ניסן תשע"ט

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

חג פסח כשר ושמח!
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למי למצביעים
המתנחלים

יש״עמדה

על המועד  -פסח

מצורף
הרב עופר אונגר
ר"מ בישיבת ההסדר שעלבים

מן המים משיתיהו

נ

מצורף

מוסף
תיירות

זמניהשבת
זמני
השבת

פסח
תשע״ט

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:31
18:51
18:43

יציאה
19:50
19:52
19:52

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:46
18:49
18:42

יציאה
19:47
19:50
19:50

דבר כאן מעט דווקא על מי שלא
מדברים עליו בליל הסדר  -משה
רבנו .שמו של אדם ,כידוע ,מבטא את
מהותו ,והנה שמו של מנהיגם של ישראל,
אינו בא אלא כנקודת ציון לפעולת ההצלה
של בת פרעה – פעולת המשייה מן המים.
יתרה מכך ,בשל היותו פסיבי למעשה ,היה
צריך לקרותו “משוי” ולא “משה”.
במדרש בשמות רבה ,נכתב כי שלושה
בריות קדמו את העולם :המים ,הרוח
והאש .המים הרו וילדו אפלה ,האש הרה
וילדה אור והרוח ילדה חכמה .המהר”ל
כותב שהמים מבטאים את חוסר הצורה,
הספק והטשטוש ,שכידוע ,המים מעגלים
ומוחקים כל צורה .על כן מתאר המדרש כי

יצא לאור

המים הולידו את האפלה דווקא .את חוסר
הידיעה .באחד מספרי הרמח”ל מובא כי
אוניה היא מלשון “אני” ,שבכדי לעבור דרך
המים המטשטשים יש למצוא אצלנו את
ה”אני”.
בשעה שנולד משה רבנו נאמר“ :ותרא אותו
כי טוב הוא” ,ודורשת הגמרא על כך במסכת
סוטה“ :נתמלא הבית אורה” .את ההארה
הזו זיהתה גם בת פרעה ,את היכולת הזו
של מנהיגם של ישראל לצאת מההיעלם
אל הגלוי ,מהמקום חסר הצורה אל הצורה
המוגדרת ,מהאפילה אל האור.
פעולה מופלאה זו עומדת במוקדו של ליל
הסדר בפרט ובעבודתו של כל יהודי בכלל.
כך נכתב בזוהר“ :ר’ אלעזר פתח ‘שאו מרום
המשך בעמוד 15

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח

603

שלנו

בס״ד

גמלים ונהנים
אטרקציות ופעילויות לילדים בסוסיא הקדומה.
עוד פרטים  -במוסף התיירות המצורף

למי מצביעים

המתנחלים?

בשבוע שעבר הלכנו לקלפיות הפזורות ברחבי הארץ כדי לממש את זכות הבחירה שלנו כאזרחים במדינת ישראל .גם
התושבים ביהודהׂ ,שומרון ובקעת הירדן שלשלו את מעטפות הבחירה שלהם לקלפיות המוצבות ביישובים .אלה נתוני
ההצבעה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בבחירות :2019

1.1%

0.5%

1.4%
1.8%

23%

1.9%
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן חיים
כיום כ 448,672-תושבים .מתוכם,
ישנם  238,152בעלי זכות בחירה
שמהווים  53.1%מהתושבים )בכל
המסקנה–
הארץ–.(70.6%
האוכלוסיה ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן היא מהצעירות בישראל.
• בכל מדינת ישראל ישנם
 6,339,446בעלי זכות בחירה .בעלי
זכות הבחירה ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן מהווים  7.08%מכלל בעלי זכות
הבחירה במדינת ישראל.
• ביהודה ושומרון יוצאים להצביע -
שיעור ההצבעה הארצי עומד על
 68.4%בעוד ששיעור ההצבעה
ביישובים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן עומד על .78.4%

4.9%

18.8%

8.4%
18.1%
8.6%
10.6%

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר לליכוד:

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר לכחול ולבן:

קידר 61.1%

סלעית 63.7%

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר לליכוד:

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר לכחול לבן:

מעלה אדומים
10,093
היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה
ביותר לש״ס:

גני מודיעין39.6%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה
ביותר לש״ס:

ביתר עלית
5,253

אורנית
2,120

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר לאיחוד הימין

יצהר 86.6%

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר לאיחוד הימין:

בית-אל
2,005

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר ימין החדש:

ראש צורים56.4%

מתתיהו 80.5%

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר לימין החדש:

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר ליהדות התורה:

אפרת
1,866

היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה
ביותר לזהות:

היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה
ביותר למפלגת העבודה:

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר למרצ:

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר לזהות:

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר למפלגת העבודה:

היישוב עם מספר המצביעים
הגבוה ביותר למרצ

בת עין 27.3%

מעלה אדומים
1,023

נערן 54.3%

מעלה אדומים
228

היישוב עם אחוז ההצבעה
הגבוה ביותר ליהדות התורה:

מודיעין עלית
18,008

מצפה שלם8%

הר הדר
123

אפריל 2019

מוסף
תיירות

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

פסח
תשע״ט

פסח

בהר חברון

עם בוא האביב ,הנוף
המדברי של חבל יתיר צבוע
בשלל צבעי פריחה מרהיבים,
שמחכים למטיילי פסח ,לצד שלל פעילויות לכל
המשפחה .פארק אקסטרים ,זחילה במנהרת מילוט ,משחקי
וידאו במערה קדומה ,חגיגת מים עם מתנפחים ואומגות
ועוד .לצד כל אלה המבקרים שיגיעו לחבל יתיר בחג הפסח
סוסיא הקדומה
יוכלו להנות גם מסיורי עששיות ,טיול אופניים ולרחוץ
במעיינות נוספים ,להצטרף לטיולים רגליים ברמות קושי מרכז מידע תיירות חבל יתיר:
 wwww.goyatir.co.ilאו 1599-57-57-58
שונות ברחבי החבל ועוד המון אטרקציות בחיק הטבע.

פסח

בהר חברון
סיור עששיות | סוסיא הקדומה

אקסטרים בסוסיא | סוסיא הקדומה
בחול המועד סוסיא מתעוררת לחיים עם סיורים
מודרכים ,פארק אקסטרים ,התנסות בחפירה
ארכיאולוגית ,פינת צילום מגנטים עם תלבושות
קדומות ,התנסות בתהליך הפקת שמן בבית
הבד ,חיזיון אור קולי ,זחילה במנהרת המילוט,
משחקי וידאו במערה קדומה ,מסע בעקבות
כתב חידה לכל המשפחה יצירה עם אבני
פסיפס ,איפור פנים ועוד פעילות רבות.
ראשון – שני ,ט"ז – י"ז בניסן  22 – 21באפריל ,בין
השעות .17:00 - 9:00
בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :

נרטבים ונהנים | מעיינות אדורה
מעיין שופע למרגלות היישוב אדורה ובאפיקו
של נחל גוברין עילי .במקום שתי בריכות ,אחת
מקורה והשניה פתוחה .מהמעיין יוצאות אמות
מים קדומות לכיוון בית גוברין .בתקופות קדומות
המעיין שימש כספק מים מרכזי של העיר
הרומית בית גוברין .המבקרים ייהנו ממתנפחי
מים ,אומגה ופינות פיקניק מוצלות.
ראשון – שני ,ט"ז – י"ז בניסן  22 – 21באפריל ,בין
השעות .17:00 - 9:00
הכניסה חופשית .לפרטים1599-57-57-58 :

סיור לילי מיוחד בסוסיא הקדומה ,במהלכו
המשתתפים יבקרו במערת הקבורה המרשימה,
במקווה טהרה עתיק ,יצפו בחזיון אור קולי
במערה החצובה ויסיימו אותו בבית הכנסת
העתיק בסוסיא.
ראשון ,ט"ז בניסן  21באפריל ,בין השעות 20:30
 .22:00בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :

סדנת שדאות | יער יתיר
בשעות הערב ,כשמתחיל להחשיך ,המשתתפים
יצאו לחוויית שדאות בה ילמדו את יסודות
הגששות וכיצד מתמצאים במרחב בשעות
הערביים .עם רדת החשכה יתנסו בהפקת אש
בדרכים קדומות וכשהלילה ירד תיערך תצפית
תחת כיפת השמיים והכוכבים .הסיור יצא ממרכז
סיור ולימוד סוסיא.
שני ,י"ז בניסן  22באפריל ,בין השעות - 18:00
.20:00
בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :

ותיקין בסמוע | סמוע
תפילת שחרית ותיקין חגיגית בבית כנסת בסמוע.
נפגש בכיכר הכניסה ליישוב עתניאל ומשם נסע
באוטובוס לבית הכנסת בסמוע לתפילת שחרית
של חול המועד ולהדרכה על המקום .יציאה

טיול אפניים | חוות טליה
מסלול משפחתי ומאתגר .המשתתפים ייצאו
לטייל בשביל החוות בליווי הדרכה על האזור.
תחילת המסלול בסמוך לחוות טליה וסיומו
ביישוב אביגיל .ניתן להשכיר אופניים בתשלום
במקום.
ראשון ,ט"ז בניסן  21באפריל ,בין השעות - 11:00
 .14:00בתשלום .לפרטים1599-57-57-58 :

פסח

אופניים באביגיל

הולי קקאו

מעיינות תלם אדורה
בשעה  6:00בבוקר חזרה משוערת עד השעה
 .8:30חובה להירשם מראש.
רביעי ,י"ט בניסן  24באפריל.
בתשלום .בתיאום מראש052-8983518 :

יקב דרימיה | סוסיה
מוזמנים לסיור וטעימות יין ביקב בוטיק איכותי-
ישראלי המייצר יינות מכרמי האיזור ,המשווקים
בארץ ובעולם ,ליקב סדרת יינות זניים –וסדרת
הפרימיום ְ -ס ָפר .טעימות יין בתשלום.
ראשון – שלישי ,ט"ז – י"ח בניסן  23 – 21באפריל,
בין השעות  .17:00 - 11:00לפרטים055- :
8824369

קטיף ביער יתיר | יער יתיר
סדנת קדרות וצביעה,
סדנת מלח ,טיול אופניים,
קטיף ברוקולי טרי ,טיולי
ג'יפים ,מתחם צ'ילאוט,
משחקי חץ וקשת ועוד.
ראשון – חמישי ,ט"ז – כ'
בניסן  25 – 21באפריל,
בין השעות - 10:00
 .16:00בתיאום מראש:
054-3110500

בגוש עציון

בכל ימי חול המועד יקיים בית ספר שדה כפר עציון מגוון רחב של טיולים לכל המשפחה:
ברכבים פרטים ,למשפחות ומטיבי לכת .במקום גם אפשרויות לינה ואירוח .פרטים והרשמה
חורין.
בטלפוןהזה כבני
www.k-etzion.co.ilאתאוהפסח
עציון מזמינים אתכם לחגוג
גושעציון:
התיירותשדהשלכפר
אתריבית ספר
באתר
02-9935133
המשגעים ,לגלוש באומגה הכי
ג’יפים בין
טרקטורונים או
טיול לעיןליהנות
הנופים דניאל
האבות | נווה
עששיות בדרך
בטיולגילה
ג'וויזה | הר
ארוכה בארץ ,לבקר ביקבים המקומיים ,ביער תקוע ,ללמוד ולהתנסות בשילוב של
נטייל בעין גוויז'ה ,הניקבה הארוכה בארץ ,סיור עששיות קסום בקו פרשת המים בדרך אשר עליה צעדו אבותינו .נצפה
ארכיאולוגיים
ממצאים
במישורמשלל
ליהנות
ערי חיות,
להשתעשעאלעםאורותמגוון
וטכנולוגיה,
 255אורכה .בכניסה לנקבההלכה
אקסטריםהמדבר
חוויות אל חשכת
החוף ומזרחה
השעשועים
לירושלים מערבה
מימי מלכי יהודה ובית ראשון .הטיול למקום אינו נפוץ על אף קרבתו
ליהנות!
אורך ובואו
עמינו.קשר
קדימה ,צרו
תגליותעציון!
ונגלה גוש
גילה.במרחבי
במסלולים
ובחג הקרוב נוביל לשם מטיילים בתיאום עם הצבא.ולטייל
ק"מ.
המסלול כ3-
אז מתולדות
מפתיעות
התכנסות בהר
ראשון ,ט"ז בניסן  21באפריל ,בין השעות .16:00 - 10:00
לפרטים:
 24 –www.etziontour.org.ilבאפריל ,בין השעות .21:45 - 19:30
ט"ז – י"ט בניסן 21
אל ואדי גן עדן | כפר עציון
הטיולים והסיורים בתשלום .לפרטים נוספים וטיולים במסלולים
טיול רגלי ממשואות יצחק הישנה דרך עין סג'מה ,העפלה לחורבת ג'ומג'ום וסיור
בממצאים המרתקים שבמקום ולסיום ביקור בעין לבנה .המסלול כולל אפשרות
של כניסה למים .ט"ז – י"ט בניסן  4 – 1באפריל ,בין השעות .18:00 - 15:00

נוספים יש להיכנס לאתר בית ספר שדה כפר עציון .חובה להירשם
לכל טיול בנפרד.

בגוש עציון

פסח
פסטיבל אביב | יער תקוע

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 ,ביער תקוע ,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! לפרטיםwww.etziontour.org.il :

יער תקוע מתעורר לחיים ובחג הפסח הקרוב
יתקיים בו לראשונה פסטיבל טבע .במהלך
הפסטיבל תיהנו מסיור מודרך במקום כולל
מפגש עם שחקנים ודמויות מן העבר ,ומגוון
סדנאות :סדנת יצירה של 'צבע מן הטבע' –
כולל הדרכה מלווה בתפאורה ואביזרים ,איפור
וצביעת בדים .ראשון – שלישי ,ט"ז – י"ח בניסן 21
–  23באפריל ,בין השעות .16:00 - 10:00
הכניסה חופשית .לפרטים02-9933863 :

הארוכה ביותר בארץ .מתחם לקטנטנים הכולל
מתקני פעילת ,אומגה ,חי -בר גדול ומגוון
פעילויות לאירועי חברה משפחתיים.
בכל ימי חול המועד .בין השעות .17:30 - 9:30
בתשלום .לפרטים02-5709768 :
יקבי גוש עציון

בריכות ואדי פוכין | ואדי פוכין
בתוך ערוץ נחל רחב ,שיוצא מהכפר ואדי פוכין,
נובעים  11מעיינות ,שמימיהם זורמים במערכת
של תעלות ואמות מים אל יותר מ 20-בריכות
אגירה .ההגעה למקום תהיה דרך 'שער בנצי'
מביתר עלית (רחוב הרב כדורי ,מתחת לרחוב
הרב שך) השנה לראשונה יתאפשר למבקרים
להגיע עד למעיינות באופן רכוב.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .17:00 - 9:30
הכניסה חופשית .לפרטים02-9933863 :

טרקטורוני  | ReGushאלון שבות

חברה המתמחה בטיולי שטח ואקסטרים
בטרקטורונים באזור גוש עציון ומדבר יהודה.
הטיולים ב ReGush-משלבים קטע מוטורי
מאתגר יחד עם הדרכה מרתקת והתחברות
להיסטוריה ,למורשת ולטבע הקסום והארץ
ישראלי של גוש עציון .סיורים של שעה בנהיגה
עצמית .בתשלום .בתיאום מראש050-4651888 :

טרקטורוני גוש עציון
חוות קשואלה

חוות קשואלה
חווה חקלאית תיירותית הכוללת חאן לאירוח
בטבע ,במגוון אפשרויות לינה למשפחות
ולקבוצות .כמו כן ,המבקרים יוכלו ליהנות מסדנת
גבינות בתיאום מראש ,רכיבה על חמורים ,ועוד.
כשר לפסח.
ראשון – חמישי ,ט"ז – כ' בניסן  25 – 21באפריל,
הפעילות בין השעות .17:00 - 9:00
בתשלום .לפרטים052-5992737 :

אמת הביאר | אלעזר
האמה היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס
להולכת מים לירושלים ולבית המקדש .המסלול
כולל הליכה חווייתית הנקבה שמימיה הזורמים
מגיעים עד גובה ברכיים .טיול רטוב ומהנה
במנהרה תת קרקעית שעומקה  12מטר ואורכה
מטר.גוש
טרקטורוני
עציוןליהנות מכניסה לנקבה,
תוכלו
130
מתנפחים ,פינות מנגל ,סיורים בנחל הפירים
הסמוך ,הדרכות באמה ובנוסף חיזיון אור קולי
חדש .בכל ימי חול המועד .משעה  9:00ועד שעה
 .18:30בערב חג עד  .14:30בתשלום.
לפרטים02-9935133 :

יקבי גוש עציון | צומת הגוש
יקב גוש עציון מייצר יינות איכות מענבים הגדלים
בגוש עציון .כיום ,היקב מייצר  80,000בקבוקים
בשנה ונחשב לאחד מעשרת יקבי הבוטיק
הטובים בארץ .מבצעים מפתיעים ,סיורים,
וטעימות יין לאורך היום.
בכל ימי חול המועד .משעה  10:00ועד שעה
 .18:30בערב חג מהשעה  9:00עד .14:00
בתשלום .לפרטים02-9309220 :

חצר אמנים בתקוע

חצר אמנים פתוחה | תקוע
חצר מרכז האמנים פתוחה בחגיגת אמנות
ויצירה .בתוכנית :סדנת ליבוד ,סדנת רוקחות
טבעית אביבית ,צלמניה לצילומי סטודיו ,סטודיו
אריאלה בית האון  -סדנת ציפורים ,ציורי
פורטרט ,סטודיו זאן פייר וויל פתוח למבקרים,
יריד מכירות ,מתחם קמפינג ועוד.
שני ,י"ז בניסן  22באפריל ,בין השעות - 10:00
 .15:00בתשלום.

חוות ארץ האיילים | כפר עציון
מתחם פעילות אתגרית לימי גיבוש ואתגר .באתר
מתחם ספורט אתגרי :קיר טיפוס ,פארק חבלים,
באנג'י טרמפולינה ,נדנדת  °360והאומגה

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 .טיול
של שעה בכל שעה עגולה.
בתשלום ובתיאום מראש .לפרטים054-3183333 :

חווית צומת | אלון שבות
מרכז מבקרים חוויתי-אינטראקטיבי של מכון
צומת ,חוויה ייחודית ומהנה של שילוב בין הלכה
וטכנולוגיה ,עשרות מכשירים אינטראקטיביים,
סרטוני אנימציה ,ומיצגים שניתן להפעיל
בעצמכם .חווית צומת מזמינה אתכם לימי כיף
בחול המועד הכוללים הדרכה ,מעבדת מהנדסים
צעירים ,מתנפחים ,סוכר וברד כשרל"פ.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .18:00 - 10:00
בימים ראשון ושני ,ט"ז – י"ז בניסן  22 – 21באפריל
הכניסה חינם ,בשאר הימים בתשלום .לפרטים:
052-3115111

הרודיון | גן לאומי הרודיון
משחק הרפתקה לכל המשפחה בארמון המלך
הורדוס .חוויה מפתיעה ומאתגרת לכל הגילאים
 צאו בעקבות הרמזים ,החידות והדמויותהמוזרות שתפגשו בדרך ונסו לגלות מה צופן לו
ההרודיון? מה מחפש לגיונר מסתורי בין חורבות
ארמון ההרודיון? ומה הקשר שלו לסוד מימי
התנאים ולקברו של הורדוס המלך?
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .15:00 - 10:00
בתשלום .לפרטים02-5953592 :

פסח

בבנימין

בתיירות בנימין מסדרים לכם את הטיול המשפחתי
בחג ומציעים לכם אתרי טבע וביניהם מסלולים לכל
המשפחה ,מעיינות זורמים ופינות חמד לפיקניק .בנוסף
מגוון אטרקציות :טיולי טרקטורונים וריינג'רים בנופים תנ"כיים ,סיור מרתק בשילה
הקדומה ,ביקור במפעל סבונים ייחודי ,סדנאות אומנות ,סיור ביקב ועוד .ימי הפעילות:
ראשון – חמישי ,ט"ז – כ' בניסן  25 - 21באפריל .פרטים מלאים באתר הפסטיבל:
 pesach.go-festival.co.ilמוקד מידע ארצי1-800-34-54-54 :
פארק  Liveבשילה הקדומה

עיר המשכן הקדומה מתעוררת לחיים עם פארק
חוויות שיכלול שלושה מיצגים מרהיבים :מגדל
הרואה – מיצג המוקרן על חלונות מגדל תצפית,
הולוגרמת תלת ממד של המשכן וכליו ומסכי
מציאות רבודה במחסני המשכן .נוסף על כך
יתקיימו פעילויות וסדנאות ומשחקים עם מדריכי
קק"ל ,יופיעו שחקני רחוב ויתקיים מוזיאון פעיל של
מלאכות קדומות .בימי חול המועד ,בין השעות 8:00
 .21:00 -בתשלום .לפרטים1-800-34-54-54 :

חוויות רטובות | שביל המעיינות
שביל המעיינות בפארק גיבורות התנ"ך הוא אחד
מהאטרקציות הבולטות באזור כולו .זהו מסלול
קל להליכה גם לילדים ,באורך של כשלושה ק"מ,
המשלב בתוכו פריחה אביבית וחורש ארצישראלי
ירוק ,פינות פיקניק מוצלות ,ובידור בלא פחות
מחמישה מעיינות הפזורים לאורך המסלול.
בימי חול המועד ,בין השעות .21:00 - 8:00
הכניסה חופשית .לפרטים1-800-34-54-54 :

הולי קקאו

הבור הסיני

טיול טרקטורונים | טרקטורוני שילה
חוויית אדרנלין וטבע בטרקטורונים ,ג'יפים
ואופניים .מסע רכוב בשטח המרהיב של
עמק שילה המספק שפע של חוויות ,אתגרים
וסיפורים.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .17:00 - 9:00
בתשלום .בתיאום מראש02-9920235 :

פסיפס של חוויות | השומרוני הטוב
באתר השומרוני הטוב ,בדרך אל ים המלח,
שוכן מוזיאון הפסיפסים היחיד בישראל ,המציג
מגוון מרהיב במיוחד של פסיפסים אותנטיים
מהאזור .בפסח יתקיים במקום הפנינג מדברי
עם הפעלות ,סדנאות ,סיורים מומחזים ויציאה
לטיולים מודרכים בנחלי האזור.
בימי חול המועד ,בין השעות .21:00 - 8:00
בתשלום .לפרטים1-800-34-54-54 :

השומרוני הטוב

שילה הקדומה

פסח בבנימין
בית ספר שדה עפרה מציג
חגיגת טיולי אביב בימי חול
מעיינות מערב בנימין
המועד ומזמין את כולם להצטרף ולטייל
ברחבי בנימין .מסלולים רבים מחכים לכם בעמוד הפייסבוק כחלק מסימון שבילים חדש במרחב בנימין נחנכו מספר שבילים חדשים
של בית ספר שדה עפרה ובעמוד בית הספר באתר החברה באזור .המסלול יורד מהישוב דלב ,עובר בין מצוקים ומעיינות המנוצלים
לחקלאות עתיקה ומגיע בסופו לעין דלב ,מעיין שכל השנה כיף לטבול בו.
להגנת הטבע.
רביעי ,י"ט בניסן  24באפריל ,בין השעות .14:30 - 10:00
מעיינות מערב בנימין | נוה צוף
הבור הסיני | חורש ירון

בוואדי נסתר במורדות ההרים נחבא נחל הנובע נביעות רבות שלא רבים
זוכים ליהנות ממימיהם .נסייר בין חלקות חקלאיות ובוסתני פרי המעובדים
כמו לפני אלפי שנים בימי אבותינו ,נעבור בבית סרידה המשמר את שם
היישוב צרידה ,ממנו החל ירובעם בן נבט את המרד בממלכת יהודה.
שני ,י"ז בניסן  22באפריל ,בין השעות .15:30 - 9:30

שמורת הדלבים | דלב

הרי בנימין מספקים לנו תופעות גיאולוגית מרהיבות ,דוגמת פירים עמוקים
שנחצבו על ידי המים באיזור .בזכות המרכז לחקר מערות ואנשים טובים
נוספים הונגש אחד הבורות ומאפשר ירידה לעומק של  70מטר מתחת לפני
הקרקע .רביעי ,י"ט בניסן  24באפריל ,סיורים יצאו בשעות  11:00ו.13:30-
לפרטים נוספים וטיולים במסלולים נוספים יש להיכנס לעמוד בית הספר
באתר החברה להגנת הטבע .חובה להירשם לכל טיול בנפרד.

מתוך מבחר של :כוסות ,כדים,
קערות ,גביעים ,פעמונים ,נטלות,
מזוזות ועוד ,יצבע ויקשט בשיטות
שונות וכיד הדמיון.
פתוח בימי חול המועד בתיאום
מראש.
בתשלום .פרטים ותיאום052- :
7906171

בריכת בקתה בכרם | אש קודש
בריכה פרטית משלכם – חצובה בסלע ,סגורה
ומחוממת פתוחה בכל ימי חול המועד .בתשלום.
בתיאום מראש052-3114913 :

סבונטו | כוכב השחר
'סבונטו' הוא מפעל חברתי לייצור סבונים
מחומרים טבעיים בלבד במתכון עתיק יומין.
מפגש מרגש עם סיפור הקמתו של המפעל,
מיצג הממחיש את תהליך היצור העתיק של
הסבון הטבעי .חגיגה של ריחות ,צמחים ושמנים
משובחים .חוויה מיוחדת לכל גיל.
בימי חול המועד ,בין השעות  .17:00 - 9:00סיור
בתשלום יוצא בכל שעה עגולה.
הכניסה חופשית .בתיאום מראש02-5409030 :

טיולים מאורגנים עם מדרשת "הרי
גופנא"
בפסח יוצאים לשבילים עם מדרשת "הרי גופנא"
ומצטרפים אל הטיולים המרתקים בחבלי בנימין
השומרון ובקעת הירדן .יחד נצא למגוון טיולים
עם כל המשפחה לאתרים ומסלולים ייחודיים
ומופלאים .בין המסלולים :הבריכה הגדולה אשר
בתל גבעון ,תל איילון ובית הקשתות ,נחל דולב,
מעיין העוג'ה ,עינות ברקאי ועוד.

הסטודיו של שבותיה | גבעת הראל
בסדנת הקרמיקה הייחודית יבחר כל אחד כלי

טרקטורונים בבנימין

פסח

סיורי מדרשת הרי גופנא

שביל המעיינות

בבית אל

חולמים עם יעקב אבינו | אתר חלום יעקב
מועצה מקומית בית אל תערוך בחול המועד
פסח סיורים מודרכים באתר חלום יעקב – "פסגת
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.
פתוח בכל ימי חול המועד .רביעי ,י"ט בניסן 24
באפריל ,יתקיימו סיורים בעברית בשעות 12:00
ו ,14:00-ובאנגלית בשעה  .16:00בתשלום.

אתר חלום יעקב

ראשון – חמישי ,ט"ז – כ' בניסן  25 – 21באפריל.
בתשלום .בהרשמה מראש054-5428580 :

סטודיו מענית | קידה
ליצור חוויה ,ליצור באהבה .בואו לחתוך ולשבור
זכוכיות וליצור בעצמכם כלים ותכשיטים
משמחים לחג .מגוון סדנאות יצירה בזכוכית
חמה בשיטה ייחודית לזוגות ,קבוצות ומשפחות.
חדש  -הדגמת ניפוח זכוכית באש חיה.
ראשון – שלישי ,י"ז – י"ט בניסן  23 – 21באפריל.
בתשלום .בתיאום מראש052-3767091 :

פסח
חגיגת פסח המסורתית בחברון
כמדי חג ומועד גם בחול המועד פסח יתקיים
פסטיבל הזמר היהודי הענק בחברון בו מופיעים
מיטב אמני הזמר החסידי בהשתתפות עשרות
אלפי חוגגים מכל רחבי הארץ ומחו"ל למרגלות

בחברון
מערת המכפלה .באופן מסורתי ,מוזמנים
לעצרת החג נבחרי ציבור מכל גווני הציבור,
כולל רבנים ,שרים ,ח"כים ,ראשי עיריות
ומועצות ועוד .אנשי היישוב היהודי בחברון
המארגנים מידי שנה את הפסטיבל בהשקעה
גדולה של אנרגיה ,אמצעים ומאמצים מצפים
כמדי שנה לייצוג מכובד של אוהבי המוזיקה
היהודית ,שיבואו לחברון לשמוע את הזמרים
האהובים ולהשתתף באחד המעמדים

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

הציבוריים המרכזיים.
השנה האירוע המרכזי יתקיים ביום שני ,ב'
חול המועד ,י"ז בניסן  22באפריל .בין האומנים
יופיעו :חיים ישראל ,איציק דדיה ,ביני לנדאו,
נפתלי קמפה ,עוזיה צדוק ,להקת הילדים
קינדרלעך ועוד.
מוזיאון בית הדסה פתח את שעריו ,תל
חברון המדהים בשיא פריחתו ,וכל ההפעלות
וההפתעות מחכות ומחייכות לציבור ,למשפחות

יוחד

מחיר מכרטיסים
למזמיניםטיקצ׳אק
באתר

פ
ימיתוח בכל
חול
המועד

הפעילות
לא עלות
ל

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

ימים א׳-ד׳ חול המועד פסח בתל חברון

מרכז מבקרים
"לגעת בנצח"
חוויה לכל המשפחה!

מיצג רב חושי

מסע מרתק של
 4000שנה בהסטוריה...
חדש!
התצוגות החדשות בהרצה,
הזדמנות מיוחדת להנות מהם
ללא תוספת תשלום!

תצפית על מערת המכפלה • הפקת שמן ומיץ
ענבים • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי
בעיר האבות • שחקני רחוב

מינהלת
מוניציפלית

חברון

סיורים מודרכים ללא תשלום
על ידי מדרשת חברון ימים א׳  -ד׳ חול המועד פסח

hebron.org.il

סיורי המדרשה
יוצאים ממערת המכפלה

חוויה של טיול
עם מדרשת חברון

כל המידע באתר

ולילדים שימלאו את רחובות חברון ואת
כל האתרים .כמו כן ,יתקיימו הפעלות
לכל המשפחה ,סיורים בתל חברון,
מזנוני אוכל כשרים למהדרין ומערכת
הסעות משופרת שתבטיח נסיעה נוחה
ונעימה לחברון וממנה.
פרטים והסעות מכל רחבי הארץ:
 02-9965333או חפשו בגוגל "בחרנו
פסח בחברון".

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

יש שחר
אסף קרדש

ימים שני ושלישי י״ז י״ח בניסן ב׳-ג׳ דחוה״מ פסח  22-23.4עליה המונית למערת המכפלה

יום שני י״ז בניסן  22.4מופע ענק

חיים
ישראל

איציק
דדיה

ביני
לנדאו

נפתלי
קמפה

עוזיה
צדוק

אבי
אילסון

רלעך
ינד ַ
ִק ֶ

במופע מיוחד
מהאלבום החדש ׳סבבה׳

דביר כהן

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון | הפעלות לילדים

שלישי

6:00

אָ ִש ָׁירה ואֲ זַ ְמ ָּרה־לָ ּֽ ְך׃

מנחה :יהודה רוזנפלד

ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק
עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד
 5:30שחרית |  6:20הלל (משוער)

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 ב׳ ,ג׳
ירושלים בנייני האומה 16:00 - 9:00 :מחברון22:00 - 11:00 :

ותזמורתו

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

פסח

בשומרון

גבעת התנ"ך | איתמר
מסלול הליכה באתר הארכיאלוגי החדש ,ובו
כפר קדום מימי בית שני .ביום שני תתקיים
חנוכת המצפור והשבילים החדשים ,מספרת
סיפורים ונגנית נבל במערה ,שחקני רחוב
בעתיקות ,עמדות הדרכה ,סדנת צמר  -אריגה
וליבוד וכתב חידה.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל.
הפסטיבל ביום שני יתקיים בין השעות – 10:00
.14:00
כניסה חופשית .לפרטים1-700-700-106 :

נחל קנה
הכניסה חופשית .לפרטים*3639 :

המרפסת של המדינה | פדואל

שחקני רחוב והיסטוריה | גן לאומי הר
גריזים

המבקרים במרפסת של המדינה ,הצופה אל
כל אזור גוש דן והשרון ,יוכלו ליהנות מסיורים
מודרכים כל שעה עגולה של רשות הטבע
והגנים ,שחקני רחוב במבצר ,מעגל מתופפים,
עפיפוניאדה ,סדנאות ,דוכנים ופינות ישיבה
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .17:00 – 10:00
כניסה חופשית .לפרטים1-700-700-106 :
גן לאומי שומרון

חגיגה על הר כביר | אלון מורה

המרפסת של המדינה

חגיגת אביב | מבוא דותן
חגיגה לכל המשפחה במבוא דותן :סיורים
מודרכים בעמק דותן  -בור יוסף ותל דותן,
מתחם יצירה מהטבע" מתחם הפנינג ומופע
חוויתי ,כל שעתיים יציאה באוטובוס למעוניינים
לעמק דותן המקראי לטיול רגלי .ראשון ,ט"ז
בניסן  21באפריל ,בין השעות .17:00 – 11:00
כניסה חופשית .לפרטים1-700-700-106 :

סבסטיה | גן לאומי שומרון
תיירות שומרון ורשות הטבע והגנים מזמינים
אתכם לגן הלאומי 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 .שני – רביעי ,י"ז – י"ט בניסן 22
–  24באפריל ,בין השעות  .15:00 – 10:00כניסה
חופשית .לפרטים1-700-700-106 :

חגיגת טבע לכל המשפחה בין הפריחה הנהדרת
לנוף המרהיב שנשקף מהר כביר .סיור מודרך
שאורכו כשעה ,בו נביט אל עבר העמקים
הפוריים של השומרון ,המזבח בהר עיבל ,נשמע
על סיפורו המרתק של טוביה קושניר ואירוס
השומרון ,נכיר את סיפורי התנ''ך שהתרחשו
במקום ונקנח בתצפית שיח' בילאל.
רביעי ,י"ט בניסן  24באפריל ,סיורים יצאו בשעות
 12:00 ,10:00ו .14:00-הכניסה חופשית .לפרטים:
1-700-700-106

טבע ,מים ונוף | שמורת נחל קנה
תחנת מידע תחכה לכם
בפארק קנה (בכניסה
ליישוב נופים) ומשם
תצאו למסלול עצמאי
שבמהלכו תפגשו את
המדריכים שלנו בשטח
ומשחקים.
להסברים
המסלול אינו מעגלי
ומתחיל בפארק קנה
ומסתיים בכביש עמנואל,
משך הטיול כ 3-שעות
למשפחות
ומתאים
מטיבות לכת .שאטל
יחזיר את המטיילים מסוף
המסלול בחזרה לרכבים.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט
בניסן  24 – 21באפריל ,בין
השעות .15:00 – 10:00

עמק דותן

עליה לרגל להר גריזים בחברה טובה ושלל
דמויות מקראיות ,עם שחקני תיאטרון 'מקום',
בין ברכה לקללה ,שכבות הזמן ונופי בראשית -
נפגוש כהן שומרוני ששכח את שאבד לו .יותם
מחבק העצים ממשיל המשלים וסנבלט שחולם
לבנות לו בית מקדש.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
בין השעות .15:00 – 10:00
הכניסה בתשלום .לפרטים*3639 :

גבעות עולם | איתמר
חווה אורגנית גדולה .חווה מייצרת ומשווקת
מגוון רחב של מוצרים – ביצים אורגניות טריות
ובריאות ,מוצרי חלב עיזים אורגניים ויינות בוטיק
איכותיים ומובחרים .כמו כן ,במקום ישנם בעלי
חיים ,דשאים וגת מיוחדת .במקום מדשאות,
שולחנות פיקניק ושירותים.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל,
פתוח החל מהשעה .8:00
כניסה חופשית .לפרטים050-2474745 :

גן סיפורי התנ"ך ,מלון אשל השומרון | אריאל
ביקור מודרך בתעתיק המשכן וגן סיפורי התנ"ך הצמוד למלון
אשל השומרון באריאל .ביקור הכולל את תעתיק המשכן
היחידי בארץ הכולל מיצג אור ותנועה – חוויה אמתית של סיור
למודי וערכי .סיור ייחודי ב"נוף" הסיורים בארץ המותאם לכל
המשפחה .כמו כן ,ניתן להתארח לארוחות בוקר וצהריים במלון,
לקבוצות בלבד בתיאום מראש.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל ,סיורים יצאו
בשעות  11:30 ,10:00ו.13:00-
בתשלום .לפרטים03-9366841 :
גן סיפורי התנ״ך והמשכן

עיצוב:
| צילומים :טובי שריד ,תמיר אורבאום

חוה״מ פסח תשע ״ט

עושים לכם סדר בטיול המשפחתי
בוחרים חוויה

1

ִשיֹלה
הקדומה
פארק  LIVEבעיר

המשכן,
 3מי
לת צגים מרהיבים המקימים
חיה
סדנאותאת העבר בכרטיס אחד!
ו
מלא
כות
קדו
מות,
ארכא
ושירהולוג ליום אחד ,מוזיקה
ומשח במקום המשכן ,הדרכות
קים לילדים.
>> ִשיֹלה הקדומה

22

חהגיגתשהפומנינגרוני הט
וב שביל
המ
עי
ינ
ות
מדב
נ
מגוון
חל
ד
ריתריםעם באתר 3מסלול מעגלי קסום וקליל באורך מסלול הל לבים
הפעלות ,סדנאות וסיו

השומרוני
יציאה הטוב ובסביבתו .תחנת
מזרח לטיולים מודרכים בנחלי
בנימין!
מומלץ להירשם מראש
ב02-5955664-
>> השומרוני הטוב

במק״מ בלב חורש טלמונים
ערב
 7מעי בנימין .לאורך המסלול
גיבו ינות אשר קרויים על שם
רות
תנ״כ
ושולחנות יות .בריכות לילדים
פיקניק.
גיבו >> שביל המעיינות פארק
רות התנ”ך

ימוקביםסיפים א מרטכזירקציה

סיור
וטעימות יין חינם ביקב
פסגות
סיור וטעימות
ביקב גבעות

ֿ

מבקרים

סוסים

3

אתר חלום יעקב
בית אל

כנען טיולי טרקטורונים
ומסעדה בשרית כשל״פ

המפעל ליצור
פתיל תכלת

בנצי ג׳יפים וטרקטורונים
טרקטורוני שילה

מענית סדנאות זכוכית
שבותיה סדנאות קרמיקה

לינת שטח
חאן טלמון
חאן ארץ המרדפים

Artesana glass
סדנאות זכוכית

הכוורת בבית חורון

ומס
יימיםמעייןבפיקניק במעיין
חפשו ב-

מעיין
טלמון

טרקטורונים

מ
כרמים ב עגלי באורך  3ק”מ ממעיין
שבו תצ כוכב השחר אל הר הכוכב
לאורך פית מדהימה על האזור.
ובמ המסלול פריחה מרהיבה
עיין
תפסידו מקום נהדר לפיקניק .אל
החב ביקור במפעל הסבונים
רתי
הס
מוך-
סבונטו.
>> מ
עיין הכרמים כוכב השחר

סדנאות
חרש הברזל עפרה

מפעל הסבונים החברתי
סבונטו

חוות צהלה מבוא חורון

יכה של כ 3-ק”מ
לאורך
בשיא נחל זורם שבפסח נמצא
בחנייתזרימתו .תחילת המסלול
בי
ה”ס
טל
מון.
במסלול
תהנו מ
ומהנחלהחורש ,מחקלאות השלחין
במעיין השופע .סיום המסלול
דו
לב -פינת חמד אמיתית.
>> בית ספר ממד טלמון

הר
סלול כוכב
מ

בריכת בקתה בכרם

:

עיינות
ענר

מאיר

עין
עוז

מעיין
דולב

מעיין
הגבורה

למידע מפורט הכנסו לאתר :פסח בבנימין
מרכז מידע ארצי1-800-34-54-54 :
_
תיירות חבל בנימין go binyamin
ההרשמה למרתון התנ”ך הבינלאומי  2019בעיצומה

Land of Biblical Heroes

א
י
ש
ב
נ
י
מ
י
ן

מעיין
הכרמים

בית ספר שדה עפרה

עין
קלט

עין
מבוע

עין
פרת

Ancient Shiloh
עיר המשכן

CIT Y OF THE TABERNACLE

חוה״מ סוכות ,יום שישי 18.10.19

פסח
במועצה האזורית מגילות ים המלח
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 שעה ממעלה אדומים .למידע
נוסף על כל אתרי התיירות באזור:

במגילות ים המלח
שיט על ים המלח

www.dead-sea.org.il/tourism

רכיבה על סוסים | קלי"ה

טיול רכיבה של שעה או שעתיים לקבוצות עד 7
רוכבים בגילאי  10ומעלה ברחבי הקיבוץ .ישנה
אפשרות לרכיבה לקטנטנים בכל גיל במגרש.
בימי חול המועד.
בתשלום .בתיאום מראש054-4876336 :

שיט בים המלח | מצפה שלם
מסע מופלא בים המלח ,אוצר הטבע הלאומי של
ישראל  -על כל תפארתו וסודותיו .המסע כולל
הפלגה בסירה ו/או חתירה בקיאקים לאורך
החופים הצפוניים של ים המלח ,שם ניתן לראות
ולחוש מרבצי בוץ ,פניני מלח ,יהלומי מלח,
מערת נטיפי מלח ,וכניסה לבולענים מלאים
במים מתוקים .הסיור מלווה בהסבר.
בימי חול המועד ,בין השעות .14:30 - 10:00
בתשלום .לפרטים050-8650705 :

שמן 'ארגן' במשק אורן | נתיב הגדוד
שמן הארגן הינו ייחודי ונדיר בארץ ובמשק אורן

רכיבה על סוסים בקליה

משק אורן

עינות צוקים
בבקעת הירדן מגדלים את עץ הארגן ומפיקים
ממנו שמן לשימושים רפואיים ולמאכל .במשק
אורן תצפו במצגת ובסיור חוויתי להכרת תהליך
גידול והפקת השמן .מכירת שמן ותמרים תוצרת
הבקעה.
ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל ,בין השעות 9:00
 .17:00הכניסה חופשית .בתיאום מראש054-2326116 :

"מתחבאים" בעינות צוקים | עינות
צוקים
סיור בשמורה החבויה המסתתרת בין מעיינות
וצמחייה עשירה .נשמע את סיפורן של הנמלה
האורגת וברקנית האשל שחיות בנווה המדבר
הגדול בישראל ובשמורה הנמוכה בעולם.
הסיור הראשון ייצא למסלול הארוך אל הבריכות
החדשות .בשמורה מקום מוצל לפיקניק ובריכות
לשכשוך במים.
בכל ימי חול המועד .סיורים יצאו בכל שעה עגולה
בין השעות .15:00 – 9:00
הכניסה בתשלום .להרשמה*3639 :

הנהר הקדוש | קאסר אל יהוד
הזדמנות לספוג מקצת הקדושה והקסם
שבנהר הירדן להצטרף לתצפית מודרכת
קצרה ומרתקת בין מסורות תנ"כיות ,אמונות
תפלות ושאר רוח .נלמד היכן נמצאות "מעברות
הירדן" ,מהו הנס שהתרחש במקום ואפשר את
חציית בני ישראל במקום לאחר  40שנות נדודים
במדבר ,למה החזיק אלישע באדרת מעילו של
אליהו הנביא וקצת על העולם הנוצרי.
ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל ,סיורים יצאו בכל
שעה עגולה בין השעות .15:00 – 10:00
הכניסה חופשית.

סיורי תרבות ומורשת יריחו | יריחו
לאורך חול המועד יתקיימו סיורי "תרבות ומורשת
יריחו" באתרים השונים באזור :בתי הכנסת שלום
על ישראל ונערן ,גלגל המקראית ,מעברות הירדן,
בית חגלה ,ארמונות החשמונאים ,מערות הקבורה
ועוד .כל הסיורים מודרכים ויש להירשם אליהם
מראש .את פרטי הסיורים השונים ניתן למצוא
באתר האינטרנט של תרבות ומורשת יריחו.
ראשון ,שלישי ורביעי ,ט"ז ,י"ח – י"ט בניסן 23 ,21
–  24באפריל ,ב 9:00-בבוקר.
בתשלום .בתיאום מראש052-3527313 :

במעלה אדומים

פסח

הפנינג משפחות מדברי | אתר מצודת אדומים
'מורשת מדבר יהודה'  -מרכז תיירות חינוכית במדבר יהודה בשיתוף
עם רשות הטבע והגנים מזמין אתכם להכיר את המקום ולסייר במעלה
אדומים העתיקה עם מדריכים בשילוב הפנינג מדברי מיוחד לילדים בצמוד
ל'שומרוני הטוב' .ההפנינג כולל סדנאות עפיפונים ,ארכיאולוגיה ,מוזיקת
עולם מדברית ,בניה בבוץ ,השתתפות בסיורים קצרים באזור המצודה
וצפייה בסרט מיוחד על יציאת מצרים.
ראשון – רביעי ,ט"ז  -י"ט בניסן  24 - 21באפריל ,בין השעות .17:00 - 9:30
בתשלום .לפרטים02-5955664 :

מדבר יהודה

והפארק

מוגזעדין

שילה הקדומה
LIVE

פארק קדום ועתידני
מים לתחיה את העבר בכרטיס אחד!
מקי

שלושה מיצגים מרהיבים ה

חדש!

מיצג מגדל הרואה

הולוגרמת המשכן

מיצג מחסני המשכן

מיצג מולטימדיה חדשני ,יחיד מסוגו
בארץ ,המוקרן על מסכי ענק שקופים
ואטומים לסירוגין ,ומציג את סיפורה של
ׁשיל ֹה על רקע הנוף בו התרחש.

המחשה חיה של המשכן וכליו באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים .בואו לראות את
המשכן מפורק ונבנה מחדש  -דגמים תלת
מימדיים של כלי המשכן מרחפים באוויר.

שחזור בטכנולוגיית מציאות רבודה ) (ARשל
בתי מחסנים מתקופת המשכן .דרך המסכים
צצים ועולים הסיפורים של הממצאים
המרגשים שנמצאו במקום.

בנוסף  -סדנת קטורת ,סינון עתיקות ,מוזיקה ושירה במקום המשכן ,מתחם מלאכות קדומות ,מסלולי ריינג'רים ,אופניים ,טיול רגלי ועוד..

מחיר אטרקטיבי למזמינים מראש.
חוה"מ פסח בימים א‘-ג‘ ,ט"ז-י"ח בניסן |  | 21-23.4לפרטים והזמנות02-5789111 | www.a-shiloh.co.il :

ההרשמה למרתון התנ“ך הבינלאומי  2019בעיצומה חוהמ סוכות  יום שישי 18.10.19

פסח

בגוש קטיף
משחקים בחולות גוש קטיף

ממשיכים לספר את סיפור ההתיישבות של גוש קטיף
וצפון השומרון :מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון
השומרון בניצן פותח את שעריו למשפחות ומטיילים ומזמין את כולם
להשתתף בפסטיבל החול המסורתי.
במהלך הפסטיבל יתקיימו סיורים במרכז המבקרים (מגיל עשר ומעלה) ,עמדת צילום
מגנטים על נופי גוש קטיף ,דוכני יצירה ,הקרנות סרטים לילדים ,סיור ספארי בחולות ניצנים
(מגיל  3ובתשלום נוסף) ,משחק ניווט אתגרי למשפחות ועוד .ביום שלישי בלבד ,בשעות
 11:00ו 13:00-תיערך הצגת הילדים" :כוסו של אליהו" של תיאטרון גיל -עד.
שני – שלישי ,י"ז – י"ח בניסן  23 – 22באפריל ,בין השעות  .17:00 - 10:00מרכז המבקרים יהיה
פתוח גם בשאר ימי חול המועד לקבוצות ולמשפחות בתיאום מראש .לפרטים077-4324101 :

פסח

הולי קקאו

פטיבל חול במרכז גוש קטיף

בקדומים

צעדת האמונה | קדומים
הצעדה המסורתית מקרני שומרון לקדומים ,לזכרם של חברינו רפי והלנה הלוי ,שקד
לסקר ,רעות פלדמן ועדו זולדן הי"ד .יציאה בשעה  9:45מהכניסה הראשית של קרני שומרון
לקדומים ,טקס סיום הצעדה בשעה  12:00בכניסה לקדומים .הציר מאובטח על ידי כוחות
הביטחון.
חמישי ,כ' בניסן  25באפריל.

פארק הצנירים | קדומים
טיול רגלי בטבע ,בין הפרחים בחול המועד בפארק הצנירים המחודש סמוך לשכונת צפנת
בצפון קדומים .מדשאות ,פינות הצללה ,שולחנות וספסלים ,מפלים ,בריכות מים ,סולמות
ומתקני שעשועים.
הכניסה חופשית.

פסח

פארק הצנירים

באפרת

חוות העיטם | גבעת העיטם
חווה חקלאית חינוכית שהוקמה לזכר ארי פולד ,פועלת לחידוש החקלאות היהודית
המסורתית .בחווה אנו מנחילים את ערכי הציונות והחיבור לאדמה לעם ישראל ,ומגדלים
חיות ,צמחים אך בעיקר -אנשים .בואו לחוויה חינוכית ומיוחדת .פעילויות :עבודה חקלאית,
מלאכות מסורתיות ,נטיעות ,סיור מודרך באמת המים העתיקה ובעיקר -חיבור לאדמה.
ראשון – רביעי ,ט"ז – י"ט בניסן  24 – 21באפריל.
בתשלום ,לפרטים050-6762602 :

חוות העיטם

מן המים משיתיהו

המשך דבר תורה מעמוד השער

עיניכם וראו מי ברא אלה’ ,שכאשר ברא
הקב”ה את עולמו חקק נקודה אחת הנקראת
‘מי’ וממנה נחקק העולם כולו .וכשחטאו
ישראל בעגל אמרו‘ :אלה אלוקיך ישראל’’’.
המשמעות של הדברים הללו היא שהקב”ה
נמצא בשאלה ,בחקירה ,בפליאה ובסקרנות.
עבודה זרה מהותה היא אותם ‘אלה’ .הקבעון
והמלאות העצמית שאיננה תרה עוד אחר
האמת איבדה את התשוקה .בבסיס מערכת
היחסים של האדם עם אלוקיו עומדת
הפליאה ,העריגה והשתוקקות .החתירה

המתמדת לצאת מהחושך אל האור ,היכולת
לשוט מעל פני מים סוערים היא נקודת
המפתח בעבודת ה’.
או במילה אחרת ‘ -משה’ ולא ‘משוי’ .לא פעולה
חד פעמית ,אלא פעולה מתמשכת של חתירה
תמידית מתוך מי הטשטוש אל עבר האור .זוהי
מטרתו ומהותו של ליל הסדר .ליל השאלות
שלא בהכרח נענות אך באמצעותן אנו מקדשים
את השאלה .בחסידות מובא כי פסח הוא ‘פה-
סח’ הדיבור שהיה מגומגם בגלות יצא לחרות.
נגאל .נתרפא דיבורו של משה.

פעמים שאנו ממהרים להדחיק שאלות
ומורכבויות שעולות במחשבתנו ,נבהלים
ומיד חותכים אותם בדיבור חד ומהיר .שמו
של משה מבטא אולי את הצורך של האדם
לנוע תמיד מדיבור מעט מגומגם ,מורכב
ושמכיל בתוכו כמה פנים ,אל עבר האור ואל
עבר הדיבור הנהיר .רק תהליך איטי שכזה
יגאל את הדיבור .רק במהלך נפשי שכזה
ימצא האדם את האמת שבלבו ואת אלוקיו.

אין דברים
כאלה במרכז

נופי טלמון

יש שחר אמנה

דירות גדולות |  20דקות ממודיעין

צמוד מדד תשומות הבניה 10.18

החל מ 895,000-ש״ח

נופי טלמון הבית שלכם במרכז
פרוייקט איכות
לציבור הדתי לאומי

 45ד׳

לתל אביב

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון

 20ד׳

443

למודיעין

1
 45ד׳

דירות עם מרפסות וגינות גדולות
לכל דירה |  20דקות ממודיעין
חניה ומחסן

לירושלים

לפרטים התקשרו עכשיו

052-3833889
או חפשו בגוגל ״נופי טלמון״

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון

מה קורה?
1
3

2
4

5

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

משפרים תשתיות לאחר עבודה ארוכה של
מועצת יש”ע מול ראש הממשלה ושר הביטחון
בנימין נתניהו ואנשי לשכתו ,אושר על ידי הדרג
המדיני לצאת לביצוע כביש עוקף חווארה.
ההחלטה מאשרת את המלצת המינהל
האזרחי ליציאה לביצוע של הכביש .הכביש
החדש ,יעקוף את הכפר הערבי חווארה מכיוון
מזרח ויאפשר נסיעה בטוחה יותר ,אשר אינה
דורשת מעבר בתוך הכפר הצפוף .כביש זה
הוא חלק מתוכנית האב לתחבורה שמקדמת
מועצת יש”ע והרשויות עם משרד התחבורה
ומשרד ראש הממשלה לקידום תשתיות
התחבורה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
סלילת כביש עוקף חווארה ,יחד עם כבישים
נוספים תצמצם את הפקקים באזור ,תאפשר
מרקם חיים שקט ונוח לשתי האוכלוסיות ותהיה
ביטחונית ובטיחותית יותר .יו”ר מועצת יש”ע
חננאל דורני“ :הבעיה במעבר בכפר חווארה
היא בטיחותית וביטחונית .הנסיעה שם יוצרת
צפיפות ולחץ שאינם נצרכים ,דבר שמאריך
את זמן הנסיעה ומקשה על תושבי האזור .אנו
שמחים כי ראש הממשלה אישר את הכביש
החדש ,אשר יעבור ליד הכפר חווארה ויאפשר
לכל תושבי השומרון וקדומים להגיע לביתם
ולעבודה במהירות ובבטחון .מועצת יש”ע עושה
כל שביכולתה כדי לקדם את נושא תשתיות
התחבורה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ורואים
כבר תוצאות בשטח” . 1
בניין עדי עד במהלך הרמת כוסית חגיגית
לקראת חג הפסח שקיים מרכז קטיף שבניצן
במשותף עם ועד מתיישבי קטיף ,שיתף
מנהל המרכז מוכי בטר את הנוכחים ואמר
כי ישנם צעדים תיכנוניים מתקדמים לקראת
הקמת מבנה הקבע של מרכז קטיף“ .אנחנו
פועלים יחד עם הממשלה ,ובעזרת השם
נתחיל בקרוב לצאת משלב התכנונים לשלב
הבנייה” .בטר ציין כי במבנה הקבע ,יבקשו,

כמו במרכז כיום ,להעביר את סיפור החלוציות
של המתיישבים ,את ייחוד הקהילה בגוש ואת
סיפור העקירה שממנה צמחו יישובים חדשים.
בהרמת הכוסית השתתפו גם רבה של גוש
קטיף תובב”א הרב יגאל קמינצקי ,הרב גבי
קדוש ,יו”ר ועד מתיישבי קטיף אליעזר אורבך,
הרב קובי בורשטיין ועוד . 2
קליטה מלאה בשורה לתושבי השומרון
ולנוסעים בכביש נחל קנה  -לאחר שנים רבות
של עיכובים ,הוסרו החסמים להקמת תורן
סלולרי על גג בניין המועצה המקומית עמנואל.
האחריות להקמת התורן היא של חברת פלאפון,
אליה יצטרפו חברות הסלולר האחרות לטובת
קליטה של כלל משתמשי הסלולר באזור.
התורן ישפר משמעותית את קליטת הסלולר
בנחל קנה לרווחת תושבי השומרון ,עמנואל,
קרני שומרון ,קדומים וכל הנוסעים המזדמנים
לאזור .הקמת התורן והסרת החסמים קודמה
אודות לפעולתם המאומצת של קב”ט מועצת
יש”ע שלמה ועקנין ,יו”ר ועדת המשנה לענייני
יהודה ושומרון בוועדת חוץ וביטחון ח”כ מוטי
יוגב ,קמ”ט תקשורת במנהל אזרחי דודו כהן
וראש המועצה המקומית עמנואל אליהו גפני.
אופים מצות עובדי המועצה המקומית בית אל
ניצלו את הרמת הכוסית המסורתית שלפני
חג הפסח כדי לקיים מצווה נוספת .עובדי
המועצה הגיעו לישיבה התיכונית בבית אל
ואפו מאות מצות ,אותן תרמו עובדי המועצה
למשפחות נזקקות המתגוררות ברחבי היישוב
 . 3מנכ”לית המועצה שירה ליבמן“ :היה מרומם
רוח לראות איך כולם עובדים ונותנים מעצמם
בשביל האחר ,זה שימח אותנו ואנחנו יוצאים
לחופשת הפסח מלאים באנרגיות טובות”.
בכוננות גבוהה כחצי שנה לאחר שחבר כיתת
הכוננות של אפרת ארי פולד הי”ד נרצח תוך
שהוא מחסל את המחבל הדוקר ,התקבצו

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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חבריו לכיתת הכוננות יחד עם מצטרפים
חדשים לאימון מרכזי של שנת  .2019במהלך
יום האימון ,שהחל מוקדם בבוקר במטווחים,
נדרשו הלוחמים הוותיקים והחדשים להתאמן
על מצבי ירי שונים .בהמשך ,תרגלו הסתערות
ובלילה ערכו ריצת ניווט בין הבתים באפרת.
קב”ט אפרת ליאור אביטן סיפר“ :האימון נפתח
עם הרבה געגוע לארי והחסר שלו בולט .אנחנו
מקבלים באהבה את המתנדבים החדשים
שמצטרפים לחבורה שהוכיחה עצמה בשנה
האחרונה במספר אירועים .האימון שלנו רציני
ומקצועי מתוך ההבנה שאנחנו החומה שתגן
על הבית” . 4
ואלס להגנת הצומח לקראת בניית שכונת
“אריאל החדשה” ,בה ייבנו  839יחידות דיור,
החליטו בעיריית אריאל ,בשיתוף רשות הטבע
והגנים לצאת במבצע הגנה על פרחי הבר
המוגנים הגדלים בשטח המיועד לבנייה.
בפרוייקט המשותף ,יחד עם תושבי העיר
העתיקו השבוע התושבים את הפרחים לאזור
החי בר ,שם יוכלו לפרוח ללא חשש מהרס 5
 .בתהליך ,בו השתתפו למעלה ממאה תושבי
העיר ,משפחות ,בני נוער ותושבים אוהבי הטבע,
הוציאו בעדינות רבה את פקעות הפרחים
הגדלים בשטח ובאותה העדינות גם הועברו
לשטחם החדש ,שם הוכנסו הפקעות להמשך
צמיחה ופריחה במעונם החדש .בין הפרחים
שהועברו ישנם :רקפות ,דבורניות ,דם המכבים,
סחלבים ועוד .ראש העיר אריאל אלי שבירו:
“אנחנו גאים ושמחים בצמיחתה וגדילתה
של העיר אריאל שבקרוב תתחדש בשכונה
חדשה ובמאות יחידות דיור חדשות ,יחד עם
זאת ,אנחנו רואים חשיבות גדולה לשמירה על
הטבע ,על מקורות הנוף והיופי בעיר .עם בוא
האביב אנחנו שמחים על ההזדמנות שניתנה
לנו להעניק לאותם פרחים מוגנים בית חדש
בדמות שטחי החי בר”.
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