תשרי תשע"ט

 51שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

על הפרשה  -האזינו
הרב אריה בן יעקב
משגיח ישיבת ההסדר שלעבים

השירה הפנימית

מצורף

מוסף תיירות

זמניהשבת
זמני
השבת

לחג הסוכות
וברכת שר התיירות

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:56
18:16
18:07

יציאה
19:11
19:13
19:13

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:12
18:14
18:08

יציאה
19:08
19:11
19:13

הימים שבהם אנחנו עומדים במעבר שבין
יום הכיפורים לסוכות כאשר בשבת האחרונה
קראנו את פר' וילך ובסוף הפרשה יש הקדמה
לפר' האזינו ,ומוזכרת שם המילה שירה ארבע
פעמים שמעוררת בנו את ההתיחסות שלנו
אל התורה ביחס של שירה ,היינו שמחה
של שייכות וחיבור אל התורה ,והשירה היא
התורה בכללותה.
(יט) וְ ַע ָּתה ּכִ ְתבּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ִּשׁ ָירה ַהּזֹאת וְ לַ ְּמ ָדּה
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִׂש ָימּה ְּב ִפ ֶיהם לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּלִ י
ַה ִּשׁ ָירה ַהּזֹאת לְ ֵעד ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ...... :וְ ָענְ ָתה
מׁשה ֶאת
ַה ִּשׁ ָירה ַהּזֹאת לְ ָפנָ יו לְ ֵעד וַ ּיִ כְ ּתֹב ֶ
ַה ִּשׁ ָירה ַהּזֹאת ַּבּיֹום ַההּוא וַ יְ לַ ְּמ ָדּה ֶאת ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל:
הכתב והקבלה על דברים פרק לא פסוק יט

"וז"ל הרלב"ג כבר נתבאר אח"ז שהשירה
היא דברי התורה בכללה עד תומה ,שנאמר
ויכתב משה את השירה ,ויהי ככלת משה
לכתוב את דה"ת הזאת על ספר עד תומם ,וזה
מעיד שהשירה הזאת רצה בו כל דברי התורה
בכללה וגם השירה עמה ,והנה יורה שזה הוא
ענין התורה בכללה ,שנאמר לקח את ספר
התורה הזאת ושמתם אותו מצד ארון ברית
ה' ,וכן תמצא אח"ז שאמר הקהילו אלי ראשי
שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את כל
הדברים האלה וזה דבר אינו ראוי שיאמר על
דברי השירה לבדה"
ומה שנבחרו השמים והארץ להיות המעידים
בנו מתקשר לענייננו:
דברים פרק לב
המשך בעמוד 15

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון
ובקעת הירדן

10.1.17
"
מה יכול להיות
מטיולים לאתרי נעים וכיפי יותר
מע
את כל מרכיבי ה יינות המייצגים
והחקלאית של תרבות הנופית
הגדה
המערבית?"...

לאוהבי הארץ
ספר חובה שאסור לפספס
מחיר מבצע לרגל ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
יש”ע שלנו 1

580

שלנו

בס״ד

תרבות וספורט ביהודה ושומרון
שרת התרבות והספורט מירי רגב וראש מועצה מקומית אלקנה אסף מינצר חנכו בשבוע
שעבר מגרש ספורט חדש באלקנה .לאחר מכן נפגשה השרה עם ראשי מועצת יש''ע
להרמת כוסית ולסיכום שנת פעילות עשירה בתרבות ובספורט( .עמ' אחורי)

שר התיירות

ברכת שר התיירות ,ח"כ יריב לוין
לתושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן לשנת תשע"ט
ראשי מועצת יש"ע ,תושבים וידידים יקרים,
אין ימים יפים ומתאימים מאשר ימי חגי תשרי לטיולים בשבילי ישראל ובאתריה .הקיץ החם
מאחורינו ,מזג האוויר מרענן ,ואתרי ישראל יפים מתמיד.
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן נתברכו בנופים מרהיבים ,בפינות חמד לרוב ובאתרי מורשת
להתגאות בם .אין לי ספק שגיליון חגיגי זה ,המוקדש לתיירות באזור יזכיר לכולנו עד כמה מיוחד
חבל ארץ זה ,ויגרום לנו לצאת ולחקור את האתרים הללו.
התיירות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן נמצאת בתנופה אדירה .עם כניסתי לתפקיד יזמתי מהלך
היסטורי כאשר בפעם הראשונה ניתנים מענקים ליזמים המקימים בתי מלון באזור ,בשיעור
ה שווה למענק הניתן באזורי עדיפות תיירותיים .לצד זה ,תוקצבו בשלוש השנים האחרונות
פרויקטים תיירותיים רבים ומשני מציאות בכל האזור בתקציב כולל של למעלה מ 40-מיליון
ש"ח ,דוגמת מרכזי המבקרים בשילה הקדומה ובשומרון ,מרכז תיירות חקלאית בבקעת הירדן,
פיתוח ושדרוג המכלול התיירותי בסוסיא ,פיתוח סביבת האלון הבודד בגוש עציון ופרויקטים
רבים נוספים.
פעולות השיווק שביצענו במשרד התיירות הביאו את ישראל לשיאים חדשים .שנת תשע"ח
הסתיימה עם שיא כל הזמנים בכניסות תיירים לישראל ,כאשר השנה הסתכמה עם למעלה מ3.9-
מיליון תיירים המהווים גידול של כ 20% -ביחס לשנה לפני כן .הגידול בכניסות התיירים לישראל
מביא לתנופה בתנועת התיירות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ולפריחתם של עסקי התיירות
באזור.
אני מזמין אתכם לבקר בשלל אתריה ונופיה של ארץ התנ"ך וליהנות מהמגוון המיוחד של אתרי
התיירות הפזורים בכל רחבי ארצנו.
בהזדמנות זו ברצוני לברך אתכם בשנה טובה ולאחל לכם המשך עשיה פורייה.
שלכם,
יריב לוין
שר התיירות

 2יש”ע שלנו

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.

מוסף
תיירות
סוכות תשע״ט

= סוכה במקום

סוכות

בהר חברון

איזו חוויה תעשה לכם את החג? חוה"מ סוכות מלא בחוויות בחבל יתיר :טיולי סגווי ואופניים בשבילי
יער יתיר ,דריכת ענבים וחיזיון אור קולי בתוך מערה בסוסיא הקדומה ,טעימות שוקולד במפעל
קקאו ,חגיגת מים במעיינות תלם אדורה ועוד פעילויות לכל המשפחה!
לפרטים נוספים על מגוון האירועים www.goyatir.co.il :או 1599-57-57-58
אתגר ביער | יער יתיר
יומיים של אתגר וחוויה לכל המשפחה
ביער יתיר ,הכולל טיולי אופניים וסגווי שטח
בשבילי יער יתיר הירוק תמיד ,מתנפחים ,דוכני
יצירה והפעלות .בנוסף ,ישנן מגוון פינות חמד
שמחכות לפיקניק משפחתי בחיק הטבע.
רביעי – חמישי ,י"ז  -י"ח בתשרי 27 - 26
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 10:00
בתשלום .בתיאום מראש1599-57-57-58 :

בריכת כרמל

טיילת "בשבילם" | עתניאל
שביל סובב עתניאל נסלל על ידי נוער עתניאל
בקיץ תשע"ד ,לאחר חטיפת שלושת הנערים.
השביל נסלל לאורך של כ 2-וחצי ק"מ ,כשלצידי
הדרך ממוקמים ספסלים ,נדנדות ופינות חמד
מוצלות ונעימות ומסתיים במעיין "עין אבידן".
באמצע השביל ממוקם מצפה לזכר דפנה מאיר
הי"ד ,הפונה לירושלים אשר נבנה על ידי בני נוער
מעתניאל ומכל רחבי הארץ במשך שנתיים ונחנך
לאחרונה .הכניסה חופשית.
יש”ע שלנו 3

סוכות בהר חברון
טיולי אפניים ביתיר

מעיין אבידן
עיירה מתעוררת לחיים | סוסיא הקדומה
תחנות פעילות מיוחדות לכל המשפחה
ברוח התקופה :דריכת ענבים בגת ,חיזיון
אור קולי בתוך מערה קדומה ,יצירת כדים
מחימר ,איפור פנים ,הדרכות ברחבי האתר,
מרכז מבקרים חדש ומזמין המציג את התוצרת
המקומית המשובחת של חבל יתיר וקפה טוב
לרשותכם.
רביעי – חמישי ,י"ז  -י"ח בתשרי 27 - 26
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 10:00
בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :
טיול סוכות בארץ יהודה | מצפה זי"ו
הציבור מוזמן להשתתף בטיול רגלי ממצפה
זי"ו (ע"ש סג"מ יואב דורון וסמ"ר יהודה בן יוסף
הי"ד) למעלה חבר .הטיול ,בהדרכת אריה קליין
ובאישור וליווי של צה"ל ,יצא לעיר המקראית
הקין ,מעין זיו החדש ,נבי יקין ,הטיילת החדשה
במעלה חבר ,כיכר היישוב על שמם של יואב

סוכות

ויהודה וירידה לחווה החקלאית החדשה מחוץ
לגדר הישוב לשמחת בית השואבה.
יום חמישי ,י"ח בתשרי  27בספטמבר ,מתכנסים
בשעה  10:30במצפה זי"ו.
כניסה חופשית.
לפרטים1599-57-57-58 :
חגיגת מים | מעיינות תלם אדורה
חגיגה רטובה ומהנה בתלם אדורה
 פעילות מתנפחי מים לצד המעיין וסוכהכשרה עם ציליה .מתאים למשפחות.
רביעי – חמישי ,י"ז  -י"ח בתשרי 27 - 26
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
כניסה חופשית.
לפרטים1599-57-57-58 :
בריכת כרמל המקראית | מעון
טיול מיוחד  -בריכה רחבת מידות שגודלה
 25X30מטרים ועומקה כ 6-מטרים ,בסיסה
של הבריכה מהתקופות הקדומות .בקיר הצפוני

הולי קקאו | מעלה חבר
ביקור מודרך בבית מלאכה לשוקולד
בוטיק .ב"הולי קקאו" מייצרים את
השוקולד החל מגידול פולי השוקולד ועד
לחפיסה .בואו לבקר ,לטעום ולהנות!
פתוח בימי חול המועד.
בתשלום .בתיאום מראש054-6372550 :
עשבי קדם  -צמחי מרפא מהטבע |
מושב כרמל
מפעל עשבי קדם הוא מפעל לייצור צמחי מרפא
וטיפוח מן הטבע .בחול המועד יתקיימו במפעל
ימי סיור מיוחדים ,העוברים בין המחלקות השונות,
ואזורי הגידול של שלל הצמחים המשמשים
להכנת המוצרים .בנוסף ,סיורים במפעל ופעילות
להורים וילדים בנושא ארבעת המינים ושמנים.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 9:00
כניסה חופשית .לפרטים052-4834745 :
עין זיו | מעלה חבר

סוסיא הקדומה
הצמוד לבריכה נמצאת נקודת הנביעה לבריכה.
הכניסה באמצעות שאטלים מהכניסה ליישוב
מעון.
יום שלישי ,ט"ז בתשרי  25בספטמבר ,בין
השעות .16:00 – 12:00
בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :

המעיין חבוי בין בוסתנים וכרמים ונמצא כ500-
מטר לפני מצפה שלושת המלאכים הסמוך
לישוב מעלה חבר .ניתן לרדת אל המעיין בעזרת
סולם ולהצטנן במים שגובהם חצי מטר .מהמעיין
ניתן להמשיך לצעוד בתוך נקבה רחבה ועמוקה
שתוביל אותנו למקום בו המים בוקעים מתוך
האדמה .ללא תשלום.

בבית אל

פסטיבל "בונים ונהנים"
רגע לפני שהטרקטורים עולים לשטח ובונים את השכונה
החדשה בבית אל ,תקיים המועצה בשיתוף הקבלנים במקום אירוע
הפנינג הכולל מתנפחים ,יצירות והופעות לילדים במתחם השכונה
החדשה הצמודה למכינה.
שלישי ,ט"ז בתשרי  25בספטמבר ,בין השעות .19:00 – 14:00
הכניסה חופשית .לפרטים02-9700555 :
אתר חלום יעקב | בית אל
סיור מקיף באתר חלום יעקב ,נקודת היציאה ממצפור פסגות יעקב ,סיור
אל אבני יעקב ,מקדש ירבעם ,ירידה למערות הקבורה העתיקות במקום
 4יש”ע שלנו

הולי קקאו

הצגה באתר חלום יעקב
וביקור בבית הבד העתיק .סיורים באתר יתקיימו על ידי ד"ר חגי בן ארצי.
שלישי ,ט"ז בתשרי  25בספטמבר ,בין השעות .19:00 – 14:00
הכניסה חופשית .לפרטים02-9700503 :

סוכות בגוש עציון
תיירות גוש עציון מזמינה אתכם לחגוג את חג הסוכות הקרוב
במגוון אירועים ,אתרי בילוי ואטרקציות לכל המשפחה בגוש
עציון!
אמנים פותחים סוכה | בת עין
אומני בת עין 'פותחים סוכה' ומזמנים
אתכם לאירוע פתוח לקהל הרחב
המיועד למשפחות .בואו לסייר בין הסוכות
הפעילות של האומנים וליהנות מהופעות,
התוועדויות מוסיקליות ,מכירות ועוד .בשעה
 19:30מתכנסים ב'חושה' להופעה של יוסף
קרדונר.
יום רביעי ,י"ז בתשרי  26בספטמבר ,החל
מהשעה .16:00
כניסה לסיור חופשית .ההופעה בתשלום.
לפרטים.02-9933863 :
הרודיון | גן לאומי הרודיון
מגוון סיורים לרגל חג הסוכות בהרמון
של הורדוס במזרח גוש עציון :בימים
שלישי ורביעי יתקיים סיור בבית המרחץ הגדול
שבהרודיון תחתית ובארמון ההר .ביום חמישי
 חוויה מסעירה לכל המשפחה עם לגיונריםגלדיאטורים וחרבות נגנים ומלאכות קדומות.
בימים שישי עד שני יתקיים סיור במקום שבו
בחר המלך הורדוס הגדול להקים את אחוזת
הקבר שלו ונתן לו את שמו.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר.
בתשלום .לפרטים ושעות הסיורים:
etziontour.org.il

טרקטורוני גוש עציון

חווית צומת
חווית צומת | אלון שבות
מוקד תיירות המחבר בין המחויבות
להלכה לבין העולם המודרני בצורה
ויזואלית ומרתקת .במקום ניתן ליהנות

מסדנאות לילדים לבניית סוללות חשמליות,
פעלולי חשמל ,הופעות חווייתיות ,הפעלות
אינטראקטיביות וסרטים חדשים .המרכז
מותאם ומכוון לכל הגילאים ובסוכות יציע
מעבדת מהנדסים צעירים שבו יערכו ניסויים
והפעלות מדעיות חדשניות בנושא חשמל
לילדים ולנוער וג'ימבורי לקטנים כך שהבילוי
יתאים לכל המשפחה .ביום שלישי ייפתח
המקום בחינם לקהל הרחב ,בתמיכת משרד
המדע.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .18:00 – 10:00
ביום שלישי יום הפנינג ללא תשלום ,בשאר
הימים בתשלום .לפרטים נוספיםwww. :
 visitzomet.org.ilאו 02-9932111
חוות ארץ האיילים | כפר עציון
חוות אקסטרים עם אטרקציות מגוונות
לכל המשפחה :קירות טיפוס ,נדנדת
סווינג ,פארק חבלים ,פיינטבול ,אומגה קטנה,
חי בר והאומגה הכי ארוכה בארץ  400 -מטר
אורך ובגובה של  120מטר מעל קניון מרהיב.
סוכה במקום.
בימי חוה"מ סוכות ,בין השעות .17:30 - 09:30
בתשלום .לפרטים02-5709768 :
חוות שדה בר | שדה בר
מחלבת צאן למרגלות ההרודיון אל
מול נופו המהפנט של ספר המדבר.
ניתן להזמין סיורים בחווה ,סדנאות התנסות
בהכנת גבינות ,ביקור במפעל האקולוגי
 OLIVE BARולקינוח  -מסעדת גבינות ויין
המציעה תפריט ממיטב תוצרת המחלבה
וייצור מקומי.
פתוח בימי חול המועד בין השעות - 9:00
.18:00
לפרטים02-5020188 :
שמורת עוז וגאו"ן | צומת הגוש
פנאי עם משמעות :שדרת הציונות,
ספסלים מזמרים ציונות ,פיקניק ,מנגל,
מפגשים משפחתיים ,אירועים קטנים וסוכות
לאורחים הפזורות ברחבי השמורה.
לפרטים050-5500834 :
טרקטורוני גוש עציון
טיולי ריינג'רים מודרכים בנהיגה עצמית .על
כל הכלים מותקנים מכשירי קשר ורמקולים,
כך שההדרכה מתבצעת תוך כדי נסיעה.
השילוב של הנופים המדהימים בחוויית נהיגת
שטח ותכנים הופכים את הטיול למיוחד ביותר.
בחול המועד יוצא טיול שאורכו כשעה כל שעה
עגולה ,אך עדיף לתאם מראש.
בתשלום .בתיאום מראש054-3183333 :

חוות ארץ האיילים

בית ספר שדה כפר עציון יערוך
במהלך חול המועד סוכות שורה
של פעילויות וטיולים ,בין היתר
יצאו מבית הספר סיורים מודרכים
בברכות שלמה ועיטם המקראית,
ארמון ההרדיון ,ארמון המלך דוד
בחורבת קייאפה ,מעיינות ובוסתנים
בוואדי פוכין ,טיול עששיות בדרך
האבות ,סולמות ומפלים בנחל אוג
ועוד .לפרטים 02-9935133 :או
באתר בית ספר שדה כפר עציון.
חפש את המטמון | כפר עציון
מדריכי בית ספר שדה כפר עציון יזמו
את משחק "חפש את המטמון בגוש
עציון" ,בו המשתתפים יקבלו כתבי חידה
בצירוף חוברת מקורות בנושא הגפן והיין וייצאו
למסע בזמן ובשטח .בזמן המשחק יעקבו
המשתתפים אחר גתות עתיקות ,כרמים ויקבים
חדשים ועתיקים .בכל תחנה אליה יגיעו יחכה
למשתתפים רמז אשר בעזרתו יצטרכו לגלות
מהו האירוע הקשור למקום ומהי התקופה בה
אירע .המשחק כולל פרסים.
הזנקה בכל שעה עגולה משעה  9:00עד שעה
11:00
שלישי – ראשון ,ט"ז – כ"א בתשרי 30 - 25
בספטמבר ,הזנקה בכל שעה עגולה בין
השעות .14:00 – 10:00
בתשלום .לפרטים02-9935133 :
אמת הביאר | אלעזר
טיול רטוב ומהנה באמת הביאר וסיור
במנהרה תת קרקעית שעומקה  12מטר
ואורכה  130מטר .כניסה לנקבה ,חזיון אור קולי
חדש במעבי האדמה המספר על בניית אמות
המים ,בריכת שכשוך ,מתנפחים ,ג'ימבורי,
אוהל אירוח ,פינות מנגל.
שלישי – ראשון ,ט"ז – כ"א בתשרי 30 - 25
בספטמבר ,בין השעות .17:30 – 9:00
בתשלום .לפרטים02-9935133 :
 62שנה למבצע "לולב" | מבוא ביתר
צעידה במסלול לוחמי הצנחנים .במלאת 62
שנים לפעולת הגמול החטיבתית הראשונה של
הצנחנים לכיבוש ופיצוץ משטרת חוסאן ומוצבי
הגבול ,נצא לסיור בדרך שצעדו בה לוחמי
פעולות התגמול .בסיום המסלול יתקיים טקס
זכרון באנדרטה לחללי חוסאן ולחללי הצנחנים
בכל פעולות התגמול.
יום ראשון ,כ"א בתשרי  30בספטמבר ,סיורים
יצאו בשעות.9:40 ,9:20 ,8:00 :
כניסה חופשית .לפרטים02-9935133 :
יש”ע שלנו 5

סוכות בבנימין
חבל בנימין ,הידוע גם בשם 'ארץ
גיבורי התנ"ך' ,מזמין משפחות
ומטיילים לטייל בחול המועד
סוכות ,בין מסלולים מרתקים
בטבע ,מעיינות צוננים ושפע
פעילויות מיוחדות לחג .טיולי
אופניים בסינגלים מטריפים,
סיורים עם שחקני רחוב ונגנים,
ביקור ביקבים וטעימות יין ,טיולי
ריינג'רים ,פסטיבל כליזמרים ועוד.
לכל הפרטים ועדכונים -
"תיירות חבל בנימין" ,בטלפון
 02-5477754ובאתר:
www.gobinyamin.org.il
מרכז המבקרים "נחלת בנימין" | יקב
פסגות
מרכז המבקרים נחלת בנימין שביקב פסגות
מזמין את הקהל הרחב לפעילות משפחתית
ייחודית .הפעילות כוללת סיורים מודרכים ,צפייה
במיצגים שבמרכז המבקרים ,הסבר על תהליך
ייצור היין החל משלב נטיעת הכרמים דרך
הבציר ועד לשלב הייצור והבקבוק .רק בסוכות
 טעימת יין תוצרת יקב פסגות בחינם.שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
בתשלום .לפרטים02-9979333 :
פסטיבל כליזמרים | חאן טלמון
פסטיבל כלייזמרים מיוחד בחאן טלמון שבכניסה
ליישוב טלמון .בפסטיבל יהיו שחקני רחוב
בדמויות תנ"כיות ,נגני רחוב ,סדנאות מוזיקליות,
דוכני אומנות ומידע על האיזור .בשעה 17:00
יתקיים מופע כליזמרים מרכזי עם חיליק פרנק
והכליזמרים הירושלמים .פסטיבל המשלב
מוזיקה איכותית ותיירות מקומית ומתאים לכל
המשפחה.
רביעי ,י"ז בתשרי  26בספטמבר ,החל מהשעה
.15:00
כניסה חופשית.
חדר בריחה בנימין-טק | שער בנימין
חדר הבריחה בשער בנימין הוא מעבדה של
פרופסור אשר יש לו המון המצאות ורעיונות
אבל את הרעיון הטוב מכולם הוא מפתח עכשיו.
יש לכם שעה בלבד להיות עם הפרופסור
במעבדה שלו ולעזור לו להפוך את הרעיון למוצר
שיכול לעזור לאנשים .החדר עשיר באפקטים
טכנולוגיים ,סרטונים ,סאונד ותאורה.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות  ,10:00 – 9:00ובראשון
ושישי ,י"ט וכ"א בתשרי  28ו 30-בספטמבר ,בין
השעות .15:00 – 9:00
בתשלום .בתיאום מראש052-5666405 :
 6יש”ע שלנו

אלפא לסולת | נווה ארז
אתר "ארץ חיטה" שליד טחנת הקמח
"אלפא לסולת" פתוח למבקרים ,שם נקבל
הסבר על המקום ממנו הביאו קורבנות תבואה
לבית המקדש .נכין פיתות בטאבון ,נהנה ממטע
הרימונים ונקטוף ונהנה מלהקות השרקרקים
שמבקרות במקום.
בימי חול המועד ,בין השעות .19:00 – 16:00

ילדים מחופשים בשילה הקדומה
בתשלום .בתיאום מראש050-4980058 :
מדענים בכרם המחקרי | צומת קידה
מרכז מחקר ופיתוח (מו“פ) יו”ש ובקעת
הירדן בשיתוף משרד המדע מזמינים אתכם
לחגיגה מדעית בכרם המחקרי הנמצא בכרמי
שילה .סדנאות אטרקטיביות המשלבות למידה,
הפעלות ,כיף וחוויה .הופעת קוסמי מדע ,תחנה
מטאורולוגית ,הכנת מודל ענן ,מיקרוסקופים
בשטח ומכשור טכנולוגי מתקדם.
חמישי ,י"ח בתשרי  27בספטמבר ,בין השעות
 .16:00 – 10:30כניסה חופשית.

טיולי ריינג'רים בכפר אדומים

טיולי ריינג'רים | צומת כפר אדומים
טיול ברכיבה עצמית בריינג'ר או טיול ג'יפים
בנוף מדברי .הטיולים כוללים תצפיות מטורפות
על ים המלח וחציית בני ישראל את עבר הירדן,
בורות מים מהתקופה החשמונאית ,הר העזאזל
המקראי ,ועוד .הטיולים משלבים עצירות
והסברים ומהווים חוויה משפחתית מיוחדת שלא
תשכחו הרבה זמן.
בימי חול המועד ,בין השעות .20:00 – 9:00
בתשלום .בתיאום מראש02-5355351 :
אתר שילה הקדומה | שילה
פעילות חווייתית ומרתקת לכל המשפחה
בעיר המשכן ,הכולל שילוב ייחודי של כיף ותוכן
בניחוח תנ״כי .הפעילות כוללת מגוון רחב של
פעילויות ,המתאימות לבילוי משפחתי של יום
שלם :תחנות הדרכה מרתקות בליווי שחקני
רחוב ונגנים ,מתחם סדנאות ,מיצג מולטימדיה
במגדל הרואה ,פעילות בחרסים ועוד.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות  .18:00 – 9:00הצגה
לכל המשפחה כל שעה עגולה.
בתשלום .לפרטים02-5789111 :
חוות עמק איילון | מבוא חורון
אפיית פיתות על טאבון ,סיור בתחנת הצאן
והחליבה ,מעגל תופים ופיינטבול .בנוסף ,שדרת
מתנפחי ענק ,שולחנות משחק ,פינות ליטוף
וג'ימבורי לקטנטנים.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .18:00 – 9:00
בתשלום .לפרטים08-9470898 :
החצר התימנית | כוכב יעקב
בית מלאכה וגלריה ,אשר משמר את הצורפות
התימנית ואת מסורת יהודי תימן .צוות החצר
מארח את מבקריו במטעמים לבוש ושירה
כמיטב המסורת התימנית ,סרטון בלעדי המספר
את סיפורה של יהדות תימן ,חידון משעשע נושא
פרסים ,תערוכת פרטי אומנות עתיקים מתימן
וגלריית תכשיטים .ניתן לשלב ארוחות תימניות
שירותי הסעדה בכשרות למהדרין.
בתשלום .בתיאום מראש052-2209505 :

מענית  -אמנות בזכוכית | קידה
בואו לחתוך ולשבור זכוכיות וליצור בעצמכם כלים
ותכשיטים משמחים לחג במגוון סדנאות יצירה
בזכוכית חמה בשיטה ייחודית לזוגות ,קבוצות
ומשפחות .חדש בתשלום  -הדגמת ניפוח זכוכית
באש חיה ,כל יום בשעות .16:00 ,11:00
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 9:30
כניסה חופשית לגלריה ,סדנאות בתשלום.
בתיאום מראש052-3767091 :
הפנינג סיום מרתון התנ"ך | שילה
הקדומה
בסיום מרתון התנ"ך יתקיים הפנינג שמשלב
פעילויות ספורטיביות והיסטוריה במיטבה :קבלת
פנים למסיימי המרתון בשער הסיום העתיק,
מוזיקה ,דוכני מכירה של מוצרי ספורט ,הפעלות
ספורטיביות ,ביתן זהירות בדרכים עם סימולטור
נהגים חווייתי ,קפיטריה ממוזגת.
שישי ,י"ט בתשרי  28בספטמבר ,בין השעות
.12:00 – 7:00
הכניסה חופשית .לפרטים03-9016214 :
הכוורת | בית חורון
במרכז המבקרים נחשף המבקר לעולמה
המרתק של דבורת הדבש ,ומקבל הצצה נדירה
לתהליך גידול הדבורים ,מבנה הכוורת ,ציוד
הדבוראי ,חדר הרדייה ותהליך רדיית הדבש.

סוכות
בואו לחגוג סוכות בקעת הירדן –
המזרח הקרוב של ישראל .בואו
לטייל במסלולים ובאירועים.

הפנינג קליטה בחמרה | חמרה
מושב חמרה מזמין אתכם לאירוע קליטה ,הכולל
מתחם אירוח בדואי עם סאדג' קפה ותמרי
מתוקים ,הכנת עציצים מחומרים ממחוזרים ,פינות
יצירה ,טרקטור ועגלה ועוד הפתעות .כמובן ,מידע
ופרטים על תהליך הקליטה ורכישת הנחלה הסבר
גיאוגרפי ,כלכלי ועל ההזדמנויות בבקעת הירדן.
חמישי ,י"ח בתשרי  27בספטמבר ,בין השעות
.17:00 – 10:00
כניסה חופשית .לפרטים02-9941112 :
בעקבות שמן הארגן | נתיב הגדוד
סיור בישוב ובמשק החקלאי לייצור המסורתי
והייחודי של שמן הארגן ,סקירה על החקלאות
באזור ,סקירה על התמרים ,על ההתמודדויות
כיום והקשיים ,על ההקמה של הישוב ועוד .סיור
מעשיר ומעניין.
בתיאום מראש054-2326116 :

מרתון התנ''ך
הפעילות מלווה בסדנאות ויצירות ,הכנת נרות
מדונג ,אפיית פיתות ועוד .שי קטן ומתוק לכל
מבקר.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בשעות .15:00 ,13:00 ,11:00 ,9:00
בתשלום .בתיאום מראש02-5458856 :
סבונטו | כוכב השחר
ביקור חווייתי המגלה את הסודות הכמוסים של
הסבון הטבעי ומפגש מרגש עם סיפור הקמתו
של המפעל ,חגיגה של ריחות ,צמחים ושמנים
משובחים .סיור מודרך במפעל בו תשמעו איך
סבון נולד ,תריחו ,תטעמו ותחושו את המרכיבים
המשובחים של הסבון .ניתן גם לבקר ולטבול
במים בבריכת הכרמים הסמוכה.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 9:00
הכניסה חופשית .בתיאום02-5409030 :

יקבי שילה | א.ת שילה
יקב שילה הוקם בשנת  2005בסמוך ליישוב
שילה ,ומייצר כ 40,000-בקבוקים בשנה,
הנמכרים בין השאר בישראל ,בארה"ב ובדרום
אמריקה .סיור וטעימות יין ביקב שילה הממוקם
סמוך לכרמים של עמק שילה.
בימי חול המועד ,בין השעות .17:00 – 9:00
בתשלום .בתיאום מראש050-3422268 :
פתיל תכלת | כפר אדומים
סיור חוויתי בעקבות ייצור פתיל התכלת לציצית.
הדגמת צביעה עם תכלת אמיתי המופק
מהחילזון ,סרט הסבר ומכונות עיבוד הצמר
לחוטי ציצית.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,סיורים יתקיימו בשעות,10:00 :
.14:00 ,12:00
בתיאום מראש052-8788183 :

בבקעת הירדן
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.
שלישי  -רביעי ,ט"ז  -י"ז בתשרי  26 - 25בספטמבר,
בין השעות .17:00 – 10:00
בתשלום .לפרטים052-7203051 :
סיורים באזור יריחו
ביום רביעי ,י"ז בתשרי  26בספטמבר,
יצא סיור לגלגל המקראית ,כולל ביקור
במעברות הירדן ועתיקות בית חגלה .ביום
חמישי ,י"ח בתשרי  27בספטמבר ,יתקיימו
סיורים בבתי הכנסת שלום על ישראל ונערן,
בארמונות החשמונאים ומערות הקבורה של
הכהנים מבית שני.
בתשלום .לפרטים והרשמה052-8699300 :

קסם התמר
הושענא רבה ביריחו
כמידי שנה ,בליל הושענא רבה לומדים
תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו
ובבוקר מתפללים ביריחו .בני ישראל סבבו את
חומת יריחו הבצורה פעם אחת ביום במשך
שבוע ,כאשר בראשם הולכים שבעה 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.
במוצאי שבת ,אור לכ"א בתשרי  29בספטמבר,
משעה  22:00ליל שימורים בסוכה של בית חגלה עם
הרב שמעון בן-ציון וחגי בן-ארצי .בנץ החמה תתקיים
תפילת ותיקין בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו.
יוצאים ממושב נעמ"ה ב 5:00-בבוקר.
בתשלום .הרשמה מראש חובה052-8699300 :
יש”ע שלנו 7

בחברון

סוכות
שמחת בית השואבה המסורתית בחברון
שמחת החגים בעיר האבות והאימהות הפכה
למסורת בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם.
רבבות העולים לחברון זוכים לחוויה נפלאה של
התחברות לעיר האבות בשמחה אדירה ,טיולים
וסיורים מרתקים באתרים מרוממים ומרשימים,
יחד עם רבבות אלפי ישראל מכל העדות והזרמים.

השנה בחג הסוכות יופיעו בחברון מיטב האמנים
החסידיים מכל הגוונים ,ביניהם :חיים ישראל ,ליפא
שמעלצער ,אהרן רזאל ,בארי וובר ,הקינדרלאך,
אלישע בירנבאום ויוני אליאב .בנוסף ,מצפה לקהל
תכנית עשירה ומגוונת ,הכוללת נסיעה ברכבי
ספארי מיוחדים שיעלו לתל חברון הקדומה ,אתר
הפועל במסגרת רשות הטבע והגנים ,שם יעבירו

שמחת בית השואבה בחברון

חברון
היישוב היהודי

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

HEBRON

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron
اﻟﺬﻛﺮى اﳋﻤﺴﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ

הפעילות
לא עלות
ל

מתעוררת לח םי
בסוכות 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!

ימים ג׳  -ה׳ חול המועד סוכות
תצפית על מערת המכפלה • הפקת שמן ומיץ ענבים • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות • שחקני רחוב • אפיית פיתות

מינהלת
מוניציפלית

חברון

וזה לא הכל

בבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

חוויה של טיול עם מדרשת חברון
סיורים מודרכים ללא תשלום על ידי מדרשת חברון
בימים ג׳  -ה׳ חול המועד סוכות

hebron.org.il

סיורי המדרשה
יוצאים ממערת המכפלה
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מרכז המבקרים
ומיצג רב חושי

כל המידע באתר

ש

מדריכים סיורים מרתקים בחומות העיר הקדומה,
בבתים היהודיים העתיקים ובמקוואות הטהרה
המפוארים מימי הבית השני שהתגלו במרומי התל.
השנה נוספה גם אטרקציה נוספת – ציורי קיר
מרהיבים באתר חפירות תל חברון ,הממחישים את
חיי האבות ואת ההיסטוריה של עם ישראל בימי קדם
בבירת יהודה .לילדים מחכות הפתעות נוספות –
הפעלות ,משחקים ,רכיבה על חמורים ועוד .המיצג
האור קולי המיוחד "לגעת בנצח" במוזיאון חברון
במרכז המבקרים בבית הדסה יפתח את שעריו
לרווחה ויעניק למבקרים חוויה מיוחדת.
בשנים הקודמות בילו העולים לחברון זמן לא קצר
בהמתנה לתנועה הנכנסת לעיר והיוצאת ממנה.
הדבר כמובן לא נעלם מאנשי היישוב היהודי
בחברון המארגנים מיד שנה את האירועים במערת
המכפלה ,והם השקיעו מאמצים כבירים בהרחבת

הדרכים ובשיפורם יחד עם משרדי הממשלה –
משרד התחבורה ומשרד הדתות ,ויחד עם רשויות
הצבא האחראיות במקום .ואכן ,המאמצים נשאו
פרי ,והשנה ,לאחר עבודה מאומצת ,יוכלו בעזרת ה'
רבבות העולים לחברון לנסוע בנוחות בכביש החדש
והנוח שנסלל למערת המכפלה .בנוסף ,יש לציין כי
בשנה האחרונה נוספו יותר ויותר קווי אוטובוס ישירים
למערת המכפלה של חברת "אגד תעבורה" וכך
מספרי העולים לחברון גדלים בקצב מהיר.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי  27 - 25בספטמבר.
האירוע המרכזי יתקיים ביום רביעי.
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

עליה המונית ותפילת חג
ט״ז  -י״ז תשרי 25-26.9

בסוכות
יש שחר

בחברון

א
ופלםת יצחק
ו
ח

צינור מ .פלדמן

יום רביעי ב׳ חוה״מ י״ז תשרי  14:00 •26.9שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי
ליפא שמעלצר חיים ישראל אהרן רזאל בערי וובר
אליאב
סיני תור אלישע בירנבאום מאסטרו יוני
ותזמורתו
במופע חדש!
במופע מיוחד
עך
רל
ַ
ינד
ֶ
ק
ִ
מהאלבום החדש ׳סבבה׳

שמחים

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון | הפעלות לילדים
6:00

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד

רביעי 6:00

ה־לָ ְך׃
ואזַ ְמ ָּר ּֽ
ָא ִש ָׁירה ֲ

ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק

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 ( )₪ 5מגיל  5ומעלה.

הפקה :אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

מינהלת
מוניציפלית

חברון

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

שידור חי

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

מוקד הזמנת הסעות ארצי www.2hebron.co.il | 029965333
הסעות מירושלים ללא צורך בהרשמה
אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו  - 201חוה״מ ימים ג׳ ,ד׳
ירושלים בנייני האומה 16:00 - 9:00 :מחברון22:00 - 11:00 :

16.20

₪

בלבד!
כרטיס הלוך ושוב

להשכרת דוכנים צרו קשר 052-3191902 :יצחק

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
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סוכות בשומרון
תיירות שומרון מזמינה את
הציבור למגוון טיולים מודרכים
במסלולים מרהיבים בכל רחבי
השומרון .חוות חקלאיות ,יקבים,
טיולי סוסים ,אומגה ,פיינטבול,
קיר טיפוס ,קארטינג ,מסעדות
ובתי קפה ,צימרים ,מרכזי
מבקרים ,גן סיפורי התנ"ך ועוד.
לפרטים :אתר תיירות שומרון,
בפייסבוק "תיירות שומרון"
ובטלפון1-700-700-106 :

המרפסת של המדינה
הפנינג צפון השומרון לזכר רחבעם
זאבי | טל מנשה
מופע מרכזי ,הפעלות ,יצירות אתגרי,
אופניים ,חדרי בריחה בטבע ,סיורים ,מתנפחים
ועוד .ההפנינג יתקיים בבית הספר "טללי
אורות" שביישוב .ניתן לטייל ביער אגדות
הילדים וביער ריחן הסמוכים.
שלישי ,ט"ז בתשרי  25בספטמבר ,בין השעות
.19:00 – 14:00
כניסה חופשית.
"חיים שכאלה" להורדוס | גן לאומי
שומרון (סבסטיה)
גן לאומי שומרון מתעורר לחיים ומזמין
את המבקרים לחוות את 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:
 12:00 10:30ו .14:00-במקום יועברו סדנת
קרמיקה לילדים.
רביעי – חמישי ,י"ז  -י"ח בתשרי 27 - 26
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 10:00
הכניסה חופשית .לפרטים09-9539222 :
שחקנים ועפיפונים בהר גריזים | גן לאומי הר
גריזים
עליה לרגל להר גריזים עם שלל דמויות
מקראיות ,בגילום שחקני תיאטרון 'מקום' .בין
ברכה לקללה ,שכבות הזמן ונופי בראשית
 נפגוש כהן שומרוני ששכח את שאבד לו. 10יש”ע שלנו

גן לאומי שומרון
יותם מחבק העצים ,ממשיל המשלים וסנבלט
שחולם לבנות לו בית מקדש.
שלישי – רביעי ,ט"ז  -י"ז בתשרי 26 - 25
בספטמבר ,הצגות יתקיימו בשעות11:00 :
ו ,13:30-סיורים מודרכים יצאו בשעות,10:30 :
 12:00ו.15:00-
עלות כניסה לאתר בלבד .לפרטים*3639 :
המרפסת של המדינה | פדואל
פסטיבל "המרפסת של המדינה" ה 8-יתקיים
השנה  3ימים במרפסת הכי מפורסמת במדינה.
במקום יופעלו נקודת מידע ,סיורי רשות הטבע
והגנים בכל שעה עגולה ,משקפות נוף לשימוש
חופשי ודוכנים .סוכה כשרה במקום .ביום
רביעי  -בתים פתוחים ומופע ייחודי של להקת
"כיפה לייב".
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
הכניסה חופשית.
יין ומערות על הר כביר | יקב כביר
על הר כביר באחד היקבים עטורי הפרסים
בשומרון ,המטיילים מוזמנים לטעום יינות
עטורי פרסים ,לשמוע מהמומחים כיצד מכינים
את היין ,לסייר במתחם מערת היינות החדש
של היקב ,לצפות בסרט על הכנת היין ולצאת
לטיול ג'יפים משפחתיים על הר כביר.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
כניסה חופשית.

עפיפונים בהר גריזים

פארק קנה | נופים
נחל קנה במסלול חדש שנפרץ בחודש האחרון
 סיורים מודרכים מפארק קנה .הסיוריםיוצאים מנופים בכל שעה עגולה ויחזרו לקרני
שומרון .שאטלים יחזירו את המטיילים לתחילת
המסלול בכל סיום סיור.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .15:00 – 10:00
הכניסה חופשית.
משחק ניווט | שבי שומרון
"מנווטים ועושים היסטוריה"  -משחק ניווט
אטרקטיבי לכל המשפחה ברחבי היישוב שבי
שומרון .משך הפעילות בין שעה לשעתיים.
רביעי – חמישי ,י"ז  -י"ח בתשרי 27 - 26
בספטמבר ,בין השעות .17:00 – 11:00
בתשלום .לפרטיםwww.midshomron. :
org.il

יקב כביר

סוכות בקדומים
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 .לפרטים052-6826223 :

פארק הצנירים

חוות קדומים

מועצה אזורית מטה בנימין
Land of Biblical Heroes

תיירות חבל בנימין
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סוכות בים המלח
קיאקים בים המלח

שמורת עינות צוקים

מועצה אזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להגיע לחוות,
לטעום ,לצוף ,לטייל ,ללון ,להתפנק והכי חשוב  -ליהנות ולנפוש
באחד האזורים היפים בארץ ,באגן הטבעי של ים המלח במרחק
נסיעה של חצי שעה בלבד מירושלים! למידע נוסף על כל אתרי
התיירות באזורwww.dead-sea.org.il/tourism :
שייט וקיאקים בים המלח | צפון ים המלח
השנה נחגוג בחתירה בקיאקים בים המלח
ונגיע למקומות שאפשר להגיע אליהם רק דרך
המים .נמרח בבוץ בריא ישר מהאדמה ,נרחץ
במים מתוקים בתוך הים המלוח נראה בולענים
ושאר תצורות מלח מדהימות בתוך הים.
בתשלום .בתיאום מראש050-8650705 :

טיול זריחת ירח | מצוקי דרגות
חווית מדבר אמתית בה נלך בשבילים לא
מוכרים בהם לא נפגוש אנשים כלל וכלל ,ונכין
ארוחת ערב צנועה על מדורות .הטיול ,בהדרכת
אסף הרשטיג ,יתחיל ויסתיים במצוקי דרגות.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר.
בתשלום .לפרטים054-4862624 :

השמורה החבויה | עיינות צוקים
סיור בשמורה החבויה שניצלה לאחרונה משריפה,
אשר מסתתרת בין מעיינות וצמחייה עשירה.
השמורה נפגעה לאחרונה בשריפה אך עדין
נשארו במקום פינות טבע נסתרות ועשירות.
נשמע את סיפורן של הנמלה האורגת וברקנית
האשל שחיות בנווה המדבר הגדול בישראל
ובשמורה הנמוכה בעולם .הסיור הראשון ייצא
למסלול הארוך אל הבריכות החדשות ,מומלץ
להקדים .בשמורה מקום מוצל לפיקניק
ובריכות לשכשוך במים.
בכל ימי חוה”מ ,סיורים ייצאו כל שעה עגולה בין
השעות .15:00 – 9:00
תשלום כניסה לאתר בלבד .לפרטים*3639 :
מסעדת הצ'אנס האחרון | צומת אלמוג
מסעדת הצ'אנס האחרון שוכנת
בדרך מים המלח לכיוון ירושלים ,אחרי
צומת אלמוג .בתפריט תמצאו חומוס ופלאפל
מתוצרת עצמית ,אורז מגלובה ,שקשוקה,
בשרים על האש ,בר סלטים מגוון ולאפה
ופיתות שאופים כאן מדי יום.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,מהשעה  8:00ועד אחרון הלקוחות.
בתשלום .לפרטים053-8094660 :

סוכות במעלה אדומים
בואו לחגוג סוכות במעלה אדומים
פסטיבל סוכות במעלה אדומים יתקיים בחוה"מ
סוכות ,בימים שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי
 27 - 25בספטמבר ,בסימן "ממלכת הדינוזאורים".
בפסטיבל יהיה דמויות מוכרות ממלכת
הדינוזאורים ,מתחם חפירות ארכיאולוגיות,
מייצגים ,מתנפחי דינוזאורים ,פעילות בסימן
ממלכת הדינוזאורים ועוד.
ביום הראשון לפסטיבל ,יום שלישי ,ט"ז בתשרי 25
בספטמבר ,שיתקיים בהיכל התרבות ,תוצב סוכת
ענק ברחבה החיצונית ,עם שלל הופעות .בבוקר
יהיה מופע של אומן ילדים ובערב הופעה מדהימה
של הזמר אבי טולדנו.
ביום השני לפסטיבל ,יום רביעי ,י"ז בתשרי 26
בספטמבר ,בפארק "שמיר" על שפת האגם
תתקיים פעילות יום החל משעה  ,13:00הכוללת
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סדנאות יצירה ,מתנפחים ,מופע של אומן ילדים
ומופע ערב של עדן בן זקן.
ביום השלישי לפסטיבל ,יום חמישי ,י"ח בתשרי 27
בספטמבר ,בפארק "שמיר" על שפת האגם יתקיימו
מגוון הצגות ילדים במתחמים שונים בשטח האגם,
סדנאות יצירה באותו נושא ,מתנפחים ,בצהרים
מופע של אומן ילדים ומופע ערב מרכזי של הזמר
שלומי שבת.
הפארק יעוצב בסגנון ממלכת הדינוזאורים ולאורך
כל היום יתקיימו סדנאות יצירה והפעלות ,דמויות
שטח ,הופעה של אומנים מקומיים ,מתחם חפירות
ארכיאולוגיות ,מייצגים ,מתנפחי דינוזאורים ועוד.
לצורך הגעה לפסטיבל באגם תעמיד העירייה
לרשות התושבים מערך של הסעות חינם לאורך
כל היום ,שיצאו כל חצי שעה מרחבת חניית בית
העירייה ,לאורך מסלול כביש הטבעת הפנימית

פסטיבל בפארק שמיר
לאגם ובחזרה .ההסעות יקיימו נסיעות משעה
 .23:00 - 11:00מתחם חנייה מסודר יחכה לבאים
במקום.

בקרני שומרון

סוכות
פסטיבל בנחל | פארק קשת יונתן
בין השעות  14:00 - 10:00הפנינג
רחוב :כליזמרים ,מתנפחים ,דוכנים
משחקים לכל המשפחה ,במות מופעים,
הצגות ,פנטומימה ,ספורט אתגרי לכל
המשפחה ,איפור ,דוכני מזון ,ליצנים,
קרקס רחוב ,פינת חי ,פינות יצירה .בשעה
 20:00מופע של רמי קליינשטיין.
שלישי ,ט"ז בתשרי  25בספטמבר.
כניסה חופשית .לפרטים09-7920201 :

ניווט והפנינג בנחל | פארק קשת
יונתן
החל מהשעה  10:00משחק ניווט לכל
המשפחות ,תחרות נושאת פרסים ,חידות
ובריחת מוחות לכל המשפחה .בשעה
 16:30הצגת הילדים "קורצ'אק  -עשר
קופסאות גפרורים" .בשעה  20:00מופע
סטנדאפ לנוער וצעירים של דניאל כהן ויוסי
פנסו .בשעה  23:00מרתון סרטים לנוער.
שלישי ,י"ז בתשרי  26בספטמבר.
כניסה חופשית .לפרטים09-7920201 :

פארק קשת יונתן

סיפורי התנ"ך
מתעוררים לחיים

משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לפארק סיפורי התנ"ך.
דגמים מונפשים ,מיצגים חדשניים ,שלל פעילויות בחוויה קסומה לכל המשפחה
ופסטיבלים רבים ברחבי הארץ.

חול המועד

בפארק קצרין

סוכות העתיקה

23-28
בספטמבר

חפשו ברשת ׳פארק סיפורי התנ"ך׳

הכניסה חינם .מהרו להירשם!

*הסעות מחניוני הארוע לפארק יועמדו לרשות המבקרים
לאורך כל שעות הפעילות .חל איסור על הכנסת כלי נשק,
בקבוקי זכוכית ,אופניים ,קורקינטים ובעלי חיים.
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סוכות באריאל
פסטיבל אקסטרים

פסטיבל אקסטרים
פסטיבל אקסטרים | אריאל
בחול המועד סוכות באריאל מגשימים
חלומות ,בחגיגת אקסטרים לכל
הגילאים ,עם מתקני גובה ואתגר מהמרשימים
ביותר בישראל .במתחם המיוחד תוכלו
להתרגש ולהתמודד עם פחדים ,להתנסות
באומגה הגבוהה בישראל  -מבניין בן 9
קומות ,לגלוש ממרפסת סנפלינג שקופה
ממנוף בגובה  50מטרים ,להיתלות על מגדל
עץ שנישא לגובה רב ,לטפס על קיר טיפוס
בדרגות קושי שונות ולהתנדנד בנדנדת סווינג

סוכות
סוכות בחולות של גוש קטיף
לכבוד חול המועד ,מרכז קטיף מזמין
אתכם ליום שכולו חולות וחוויות .סיור
במרכז המבקרים ,סדנאות יצירה ,סיור לכל
המשפחה ברכב ספארי בשמורת הדיונות ,פינת
ליטוף "קטיפארי" והשנה לראשונה :מופע חול
ופיסול בחול.
הפעילות מותאמת למשפחה רב גילאית.
הילדים הצעירים יכירו את סיפור גוש קטיף דרך
ההפעלות במתחם החול וסרטים ,המבוגרים
והנוער יוכלו בינתיים להיכנס לסיור המרגש
במרכז המבקרים וכל המשפחה תוכל לצאת
ביחד לסיור ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
"מרכז קטיף" מרכז המבקרים בניצן מפגיש
את הבאים בשעריו בחוויה מרגשת ועוצמתית
של סיפור ההתיישבות בגוש קטיף .מסלול
הביקור במרכז המבקרים מתפרש על פני
 6מרחבים המשלבים סרטונים ,תערוכת
צילומים ומייצגים אשר ביחד יוצרים את
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ענקית .גם הקטנטנים ייהנו במתחם הפינגווין,
אומגת ילדים ,באנג'י טרמפולינה ,מתחם
לבניית לגו ענק והפתעות נוספות.
במהלך כל היום ,בין פעילות אקסטרים כזו
או אחרת ,יתקיימו מגוון מופעי תרבות לכל
המשפחה הכוללים :הופעות מוסיקה ,מחול
ותיאטרון ,מופעי קרקס ותיאטרון אווירי ופינת
סדנאות יצירה לילדים.
שלישי – חמישי ,ט"ז  -י"ח בתשרי 27 - 25
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
הכניסה חופשית .לפרטים052-8599122 :

גן סיפורי התנ"ך והמשכן | אריאל
ביקור מודרך בתעתיק המשכן וגן
סיפורי התנ"ך הצמוד למלון אשל השומרון
באריאל בשעות הערב .ביקור הכולל את
תעתיק המשכן היחידי בארץ הכולל מיצג אור
ותנועה – חוויה אמתית של סיור למודי וערכי.
גם בגדי הכהן הגדול ישתתפו הפעם בחגיגה.
סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ המותאם
לכל המשפחה.
בהרשמה מראש .לפרטים03-9366841 :
מלון אשל השומרון | אריאל
מלון אשל השומרון פותח את שעריו
למטיילים בקבוצות בשומרון בחול המועד
סוכות .במלון סוכת נצח נחלים וקבוצות
מטיילים מוזמנות להזמין ארוחות בהתאם.
בהרשמה מראש .לפרטים03-9366841 :

בגוש קטיף
פסטיבל החול במרכז קטיף
הפסיפס המיוחד שנקרא גוש קטיף .המבקרים
במרכז מודרכים על ידי מדריכים תושבי
גוש קטיף שמעבירים את החוויה מתובלת
בסיפורים אישים.

שלישי – רביעי ,ט"ז  -י"ז בתשרי 26 - 25
בספטמבר ,בין השעות .16:00 – 10:00
בתשלום .לפרטים077-4324101 :

השירה הפנימית

המשך דבר תורה מעמוד השער

(א) ַה ֲאזִ ינּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵּב ָרה וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי
ִפי :וכן ראינו בדברים פרק ל (יט) ַה ִעד ִֹתי ָבכֶ ם
ַהּיֹום ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ .לכאורה אין שום
השוואה בין השמים והארץ לבין עם ישראל
שהרי להם אין הבחירה חופשית.
השפת אמת מבאר זאת בפר' ניצבים .העדותי
בכם כו' פירש"י ז"ל כלום שינו שמים וארץ
מידתם כו' .ולכאורה מאי ראי' מהם שאין להם
בחירה .אך עכ"פ מובן כי מדרך הטבע להיות
נמשך כל דבר אחר הש"י וציויו .א"כ וודאי לא
נגרע האדם מזה {היינו שגם האדם נמשך אחרי
ציוויו של הקב"ה} רק שניתן לו בחירה יצ"ט
ויצה"ר .עכ"ל.
מסביר השפת אמת כי מעיקר נברא האדם כל
כולו להיות מחובר אל ה' מעצם טבעו ,אלא

שהיצר הטוב והיצר הרע יוצרים בו את הבחירה
ומאפילים על הצד הפנימי שבו.
המשנה במסכת יומא ָא ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן
טֹובים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲח ִמ ָּשׁה
ּגַ ְמלִ ֵיאלֹ ,לא ָהיּו יָ ִמים ִ
ּפּורים ומסביר הרע"ב
ָע ָׂשר ְּב ָאב ּוכְ יֹום ַהּכִ ִ
שהכוונה גם לנתינת לוחות שניות .ובכן מה
השמחה? אלא שלוחות שניות מלמדות על
השותפות בין עם ישראל לקב"ה את היכולת
של עם ישראל להכין להכשיר את החומר
כדי שיחול עליו כתב ה' וממילא זה מלמד על
ישראל שיכול לחזור למיטבו ולטבעו בעבודת
ה' ובחיבור לתורה ומצוותיה ,הדבר הזה מלמד
גם על יום הכיפורים .הציווי להתענות ביום
הכיפורים אינו בא להרחיק אותנו מטבעיותם
של החיים ,אלא לחשוף את היסוד העליון

של עצמיותם – להתרומם אל החירות ,ומתוך
כך לחזור אל החיים בטבעיותם מבלי ההכרח
להיות חוטא.
ההכרה והתחושה שלנו במוצאי יום הכיפורים
על כוחות החיים שלנו על העלאת החומר שבנו
להיות מחובר אל הקודש ,וממילא שרים את
התורה בתור שירה בעניין של שייכות.
דבר זה מביא אותנו בסופו של דבר אל חג
הסוכות יום שמחתינו ,יום שמחתינו במובן
שכולנו יכולים להיות בצילא דמהמנותא עם
הגוף וכוחותיו מעצם היותו קשור אל הקודש.

חדש!

 25ש״ח
״ח דמי

5+ש

משלוח

יוצאים לטייל
עם מסלוליוש
לאור הביקוש הרב ל'מעיינוש' – מדריך למטייל במעיינות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
מוציאה מועצת יש"ע ,יחד עם תנועת 'אמנה' ובית ספר שדה עפרה,
ספר חדש – 'מסלוליוש' – מדריך מסלולים באזור.
לאחר חודשים רבים של הכנה ודקדוק אנו עומדים בימים אלה לקראת הדפסת המהדורה הראשונה
של המדריך .מדריך זה ,יחד עם ׳מעינוש׳  -מדריך המעיינות ,הם כלי בידיו של המטייל בדרכו לחקור
את פינות החמד באזור מרהיב זה.
מומלץ לצאת לטייל איתם יחד עם המדריך החשוב ביותר של האזור – התנ"ך.

רכישת שני מדריכי הטיולים זמינה כעת באתר
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

פגישה תרבותית בשבוע שעבר התקיימה הרמת
כוסית של מועצת יש’’ע יחד עם שרת התרבות
והספורט מירי רגב במועצה המקומית אלקנה.
ראש המועצה המקומית אלקנה אסף מינצר
ויו’’ר מועצת יש’’ע חננאל דורני אירחו את השרה
רגב וצוות המשרד לדיון על פרוייקטים בתרבות
ובספורט בכל האזור והרמת כוסית לשנה
החדשה עם ראשי הרשויות .במפגש השתתפו
מ.מ מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני וראשי
הרשויות אבי רואה מבנימין ,אריה כהן ממגילות
ים המלח ,אלי שבירו מאריאל ,שי אלון מבית
אל ,שלמה ללוש ממעלה אפרים ,שלומי לנגר
מאורנית ,מלאכי לוינגר מקרית ארבע-חברון
 . 1שרת התרבות והספורט מירי רגב“ :בשלוש
השנים האחרונות פעלנו רבות כדי להעביר
תקציבי תרבות וספורט גם לגליל ולנגב וגם
ליהודה ושומרון .כך צריך להיות .אנחנו צריכים
להמשיך לעשות כמה שיותר פעילויות תרבות.
אני מאחלת לכל תושבי ההתיישבות שנה טובה
ומאושרת” .יו’’ר מועצת יש’’ע חננאל דורני:
“ עשית מהפכה בתחום התרבות והספורט
והשקעת את כספי המשרד גם בפריפריות של
מדינת ישראל  -בגליל ,בנגב וביהודה ושומרון.
זאת ברכה גדולה לתושבי וילדי ישראל .אנחנו
מברכים אותך השרה רגב ואת כל צוות משרדך
על כל התמיכה שהיא נותנת”.
מסורת פיקודית
השבוע נערך המפגש המסורתי של הרמת
כוסית וסיכום שנה של מפקדי פיקוד מרכז
וההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
באירוח מפקד פיקוד המרכז אלוף נדב פדן וסגל

הפיקוד הבכיר .בפגישה נכחו מפקדי אוגדות
ומחטים מהגזרה יחד עם מפקדי מג"ב ,כוחות
ביטחון שונים ,קב"ט מועצת יש"ע שלמה וקנין
וראשי הרשויות . 2 .בשם ההתיישבות ברך
ראש העיר אריאל אלי שבירו  .האלוף פדן אמר,
בהקשר לפיגוע אשר התרחש בצומת גוש עציון
באותן שעות" :אני מאחל למשפחה ,ליישוב
אפרת ולהתיישבות כולה עוז וכח לעמוד גם
באירוע הזה .אנחנו בשנים של עשיה ושליחות
לביטחון ולבניין הארץ ".יו"ר מועצת יש"ע חננאל
דורני שנכח באירוע אמר" :העבודה המשותפת
שלנו עם כוחות הצבא באזור היא חשובה מאוד
לכלל האוכלוסיות באזור .שמירת הקשר ביננו
מפתחת צורת עבודה איכותית אשר משפרת
את הביטחון ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .בעת
זו ,אני רוצה לאחל שנה טובה לכל חיילי צה"ל
ומפקדיו אשר עושים לילות כימים לשמירה עם
ביטחוננו וביטחון ילדינו".
נפרדים מאבי בשבוע שעבר התקיים במועצה
האזורית מטה בנימין טקס פרידה מראש
המועצה אבי רואה אשר עוזב את תפקידו לאחר
 11שנים .בערב נכחו מעל ל 400-משתתפים
ובהם עובדי המועצה שזכו להופעה של עודד
מנשה והזמר אביתר בנאי  . 3במהלך הטקס
הודה רואה לכלל הגורמים העובדים עם
המועצה“ :אנחנו מחויבים לשמור על מתח
עבודה נכון .אין לנו את הימים לבזבז .המשימה
היא משימה לא פשוטה ואנחנו סומכים עליכם
בוטחים בכם ויודעים שאתם עושים עבודה
טובה .המשימה היא משימת ההתיישבות בחבל
בנימין ורוח בנימין גם יוצאת מחוצה לה .תחל
שנה וברכותיה”.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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מפיצים תורה מאות מתושבי גוש עציון התאספו
בבית המדרש של ישיבת ההסדר ‘תורה בציון’
באפרת לערב התעוררות והכנה רוחנית ליום
הכיפורים .את ההרצאה המרכזית ,שעסקה
בדרכים רוחניות להסתכל אל הפנימיות ולעשות
חשבון נפש בתוך עומס החיים החומרי ,העביר
הרב חגי לונדין מרצה בארגון ‘קהלים’ .עם סיום
ההרצאה מיהר הרב לונדין לנסוע ליישוב קרני
שומרון שם העביר הרצאה נוספת למאות
תושבי השומרון .בסיום הערב אמר הרב“ :נפלא
לראות את שתושבי יהודה ושומרון רואים
חשיבות גדולה בהכנה רוחנית לקראת יום כיפור
ומגיעים להרצאות” ,והוסיף כי בארגון קהלים
שמחים להגיע לקהילות מכל רחבי ההתיישבות
ומרגישים בהרצאות את החיבור והאווירה
המיוחדת שיש ביישובים . 4
חוסכים בחשמל המועצה המקומית בית אל
רישתה את חלק מגגות בתי הספר והמעונות
במועצה בגגות סולאריים ,כך שמעתה החשמל
שיופק למוסדות החינוך הללו יהיה סביבתי יותר
וחסכוני יותר .במועצה אמרו כי מדובר בפרויקט
שיחסוך כרבע מיליון ש”ח בשנה ,שיתועל
לרווחת התושבים ולצרכים אחרים .ראש
המועצה שי אלון אמר כי המגמה היא להפוך
את כל מוסדות הציבור בבית אל לירוקים“ :זה
סביבתי יותר ומדובר בחסכון כספי אדיר ,אנחנו
שמחים להיות אחת המועצות החלוצות בתחום
בארץ בכלל וביהודה ושומרון בפרט” . 5
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