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"לא ארץ נכריה לקחנו,
ולא ברכוש זרים ַמשלנו,
כי אם נחלת אבותינו אשר נכבשה 
בעת מן העתים בלא משפט,
וכאשר היה לאל ידינו
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אלעזר     
כרמי צור

בית אל
סרטבא 

עטרת 
בית חורון

שערי חולדה
  

קרב בית זכריה, מות אלעזר
קרב בית צור - לאחריו טוהר המקדש
הקרב הראשון והאחרון של יהודה

ארמון חשמונאי
הרי גופנה

כאן ניצח יהודה המכבי את סירון
למרגלות הר הבית

 

תצפית והדרכה על הקרב, בהשתתפות יו“ר הכנסת ח“כ רובי ריבלין
תצפית והסבר על הקרב ותוצאותיו

הדרכה ותצפית על הרי גופנה 
סיור בארמונות החשמונאים ביריחו

הסבר על קרבות יהודה המכבי 
תצפית והסבר על הקרב ותוצאותיו

הסבר על טיהור בית המקדש על ידי החשמונאים

www.myesha.org.il  02-6211999 :לפרטים
ייתכנו שינויים, נא לעקוב אחר הפרטים באתר מועצת יש“ע

שדולת ארץ-ישראל בכנסת

 

מועצה מקומית בית אל



שומרון

ח ל מ ה ם  י

כנרת

יהודה

רמת הגולן

אשדוד

תל אביב

חדרה

חיפה

באר שבע

אשקלון

שכם

ן ד ר י

60

60

נתניה

קריית גת

עפולהעפולה

אלעזראלעזר

ירושליםירושלים
 

 

10

7

חברון 
קרית ארבע

הר    חברון

2

 

בית צור:
יישוב יהודי מצפון לחברון
[היום כרמי צור]; מכאן
ברח צבאו של ליסיאס

בחזרה לסוריה.

11

כפר סבאכפר סבא
עמק איילון:

עמק המשתרע ממערב
להרי ירושלים; כאן הביס
יהודה המכבי את המחנה

הגדול של גורגיאס.
8
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מודיעין:
עיר בשפלת לוד;

עירם של מתתיהו
ובניו והמקום

שבו פרץ המרד.
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מעלה בית חורון:

מעלה תלול בין מודיעין
לירושלים; כאן ניצח יהודה

המכבי את סירון.
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בית צור

בית זכריהבית זכריה

יבנה

מודיעין
8

עמק איילון

רחובותרחובות
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בנימיןבית אל

3
הר בעל
חצור

עמק
גבעון

סוסיא

עמק
יזרעאל

מעלה לבונה

בית זכריה:
(היום ח'ירבת זכריה ליד הישוב אלעזר)

כאן מובס יהודה המכבי לראשונה,
6ואלעזר נופל בקרב עם הפילים.
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הר
הבית

5

הר הבית:
מקום המקדש.

יהודה המכבי מטהר
את המקדש ומחדש
את עבודת המקדש.

חג החנוכה.
5

עמק גבעון:
עמק מצפון לירושלים
(בין הרי ירושלים להרי

בית אל); כאן מנצח
יהודה המכבי את ניקנור.
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הר בעל חצור:
הר גבוה ממזרח לבית אל;

כאן מובס יהודה המכבי
בפעם שנייה, צבאו מושמד

והוא נופל בקרב. 3

מעלה לבונה:
מעלה תלול בין שכם 

לבית אל; כאן ניצח
יהודה המכבי את

אפולוניוס, נציב שומרון.
1

אריאל
1

הרי בית אל (הרי גופנה):
רכס הרים גבוה ומבותר
מצפון לירושלים; לכאן

ברחו החשמונאים ממודיעין,
כאן הייתה המפקדה

הראשית של יהודה המכבי.

2

יבנה:
יישוב מעורב (יווני-יהודי)
ליד אשדוד; כאן מביסים

בניו של שמעון – יוחנן ויהודה –
את הצבא הסלבקי בפעם האחרונה. 

חירות לממלכת יהודה!
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מעלה בית חורון

בית לחם
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הגיע הזמן שנכיר יהודה ושומרון

מינהלת ההסברה
www.myesha.org.il  I  info1@myesha.org.il


