
1  יש”ע שלנו 

בעניין  נחלקו  אלעזר  ור’  עקיבא  ר’ 
זכר  הן  הסוכות  האם   - הסוכות  חג 
לסוכות שישבו בהם ישראל במדבר 
או זכר לענני הכבוד שבזמן המדבר. 
באו  הכבוד  ענני  כי  אמרו,  חז”ל 
בזכות אהרן הכהן )תענית ו(, שהרי 
להשראת  זכינו  שבעבורו  זה  הוא 
המדבר,  בזמן  תמידית  שכינה 
ואהרן הכהן הוא זה שהיה אוהב את 

הבריות ומקרבן תורה.
הסוכות,  חג  על  חז”ל  דרשו  ועוד 
בסוכה  לשבת  ישראל  כל  שראויים 

על  המושתת  חג  הוא  והרי  אחת. 
של  ממידתו  הנובע  הכוחות,  איחוד 

אהרן איש החסד.
חוגגים  אנו  כי  הגר”א  דברי  ידועים 
ולא  תשרי,  בחודש  הסוכות  חג  את 
ענני  חזרו  שאז  כיוון  הפסח,  לאחר 
הכבוד לאחר חטא העגל והוא שימש 
סימן להתרצות משמים. ומשום כך, 
מצינו  הסוכה  מצוות  לגבי  דווקא 
שההלכה, שכשיורדים גשמים בחג, 
הרי זה כמוזג כוס לרבו, ורבו שופך 
לו את המים. כי רק בסוכות שמבטא 

על המועד - סוכות

זה א-לי ואנוהו
הרב יעקב שפירא
ראש ישיבת מרכז הרב

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:55 17:55 חברון 18:55 17:44 ירושלים
18:54 17:53 שכם 18:56 18:01 תל אביב
18:56 18:02 באר שבע 18:55 חיפה 17:53

זמני החג

המשך בעמוד 15

למידע ופרטים:
tourshomron.og-en.co.il

‘תיירות שומרון‘ 

בואו לבלות בשומרון
לסוכה!
תחשבו מחוץ

מוסף טיולים מצורף <<

תשע״ח

יובל על ראש שמחתנו
ביום רביעי האחרון חגגה מדינת ישראל יובל שנים לחזרה ליהודה, שומרון ובקעת הירדן 

בטקס ממלכתי בגוש עציון. בתמונה: ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו בטקס ]עמ' אחורי[

50 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בס״ד

תשרי תשע"ח

54שלנו
0

בל
  יו

ההתיישבות חוגגת

חג סוכות שמח!
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מכתב הדרישות של מועצת יש”ע, כפי שהוצג 
בפגישה עם ראש הממשלה

ישעמדה

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

The Hebron Fund

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

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

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

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

עמרם אדר
חיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

אלישע ברינבאום
שלומי דקס
בני פרידמן

גדול הזמר החסידי

צמד ילד
עקיבא

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

ם י ש ח ו ר ו ם  י ר ז ו ח ה  ק י ת ע ה ן  ו ר ב ח ל  ת ת  ו ב ו ח ר
שחקני רחוב • הפקת שמן ומיץ ענבים • אפית פיתות • יצירה מתנפחים • סוכר/ברד • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות

פעילות שווה לכל המשפחה והכל ללא תשלום

שידור חי

״ט 
י י

שנ

להקת אוומן

5:
50

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

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 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם ע ג  ח ת  ח מ ש  1 3 : 0 0 •  9 . 1 0 י  ר ש ת ט  ״ י י  נ ש

ותזמורותודוד איכלביץ בליווי מנחה: יהודה רוזנפלד

גד אלבזאודי דוידי

אולם יצחק פתוח
שני שלישי י"ט כ׳ תשרי 9-10/10/17 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז מבקרים
 ומייצג רב חושי
חוויה של טיולבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג כל

 ה
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וז

טיולים מודרכים ללא תשלום

ישראל תחת הנהגתך נמצאת בתנופת פיתוח 
המדינה.  של  פניה  את  המשנה  תשתיות 
על  לטובה  ומשפיע  כל  לעין  ניכר  הפיתוח 
האזרחים.  כלל  של  החיים  ורמת  איכות 
בהתאם להחלטות הממשלה תנופת הפיתוח 
הקרובות  השנים  ובחמש  להתעצם  אמורה 

בפיתוח  להשקיע  הממשלה  מתכננת 
תשתיות בתוככי ישראל כ 116 מיליארד ₪ 

נחלת  איננה  הפיתוח  תנופת  לצערנו  אך 
הן  הקטנה  שבישראל  בעוד  התושבים.  כלל 
נעשות  בפריפריה  והן  העירוניים  במרכזים 
ושומרון  יהודה  באזורי  עצומות.  השקעות 

ישנה הזנחה רבת שנים בכל הקשור לפיתוח 
תשתיות תחבורה, מים, חשמל וגז. 

להשלים  יכולה  איננה  לאומית  ממשלה 
פיתוח  של  והזנחה  אפליה  של  מדיניות  עם 

התשתיות ביו”ש.
מתגוררים  הקטנה  ישראל  שבתוככי  בעוד 

לכבוד
מר בנימין נתניהו

ראש הממשלה

השלום והברכה
הנדון:  אפליה בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון
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ושומרון  יהודה  באזורי  אנשים,  מליון   8.5 כ 
כחצי  מתוכם  איש  מליון   2.5 כ  מתגוררים 
מליון ישראלים, בשטח השווה בגודלו לרבע 
משטחה של מדינת ישראל. למרות זאת לעת 
ביהודה  להשקיע  הממשלה  מתכננת  עתה 

ושומרון רק 70 מליון ₪ כ 0.6% .
מדיניות  זו  בשמו”  לילד  “לקרוא  חייבים 

מפלה.
מים  של  בסיסיות  לתשתיות  זכאי  אדם  כל 
חשמל תחבורה וגז. ניהול חיים תקין המבוסס 
על תשתיות אלמנטריות הוא הבסיס לחיים 

משותפים בשלום ובטחון. 
רק  איננו  תשתיות  פיתוח  מזאת,  יתירה 
הבסיס  הוא  החיים,  איכות  לשיפור  הבסיס 

תשתיות  פיתוח  הזנחת  חיים.  להצלת 
הגורמים  אחד  הוא  והכבישים  התחבורה 
המשפעים ביותר על כמות תאונות הדרכים 

במרחב ועל מספר ההרוגים והפצועים.  
במערכת  בכיר  בעניין  התבטא  אף  לאחרונה 
תהיה  לא  הבאה  “האינתיפאדה  הביטחון: 
על הסכסוך אלא על מחסור בתשתיות מים 

חשמל ותחבורה” 
זה הזמן לשינוי תפיסה, הממשלה הלאומית 
בראשותך חייבת להוביל מהלך של השקעה 
שוויונית בתשתיות ביהודה ושמרון. זו הדרך 
כלל  לרווחת  אזורי  ופיתוח  כלכלי  לשלום 
הביטחון  לחיזוק  המפתח  וזה  האוכלוסייה, 

ואיכות החיים.

כפי שידוע לך קיימים כיום מספר פרוייקטים 
בתחום תשתיות התחבורה המוכנים לביצוע 
בלבד,  תקציבי  לאישור  וממתינים  מיידי, 
למצוא  מיידי  באופן  לפעול  אליך  פונים  אנו 
הכבישים  סלילת  לתקציב  הפתרון  את 
כמו  זו.  עוד בשנת תקציב  לביצוע,  המוכנים 
ע”מ   נוספות  תוכניות  קידום  לתקצב  יש  כן 
ניתן  מוביל,  הינך  אותה  הגדולה  שבתוכנית 

יהיה לפתח תשתיות נוספות ביו”ש.
בברכה ובהערכה, ראשי הרשויות ביו”ש

-- על המכתב חתומים כל ראשי הרשויות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן --
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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 סווינג, 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.

בתשלום. לפרטים: 02-5709768

חווית צומת | אלון שבות
מזמין  שבות,  שבאלון  צומת"  "חווית  ההלכתי-טכנולוגי  המבקרים  מרכז 
ובעיקר  להבין  ללמוד,  בואו  ייחודי.  לבילוי  המשפחה  כל  את  בסוכות 
ליהנות מעשרות הפעלות ומכשירים הלכ-טכניים אינטראקטיביים. סוכה 
במקום. ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 
10:00 - 18:00. ביום ראשון יום הפנינג ללא תשלום, בשאר הימים בתשלום. 

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

החיות של שלמה | שדה בר
פינת חי וסדנאות עם מגוון ענק של בעלי חיים וחיות אקזוטיות נדירות 
פיתון,  נחשי  תוכים,  גדולים,  צבים  איגוונות,  כח,  לטאות  נחשים,  כגון: 

טרנטולות ועוד. סוכה במקום.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 
18:00. יום שישי וערב חג שני, ט"ז וכ"א בתשרי 6 ו-11 באוקטובר, בין 

השעות 10:00 - 16:00.
בתיאום מראש: 055-6660897

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 

ברחבי השמורה.
לפרטים: 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. 
מחוות  ויוצאים  עצמאית  בנהיגה  הינם  הטרקטורונים  גבי  על  הסיורים 

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

חוות ההורדיון
טיולי סוסים בנופו עוצר הנשימה של מדבר יהודה. פתוחים בחג על פי 

הזמנה מראש.
בתיאום מראש: 054-2376651

חפש את המטמון | כפר עציון
המשתתפים יקבלו כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות בנושא הגפן והיין 
וייצאו 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.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, הזנקה בכל שעה 
וכ"א  ט"ז  שני,  חג  וערב  שישי  יום   .14:00  –  10:00 השעות  בין  עגולה 
בתשרי 6 ו-11 באוקטובר, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 9:00 עד שעה 

.11:00
בתשלום. לפרטים: 02-9935133

אמת הביאר | אלעזר
טיול רטוב ומהנה באמת הביאר וסיור במנהרה תת קרקעית שעומקה 
12 מטר ואורכה 130 מטר. כניסה לנקבה, חזיון אור קולי חדש, בריכת 

שכשוך, מתנפחים, ג'ימבורי, אוהל אירוח, פינות מנגל, סוכה מרכזית.
בתשלום. לפרטים: 02-9935133

61 שנה למבצע "לולב" | מבוא ביתר
הגמול  לפעולת  שנים   61 במלאת  הצנחנים.  לוחמי  במסלול  צעידה 
חוסאן  משטרת  ופיצוץ  לכיבוש  הצנחנים  של  הראשונה  החטיבתית 
התגמול.  פעולות  לוחמי  בה  שצעדו  בדרך  לסיור  נצא  הגבול,  ומוצבי 
בסיום המסלול יתקיים טקס זכרון באנדרטת מבוא ביתר בהשתתפות 

לוחמי חטיבת הצנחנים ומשפחות הנופלים.
יום רביעי, כ"א בתשרי 11 באוקטובר, סיורים יצאו בשעות: 8:00, 9:20, 

9:40, 11:00. כניסה חופשית. לפרטים: 02-9935133

בחול המועד יתקיימו בבית ספר שדה כפר עציון הטיולים הבאים: ברכות 
שלמה ועיטם המקראית, אתר ההרודיון, מעיינות ובוסתנים בוואדי פוכין, 
אמות מים כרמים ומעיין בנחל הפירים, ארמון המלך דוד בחורבת קייאפה, 
"אל המעיין הפועם בהר", צפונות עמק הברכה, אל מערת חריטון, טיול 

עששיות בדרך האבות ועוד. טלפון לפרטים: 02-9935133

מגלים את יהודה ושומרון
תשע״ח

בסוכות

של המבקר 
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 

בלבד. מועצת י

אומגה בארץ האיילים

במגוון  הקרוב  הסוכות  חג  את  לחגוג  אתכם  מזמינה  עציון  גוש  תיירות 
אתרי בילוי ואטרקציות לכל המשפחה בגוש עציון!

במסגרת חגיגות היובל להתיישבות, מועצה אזורית גוש עציון בשיתוף 
המסורתי  העפיפונים  פסטיבל  את  מפיקה  והספורט  התרבות  משרד 
יצירת  לילדים,  והפעלות  יצירה  דוכני  יהיה  במקום  קדם.  פני  ביישוב 
שלומי  של  הופעה  תתקיים   17:00 בשעה  ועוד.  אוכל  דוכני  עפיפונים, 

שבת. יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בין השעות 11:00 - 17:00
etziontour.org.il :לפרטים

חדר בריחה | כפר עציון
יחד  ננעלים  המשתתפים  בו  מציאותי  חברה  משחק  הוא  בריחה  חדר 
כדי לפתור  וצריכים להשתמש בחפצים שונים הנמצאים בחדר  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 נוספים לפני או אחרי המשחק.

בתיאום מראש: 02-9935370

הושענא רבא באפרת | אפרת
גאי  את  עמדי שמארח  עידן  הזמר  הופעתו של  20:00 תתקיים  בשעה 
ויהל במתנ"ס אפרת. החל מהשעה 20:30 יתקיים תיקון ליל הושענה רבה 
בבית כנסת "זית רענן" בשכונת הזית בשיתוף מטה הצעירים עם רבנים 
שונים ובשעה 23:00 עם העיתונאים יאיר שרקי וחיים לוינסון בהנחיית 
חנן עמיאור. בשעה 00:00 יתקיים שיח עם הרב יאיר בינשטוק ועורכי 
הדין שמחה רוטמן וצרויה לוזון. בשעה 1:30 – שיחה והופעה עם הזמר 

ישי ריבו. יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר.
לפרטים: 02-9932936

גוש עציון

חווית צומת

אמת הביאר

טרקטורוני גוש עציון
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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 סווינג, 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.

בתשלום. לפרטים: 02-5709768

חווית צומת | אלון שבות
מזמין  שבות,  שבאלון  צומת"  "חווית  ההלכתי-טכנולוגי  המבקרים  מרכז 
ובעיקר  להבין  ללמוד,  בואו  ייחודי.  לבילוי  המשפחה  כל  את  בסוכות 
ליהנות מעשרות הפעלות ומכשירים הלכ-טכניים אינטראקטיביים. סוכה 
במקום. ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 
10:00 - 18:00. ביום ראשון יום הפנינג ללא תשלום, בשאר הימים בתשלום. 

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

החיות של שלמה | שדה בר
פינת חי וסדנאות עם מגוון ענק של בעלי חיים וחיות אקזוטיות נדירות 
פיתון,  נחשי  תוכים,  גדולים,  צבים  איגוונות,  כח,  לטאות  נחשים,  כגון: 

טרנטולות ועוד. סוכה במקום.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 
18:00. יום שישי וערב חג שני, ט"ז וכ"א בתשרי 6 ו-11 באוקטובר, בין 

השעות 10:00 - 16:00.
בתיאום מראש: 055-6660897

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 

ברחבי השמורה.
לפרטים: 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. 
מחוות  ויוצאים  עצמאית  בנהיגה  הינם  הטרקטורונים  גבי  על  הסיורים 

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

חוות ההורדיון
טיולי סוסים בנופו עוצר הנשימה של מדבר יהודה. פתוחים בחג על פי 

הזמנה מראש.
בתיאום מראש: 054-2376651

חפש את המטמון | כפר עציון
המשתתפים יקבלו כתבי חידה בצירוף חוברת מקורות בנושא הגפן והיין 
וייצאו 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.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, הזנקה בכל שעה 
וכ"א  ט"ז  שני,  חג  וערב  שישי  יום   .14:00  –  10:00 השעות  בין  עגולה 
בתשרי 6 ו-11 באוקטובר, הזנקה בכל שעה עגולה משעה 9:00 עד שעה 

.11:00
בתשלום. לפרטים: 02-9935133

אמת הביאר | אלעזר
טיול רטוב ומהנה באמת הביאר וסיור במנהרה תת קרקעית שעומקה 
12 מטר ואורכה 130 מטר. כניסה לנקבה, חזיון אור קולי חדש, בריכת 

שכשוך, מתנפחים, ג'ימבורי, אוהל אירוח, פינות מנגל, סוכה מרכזית.
בתשלום. לפרטים: 02-9935133

61 שנה למבצע "לולב" | מבוא ביתר
הגמול  לפעולת  שנים   61 במלאת  הצנחנים.  לוחמי  במסלול  צעידה 
חוסאן  משטרת  ופיצוץ  לכיבוש  הצנחנים  של  הראשונה  החטיבתית 
התגמול.  פעולות  לוחמי  בה  שצעדו  בדרך  לסיור  נצא  הגבול,  ומוצבי 
בסיום המסלול יתקיים טקס זכרון באנדרטת מבוא ביתר בהשתתפות 

לוחמי חטיבת הצנחנים ומשפחות הנופלים.
יום רביעי, כ"א בתשרי 11 באוקטובר, סיורים יצאו בשעות: 8:00, 9:20, 

9:40, 11:00. כניסה חופשית. לפרטים: 02-9935133

בחול המועד יתקיימו בבית ספר שדה כפר עציון הטיולים הבאים: ברכות 
שלמה ועיטם המקראית, אתר ההרודיון, מעיינות ובוסתנים בוואדי פוכין, 
אמות מים כרמים ומעיין בנחל הפירים, ארמון המלך דוד בחורבת קייאפה, 
"אל המעיין הפועם בהר", צפונות עמק הברכה, אל מערת חריטון, טיול 

עששיות בדרך האבות ועוד. טלפון לפרטים: 02-9935133

מגלים את יהודה ושומרון
תשע״ח

בסוכות

של המבקר 
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 

בלבד. מועצת י

אומגה בארץ האיילים

במגוון  הקרוב  הסוכות  חג  את  לחגוג  אתכם  מזמינה  עציון  גוש  תיירות 
אתרי בילוי ואטרקציות לכל המשפחה בגוש עציון!

במסגרת חגיגות היובל להתיישבות, מועצה אזורית גוש עציון בשיתוף 
המסורתי  העפיפונים  פסטיבל  את  מפיקה  והספורט  התרבות  משרד 
יצירת  לילדים,  והפעלות  יצירה  דוכני  יהיה  במקום  קדם.  פני  ביישוב 
שלומי  של  הופעה  תתקיים   17:00 בשעה  ועוד.  אוכל  דוכני  עפיפונים, 

שבת. יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בין השעות 11:00 - 17:00
etziontour.org.il :לפרטים

חדר בריחה | כפר עציון
יחד  ננעלים  המשתתפים  בו  מציאותי  חברה  משחק  הוא  בריחה  חדר 
כדי לפתור  וצריכים להשתמש בחפצים שונים הנמצאים בחדר  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 נוספים לפני או אחרי המשחק.

בתיאום מראש: 02-9935370

הושענא רבא באפרת | אפרת
גאי  את  עמדי שמארח  עידן  הזמר  הופעתו של  20:00 תתקיים  בשעה 
ויהל במתנ"ס אפרת. החל מהשעה 20:30 יתקיים תיקון ליל הושענה רבה 
בבית כנסת "זית רענן" בשכונת הזית בשיתוף מטה הצעירים עם רבנים 
שונים ובשעה 23:00 עם העיתונאים יאיר שרקי וחיים לוינסון בהנחיית 
חנן עמיאור. בשעה 00:00 יתקיים שיח עם הרב יאיר בינשטוק ועורכי 
הדין שמחה רוטמן וצרויה לוזון. בשעה 1:30 – שיחה והופעה עם הזמר 

ישי ריבו. יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר.
לפרטים: 02-9932936

גוש עציון

חווית צומת

אמת הביאר

טרקטורוני גוש עציון
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משפחות  מזמין  התנ"ך"  גיבורי  "ארץ  בשם  גם  הידוע  בנימין,  חבל 
ומטיילים לטייל בחול המועד סוכות בין נופי הטבע ולפגוש דמויות מן 
העבר בפסטיבל גיבורי התנ"ך: לטייל עם אלישע הנביא והדובים, לבנות 
בבוץ עם שארה בת אפרים שבנתה ערים שלמות בימי התנ"ך, לכתוב 
בכתב עברי קדום על חרסים בשילה הקדומה ועוד. ליד כל גיבור וסיפור 
תנכ"י אפשר למצוא המון פעילויות: טבילה במעיינות או עלייה לתצפית 
 ,FUN על כל גוש דן, סדנאות יצירה בקרמיקה חימר וזכוכית עם המון
ללמוד איך מכינים דבש ואיך יוצרים סבונים, טיולי טרקטורונים ואופני 
שטח חשמליים. לכל הפרטים ועדכונים - "תיירות חבל בנימין", בטלפון 

www.gobinyamin.org.il 02-5477754 ובאתר

כתב חידה ותצפית | גבעת היקבים
כתב חידה מסתורי יוביל את המטיילים אל כפר יהודי מתקופת המקרא 
בו ממצאים עתיקים ומרתקים. דמויות מן העבר יסתובבו בין המטיילים 
לכפר.  מתחת  שנמצאות  המרשימות  המסתור  מערות  אל  אותם  ויפנו 
לשרטט  שעוזרים  רמזים  מסתתרים  המערות  ובתוך  הכפר  ברחבי 
לפותרים  החידה.  את  ולפתור  נון  בן  יהושע  של  הייחודית  דמותו  את 
לים  "מגדל  לתצפית  עליה  בנוסף,  בסיום.  הפתעה  ממתינה  בהצלחה 
התיכון" שמשקיפה על כל רצועת החוף. מומלץ להצטייד בפנסים כדי 

להעצים את החוויה מתחת לקרקע.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. הכניסה חופשית.

שחקני רחוב וסדנאות | שילה הקדומה
חוויה תנכ"ית לכל המשפחה - בכניסה הילדים יקבלו תלבושת תנכ"ית 
חנה.  התפללה  בו  המקום  ואל  המשכן  מקום  אל  יעלו  החג  ובאווירת 
בדרך יפגשו אותם שחקני רחוב שיכניסו אותם למסע אל עולם גיבורי 
התנ"ך וסיפוריהם. סדנאות יצירה ילמדו את הילדים לכתוב בכתב עברי 
קדום על גבי חרסים ויכירו להם את עולם המלאכות הקדומות. פעילויות 
נוספות באתר: השכרת אופניים, סדנאות של מלאכות קדומות, ביקור 

במגדל הרואה ומשחק ניווט משפחתי "התיבה האבודה".
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. בתשלום. לפרטים: 02-9944019

הפנינג סוכות | כרם רעים
להפנינג שמח  להזמינכם  רעים שבגוש טלמונים שמחים  כרם  הישוב 
"אלי  ליטוף  פינת  "אריקדברא",  של  קסמים  מופע  הסוכות.  חג  לכבוד 
וצילומי  בטאבון  פיתות  בלונים,  ופיסול  תכשיטנות  סדנאות  חיות", 
השעות  בין  באוקטובר,   10 בתשרי  כ'  שלישי,  במקום.  סוכה  מגנטים. 

10:00 – 17:30. הכניסה חופשית. לפרטים: 054-3456632

סיור ותצפית בהר כוכב | כוכב השחר
את  לראות  אפשר  ממנה  הכוכב  הר  ותצפית  כוכב  הר  בשמורת  טיול 
ירושלים והרי בנימין ממערב, ים המלח מדרום ואת בקעת הירדן והרי 
הגלעד ממזרח. בימי הפסטיבל יתקיימו הדרכות לאורך המסלול וביקור 
ולשמוע את סיפוריו של  בשרידי מערות מגורים, טבילה בבורות מים 

באוקטובר,   10  -  8 בתשרי  כ'   – י"ח  שלישי,   – ראשון  הנביא.  אלישע 
הדרכות יתקיימו בשעות: 10:00, 14:00.

www.go- באתר:  מראש  בהרשמה  ההדרכות  חופשית.  הכניסה 
festival.co.il

ארץ בראשית | אלון
ב'ארץ בראשית' מזמינים מטיילים להתארח באוהלו של אברהם אבינו 
גם תפגשו את אליעזר עבד אברהם  כאן  אירוח עברי קדום.  ולחוויית 
ברכיבה על כלי התחבורה העתיק - הגמלים. במקום מתקיימות מגוון 
בשעות:  יום  מידי  ומתקיימת  למשפחות  מותאמת  הפעילות  סדנאות. 
10:00, 12:00, 15:00. ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

בתיאום מראש. לפרטים: 02-9974477

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | יקב פסגות
הלכו  בהם  למחוזות  המשפחות  את  לוקח  המבקרים  במרכז  המסע 
וגיבורי תנ"ך נוספים.  עולי הרגל לירושלים ובדרכו של שמואל הנביא 
סיור מודרך ברכבים פרטיים יטייל אל שרידים מתקופת בית שני ומימי 
חייו של שמואל  על  את המשפחות  ילמדו  העבר  מן  דמויות  הביניים. 

הנביא ועל חייהם של התושבים הקדומים ועולי הרגל לירושלים. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר. הסיור יצא בשעות 
10:00, 12:00, 14:00 ו-16:00. הכניסה חופשית. הסיור בהרשמה מראש 

www.go-festival.co.il :באתר

אתר חלום יעקב | בית אל
יעקב,  היציאה ממצפור פסגות  נקודת  יעקב,  חלום  סיור מקיף באתר 
סיור אל אבני יעקב, מקדש ירבעם, ירידה למערות הקבורה העתיקות 

במקום וביקור בבית הבד העתיק. 
 12:00  ,10:00 בשעות  יוצא  הסיור  באוקטובר,   8 בתשרי  י"ח   , ראשון 

בשפה העברית. סיור נוסף ייצא בשעה 14:00 בשפה האנגלית.
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9700503

בוסתן השמונה | בית חורון
 - ישראל הקדומה"  "אשת העסקים של  חיה של  מעקב אחרי מסלול 
שארה בת אפרים. שארה תציג את עצמה ותציג עוד דמויות תנ"כיות 
מרתקות אך פחות מוכרות. לציון פועלה של הסלבית התנ"כית, יתקיימו 

בבוסתן השמונה סדנאות בניה בבוץ לכל המשפחה! 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. הכניסה חופשית.

הפנינג סיום מרתון התנ"ך | שילה הקדומה
ספורטיביות  פעילויות  שמשלב  הפנינג  יתקיים  התנ"ך  מרתון  בסיום 
ענק  משחק  חידה,  וכתב  ארכיאולוגיות  משימות  במיטבה:  והיסטוריה 
תחרות  לירושלים,  משילה  הדרך  על  שמבוסס  וחבלים  סולמות  של 
דריכת ענבים בגת והכנת יין, והכנת שמן זית בבית בד מסורתי והכל על 

רקע התפאורה המקראית של מקום המשכן הקדום.
שישי, ט"ז בתשרי 6 באוקטובר, בין השעות 8:00 – 12:00. 

הכניסה חופשית. לפרטים: 1-800-543434

חוות עמק איילון | מבוא חורוןבנימין
אפיית פיתות על טאבון והכנת תה צמחים, סיור בבית הצאן ובמתחם 

החליבה, מעגל דרבוקות ואפילו התנסות בירי בכלים מסורתיים. רכיבה 

כלבים.  אילוף  של  מרתקת  בסדנה  והשתתפות  הגמלים,  אורחת  עם 

וג'ימבורי  ליטוף  פינות  שולחנות משחק,  ענק,  מתנפחי  בנוסף, שדרת 

בין  באוקטובר,   10  -  8 בתשרי  כ'   – י"ח  שלישי,   – ראשון  לקטנטנים. 

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

מולדת מרכז מבקרים חקלאי | כוכב השחר
נסיעה  חקלאיות:  והפעלות  שטח  הפעלות  עם  משפחות  הפנינג 

בטרקטור, אפית פיתות, הכנת תירוש ועוד. סוכה במקום.

ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. בתשלום. לפרטים: 052-8663354

הסטודיו של שבותיה | גבעת הראל
סדנאות קרמיקה משמחות. בסדנא כל אחד יבחר כלי מתוך מבחר של 

ויקשט בשיטות  ויצבע  ועוד,  כוסות, קערות, גביעים, פעמונים, נטלות 

הסדנא  משך   .120 ועד  שנתיים  מגיל  מתאים  הדימיון.  וכיד  שונות 

כשעתיים. ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-7906171

חגיגת מדענים | דרך נוף הכרמים )צומת קידה(
מו"פ אריאל מזמינים אתכם לחגיגת מדענים בחלקת הכרם המחקרי. 
ועמדת  סיורים  הדרכות,  והסביבה.  הצמח  פלאי  את  לגלות  בואו 
גם  שיפתיעו  החקלאות  בעולם  דרך  פורצי  נתונים  עם  מיקרוסקופים 
אתכם. בנוסף, ביום שני, ב' חוה"מ, פעילות מיוחדת - הופעת קסמי מדע, 
מיקרוסקופים  מדעי,  בונקר  עננים,  מגדיר  והכנת  מטאורולוגית  תחנה 

בשטח, מכשור טכנולוגי ועוד.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר. 

לפרטים: 03-9066140

סבונטו | כוכב השחר
סיור חווייתי במפעל המייצר סבונים מחומרים טבעיים בלבד. הביקור 
בסבונים  התנסות  השונים,  הייצור  שלבי  על  הדרכה  כולל  בסבונטו 
המרפא  צמחי  עם  והיכרות  במקום  המיוצרים  והייחודיים  המגוונים 
מרפא,  צמחי  זית,  שמן  כמו  הסבונים  לייצור  המשמשים  והחומרים 

תבלינים, אצות ואפילו חלב עזים ומינרלים מים המלח.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

הכניסה חופשית. בתיאום: 02-5409030

פסטיבל "עודסטוק" | חאן ענבלים
פסטיבל ה"עודסטוק" המסורתי מציין יובל להתיישבות בפינות מוזיקה, 

כיתות אמן ובמה פתוחה. במקום ישנה סוכה כשרה ומתחם לינה. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, החל מהשעה 21:00.

לפרטים: 050-4324446

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

www.dead-sea.org.il/tourism : :באזור

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 

לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות של קומראן.
מומחזים  סיורים  באוקטובר,   10 -  8 כ' בתשרי   – י"ח  – שלישי,  ראשון 

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. 

שומרונית  בסוכה  לחגוג  בואו  חוק.  וגם  מושג  לסמל  שהפך  סיפור 
אותנטית ולצפות במופע מצחיק לכל המשפחה ובשיתוף הקהל.

בסוכה  הצגות  באוקטובר.   10  -  9 בתשרי  כ'   – י"ט  שלישי,   – שני 
השומרונית בשעות: 10:00, 11:00, 12:00 ו 13:00. סיורים באתר בשעות: 

10:30, 11:30, 12:30 ו 13:30..
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 

לפיקניק ובריכות לשכשוך במים.
בכל ימי חוה”מ, סיורים ייצאו כל שעה עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

עינות צוקים

עינות צוקים

אתר חלום יעקב

ילדים בגבעת היקבים

מורי דרך בנחל שילה



7  יש”ע שלנו 

משפחות  מזמין  התנ"ך"  גיבורי  "ארץ  בשם  גם  הידוע  בנימין,  חבל 
ומטיילים לטייל בחול המועד סוכות בין נופי הטבע ולפגוש דמויות מן 
העבר בפסטיבל גיבורי התנ"ך: לטייל עם אלישע הנביא והדובים, לבנות 
בבוץ עם שארה בת אפרים שבנתה ערים שלמות בימי התנ"ך, לכתוב 
בכתב עברי קדום על חרסים בשילה הקדומה ועוד. ליד כל גיבור וסיפור 
תנכ"י אפשר למצוא המון פעילויות: טבילה במעיינות או עלייה לתצפית 
 ,FUN על כל גוש דן, סדנאות יצירה בקרמיקה חימר וזכוכית עם המון
ללמוד איך מכינים דבש ואיך יוצרים סבונים, טיולי טרקטורונים ואופני 
שטח חשמליים. לכל הפרטים ועדכונים - "תיירות חבל בנימין", בטלפון 

www.gobinyamin.org.il 02-5477754 ובאתר

כתב חידה ותצפית | גבעת היקבים
כתב חידה מסתורי יוביל את המטיילים אל כפר יהודי מתקופת המקרא 
בו ממצאים עתיקים ומרתקים. דמויות מן העבר יסתובבו בין המטיילים 
לכפר.  מתחת  שנמצאות  המרשימות  המסתור  מערות  אל  אותם  ויפנו 
לשרטט  שעוזרים  רמזים  מסתתרים  המערות  ובתוך  הכפר  ברחבי 
לפותרים  החידה.  את  ולפתור  נון  בן  יהושע  של  הייחודית  דמותו  את 
לים  "מגדל  לתצפית  עליה  בנוסף,  בסיום.  הפתעה  ממתינה  בהצלחה 
התיכון" שמשקיפה על כל רצועת החוף. מומלץ להצטייד בפנסים כדי 

להעצים את החוויה מתחת לקרקע.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. הכניסה חופשית.

שחקני רחוב וסדנאות | שילה הקדומה
חוויה תנכ"ית לכל המשפחה - בכניסה הילדים יקבלו תלבושת תנכ"ית 
חנה.  התפללה  בו  המקום  ואל  המשכן  מקום  אל  יעלו  החג  ובאווירת 
בדרך יפגשו אותם שחקני רחוב שיכניסו אותם למסע אל עולם גיבורי 
התנ"ך וסיפוריהם. סדנאות יצירה ילמדו את הילדים לכתוב בכתב עברי 
קדום על גבי חרסים ויכירו להם את עולם המלאכות הקדומות. פעילויות 
נוספות באתר: השכרת אופניים, סדנאות של מלאכות קדומות, ביקור 

במגדל הרואה ומשחק ניווט משפחתי "התיבה האבודה".
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. בתשלום. לפרטים: 02-9944019

הפנינג סוכות | כרם רעים
להפנינג שמח  להזמינכם  רעים שבגוש טלמונים שמחים  כרם  הישוב 
"אלי  ליטוף  פינת  "אריקדברא",  של  קסמים  מופע  הסוכות.  חג  לכבוד 
וצילומי  בטאבון  פיתות  בלונים,  ופיסול  תכשיטנות  סדנאות  חיות", 
השעות  בין  באוקטובר,   10 בתשרי  כ'  שלישי,  במקום.  סוכה  מגנטים. 

10:00 – 17:30. הכניסה חופשית. לפרטים: 054-3456632

סיור ותצפית בהר כוכב | כוכב השחר
את  לראות  אפשר  ממנה  הכוכב  הר  ותצפית  כוכב  הר  בשמורת  טיול 
ירושלים והרי בנימין ממערב, ים המלח מדרום ואת בקעת הירדן והרי 
הגלעד ממזרח. בימי הפסטיבל יתקיימו הדרכות לאורך המסלול וביקור 
ולשמוע את סיפוריו של  בשרידי מערות מגורים, טבילה בבורות מים 

באוקטובר,   10  -  8 בתשרי  כ'   – י"ח  שלישי,   – ראשון  הנביא.  אלישע 
הדרכות יתקיימו בשעות: 10:00, 14:00.

www.go- באתר:  מראש  בהרשמה  ההדרכות  חופשית.  הכניסה 
festival.co.il

ארץ בראשית | אלון
ב'ארץ בראשית' מזמינים מטיילים להתארח באוהלו של אברהם אבינו 
גם תפגשו את אליעזר עבד אברהם  כאן  אירוח עברי קדום.  ולחוויית 
ברכיבה על כלי התחבורה העתיק - הגמלים. במקום מתקיימות מגוון 
בשעות:  יום  מידי  ומתקיימת  למשפחות  מותאמת  הפעילות  סדנאות. 
10:00, 12:00, 15:00. ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

בתיאום מראש. לפרטים: 02-9974477

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | יקב פסגות
הלכו  בהם  למחוזות  המשפחות  את  לוקח  המבקרים  במרכז  המסע 
וגיבורי תנ"ך נוספים.  עולי הרגל לירושלים ובדרכו של שמואל הנביא 
סיור מודרך ברכבים פרטיים יטייל אל שרידים מתקופת בית שני ומימי 
חייו של שמואל  על  את המשפחות  ילמדו  העבר  מן  דמויות  הביניים. 

הנביא ועל חייהם של התושבים הקדומים ועולי הרגל לירושלים. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר. הסיור יצא בשעות 
10:00, 12:00, 14:00 ו-16:00. הכניסה חופשית. הסיור בהרשמה מראש 

www.go-festival.co.il :באתר

אתר חלום יעקב | בית אל
יעקב,  היציאה ממצפור פסגות  נקודת  יעקב,  חלום  סיור מקיף באתר 
סיור אל אבני יעקב, מקדש ירבעם, ירידה למערות הקבורה העתיקות 

במקום וביקור בבית הבד העתיק. 
 12:00  ,10:00 בשעות  יוצא  הסיור  באוקטובר,   8 בתשרי  י"ח   , ראשון 

בשפה העברית. סיור נוסף ייצא בשעה 14:00 בשפה האנגלית.
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9700503

בוסתן השמונה | בית חורון
 - ישראל הקדומה"  "אשת העסקים של  חיה של  מעקב אחרי מסלול 
שארה בת אפרים. שארה תציג את עצמה ותציג עוד דמויות תנ"כיות 
מרתקות אך פחות מוכרות. לציון פועלה של הסלבית התנ"כית, יתקיימו 

בבוסתן השמונה סדנאות בניה בבוץ לכל המשפחה! 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. הכניסה חופשית.

הפנינג סיום מרתון התנ"ך | שילה הקדומה
ספורטיביות  פעילויות  שמשלב  הפנינג  יתקיים  התנ"ך  מרתון  בסיום 
ענק  משחק  חידה,  וכתב  ארכיאולוגיות  משימות  במיטבה:  והיסטוריה 
תחרות  לירושלים,  משילה  הדרך  על  שמבוסס  וחבלים  סולמות  של 
דריכת ענבים בגת והכנת יין, והכנת שמן זית בבית בד מסורתי והכל על 

רקע התפאורה המקראית של מקום המשכן הקדום.
שישי, ט"ז בתשרי 6 באוקטובר, בין השעות 8:00 – 12:00. 

הכניסה חופשית. לפרטים: 1-800-543434

חוות עמק איילון | מבוא חורוןבנימין
אפיית פיתות על טאבון והכנת תה צמחים, סיור בבית הצאן ובמתחם 

החליבה, מעגל דרבוקות ואפילו התנסות בירי בכלים מסורתיים. רכיבה 

כלבים.  אילוף  של  מרתקת  בסדנה  והשתתפות  הגמלים,  אורחת  עם 

וג'ימבורי  ליטוף  פינות  שולחנות משחק,  ענק,  מתנפחי  בנוסף, שדרת 

בין  באוקטובר,   10  -  8 בתשרי  כ'   – י"ח  שלישי,   – ראשון  לקטנטנים. 

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

מולדת מרכז מבקרים חקלאי | כוכב השחר
נסיעה  חקלאיות:  והפעלות  שטח  הפעלות  עם  משפחות  הפנינג 

בטרקטור, אפית פיתות, הכנת תירוש ועוד. סוכה במקום.

ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 

17:00. בתשלום. לפרטים: 052-8663354

הסטודיו של שבותיה | גבעת הראל
סדנאות קרמיקה משמחות. בסדנא כל אחד יבחר כלי מתוך מבחר של 

ויקשט בשיטות  ויצבע  ועוד,  כוסות, קערות, גביעים, פעמונים, נטלות 

הסדנא  משך   .120 ועד  שנתיים  מגיל  מתאים  הדימיון.  וכיד  שונות 

כשעתיים. ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-7906171

חגיגת מדענים | דרך נוף הכרמים )צומת קידה(
מו"פ אריאל מזמינים אתכם לחגיגת מדענים בחלקת הכרם המחקרי. 
ועמדת  סיורים  הדרכות,  והסביבה.  הצמח  פלאי  את  לגלות  בואו 
גם  שיפתיעו  החקלאות  בעולם  דרך  פורצי  נתונים  עם  מיקרוסקופים 
אתכם. בנוסף, ביום שני, ב' חוה"מ, פעילות מיוחדת - הופעת קסמי מדע, 
מיקרוסקופים  מדעי,  בונקר  עננים,  מגדיר  והכנת  מטאורולוגית  תחנה 

בשטח, מכשור טכנולוגי ועוד.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר. 

לפרטים: 03-9066140

סבונטו | כוכב השחר
סיור חווייתי במפעל המייצר סבונים מחומרים טבעיים בלבד. הביקור 
בסבונים  התנסות  השונים,  הייצור  שלבי  על  הדרכה  כולל  בסבונטו 
המרפא  צמחי  עם  והיכרות  במקום  המיוצרים  והייחודיים  המגוונים 
מרפא,  צמחי  זית,  שמן  כמו  הסבונים  לייצור  המשמשים  והחומרים 

תבלינים, אצות ואפילו חלב עזים ומינרלים מים המלח.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

הכניסה חופשית. בתיאום: 02-5409030

פסטיבל "עודסטוק" | חאן ענבלים
פסטיבל ה"עודסטוק" המסורתי מציין יובל להתיישבות בפינות מוזיקה, 

כיתות אמן ובמה פתוחה. במקום ישנה סוכה כשרה ומתחם לינה. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, החל מהשעה 21:00.

לפרטים: 050-4324446

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

www.dead-sea.org.il/tourism : :באזור

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 

לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות של קומראן.
מומחזים  סיורים  באוקטובר,   10 -  8 כ' בתשרי   – י"ח  – שלישי,  ראשון 

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. 

שומרונית  בסוכה  לחגוג  בואו  חוק.  וגם  מושג  לסמל  שהפך  סיפור 
אותנטית ולצפות במופע מצחיק לכל המשפחה ובשיתוף הקהל.

בסוכה  הצגות  באוקטובר.   10  -  9 בתשרי  כ'   – י"ט  שלישי,   – שני 
השומרונית בשעות: 10:00, 11:00, 12:00 ו 13:00. סיורים באתר בשעות: 

10:30, 11:30, 12:30 ו 13:30..
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 

לפיקניק ובריכות לשכשוך במים.
בכל ימי חוה”מ, סיורים ייצאו כל שעה עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.

תשלום כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

עינות צוקים

עינות צוקים

אתר חלום יעקב

ילדים בגבעת היקבים

מורי דרך בנחל שילה
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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
עיירה מתעוררת לחיים | סוסיא הקדומה

חוזרים אחורה בזמן בסוסיא העתיקה: תלבושות ואיפור קדום, דריכת 
ענבים בגת קדומה, התנסות בהכנת כדים על האבניים, התנסות בתהליך 
ברוח  לילדים  יצירות  המילוט,  במנהרת  חווייתית  זחילה  הלחם,  הכנת 
התקופה, מיצג אור קולי במערה, הדרכות, דמויות מהעבר וסדנת חפירה 

ארכיאולוגית )חובה להצטייד בנעליים לחפירה!(.
 – - 9 באוקטובר, בין השעות 10:00   8 י"ט בתשרי   - י"ח  – שני,  ראשון 

17:00. בתשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

מופע זריחה | מצפה שלושת המלאכים
המופע  לפני  הרחב.  לציבור  תורג'מן  עקיבא  הזמר  של  זריחה  מופע 

יתקיים ליל לימוד לנוער הר חברון במעלה חבר.
יום רביעי, כ"א בתשרי 11 באוקטובר, בשעה 4:45.

tickchak.co.il/607 :לפרטים והרשמה

יער יתיר
למבקרים  פתוח  היער  יתיר,  ביער  לכם  מחכות  חמד  פינות  מגוון 
המתקנים  שביל  הטבע:  בחיק  משפחתי  לפיקניק  אתכם  ומזמין  תמיד 

החקלאיים, חירבת ענים, מאגר יתיר ועוד. פתוח בכל ימי חול המועד.
הכניסה חופשית. לפרטים: 1599-57-57-58

קפה רונאל | מצפה יאיר
ערד,  בקעת  עבר  אל  נשימה  עוצרת  נוף  מרפסת  עם  חלבי  קפה  בית 

המארחת רונאל תשמח להציע לכם מהתפריט הביתי לצד אירוח אישי 

וחם. במקום סוכה לנוחיותכם.

שני – שלישי, י"ט – כ' בתשרי 9 - 10 באוקטובר, החל מהשעה 12:00.

לפרטים: 1599-57-57-58

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 

להכנת  לילדים  מיוחדות  סדנאות  גם  במפעל  יקיימו  בנוסף,  שלהם. 

בשמים בניחוחות שונים לפי בחירה. 

ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 

.17:00

בתשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

פעילות מים במעיינות תלם אדורה 
עם  מתואם  למשפחות,  מתאים  כשרה,  וסוכה  מים  מתנפחי  פעילות 

כוחות הבטחון. 

ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 17:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9963424

מעיין יקים | מעלה חבר
בכניסה למעלה חבר תוכלו לראות מצד ימין בור מים מתחת לסלע גדול 

יקים, המעיין נמצא כ-500 מטר לפני  וכרמים בשם מעין  בין בוסתנים 

מצפה 3 המלאכים. המים במעיין בגובה של כחצי מטר וניתן לרדת אל 

המעיין בעזרת סולם הנמצא למעלה וללכת בתוך הנקבה עד לנביעה 

עצמה. ללא תשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

חברוןהר חברון

מצפה שלושת המלאכים

מעיינות תלם אדורה

קרני שומרון
קרני שומרון חוגגת 40 

סדנת  חי,  פינת  מתנפחים,  הכולל  הפנינג   17:00  –  14:00 השעות  בין 
החל  הפסגה.  בגן  המטמון"  את  ו"חפש  מזון  דוכני  יצירה,  מתופפים, 
מהשעה 16:00 ברחבת המתנ"ס יופיע קרקס נודד, מופע מחול לנשים 
והצגת הילדים "שלמה המלך והדבורה". בשעה 20:00 ברחבת לפידים - 
הופעה של הזמר חנן בן ארי במעמד רבנים, שרים, ח"כים ואישי ציבור 

לרגל חגיגות 40 שנה לקרני שומרון.
ראשון, י"ח בתשרי 8 באוקטובר.

לפרטים: 09-7920201

הקרנבל יורד לנחל קנה
ירידה לטיולים והפעלות בשמורת נחל קנה וסיורי החברה להגנת הטבע. 

באזור המניפה תתקיים פעילות הפנינג הכוללת איפור פנים, יצירה, מופע 

לתחילת  המתנ"ס  מרחבת  וחזור  הלוך  הסעות  סבון.  ובועות  קפוארה 

המסלול וחזרה.בשעה 21:00 יתקיים מרתון סטנדאפ בהשתתפות תמיר 

בוסקילה ואורי ברויר ולאחר מכן לילה לבן לנוער. 

שני, י"ט בתשרי 9 באוקטובר, החל מהשעה 11:00.

לפרטים: 09-7920201

מתגלגלים לטבע ולהתיישבות
יחד  – 10:00 אתם מוזמנים לרכוב  בין השעות 7:00  באסרו חג סוכות, 

רכיבה  מסלולי  מספר  הכולל  קנה  בנחל  ענק  אופניים  בסינגל  איתנו 

בדרגות קושי שונות. בשעה 10:00 הפנינג גלגלים ענק ברחבת המתנ"ס 

עם מתחם פעילות אקסטרים, מתחם קרטינג, מתחם בימבות לקטנים, 

סימולטורים ועוד. בשעה 12:00 הצגה באולם המתנ"ס.

שישי, כ"ג בתשרי 13 באוקטובר.

לפרטים: 09-7920201

שמחת בית השואבה המסורתית בחברון
אירועי החגים בחברון הפכו לשם דבר בעולם היהודי כולו בארץ ובחו"ל. 
אנשי היישוב היהודי בחברון התמחו בארגון עצרות החג בסוכות ובפסח 
המושכות אליהן עשרות אלפי יהודים. בעצרות החג בחברון מופיעים מדי 
שנה זמרים מכל הגוונים והעדות, והן הפכו למפגשים ולמפגן של שמחה 

ואחדות של כל עדות ישראל. אולם יצחק פתוח!
דבר  עצמאית,  מקומית  כרשות  בחברון  היהודי  היישוב  הוכר  השנה 
בעיר  ישראל  עם  מעמד  וחיזוק  פיתוח  התבססות,  תהליכי  שיאפשר 

האבות והאימהות, ושנת תשע"ח תהיה בסימן - תהא שנת עיר חברון.
לרגל אירוע חגיגי זה יתקיים בחול המועד סוכות מעמד חגיגי, הכולל 
ישראל,  חיים   , בני פרידמן   – הופעות של הזמרים החסידיים הנודעים 
אודי דוידי, גד אלבז ועוד , בחסות האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך. 
בה   - המשפחה  לכל  ייחודית  חוויה  רון  חב אנשי  לכם  מכינים  בנוסף, 
תוכלו לקיים בעצמכם את הפסוק - "ואספת דגנך, תירושך ויצהרך" בתל 

חברון. בחול המועד סוכות יפתח התל למבקרים, ותוצע בו פעילות לכל 
המשפחה הכוללת חוויה ייחודית – הפקת דגן, תירוש ויצהר, בדיוק כמו 

שעשו אבותינו בימי קדם.
בתל חברון תוכלו לחוות: טחינת חיטה ואפיית פיתות )דגן(, דריכה על 
ענבים )תירוש( וייצור שמן )יצהר(. בנוסף, יוכלו הילדים לייצר בעצמם 
– להשתעשע  וכמובן  חותמות עבריות הדומות לאלו שהתגלו בחברון, 

במתקנים מתנפחים בתשלום סמלי.
מדריכים מיוחדים בלבוש מסורתי ושחקני רחוב ימחישו את החיים בעיר 

הקדומה וישלימו את החוויה.
ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר. האירוע המרכזי יתקיים 

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

ללא עלות!
הסעות מיוחדות יצאו לחברון מכל רחבי הארץ. לפרטים 02-9965333

אריאל
פסטיבל אקסטרים | אריאל

מתקני  ענק:  אקסטרים  לפסטיבל  אתכם  מזמינה  אריאל  עיריית 
פלוס  אומגה אקסטרה  ביניהם  הגילאים  לכל  נשימה  עוצרי  אקסטרים 
בגובה 30 מטר, המאפשרת גלישה למרחק של 100 מטר. בנוסף, קפיצת 
אמונה מגובה 8 מטר, מגדל אלפיני בגובה 17 מטר,  קיר טיפוס המתנשא 
ועוד.  סנפלינג  שונות,  קושי  בדרגות  במספר מסלולים  12 מטר  לגובה 
גם הקטנים יוכלו ליהנות ממתקני אקסטרים המותאמים לגילם, ביניהם 

אתגרון פינגווין, אומגה לקטנים, באנג'י טרמפולינה, גשר מתנפח ועוד.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 - 

16:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 03-9366841

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. סוכה במקום.

בהרשמה מראש. לפרטים: 03-9366841 מגדל אלפיני

נחל קנה



9  יש”ע שלנו 

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
עיירה מתעוררת לחיים | סוסיא הקדומה

חוזרים אחורה בזמן בסוסיא העתיקה: תלבושות ואיפור קדום, דריכת 
ענבים בגת קדומה, התנסות בהכנת כדים על האבניים, התנסות בתהליך 
ברוח  לילדים  יצירות  המילוט,  במנהרת  חווייתית  זחילה  הלחם,  הכנת 
התקופה, מיצג אור קולי במערה, הדרכות, דמויות מהעבר וסדנת חפירה 

ארכיאולוגית )חובה להצטייד בנעליים לחפירה!(.
 – - 9 באוקטובר, בין השעות 10:00   8 י"ט בתשרי   - י"ח  – שני,  ראשון 

17:00. בתשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

מופע זריחה | מצפה שלושת המלאכים
המופע  לפני  הרחב.  לציבור  תורג'מן  עקיבא  הזמר  של  זריחה  מופע 

יתקיים ליל לימוד לנוער הר חברון במעלה חבר.
יום רביעי, כ"א בתשרי 11 באוקטובר, בשעה 4:45.

tickchak.co.il/607 :לפרטים והרשמה

יער יתיר
למבקרים  פתוח  היער  יתיר,  ביער  לכם  מחכות  חמד  פינות  מגוון 
המתקנים  שביל  הטבע:  בחיק  משפחתי  לפיקניק  אתכם  ומזמין  תמיד 

החקלאיים, חירבת ענים, מאגר יתיר ועוד. פתוח בכל ימי חול המועד.
הכניסה חופשית. לפרטים: 1599-57-57-58

קפה רונאל | מצפה יאיר
ערד,  בקעת  עבר  אל  נשימה  עוצרת  נוף  מרפסת  עם  חלבי  קפה  בית 

המארחת רונאל תשמח להציע לכם מהתפריט הביתי לצד אירוח אישי 

וחם. במקום סוכה לנוחיותכם.

שני – שלישי, י"ט – כ' בתשרי 9 - 10 באוקטובר, החל מהשעה 12:00.

לפרטים: 1599-57-57-58

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 

להכנת  לילדים  מיוחדות  סדנאות  גם  במפעל  יקיימו  בנוסף,  שלהם. 

בשמים בניחוחות שונים לפי בחירה. 

ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 

.17:00

בתשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

פעילות מים במעיינות תלם אדורה 
עם  מתואם  למשפחות,  מתאים  כשרה,  וסוכה  מים  מתנפחי  פעילות 

כוחות הבטחון. 

ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 17:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9963424

מעיין יקים | מעלה חבר
בכניסה למעלה חבר תוכלו לראות מצד ימין בור מים מתחת לסלע גדול 

יקים, המעיין נמצא כ-500 מטר לפני  וכרמים בשם מעין  בין בוסתנים 

מצפה 3 המלאכים. המים במעיין בגובה של כחצי מטר וניתן לרדת אל 

המעיין בעזרת סולם הנמצא למעלה וללכת בתוך הנקבה עד לנביעה 

עצמה. ללא תשלום. לפרטים: 1599-57-57-58

חברוןהר חברון

מצפה שלושת המלאכים

מעיינות תלם אדורה

קרני שומרון
קרני שומרון חוגגת 40 

סדנת  חי,  פינת  מתנפחים,  הכולל  הפנינג   17:00  –  14:00 השעות  בין 
החל  הפסגה.  בגן  המטמון"  את  ו"חפש  מזון  דוכני  יצירה,  מתופפים, 
מהשעה 16:00 ברחבת המתנ"ס יופיע קרקס נודד, מופע מחול לנשים 
והצגת הילדים "שלמה המלך והדבורה". בשעה 20:00 ברחבת לפידים - 
הופעה של הזמר חנן בן ארי במעמד רבנים, שרים, ח"כים ואישי ציבור 

לרגל חגיגות 40 שנה לקרני שומרון.
ראשון, י"ח בתשרי 8 באוקטובר.

לפרטים: 09-7920201

הקרנבל יורד לנחל קנה
ירידה לטיולים והפעלות בשמורת נחל קנה וסיורי החברה להגנת הטבע. 

באזור המניפה תתקיים פעילות הפנינג הכוללת איפור פנים, יצירה, מופע 

לתחילת  המתנ"ס  מרחבת  וחזור  הלוך  הסעות  סבון.  ובועות  קפוארה 

המסלול וחזרה.בשעה 21:00 יתקיים מרתון סטנדאפ בהשתתפות תמיר 

בוסקילה ואורי ברויר ולאחר מכן לילה לבן לנוער. 

שני, י"ט בתשרי 9 באוקטובר, החל מהשעה 11:00.

לפרטים: 09-7920201

מתגלגלים לטבע ולהתיישבות
יחד  – 10:00 אתם מוזמנים לרכוב  בין השעות 7:00  באסרו חג סוכות, 

רכיבה  מסלולי  מספר  הכולל  קנה  בנחל  ענק  אופניים  בסינגל  איתנו 

בדרגות קושי שונות. בשעה 10:00 הפנינג גלגלים ענק ברחבת המתנ"ס 

עם מתחם פעילות אקסטרים, מתחם קרטינג, מתחם בימבות לקטנים, 

סימולטורים ועוד. בשעה 12:00 הצגה באולם המתנ"ס.

שישי, כ"ג בתשרי 13 באוקטובר.

לפרטים: 09-7920201

שמחת בית השואבה המסורתית בחברון
אירועי החגים בחברון הפכו לשם דבר בעולם היהודי כולו בארץ ובחו"ל. 
אנשי היישוב היהודי בחברון התמחו בארגון עצרות החג בסוכות ובפסח 
המושכות אליהן עשרות אלפי יהודים. בעצרות החג בחברון מופיעים מדי 
שנה זמרים מכל הגוונים והעדות, והן הפכו למפגשים ולמפגן של שמחה 

ואחדות של כל עדות ישראל. אולם יצחק פתוח!
דבר  עצמאית,  מקומית  כרשות  בחברון  היהודי  היישוב  הוכר  השנה 
בעיר  ישראל  עם  מעמד  וחיזוק  פיתוח  התבססות,  תהליכי  שיאפשר 

האבות והאימהות, ושנת תשע"ח תהיה בסימן - תהא שנת עיר חברון.
לרגל אירוע חגיגי זה יתקיים בחול המועד סוכות מעמד חגיגי, הכולל 
ישראל,  חיים   , בני פרידמן   – הופעות של הזמרים החסידיים הנודעים 
אודי דוידי, גד אלבז ועוד , בחסות האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך. 
בה   - המשפחה  לכל  ייחודית  חוויה  רון  חב אנשי  לכם  מכינים  בנוסף, 
תוכלו לקיים בעצמכם את הפסוק - "ואספת דגנך, תירושך ויצהרך" בתל 

חברון. בחול המועד סוכות יפתח התל למבקרים, ותוצע בו פעילות לכל 
המשפחה הכוללת חוויה ייחודית – הפקת דגן, תירוש ויצהר, בדיוק כמו 

שעשו אבותינו בימי קדם.
בתל חברון תוכלו לחוות: טחינת חיטה ואפיית פיתות )דגן(, דריכה על 
ענבים )תירוש( וייצור שמן )יצהר(. בנוסף, יוכלו הילדים לייצר בעצמם 
– להשתעשע  וכמובן  חותמות עבריות הדומות לאלו שהתגלו בחברון, 

במתקנים מתנפחים בתשלום סמלי.
מדריכים מיוחדים בלבוש מסורתי ושחקני רחוב ימחישו את החיים בעיר 

הקדומה וישלימו את החוויה.
ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר. האירוע המרכזי יתקיים 

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

ללא עלות!
הסעות מיוחדות יצאו לחברון מכל רחבי הארץ. לפרטים 02-9965333

אריאל
פסטיבל אקסטרים | אריאל

מתקני  ענק:  אקסטרים  לפסטיבל  אתכם  מזמינה  אריאל  עיריית 
פלוס  אומגה אקסטרה  ביניהם  הגילאים  לכל  נשימה  עוצרי  אקסטרים 
בגובה 30 מטר, המאפשרת גלישה למרחק של 100 מטר. בנוסף, קפיצת 
אמונה מגובה 8 מטר, מגדל אלפיני בגובה 17 מטר,  קיר טיפוס המתנשא 
ועוד.  סנפלינג  שונות,  קושי  בדרגות  במספר מסלולים  12 מטר  לגובה 
גם הקטנים יוכלו ליהנות ממתקני אקסטרים המותאמים לגילם, ביניהם 

אתגרון פינגווין, אומגה לקטנים, באנג'י טרמפולינה, גשר מתנפח ועוד.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בין השעות 10:00 - 

16:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 03-9366841

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. סוכה במקום.

בהרשמה מראש. לפרטים: 03-9366841 מגדל אלפיני

נחל קנה
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לטייל  בואו  ישראל.  של  הקרוב  המזרח   – הירדן  בקעת 
במסלולים ובאירועים.

מרכז המבקרים בקעת הירדן | משק ארבל
במטעי  סיור  הכוללת  המשפחה  לכל  בפעילות  התמרים  את  מגלים 
התמרים ובבית האריזה, משחקים ויצירה, סדנת הפתעות תמרים וסרט 

מרהיב. סוכה כשרה במקום.
ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 15:00.

בתשלום. לפרטים: 055-6641541

בעקבות שמן הארגן | נתיב הגדוד
סוכות  המועד  חול  בימי   - ארגן  שמן  להפקת  בד  ובית  מבקרים  מרכז 
יתקיים מפגש אישי עם המגדלים והקרנת סרטון על גידולי המשק, עץ 

הארגן והפקת השמן מאגוזיו.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

בתיאום מראש: 054-2326116

ארמונות החשמונאים | יריחו
טיולים בליווי שחקנים אל ארמונות החשמונאים ביריחו. יחד נצעד אל 
ארמונות החשמונאים השוכנים במוצא ואדי קלט בבקעת יריחו, בסיורים 

במגוון רמות קושי עם מדריכים מנוסים. הטיול באישור צה"ל. 
יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בשעה 11:30.

בתשלום. לפרטים והרשמה: 02-9935133

קסם התמר | מבואות יריחו
סיור מודרך רב חושי בין עצי התמר המתאים לכל הגילאים, בו המבקרים 
נחשפים לנפלאות עץ התמר מאז ועד היום. בנוסף, תוכלו לראות ולהכיר 
את אזור יריחו, לצפות בגדיד מודרני, לטעום תמרים ישר מן העץ ולחוש את 
קסם התמר. במקום ישנה סדנה להכנת סילאן טבעי וסדנת יצירה בתמרים.

ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.
בתשלום. בתיאום מראש: 054-2326116

סיורים באזור יריחו
הכנסת  בבתי  סיורים  יתקיימו  באוקטובר,   10 בתשרי  כ'  שלישי,  ביום 

של  הקבורה  ומערות  החשמונאים  בארמונות  ונערן,  ישראל  על  שלום 

הכהנים מבית שני. ביום שישי, כ"ג בתשרי 13 באוקטובר, יצא סיור לגלגל 

המקראית, כולל ביקור במעברות הירדן ועתיקות בית חגלה. 

בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הושענא רבה ביריחו
כמידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על 

יריחו  ישראל סבבו את חומת  בני  ביריחו.  ובבוקר מתפללים  יריחו  פני 

ביום במשך שבוע, כאשר בראשם הולכים שבעה  הבצורה פעם אחת 

כוהנים ביחד עם ארון הברית, וביום השביעי הקיפו שבע פעמים, תקעו 

בשופרות והריעו, ואז החומה "נפלה תחתיה", והם פרצו לתוך העיר. כך, 

בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות עם אתרוג ולולב. 

ביום שלישי בלילה, אור לכ"א בתשרי 10 באוקטובר, משעה 20:00 ליל 

שימורים בבית חגלה עם הרבנים אברהם בלס וחגי בן-ארצי. בנץ החמה 

תתקייים תפילת ותיקין בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו. יוצאים 

ממושב נעמ"ה ב-6:00 בבוקר.

תשלום הרשמה מראש חובה. לפרטים והרשמה: 052-8699300

בקעת הירדן

משק ארבל

ארמונות הורדוס ביריחו

לפרטים מלאים והרשמה: 077-8994989

סוכות ישראלי
טיולים ופעילויות

ב !

מוקד 3 
גליל עליון

מוקד 4 
גליל תחתון

מוקד 5 
צפון

השומרון

מוקד 6 
שומרון

מוקד 7 
שפלה

מוקד 8 
עמק

האלה

מוקד 9 
ירושלים

כיכר צה“ל

מוקד 11 
הרי 

ירושלים
מוקד 12 

גוש
עציון

מוקד 13 
לכיש

מוקד 14 
מחלף
קמה

מוקד 15 
צומת
שוקת

מוקד 16 
כניסה

לירושלים

מוקד 17 
כפר הרא“ה

מוקד 18 
ניר גלים

מוקד 19 
חלוצה

מוקד 20 
צפת

מוקד 21 
חיפה
מוקד 22 

תל אביב
-יפו

מוקד 10 
ירושלים-
מרכז התחנה

מרכז סיור ולימוד קשת יונתן
10:30, 14:00   סיור חקלאי ברמת הגולן

            12:00   סיור בנושא משק המים בישראל

מוקד 1 
מושב קשת
רמת הגולן

מוקד 2 
גולן

הפעילות תתקיים בימים ראשון-שלישי, י“ח-כ‘ בתשרי (8-10.10.17)

למשפחותמותאם
מראשפרטיים ובהרשמה הטיולים ברכבים 

מוקד המידע יפעל בתאריכים 4-10.10.17
פרטים נוספים באתר משרד החינוך:
www.education.gov.il/toranit

רישום דיגיטלי ופרטים על אתרים נגישים 
www.eshkolot.org :באתר אשכולות

מרכז סיור ולימוד גליל
19:30  המסלול היהודי בחיפה

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מזמין אתכם 
לחגיגת טיולים ופעילות לכל המשפחה מהצפון ועד 

לדרום. כמיטב המסורת, גם בחול המועד סוכות, יחכו 
לכם מדריכי אשכולות ברחבי הארץ ויובילו אתכם

לחוויה ערכית ומהנה, לכלל הציבור וללא עלות.

מרכז סיור ולימוד מדרשת הגולן
10:30, 14:00   דיר עזיז - בית כנסת וכפר יהודי עתיק

            12:00   אתרים לא מוכרים במזרח הגולן

מרכז סיור ולימוד ראש פינה
10:30, 12:00, 14:00   סיור במושבת הראשונים ראש פינה

מרכז סיור ולימוד גליל
10:30, 12:00, 14:00   אל משגב הגליל - תל יודפת

מרכז סיור ולימוד מדרשת הדרום
10:30, 14:00   תל לכיש

            12:00   סיור בעקבות הפלוגה הדתית בתש“ח

מרכז סיור ולימוד בית מוריה
10:30, 14:00   100 שנות באר שבע

            12:00   סיפור ההתיישבות במזרח חבל לכיש

מרכז סיור ולימוד סוסיא
10:30, 14:00   רכס תואמין - טיול תצפיות בחבל יתיר

            12:00   נחל קינה

סיורי ערב עירוניים

מרכז סיור ולימוד בשבילינו
10:30, 12:00, 14:00   מסלול מעגלי ביער ריחן

10:30, 12:00, 14:00   סובב מעוז צבי וחוות דותן

מרכז סיור ולימוד שומרון
10:30, 14:00   סבסטיה - העיר שומרון הקדומה

            12:00   סובב שילה הקדומה

מרכז סיור ולימוד מזכרת בתיה
10:30, 12:00, 14:00   סיור ליער הרצל בחולדה

מרכז סיור ולימוד חברון
10:30, 14:00   חורבת מידרס

            12:00   נחל מערה

מרכז סיור ולימוד ראשית ירושלים
10:30, 14:00   סוכות בעיר העתיקה

            12:00   שכונת מוסררה - בין קווים לגבולות

מרכז סיור ולימוד עיר דוד
10:30, 14:00   מדוד המלך לדוד בן גוריון

            12:00   לאורך הקו העירוני

בית ספר שדה שער הגיא
10:30, 14:00   שמורת המסרק

            12:00   רכס שיירות

בית ספר שדה כפר עציון
10:30, 14:00   סובב כפר עציון וגבעת הסלעים

            12:00   מסלול מעגלי מסביב לגבעת הל"ה

פעילות חווייתית למשפחה

טיולי משפחות - ללא עלות

המדרשה לידע המקדש
10:00, 12:00, 14:00  הצגה לילדים - בעקבות מנורת המקדש

מכון שם עולם
10:30, 12:00, 14:00   סיור באולם "שורשים-מרחב התבוננות"

מרכז בית העדות למורשת השואה
10:30, 12:00, 14:00   ביקור במרכז וצפיה במיצג בית העדות

מדרשת נצרים ומדרשת התורה והארץ
10:30, 14:00   תחנות פעילות לכל המשפחה וסרט "חלוצים נגב"

12:00   11 נקודות בנגב - הרצאה, מצגת ויצירה לילדים

מרכז סיור ולימוד קשת יונתן
19:30  צפת העתיקה

מרכז סיור ולימוד חברון
19:30  יפו ונווה צדק

סוכות ישראלי
טיולים ופעילויות

הפעילות תתקיים בימים ראשון-שלישי, י“ח-כ‘ בתשרי (8-10.10.17)

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מזמין אתכם 
לחגיגת טיולים ופעילות לכל המשפחה מהצפון ועד 

לדרום. כמיטב המסורת, גם בחול המועד סוכות, יחכו 
לכם מדריכי אשכולות ברחבי הארץ ויובילו אתכם

וללא עלות.

אירועים בסימן 70 שנה לישראל

(ע.ר)

בחול המועד מדריכי הטיולים של אשכולות יפרסו על פני 22 מוקדים ברחבי הארץ ויציעו למשפחות המטיילות סיורים, טיולים ופעילויות בסימן 70 
שנה לישראל, הכוללים פעילויות, סיפורי מורשת, ועוד ב 22 מוקדים שונים בהם: רמת הגולן, חיפה, יהודה ושומרון, עמק האלה, תל אביב, באר שבע 
וכן אתרים נוספים.  בין הסיורים: סיור בעקבות משק המים בישראל, סיורים חקלאיים ברמת הגולן, סיורים ביערות ישראל בהן יער ריחן, יער הרצל 

בחולדה ועוד. השנה, בנוסף לטיולים יתקיימו סיורי ערב עירוניים בצפת, חיפה ויפו. 
כל הסיורים מודרכים על ידי מדריכות ומדריכי מרכזי הסיור והלימוד של אשכולות, לצד ההסברים ייהנו המטיילים משפע של פעילויות חווייתיות 

המותאמות לכל המשפחה.
אדיר וישניה, מנכ"ל אשכולות": "חול המועד סוכות הוא הזמן האולטימטיבי לצאת, לטייל ולהכיר את המקומות שעיצבו ומעצבים את זהותנו״ 

הטיולים והפעילויות יתקיימו ב08-10/10 בחול המועד סוכות. סיורים מודרכים יצאו בשעות 10:30, 12:00 ו 14:00. סיורי הערב יצאו בשעה 19:30. 
www.eshkolot.org :הסיורים מותאמים למשפחות. לפרטים נוספים, פירוט המוקדים והרשמה לסיורים: 077-8994990 ובאתר אשכולות

טיולי סוכות של אשכולות- בסימן 70 שנה להקמת המדינה
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לטייל  בואו  ישראל.  של  הקרוב  המזרח   – הירדן  בקעת 
במסלולים ובאירועים.

מרכז המבקרים בקעת הירדן | משק ארבל
במטעי  סיור  הכוללת  המשפחה  לכל  בפעילות  התמרים  את  מגלים 
התמרים ובבית האריזה, משחקים ויצירה, סדנת הפתעות תמרים וסרט 

מרהיב. סוכה כשרה במקום.
ראשון – שני, י"ח – י"ט בתשרי 8 - 9 באוקטובר, בין השעות 9:00 - 15:00.

בתשלום. לפרטים: 055-6641541

בעקבות שמן הארגן | נתיב הגדוד
סוכות  המועד  חול  בימי   - ארגן  שמן  להפקת  בד  ובית  מבקרים  מרכז 
יתקיים מפגש אישי עם המגדלים והקרנת סרטון על גידולי המשק, עץ 

הארגן והפקת השמן מאגוזיו.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

בתיאום מראש: 054-2326116

ארמונות החשמונאים | יריחו
טיולים בליווי שחקנים אל ארמונות החשמונאים ביריחו. יחד נצעד אל 
ארמונות החשמונאים השוכנים במוצא ואדי קלט בבקעת יריחו, בסיורים 

במגוון רמות קושי עם מדריכים מנוסים. הטיול באישור צה"ל. 
יום שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בשעה 11:30.

בתשלום. לפרטים והרשמה: 02-9935133

קסם התמר | מבואות יריחו
סיור מודרך רב חושי בין עצי התמר המתאים לכל הגילאים, בו המבקרים 
נחשפים לנפלאות עץ התמר מאז ועד היום. בנוסף, תוכלו לראות ולהכיר 
את אזור יריחו, לצפות בגדיד מודרני, לטעום תמרים ישר מן העץ ולחוש את 
קסם התמר. במקום ישנה סדנה להכנת סילאן טבעי וסדנת יצירה בתמרים.

ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.
בתשלום. בתיאום מראש: 054-2326116

סיורים באזור יריחו
הכנסת  בבתי  סיורים  יתקיימו  באוקטובר,   10 בתשרי  כ'  שלישי,  ביום 

של  הקבורה  ומערות  החשמונאים  בארמונות  ונערן,  ישראל  על  שלום 

הכהנים מבית שני. ביום שישי, כ"ג בתשרי 13 באוקטובר, יצא סיור לגלגל 

המקראית, כולל ביקור במעברות הירדן ועתיקות בית חגלה. 

בתשלום. לפרטים והרשמה: 052-8699300

הושענא רבה ביריחו
כמידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על 

יריחו  ישראל סבבו את חומת  בני  ביריחו.  ובבוקר מתפללים  יריחו  פני 

ביום במשך שבוע, כאשר בראשם הולכים שבעה  הבצורה פעם אחת 

כוהנים ביחד עם ארון הברית, וביום השביעי הקיפו שבע פעמים, תקעו 

בשופרות והריעו, ואז החומה "נפלה תחתיה", והם פרצו לתוך העיר. כך, 

בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות עם אתרוג ולולב. 

ביום שלישי בלילה, אור לכ"א בתשרי 10 באוקטובר, משעה 20:00 ליל 

שימורים בבית חגלה עם הרבנים אברהם בלס וחגי בן-ארצי. בנץ החמה 

תתקייים תפילת ותיקין בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו. יוצאים 

ממושב נעמ"ה ב-6:00 בבוקר.

תשלום הרשמה מראש חובה. לפרטים והרשמה: 052-8699300

בקעת הירדן

משק ארבל

ארמונות הורדוס ביריחו

לפרטים מלאים והרשמה: 077-8994989

סוכות ישראלי
טיולים ופעילויות

ב !
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גליל עליון
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שומרון
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מוקד 16 
כניסה
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מוקד 17 
כפר הרא“ה
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חלוצה

מוקד 20 
צפת
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חיפה
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מוקד 10 
ירושלים-
מרכז התחנה

מרכז סיור ולימוד קשת יונתן
10:30, 14:00   סיור חקלאי ברמת הגולן

            12:00   סיור בנושא משק המים בישראל

מוקד 1 
מושב קשת
רמת הגולן

מוקד 2 
גולן

הפעילות תתקיים בימים ראשון-שלישי, י“ח-כ‘ בתשרי (8-10.10.17)

למשפחותמותאם
מראשפרטיים ובהרשמה הטיולים ברכבים 

מוקד המידע יפעל בתאריכים 4-10.10.17
פרטים נוספים באתר משרד החינוך:
www.education.gov.il/toranit

רישום דיגיטלי ופרטים על אתרים נגישים 
www.eshkolot.org :באתר אשכולות

מרכז סיור ולימוד גליל
19:30  המסלול היהודי בחיפה

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מזמין אתכם 
לחגיגת טיולים ופעילות לכל המשפחה מהצפון ועד 

לדרום. כמיטב המסורת, גם בחול המועד סוכות, יחכו 
לכם מדריכי אשכולות ברחבי הארץ ויובילו אתכם

לחוויה ערכית ומהנה, לכלל הציבור וללא עלות.

מרכז סיור ולימוד מדרשת הגולן
10:30, 14:00   דיר עזיז - בית כנסת וכפר יהודי עתיק

            12:00   אתרים לא מוכרים במזרח הגולן

מרכז סיור ולימוד ראש פינה
10:30, 12:00, 14:00   סיור במושבת הראשונים ראש פינה

מרכז סיור ולימוד גליל
10:30, 12:00, 14:00   אל משגב הגליל - תל יודפת

מרכז סיור ולימוד מדרשת הדרום
10:30, 14:00   תל לכיש

            12:00   סיור בעקבות הפלוגה הדתית בתש“ח

מרכז סיור ולימוד בית מוריה
10:30, 14:00   100 שנות באר שבע

            12:00   סיפור ההתיישבות במזרח חבל לכיש

מרכז סיור ולימוד סוסיא
10:30, 14:00   רכס תואמין - טיול תצפיות בחבל יתיר

            12:00   נחל קינה

סיורי ערב עירוניים

מרכז סיור ולימוד בשבילינו
10:30, 12:00, 14:00   מסלול מעגלי ביער ריחן

10:30, 12:00, 14:00   סובב מעוז צבי וחוות דותן

מרכז סיור ולימוד שומרון
10:30, 14:00   סבסטיה - העיר שומרון הקדומה

            12:00   סובב שילה הקדומה

מרכז סיור ולימוד מזכרת בתיה
10:30, 12:00, 14:00   סיור ליער הרצל בחולדה

מרכז סיור ולימוד חברון
10:30, 14:00   חורבת מידרס

            12:00   נחל מערה

מרכז סיור ולימוד ראשית ירושלים
10:30, 14:00   סוכות בעיר העתיקה

            12:00   שכונת מוסררה - בין קווים לגבולות

מרכז סיור ולימוד עיר דוד
10:30, 14:00   מדוד המלך לדוד בן גוריון

            12:00   לאורך הקו העירוני

בית ספר שדה שער הגיא
10:30, 14:00   שמורת המסרק

            12:00   רכס שיירות

בית ספר שדה כפר עציון
10:30, 14:00   סובב כפר עציון וגבעת הסלעים

            12:00   מסלול מעגלי מסביב לגבעת הל"ה

פעילות חווייתית למשפחה

טיולי משפחות - ללא עלות

המדרשה לידע המקדש
10:00, 12:00, 14:00  הצגה לילדים - בעקבות מנורת המקדש

מכון שם עולם
10:30, 12:00, 14:00   סיור באולם "שורשים-מרחב התבוננות"

מרכז בית העדות למורשת השואה
10:30, 12:00, 14:00   ביקור במרכז וצפיה במיצג בית העדות

מדרשת נצרים ומדרשת התורה והארץ
10:30, 14:00   תחנות פעילות לכל המשפחה וסרט "חלוצים נגב"

12:00   11 נקודות בנגב - הרצאה, מצגת ויצירה לילדים

מרכז סיור ולימוד קשת יונתן
19:30  צפת העתיקה

מרכז סיור ולימוד חברון
19:30  יפו ונווה צדק

סוכות ישראלי
טיולים ופעילויות

הפעילות תתקיים בימים ראשון-שלישי, י“ח-כ‘ בתשרי (8-10.10.17)

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מזמין אתכם 
לחגיגת טיולים ופעילות לכל המשפחה מהצפון ועד 

לדרום. כמיטב המסורת, גם בחול המועד סוכות, יחכו 
לכם מדריכי אשכולות ברחבי הארץ ויובילו אתכם

וללא עלות.

אירועים בסימן 70 שנה לישראל

(ע.ר)

בחול המועד מדריכי הטיולים של אשכולות יפרסו על פני 22 מוקדים ברחבי הארץ ויציעו למשפחות המטיילות סיורים, טיולים ופעילויות בסימן 70 
שנה לישראל, הכוללים פעילויות, סיפורי מורשת, ועוד ב 22 מוקדים שונים בהם: רמת הגולן, חיפה, יהודה ושומרון, עמק האלה, תל אביב, באר שבע 
וכן אתרים נוספים.  בין הסיורים: סיור בעקבות משק המים בישראל, סיורים חקלאיים ברמת הגולן, סיורים ביערות ישראל בהן יער ריחן, יער הרצל 

בחולדה ועוד. השנה, בנוסף לטיולים יתקיימו סיורי ערב עירוניים בצפת, חיפה ויפו. 
כל הסיורים מודרכים על ידי מדריכות ומדריכי מרכזי הסיור והלימוד של אשכולות, לצד ההסברים ייהנו המטיילים משפע של פעילויות חווייתיות 

המותאמות לכל המשפחה.
אדיר וישניה, מנכ"ל אשכולות": "חול המועד סוכות הוא הזמן האולטימטיבי לצאת, לטייל ולהכיר את המקומות שעיצבו ומעצבים את זהותנו״ 

הטיולים והפעילויות יתקיימו ב08-10/10 בחול המועד סוכות. סיורים מודרכים יצאו בשעות 10:30, 12:00 ו 14:00. סיורי הערב יצאו בשעה 19:30. 
www.eshkolot.org :הסיורים מותאמים למשפחות. לפרטים נוספים, פירוט המוקדים והרשמה לסיורים: 077-8994990 ובאתר אשכולות

טיולי סוכות של אשכולות- בסימן 70 שנה להקמת המדינה
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תיירות שומרון מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים 
חקלאיות,  חוות  השומרון.  רחבי  בכל  מרהיבים  במסלולים 
טיפוס,  קיר  פיינטבול,  אומגה,  סוסים,  טיולי  יקבים, 
ובתי קפה, צימרים, מרכזי  קארטינג, לייזר-טאג, מסעדות 
מבקרים, גן סיפורי התנך ועוד. שלל האטרקציות והחוויות 
בשומרון יהיו פתוחות בחול המועד סוכות לקהל המטיילים. 

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

"חיים שכאלה" להורדוס | גן לאומי שומרון )סבסטיה(
את  לחוות  המבקרים  את  ומזמין  לחיים  מתעורר  שומרון  לאומי  גן 
עלילותיה וסיפורה המסעיר של עיר הבירה של ממלכת ישראל הקדומה. 
בכל שעה עגולה ייצאו סיורים לאתר הארכיאולוגי עם מיטב המדריכים 
מתחנת המידע בכניסה. ההצגה "חיים שכאלה להורדוס המלך" תתקיים 
בתיאטרון בשעות: 10:00 12:00 ו-14:00. במקום יועברו סדנת קרמיקה 

לילדים ותהיה עמדת צילום מגנטים, תמונה למזכרת מהשומרון.
שני – שלישי, י"ט – כ' בתשרי 9 - 10 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 15:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

שחקנים ועפיפונים בהר גריזים | גן לאומי הר גריזים
גריזים  הר  באתר  'מקום'.  תיאטרון  עם שחקני  גריזים  להר  לרגל  עליה 
נחשפו שרידי המתחם המקודש הקדום של השומרונים וסביבו שרידי 
דמויות  "נפגוש"  הסיור  במהלך  ההלניסטית.  התקופה  מן  גדולה  עיר 
מהעבר כסנבלט בונה מקדש ויותם ממשיל המשלים ונשמע על עולמה 
המרתק של קהילה השומרונית שגרה בשכונה הסמוכה לאתר בקריית 

בית אל. באתר תצפית מרהיבה על קבר יוסף בשכם. 
שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בשעות: 10:30, 12:00 ו-14:00.

עלות כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

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. 

קריקטוריסט ומאפרות ילדים – במחיר סמלי.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, סיורי רשות הטבע 

והגנים כל שעה עגולה בשעות 10:00 עד 17:00.
הכניסה חופשית.

יין ומערות על הר כביר | יקב כביר
על הר כביר באחד היקבים עטורי הפרסים בשומרון, המטיילים מוזמנים 
יינות עטורי פרסים, לשמוע מהמומחים כיצד מכינים את היין,  לטעום 
לסייר במתחם מערת היינות החדש של היקב, לצפות בסרט על הכנת 
היין ולצאת לטיול ספארי על הר כביר. ולראשונה - סיור רכוב אתגרי על 

אופניים חשמליות בהר כביר.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

לקבוצות בלבד בתיאום מראש. לפרטים: 050-4083536

חגיגת סוכות בהר ברכה | הר ברכה
הציבור מוזמן לחגוג עם הישוב הר ברכה. בתוכנית: הופעה של הזמר ישי 
ריבו, הפנינג ענק לילדים, דוכנים, יצירות, פינת ליטוף, מתנפחים ענקיים, 
מומלץ  ועוד.  תורה  וביקב, שיעורי  בכרמים  ביקור  לקטנטנים,  ג'ימבורי 

להגיע בלבוש חם לשעות הערב.
שני, י"ט בתשרי 9 באוקטובר, בין השעות 15:00 - 21:00.

הכניסה חופשית.

סיורי מרכז סיור ולימוד "בשבילנו" בצפון השומרון
נהנה  היערן  בבית  נבקר  הציורי  ריחן  ביער  למשפחות:  טבע  סיור 
מהפעלות לילדים ונקנח בפיקניק עצמאי על שולחנות הפיקניק באיזור. 
כמו כן, יתקיים סיור מודרך לחוות עמק דותן, שם נבקר בגלריות האמנים 
היפהפיות, בחוות הייחודיות ונצפה לעבר עמק דותן המקראי שם נשמע 

את סיפור מכירת יוסף. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בשעות: 10:30, 12:00 

ו-14:00, משך כל סיור שעה וחצי.
לפרטים: 052-6149624

שומרון

מוסף טיולים פסח תשע"ו13

פארק הצנירים
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.

חוות הסוסים של קדומים
החווה נמצאת בכניסה לקדומים. 

במקום ניתן ליהנות מרכיבת 

סוסים, קיר טיפוס, אומגה, 

פיינטבול, קפיצת אומץ וקרטינג 

פדלים.

לפרטים: 052-6826223

קדומים
פארק הצנירים

חוות הסוסים

שחקנים בהר גריזים

גן לאומי הר גריזים

עפיפונים בהר גריזים

ראשון-שלישי חוה"מ סוכות 8-10/10 
 

בשעות 10:00-17:00

 פסטיבל  
   גיבורי התנ״ך

בחבל בנימין

מעיין 
הכרמים

מעיין 
שביל עטרת

המעיינות

1

2

טיולים מודרכים ברכבים פרטיים, 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: 
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נחל ִשיֹלֹה  סבונטו  ׳הכוורת׳ בית חורון  יקב גבעות  ׳מולדת׳ מרכז מבקרים חקלאי גבעת ההליסטון 
 

 טרקטורוני ִשיֹלֹה  כנען ריינג'רים וג'יפים  יקב ִשיֹלֹה  הסטודיו של שבותיה  אתר חלום יעקב ‘אידרא’ היורט באחיה

חוות בת דרור  פתיל תכלת  קסם התמר  חגיגת מדענים  חוות עמק איילון   מענית - אומנות בזכוכית 

 בית הקפה “בד בבד”  |  ׳שגיב׳ קלצונה בר  |   פלאפל בתחנה  | הכנענית  |  קולינריה מדברית |  מסעדת מרלו 

מוסיפים אתרים ואטרקציות באווירה תנ"כית

 מעיין
 עיינות טלמון

ענר
מעיין 
עין מאיר

מעיין עוז
הגבורה

מעיין 
דולב

 עין
מבוע

3
מקנחים במעיין בנופי התנ”ך

בוחרים גיבור תנ״כי

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

Ancient Shiloh Land of Biblical Heroes
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תיירות שומרון מזמינה את הציבור למגוון טיולים מודרכים 
חקלאיות,  חוות  השומרון.  רחבי  בכל  מרהיבים  במסלולים 
טיפוס,  קיר  פיינטבול,  אומגה,  סוסים,  טיולי  יקבים, 
ובתי קפה, צימרים, מרכזי  קארטינג, לייזר-טאג, מסעדות 
מבקרים, גן סיפורי התנך ועוד. שלל האטרקציות והחוויות 
בשומרון יהיו פתוחות בחול המועד סוכות לקהל המטיילים. 

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

"חיים שכאלה" להורדוס | גן לאומי שומרון )סבסטיה(
את  לחוות  המבקרים  את  ומזמין  לחיים  מתעורר  שומרון  לאומי  גן 
עלילותיה וסיפורה המסעיר של עיר הבירה של ממלכת ישראל הקדומה. 
בכל שעה עגולה ייצאו סיורים לאתר הארכיאולוגי עם מיטב המדריכים 
מתחנת המידע בכניסה. ההצגה "חיים שכאלה להורדוס המלך" תתקיים 
בתיאטרון בשעות: 10:00 12:00 ו-14:00. במקום יועברו סדנת קרמיקה 

לילדים ותהיה עמדת צילום מגנטים, תמונה למזכרת מהשומרון.
שני – שלישי, י"ט – כ' בתשרי 9 - 10 באוקטובר, בין השעות 9:00 – 15:00.

הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

שחקנים ועפיפונים בהר גריזים | גן לאומי הר גריזים
גריזים  הר  באתר  'מקום'.  תיאטרון  עם שחקני  גריזים  להר  לרגל  עליה 
נחשפו שרידי המתחם המקודש הקדום של השומרונים וסביבו שרידי 
דמויות  "נפגוש"  הסיור  במהלך  ההלניסטית.  התקופה  מן  גדולה  עיר 
מהעבר כסנבלט בונה מקדש ויותם ממשיל המשלים ונשמע על עולמה 
המרתק של קהילה השומרונית שגרה בשכונה הסמוכה לאתר בקריית 

בית אל. באתר תצפית מרהיבה על קבר יוסף בשכם. 
שלישי, כ' בתשרי 10 באוקטובר, בשעות: 10:30, 12:00 ו-14:00.

עלות כניסה לאתר בלבד. לפרטים: 3639*

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. 

קריקטוריסט ומאפרות ילדים – במחיר סמלי.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, סיורי רשות הטבע 

והגנים כל שעה עגולה בשעות 10:00 עד 17:00.
הכניסה חופשית.

יין ומערות על הר כביר | יקב כביר
על הר כביר באחד היקבים עטורי הפרסים בשומרון, המטיילים מוזמנים 
יינות עטורי פרסים, לשמוע מהמומחים כיצד מכינים את היין,  לטעום 
לסייר במתחם מערת היינות החדש של היקב, לצפות בסרט על הכנת 
היין ולצאת לטיול ספארי על הר כביר. ולראשונה - סיור רכוב אתגרי על 

אופניים חשמליות בהר כביר.
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר.

לקבוצות בלבד בתיאום מראש. לפרטים: 050-4083536

חגיגת סוכות בהר ברכה | הר ברכה
הציבור מוזמן לחגוג עם הישוב הר ברכה. בתוכנית: הופעה של הזמר ישי 
ריבו, הפנינג ענק לילדים, דוכנים, יצירות, פינת ליטוף, מתנפחים ענקיים, 
מומלץ  ועוד.  תורה  וביקב, שיעורי  בכרמים  ביקור  לקטנטנים,  ג'ימבורי 

להגיע בלבוש חם לשעות הערב.
שני, י"ט בתשרי 9 באוקטובר, בין השעות 15:00 - 21:00.

הכניסה חופשית.

סיורי מרכז סיור ולימוד "בשבילנו" בצפון השומרון
נהנה  היערן  בבית  נבקר  הציורי  ריחן  ביער  למשפחות:  טבע  סיור 
מהפעלות לילדים ונקנח בפיקניק עצמאי על שולחנות הפיקניק באיזור. 
כמו כן, יתקיים סיור מודרך לחוות עמק דותן, שם נבקר בגלריות האמנים 
היפהפיות, בחוות הייחודיות ונצפה לעבר עמק דותן המקראי שם נשמע 

את סיפור מכירת יוסף. 
ראשון – שלישי, י"ח – כ' בתשרי 8 - 10 באוקטובר, בשעות: 10:30, 12:00 

ו-14:00, משך כל סיור שעה וחצי.
לפרטים: 052-6149624

שומרון

מוסף טיולים פסח תשע"ו13

פארק הצנירים
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.

חוות הסוסים של קדומים
החווה נמצאת בכניסה לקדומים. 

במקום ניתן ליהנות מרכיבת 

סוסים, קיר טיפוס, אומגה, 

פיינטבול, קפיצת אומץ וקרטינג 

פדלים.

לפרטים: 052-6826223

קדומים
פארק הצנירים

חוות הסוסים

שחקנים בהר גריזים

גן לאומי הר גריזים

עפיפונים בהר גריזים

ראשון-שלישי חוה"מ סוכות 8-10/10 
 

בשעות 10:00-17:00

 פסטיבל  
   גיבורי התנ״ך
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סוכות מהאגדות | מעלה אדומים 
פסטיבל סוכות במעלה אדומים יתקיים בחוה"מ סוכות, בימים ראשון - 
שלישי, י"ח – י"ט בתשרי 8 – 10, בסימן "סוכות מהאגדות". האושפיזין של 
הפסטיבל יהיה דמויות מוכרות מאגדות הילדים שיציגו, ישמיעו ויפעילו 
את מתחמי הפסטיבל במשך שלושת ימי חול המועד בתחומי התיאטרון, 

מחול, מוסיקה וקולנוע. 
ביום הראשון יתקיים הפסטיבל בהיכל התרבות החדש והמפואר במעלה 
על  "שמיר"  בפארק  הפסטיבל  יתקיים  והשלישי  השני  וביום  אדומים 
מדשאות  מוקף  יפהפה,  פארק  אדומים.  למעלה  בכניסה  האגם  שפת 
ובמרכזו אגם עם אי קטן וגשר המוביל אליו. המתחם כולו ישנה פניו, 
והקהל המגיע אליו יתקבל באווירה צבעונית הכוללת תפאורה מיוחדת 

ברוח סיפורי האגדות, דוכני ממתקים ושפע פעילויות ומופעים. 
ענק  סוכת  תוצב  התרבות,  בהיכל  שיתקיים  לפסטיבל,  הראשון  ביום 
ילדים במחיר סמלי  ויתקיים מרתון סרטי  מהאגדות ברחבה החיצונית, 
10 ₪ לאורך כל היום. הסרטים שיוקרנו: מועדון החנונים, ביגפוט  של 

ג'וניור וצוות ג'ונגל.

ביום השני, בפארק "שמיר" על שפת האגם, תתקיים פעילות יום החל 
משעה 14:00, בה יתקיימו הצגות ילדים במתחמים שונים בשטח האגם, 
יטיילו דמויות שטח מהאגדות, סדנאות יצירה, מתנפחים, מופע של כוכב 
ומופע  ילדים  וסיפורי  אגדות  "יובל המבולבל" במופע המשלב  הילדים 

ערב לנוער ולמבוגרים של להקת "הדג נחש".
הצגות  מגוון  יתקיימו  האגם,  שפת  על  "שמיר"  בפארק  השלישי,  ביום 
ילדים במתחמים שונים בשטח האגם, דמויות שטח מהאגדות , סדנאות 

יצירה באותו נושא, מתנפחים ומופע ערב מרכזי של הזמר משה פרץ.

מעלה אדומים

גוש קטיף
סוכות בחולות של גוש קטיף

סיפור ההתיישבות של גוש קטיף ממשיך לפעום: בימי ראשון ושני, 
י"ח – י"ט בתשרי 8 –9 באוקטובר, פותחים אנשי מרכז קטיף להנצחת 

מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בניצן בפני הציבור הרחב את 
שעריהם לפסטיבל חול. לאור ההצלחה של שנה שעברה תשוחזר גם 
השנה פינת הקטיפארי – פינת החי והליטוף שעמדה בכניסה ליישוב 

נווה דקלים טרם הגירוש ויתקיימו בה 3 הופעות במהלך היום.
הפסטיבל יציג מתחם ענק בסימן חול הכולל פעילויות יצירה וקיפולי 

נייר, לצד הצגת ילדים "הסנדל של אייל". במרכז יוקרנו סרטים לילדים 
ויתקיים סיור ברכבי שטח לצד אפיית פיתות בתנור. הפסטיבל מאפשר 

פעילות מגוונת לכל בני המשפחה כאשר לכל שכבת גיל יש את 
הפעילות המותאמת לה. 

במקביל לפסטיבל, יתקיימו סיורים לקבוצות במרכז המבקרים של 
מרכז קטיף כולל סיור היסטורי בו נפגשים עם סיפורו של גוש קטיף – 

החל מהקמתו והתפתחותו – בתיאום מראש.

פסטיבל החול יתקיים בימים ראשון ושני, י"ח – י"ט בתשרי 8 –9 

באוקטובר, בין השעות 10:00 - 17:00. במרכז קטיף, ביישוב ניצן. 

בתשלום. לפרטים: 077-4324101

פסטיבל סוכות ענק | מרכז קהילתי
טיסה   7:30  –  6:00 השעות  בין  באוקטובר,   8 בתשרי  י"ח  ראשון,  ביום 
בכדור פורח לכל המשפחה. ומהשעה 8:00 – 13:00 חדרי בריחה שונים 
מתחם  בפיינטבול,  מטווח  ועמדות  תג"  "לייזר  יריות  משחק  ומגוונים, 

קריקטורות, טרקטורונים לילדים, בנג'י, מיני גולף, פינת ליטוף ועוד.
ביום שני, י"ט בתשרי 9 באוקטובר, בין השעות 10:00 – 11:00 שירה 
של  הרצאתו   12:30  –  11:30 השעות  בין  חירותי.  עמוס  עם  בציבור 

מיקי  הילדים  כוכבת   13:00 בשעה  שפיגלר.  מוטל'ה  העבר  כדורגלן 
במופע בידור מוסיקלי לכל המשפחה. בשעה 20:00 "ואני לא מגזימה" 

– מופע קומי לנשים.
טיול   13:00  –  8:00 בין השעות  באוקטובר,   10 כ' בתשרי  ביום שלישי, 
ג'יפים לכל המשפחה באורך שעתיים. בשעה 13:30 כוכב הילדים רוי בוי 
עם מופע בידור מרתק ומפתיע. 18:00 ישי ריבו ולהקתו במופע מרגש 

לכל המשפחה. הכניסה חופשית. לפרטים: 052-5999414

מעלה אפרים

פארק האגם
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המשך דבר תורה מעמוד השער זה א-לי ואנוהו

שירדו  גם  כן  על  אלינו,  ה’  התרצות 
גשמים והיינו אנוסים, סוף סוף חסר 

בריצוי.
ההלכה  יותר  מובנת  הגר”א,  ולפי 
המופיעה בסוף הלכות יום הכיפורים 
הצום  בצאת  מיד  שמתחילים 
ימים  ארבעה  דהיינו  הסוכה,  בבניית 
הימים  לארבעת  ודומה  לחג,  קודם 

שהתנדבו לבניית המשכן.
שמה  זצ”ל  מורי  אבי  ביאר  ובזה 
שאומרים בתפילה “ורצית בנו”, מכוון 
לחג הסוכות, שחזרה שכינה לישראל, 
גילוי  של  הארה  בסוכה  ויש  והיות 
המקדש  כדוגמת  הוא  הרי  שכינה, 

ואנוהו”.  א-לי  “זה  נאמר:  שעליו 
נוספה  נווה, לשון בית. ועליו  לשון 
לשון  “ואנוהו”,  חז”ל,  של  דרשה 
מקום  את  ולפאר  ליפות  שיש  נוי, 
השכינה. על כן נהגו ישראל לקשט 
לשכינה,  כלי  בהיותה  הסוכה,  את 

לרווח בית אלוקינו.
מורי  אבי  מפי  שמעתי  אלו,  דברים 
שאמרם,  למי  הדברים  ונאים  זצ”ל 
בית  לרומם  הייתה  מגמתו  שכל 
שכינה  להשראת  ולפעול  אלוקינו 
הכהן,  אהרן  של  כמידתו  בישראל 
בארצנו  הקדושה  גבולות  ולהרחיב 

הקדושה.

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים
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האירוע  התקיים  רביעי  ביום  היובל  חגיגות 
יהודה,  לשחרור  שנים  יובל  לציון  הממלכתי 
. בטקס הממלכתי נכחו  1 שומרון ובקעת הירדן 
כנסת, ראשי  ביניהם שרים, חברי  רבים,  אלפים 
נוספים.  ונכבדים  ההתיישבות  ותיקי  מועצות, 
אזולאי  גולן  דץ לצד  אורנה  את האירוע הנחתה 
הזמרת  ובהם  רבים  אמנים  הופיעו  ובמהלכו 
דקלה, רמי קליינשטיין, חגית יאסו, עידן יניב ועוד. 
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס: "אנחנו 
כאן.  היותנו  של  ההיסטורית  למשמעות  מודעים 
תולדות המקום המיוחד הזה הוא תמצית קיומנו. 
המופלאה  המגן  במלחמת  עציון.  כפר  בני  כולנו 
לבקעת  ושומרון,  ליהודה  שבנו  שנים  יובל  לפני 
הירדן ולגולן, חזרנו הביתה לנחלת אבות. חידשנו 
ונבטיח  שלנו  העם  של  ההיסטורי  הרצף  את 

שלעולם לא ינותק עוד".
דורשים הפסקת האפלייה בשבוע שעבר נפגשו 
בנימין  הממשלה  ראש  עם  יש"ע  מועצת  ראשי 
מועצת  דרישות  את  והציגו  בלשכתו  נתניהו 
בין   . 2 הקרובה  המת"ע  ישיבת  לקראת  יש"ע 
תשתיות  בפיתוח  האפליה  הפסקת  הדרישות: 
עוקפים,  לכבישים  ודרישה  ושומרון  ביהודה 
פערי  השלמת  וביוב,  גז  חשמל,  מים,  תשתיות 

ודרישה  ההקפאה  שנות  ב-8  שנדחו  הבנייה 
חברון,  של  התב"ע  לאישור  ומידית  ספציפית 
נגוהות ומגרון ואישור של קרוב ל-10 אלף יח"ד 
שהגישה  במכתב  ההקפאה.  במהלך  שהצטברו 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  יש"ע  מועצת 
ביהודה,  הרשויות  ראשי  כל  חתומים  ושעליו 
תנופת  "לצערנו,  נכתב:  הירדן  ובקעת  שומרון 
בעוד  התושבים.  כלל  נחלת  איננה  הפיתוח 
עצומות,  השקעות  נעשות   ... הקטנה  שבישראל 
שנים  רבת  הזנחה  ישנה  ושומרון  יהודה  באזורי 
מים,  תחבורה,  תשתיות  לפיתוח  הקשור  בכל 

חשמל וגז". 
לראש  כוסית  הרמת  בטקס  בחרם  נלחמים 
ראשי  עם  יחד  הירדן  בבקעת  שהתקיים  השנה 
משרדו  כי  ארדן  גלעד  השר  אמר  יש"ע  מועצת 
יסייע לחקלאים שנפגעים מיוזמות סימון מוצרים 

3 מהבקעה  כלכלית  תוצרת  ומהחרמת 
נמצאים  הבקעה  וחקלאי  הירדן  בקעת  יישובי   .
החקלאית  התוצרת  על  החרם  מאמצי  במוקד 
נגדם.  שמנוהל  ההכפשות  ממסע  ונפגעים 
השר  בראשות  אסטרטגיים  לנושאים  המשרד 
לשווקים  להגיע  הבקעה  לחקלאי  יסייע  ארדן 
חקלאית  תוצרת  חשיפת  באמצעות  חדשים 

משלחות  ויממן  העולם  ברחבי  גדולים  בכנסים 
להתרשם  שיוכלו  בכדי  לאזור  משפיענים  של 
מהתוצרת החקלאית ומשיתוף הפעולה המקומי 
המועצה  ראש  הרש"פ.  לתושבי  ישראלים  בין 
האזורית בקעת הירדן דוד אלחייני, המשמש גם 
למאבק  יש”ע  מועצת  של  הרשויות  פורום  כיו”ר 
השר  במועצה.  בסיור  השר  את  ליווה  בחרם, 
החרם  ארגוני  נגד  מוביל  שאני  "המאבק  ארדן: 
מונע נזקים קשים למדינה, ולכן אחד התחומים 
החשובים להתמקד בהם ושנמצאים בסיכון הוא 
החקלאות הישראלית. אנו חייבים לקדם ולחשוף 
את איכות החקלאות הישראלית ולהגן עליה, וכך 

נעשה יחד עם מועצה אזורית בקעת הירדן". 
ראשי  נפגשו  שעבר  בשבוע  בגוש  הכנסת  יו”ר 
מועצת יש”ע עם יו”ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין 
. הפגישה נערכה שעה קצרה לפני  4 בגוש עציון 
שם  להתיישבות,  יובל  לציון  הממלכתי  הטקס 
נאם אדלשטיין. הפגישה נפתחה בהרמת כוסית 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  המועצות  ראשי  של 
נתיב  תושבי  נציגי  ועם  הכנסת  יו”ר  עם  הירדן 
הרמת  לאחר  עמו.  לשוחח  כדי  שהגיעו  האבות, 
אדלשטיין  את  הרשויות  ראשי  בירכו  הכוסית, 
והחשובה  המשותפת  העבודה  על  צוותו  ואת 
היה  אשר  היובל,  בשנת  בעיקר  השנה,  במהלך 
האירוע  ובהרמת  אליה  בהיערכות  פעיל  שותף 
המרכזי בכנסת שהתקיים לפני מספר חודשים. 
יו”ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין אמר: “כשאנחנו 
נמצאים  שאנו  מרגישים  אנחנו  לכאן,  מגיעים 
בחיק המשפחה, ואני לא חושב שיש הרבה מה 
תמיד  "אני  אמר:  היובל  חגיגות  בעניין  להוסיף". 
מתייחס לנושא הזה - כל מי שרואה את חמישים 
השנים האלה ורואה איפה אנחנו נמצאים היום, 
לסייע  התחייבנו  הנכון.  בכיוון  שאנחנו  יודע 
ואנחנו  ומגרון  האבות  נתיב  של  כמו  במקרים 

נפעל למען זה".
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