
1  יש”ע שלנו 

יצאנו כ איך  על  מדברים  ולם 
ממצרים. אף אחד לא שואל – ‘למה 
נכון,  לשם?!’.  נכנסנו  מלכתחילה 
בו  להתמקד  אוהבים  שמח  סוף  כשיש 
ומעדיפים לשכוח את כל מה שהיה לפניו. 
לשאלה  להתכחש  אפשר  אי  זאת,  ובכל 
המטרידה: למה ההיסטוריה של עם ישראל 
עם  מדוע  נוראית?  טרגדיה  בכזו  נפתחת 
שלם צריך לעבור שואה אכזרית, בה במשך 
ומשפילים  משעבדים  שנה  מאתיים  מעל 
את העם היהודי, חונקים את רוחו והורגים 
את ילדיו? מה שבטוח הוא – לא ניתן להגיד 
אחר,  או  כזה  חטא  על  עונש  כאן  שהיה 
כבר  היווצרותו  לפני  שנים  מאות  שהרי 

הישראלית:  לאבי האומה  הודיע האלוקים 
ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי  ֵּתַדע  “ָידַֹע 
ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה” 
גזירה  כאן  נראה שיש  י”ג(.  ט”ו,  )בראשית 
להיוולד  יצטרך  היהודי  שהעם  אלוקית 
העם  למה  מדוע?  המצרי.  הגיהינום  מתוך 
במת  על  חייו  את  להתחיל  נאלץ  הנבחר 

ההיסטוריה בדרך אפילה שכזו?
האדם  טבע  את  המאפיינים  הדברים  אחד 
כמובנים  דברים  לקבל  הנטייה  הוא 
שפע  בהרבה  לזכות  עשוי  הוא  מאליהם. 
אותם  להעריך  יידע  לא  הוא  אבל  וטובה, 
שבמשך  מי  רק  אותם.  שייאבד  עד  באמת 
 – מסוים  דבר  חסר  היה  ממושכת  תקופה 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:32 18:33 חברון 19:35 18:18 ירושלים
19:35 18:36 שכם 19:37 18:38 תל אביב
19:36 18:29 באר שבע 19:37 18:29 חיפה

זמני כניסת החג

המשך בעמוד הבא

על המועד -  פסח

למה היינו צריכים את מצרים?
הרב יוני לביא
ארגון קהלים ומנהל מוקד “חברים מקשיבים”

המשך בעמוד 15

נרטבים ונהנים
פותחים את עונת הרחצה במעיין איל ביישוב רחלים שבשומרון.

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

בס״ד

ניסן תשע"ח
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ההתיישבות חוגגת

goyatir.co.il
מוקד תיירות חבל יתיר 1599-57-57-58 

הכניסה חופשית!
פעילות משפחתית

מרתקת ברוח התקופה

אומגה • יוצר כדים • פעילות בצמר • 
מעגל מתופפים • חזיון אורקולי • טיולית 
• צפיה בחליבה • האכלת עגלים • חביצת 
גבינות • מגנטים • הצגת ילדים • סגווי 

• פינת ליטוף • מופע כלבים במעלה חבר

סוסיא
עיירה יהודית

קדומה
מתעוררת לחיים

הפנינג
משפחות

מעיינות תלם אדורה
בריכת כרמל

כל משפחה והחוויה שלה

ונהנים!נרטבים
ברפת

כרמל מעון

חגיגה
חקלאית

ענק!

למידע על פעילות החג
חייגו עכשיו:

ב
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תיירותמוסף
פסח תשע״ח

˜מצורף˜
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ישעמדה

מסלול ההשתלטות

בשבוע שעבר יצא פקח של מועצה אזורית 
בסמוך  שנמצא  בשטח  לסייר  חברון  הר 
לבניין המועצה במיתרים. להפתעתו, גילה 
הערבים  הקימו  האחרונים  בשבועות  כי 
מבנה  הרשויות  של  לאף  ומתחת  בשקט 
קבע לא חוקי שנועד לשמש בית ספר גדול. 
היאחזות  זנותא,  בח'רבת  הוקם  המבנה 

 .C ערבית בלתי חוקית הנמצאת על שטח
נבנה  הספר  בית  מבנה  בכך,  די  לא  אם 
האסור  ארכאולוגי  כשטח  המסומן  בשטח 
גג בית הספר  לבנייה. זה לא מקרה, שעל 
אשר  הרש"פ,  סמל  עם  שלט  מתנוסס 
פועלת בשנים האחרונות בשיתוף האיחוד 
אדמות  על  לבנייה  מוצהר  באופן  האירופי 
בשטחי C. שיטת הקמת בתי הספר מוכרת 
וכך הוקמו בעבר מבנים רבים. המטרה, כך 
היא  חברון,  הר  אזורית  במועצה  סוברים 
לייצר תמונות של פינוי כיתות לימוד על ידי 
תסיסה  ליצור  שעלול  מה  ישראל,  מדינת 
ביהודה  ישראל  פעולות  כנגד  בעולם 

ושומרון.
כאלה  שדברים  הראשונה  הפעם  לא  זו 
חוזרות  לגנבות  עדים  אנו  מתרחשים. 
ארכאולוגיים  ממצאים  של  ונשנות 
רק  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה,  במרחבי 
יחידת  שאנשי  התפרסם  האחרון  בדצמבר 
וכוחות  האזרחי  במנהל  הארכיאולוגיה 
עתיקות  שודדי  חוליית  תפסו  הביטחון 
בח'רבת  קבורה  למערת  שפרצה  גדולה 
חברון.  הר  בדרום-מזרח  הנמצאת  מעון 
ונפתח  נתפסו  ערבים  חוליה  חברי  כעשרה 
נגדם הליך חקירה. חנניה היזמי, קצין מטה 
כי  אז  אמר  האזרחי,  במנהל  ארכיאולוגיה 
עתיקות  אתרי  כ-3,000  "מצויים   C בשטחי 
התרבויות  של  ההיסטוריה  את  הממחישים 

השונות על כל רבדיה".
שיטת העבודה שלהם לא מסובכת: חוליית 
חללים  ויוצרת  חופרת  מקצועית  שודדים 
של  העבודה  כלי  היעודה,  באדמה  גדולים 
השודדים כוללים לא רק דליים גדולים ואתי 
חפירה, אלא גם גלאי מתכות. את האוצרות 
שימצאו ימכרו אחר כך ב־eBay או בחנות 
כך  חווארה.  של  הראשי  ברחוב  העתיקות 
נאבדים מדי שנה מאות ממצאים חשובים 

לאנושות.
ביהודה,  שטחים  על  הזוחלת  ההשתלטות 
בזה,  מסתכמת  לא  הירדן  ובקעת  שומרון 
גם על מסלולי טיולים באזור. בשבת  אלא 
על  השתלטות  ניסיון  התגלה  שעברה 
בור  הציפורים,  בור  מרהיבה,  טבע  תופעת 
הנמצא  מטרים  כ-120  של  בעומק  מיוחד 

בשבועות  שבשומרון.  יצהר  היישוב  ליד 
עצירה  מהכפר  ערבים  החלו  האחרונים 
הבור,  לעבר  שביל  לפרוץ  ליצהר  שסמוך 
והכפר   C בשטח  נמצא  שהבור  אף  על 
נמצא בשטח B. בכך, מפרים ערביי הכפר 
ומשתלטים  בינלאומיות  ואמנות  הסכמות 
ברגליהם על שטחים שבשליטה ישראלית.
מוטלת  אשר  אבן  נמצאה  הבור,  יד  על 
בספריי  נכתב  בה  ה"חדש",  השביל  לצד 
אזורית  מועצה  של  "שטח  רבה:  בחוצפה 
ספק  ללא  מסמנת  הזאת,  האבן  עצירה". 
את ניסיון ההשתלטות של תושבי הכפר על 
חלקים משטחי C. החפירה בשטחי הטבע 
לעתים  ישראלית  בשליטה  שנמצאים 
כמו  חיצוניים,  גופים  של  בתמיכה  נעשית 
ברורה  כוונה  מתוך  האירופי,  האיחוד 

.B-ו A להגדיל את שטחי
להגיע  כדי  ומוסדרות  רבות  דרכים  ישנן 
וגופים רבים עוסקים בכך.  לפתרון הבעיה 

אחד  כל  אשר  והפשוטה  הטובה  הדרך 
יכול לעזור באמצעותה – לבוא לטייל. טיול 
ובקעת  שומרון  יהודה,  אזור  בכל  ברגליים 
האזור  בשטח.  העובדות  את  קובע  הירדן 
היפה שאנו נמצאים בו מלא באתרי תיירות 
מורשת  אתרי  וחורשות,  יערות  מגוונים, 
מבקרים  ומרכזי  מוזיאונים  והיסטוריה, 

שמחכים רק לכם.
צירפנו  בידיכם  מחזיקים  אתם  אותו  בעלון 
מוסף תיירות מיוחד לרגל חג הפסח, אשר 
מרכז באופן מקיף מאוד את אירועי התיירות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. אנו מזמינים 
המועד  חול  בימי  אלינו  להצטרף  אתכם 
ודווקא השנה לתכנן את הטיול המשפחתי 
אחיזתנו  את  נחזק  כך  לכאן.  הקהילתי  או 
בארץ, יחד עם ההנאה והסיפוק שיש בסיור 

בנופי התנ"ך המופלאים.

המערכת

מבנה בית הספר הבלתי חוקי שנבנה בח'רבת זנותא בהר חברון, השבוע

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 

ישנן דרכים רבות ומוסדרות 
כדי להגיע לפתרון הבעיה 
עוסקים בכך.  וגופים רבים 
והפשוטה  הטובה  הדרך 
לעזור  יכול  אחד  כל  אשר 
באמצעותה – לבוא לטייל. 
אזור  בכל  ברגליים  טיול 
ובקעת  שומרון  יהודה, 
העובדות  את  קובע  הירדן 

בשטח
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תיירותמוסף
פסח תשע״ח

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

לובי  וכן  שונים,  משחק  חדרי   2 קיימים  במקום 
רחב ידיים לחגוג בו ימי הולדת ואירועים, לפני או 

אחרי המשחק.

אחרון  עד   9:00 השעות:  בין  המועד.  חול  ימי 
המשחק  ועד   20:00 ובמוצ”ש:  המשחקים, 
האחרון. בתשלום. בתיאום מראש: 02-9935370

מרכז המבקרים של מכון צומת | 
אלון שבות

אנימציה תלת ממדית, מודלים אינטראקטיביים, 
צעירים  המבקרים,  את  ילוו  פעילה,  התנסות 
לאופן  יתוודעו  שבו  במסע  כאחד,  ומבוגרים 
בחיינו  יחד  משתלבים  וטכנולוגיה  הלכה  בו 

אתרי התיירות של גוש עציון מזמינים אתכם לחגוג את הפסח הזה כבני חורין. ליהנות בטיול טרקטורונים 
או ג’יפים בין הנופים המשגעים, לגלוש באומגה הכי ארוכה בארץ, לבקר ביקבים המקומיים, לנסות 
לצאת מחדרי בריחה 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! 

לפרטים: www.etziontour.org.il טלפון מרכז מידע: 02-9933863

אביב בגוש עציון

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.
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 | פסח בממלכת שילה הקדומה 
שילה הקדומה

פעילות חווייתית ומרתקת לכל המשפחה - בעיר 
שילוב  ומרתק,  ייחודי  ארכיאולוגי  אתר  המשכן, 
הפעילות  תנ״כי.  בניחוח  ותוכן  כיף  של  ייחודי 
המתאימות  פעילויות,  של  רחב  מגוון  כוללת 
קדום  רחוב  שלם.  יום  של  משפחתי  לבילוי 
ברחבי  ונגנים  רחוב  שחקני  סדנאות,  ומתחם 
האתר, מיצג מולטימדיה במגדל הרואה, תחנות 
הדרכה, פינת ליטוף, מתחם שילהדודס - משחקי 

ענק לכל המשפחה, פעילות בחרסים ועוד.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 - 

18:00. בתשלום. לפרטים: 02-5789111

החצר התימנית | כוכב יעקב
סיור והדרכה בבית מלאכה של צורף המתמחה 
בעבודות תימניות. גלריית תכשיטים בייצור עצמי, 
אוסף פריטי אומנות מתימן, סרטון ייחודי המספר 
את סיפורה של יהדות תימן, וחידון משעשע נושא 
פרסים. המקום מארח את מבקריו בלבוש ושירה 

כמיטב המסורת התימנית. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2209505

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | 
יקב פסגות

חוה"מ  ימי  במהלך  ייחודית  משפחתית  פעילות 
צפייה  באתר,  מודרכים  סיורים  הכוללת  פסח 
תהליך  על  הסבר  המבקרים,  שבמרכז  במיצג 
ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך הבציר 
ועד לשלב הייצור והבקבוק. במקום מתחם מיועד 

לפיקניק משפחתי. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:00 
 -  9:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,16:00 -

.13:00
בתשלום. לפרטים: 02-9979333

טרקטורוני   | טרקטורונים  טיול 
שילה

טרקטורוני שילה מציעים להצטרף למסע שטח 
רכוב של חוויות, סיפורים ואתגרים בעמק שילה. 
ומעיינות,  נחלים  דרך  עוברים  הטיול  במהלך 
כשעה,  הטיול  משך  מרהיבות.  ותצפיות  כרמים 

בנהיגה עצמית, מלווה במדריך.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 
 -  8:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,17:00 -

.12:00
בתשלום. מומלץ לתאם מראש: 02-9920235

יקב שילה | א.ת. שילה
יהיה  באזור,  הבולטים  היקבים  אחד  שילה,  יקב 
פתוח בימי חול המועד לסיורים וטעימות בתאום 
בסיור  היקב  לחברי  להצטרף  מוזמנים  מראש. 

מהענב לבקבוק.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 050-3422268

סבונטו | כוכב השחר
סבונים  לייצור  חברתי  מפעל  הוא  'סבונטו' 
יומין.  עתיק  במתכון  בלבד  טבעיים  מחומרים 
המפעל,  של  הקמתו  סיפור  עם  מרגש  מפגש 
של  העתיק  היצור  תהליך  את  הממחיש  מיצג 
הסבון הטבעי. חגיגה של ריחות, צמחים ושמנים 
משובחים. חוויה מיוחדת לכל גיל. בנוסף תתקיים 

סדנה להפרחת בועות סבון ענקיות בתשלום.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 

.17:00 -
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-5409030

 | טיולי ריינג'רים בין נופי התנ"ך 
צומת כפר אדומים

לטיול  המשפחות  את  מזמינים  תיירות"  "כנען 
הפורח,  במדבר  התנ"ך  וסיפורי  נופי  בין  אתגרי 
תצפיות  ומשלב  ואדיות  ערוצי  בתוך  שעובר 
מרהיבות לים המלח ויריחו בליווי מדריך מוסמך. 
הטיול מתבצע בנהיגה על ריינג'רים וטומקארים 
בני  חציית  מקום  את  לראות  אפשר  ובמהלכו 
מים  לבורות  להציץ  הירדן,  עבר  את  ישראל 
הטיול  במהלך  ועוד.  החשמונאית  מהתקופה 
על  מסביר  המדריך  בהן  עצירה  נקודות  מספר 

הנוף הבלתי נשכח. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 
 -  9:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,20:00 -

.13:00
בתשלום. בתיאום מראש: 02-5355351

 | תכלת  פתיל  המבקרים  מרכז 
כפר אדומים

התכלת  בנושא  בעולם  היחיד  המבקרים  מרכז 
ימי  מחילזון  שמופק  הנדיר  הצבע   – המקראית 
הסיור  במהלך  קוצים'.  קהה  'ארגמון   – נדיר 

בתיירות בנימין מסדרים לכם את הטיול המשפחתי בחג. אנחנו מציעים לכם אתרי טבע וביניהם 
טיולי  אטרקציות:  מגוון  בנוסף  לפיקניק.  חמד  ופינות  זורמים  מעיינות  המשפחה,  לכל  מסלולים 
טרקטורונים וריינג'רים בנופים תנ"כיים, סיור מרתק בשילה הקדומה, ביקור במפעל סבונים ייחודי, 

סדנאות אומנות, סיור ביקב ועוד. ימי הפעילות: ט"ז – כ' בניסן 1 - 5 באפריל
פרטים מלאים באתר הפסטיבל.  כדאי להשתמש ב"מתכנן הטיולים" האוטומטי של בנימין:

 pesach.go-festival.co.il מוקד מידע ארצי: 1-800-34-54-54
שיחקרו  הרבים  מהנושאים  כמה  המודרניים. 
בחדר הרצאות במכון צומת: ציוד בטחוני, שיטות 
אמצעי  שמש,  אנרגית  בשבת,  לבישול  מיוחדות 

הגברה והקלטה, ניידות לנכים. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:00 - 
18:00. בתשלום. לפרטים: 02-9932111

ReGush | אלון שבות
חברה המתמחה בטיולי שטח ואקסטרים באזור 
 ReGush-ב הטיולים  יהודה.  ומדבר  עציון  גוש 
הדרכה  עם  יחד  מאתגר  מוטורי  קטע  משלבים 
מרתקת והתחברות להיסטוריה, למורשת ולטבע 
הקסום והארץ ישראלי של גוש עציון. סיורים של 

שעה בנהיגה עצמית.

בתשלום. בתיאום מראש: 050-4651888

אמת הביאר | אלעזר
האמה היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס 
להולכת מים לירושלים ולבית המקדש. המסלול 
כולל הליכה חווייתית הנקבה שמימיה הזורמים 
ומהנה  רטוב  טיול  ברכיים.  גובה  עד  מגיעים 
במנהרה תת קרקעית שעומקה 12 מטר ואורכה 
130 מטר. תוכלו ליהנות מכניסה לנקבה, אוהל 
אירוח, פינות מנגל, סיורים בנחל הפירים הסמוך, 

הדרכות באמה ובנוסף חיזיון אור קולי חדש.

שעה  ועד   8:30 משעה  המועד.  חול  ימי  בכל 
18:30. בימי שישי וערב חג עד 16:00.

בתשלום. לפרטים: 02-9935133

מרכז המבקרים כפר עציון | כפר 
עציון

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

נפלו בקרב אחרוני המגינים. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 - 

18:00. הקרנה כל שעה עגלה.
בתשלום. לפרטים: 02-9935160

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
מתחם פעילות אתגרית לימי גיבוש ואתגר. באתר 
מתחם ספורט אתגרי: קיר טיפוס, פארק חבלים, 
והאומגה   °360 נדנדת  טרמפולינה,  באנג'י 
הארוכה ביותר בארץ. מתחם לקטנטנים הכולל 
ומגוון  גדול  בר  חי-  אומגה,  פעילת,  מתקני 

פעילויות לאירועי חברה משפחתיים.
בכל ימי חול המועד.  בין השעות 9:30 - 17:30. 

ימי שישי וערב חג 09:30 - 13:30
בתשלום. לפרטים: 02-5709768

טרקטורוני גוש עציון
טיולי ריינג'רים מודרכים בנהיגה עצמית. על כל 
כך  ורמקולים,  קשר  מכשירי  מותקנים  הכלים 
השילוב  נסיעה.  כדי  תוך  מתבצעת  שההדרכה 
שטח  נהיגת  בחוויית  המדהימים  הנופים  של 
טיול  ביותר.  למיוחד  הטיול  את  הופכים  ותכנים 

של שעה בכל שעה עגולה.
בתשלום ובתיאום מראש. 

לפרטים: 054-3183333

מרכז חוויות | אלעזר
המשפחה  לכל  תיירות  מוקד  הינו  חוויות  מרכז 
הוא  למבקר.  וידידותי  אינטימי  באופן  הבנוי 
ומאפשר  דונם  כ-4  של  שטח  פני  משתרעעל 
קל  באופן  החיים  בעלי  מאות  בין  ומעבר  תנועה 
מ-1,000  למעלה  לפגוש  תוכלו  במרכז  ונגיש. 

בעלי חיים ועשרות מינים שונים ואקזוטיים.
השעות  בין  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 

.15:00 - 10:00
בתשלום. בתיאום מראש: 052-6474110

מסעדת רוזה | צומת הגוש
ואווירה  מנות  מבחר  המציעה  בשרים  מסעדת 
הררית עם תפריט מגוון ואיכותי לכל סוגי הבילויים. 
ניתן  ועוד.  משפחתית  יציאה  החבר’ה,  עם  ערב 
לערוך במקום אירועים משפחתיים. בפסח כשרות 

מהדרין גוש עציון ללא חשש קטניות. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 12:00 - 

23:00. בתשלום, לפרטים: 02-9309220

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

לינה ואירוח. 
באתר  והרשמה  פרטים 
בית ספר שדה כפר עציון: 
או   www.k-etzion.co.il

בטלפון 02-9935133

אביב בוואדי קלט | ענתות 
ספר  אזור  את  המטייל  לעין  חושף  המסלול 
הדופן  יוצא  המעיין  תפארתו.  בשיא  המדבר 
הנוף  את  שובר  הגדולה  ובשפיעתו  במיקומו 
מארץ ציה לעמק פורה. נווה המדבר המוריק 
המצוקיים  והמדרונות  מחד,  המעיין  שסביב 
והמדבריים מאידך, יוצרים במקום נוף ניגודי 

וייחודי מאוד.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 

.15:15 - 10:15

אל מערת חריטון | תקוע
נחל תקוע טומן בחובו סודות וסיפורים רבים. 
בטיול בנחל נטעם מאופיו המיוחד של ספר 
של  מוצאו  מקום  בעקבות  נלך  המדבר, 
ונרחיב על אישיותו.  עמוס הנביא, ואף נלמד 
חריטון  של  התלויה  במערה  ונבקר  נמשיך 
ונקנח בזחילה מאתגרת במערה הקארסטית 

הארוכה בארץ.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 

.17:30 - 13:30

ארמונות הורדוס | הרודיון
)ונקרא  הורדוס  ע"י  נבנה  ההרודיון  ארמון 
מפלט  המשמש  חורף  כארמון  שמו(  על  גם 
מרידות.  מפני  כמפלט  הירושלמי,  מהקור 
בקבר  ביקור  באתר,  הדרכה  יכלול  הסיור 
בהר  לאחרונה  שהתגלה  בתיאטרון  הורדוס 
 – ט"ז  עבר  המדבר.  אל  מרהיבות  ותצפיות 
י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:15 

.12:45 -
וטיולים  נוספים  לפרטים  בתשלום.  הטיולים 
בית  לאתר  להיכנס  יש  נוספים  במסלולים 
ספר שדה כפר עציון. חובה להרשם לכל טיול 

בנפרד. 

אביב בבנימיןאביב בגוש עציון

חוות ארץ האיילים

חווית צומת

ReGush

שילה הקדומה

טיולי ג׳יפים

סבונטו



5  יש”ע שלנו 

 | פסח בממלכת שילה הקדומה 
שילה הקדומה

פעילות חווייתית ומרתקת לכל המשפחה - בעיר 
שילוב  ומרתק,  ייחודי  ארכיאולוגי  אתר  המשכן, 
הפעילות  תנ״כי.  בניחוח  ותוכן  כיף  של  ייחודי 
המתאימות  פעילויות,  של  רחב  מגוון  כוללת 
קדום  רחוב  שלם.  יום  של  משפחתי  לבילוי 
ברחבי  ונגנים  רחוב  שחקני  סדנאות,  ומתחם 
האתר, מיצג מולטימדיה במגדל הרואה, תחנות 
הדרכה, פינת ליטוף, מתחם שילהדודס - משחקי 

ענק לכל המשפחה, פעילות בחרסים ועוד.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 - 

18:00. בתשלום. לפרטים: 02-5789111

החצר התימנית | כוכב יעקב
סיור והדרכה בבית מלאכה של צורף המתמחה 
בעבודות תימניות. גלריית תכשיטים בייצור עצמי, 
אוסף פריטי אומנות מתימן, סרטון ייחודי המספר 
את סיפורה של יהדות תימן, וחידון משעשע נושא 
פרסים. המקום מארח את מבקריו בלבוש ושירה 

כמיטב המסורת התימנית. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2209505

מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | 
יקב פסגות

חוה"מ  ימי  במהלך  ייחודית  משפחתית  פעילות 
צפייה  באתר,  מודרכים  סיורים  הכוללת  פסח 
תהליך  על  הסבר  המבקרים,  שבמרכז  במיצג 
ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך הבציר 
ועד לשלב הייצור והבקבוק. במקום מתחם מיועד 

לפיקניק משפחתי. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:00 
 -  9:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,16:00 -

.13:00
בתשלום. לפרטים: 02-9979333

טרקטורוני   | טרקטורונים  טיול 
שילה

טרקטורוני שילה מציעים להצטרף למסע שטח 
רכוב של חוויות, סיפורים ואתגרים בעמק שילה. 
ומעיינות,  נחלים  דרך  עוברים  הטיול  במהלך 
כשעה,  הטיול  משך  מרהיבות.  ותצפיות  כרמים 

בנהיגה עצמית, מלווה במדריך.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 
 -  8:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,17:00 -

.12:00
בתשלום. מומלץ לתאם מראש: 02-9920235

יקב שילה | א.ת. שילה
יהיה  באזור,  הבולטים  היקבים  אחד  שילה,  יקב 
פתוח בימי חול המועד לסיורים וטעימות בתאום 
בסיור  היקב  לחברי  להצטרף  מוזמנים  מראש. 

מהענב לבקבוק.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 050-3422268

סבונטו | כוכב השחר
סבונים  לייצור  חברתי  מפעל  הוא  'סבונטו' 
יומין.  עתיק  במתכון  בלבד  טבעיים  מחומרים 
המפעל,  של  הקמתו  סיפור  עם  מרגש  מפגש 
של  העתיק  היצור  תהליך  את  הממחיש  מיצג 
הסבון הטבעי. חגיגה של ריחות, צמחים ושמנים 
משובחים. חוויה מיוחדת לכל גיל. בנוסף תתקיים 

סדנה להפרחת בועות סבון ענקיות בתשלום.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 

.17:00 -
הכניסה חופשית. לפרטים: 02-5409030

 | טיולי ריינג'רים בין נופי התנ"ך 
צומת כפר אדומים

לטיול  המשפחות  את  מזמינים  תיירות"  "כנען 
הפורח,  במדבר  התנ"ך  וסיפורי  נופי  בין  אתגרי 
תצפיות  ומשלב  ואדיות  ערוצי  בתוך  שעובר 
מרהיבות לים המלח ויריחו בליווי מדריך מוסמך. 
הטיול מתבצע בנהיגה על ריינג'רים וטומקארים 
בני  חציית  מקום  את  לראות  אפשר  ובמהלכו 
מים  לבורות  להציץ  הירדן,  עבר  את  ישראל 
הטיול  במהלך  ועוד.  החשמונאית  מהתקופה 
על  מסביר  המדריך  בהן  עצירה  נקודות  מספר 

הנוף הבלתי נשכח. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 
 -  9:00 בין השעות  5 באפריל  כ' בניסן   ,20:00 -

.13:00
בתשלום. בתיאום מראש: 02-5355351

 | תכלת  פתיל  המבקרים  מרכז 
כפר אדומים

התכלת  בנושא  בעולם  היחיד  המבקרים  מרכז 
ימי  מחילזון  שמופק  הנדיר  הצבע   – המקראית 
הסיור  במהלך  קוצים'.  קהה  'ארגמון   – נדיר 

בתיירות בנימין מסדרים לכם את הטיול המשפחתי בחג. אנחנו מציעים לכם אתרי טבע וביניהם 
טיולי  אטרקציות:  מגוון  בנוסף  לפיקניק.  חמד  ופינות  זורמים  מעיינות  המשפחה,  לכל  מסלולים 
טרקטורונים וריינג'רים בנופים תנ"כיים, סיור מרתק בשילה הקדומה, ביקור במפעל סבונים ייחודי, 

סדנאות אומנות, סיור ביקב ועוד. ימי הפעילות: ט"ז – כ' בניסן 1 - 5 באפריל
פרטים מלאים באתר הפסטיבל.  כדאי להשתמש ב"מתכנן הטיולים" האוטומטי של בנימין:

 pesach.go-festival.co.il מוקד מידע ארצי: 1-800-34-54-54
שיחקרו  הרבים  מהנושאים  כמה  המודרניים. 
בחדר הרצאות במכון צומת: ציוד בטחוני, שיטות 
אמצעי  שמש,  אנרגית  בשבת,  לבישול  מיוחדות 

הגברה והקלטה, ניידות לנכים. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:00 - 
18:00. בתשלום. לפרטים: 02-9932111

ReGush | אלון שבות
חברה המתמחה בטיולי שטח ואקסטרים באזור 
 ReGush-ב הטיולים  יהודה.  ומדבר  עציון  גוש 
הדרכה  עם  יחד  מאתגר  מוטורי  קטע  משלבים 
מרתקת והתחברות להיסטוריה, למורשת ולטבע 
הקסום והארץ ישראלי של גוש עציון. סיורים של 

שעה בנהיגה עצמית.

בתשלום. בתיאום מראש: 050-4651888

אמת הביאר | אלעזר
האמה היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס 
להולכת מים לירושלים ולבית המקדש. המסלול 
כולל הליכה חווייתית הנקבה שמימיה הזורמים 
ומהנה  רטוב  טיול  ברכיים.  גובה  עד  מגיעים 
במנהרה תת קרקעית שעומקה 12 מטר ואורכה 
130 מטר. תוכלו ליהנות מכניסה לנקבה, אוהל 
אירוח, פינות מנגל, סיורים בנחל הפירים הסמוך, 

הדרכות באמה ובנוסף חיזיון אור קולי חדש.

שעה  ועד   8:30 משעה  המועד.  חול  ימי  בכל 
18:30. בימי שישי וערב חג עד 16:00.

בתשלום. לפרטים: 02-9935133

מרכז המבקרים כפר עציון | כפר 
עציון

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

נפלו בקרב אחרוני המגינים. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 - 

18:00. הקרנה כל שעה עגלה.
בתשלום. לפרטים: 02-9935160

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
מתחם פעילות אתגרית לימי גיבוש ואתגר. באתר 
מתחם ספורט אתגרי: קיר טיפוס, פארק חבלים, 
והאומגה   °360 נדנדת  טרמפולינה,  באנג'י 
הארוכה ביותר בארץ. מתחם לקטנטנים הכולל 
ומגוון  גדול  בר  חי-  אומגה,  פעילת,  מתקני 

פעילויות לאירועי חברה משפחתיים.
בכל ימי חול המועד.  בין השעות 9:30 - 17:30. 

ימי שישי וערב חג 09:30 - 13:30
בתשלום. לפרטים: 02-5709768

טרקטורוני גוש עציון
טיולי ריינג'רים מודרכים בנהיגה עצמית. על כל 
כך  ורמקולים,  קשר  מכשירי  מותקנים  הכלים 
השילוב  נסיעה.  כדי  תוך  מתבצעת  שההדרכה 
שטח  נהיגת  בחוויית  המדהימים  הנופים  של 
טיול  ביותר.  למיוחד  הטיול  את  הופכים  ותכנים 

של שעה בכל שעה עגולה.
בתשלום ובתיאום מראש. 

לפרטים: 054-3183333

מרכז חוויות | אלעזר
המשפחה  לכל  תיירות  מוקד  הינו  חוויות  מרכז 
הוא  למבקר.  וידידותי  אינטימי  באופן  הבנוי 
ומאפשר  דונם  כ-4  של  שטח  פני  משתרעעל 
קל  באופן  החיים  בעלי  מאות  בין  ומעבר  תנועה 
מ-1,000  למעלה  לפגוש  תוכלו  במרכז  ונגיש. 

בעלי חיים ועשרות מינים שונים ואקזוטיים.
השעות  בין  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 

.15:00 - 10:00
בתשלום. בתיאום מראש: 052-6474110

מסעדת רוזה | צומת הגוש
ואווירה  מנות  מבחר  המציעה  בשרים  מסעדת 
הררית עם תפריט מגוון ואיכותי לכל סוגי הבילויים. 
ניתן  ועוד.  משפחתית  יציאה  החבר’ה,  עם  ערב 
לערוך במקום אירועים משפחתיים. בפסח כשרות 

מהדרין גוש עציון ללא חשש קטניות. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 12:00 - 

23:00. בתשלום, לפרטים: 02-9309220

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

לינה ואירוח. 
באתר  והרשמה  פרטים 
בית ספר שדה כפר עציון: 
או   www.k-etzion.co.il

בטלפון 02-9935133

אביב בוואדי קלט | ענתות 
ספר  אזור  את  המטייל  לעין  חושף  המסלול 
הדופן  יוצא  המעיין  תפארתו.  בשיא  המדבר 
הנוף  את  שובר  הגדולה  ובשפיעתו  במיקומו 
מארץ ציה לעמק פורה. נווה המדבר המוריק 
המצוקיים  והמדרונות  מחד,  המעיין  שסביב 
והמדבריים מאידך, יוצרים במקום נוף ניגודי 

וייחודי מאוד.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 

.15:15 - 10:15

אל מערת חריטון | תקוע
נחל תקוע טומן בחובו סודות וסיפורים רבים. 
בטיול בנחל נטעם מאופיו המיוחד של ספר 
של  מוצאו  מקום  בעקבות  נלך  המדבר, 
ונרחיב על אישיותו.  עמוס הנביא, ואף נלמד 
חריטון  של  התלויה  במערה  ונבקר  נמשיך 
ונקנח בזחילה מאתגרת במערה הקארסטית 

הארוכה בארץ.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 

.17:30 - 13:30

ארמונות הורדוס | הרודיון
)ונקרא  הורדוס  ע"י  נבנה  ההרודיון  ארמון 
מפלט  המשמש  חורף  כארמון  שמו(  על  גם 
מרידות.  מפני  כמפלט  הירושלמי,  מהקור 
בקבר  ביקור  באתר,  הדרכה  יכלול  הסיור 
בהר  לאחרונה  שהתגלה  בתיאטרון  הורדוס 
 – ט"ז  עבר  המדבר.  אל  מרהיבות  ותצפיות 
י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 10:15 

.12:45 -
וטיולים  נוספים  לפרטים  בתשלום.  הטיולים 
בית  לאתר  להיכנס  יש  נוספים  במסלולים 
ספר שדה כפר עציון. חובה להרשם לכל טיול 

בנפרד. 

אביב בבנימיןאביב בגוש עציון

חוות ארץ האיילים

חווית צומת

ReGush

שילה הקדומה

טיולי ג׳יפים

סבונטו



יש”ע שלנו  6

והילדים  הסבר  סרטון  יוקרן  המבקרים  במרכז 
ישתתפו בצביעה חווייתית של התכלת.

סיורים  יתקיימו  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
בשעות 10:00, 12:00, 14:00.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2630737

סטודיו מענית | קידה
ליצור חוויה, ליצור באהבה. בואו לחתוך ולשבור 
ותכשיטים  כלים  בעצמכם  וליצור  זכוכיות 
בזכוכית  יצירה  סדנאות  מגוון  לחג.  משמחים 
חמה בשיטה ייחודית לזוגות, קבוצות ומשפחות. 

חדש - הדגמת ניפוח זכוכית באש חיה.
 9:30 בין השעות  – 4 באפריל,   2 בניסן  י"ט   – י"ז 

.17:00 -
בתשלום.  סדנאות  לגלריה,  חופשית  כניסה 

בתיאום מראש: 052-3767091

שמורת נחל דלבים | דלב 
מסלול חדש ליד הישוב דולב. בין מצוקים ומעינות 
המנוצלים לחקלאות עתיקה ובין כרמים צעירים 

עד  לעין דולב, מעיין שכל השנה כיף לטבול בו. 
ט"ז בניסן 1 באפריל, בין השעות 10:00 - 14:30.

שרידי היערות בבנימין | יער אום 
צפא

מימי  הראשונה  השמורה   - צפא  אום  יער 
המנדט הבריטי.  נלך בתוך היער הנטוע והחורש 
המתפתח, בין פריחה מרהיבה נפגוש בעלי חיים 
ונלמד על ארץ צוף בה פעל אלקנה ובנו שמואל 
הנביא.  י"ז בניסן 2 באפריל, סיורים יצאו בשעות 

11:00 ו-13:30.

הר כוכב והבריכה | כוכב השחר
השאת  על  נלמד  שם  הכוכב  הר  תצפית 
המשואות בעת קידוש החודש נשמע את סיפורה 
ולסיום  ההר,  על  להיקבר  שזכתה  הרופאה  של 

נטבול בבריכת הכרמים. 
י"ט בניסן 4 באפריל, בין השעות 10:00 – 14:00.

יש  נוספים   וטיולים במסלולים  נוספים  לפרטים 
להיכנס לעמוד בית הספר באתר החברה להגנת 

הטבע. חובה להירשם לכל טיול בנפרד. 

אביב בבנימין

אביב בבית אל
אביב בקרני שומרון

חולמים עם יעקב אבינו | אתר חלום יעקב
מועצה מקומית בית אל תערוך בחול המועד פסח סיורים מודרכים באתר חלום יעקב, 
המקום שבו על פי המסורת חלם יעקב אבינו את חלום הסולם המפורסם. הסיורים ייערכו 
בליווי שחקני רחוב שישעשעו את הקהל. את הסיורים ידריך ד"ר חגי בן ארצי. בימים בהם 

אין סיור, אפשר לסייר עצמאית באמצעות הדרכה משולטת באתר.
 10:00 2 באפריל, יתקיימו סיורים בעברית בשעות  י"ז בניסן  ימי חול המועד.  פתוח בכל 

ו-12:00, ובאנגלית בשעה 14:00.
הכניסה חופשית. לפרטים: 052-5349512

מעיינות   | ונהנים"  "נרטבים 
אדורה

ובאפיקו  אדורה  היישוב  למרגלות  שופע  מעיין 
עילי. במקום שתי בריכות, אחת  גוברין  נחל  של 
אמות  יוצאות  מהמעיין  פתוחה.  והשניה  מקורה 
מים קדומות לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות 
העיר  של  מרכזי  מים  כספק  שימש  המעיין 
בעמק  הזורמים  המעיינות  גוברין.  בית  הרומית 
המועד  חול  מימי  ובחלק  הרחב  לקהל  נפתחים 

יתקיימו לצידם פעילויות מיוחדות לילדים. 
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

הכניסה חופשית.

רפת כרמל מעון | כרמל
אחד:  ליום  חקלאי  לחוויית  מושלם  האוויר  מזג 
הפקת  תהליך  על  הסבר  עם  ברפת  סיורים 
החציר  ערימות  לצד  להצטלם  מוזמנים  החלב. 
למזכרת,  מגנט  על  תמונה  ולקבל  החווה  של 

לצאת  וגם  גבינות,  ולגבן  פרחים  לשזור  ללמוד 
לטיול ספארי במדבר יהודה הסמוך, אל תצפיות 

נוף מרהיבות ובריכות מי גשמים טבעיות.

י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 02-9962742

סוסיא   | קדומה  אתגרית  חוויה 
הקדומה 

עצר  הזמן  סוסיא  הקדומה  היהודית  בעיירה 
ייחודי  כנסת  ובית  מערות  מים,  בורות  מלכת. 
השתמרו כולם והפכו לאתר מרתק. בחול המועד 
סוסיא קמה לתחייה עם סיורים מודרכים, שחקני 
רחוב ברוח התקופה, מעגלי מתופפים, הדגמות 
בתוך  מצמר  ויצירות  מחימר  כדים  יצירת  של 

המערה, וגם קיר טיפוס ואומגה.

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 1-599-5000-37

הולי קקאו | מעלה חבר
קקאו  פולי  מגיעים  אליו  ג'ו,  של  השוקולד  מפעל 
בהתלהבות  מסביר  הוא  ועליהם  העולם  מקצוות 
עם  וטעמים,  ליקוקים  מלא  הסיור  מודרך.  בסיור 
הסברים על חמאת קקאו לעומת מוצקי קקאו, ואפילו 

טעמים של שוקולד מתיישן, בסיומו סדנת שוקולד. 

סיור בכל שעה  – 4 באפריל,   1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
עגולה. בתשלום. לפרטים: 02-9913182

עשבי קדם | מושב כרמל
על גבול מדבר יהודה באקלים ייחודי גדלים צמחי 
מפיקים  קדם  עשבי  במפעל  מיוחדים.  מרפא 
מהם מוצרי טבע טיפוליים ומוצרי טיפוח טבעיים. 
מוזמנים לסיור מרתק במפעל ופעילות וסדנאות 

לילדים. חנות המפעל פתוחה.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 

.16:00 -
הכניסה חופשית. לפרטים: 052-4443110

חווה אקולוגית | חוות הר סיני
חוות הר סיני הינה חווה חקלאית אורגנית השוכנת 
בדרום הר חברון. בחווה ישנו עדר כבשים לבשר, 
אבני  ידי  על  המונעת  קמח  וטחנת  לחלב  עיזים 

ריחיים, כרמי ענבים, וזיתים לתצרוכת המקום.
ט"ז – י"ח בניסן 1 – 3 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 054-9805265

קצה המדבר מתעורר לחיים ומלבלב בירוק ופריחות. בתיירות חבל יתיר מתכוננים למטיילי חג הפסח 
עם פעילויות שיעניקו לכל משפחה את החוויה המתאימה לה. 

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

שיתקיימו במהלך החג. מרכז מידע תיירות חבל יתיר: www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

אביב בהר חברון

נחל קנה | שמורת נחל קנה
אחד  הוא  הירקון,  של  הצפוני  היובל  קנה,  נחל 
הנחלים הגדולים במערב השומרון הטומן בחובו 
כעשרה מעיינות, בריכות שכשוך ושטחים נרחבים 
זכים  ים תיכוני. כל זאת, בנוסף למים  של חורש 
לטייל  ניתן  החורף.  גשמי  לאחר  בנחל  שזורמים 
המקצוענים  האופניים  ורוכבי  ברגל  קנה  בנחל 
של  האופניים  מסינגל  ליהנות  יכולים  והחובבים 

קרני שומרון העובר בתוואי נחל קנה.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 – 

16:00. הכניסה חופשית.

מצפה שמוליק | רמת גלעד
שכונותיה  מחמש  אחת  גלעד,  רמת  שכונת 
של קרני שומרון, חולשת על הנוף היפה ביותר 

באזור. מצפה שמוליק מעניק תצפית כמעט על 
כל מישור החוף של מדינת ישראל. מהר הכרמל, 
דרך ארובות תחנת הכוח בחדרה, העיר נתניה, 
התצפית  לאשקלון.  ועד  וסביבותיה  אביב  תל 
מוצלת ובסמוך לה נמצא בית הכנסת של רמת 

גלעד. ט"ז – כ' בניסן 1 – 5 באפריל.
הכניסה חופשית.

סוסיא הקדומההר הכוכב

סוסיא

רפת מעון כרמל

שמורת נחל דלבים

מענית אמנות בזכוכית

בריכת הכרמים

מצפה שמוליק

בית אלשמורת נחל קנה

עפרה  שדה  ספר  בית 
אביב  טיולי  חגיגת  מציג 
ומזמין  המועד  חול  בימי 
להצטרף  כולם  את 
בנימין.   ברחבי  ולטייל 
מחכים  רבים  מסלולים 
הפייסבוק  בעמוד  לכם 
של בית ספר שדה עפרה 
ובעמוד בית הספר באתר 

החברה להגנת הטבע. 
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והילדים  הסבר  סרטון  יוקרן  המבקרים  במרכז 
ישתתפו בצביעה חווייתית של התכלת.

סיורים  יתקיימו  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
בשעות 10:00, 12:00, 14:00.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-2630737

סטודיו מענית | קידה
ליצור חוויה, ליצור באהבה. בואו לחתוך ולשבור 
ותכשיטים  כלים  בעצמכם  וליצור  זכוכיות 
בזכוכית  יצירה  סדנאות  מגוון  לחג.  משמחים 
חמה בשיטה ייחודית לזוגות, קבוצות ומשפחות. 

חדש - הדגמת ניפוח זכוכית באש חיה.
 9:30 בין השעות  – 4 באפריל,   2 בניסן  י"ט   – י"ז 

.17:00 -
בתשלום.  סדנאות  לגלריה,  חופשית  כניסה 

בתיאום מראש: 052-3767091

שמורת נחל דלבים | דלב 
מסלול חדש ליד הישוב דולב. בין מצוקים ומעינות 
המנוצלים לחקלאות עתיקה ובין כרמים צעירים 

עד  לעין דולב, מעיין שכל השנה כיף לטבול בו. 
ט"ז בניסן 1 באפריל, בין השעות 10:00 - 14:30.

שרידי היערות בבנימין | יער אום 
צפא

מימי  הראשונה  השמורה   - צפא  אום  יער 
המנדט הבריטי.  נלך בתוך היער הנטוע והחורש 
המתפתח, בין פריחה מרהיבה נפגוש בעלי חיים 
ונלמד על ארץ צוף בה פעל אלקנה ובנו שמואל 
הנביא.  י"ז בניסן 2 באפריל, סיורים יצאו בשעות 

11:00 ו-13:30.

הר כוכב והבריכה | כוכב השחר
השאת  על  נלמד  שם  הכוכב  הר  תצפית 
המשואות בעת קידוש החודש נשמע את סיפורה 
ולסיום  ההר,  על  להיקבר  שזכתה  הרופאה  של 

נטבול בבריכת הכרמים. 
י"ט בניסן 4 באפריל, בין השעות 10:00 – 14:00.

יש  נוספים   וטיולים במסלולים  נוספים  לפרטים 
להיכנס לעמוד בית הספר באתר החברה להגנת 

הטבע. חובה להירשם לכל טיול בנפרד. 

אביב בבנימין

אביב בבית אל
אביב בקרני שומרון

חולמים עם יעקב אבינו | אתר חלום יעקב
מועצה מקומית בית אל תערוך בחול המועד פסח סיורים מודרכים באתר חלום יעקב, 
המקום שבו על פי המסורת חלם יעקב אבינו את חלום הסולם המפורסם. הסיורים ייערכו 
בליווי שחקני רחוב שישעשעו את הקהל. את הסיורים ידריך ד"ר חגי בן ארצי. בימים בהם 

אין סיור, אפשר לסייר עצמאית באמצעות הדרכה משולטת באתר.
 10:00 2 באפריל, יתקיימו סיורים בעברית בשעות  י"ז בניסן  ימי חול המועד.  פתוח בכל 

ו-12:00, ובאנגלית בשעה 14:00.
הכניסה חופשית. לפרטים: 052-5349512

מעיינות   | ונהנים"  "נרטבים 
אדורה

ובאפיקו  אדורה  היישוב  למרגלות  שופע  מעיין 
עילי. במקום שתי בריכות, אחת  גוברין  נחל  של 
אמות  יוצאות  מהמעיין  פתוחה.  והשניה  מקורה 
מים קדומות לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות 
העיר  של  מרכזי  מים  כספק  שימש  המעיין 
בעמק  הזורמים  המעיינות  גוברין.  בית  הרומית 
המועד  חול  מימי  ובחלק  הרחב  לקהל  נפתחים 

יתקיימו לצידם פעילויות מיוחדות לילדים. 
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

הכניסה חופשית.

רפת כרמל מעון | כרמל
אחד:  ליום  חקלאי  לחוויית  מושלם  האוויר  מזג 
הפקת  תהליך  על  הסבר  עם  ברפת  סיורים 
החציר  ערימות  לצד  להצטלם  מוזמנים  החלב. 
למזכרת,  מגנט  על  תמונה  ולקבל  החווה  של 

לצאת  וגם  גבינות,  ולגבן  פרחים  לשזור  ללמוד 
לטיול ספארי במדבר יהודה הסמוך, אל תצפיות 

נוף מרהיבות ובריכות מי גשמים טבעיות.

י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 02-9962742

סוסיא   | קדומה  אתגרית  חוויה 
הקדומה 

עצר  הזמן  סוסיא  הקדומה  היהודית  בעיירה 
ייחודי  כנסת  ובית  מערות  מים,  בורות  מלכת. 
השתמרו כולם והפכו לאתר מרתק. בחול המועד 
סוסיא קמה לתחייה עם סיורים מודרכים, שחקני 
רחוב ברוח התקופה, מעגלי מתופפים, הדגמות 
בתוך  מצמר  ויצירות  מחימר  כדים  יצירת  של 

המערה, וגם קיר טיפוס ואומגה.

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 1-599-5000-37

הולי קקאו | מעלה חבר
קקאו  פולי  מגיעים  אליו  ג'ו,  של  השוקולד  מפעל 
בהתלהבות  מסביר  הוא  ועליהם  העולם  מקצוות 
עם  וטעמים,  ליקוקים  מלא  הסיור  מודרך.  בסיור 
הסברים על חמאת קקאו לעומת מוצקי קקאו, ואפילו 

טעמים של שוקולד מתיישן, בסיומו סדנת שוקולד. 

סיור בכל שעה  – 4 באפריל,   1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
עגולה. בתשלום. לפרטים: 02-9913182

עשבי קדם | מושב כרמל
על גבול מדבר יהודה באקלים ייחודי גדלים צמחי 
מפיקים  קדם  עשבי  במפעל  מיוחדים.  מרפא 
מהם מוצרי טבע טיפוליים ומוצרי טיפוח טבעיים. 
מוזמנים לסיור מרתק במפעל ופעילות וסדנאות 

לילדים. חנות המפעל פתוחה.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 

.16:00 -
הכניסה חופשית. לפרטים: 052-4443110

חווה אקולוגית | חוות הר סיני
חוות הר סיני הינה חווה חקלאית אורגנית השוכנת 
בדרום הר חברון. בחווה ישנו עדר כבשים לבשר, 
אבני  ידי  על  המונעת  קמח  וטחנת  לחלב  עיזים 

ריחיים, כרמי ענבים, וזיתים לתצרוכת המקום.
ט"ז – י"ח בניסן 1 – 3 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 054-9805265

קצה המדבר מתעורר לחיים ומלבלב בירוק ופריחות. בתיירות חבל יתיר מתכוננים למטיילי חג הפסח 
עם פעילויות שיעניקו לכל משפחה את החוויה המתאימה לה. 

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

שיתקיימו במהלך החג. מרכז מידע תיירות חבל יתיר: www.goyatir.co.il או 1599-57-57-58

אביב בהר חברון

נחל קנה | שמורת נחל קנה
אחד  הוא  הירקון,  של  הצפוני  היובל  קנה,  נחל 
הנחלים הגדולים במערב השומרון הטומן בחובו 
כעשרה מעיינות, בריכות שכשוך ושטחים נרחבים 
זכים  ים תיכוני. כל זאת, בנוסף למים  של חורש 
לטייל  ניתן  החורף.  גשמי  לאחר  בנחל  שזורמים 
המקצוענים  האופניים  ורוכבי  ברגל  קנה  בנחל 
של  האופניים  מסינגל  ליהנות  יכולים  והחובבים 

קרני שומרון העובר בתוואי נחל קנה.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 – 

16:00. הכניסה חופשית.

מצפה שמוליק | רמת גלעד
שכונותיה  מחמש  אחת  גלעד,  רמת  שכונת 
של קרני שומרון, חולשת על הנוף היפה ביותר 

באזור. מצפה שמוליק מעניק תצפית כמעט על 
כל מישור החוף של מדינת ישראל. מהר הכרמל, 
דרך ארובות תחנת הכוח בחדרה, העיר נתניה, 
התצפית  לאשקלון.  ועד  וסביבותיה  אביב  תל 
מוצלת ובסמוך לה נמצא בית הכנסת של רמת 

גלעד. ט"ז – כ' בניסן 1 – 5 באפריל.
הכניסה חופשית.

סוסיא הקדומההר הכוכב

סוסיא

רפת מעון כרמל

שמורת נחל דלבים

מענית אמנות בזכוכית

בריכת הכרמים

מצפה שמוליק

בית אלשמורת נחל קנה

עפרה  שדה  ספר  בית 
אביב  טיולי  חגיגת  מציג 
ומזמין  המועד  חול  בימי 
להצטרף  כולם  את 
בנימין.   ברחבי  ולטייל 
מחכים  רבים  מסלולים 
הפייסבוק  בעמוד  לכם 
של בית ספר שדה עפרה 
ובעמוד בית הספר באתר 

החברה להגנת הטבע. 
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אביב בחברון
חגיגת פסח המסורתית בחברון

העצמאות  להכרזת  שנה  שבעים  ימלאו  השנה 
יובל  ולציון  זה,  מועד  לכבוד  ישראל.  מדינת  של 
אירוע  יתקיים  בחברון,  היהודי  היישוב  לחידוש 
חגיגי ומיוחד בשדה מערת המכפלה בחול המועד 

פסח.

לציין  הזדמנות  תהיה  חברון  ואוהבי  אוהדי  לכל 
פסח  המועד  בחול  זה  מיוחד  אירועים  צירוף 
ברחבת  שיתקיים  ומרכזי  חגיגי  באירוע  השנה, 
יופיעו ביום שני של  מערת המכפלה. על הבמה 

חול המועד, י"ז בניסן 2 באפריל, האמנים ישי ריבו, 
חיים ישראל, ביני לנדאו, 'הקינדרלעך' ועוד.

מגוון  בחברון  היהודי  הישוב  מכין  שנה,  כבכל 
כשרים  מזנונים   – המשפחה  לכל  פעילויות 
הצגות  תשלום,  ללא  מודרכים  סיורים  למהדרין, 
רחוב בשילוב שחקנים והפתעות נוספות. בנוסף 
בתל  המקראי  באתר  תנ"כיים  מחזות  יתקיימו 
חברון להנאת קהל המבקרים, הילדים ומשפחות, 
המבקרים  את  יעלו  מיוחדים  "ספארי"  רכבי 
בנוסף,  חברון.  תל  למרומי  חווייתית  בנסיעה 
חברון  במוזיאון  בנצח"  "לגעת  המבקרים  מרכז 
במבצעים  לקהל  שעריו  את  יפתח  הדסה  בבית 
יגיעו לחברון מכל רחבי הארץ  מיוחדים. הסעות 

ישראל  למדינת  שנה  שבעים   – הגדולה  לחגיגה 
ויובל לחידוש היישוב היהודי בעיר האבות.

באתרי  מודרכים  סיורים  מתנפחים,  דוכנים, 
הישוב היהודי והצגות לילדים, מרכז המבקרים 
העם  של  סיפורו  את  המספר  בנצח'  'לגעת 
היהודי דרך חברון יהיה פתוח כל שעות היום 
המארגנים,  בין  מלא  פעולה  שיתוף  בזכות 
יופעל  'אגד תעבורה',  כוחות הביטחון וחברת 
ומוזל לטובת ההמונים.  מערך הסעות מיוחד 

המופע הענק בסיוע המשרד לשירותי דת.

פרטים והסעות מכל רחבי הארץ:

 02-9965333 
מערת המכפלה

תצפית על מערת המכפלה • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות • שחקני רחוב • ״חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים!״ פעילות מימי אבותינו במצרים העתיקה הכנת לבנים, והקמת פירמידות בוץ ממש כמו אבותינו.

בפסח עולים לתל חברון! ללכת בעקבות אברהם אבינו ודוד המלך ברחובות העיר הקדומה, 
לייצר את כלי החרס העתיקים, לשבת בצל הגפן והתאנה...ממש כמו בתנ"ך!

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז המבקרים
 ומיצג רב חושי
בבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
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סיורים מודרכים ללא תשלום על ידי מדרשת חברון
)בימים ב'-ג' במהלך כל היום וימים א' + ד' בשעות 10:00 ו 13:00(.

מינהלת
מוניציפלית
חברון

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון
HEBRON

www.hebron.co.il : הפעילות מתחלקת בימי חוה"מ יש להתעדכן בפעילות המפורטת באתר

חוגגים יובל להתיישבות

בחברון
בפסח

ישי ריבוחיים ישראל

יוסי כהן עקיבא מרגליות

ביני לנדאו

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

האירוע בסיוע המשרד לשרותי דת

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

₪

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ
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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. 

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון | הפעלות לילדים

עליה המונית ותפילת חג בימים
שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 02-03.4

יום שני י״ז ניסן 2.4 13:00-19:00 שמחת חג המונית בהשתתפות

מינהלת
מוניציפלית
חברון

ִקינֶדרַלעך

דוד איכלביץ
ותזמורותו וי

יו
בל

מיילך קאהן

דברי ברכה:  מנכ"ל המשרד לשרותי דת עו"ד עודד פלוס

שידור חי

ימים א׳ - ד׳

חול המועד פסח

www.hebron.co.ilהזמינו מקומות מראש
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אביב בחברון
חגיגת פסח המסורתית בחברון

העצמאות  להכרזת  שנה  שבעים  ימלאו  השנה 
יובל  ולציון  זה,  מועד  לכבוד  ישראל.  מדינת  של 
אירוע  יתקיים  בחברון,  היהודי  היישוב  לחידוש 
חגיגי ומיוחד בשדה מערת המכפלה בחול המועד 

פסח.

לציין  הזדמנות  תהיה  חברון  ואוהבי  אוהדי  לכל 
פסח  המועד  בחול  זה  מיוחד  אירועים  צירוף 
ברחבת  שיתקיים  ומרכזי  חגיגי  באירוע  השנה, 
יופיעו ביום שני של  מערת המכפלה. על הבמה 

חול המועד, י"ז בניסן 2 באפריל, האמנים ישי ריבו, 
חיים ישראל, ביני לנדאו, 'הקינדרלעך' ועוד.

מגוון  בחברון  היהודי  הישוב  מכין  שנה,  כבכל 
כשרים  מזנונים   – המשפחה  לכל  פעילויות 
הצגות  תשלום,  ללא  מודרכים  סיורים  למהדרין, 
רחוב בשילוב שחקנים והפתעות נוספות. בנוסף 
בתל  המקראי  באתר  תנ"כיים  מחזות  יתקיימו 
חברון להנאת קהל המבקרים, הילדים ומשפחות, 
המבקרים  את  יעלו  מיוחדים  "ספארי"  רכבי 
בנוסף,  חברון.  תל  למרומי  חווייתית  בנסיעה 
חברון  במוזיאון  בנצח"  "לגעת  המבקרים  מרכז 
במבצעים  לקהל  שעריו  את  יפתח  הדסה  בבית 
יגיעו לחברון מכל רחבי הארץ  מיוחדים. הסעות 

ישראל  למדינת  שנה  שבעים   – הגדולה  לחגיגה 
ויובל לחידוש היישוב היהודי בעיר האבות.

באתרי  מודרכים  סיורים  מתנפחים,  דוכנים, 
הישוב היהודי והצגות לילדים, מרכז המבקרים 
העם  של  סיפורו  את  המספר  בנצח'  'לגעת 
היהודי דרך חברון יהיה פתוח כל שעות היום 
המארגנים,  בין  מלא  פעולה  שיתוף  בזכות 
יופעל  'אגד תעבורה',  כוחות הביטחון וחברת 
ומוזל לטובת ההמונים.  מערך הסעות מיוחד 

המופע הענק בסיוע המשרד לשירותי דת.

פרטים והסעות מכל רחבי הארץ:

 02-9965333 
מערת המכפלה

תצפית על מערת המכפלה • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות • שחקני רחוב • ״חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים!״ פעילות מימי אבותינו במצרים העתיקה הכנת לבנים, והקמת פירמידות בוץ ממש כמו אבותינו.

בפסח עולים לתל חברון! ללכת בעקבות אברהם אבינו ודוד המלך ברחובות העיר הקדומה, 
לייצר את כלי החרס העתיקים, לשבת בצל הגפן והתאנה...ממש כמו בתנ"ך!

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז המבקרים
 ומיצג רב חושי
בבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

ימים ג'-ד' המוזיאון פתוח ללא תשלום כולל סדנאות ופעילות לילדים
ת ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ו ם  י ר ת א ר  ו מ י ש ל ה  צ ע ו מ ה ף  ו ת י ש ב
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סיורים מודרכים ללא תשלום על ידי מדרשת חברון
)בימים ב'-ג' במהלך כל היום וימים א' + ד' בשעות 10:00 ו 13:00(.

מינהלת
מוניציפלית
חברון

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון
HEBRON

www.hebron.co.il : הפעילות מתחלקת בימי חוה"מ יש להתעדכן בפעילות המפורטת באתר

חוגגים יובל להתיישבות

בחברון
בפסח

ישי ריבוחיים ישראל

יוסי כהן עקיבא מרגליות

ביני לנדאו

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

האירוע בסיוע המשרד לשרותי דת

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

₪

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ
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ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון | הפעלות לילדים

עליה המונית ותפילת חג בימים
שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 02-03.4

יום שני י״ז ניסן 2.4 13:00-19:00 שמחת חג המונית בהשתתפות

מינהלת
מוניציפלית
חברון

ִקינֶדרַלעך

דוד איכלביץ
ותזמורותו וי
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מיילך קאהן

דברי ברכה:  מנכ"ל המשרד לשרותי דת עו"ד עודד פלוס

שידור חי

ימים א׳ - ד׳

חול המועד פסח

www.hebron.co.ilהזמינו מקומות מראש
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אביב בשומרון
פסטיבל "המרפסת של המדינה" 
יתקיים  ה-7  המדינה"  של  "המרפסת  פסטיבל 
המבקרים  המועד.  חול  ימי  כל  במשך  השנה 
המצודות,  בדרך  מטיול  ליהנות  יוכלו  בפסטיבל 
לצפות בשחקני רחוב במבצר "דיר קלעה", חדר 
בריחה תנ"כי, רכב ספארי הדרכות של מדריכי 
כל  קהילה"  "גן  ומתנדבי  והגנים  הטבע  רשות 
מבתים  להנות  יוכלו  רביעי  וביום  עגולה,  שעה 
לייב"  "כיפה  להקת  של  ייחודי  ומופע  פתוחים 

ועוד. ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.
כניסה חופשית. 

היסטוריה בהר כביר | אלון מורה
מסיורים  ליהנות  יוכלו  כביר  הר  על  המטיילים 
ג'יפים  טיולי  עגולה,  שעה  בכל  מודרכים 
יין  טעימות  מסובסדים(,  )במחירים  משפחתיים 
מטווח  ביקב,  מודרך  סיור  כביר,  ביקב   – וסרט 
פיינטבול, השכרת אופניים ועוד. ביקב כביר ניתן 

לעצור לאכול - כשר לפסח למהדרין.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. כניסה חופשית. 

אלון   | פורת  תרצה  בעקבות 
מורה

30 שנה למותה של תרצה פורת הי"ד - מסיימים 
הבטחון  את  מחזירים  שהתחילה.  הטיול  את 
למשפחת  להצטרף  מוזמן  הציבור  לשבילים. 
אלון  ולנוער  שומרון  ולימוד  סיור  למרכז  פורת, 
הטיול  את  לשחזר  ארומה.  לתל  לטיול  מורה, 
שנקטע על ידי פורעים ערבים. נפגוש בדרך את 
רוג'יין, את הפריחה המרהיבה של האביב  מעיין 

בשומרון וכמובן את מבצר תל ארומה.
י"ט בניסן  4 באפריל, בשעה 8:30 מפגש במנהלת 

גב ההר ליד חטמ"ר שומרון.
ללא תשלום. לפרטים: 052-4295561

פארק קנה | נופים
תעמוד  נופים,  ליישוב  בכניסה  קנה  בפארק 
יתקיימו  וכן  מידע  נקודת  המטיילים  לרשות 
לנחל  מודרכים  סיורים  וייצאו  לילדים,  הפעלות 
יועמדו  המשפחות  למען  תשלום.  ללא  קנה 
שאטלים שיחזירו את הנהגים לנקודת ההתחלה. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. כניסה חופשית. 

כפר חקלאי תיירותי | חוות עמק 
דותן

על גבעה ייחודית, בין בכרם זיתים ושקדים ליער 
ישנה  במקום  דותן.  עמק  חוות  שוכנת  יפיפה 
מרפסת נוף ציורית ונגישה הצופה על עמק דותן 
והתחדשות,  גבורה  תנ"ך  סיפורי  בתוכו  המקפל 
מנגל  ומתחם  מוצלות  פינות  פיקניק,  ספסלי 

ומדורה. בחווה תמוקם נקודת מידע וסיורים. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. ללא תשלום.

מתעוררת  העתיקה  שומרון 
לחיים | גן לאומי סבסטיה

את  ומזמין  לחיים  מתעורר  שומרון  לאומי  גן 
המבקרים לחוות את עלילותיה וסיפורה המסעיר 
הקדומה.  ישראל  ממלכת  של  הבירה  עיר  של 
במקום המבקרים יוכלו ליהנות מההצגה: "חיים 
שכאלה להורדוס", מסיורים מודרכים שייצאו כל 

שעה עגולה, מסדנאות יצירה לילדים ועוד. 
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל, בין השעות 10:00 – 

15:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

גן   | והיסטוריה  רחוב  שחקני 
לאומי הר גריזים

שחקנים ועפיפונים בגריזים. פסטיבל העפיפונים 
המסורתי בגן הלאומי הר גריזים. המבקרים יוכלו 
מסיורים  מקראיות,  דמויות  עם  מפגישה  להנות 

מודרכים וכמובן מסדנא להכנת עפיפונים.
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

הכניסה בתשלום. לפרטים: 3639*

יקב טורא | רחלים
בישוב  נטועים  שכרמיו  ומוקפד,  משפחתי  יקב 
ברכה. עד היום זכו היינות של יקב טורא בפרסים 
במקום  ובעולם.  בארץ  יין  בתחרויות  נחשבים 
סרט  היקב,  סיפור  ובו  מבקרים  מרכז  פועל 
כשר  יין.  טעימות  היין,  יצור  תהליך  על  לילדים 

לפסח.

ט"ז – י"ח בניסן 1 – 3 באפריל, בין השעות 9:00 - 
17:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 052-7966613

ברכה על ההר | יקב הר ברכה
ומרווחת  גדולה  בסוכה  ואירוח  הסעדה  שירותי 
50 איש. כשרות מהדרין בשרי. מי שחשקה  עד 
נפשו בטעימת יין ואוכל טוב מוזמן להגיע למרומי 
הר גריזים וליהנות במרכז המבקרים החדש של 
יקב הר ברכה המשלב מסורת של אוכל עם כוס 

יין ביד. ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 052-5775156

גבעות עולם | איתמר
עתיקה,  גת  בחווה,  סיור  גדולה.  אורגנית  חווה 
עיזים,  דיר  לולים,  במקום:  שירותים.  מערה, 
מוצרי  של  מכירה  ועמדת  מדשאות,  כרמים, 
המקום: יינות, ביצים אורגניות, ומוצרי חלב עיזים 

אורגנים. החווה פתוחה בכל שעות היום.

החל  פתוח  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
מהשעה 8:00.

כניסה חופשית. לפרטים: 02-9409310

סיורים מודרכים – מרכזי סיור ולימוד – חוה"מ פסח
מרכז השומרון: תיירות שומרון ואשכולות מזמינים את הציבור לסיורים רכובים ללא תשלום בכל רחבי השומרון: נקודת היציאה 
לכל הסיורים תהיה מתחנת הדלק באריאל. בימים ב' ו-ג' נצא לגן הלאומי שומרון העתיקה, ובימים א' ו-ד' ייצאו סיורים לגן 

הלאומי הר גריזים, ולרכס איתמר. 
צפון השומרון: סיורים ממעוז צבי לחוות עמק דותן. תצפית מרהיבה לעמק דותן, גלריות אומנים גילופי עץ ודבש )ניתן לרכישה(, 

בית כנסת ייחודי, דיר כבשים, גן שעשועים קטן, חווה פסטורלית. מתאים למשפחות. )בוויז: "תצפית מעוז צבי"(
מתי? כל ימי חול המועד בשעות 10:00, 12:30, 15:00

גן סיפורי התנ"ך, מלון אשל השומרון | אריאל
סיפורי התנ"ך הצמוד למלון אשל  וגן  ביקור מודרך בתעתיק המשכן 
המשכן  תעתיק  את  הכולל  ביקור  הערב.  בשעות  באריאל  השומרון 
היחידי בארץ הכולל מיצג אור ותנועה – חוויה אמתית של סיור למודי 
וערכי. סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ המותאם לכל המשפחה. ניתן 
לתאם ארוחות צהריים/ערב  לקבוצות בתיאום מראש עם סיור במשכן.

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. בתשלום. 
בתיאום מראש: 03-9366841

שחקנים בגן לאומי שומרון

יקב הר ברכה

מלון אשל השומרון
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אביב בשומרון
פסטיבל "המרפסת של המדינה" 
יתקיים  ה-7  המדינה"  של  "המרפסת  פסטיבל 
המבקרים  המועד.  חול  ימי  כל  במשך  השנה 
המצודות,  בדרך  מטיול  ליהנות  יוכלו  בפסטיבל 
לצפות בשחקני רחוב במבצר "דיר קלעה", חדר 
בריחה תנ"כי, רכב ספארי הדרכות של מדריכי 
כל  קהילה"  "גן  ומתנדבי  והגנים  הטבע  רשות 
מבתים  להנות  יוכלו  רביעי  וביום  עגולה,  שעה 
לייב"  "כיפה  להקת  של  ייחודי  ומופע  פתוחים 

ועוד. ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.
כניסה חופשית. 

היסטוריה בהר כביר | אלון מורה
מסיורים  ליהנות  יוכלו  כביר  הר  על  המטיילים 
ג'יפים  טיולי  עגולה,  שעה  בכל  מודרכים 
יין  טעימות  מסובסדים(,  )במחירים  משפחתיים 
מטווח  ביקב,  מודרך  סיור  כביר,  ביקב   – וסרט 
פיינטבול, השכרת אופניים ועוד. ביקב כביר ניתן 

לעצור לאכול - כשר לפסח למהדרין.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. כניסה חופשית. 

אלון   | פורת  תרצה  בעקבות 
מורה

30 שנה למותה של תרצה פורת הי"ד - מסיימים 
הבטחון  את  מחזירים  שהתחילה.  הטיול  את 
למשפחת  להצטרף  מוזמן  הציבור  לשבילים. 
אלון  ולנוער  שומרון  ולימוד  סיור  למרכז  פורת, 
הטיול  את  לשחזר  ארומה.  לתל  לטיול  מורה, 
שנקטע על ידי פורעים ערבים. נפגוש בדרך את 
רוג'יין, את הפריחה המרהיבה של האביב  מעיין 

בשומרון וכמובן את מבצר תל ארומה.
י"ט בניסן  4 באפריל, בשעה 8:30 מפגש במנהלת 

גב ההר ליד חטמ"ר שומרון.
ללא תשלום. לפרטים: 052-4295561

פארק קנה | נופים
תעמוד  נופים,  ליישוב  בכניסה  קנה  בפארק 
יתקיימו  וכן  מידע  נקודת  המטיילים  לרשות 
לנחל  מודרכים  סיורים  וייצאו  לילדים,  הפעלות 
יועמדו  המשפחות  למען  תשלום.  ללא  קנה 
שאטלים שיחזירו את הנהגים לנקודת ההתחלה. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. כניסה חופשית. 

כפר חקלאי תיירותי | חוות עמק 
דותן

על גבעה ייחודית, בין בכרם זיתים ושקדים ליער 
ישנה  במקום  דותן.  עמק  חוות  שוכנת  יפיפה 
מרפסת נוף ציורית ונגישה הצופה על עמק דותן 
והתחדשות,  גבורה  תנ"ך  סיפורי  בתוכו  המקפל 
מנגל  ומתחם  מוצלות  פינות  פיקניק,  ספסלי 

ומדורה. בחווה תמוקם נקודת מידע וסיורים. 
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. ללא תשלום.

מתעוררת  העתיקה  שומרון 
לחיים | גן לאומי סבסטיה

את  ומזמין  לחיים  מתעורר  שומרון  לאומי  גן 
המבקרים לחוות את עלילותיה וסיפורה המסעיר 
הקדומה.  ישראל  ממלכת  של  הבירה  עיר  של 
במקום המבקרים יוכלו ליהנות מההצגה: "חיים 
שכאלה להורדוס", מסיורים מודרכים שייצאו כל 

שעה עגולה, מסדנאות יצירה לילדים ועוד. 
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל, בין השעות 10:00 – 

15:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 3639*

גן   | והיסטוריה  רחוב  שחקני 
לאומי הר גריזים

שחקנים ועפיפונים בגריזים. פסטיבל העפיפונים 
המסורתי בגן הלאומי הר גריזים. המבקרים יוכלו 
מסיורים  מקראיות,  דמויות  עם  מפגישה  להנות 

מודרכים וכמובן מסדנא להכנת עפיפונים.
י"ז – י"ח בניסן 2 – 3 באפריל.

הכניסה בתשלום. לפרטים: 3639*

יקב טורא | רחלים
בישוב  נטועים  שכרמיו  ומוקפד,  משפחתי  יקב 
ברכה. עד היום זכו היינות של יקב טורא בפרסים 
במקום  ובעולם.  בארץ  יין  בתחרויות  נחשבים 
סרט  היקב,  סיפור  ובו  מבקרים  מרכז  פועל 
כשר  יין.  טעימות  היין,  יצור  תהליך  על  לילדים 

לפסח.

ט"ז – י"ח בניסן 1 – 3 באפריל, בין השעות 9:00 - 
17:00. הכניסה חופשית. לפרטים: 052-7966613

ברכה על ההר | יקב הר ברכה
ומרווחת  גדולה  בסוכה  ואירוח  הסעדה  שירותי 
50 איש. כשרות מהדרין בשרי. מי שחשקה  עד 
נפשו בטעימת יין ואוכל טוב מוזמן להגיע למרומי 
הר גריזים וליהנות במרכז המבקרים החדש של 
יקב הר ברכה המשלב מסורת של אוכל עם כוס 

יין ביד. ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

בתשלום. לפרטים: 052-5775156

גבעות עולם | איתמר
עתיקה,  גת  בחווה,  סיור  גדולה.  אורגנית  חווה 
עיזים,  דיר  לולים,  במקום:  שירותים.  מערה, 
מוצרי  של  מכירה  ועמדת  מדשאות,  כרמים, 
המקום: יינות, ביצים אורגניות, ומוצרי חלב עיזים 

אורגנים. החווה פתוחה בכל שעות היום.

החל  פתוח  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז 
מהשעה 8:00.

כניסה חופשית. לפרטים: 02-9409310

סיורים מודרכים – מרכזי סיור ולימוד – חוה"מ פסח
מרכז השומרון: תיירות שומרון ואשכולות מזמינים את הציבור לסיורים רכובים ללא תשלום בכל רחבי השומרון: נקודת היציאה 
לכל הסיורים תהיה מתחנת הדלק באריאל. בימים ב' ו-ג' נצא לגן הלאומי שומרון העתיקה, ובימים א' ו-ד' ייצאו סיורים לגן 

הלאומי הר גריזים, ולרכס איתמר. 
צפון השומרון: סיורים ממעוז צבי לחוות עמק דותן. תצפית מרהיבה לעמק דותן, גלריות אומנים גילופי עץ ודבש )ניתן לרכישה(, 

בית כנסת ייחודי, דיר כבשים, גן שעשועים קטן, חווה פסטורלית. מתאים למשפחות. )בוויז: "תצפית מעוז צבי"(
מתי? כל ימי חול המועד בשעות 10:00, 12:30, 15:00

גן סיפורי התנ"ך, מלון אשל השומרון | אריאל
סיפורי התנ"ך הצמוד למלון אשל  וגן  ביקור מודרך בתעתיק המשכן 
המשכן  תעתיק  את  הכולל  ביקור  הערב.  בשעות  באריאל  השומרון 
היחידי בארץ הכולל מיצג אור ותנועה – חוויה אמתית של סיור למודי 
וערכי. סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ המותאם לכל המשפחה. ניתן 
לתאם ארוחות צהריים/ערב  לקבוצות בתיאום מראש עם סיור במשכן.

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל. בתשלום. 
בתיאום מראש: 03-9366841

שחקנים בגן לאומי שומרון

יקב הר ברכה

מלון אשל השומרון
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בית צמוד קרקע 
חד משפחתי

כרמי שילה
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 קהילה חמה עם כל השירותים הדרושים   

 יישוב דתי לאומי בצמיחה

שלב א׳ 

הסתיים 

שלב ב' 

נפתח 

עשרות זוגות צעירים

 כבר רכשו 

₪  1,162,000
 מדד 2/18 | כולל אגרת מבני ציבורהחל מ - 

הראל: 052-5665993 ירושלים

50 ד׳ 15 ד׳55 ד׳ 30 ד׳

אריאל כביש 6 שילהת״א
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מרכז מידע ים המלח | אבנת
אבנת  בצומת  ייפתח  המלח  ים  מידע  מרכז 
המועד  חול  ימי  כל  במהלך  המלח  ים  שבצפון 
עם  בשיתוף  השנה  פועל  המרכז  השנה.  פסח 
יהווה  ובנוסף  לטיולים   WISHTRIP אפליקציית 
נקודת הצטיידות בכריכים כשרים לפסח, שתיה 
במקום  מערב.  אבנת  צומת  מיקום,  וקרטיבים. 
קטנה  ישיבה  פינת  חופשי,   WIFI חניה,  ישנה 

ושקט של מדבר.

פעיל בכל ימי חול המועד.

לפרטים: 054-3316613

שיט בים המלח | מצפה שלם
הטבע  אוצר  המלח,  בים  מופלא  מסע  ייחודי! 
וסודותיו.  כל תפארתו  על   - ישראל  הלאומי של 
המסע כולל הפלגה בסירה ו/או חתירה בקיאקים 
לאורך החופים הצפוניים של ים המלח, שם ניתן 

יהלומי  מלח,  פניני  בוץ,  מרבצי  ולחוש  לראות 
מלח, נביעות מים הזורמים אל הים, מערת נטיפי 
הסיור  מתוקים.  במים  מלאים  ובולענים  מלח, 

מלווה בהסבר. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

לפרטים: 052-4398931

שמן 'ארגן' במשק אורן | נתיב הגדוד
שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן 
ומפיקים  הארגן  עץ  את  מגדלים  הירדן  בבקעת 
במשק  ולמאכל.  רפואיים  לשימושים  שמן  ממנו 

אורן תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת תהליך 
גידול והפקת השמן. מכירת שמן ותמרים תוצרת 
בין  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז  הבקעה. 

השעות 9:00 - 17:00. 

בתיאום מראש. לפרטים: 054-2326116 

סוד המגילות הגנוזות בקומראן | 
גן לאומי קומראן

שנה   60 לפני  המשפחה.  לכל  תיאטרלי  מסע 
מדבר  במצוקי  חבויה  למערה  בדואי  נער  נכנס 
יהודה ומצא בה כדי חרס עתיקים ובהם סוד בן 
2000 שנה. תיאטרון 'מקום' לוקח אתכם למסע 
סוכני  עתיקות,  סוחרי  בעקבות  ומצחיק  חוויתי 
מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות 
באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז  קומראן.   של 

סיורים יצאו בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.

הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

סיורי תרבות ומורשת יריחו | יריחו
לאורך חול המועד יתקיימו סיורי "תרבות ומורשת 
יריחו" באתרים השונים באזור: בתי הכנסת שלום 
מעברות  המקראית,  גלגל  ונערן,  ישראל  על 
הירדן, בית חגלה, ארמונות החשמונאים, מערות 
הקבורה ועוד. כל הסיורים מודרכים ויש להירשם 
ניתן  השונים  הסיורים  פרטי  את  מראש.  אליהם 
ומורשת  תרבות  של  האינטרנט  באתר  למצוא 
באפריל,   4  –  3  ,1 בניסן  י"ט   – י"ח  ט"ז,  יריחו. 

ב-9:00 בבוקר.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-3527313

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

י"ח בניסן 3 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 3639*

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

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

אביב במגילות ים המלח
עינות   | צוקים  בעינות  "מתחבאים" 

צוקים
מעיינות  בין  המסתתרת  החבויה  בשמורה  סיור 
סיפורן של הנמלה  נשמע את  וצמחייה עשירה. 
המדבר  בנווה  שחיות  האשל  וברקנית  האורגת 
בעולם.  הנמוכה  ובשמורה  בישראל  הגדול 
הסיור הראשון ייצא למסלול הארוך אל הבריכות 
החדשות, מומלץ להקדים. בשמורה מקום מוצל 

לפיקניק ובריכות לשכשוך במים.
שעה  בכל  יצאו  סיורים  המועד.  חול  ימי  בכל 

עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.
הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

פסח במוזיאון קסטל
מדבר  של  בפתחו  נמצא  אדומים,  במעלה  קסטל  משה  הצייר  מוזיאון 
ומרתק  מודרך  סיור  המשלב  ביקור  לכם  מציע  המלח,  ים  וציר  יהודה 
העובר בתחנות בחיי האמן, אשר הושפע מאוד ממסורות עתיקות, עולם 
הקבלה והנוף הארצישראלי. בחול המועד יתקיימו סיורי הדרכה והפעלה 
סדנת  הבאות:  מהסדנאות  אחת  לשלב  ניתן  המשפחה.  לכל  חווייתיים 

שוקולד, סדנת הדפס, יצירה בעור.
ט"ז ו-י"ט בניסן 1 ו-4 באפריל, החל מהשעה 11:00.

בתשלום. בתיאום מראש: 02-5357000

אביב במעלה אדומים

עינות צוקים

קיאקים על ים המלח

מוזיאון קסטל

ימים ראשון ושני חול המועד פסח
ט“ז-י“ז ניסן 1-2/4/18

בין השעות 10:00-17:00
סיור חוויתי במרכז המבקרים

הכרות עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף 
במפגש מרגש ועוצמתי.

(סיורים במרכז המבקרים מגיל 10 ומעלה).

מחיר כניסה למבוגר ולילד (מגיל 3) 20 ₪, טיול ספארי (בתשלום נוסף) 10 ₪.
המרכז יהיה פתוח לקבוצות בימים שלישי ורביעי 3-4/4/18 בין 8:30 ל16:00 בתיאום מראש.

הצגת ילדים במתחם חול: ”אייל והסנדל“  •
סיורים ברכב ספארי בשיתוף קק“ל (מגיל 3)  •

סרטים לילדים • דוכני יצירה  •
משחק אינטראקטיבי  •

סיור מודרךהצגה לילדיםרכב ספארייצירה

במרכז מורשת גוש קטיף בניצן 
בחול המועד פסח לכל המשפחה

ת.ד. 19 ניצן 2 | מיקוד 7928800 | 077-4324101 
ימים א‘-ה‘ 09:00-16:00 |  יום ו‘ - בתיאום מראש
 info@merkazkatif.co.il 077-4320515 :להזמנות

מרכז המבקרים בניצן

www.mkatif.org |  מרכז קטיף  
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לפרטים: 077-4324101
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מרכז מידע ים המלח | אבנת
אבנת  בצומת  ייפתח  המלח  ים  מידע  מרכז 
המועד  חול  ימי  כל  במהלך  המלח  ים  שבצפון 
עם  בשיתוף  השנה  פועל  המרכז  השנה.  פסח 
יהווה  ובנוסף  לטיולים   WISHTRIP אפליקציית 
נקודת הצטיידות בכריכים כשרים לפסח, שתיה 
במקום  מערב.  אבנת  צומת  מיקום,  וקרטיבים. 
קטנה  ישיבה  פינת  חופשי,   WIFI חניה,  ישנה 

ושקט של מדבר.

פעיל בכל ימי חול המועד.

לפרטים: 054-3316613

שיט בים המלח | מצפה שלם
הטבע  אוצר  המלח,  בים  מופלא  מסע  ייחודי! 
וסודותיו.  כל תפארתו  על   - ישראל  הלאומי של 
המסע כולל הפלגה בסירה ו/או חתירה בקיאקים 
לאורך החופים הצפוניים של ים המלח, שם ניתן 

יהלומי  מלח,  פניני  בוץ,  מרבצי  ולחוש  לראות 
מלח, נביעות מים הזורמים אל הים, מערת נטיפי 
הסיור  מתוקים.  במים  מלאים  ובולענים  מלח, 

מלווה בהסבר. 

ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל.

לפרטים: 052-4398931

שמן 'ארגן' במשק אורן | נתיב הגדוד
שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן 
ומפיקים  הארגן  עץ  את  מגדלים  הירדן  בבקעת 
במשק  ולמאכל.  רפואיים  לשימושים  שמן  ממנו 

אורן תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת תהליך 
גידול והפקת השמן. מכירת שמן ותמרים תוצרת 
בין  באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז  הבקעה. 

השעות 9:00 - 17:00. 

בתיאום מראש. לפרטים: 054-2326116 

סוד המגילות הגנוזות בקומראן | 
גן לאומי קומראן

שנה   60 לפני  המשפחה.  לכל  תיאטרלי  מסע 
מדבר  במצוקי  חבויה  למערה  בדואי  נער  נכנס 
יהודה ומצא בה כדי חרס עתיקים ובהם סוד בן 
2000 שנה. תיאטרון 'מקום' לוקח אתכם למסע 
סוכני  עתיקות,  סוחרי  בעקבות  ומצחיק  חוויתי 
מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, שכולם רוצים 
לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות 
באפריל,   4  –  1 בניסן  י"ט   – ט"ז  קומראן.   של 

סיורים יצאו בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.

הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

סיורי תרבות ומורשת יריחו | יריחו
לאורך חול המועד יתקיימו סיורי "תרבות ומורשת 
יריחו" באתרים השונים באזור: בתי הכנסת שלום 
מעברות  המקראית,  גלגל  ונערן,  ישראל  על 
הירדן, בית חגלה, ארמונות החשמונאים, מערות 
הקבורה ועוד. כל הסיורים מודרכים ויש להירשם 
ניתן  השונים  הסיורים  פרטי  את  מראש.  אליהם 
ומורשת  תרבות  של  האינטרנט  באתר  למצוא 
באפריל,   4  –  3  ,1 בניסן  י"ט   – י"ח  ט"ז,  יריחו. 

ב-9:00 בבוקר.

בתשלום. בתיאום מראש: 052-3527313

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

י"ח בניסן 3 באפריל.

בתשלום. בתיאום מראש: 3639*

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

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

אביב במגילות ים המלח
עינות   | צוקים  בעינות  "מתחבאים" 

צוקים
מעיינות  בין  המסתתרת  החבויה  בשמורה  סיור 
סיפורן של הנמלה  נשמע את  וצמחייה עשירה. 
המדבר  בנווה  שחיות  האשל  וברקנית  האורגת 
בעולם.  הנמוכה  ובשמורה  בישראל  הגדול 
הסיור הראשון ייצא למסלול הארוך אל הבריכות 
החדשות, מומלץ להקדים. בשמורה מקום מוצל 

לפיקניק ובריכות לשכשוך במים.
שעה  בכל  יצאו  סיורים  המועד.  חול  ימי  בכל 

עגולה בין השעות 9:00 – 15:00.
הכניסה בתשלום. להרשמה: 3639*

פסח במוזיאון קסטל
מדבר  של  בפתחו  נמצא  אדומים,  במעלה  קסטל  משה  הצייר  מוזיאון 
ומרתק  מודרך  סיור  המשלב  ביקור  לכם  מציע  המלח,  ים  וציר  יהודה 
העובר בתחנות בחיי האמן, אשר הושפע מאוד ממסורות עתיקות, עולם 
הקבלה והנוף הארצישראלי. בחול המועד יתקיימו סיורי הדרכה והפעלה 
סדנת  הבאות:  מהסדנאות  אחת  לשלב  ניתן  המשפחה.  לכל  חווייתיים 

שוקולד, סדנת הדפס, יצירה בעור.
ט"ז ו-י"ט בניסן 1 ו-4 באפריל, החל מהשעה 11:00.

בתשלום. בתיאום מראש: 02-5357000

אביב במעלה אדומים

עינות צוקים

קיאקים על ים המלח

מוזיאון קסטל

ימים ראשון ושני חול המועד פסח
ט“ז-י“ז ניסן 1-2/4/18

בין השעות 10:00-17:00
סיור חוויתי במרכז המבקרים

הכרות עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף 
במפגש מרגש ועוצמתי.

(סיורים במרכז המבקרים מגיל 10 ומעלה).

מחיר כניסה למבוגר ולילד (מגיל 3) 20 ₪, טיול ספארי (בתשלום נוסף) 10 ₪.
המרכז יהיה פתוח לקבוצות בימים שלישי ורביעי 3-4/4/18 בין 8:30 ל16:00 בתיאום מראש.

הצגת ילדים במתחם חול: ”אייל והסנדל“  •
סיורים ברכב ספארי בשיתוף קק“ל (מגיל 3)  •

סרטים לילדים • דוכני יצירה  •
משחק אינטראקטיבי  •

סיור מודרךהצגה לילדיםרכב ספארייצירה

במרכז מורשת גוש קטיף בניצן 
בחול המועד פסח לכל המשפחה

ת.ד. 19 ניצן 2 | מיקוד 7928800 | 077-4324101 
ימים א‘-ה‘ 09:00-16:00 |  יום ו‘ - בתיאום מראש
 info@merkazkatif.co.il 077-4320515 :להזמנות

מרכז המבקרים בניצן

www.mkatif.org |  מרכז קטיף  
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לפרטים: 077-4324101
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בונים את  גוש קטיף
2 באפריל,   –  1 בניסן  י"ז   – ט"ז  ושני,  בימי ראשון  גוש קטיף ממשיך לפעום:  סיפור ההתיישבות של 
פותחים אנשי מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בניצן בפני הציבור הרחב את 

שעריהם לפסטיבל חול. 
הכולל  חול  בסימן  ענק  מתחם  יציג  הפסטיבל 
ילדים  הצגת  לצד  נייר,  וקיפולי  יצירה  פעילויות 
לילדים  סרטים  יוקרנו  במרכז  והסנדל".  "אייל 
פיתות  אפיית  לצד  שטח  ברכבי  סיור  ויתקיים 
בתנור. הפסטיבל מאפשר פעילות מגוונת לכל בני 
המשפחה כאשר לכל שכבת גיל יש את הפעילות 

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

החל מהקמתו והתפתחותו.
ט"ז – י"ז בניסן 1 – 2 באפריל, בין השעות 10:00 - 

17:00. בתשלום. 
לפרטים: 077-4324101

אביב בקדומים
צעדת האמונה | קדומים

לקדומים,  שומרון  מקרני  המסורתית  הצעדה 
לזכרם של חברינו רפי והלנה הלוי, שקד לסקר, 
רעות פלדמן ועדו זולדן הי"ד. יציאה בשעה 9:30 
לקדומים,  שומרון  קרני  של  הראשית  מהכניסה 
טקס סיום הצעדה בשעה 12:30 לערך בכניסה 

לקדומים. הציר מאובטח על ידי כוחות הביטחון.
כ' בניסן 5 באפריל.

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

וספסלים, מפלים, בריכות מים, סולמות ומתקני 
שעשועים.

הכניסה חופשית.

חוות קדומים | קדומים
 11.5 טיפוס  קיר  הסוסים,  עם  והפעלות  טיולים 
פיינטבול  אומץ,  קפיצת  מטר,   90 אומגה  מטר, 

זירה ומטווח, קארטינג, פדלים ועוד.
ט"ז – י"ט בניסן 1 – 4 באפריל, בין השעות 9:00 
עד  באפריל,   5 בניסן  כ'  שני  חג  ערב   .19:30  –

השעה 15:00.
בתשלום.  מהפעילות  חלק  חופשית.  הכניסה 

בתיאום מראש: 052-6826223

חוות קדומים חוות הצינרים

פסטיבל החול
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לו:  שיזכה  ביום  באמת  אותו  להעריך  יידע 
מי שחווה במשך שנים את בדידות הרווקות 
והנישואין.  הזוגיות  את  היום  בבוא  יוקיר   –
את  וקרע  לילדים  שנים  במשך  שציפה  מי 
השמים בתפילות כדי לזכות לפרי בטן – יידע 
להעריך את המתנה, גם אם היא תהיה כרוכה 
לילד  יתייחס  ולעולם לא  וקשיים,  באתגרים 

כמובן מאליו.
זו גם התשובה לשאלתנו. עם ישראל הוא זה 
החירות.  בשורת  את  לעולם  לגלות  שנועד 
גדול.  זוהי בשורה מופלאה שיש בה חידוש 
האדם,  בממלכת  ואפילו  הטבע,  בממלכת 
תמיד  החזק  שם  קיימת.  איננה  פשוט  היא 
הוא  החיים  בעלי  אצל  החלש.  על  משתלט 

הוא  האדם  בני  ואצל  אותו,  מגרש  או  טורף 
משעבד אותו. 

המצרי  מהשעבוד  השתחרר  ישראל  כשעם 
המצרים  את  ושיעבד  כמקובל  נהג  לא  הוא 
חורין  בני  אותם  הותיר  הוא  כנקמה.  תחתיו 
נושא  המובטחת,  הארץ  אל  בדרכו  ויצא 
בפיו בשורה גדולה לכל האנושות על חירות 
הוא  העולם,  בורא  רק  אינו  הא-ל  וחופש. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶקיָך  ה’  “ָאנִֹכי   – החירות’  ‘אלוקי  גם 
הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים” )שמות 
בו  לדבוק  שרוצה  מי  כל  וממילא  ב’(.  כ’, 
להיות  העת  כל  לחתור  חייב  לאורו  וללכת 

חופשי ולהילחם למען החירות.
היה  לא  ישראל  עם  יקרה  הזה  שהדבר  כדי 

יכול לצמוח כמו כל עם אחר, באופן טבעי, 
את  לחוות  צריך  היה  הוא  בארצו.  בנחת 
בליבו  שתיצרב  כדי  נוראותיו  בכל  השעבוד 
“זכר   - לחירות  הטוטאלית  הכמיהה  ובשרו 
ליציאת מצרים”. כך יידע להוקיר באמת את 

המתנה הזו ולהילחם עליה.
מגדלור  היהודי  העם  שימש  היום  ועד  מאז 
ונהיה  של השראה לכל העמים. תמיד היינו 
הנרדפים שקצו  לכל המיעוטים  ודגם  מופת 
את  היהודי  העם  מחייו של  ושאבו  בשעבוד 
והכרחית.  אפשרית  היא  שהחירות  האמונה 
“יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב 

של העולם כולו” )הרב קוק(.

המשך מעמוד השער למה היינו צריכים את מצרים?

k-etzion.co.il לפרטים על אמת הביאר: 02-9935133 או
bsade@kfar-etzion.org.il  02-9938152  בית ספר שדה כפר עציון  קיבוץ כפר עציון, גוש עציון 

טיול רטוב ומהנה במנהרה תת קרקעית שאורכה 150 מטר
האמה היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס להולכת מים לירושלים ולבית המקדש. 

המסלול כולל הליכה חווייתית בנקבה שמימיה הזורמים מגיעים קצת מעל גובה הברכיים.

מיצג חדש באתר ההנצחה המחודש בכפר עציון
על חורבות הבונקר עליו הוקרן החיזיון המוכר והמרגש

"אז ִנְפַרח ֵעת ִתּדֹם ֶבָּהִרים ַזֲעַקת ְיִרָיה אֲחרֹוָנה" - חתם המשורר את שירו
בעקבותיו נהלך על פסגת ההר עם החלוצים שהעפילו להר ובנו בו את ביתם. נתייסר עמם 
בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה אותם במאבק הדמים בו עמדו 
ַרע  וִניָקּ בגבורה עד שנפלו בקרב. יחד עם בניהם ובנותיהם נקרא מכתבי האהבה במצור 

מכאב השכול הניבט מעיניהם. יחד אתם נשוב לבנות את ההר ולהיבנות בו.

 בחוה"מ פסח, האתר פתוח למבקרים
בימים א'—ד', ט"ז ניסן—י"ט ניסן, 4.4.18—1.4.18 בשעות: 18:00—9:00

ביום חמישי )ערב חג שני(, ה' חוה"מ, כ' בניסן, 5.4.18 האתר יהיה פתוח עד השעה 13.00
בחול המועד יתקיימו הפעילויות הבאות:

הסיור במקום כולל:

מכתבים מהמלחמה

אמת הביאר:
התחדשנו

 בהזמנה מראש בלבד  אורך הסרט: כ–75 דקות   המיצג מוצג בעברית ובאנגלית

 אין צורך
בתיאום מראש

 במקום ישנו קיוסק לשתיה קרה, חטיפים, פנסים וכד'.  במקום ישנם שירותים 
ומלתחות להחלפת בגדים, ופינות מוצלות לרווחת המבקרים.  יש להצטייד בפנסים, 

בגדים להחלפה ונעליים להליכה במים.

מחיר:
בודדים – ₪20 לאדם

קבוצה )מינימום 30 איש( - ₪15 לאדם
פינת יצירה ובישולי שדה - תוספת ₪5

 שעות פתיחה:
ימים א'-ד': 9:00-17:30 

ערב חג, יום ה': 9:00-14:00

 השכרת אופניים:
עד 4 שעות: ₪50 לזוג אופניים

לכל היום: ₪70 לזוג אופניים

orkoli@kfar-etzion.co.il | 02–9935160 :לפרטים על החיזיון האור-קולי

למבוגרים וילדים מעל גיל 10
 צפייה במיצג האור קולי החדש

וסיור מודרך בכפר עציון

לילדים ומשפחות
 פעילויות יצירה, ביקור במוזיאון

האדם בהר, סיור בכפר עציון
)בזמן שהמבוגרים צופים במיצג האור קולי החדש(

! ש ד ח
חזיון אור קולי
 במעבי האדמה

המספר על
בניית אמות המים!

פסח בבית ספר שדה כפר עציון

 בחופשת הפסח אנו מזמינים את הקהל הרחב
 לצפייה במיצג האור-קולי החדש בכפר עציון

ולסיורים מודרכים במחיר הכניסה לחיזיון

 במערה קרסטיתביקור חוויתי
מדהימה

ותת קרקעית

 בישולי
שדה 

 בריכת
שכשוך  פינת

יצירה
 השכרת
אופניים

מתנפחים 
וג'ימבורי
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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: דניאל מליחי, מארק ניימן/

לע"מ, מירי צחי, דוברות הר חברון, קובי הראתי, שחר כהן, מוריה שפירא, יפתח שביט, תיירות חבל בנימין, 
אריאל פילבר, אושרת כהן, עודד בן משה, אפרת ציק, מנדי הכטמן, תיירות שומרון, עפר שמואלפלד, ד"ר 

אבישי טייכר, מ.א. מגילות ים המלח, מרכז קטיף 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

מה קורה?

ביקור תנחומים נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין 
ערך בשבוע שעבר ביקור תנחומים בבית משפחתו 
של עדיאל קולמן הי”ד שנרצח בפיגוע הדקירה 
. בביקור בכוכב השחר אמר הנשיא:  1 בירושלים 
״אמא אהובה, כששמעתי אותך אומרת שאת 
בוחרת בחיים, כששמעתי על הכוחות שמצאת 
בבוקר הפטירה לספר לעם ישראל על מי היה הבן 
המיוחד שלך, מה גדולה הייתה נפשו, כמה מקום 
היה בה לכולם, נשבר ליבי,” אמר הנשיא. אימו של 
עדיאל הודתה לנשיא ואמרה שהיא מבקשת לברך 
אותו ואת ההנהגה בישראל שידעו לנווט את עם 

ישראל בתקופה הזו. 
משקיעים בהתיישבות השבוע נערכה פגישה 
בין ראשי מועצת יש”ע לשר יואב גלנט לסיכום 
פעילות משרד השיכון בהתיישבות ולהרמת כוסית 
לקראת חג הפסח. הפגישה נערכה בפארק שמיר 
במעלה אדומים בהשתתפות ראשי רשויות והנהלת 
. יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני  2 מועצת יש”ע 
אמר למשתתפים: “השר גלנט מוביל את משרד 
השיכון למטרות ויעדים חשובים לפיתוח של מדינת 
ישראל. אזור יהודה שומרון ובקעת הירדן מהווה 
מרחב מתאים לבניה מסיבית ולפיזור אוכלוסיית 
המדינה, כך גם ירדו מחירי הדיור במרכז הארץ”. 
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט הציג בפני ראשי 
המועצות את פעילות משרד הבינוי והשיכון בשנים 
האחרונות ואמר: “משרד הבינוי והשיכון בראשותי 
השקיע פי שניים תקציבים מהממשלה הקודמת 
בתכנון ופיתוח ביהודה ושומרון. אנחנו במשרד 
הבינוי והשיכון ממשיכים ומקדמים את התכניות 

המאושרות במלוא המרץ”.
זוכרים את מוש ביום חמישי שעבר נערכה בנווה 
עובדיה שבקיבוץ כפר עציון אזכרה למפקד הגוש 
ערב נפילתו בקרבות תש”ח מוש זילברשמידט 

ביוזמת בית ספר שדה כפר עציון. במהלך האזכרה 
בוצעו שניים משיריו של מוש אשר נכתבו בתקופת 
היותו לוחם בפלמ”ח. מפקד חטיבת עציון אל”מ 
שרון אסמן אמר באזכרה כי מדמותו של מוש למד 
והסיק כי “התורה שפותחה בקרבות העצמאות 
הייתה תורה של יוזמה והתקפה בתוך מרחב 
האבטחה ולא רק הגנה מאחורי החומות, והיא זו 
. עוד השתתפו  3 שהכריעה את מבצע חומת מגן” 
באזכרה קרובי משפחתו של מוש, לוחמי פלמ”ח, 
האלוף )במיל’( גרשון הכהן, אנשי גוש עציון ועוד.

חוזרים הביתה לאחר מאבק ארוך ושהייה 
של כ-14 חודשים ארוכים באכסניית נוער מאז 
נעקרו מביתם בעמונה, נכנסו השבוע מפוני 
עמונה לבתיהם ביישוב החדש “עמיחי”. את 
הכניסה והאכלוס ציינו התושבים בטקס חגיגי 
שהתקיים  ביישוב עצמו. בתוך כך, במהלך מסע 
פסח שקיימה תנועת בני עקיבא הגיעו עשרות 
חברי חבריא ב’ וצוות נחשון ממחוז צפון בתנועה 
ליישוב עמיחי לסייע לתושבי עמונה בהתיישבותם 
ביישוב החדש. הצוותים סייעו לתושבים בניקיון, 
פריקת ארגזים וסידור על מנת שהמשפחות יוכלו 
להיכנס לדירותיהם ולחגוג את חג הפסח בשמחה 

. 4 ובחגיגיות 
שומרים על החיים השבוע החל מבצע תנועה 
רחב היקף, בו ייקחו חלק עשרות ניידות גלויות 
וסמויות ושימוש באמצעי אכיפה מגוונים, שיפרסו 
בצירי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, זאת במטרה 
למקד את פעילות אכיפה בכבישים בעייתיים 
בהם התרחשו ריבוי תאונות דרכים. עיקר האכיפה 
תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בדגש על 
מהירות מופרזת, סטיות ועקיפות, הסח הדעת, 

מטען יתר, פלאפון ועוד.

העורף מוכן אלוף פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי, 
ביקר בקרני שומרון וציין בביקורו את החשיבות 
הרבה שיש לרשויות מקומיות במוכנות לשעת 
חירום. “הרשות המקומית הינה אבן היסוד במוכנות 
לחירום. בראש ובראשונה נדרשת תפיסה ותוכנית 
עבודה סדורה. רשות שתשכיל לעשות זאת, תדע 
לשמור על הרציפות התפקודית ותגן על חוסן 
תושביה”, אמר בפגישת עבודה שקיים עם ראש 
המועצה יגאל להב. לדברי האלוף ידעי, קרני שומרון 
מציגה רמת מוכנות גבוהה ופיקוד העורף ימשיך 
לתמוך בקרני שומרון ככל שיידרש כדי להגיע 
מוכנים ככל הניתן לשעת חירום. בסיור שערכו 
ברמת גלעד נערכה תצפית על כל היישובים 
הסובבים את קרני שומרון ועל אזור מישור החוף 
וגוש דן - מהכרמל וארובות תחנת הכוח בחדרה 
בצפון, דרך הערים נתניה ותל אביב-רבתי ועד 

לארובות תחנת הכוח באשדוד בדרום.
צובעים את הים בפרויקט ייחודי מסוגו חברו 
עובדי חוף קלי”ה ותושבי יישובי צפון ים המלח 
שבמועצה האזורית מגילות ים המלח, להזמנת 
אומנים מכל רחבי הארץ לקחת חלק פעיל במאבק 
למען ים המלח. השבוע הגיעו האמנים, תושבי 
האזור ומתנדבים רבים ויחד עם ילדי האזור, לקחו 
חלק בהפקת תערוכת חוצות ססגונית שתוצג על 
קירות המבנים הנטושים שהפכו לחלק מהנוף 

5 המדברי באזור חופי ים המלח, לאורך כביש 90 
. ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח אריה כהן: 
“המועצה האזורית מגילות נמצאת בתהליך מואץ 
של צמיחה והתפתחות. לצד הצמיחה המוגברת 
חשוב לנו מאד לשמר את הערכים הבסיסיים שלנו, 
ביניהם שמירה על ערכי הטבע החשובים באזור זה”.
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