצנירים

מרכז קטיף

משק ארבל
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מעלה אדומים

מגילות ים המלח

פארק "האגם" | אגם שמיר
יעניק לילדיכם חוויה  וייחודי בלב אגם שמיר,  פארק אטרקציות קסום 
ענק  מגוון אטרקציות  צוות מפעילים מקצועי,  נשכחת.  ובלתי  מיוחדת 
ומדשאות להנאה מושלמת. מתחם חבלים, מתחם מתנפחים, קארטינג, 

שייט באגם ועוד.
בימי חול המועד בין השעות 10:00 – 20:00. ביום שישי ובערב חג בין 

השעות 10:00 – 14:30. בתשלום. לפרטים: 2303*

המטיילים  את  מזמינים  מגילות  האזורית  במועצה 
ללון,  לטייל,  לצוף,  לטעום,  לחוות,  להגיע  והמשפחות 
להתפנק והכי חשוב ליהנות ולנפוש באחד האזורים היפים 
נסיעה של רק  ים המלח במרחק  בארץ, באגן הטבעי של 
חצי שעה מירושלים ורבע שעה ממעלה אדומים. למידע 

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

שיט בסירה לאורך חופי ים המלח | נופי מלח
המבקרים זוכים לחוות סיור מודרך בים המלח מהכיוון הלא מוכר שלו. 
שיט בסירה לאורך החוף חושף נופים ותופעות טבע מרהיבות וגם נקודת 
עצירה מיוחדת בדרך. הסירה מכילה עד 10 איש בלבד. אפשרי לשלב 
גם  ניתן  במקביל.  קיאקים  פעילות  אנשים(  עשרה  מעל  ויש  )במידה 

להזמין שיט זריחה ושיט שקיעה.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-4398931

סוד המגילות הגנוזות בקומראן | גן לאומי קומראן
עתיקות,  סוחרי  בעקבות  למסע משעשע  לוקח אתכם  מקום"  "תיאטרון 
סוכני מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים דבר אחד: להניח יד 
על המגילות הגנוזות של קומראן. עוד באתר: חוברת "פקחים צעירים" לכל 
והופכים  והמשימות  המשפחה. מטיילים בשמורה עם חוברת ההפעלות 
לפקחים צעירים השומרים על ערכי הטבע והמורשת. ט"ז – י"ז בניסן 12 – 

13 באפריל. הצגות בשעות: 10:00, 12:00 ו-14:00. 

הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

סיור בבתי כנסת ביריחו | יריחו הקדומה
סיור בבתי הכנסת ביריחו, שלום על ישראל ונערן, ובתל יריחו בלווי צה"ל 
ב-9:00 בבוקר. 13:00-15:00 הפסקה בחוות בית חגלה. סיור בארמונות 
 15:00 בין  שני  מבית  הכוהנים  הקבורה של  החשמונאים ובמערות 

ל-18:00. יום רביעי, ט"ז בניסן 12 באפריל. 

הכניסה בתשלום. להרשמה: 052-8699300

סולמות ומפלים בנחל אוג
בואו לטייל בקניון יפהפה המסתתר בין מצוקי המדבר במסלול חוויתי 
ואתגרי לכל המשפחה )כולל טיפוס על יתדות בסלע( ותצפית מרהיבה 
על ים המלח והסביבה. הפעילות מגיל 7 ומעלה. יום שישי, י"ח בניסן 14 

באפריל. בתשלום. בתיאום מראש: 3639*

פארק ״האגם״

שמורת טבע עינות צוקים
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והברור ביותר של מגמה וייעוד זה.
לקחת את ראשית התוצר של עבודת אדמת 
מקום   - המקדש  אל  אותה  ולחבר  הארץ, 
השכינה והופעת ה’ עלינו, זהו ביטוי תמציתי 
ידנו  של הצורה שבה מלכות ה’ תתגלה על 
יש  ולכן,  והמפעל.  החיים  מערכות  בכל 
סקירה  שהוא  נוסח  אז  לומר  מקום  בהחלט 

של כל עניין יציאת מצרים והיותנו לעם. 
המגמה הזאת של כל יציאת מצרים, מתבררת 
חז"ל  בהגדה.  מרומז  הוא  שגם  ענין  מעוד 
דם   - מצוות  שתי  הקב"ה  להם  "נתן  אמרו: 
פסח ודם מילה - שיתעסקו בם כדי שיגאלו, 
מתבוססת  ואראך  עליך  'ואעבור  שנאמר: 
בדמיך’”. על דם פסח מסופר במפורש בתורה, 

מסופר  זה  נימולו.  שהם  מסופר  לא  אבל 
“כי  לארץ:  הכניסה  לאחר  יהושע  בספר  רק 

מולים היו כל העם היוצאים ]ממצרים[”.
רק לאחר שנכנסו לארץ ישראל, מתגלה לנו 
שהם נימולו לקראת היציאה ממצרים. שהרי 
אבינו,  אברהם  עם  ה’  שכרת  המילה  ברית 
כוללת את הבטחת הארץ. וכמו שכל מגמת 
יציאת מצרים הייתה, כאמור, להיותנו עם ה’ 
לעשות  שנדרשנו  המילה  ברית  כך  בארצו, 
רק  ומתגלה  מתבררת  זו,  יציאה  “לצורך” 
בכניסתנו לארץ, בהגיענו למימוש היעוד של 

כל יציאתנו ממצרים.

המשך מעמוד השער ממצרים לארץ ישראל“

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 

נוף השחר
27 דקות מירושלים

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי 
המשתלב בנוף קסום | רק 27 דקות מירושלים בשכונת נוף השחר בכוכב השחר 

בקהילה דתית לאומית צומחת  

27ויש לכם בית         דקות מירושלים

 לפרטים אמיר 054-2048322 
צמוד מדד 11.16

דו משפחתי | 122 מ"ר | 4 חד'

₪1,095,000
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: רועי לוי, מוקי שוורץ, מירי צחי, תנועת רגבים, צבי לין, יפתח שביט, שחר כהן, תיירות 
בנימין, מרכז המבקרים משק ארבל, קובי הראתי, מ.א. מגילות ים המלח, יאיר אלמקייס, נדב 

אברהמוב, יוחאי הלל,  תיירות תלם אדורה,  תיירות תיירות חבל יתיר, תיירות שומרון, משפחת 
אלוש, עמיחי נעם, בי"ס שדה כפר עציון הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

לתגובות: perla@myesha.org.il אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

חוק  אישור  מאז  לראשונה  להסדיר  מתחילים 
המנהל  כחודשיים,  לפני  בכנסת  ההסדרה 
למבנים  שהוציא  הריסה  צווי  ביטל  האזרחי 
יעקב.  וכוכב  פסגות  עילית,  מודיעין  ביישובים 
מדובר במבנים שהוקמו לפני שנים רבות בתחומי 
פרטיות.  קרקעות  על  האמורים,  היישובים 
ההסדרה  חוק  את  שהובילה  רגבים,  מתנועת 
פסגות,  מהיישוב  המבנים  בעלי  את  ומייצגת 
המשפטי  ליועץ  מכתב  שעבר  בשבוע  שיגרו 
אשר  בצווים  מדובר  כי  הודגש  בו  לממשלה, 
'חוק ההסדרה' שנכנס  הוצאו בניגוד להוראות 
לתוקף. ואכן, בסוף השבוע שעבר קיימה וועדת 
פסגות,  ביישוב  למבנים  בנוגע  דיון  המשנה 
וזאת  הצווים,  את  לבטל  לראשונה  הוחלט  בו 
נכתב  הוועדה  בהחלטת  ההסדרה.  חוק  מכח 
כי "לאחר עיון בטענת בא כח המחזיק, מצאנו 
במסגרת  שהוצאו  הצווים  את  לבטל  לנכון 

התיקים, ולהורות על סגירת התיקים". 
חוו  בה  שנה  לאחר  הרוח  את  מדליקים 
תושבי בנימין שריפות ביישובים רבים ופינויים 
המועצה  הזמינה  ובעפרה,  בעמונה  כואבים 
מיוחד,  הצדעה  לאירוע  התושבים  כלל  את 
אליו הגיעו כ-8000 תושבים מכל רחבי בנימין. 
הזמרים  של  היו  בערב  המרכזיות  ההופעות 
שלומי שבת, ישי ריבו, אברהם טל, חנן בן ארי 
והוא כלל קטעים של חברי להקת אנדרדוס. 
לקהל  פתוחה  הייתה  המופע  כל  במהלך 
הוצגו  בה  בנימין  מתוצרת  תערוכה  הרחב 
אומנות  תעשייה,  התיירות,  מתחומי  תוצרים 
המועצה.  תושבי  רבים  אומנים  של  וספרות 
יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצה אזורית בנימין 

אבי רואה: "מועצת בנימין התמודדה בגבורה 
לאחר  ההצתות,  טרור  עם  האחרונה  בשנה 
והריסת  משפחות  וגירוש  ישוב  הריסת  מכן 
הריסת  היקרים,  עמונה  אנשי  של  הבתים 
ירושלים  בין  שהוקם  הראשון  ביישוב  בתים 
כדי  הרוח  את  מדליקים  אנחנו  פה  לאריאל. 

. 1 לרומם את האוירה וגם להודות להם" 
בישראל,  הנוער  תנועות  מועצת  הנוער  יקיר 
הדתיות  התנועות  משלל  המורכבת 
אות  את  שעבר  בשבוע  העניקו  והחילוניות, 
לראש   2016-2017 לשנת  התנועה  יקיר 
מועצת אפרת וראש דסק החו"ל של מועצת 
. בנימוקים לקבלת אות  2 רביבי  עודד  יש"ע 
זמן  מקדיש  רביבי  "עודד  נכתב:  ההוקרה 
ומשאבים לפעילויות תנועות הנוער במועצה, 
מוביל הקמת סניפים חדשים במועצה והנהיג 
מפגשים קבועים עם רכזים, מדריכים וחניכי 
שנערך  מיוחד  בערב  השונות".  הנוער  תנועות 
כי  רביבי  בנט אמר  נפתלי  במעמד שר החינוך 
את  וציין  לו,  שייכים  לא  ההוקרה  ואות  הפרס 
מנכ"ל המועצה יהודה שוויגר שהקים את מטה 

הנוער באפרת.
בתי  החמ״ד,  שבוע  פתיחת  עם  גורן  רבנו 
תיאטרון  את  הזמינו  הארץ  ברחבי  רבים  ספר 
שופר  ״קול  ההצגה  את  להציג  אספקלריא 
היא  שדמותו  זצ"ל  גורן  הרב  על  בירושלים״ 
. לאור זאת,  3 דמות המופת השנתית בחמ״ד 
בהם  ארבע-חברון,  בקרית  ספר  בתי  ארבעה 
שעריהם  את  פתחו  תלמידים,  מאות  לומדים 
חלק  הוצגו  היתר,  בין  אספקלריא.  לשחקני 
בקריית  התרבות  היכל  במתחם  מההצגות 

המשמעותיים  הדברים  אחד  כזכור,  ארבע. 
הימים,  ששת  במלחמת  גורן  הרב  שעשה 
ומקבל ביטוי די נרחב בהצגה, היה החזרה שלו 
לבדו  כמעט  הכניע  אותה  חברון,  האבות  לעיר 
כשראש העיר חתם מולו על מכתב כניעה מיד 
עם כניסתו לעיר. עוז הרוח והנחרצות של הרב 
גורן ברצון לכבוש את חברון ומערת המכפלה 
מדהים את הקהל ומלמד אותו ערכים חשובים.
מקרים  תועדו  האחרונות  בשנים  הירוק  הקו 
סביבתי  וזיהום  טבע  שמירת  מפגעי  של  רבים 
את  למגר  מרצון  כחלק  ושומרון.  ביהודה 
"הקו  השבוע  נחנך  בה,  ולהילחם  התופעה 
ושומרון,  ביהודה  סביבתיים  למפגעים  הירוק" 
המנהל  של  הפיקוח  יחידת  עם  בשיתוף 
ציד  פראיות,  מחצבות  ביוב,  "שפיכת  האזרחי. 
שפיכת  אוויר,  וזיהום  פחם  הפקת  ציפורים, 
פסולת וכריתת יערות הם רק חלק מהמפגעים 
ביהודה  שבוע  מדי  שמתרחשים  הסביבתיים 
שדה  בי"ס  מנהל  רוזנטל,  ירון  אומר  ושומרון", 
הירוק".  "הקו  הקמת  מיוזמי  שהיה  עציון  כפר 

מספר הטלפון של הקו: 058-5888825.
בית  המקומית  המועצה  עובדי  ביחד  אופים 
לחג,  כוסית  בהרמת  השנה  הסתפקו  לא  אל 
. גם ראש  4 והתאספו לאפיית מצות משותפת 
הבצק.  בלישת  וסייע  יד  נתן  אלון  שי  המועצה 
העובדים  אכלו  המשותפת,  האפייה  לאחר 
של  בהצגה  יחד  וצפו  מפנקת,  בוקר  ארוחת 
"ציליה   - ביישוב  "מניפה"  ממועדון  הנוער  בני 
להשכיר", הצגה שבאה לבטא את תחושותיהם 
שפחות  הזה-הנוער,  ובמקרה  האנשים,  של 

מסתדר עם הנורמות המקובלות.

מה קורה?
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