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פרופ' עלי מרצבך עושה חשבון
המתנחלים

ולם מדברים על ספטמבר ,אף
אחד לא מדבר על שלום .את
העובדה שאין פרטנר אמרנו
כבר לפני שנים ,כשהפלסטינים העמידו
בראשם את מכחיש השואה אבו מאזן,
שמעמיד כתנאי מקדים למשא ומתן
שורה של דרישות שמדינת ישראל אינה
יכולה ואינה צריכה לקבל .אך במקום
להבין שהדרך היחידה לחיות כאן אלה
לצד אלה היא דרך העוצמה ,הביטחון
והאמונה – ישראל שוב מתקפלת.
לקראת המהלך של הפלסטינים באו"ם
בחודש ספטמבר ,משמיע נתניהו קולות
של לחץ ובוחן אפשרות למסור עוד
שטחים ביו"ש לידי הרשות הפלסטינית.
כאילו לא נורים היום טילים על דרום
ישראל משטחי גוש קטיף.
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זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:32
תל אביב 18:48
חיפה 18:39
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יציאה
19:45
19:48
19:48

כניסה
18:37
חברון
18:37
שכם
באר שבע 18:46

יציאה
19:46
19:46
19:46

גאולה כהן
דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה אחרי מות
שבת הגדול
הכהה את שיניו!  -האם זו דרכנו?

מ
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לבנימין זַ מר
מה קורה

הרב אליקים לבנון

רבה של השומרון וחבר הנהלת מועצת יש"ע

אמר חכמים השגור על פינו,
כחלק מהגדה של פסח "-כנגד
ארבעה בנים דיברה תורה".
החכם ,התם ושאינו יודע לשאול ,מייצגים
טיפוסים שונים של אנשים .יש "חכם" -
סקרן ,המתעניין בכל מה שרואות עיניו.
רוצה ללמוד ,להבין .כשהוא נתקל בספר
או באנציקלופדיה ,הוא 'בולע' הכל
מתוך שקידה ,להוסיף דעת .לעומתו ,אנו
מכירים טיפוס של 'ילד טוב ירושלים' -
אדם העושה את מה שמבקשים ממנו,
לא 'מגדיל ראש' ,לא מחפש דרך להרחיב
דעת .טיפוס זה מיוצג ע"י ה"תם" .ועוד

דמות ,של אדם האדיש לכל הסובב אותו,
שום דבר לא מדאיג אותו .גם אם תיפול
לידו פצצת מרגמה ,הוא יזוז מעט הצידה,
אבל לא יתעורר לבדוק מי ירה את הפצמ"ר
ולא ידרוש למנוע את השיגור הבא .זהו
"שאינו יודע לשאול" .כל הטיפוסים הללו
מצויים בכל חברה ,וממילא הם קרויים
"בנים" ,כי לכולם מגיע יחס ,כל אחד
כדרכו הוא.
ויש את הרביעי שבחבורה :הרשע .אין
ציבור בלעדיו .כידוע" ,צבור" ראשי
תיבות :צדיקים בינוניים ורשעים .אנו
מקובלים מרבותינו ,שהיחס לרשעים הוא
המשך בעמוד 4
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יש”ע שלנו \\ 1

בלי פאניקה

יש”עמדה

ה

שמאל ,כולל כמה פרשנים בתקשורת,
מנסה להפחיד את ראש הממשלה.
מספרים לו שמדינת ישראל ניצבת על
קצה מצוק .אומרים לו 'אין לך אומץ' .אומרים לו
'אין לך חזון' .אומרים לו שאם לא יפעל מיד ,הוא
עלול לאבד את כסאו ולגרום להפסד היסטורי.
"יש איום אמיתי על קיומה של ישראל כמדינה
יהודית וציונית" ,הם מזהירים.
האמת היא שזו אכן הזדמנות היסטורית לראש

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

פרופ' עלי מרצבך

פרופ' עלי מרצבך ( .)61מומחה לתורת
ההסתברות ,אוני' בר אילן .מתגורר
בשילה שבבנימין.

1

מה מביא תלמיד תיכון בפריז לעלות לישראל
ולהשתקע דווקא בשילה?
"עליתי ארצה כדי ללמוד בישיבה וכשהגעתי
החלטתי להתגייס לצה"ל .ברגע שהתגייסתי,
הרגשתי שאיני יכול לחזור לחו"ל ,שישראל היא
המקום בשבילי .כמה שנים אחר כך החלטנו
אשתי ואני לחפש מקום ביהודה ושומרון .רציתי
מקום שיש בו ישיבה ושהוא יחסית לא רחוק
כ"כ מבר אילן ומירושלים ,שם עבדנו .בדיעבד
הסתבר לנו ששילה רחוקה גם משם וגם משם".
בעולם האינסטנט וה'כאן ועכשיו'  -מקצועות
מדעיים יכולים לשרוד?
"העולם המדעי דורש בדיוק את ההפך  -עבודה
קשה בלי חוכמות כדי להגיע למחקר אמיתי ,ברמה
בינלאומית .אבל יש עתיד ,כי יש אנשים שמוכנים לעבוד
קשה .ואני באמת מזמין את צעירי יש"ע שיש להם את
הכשרונות המתאימים  -לבוא וללמוד מתמטיקה כי
אפשר להגיע לתוצאות יפות ,אבל זה לא פשוט .כפי
שאמרתי  -צריך לעבוד קשה ,ביום ובלילה".
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הממשלה לקבל את ההחלטה הנכונה ולהנהיג
את עם ישראל ומדינת ישראל בדרך בטוחה,
עוצמתית וחכמה .דרך הפוכה לזו שתוארה
השבוע בעיתון הארץ .על פי הדיווח ביום
שני ,בשל הפחד מהכרה של האו"ם במדינה
פלסטינית בגבולות  ,'67נתניהו שוקל להסיג
את כוחות צה"ל מחלקים נוספים ביהודה
ושומרון ולהעביר את השליטה בהם לרשות
הפלסטינית" .היקף הנסיגה עדיין לא ברור ,אך

בשלב זה נתניהו אינו בוחן פינוי חד-צדדי של
התנחלויות" ,מתאכזב העיתון.
במקום להיערך בקור רוח ובתבונה ,ישראל
משדרת פאניקה .שר הביטחון ברק מדבר על
צונאמי מדיני וראש הממשלה נתניהו מפריח
בלוני ניסוי אודות ויתורים מסוכנים .הפאניקה
הזו היא נבואה שמגשימה את עצמה  -הערבים
והקהילה הבינלאומית מריחים אותה ,מגבירים
בתגובה את הלחץ וחוזר חלילה.

3

כחבר באגודה הישראלית לסטטיסטיקה  -מה
מצב האמינות של מכוני הסקרים בישראל?
"יש ויש .יש מכונים מאוד רציניים ומאוד מכובדים
שמתאימים לרמה הבינלאומית ,אבל יש כל מיני
חאפרים שצצים להם לפני בחירות ואין לסמוך
עליהם .אני מכיר לפחות שישה מכונים מאוד
רציניים .אגב ,השימוש בגולשי האינטרנט לסקרים
צריך להיעשות מאוד בזהירות .צריך לזכור שמי
שמשוטט באינטרנט הוא לא מדגם מייצג ,אלא אם
מדובר דווקא בצעירים שלגביהם זה אולי מתאים.
המכונים הרציניים עושים את זה בדר"כ אחרת".
במסגרת עבודתך ופגישותיך בחו"ל  -יוצא
לך לעסוק גם בהסברה?
"בהחלט .לצערי הרב אני נוסע להרבה כנסים
בהרבה מדינות .אני אפילו נפגש עם פלסטינים
בחו"ל ,שהם בדרך כלל פחות קיצוניים מאשר
פה ,ובהחלט אני מתפקד כמסבירן .פעמים רבות
הגויים לא נעים להם לדבר על זה ,אז אני מעלה את
הנושא כי הוא חשוב ואז כשאני מספר להם שלא
הייתה מעולם מדינה פלסטינית ,אני שומע מהם
"אה ,חשבנו שהייתה שם מדינה ופשוט לקחתם
אותה לעצמכם סתם"...הם פשוט לא יודעים".
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5

איך אתה מיישב את הסתירות לכאורה בין
המדע לבין האמונה?

"א .אין סתירות .ב .קרה לי כמה פעמים
שמצאתי סתירות לכאורה וכל פעם כזו
התחלתי לחקור את העניין והבנתי שבמקרים
כאלה  -או שלא הבנתי טוב את המדע או שלא
הבנתי טוב את התורה .ברגע שהבנתי טוב את
שני הדברים ,אין סתירה .אני חי בהרמוניה יפה
בין שני העולמות ,כל אחד עוזר להבין יותר טוב
את השני וביחד הם דבר טוב וכשאני עוסק
במדע אני ממש רואה 'מה רבו מעשיך ה' ".
איך אתה רואה את יו"ש בעוד  50שנה?

6

"מבחינה מדעית אי אפשר להגיד
שום דבר .יתירה מזה ,בכל מה שקשור
לדמוגרפיה  -היום הדמוגרפים הרציניים לא
עושים תחזית יותר מחמש שנים כי פשוט אי
אפשר לדעת .זה מבחינה מדעית .מבחינה
אמונית ,אני מאמין שיהיה טוב ,שנוכל
להישאר ביו"ש ולהתפתח ושיימצא פתרון
מסוים כזה או אחר .זו באמת שאלה אמונית
ולא מדעית".
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\\ יש”ע שלנו
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דווקא בימים בהם רבע מיליון תושבים בדרומה
של ישראל נאלצים להתמודד עם מתקפת
טרור מרצועת עזה ,מתקפה שהיא ללא
ספק תולדה של הנסיגה הקודמת ,מדהים
לראות שיש מי שמדבר על נסיגה נוספת של
כוחות הביטחון הישראליים משטחים בעלי
חשיבות אסטרטגית אדירה למדינת ישראל.
כאילו הניסיון שלנו עם צעדים חד צדדיים
הוכיח את עצמו לטובה ,כאילו בשטחי הרשות
הפלסטינית קמה לה בשנים האחרונות
דמוקרטיה לתפארת ,המושיטה ידה לשלום
לכל מי שרק רוצה בכך.

אז מה כן? אסור להיבהל ,אך חייבים להיערך:
על מדינת ישראל להבהיר ,הבהר היטב ,שצעד
חד צדדי של הפלסטינים ,ייענה בצעדים חד
צדדיים משלנו כדוגמת החלת ריבונות על
יהודה ושומרון או חלקים ממנה ,במקביל
להפעלת מנופי הלחץ המדיניים ,הכלכליים,
הביטחוניים והאחרים שברשות ישראל.
לראש הממשלה אין מנדט לוותר על חבלי
מולדת .הימין הוא שבחר בו ,והימין הוא
שמסרב בתוקף לויתורים ודורש בדיוק את
ההיפך :קור רוח ,עמידה איתנה ,אמונה בדרך
וצעידה קדימה להגשמת מטרותינו.

אסור לשכוח :הכרזה חד צדדית על מדינה
פלסטינית אולי מתחילה בשטחים המצויים
כרגע בשליטה של הרשות ,אך הדבר רחוק
מלהסתיים בזאת .הפלסטינים רצו ,רוצים
וימשיכו לרצות את כל שטחה של מדינת
ישראל ,מהים עד הירדן .חולשה ישראלית
בנקודת הזמן הזו רק תוליד עוד לחץ .אחרי
חצי ראשון של כהונה שהתאפיינה בחולשה
מדינית ,הקפאת בניה וחוסר אונים – זוהי
ההזדמנות לממשלת הימין של נתניהו להצדיק
את כהונתה ,לדבר אמת ולהציג עמדה ברורה,
לאומית וציונית – עלינו לא לוחצים.

יש”ע שלנו \\ 3

הכהה את שיניו!  -האם זו דרכנו?
כיחס הקטורת לחלבנה :החלבנה ריחה
רע ומערבין אותה בתוך סממני הקטורת.
"ללמדך ,שכל תענית שאין עמה מפושעי
ישראל ,אינה תענית" (כריתות ו,ב) .הנביא
הושע בן בארי ,כאשר פונה אליו הקב"ה
בטענה שעם ישראל חוטא ,השיב" :כל
העולם שלך .העבירם באומה אחרת" .על כך
ננזף ע"י הקב"ה ,עד שחזר ולימד סנגוריה
על ישראל (פסחים פז ,א-ב) .אם כן ,תמיהה
גדולה מתעוררת אצלנו ,תגובתו של מדרש
ארבעת הבנים" :הכהה את שיניו ואמור לו:
אילו היה שם לא היה נגאל" .וכי זו הדרך
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המשך מעמוד השער

על הפרשה אחרי מות
שבת הגדול

לקרב פושעים וחטאים? וכי לזאת ייקרא
אהבת ישראל? אלא ,שצריך לשים לב באיזה
רשע מדובר .עם שלם ,אשר הגיע למצרים
בשבעים נפש ,ותוך כדי עבדות וייסורים,
צמח ועלה להיות "עם בני ישראל" .יד ה'
נטויה עליו לטובה ,והקב"ה מוציא את העם
מתחת סבלות מצרים ,להיות בני חורין.
מי הוא זה אשר ליבו אטום למאורעות,
ושואל" :מה העבודה הזאת לכם?" האין
בליבך כל שמץ הכרת הטוב לקב"ה? טיפה
של אמונה במציאות ובמאורעות העוברים
עליך? וכי מה סבור אתה ,שכל האירועים

מתרחשים 'סתם' ,בלי יד מכוונת? זה הרשע
בו עוסקת ההגדה של פסח .באותו טיפוס,
המתעלם מהמציאות ,שאינו נותן למציאות
לבלבל אותו ,והוא דבק באמונתו ,שלא
להאמין במאומה .היחס אליו הוא "הכהה
את שיניו".
יציאת מצרים לא נסתיימה ,וגם בדורנו אנו
עדים לגורמים שהמציאות איננה מבלבלת
אותם .ירי מאסיבי של רקטות רק מגביר את
האמונה בשלום ובדרך הנסיגות והויתורים.
נתפלל שיחזרו בתשובה ,ונחדל מהצורך
להכהות את שיניהם.

"התנועה הציונית היא ישוב ארץ ישראל במדה מרובה...בכחה לאחד את
המפלגות הרחוקות ולאחד את הקרעים והיא תשפיע מרוחה על אלה
שלא הרחיקו עוד ללכת מאיתנו ,שלא יוסיפו להתרחק ושיתקרבו מעט
מעט אל מרכז האומה...ואם אמנם מגרעות תמצאנה בתנועה הזאת ,הן
תוסרנה אם רק יתאחדו יראי ה' וישתתפו בפעולה הזאת בחומר ורוח".

“

(ר' אבא יעקב הכהן בורוכוב)

אלה ברכב

ואלה בסוסיא

כשיש רק יומיים ,אל תבזבזו אותם בפקקים...

הפנינג פסח ב

רביעי  -חמישי )ט”ז -י”ז ניסן10:00-18:00 (20-21/4 ,
בואו לראות את סיום עבודות השחזור המרשימות וליהנות מחוויה של עיר עברית קדומה המתעוררת לחיים בשלל פעילויות*:
ü
ü
ü

מיצג אורקולי במנהרת הזמן
שאיבת מים מבור עתיק
פעילויות יצירה מגוונות לילדים

 üמעגל תופים
 üיוצר כדים
 üזחילה במנהרות

רכיבת סוסים ואטרקציות נוספות לכל המשפחה בחבל יתיר.

ü
ü
ü

מערות מגורים
סיפורי שטח
הכנת תה צמחים

ü
ü

נסיעה ברכב מדברי בשטח**
מתנפחים ,שחקני רחוב ועוד

במקום ארוחות חמות ,כשרות למהדרין *הכניסה בתשלום **בתוספת תשלום

חגיגת טיולים עם בית ספר שדה סוסיא
ט“ז ניסן א‘ חוה“מ  ü 20/4טיול משפחות לטיילת האחים בסנסנה וסיור בחורבת זעק  üטיול משפחות למעיינות זיף  üטיול משפחות לאור ירח
י“ז ניסן ב‘ חוה“מ  ü 21/4טיול משפחות לנחל קינה  üטיול משפחות למעיינות זיף ” üכי אראה שמיך“ תצפית כוכבים ופעילות לילית
י“ח ניסן ג‘ חוה“מ ” ü 22/4בעקבות האבות” -טיול למערת המכפלה והישוב היהודי בחברון  üטיול משפחות לטיילת האחים בסנסנה
וסיור בחורבת זעק .ה‘ חוה“מ  ü 24/4טיול בחבל יתיר ,יער יתיר ,שביל המתקנים החקלאים ,חורבת ענים  /בעקבות דוד ברכס מעון

מוקד תיירות חבל יתירwww.susya.org.il 1-599-507-517 :
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דמויות מופת בעם ישראל

בשיתוף

 גאולה כהן


גאולה נפצעה במהלך ניסיון בריחה כושל מהכלא.
רק כשנה לאחר מכן ,הצליחה לברוח מבית החולים
לאסירים כשהיא מחופשת לערביה וחזרה לפעילותה
המחתרתית לאחר הסתתרות בחיפה .היא אף שימשה
כעורכת העיתון ”חזית הנוער“ של הלח“י.
בין תפקידיה בתקופת המחתרות שימשה כהן כקריינית
בתחנת הרדיו המחתרתית ”קול ציון המשתחררת“ עקב
בקיאותה הרבה בשפה העברית והגייתה הספרדית.

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

גאולה כהן נולדה ב 25-בדצמבר  1925בתל אביב ,בת ליוסף כהן,
ממייסדי התאחדות התימנים בישראל ,ולמרים ,ממשפחה ספרדית
שהתגוררה ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים .כהן גדלה
בשכונת כרם התימנים ,למדה בבית הספר העממי ”בלפור“ ובסמינר
למורות וגננות ע“ש לוינסקי ,ממנו גורשה כשהצטרפה לאצ“ל .מאוחר
יותר למדה גאולה כהן מדעי היהדות ,מדעי הרוח ,פילוסופיה ,ספרות
ומקרא באוניברסיטה העברית .כהן היא בעלת תואר .MA
ב 1942-התגייסה לאצ“ל וכשנה לאחר מכן הצטרפה לארגון ”לוחמי
חירות ישראל“ )לח“י( .בשל היותה נרדפת על ידי הבולשת הבריטית
עזבה ב 1945-את בית הוריה וירדה למחתרת .בלח“י מילאה תפקידים
רבים ,אבל בעיקר שימשה כקריינית הראשית של תחנת השידור
המחתרתית .היא נעצרה בעת שידור חי בפברואר  ,1946נדונה לתשע
שנות מאסר ,ונכלאה בבית הסוהר לנשים בבית לחם.



כהן הנהיגה במשך שנים את מחנה נאמני ארץ ישראל .כהן פעלה
רבות בזירה הציבורית לחיזוק ההתיישבות היהודית בארץ ישראל כולה
ולביצור מעמדה של ירושלים כבירת ישראל .היא הייתה אחת המתנגדות
הבולטות לנסיגה מסיני ולהריסת חבל ימית ,והייתה הראשונה שטענה
מצרים
השלום עם
באיירבמסגרת
שהותוותה
האוטונומיה
בן-גוריון את
הסכם דוד
תש“ח( קרא
) 1948ה‘
תוכנית במאי
כי ב14-
טרור
הקמתלמרכז
להתפתח
”אוטונומיה“ זו
לישראל וכי
מסוכנת
מדינתשלישראל
צפויה על
ההכרזה
העצמאות“ בטקס
”מגילת
היה
התנגדותה,
את
המראה
מעשה
עצמאית.
למדינה
להפוך
ולשאוף
שנערך בתל אביב ,והיה ראשון החותמים עליה .בן-גוריון התמנה
דיוויד.
קמפ
הסכמי
כתובים
היו
עליהם
דפים
של
סמלית
קריעה
לראש הממשלה ולשר הביטחון בממשלה הזמנית של המדינה
יצחק לכהן
הראשונה עםהמשיך
שמיר
לכנסתבכנסת יחד
הבחירותירושלים
ולאחר את חוק
החדשה ,העלתה
בשנת 1981
במאמרי 13שנים
תקופות ,שמנו
שימש
מתנועותאלה.
בתפקידים
עתונות
בשתינחרצת
בהם דעה
הביעה
הוא כהן
הימין.
ואחרים
שנים
לטעוןל13-
נהגהנוסף
היאזאת
אחר(,
המפלגותממשלה
מכל ראש
)יותר
ובנאומיה הכול
בסך
כי
לגביהן,
הערביות.
בעניין
בכנסת,
היהודית,
הסוכנות
שבמהלכן
המדינה,
הקמת
הללולפני
תחת
וחותרות
בראשבכלל
עמדהערבית
והלאומנות
בפרט
של אש“ף
שלוחות
”המדינה שבדרך“.
ישראלשל
הממשלה
שהייתה
מלהתמודד בכנסת.
ולכן פסולות
מדינת
קיומה של
בדצמבר  ,1994כשגברו מקרי הרצח בחברון ובקרית ארבע ,עברה
להתגורר זמנית בקרית ארבע כדי להיות עם המתיישבים .בשנת 2007
הוענק לה התואר ”יקירת ירושלים“ .בשנים האחרונות מנהלת גאולה כהן
את אתר בית מורשת אורי צבי גרינברג בירושלים.

תקוה דגן

č ęĕĠĤĔĢĚ ęĕĤאומץ đėĞĘ

ĕĞĢ

č"ĞĥĦ ĦĜĥ ĦČ
Ħ

ĤģĘ ĐĔĕĘģ ĦĠ
ĐĚē ĐĘĕĐģĘ
Ę ğĤĔĢĐĘ ěĚĒĐ ĐĒđĜĦč đėĞ ġĚđČ ěĕĞĤĎ
!ęĕĕē ĦđėĕČ ĐčĤĐ ę – ĦđĤĕĞĢ ĦđēĠĥĚ
Ğ ĤĕĞč

•

•

•

ęĕĕĜĤđĦ ĤĠĝ ĕĦčđ ęĕĜĎ ęĕėĤčČ ĘĘđė ĦĥčđĎĚđ ĐĚē ĐĘĕĐģ ĦĕĜđĕĢ ĐĚĕĥĚđ ĦđēĕĘĥ
ĦđĕĦđĞĚĥĚ ĝĚ ĦđēĜĐ ęĕĠďĞđĚ ęĕĤđĒČč ĐĤĕď Ĥėĥč Ğđĕĝ ĐĔĕĘģĐ ĖĕĘĐĦč ďđĚĢ ĕđđĕĘ ,ĐďđčĞ ĦČĕĢĚč ĐĤĒĞ

•

!ēĝĠĐ Ďē ĤēČĘ ęĕĕģĦĦ ĐĔĕĘģ Ħčĥ

•

Omez@omezakko.co.il ,050-7662902 ĤĕĠđČ – ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
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ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון לפקס
.02-6516662
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה

 גאולה כהן:פתרון החידה הקודמת
:שמות הילדים הזוכים
,ים- בת,תחיה בלומרט
, ירושלים,משפחת לוקסנברג
. חולון,מנחם בן ארי

זהה את
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פסח תשע"א

מוסף האטרקציות והטיולים של יש"ע שלנו

חגיגות אביב
גוש עציון

שומרון

בנימין

הר חברון

אל שומרון העתיקה
אל שומרון העתיקה – בירת
מלכות ישראל
מיקום :ק"מ מצפון לשבי שומרון.
קושי :קל
דרכי הגעה :למגיעים ממרכז הארץ נוסעים
על כביש  ,5בצומת קסם פונים צפונה לכביש
 444שמתמזג בהמשך עם כביש  ,57נוסעים
עם כביש  ,57מעט אחרי הישוב קדומים פונים
שמאלה לכביש מס'  ,60לאחר מכן פונים ימינה
ומיד שמאלה לישוב שבי-שומרון ,שממנו יוצאים
באוטובוסים ממוגני ירי לסבסטיה.
פרוט על המסלול:
תחילה ניסע אל תחנת הרכבת בסבסטיה.
תחנת הרכבת נבנתה ע"י השלטון העות'מאני
בא"י כחלק מתואי הרכבת שהיה אמור לחבר
את רכבת העמק )חיפה דמשק( לי-ם .במקום
נשארו שרידים מהתחנה .לפני  37שנים ,אחרי
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פסח תשע"א

מלחמת יו"כ ,פעלו אנשי גוש אמונים להתיישבות
מחודשת בנחלת אבותינו ,בשומרון .האתר
שנבחר לנסיונות ההתיישבות הראשונים הוא
תחנת הרכבת הסמוכה מאוד לעיר שומרון
העתיקה ,בירתה של מלכות ישראל במשך 157
שנה .לאחר נסיונות חוזרים ונשנים התקבל
האישור להתיישב במחנה הצבאי קדום ,כך הוקם
הישוב קדומים .לאחר מכן נבנו ישובים רבים
נוספים כמו שרואת עינינו היום .משם ניסע לעיר
שומרון העתיקה.
שומרון היתה בירת מלכות ישראל במשך כ157-
שנים .ראשיתה בימי המלך עומרי שקנה אותה
משמר וקרא לה על שמו שומרון .בעיר היו סיפורי
תנ"ך רבים ,אליהו במלחמתו בעבודה הזרה
בתקופתו של אחאב ,אחאב "המושל בכיפה"
ועוד רבים נוספים עד לחורבן שומרון והגליית
עשרת השבטים בידי האשורים אז התיישבו
במקום עמים אחרים בנוסף למעט מבני-ישראל

כשכולם ביחד נקראים מאז "שומרונים" .העיר
נבנתה בפאר גדול בהמשך על ידי הורדוס
שקרא לה סבסטיה לכבודו של הקיסר אוגוסטוס
)סבסטיה פירושה ביונית מפואר – כמו אוגוסטוס(.
המטייל כיום בגן הלאומי סבסטיה יכול לראות
שרידים מכמה וכמה תקופות ,את כיכר המסחר
ובית המשפט של העיר מתקופתו של הורדוס –
הפורום והבזיליקה ,את התיאטרון הרומי ,מקדש
אוגוסטוס ,ארמון מלכי ישראל ועוד ממצאים
רבים ,כל זאת בנוף עם הוד קדומים של מרכז
וצפון השומרון.
מדרשת שומרון השוכנת במרחק של קילומטר
וחצי בלבד מאתר חשוב זה ,מוציאה טיולים
לשומרון העתיקה ביום ד' א' דחול המועד פסח וכן
יום עיון מרתק הכולל הרצאות על המקום וכן סיור
באתר ביום ג' ,אסרו חג פסח .לפרטים נוספים:
מדרשת שומרון .09-8841623 09-8841359

חגיגות אביב

שומרון

מעיין
מעיין האוכף
מעיין ובריכת מים מלבנית ,סמוך ליישוב
טלמון .הנביעה שופעת כל השנה ,וסביבה
עצי הדר.מ הבריכה קרובה לכביש ואין צורך
במאמץ מיוחד כדי להגיע.מ הבריכה עמוקה
ומתאימה לרחצה.
מצומת שילת נוסעים צפונית מזרחית על
כביש  .446אחרי  9קילומטר פונים ימינה
לכיוון נעלה-ניל"י לכביש  . 463נוסעים בו כ 8
קילומטר עד צומת הדואר ,בה ממשיכים ישר
לכיוון טלמון דולב .אחרי כ  4קילומטר מגיעים
לפיצול .ימינה דולב ,שמאלה טלמון .נוסעים

שמאלה לכיוון טלמון.
אחרי כ  2ק"מ נכנסים ליישוב טלמון .מכיכר
הכניסה ממשיכים ישר בכביש הראשי ,הכביש
יוצא מהיישוב לכיוון טלמון ב'
אחרי  900מ' מכיכר הכניסה ,מגיעים לעיקול
חד שמאלה בכביש ,בתחילת העיקול ,מתחיל
בצד ימין שביל עפר ,פונים ימינה לשביל,
מחנים את הרכב .רכבי שטח יכולים להתקדם
עד הבריכה.
מתקדמים בשביל העפר כ  300מ',השביל
מתעקל ימינה ולמעלה ,מתקדמים עד

שמבחינים במבנה אבן ישן ,תחתיו הבריכה.
פרטים נוספים :עומק :כ  150ס"מ גודל3X4 :
צל :תחת העצים שמסביב .ביטחון :מומלץ
נשק קצר.מרחק ואופי הליכה :קלילה ,כ 300
מ' הבערת אש :אפשרית.

יש לתאם שהייה במוקד בנימין

רוצים עדכונים חיים הכנסו היום לאתר "ארץ המעיינות" או בפייסבוק
www.hamaayanot.co.il www.facebook.com/hamaayanot

מועצה אזורית מטה בנימין

www.gobinyamin.org.il

02-9974106

שיה הקדּומה
ִ

עיר המשכן

חוגגים ומטיילים

בבנימין
פסח תשע"א

 מסלול טיול לכל המשפחה
)תינוקות במנשאים(
 מסלול מיטיבי לכת בשעה 9:30
 מדריכים מקצועיים ,מעגל מתופפים,
כליזמרים ,יצירה מהטבע ,ליטוף חיות
 משך המסלול כ 4-שעות
 החניה בישוב דולב ומשם ירידה רגלית
לנחל וחזרה באוטובוסים
 הירידה לנחל בשעות  9:00עד 13:30
עלות ₪10 :לאדם )מגיל שנתיים(

בפסח כל המשפחה
בשילה הקדומה

ימים רביעי-חמישי
א-ב חוה"מ פסח 20-21/4
18:00-10:00



 30דק'
מירושלים
ומהמרכז

 בפסח תושבי העיר הקדומה
קמים לתחיה
 מופעים תיאטרליים
ח
ד
שביל ש!
 מופעי מוסיקה
אופניים
אתג
 סדנאות במלאכות קדומות:
סו
רית בב
מע
יי
נו
שיל גוש
אריגה ,פסיפס ,קדרות ועוד
ה!
 שוק מקראי  דוכני מזון
עלות :מבוגר  ,₪25ילד ₪30

מרכז מידע 02-9974999

פרטים ומפות הגעה באתר המועצה www.binyamin.org.il
תחנות מידע יעמדו בימים רביעי – חמישי א'-ב' חוה"מ פסח
בצומת אריאל ובמחסום חיזמה ,וביום רביעי – במודיעין עילית



עיצוב :סטודיו ולדמן

טיול עם שורשים
כל כך קרוב אליך!
יום רביעי
א' חוה"מ פסח 20/4

 20דק'
ממודיעין

פסטיבל קדם

ימים רביעי-חמישי-ראשון
א'-ב' ,ה' חול המועד
20-21,24/4
18:00-9:00

פירסום:

האביב מלבלב
לבים )דולב(
בנחל דׁ

מסע אל ארץ התנ"ך
במרכז המבקרים
"נחלת בנימין"

מיצגים אור-קוליים מגיל
 8ומעלה ובמקביל
פעילות לילדים הקטנים
הגעה בתיאום מראש
בלבד בהרשמה באתר:

www.n-binyamin.co.il

נהנים מסיורים
מודרכים ברחבי
בנימין

סיורים בכל ימי חוה"מ עם:
 בית ספר שדה עפרה
לפרטים02-9975516 :
 מדרשת הרי גופנא
לפרטים02-6568894 :

פסח תשע"א
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בנימין

חגיגות אביב

חוגגים ומטילים
בבנימין
פסטיבל קדם באתר שילה
הקדומה

חוויה תנכ"ית קסומה לכל המשפחה
ימים שלישי ורביעי א'-ב' חוה"מ פסח 20-21.4
בשעות 10:00-18:00
סיורים מודרכים וחוויתיים בעיר הקדומה
ומקום המשכן.
מופעים תאטרון עם שחקנים המחדשים ימי
קדם ,מופעי מוסיקה ,מגוון סדנאות לילדים
במלאכות ימי התנ"ך ,שוק מקראי ,דוכני מזון
כשר לפסח
עלות 25 :מבוגר 30 ,לילד.
החנייה באיזור התעשייה שילה ומשם יש
הסעות המקפיצות לאתר.
חדש באתר! שביל אופניים אתגרי סובב מעיינות
בנופי נחל שילה!

פסטיבל מטיילים בנחל דלבים
בואו לטיול אביבי עם כל המשפחה בטבע
קסום ובנוף מלא שמחה!
יום רביעי א' חוה"מ 20.4
מסלול טיול משפחתי בטבע )תינוקות
במנשאים בלבד( כ 5-שעות מסלול נוסף
למיטיבי לכת .הדרכות והפעלות לאורך
המסלול :מתופפים ,כלייזמרים ,יצירות ,ליטוף
חיות
החנייה בישוב דלב ומשם ירידה רגלית לנחל.

בסיום המסלול הקפצות באוטובוסים חזרה
לדלב.
עלות ₪ 10 :לאדם )מגיל שנתיים(
דרכי הגעה :מצומת שילת ע"י מודיעין :נוסעים
מזרחה לכיוון מודיעין עילית )קרית ספר(,
עוברים את הפנייה לחשמונאים וממשיכים
עד לכיכר בה פונים ימינה לכיוון נילי ונעלה.
ממשיכים ישר כרבע שעה עם הדרך
המתעקלת עד לצומת הכניסה לישוב דלב.

מסע אל ארץ התנ"ך במרכז
המבקרים "נחלת בנימין"
ימים רביעי וחמישי א'-ב' חוה"מ 20-21.4
מיצגי מסע בזמן 3 -מיצגי מולטימדיה מרהיבים
המספרים את סיפור ארץ התנ"ך )מגיל 10
ומעלה(

סיורים מודרכים ביקב פסגות
במקביל
קטנים
לילדים
פעילויות
לסיורים בהרשמה מראש בלבד בטל'
 02-997933או באתר מרכז המבקרים-
www.n-binyamin.co.il
מגוון סיורים מודרכים עם בית ספר שדה עפרה
ועם מדרשת הרי גופנה לאורך כול החג בחבל
בנימין :לפרטים נוספים ,להזמנות ולהרשמה:
מדרשת גפנת .02-6568894
midreshet.gofna@gmail.com

מעיין
עין שיבן
בריכה מרובעת קטנה בעומק כחצי מטר,
מתאימה מאד לרחצת ילדים ,מתאים לשהייה
ממושכת.
הבריכה ניזונה מנביעה בסלע בשם "עין
שיבן" שפירושו בעברית "הזקן בעל השערות
הלבנות"
המעיין נמצא לא רחוק מהיישוב בית אל
דרכי הגעה:
מכיוון ירושלים :יוצאים מהגבעה הצרפתית
בירושלים לכיוון יישובי בנימין ,והיישוב בית
אל .נוסעים עד "צומת הטי" פנייה שמאלה
מכביש  60לכיוון בית אל .פונים שמאלה לכיוון
בית אל .אחרי כ  2.2ק"מ פונים שמאלה ל"ציר
הזבל" כביש המוביל לכיוון פסגות .אחרי 150
מטר ובסיום העיקול ,מבחינים בשלט חום
ימינה "עין תות" ובחנייה גדולה לידו .עוצרים
ומחנים את הרכב.הולכים ברגל בשביל עפר
שנכנס לתוך הוואדי שמימיננו שבו גדלים
כמה עצי תאנה.

מרכז המידע 02-9974999 -

המשך בעמוד הבא<

ביום ההילולא נעלה ונבוא למקום מנוחתו כבוד בתמנת חרס
)מול אריאל( לעורר רחמים ולהתפלל אצל ציוני
יהושע בן-נון ,נון אביו וכלב בן יפונה זתע“א
אשר עמדו בנאמנותם לה‘ יתברך ולארץ חמדתו בקריאתם:

הסעות יצאו בתאום עם רכזות הקהילה
לפרטים נוספים02-5482128 :
s h e c h e m 1 @ g m a i l . c o m

האירוע בתיאום ואבטחה  ניתן להגיע עד צומת אריאל ברכבים פרטיים
הכניסה רגלית או ברכבי הסעות מיוחדים  מקומות מוסדרים לתפילת נשים

”טובה הארץ מאוד מאוד“
”עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה“
ביום חמישי בלילה אור לכה' ניסן התשע“א
ייתקימו כניסות מצומת אריאל כל הלילה

החל מ 22:00-בערב ועד  4:30לפנות בוקר
מידי כל שעה עגולה אמירת תפילת ”עלינו לשבח“ ברוב עם.
מועצה דתית אזורית
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אגודת שכם אחד

| המקומות הקדושים בשומרון

חגיגות אביב

בנימין
מעיין

>עין שיבן המשך מהעמוד הקודם
מצד שמאל בצלע ההר מבחינים בעץ תות גדול ובודד ,מתחתיו נמצא המעיין.
מחפשים שביל שעולה על הצלע  ,עד הבריכה.
אפשר להמשיך בשביל העפר המגיע למעיין בדרך מתונה יותר.
רכבי שטח יכולים להמשיך בשביל העפר מהחנייה לתוך הוואדי ,ומשם לבריכה בשביל מסביב.
נ.צ 646974 / 222687 :.עומק הבריכה 60 :ס"מ גודל  3X3 :מ' צל :המקום מוצל ביטחון :מומלץ נשק
קצר .מרחק ואופי הליכה :עלייה קצרה ,כ  300מ' הבערת אש :אפשרית.

יש לתאם שהייה במוקד בנימין

רוצים עדכונים חיים הכנסו היום לאתר "ארץ המעיינות" או בפייסבוק
www.facebook.com/hamaayanot

www.hamaayanot.co.il

פסטיבל פריחת האביב בשומרון
 2א’ חוה”מ פסח
עי ט”ז ניסן 0.4.11
רבי

יוםיום של טבע וחוויה באיתמר
10:3

שפחה! -בשיתוף רדיו גלי

מתאים לכל המ

נטייל בדרכי גביש אלון מורה

מה מרכזית -עם מי
מהשעה  14:00ב

החל
חיר משפחתי₪ 60 -
מחיר ליחיד ₪ 15 -מ
*

בין השעות 11:00-19:00
 #שחקני רחוב והצגות ילדים  #מתחם מתנפחים ובובות ענק
 #מתחם ג’ימבורי לגיל הרך  #סיורים רגליים מודרכים למשפחות
 #מסלולי אופניים מודרכים  #פינת ליטוף -זוחלים וחיות אקזוטיות
 #סדנת יצירה מרהיבה לכל המשפחה
 16:00 #חנוכת “עין כפיר” המחודש בהשתתפות אישי ציבור

יום שישי ,י”ח ניסן 22.4.11
ג’ חול המועד פסח

צפון אבל בשומרון

חורש טבעי ,חוות חקלאיות,
תנ”ך ומורשת קרב בצפון השומרון

גן עדן בואדי אל חכם

מופע מרכזי :יונתן רזאל | שי גבסו

מעיינות ומצוקים במערב השומרון

אבישי רוזן

שלום) פרטים והרשמה -חלקת השדה 02-9973106
(בת

מנחה :אסף קליין (רדיו קול חי)
מחיר ליחיד  ₪30כולל הופעה  | ₪50מחיר משפחתי  ₪90כולל הופעה ₪130

מוצאי
שביעי של פסח

מרחגכיזיגתת במימונה
שומרון

מומלץ להצטייד במחצלות ובלבוש חם

 26.4.11כ”ב ניסן
סרו חג יום שלישי
אי

יקבי
כשרים,םמסעדות וגם לינה
פתוחים לבליקמהדרין לפסח
ור בתיאום מראש

יקב
הר ברכה 6
יקב טורא רחלים 052-577515
3
יקב בן פורת יצהר 052-796661
5
מסעדת ברכה על הה 050-997260
ר6
חלקת השדה אלון מורה 052-577515
06
31
97
כפר נו
-9
02
פש שומרון 3
מדרשת שומרון 052-727391
09-8841359

מטיילים בנופי יצהר

 10לגבעת תקומה ביצהר
יום חמישי בין השעות 10:00-14:00

 #סיורי משפחות בכרמים ובגתות העתיקות  #הפעלות לילדים
(חלקן בתשלום)  #הצגה במערה הסודית  #מתנפחים  #כתב
חידה לכל המשפחה
טכס מרכזי בהשתתפות
צ
רבנים ואישי יבור בשעה 14:00

המועד
טיולים בכל ימי חול
עם מדרשת שומרון וחלקת השדה

מדרשת שומרון  | 09-8841359חלקת השדה 02-9973106

מח’ פרסום מ.א .שומרון  /סטודיו בשבע

ורים בגן הלאומי-
סי
עתיקה -סבסטיה
שומרון ה
שמה:
פרטים ורוןהר09-8841359
מדרשת שומ

ה
ט
ו
ב

יום חמישי י”ז ניסן  21.4.11ב’ חוה”מ פסח

ברכס איתמר
ים
 #טיולי ספארי מודרכ בתשלום נוסף
אופניים ברכס
וטיולי
טב האמנים

כנס חידושים ותגליות
דומה
בשומרון הק

ההר

הזה

החל מ0-
ק -יצירה  #הצגה
ים  #דרך הבמבו
פח
 #חנוכת סניף בנ”ע
 #פינת ליטוף  #מתנ
רתומה לטרקטור
ים  #סיור על עגלה
לילד
ישראל

בה
שתתפות רבנים
תתקיים בישוב יקיר ב ואישי ציבור ועוד
בי
החל מהשעהת הרב אהרון כהן
21:30

02-9974106

משרד התרבות
והספורט

* חלק מהמסלולים נגישים לבעלי מוגבלויות

* כל האירועים מאושרים ומאובטח ע”י כוחות הביטחון

מרכז מידע  03-9066402או באתר tourshomron.org.il
פסח תשע"א
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בנימין

חגיגות אביב

לחגוג עם יעקב אבינו
בבית אל
לחגוג עם יעקב אבינו בבית אל
כעשרים דקות צפונה לירושלים ,על כביש
גב ההר הקדום שוכן היישוב בית אל .השם
התנכ"י בית אל מעלה לנגד עינינו את אבותינו
הקדושים אברהם ויעקב ,הקשורים אל המקום
בקשר עבות.
חלום יעקב ,הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,המלאכים העולים ויורדים  -היכן
הוא התרחש? היכן קיבל יעקב אבינו את
ההבטחה" :הארץ אשר אתה שוכב עליה לך
אתננה ולזרעך) ?".בר' כח :יג( .כמובן ,בבית אל.
כך יגידו רבים ,כך הרי מוזכר בספר בראשית:
"וישכם יעקב בבוקר וייקח את האבן אשר שם

מראשותיו  ...ויקרא את שם המקום ההוא בית
אל) ".כח :יח-יט( הייתכן? והלא המדרשים
מלמדים שהסולם ניצב היה מעל הר המוריה.
לעומתם מסביר רש"י ,גדול המפרשים,
שנעשתה קפיצת הדרך "נעקר הר המוריה ובא
לבית אל" .ושוב עולה השאלה :אירוע היסטורי
גדול שכזה – היכן הוא התרחש?
ד"ר חגי בן ארצי ,מרצה לתנ"ך ולתלמוד מן
הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-
אילן ,טוען שיש סבירות גבוהה שהאבן שהיתה
למראשותיו של יעקב נמצאת בתוך תחומי
הישוב בית אל .לרשימת החיזוקים הארוכה

למיקום אתר חלום יעקב בבית אל ,מוסיף בן
ארצי את מסורתו של פרופסור זאב וילנאי,
אשר בהתרגשות גדולה הכריז כי זהו המקום,
כאשר הגיע לישוב בשנת .1980
"שיבת יהודים לבית-אל בדורנו היא ביטוי
להתגשמות ההבטחה האלוקית שניתנה
ליעקב אבינו לפני אלפי שנים כאן במקום
שבֹתיך
הזה' :ושמרתיך בכל אשר תלך ,וה ִ
אל האדמה הזאת') .כח:טו(" ,מוסיף בן ארצי
בהתלהבות.
"בחוה"מ פסח השנה נחגוג יחד עם כל עם
ישראל את סיפור האבות בבית אל" ,מספרת
ג'ודי סיימון רכזת התיירות .באירוע הגדול
מתוכננת הצגת רחוב של "תיאטרון סצנה"
בהשתתפות הקהל ,סדנת יצירה "אצטרובלים"
לכל המשפחה ,הקרנת הסרט "ההר והחלום",
ומאהל פיקניק להנאת הציבור ובו דוכני שתייה
וחטיפים כשרים לפסח ,וכן משטח מסודר
למנגלים .גולת הכותרת תהיה סדרת סיורים
מודרכים .כל חצי שעה עגולה נצא לסיור באתר
חלום יעקב ,נשקיף על האזור כולו במצפור
"שא נא עיניך" ,נדלג מעל עשרות מערות
קבורה חשמונאיות ,נבקר במערת בתי הבד
מתקופת בית ראשון ואילך ,ונפגוש בשרידיה
של עיר מימי ירבעם .סיור מודרך לאתר כולו
בהר פסגת יעקב יועבר ע"י ד"ר חגי בן ארצי
פעמיים במשך היום :בשעות  12:00ו.14:00 -

"חגיגת אביב באתר האבות"
תתקיים על הר פסגת יעקב שבישוב בית אל
ביום חמישי י"ז ניסן  21.4.11בין השעות  12:00עד
 .16:00לפרטים נוספים היכנסו לאתר www.
 bet-el.muni.ilאו התקשרו.02-970-0500:
"בואו לבית אל" מסכמת סיימון" ,יהיה חלומי".

שדמות מחולה

איכות של קהילה ,איכות של חיים

עיצוב
אמיתי

בואו לגור ביישוב צעיר ותוסס בצפון בקעת הירדן ,עם קהילה דתית חמה ומגוונת.
ביישוב ענפי חקלאות ,ישיבת הסדר ,מעונות וגני ילדים ,מרפאה ,מינימרקט ,בריכה ונוף פסטורלי ...מתי אמרתם שאתם באים?

החלה המכירה של שלב ב' בשכונה החדשה!
130מ"ר  730,000ש"ח*
160מ"ר  825,000ש"ח*

מגרש חצי דונם  150,000ש"ח*

לפרטים :צביקי  | 050-6701430 -שלום shalomcu@gmail.com | 052-6230426 -
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* צמוד למדד תשומות הבניה ,החל מ2.11 -

גוש עציון

חגיגות אביב

פסח בגוש עציון
טיולים מודרכים עם בי"ס שדה כפר עציון
בכל ימי חול המועד :מערת חריטון ,הרודיון,
וואדי פוכין ,אמות מים ,כרמים בנחל הפירים,
שקיעה בדרך האבות ,אחר הצהריים בוואדי
גן עדן ,טיול מעיינות ועוד .וגם טיולי אוטובוס
מת"א בשיתוף עם ארץ נהדרת02-9935133 .

אמת הביאר
כניסה לנקבה במסלול יבש ורטוב ,פינות
יצירה ,אוהל אירוח ,פינות מנגל ,סיורי מלווה
בהצגות בנחל הפירים הסמוך והדרכות באמה.
בתשלום נוסף :בנייה בבוץ ,השכרת אופניים,
משחק ניווט באזור וקיוסק02-9935133 .

מרכז חוויות
גן חי ייחודי .במקום ייערכו תצוגות מיוחדות
לכבוד פסח :צפרדעי ענק ,ארבה מצרי ,דגי
תנין ,ברווזי נילוס  -היאוריות ועוד .מתנפחים,
הובלה על סוס/פוני ויצירה .הכניסה במסגרת
סיור מודרך בתאום בלבד054-30222260/3 .
Havayot.center@gmail.com

המרכז להנחלת מורשת גוש עציון
חיזיון אור קולי בכפר עציון ,9:00-16:00 :ערב
חג שני ויום שישי עד 02-9935160 .13:00

חפש את המטמון בגוש עציון
בעקבות אירועים מתולדות עמינו בגוש עציון.
כתבי חידה ,חוברת מקורות ורמזים .וגם..
פרסים! מקום מפגש :בכניסה לכפר עציון.

ימים ד'-ה'  , 11:00-17:00יום ו' ויום א'
 .9:00-12:00הזנקה בכל שעה עגולה.
02-9935133

טיול אופניים מגוש עציון לים המלח
יום ראשון 5:00 24.4.04 ,עד  .13:30דרגת
קושי :לרוכבים מנוסים בלבד .הרשמה:
02-9935133

משחק ניווט רכוב להכרת גוש עציון:
מקבלים מפה וחידות ,שולחים  SMSויוצאים
לדרך .למתחילים  -היכרות עם הגוש,
למתקדמים  -פינות מסתור בגוש עציון.
ברכבים פרטיים .פרסים לנווטים הזריזים! אין
צורך בקבוצה או בתאום.
ריקושט ,צומת גוש עציון  .9:00-19:00ימי ו'
וערבי חג050-2524013 . 8:00-14:00 :

מסעדת נטלי בתקוע
בחול המועד פסח "על האש" בשרי .כשר .יום
ד',ה'  .12:00-23:00יום ו' ויום א' .12:00-15:00
054-4405842

חוות ארץ האיילים
חדש!! :נדנדת  360מעלות .עוד באתר :חי בר,
פינת ליטוף ,האומגה הארוכה בארץ ,אומגה
קצרה ,קיר טיפוס ,פארק חבלים ,טרמפולינת
באנג'י  ,רכבת ילדים ,קרוסלת סוסים ,פינות
פיקניק ועוד.
בחול המועד פסח כרטיס חופשי משולב .פתוח

בחוה"מ ,בימי שישי וערבי חג .פרטים נוספים:
02-5709768

ליאור ג'יפים
טיולים מודרכים בגוש עציון ובמדבר
יהודה בחול המועד פסח .בתיאום מראש
054-8006920
יקבי גוש עציון :בימים ד' ,ה' סיור וטעימות
יין  .10:00-17:00המסעדה סגורה.
02-9309220

גן לאומי הרודיון
המלך הורדוס והארמון המלכותי :הדרכות
בשעות 15:00 ,13:30 ,12:00 ,10:30 :כולל
מפגש עם המלך ודמויות מעברו במסע ססגוני
ומצחיק אל העבר.
רביעי-חמישי 057-7761143 .10:00-15:00

גלריית בית דוד
אומנות מיוחדת מעץ באלעזר .בתאום מראש:
02-9934418

ריקושט עודפים ואאוטלט טבע נאות
עודפי ציוד ספורט ,מחנאות ונעליים תוכלו
למצוא בריקושט בצומת הגוש ובאאוטלט טבע
נאות בכפר עציון.

"רותי מתנות"
חנות מקסימה למזכרות ומתנות לכל
המשפחה בנווה דניאל 052-3787789

צינורעיצוב | מ .פלדמן

מעייני

ג
ם
מ
נ
ד
י
ג
׳
ר
ו
פי ישמח

בחברון

בפסח הזה יוצאים לחברון.

הישועה

19

רוחב

גובה

4.5

יום חמישי
י"ז ניסן | 13:00 | 21.4

מרכז מידע ארצי

1800-400-456
שלוחה 3
פסח תשע"א
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הר חברון

חגיגות אביב

סיורים באיזור יתקיימו במהלך חוה"מ פסח.
לפרטים -מוקד תיירות חבל י1599-507517

חורבת זעק
בלב נחלת שבט יהודה ,איזור השפלה
הדרומית של א"י,
מסתתרים להם שרידי כפר יהודי קדום ובלתי
נודע ...ושמו זעק.

קסם בהר חברון
מעיינות במדבר זיף
לקראת האביב אנו ממליצים לכם על טיול
באחד מהאזורים המדהימים בדרום הר חברון
ִקבות ובארות מים ,טרסות נטועות
:מעיינות ,נ ּ
בשקדים ,שזיפים וזיתים ,מערות קבורה מימי
הבית השני ,חקלאות קדומה,
עץ חרוב ענק בן עשרות שנים ונופים ייחודיים .
משך המסלול :כ 3-שעות.
אופי המסלול :מסלול מעגלי ,הליכה רגלית,
דרגת קושי בינונית.
מומלץ להצטייד בפנס ובמפת סימון שבילים:
מס' 11
דרכי הגעה :את המסלול נתחיל בתל זיף,
הנמצא על כביש  317כ 8-ק"מ מצפון לישוב
כרמל לכיוון קרית ארבע .נעלה אל ראש התל
ושם נחנה את הרכב.
נתחיל בתצפית מרשימה מראש תל זיף על
הסביבה ,העיר חברון ובנותיה ,מדבר זיף
ויובליו העליונים של נחל חבר והישובים כרמל
,מעון ויתיר .נעסוק בנדודי דוד במדבר זיף
ובהר חברון.
נצא לכיוון מזרח בינות עצי השקד והזית ,נוכל
להבחין בשרידי בונקר ירדני .נרד בין הטרסות
לעבר קבוצת ברושים בולטת הנמצאת
למרגלות התל .מקבוצת הברושים נלך כ250-
מ' דרומה ,על דרך עפר ,עד שנפגוש בערוץ
נחל ,שם ניפרד מדרך העפר ונלך בערוץ

הנחל מזרחה .נרד בערוץ אל עבר קבוצת
אורנים שבתחתיתו ולאחר הליכה קצרה,
נראה משמאל פתחי מערת קבורה מימי הבית
השני .מעט לפנינו מצד ימין ,נראה שביל אשר
עולה דרומה בסמוך לשדרת ברושים ואורנים
ומוביל אל חורבת אריסטובוליה.
נרד מחורבת אריסטובוליה בדרך בה עלינו
אליה ,נחזור אל הוואדי ונרד בה צפונה .לאחר
הליכה קצרה נגיע לערוץ רחב היורד ממערב
למזרח ,וממקום זה נוכל לראות מולנו ,מעבר
לערוץ הנחל ,פתח ניקבת מעין שמעליה בנויה
קשת .נלך אל המעיין ,נוכל להנות מהמים
הצלולים ,ומשם נמשיך על דרך עפר סלולה
לכוון מערב .לאחר כחצי ק"מ נראה משמאל
עץ חרוב בודד .נוכל לראות מתחת לדרך באר
חרבה .מימין לדרך ,בראש הגבעה ,משתרעת
חורבת זיף ,בה שרידי יישוב מהתקופה
הביזאנטית ואילך .נמשיך בדרך העולה
במעלה הואדי עד שנגיע למעיין נוסף מימין
לדרך -עין זייתון ,שבסמוך לו שוקת המשמשת
להשקיית הצאן .מעין זייתון נמשיך ללכת עוד
מרחק קצר מערבה ,עד לעליה לתל זיף ,שם
השארנו את הרכב.
**מומלץ להמשיך מכאן לאתר "סוסיא
הקדומה" -שם מתקיים הפנינג ענק במהלך
חוה"מ פסח.

חג הפסח בפתח  --זהו הזמן להתחדשות בבית

עובדת עם כל מרחב וכל תקציב
פתרונות עיצוב פשוטים ,מהירים וזולים
 0545-743-630סוויטקה )תושבת עלי(
www.heder21.com
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אופי הטיול :טיול משפחות רכוב עם גיחות
קצרות מהרכב לביקור באתרים.
משך הטיול :כשעתיים
אתרים בתשלום :היקב בזעק ,לתיאום052- :
0523231260 ,2887050
הערות :יש להצטייד בפנס.
דרכי הגעה :מצומת שוקת נסע לכוון צפון-
מערב בכביש  .31אחרי כ 5.3-ק"מ נפנה
ימינה בכביש  .358אחרי נסיעה של כ9.6-
ק"מ ,ונפנה שמאלה ונסע כ 650-מ' .נקח את
הפניה הראשונה ימינה ונסע  900מ' .נפנה
ימינה ולאחר  43מ' נגיע לחורבת זעק.
עם פרוץ מרד בר-כוכבא נאלצו תושבי
חורבת זעק ,כמו רבים מהתושבים היהודיים
בארץ ,לבנות "מקלטים" בהם יסתתרו מפני
הרומאים .הודות לסלע הקִרטון הרך המכסה
את פני השטח באזור ,הצליחו התושבים
לחצוב מערכות מסתור מתחת לבתים
ולהסתתר בהן במהלך קרבות המרד.
נגיע לכפר הקדום ,נסתובב ברחובותיו ,נפגוש
שרידי מבנים עתיקים ,בתי-בד ,מקוואות
ועדות דוממת לחיים שהיו במקום.
את טיולנו סביב החווה שהוקמה בשנים
האחרונות על גבי השרידים ,תלווה פריחה
מרהיבה בשלל צבעים -נוריות ופרגים,
שקדיות וסביונים ועוד...
כמובן שלא נוותר על זחילה במערכות מסתור
תת-קרקעיות ומרתקות ,בהן זחלו לוחמי בר-
כוכבא לפני למעלה מ 1800שנה.
**סיורים באיזור יתקיימו במהלך חוה"מ
פסח .לפרטים -מוקד תיירות חבל יתיר
1599-507517

יש לתאם שהייה במוקד

1599-507517

חגיגות אביב

הר חברון

חידושים והפתעות בפסח בחברון

הפסח הזה יוצאים לחברון
חידוש בהופעות האמנים :זוכה "כוכב נולד",
יהודה סעדו ,יופיע לראשונה בפסטיבל הזמר
החסידי ליד מערת המכפלה ,הוא יתארח אצל
האומן העולה אביחי פז  -גרינוולד.
גדול הזמר היהודי אודי דוידי ,מהזמרים
המובילים בארץ בתחום המוסיקה היהודית
והישראלית ,יופיע בשירים מהאלבום העומד
לצאת לאור ,שחלקם כבר הפכו ללהיטים
בגלגלצ ורשת ג'.
טוביה רוזנפלד )מהצמד "אסי וטוביה"( יופיע
בהצגה מלאה "טוביה ומקסימוב עושה
ניסימוב" לילדים במחיר סמלי.
חיים ישראל – גדול הזמר החסידי המזרחי

יופיע במיטב להיטיו המרגשים.
מנדי ג'רופי – מגדולי הזמר החסידי העולמי,
יופיע בשירים מוכרים וחדשים מתוך האלבום
החדש העומד לצאת לאור.
הזמר הצעיר העולה נתנאל ישראל ,ועוד.
כל ההופעות – ללא תשלום!
בנוסף יתקיימו הפעלות לילדים – עבודות
יצירה ,רכיבה על חמורים וסוסים ,שאיבת מים
מבאר ,הכנת כדי חרס על אובניים ,ועוד .מזנון
כשר למהדרין ,סיורים חינם ,דוכנים מגוונים
ועוד ועוד.
בימים רביעי וחמישי )א'-ב' דחוהמ"פ( מערת
המכפלה כולה ,כולל אולם יצחק ,תהיה
פתוחה ליהודים.
בפסח השנה ייפתחו לראשונה בימי חול

המועד סמטאות העיר העתיקה )ה"קסבה"(
לביקורים וטיולים חפשיים,

והשנה חידוש במערך ההסעות
לאור לקחי השנים הקודמות והצפיפות הרבה
בקווי ההסעה לחברון ,משרד התחבורה
החליט לקיים היערכות חדשה ומהפכנית:
מאות אוטובוסים יופנו מכל רחבי הארץ ויעמדו
לרשות הנוסעים לחברון ,ויתקיימו קווי הסעה
רצופים וישירים של חב' אגד מבנייני האומה
בירושלים ישירות לחברון ,ללא תחנות מעבר,
במחיר מוזל ואחיד של .₪ 19
לפרטים מרכז מידע ארצי :

 1800-400-456שלוחה 3
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 32גיליון קרות

פנימה

1
עמ !'

ני
סן

המגזין לאישה הדתית

גיליון חגיגי במיוחד!
עשיר .חוויתי .עמוק.
עדי )דוד( אהרון

מראיינת את רחל בן חיים

שיחה אישית עם תהילה יגאל

אחותה של רותי פוגל הי"ד

לטייל עם המשפחה בפסח
יעל זלץ עושה סדר

איך לדבר כך שהילדים יקשיבו

חוג הורים מיישם את 'והגדת לבנך'

מה נשתנה? הזקן והזקנה!

הרבנית ימימה מזרחי

ל

אור הביקוש

המ
במנצויע נמשך!
שנתי
)12
גליונות( רק
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₪

ב לחודש
מקום  28ש"ח

מתכונים מיוחדים לפסח

פנימה .מקום לכולן

להצטרפות02-6646001 :

פסח תשע"א
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1

מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

בדמייך חיי במלאת שלושים לרצח
בני משפחת פוגל ,התקיים השבוע
(א') באיתמר טקס הנחת אבן פינה
לבית המדרש "משכן אהוד" ע"ש הרב
אודי פוגל הי"ד .הרב הראשי לישראל,
הראשל"צ הרב שלמה עמאר ,אמר
בטקס כי "אין ייאוש ואין פחד .בכל
עיר וכפר ,עומדים עלינו לכלותינו,
ואנו יודעים כי אנו נמשיך קדימה".
באירוע השתתפו גם ראש הישיבה
הגבוהה הרב אביחי רונצקי ,רב
היישוב הרב נתן חי ,ח"כ אורי אריאל,
מזכ"ל אמנה זאב (זמביש) חבר ,יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין ,ראש המועצה
האזורית שומרון גרשון מסיקה ,ובני
משפחות פוגל ובן ישי .לאחר הטקס,
התקיים באיתמר אירוע נוסף לילדי
האזור ובו הופיעה מקהלת 'פרחי
יואב' בניצוחו של מיכאל גייר ,עם
הזמר והיוצר עמיר בניון  , 1בשירם
המשותף 'התנערי' לזכר בני משפחת
פוגל ,אותו כתב יועץ התקשורת
והיוצר משה קלוגהפט.

לבנימין זַ מר הזמר החסידי אברהם
פריד סייר השבוע (ב') עם בנו מאיר
בבנימין ,במסגרת תוכנית הסיורים
'הגיע הזמן שנכיר' .השניים ביקרו
ביקב פסגות ובמשק אחיה וערכו
סיור ריינג'רים עד לתצפית קידה.
בשילה הקדומה קיבל פריד תמונה
ובה תפילת חנה שנאמרה בשילה
ובתגובה הודיע כי ישקול להשתמש
בתפילה לאחד משיריו הבאים . 2
ביישוב עלי נטעו אברהם ובנו עץ גפן,
לזכרם של אודי פוגל הי"ד שלימד
בתלמוד התורה בעלי ובנו יואב הי"ד
שלמד שם .לסיום ,סעדו עם אבי
רואה ראש המועצה האזורית מטה
בנימין וקובי אלירז יו"ר הוועד המקומי.
פריד אמר כי "אנו רואים את הגאולה
הגדולה שפורחת כאן יחד עם העשייה
הגדולה".
רשות הסיור  45עובדי רשות השידור
ובהם המנכ"ל מוטי שקלאר ,מנהל
התוכן אמנון שילוני וכן כתבים,

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

עורכים ומפיקים בטלוויזיה וברדיו,
סיירו השבוע (א') בגוש עציון ובדרום
הר חברון .הקבוצה נפגשה עם
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי ,עם
מפקד חטיבת יהודה אל"מ גיא חזות
ועם שאול גולדשטיין ראש המועצה
האזורית גוש עציון .אירוע מרגש
במיוחד אירע בחברון כשעו"ד חנה
מסקביץ' ,היועמ"שית של רשות
השידור ,סיפרה כי לפני  40שנה
כשהתחתנה בעיר ,הבטיחה לרב
משה לוינגר מסדר חופתה ,שתעניק
לישיבה במקום מפת שולחן במתנה.
השבוע ,זכתה לעמוד בהבטחתה
והביאה עמה מפה מפוארת ,אותה
מסרה בהתרגשות ניכרת לדובר
היישוב היהודי בעיר ,נועם ארנון . 3
עושים את החג שמח לקראת חג
הפסח ,חולקו השבוע ע"י ארגוני
החסד ברחבי יהודה ושומרון מאות
טונות של פירות וירקות ,בשר ועופות,
מצות ,מצרכים בסיסיים ודברי

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,מוא"ז בנימין
והרב מנחם סעדיה הפקה:
בע"מ לתגובותperla@myesha. :
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מתיקה  . 4הרב יוסף כהן ,יו"ר 'חסדי
נעמי' מציין כי מספר המשפחות
הנזקקות עולה בהתמדה ומתעצם
משנה לשנה .סקר שערכה העמותה
העלה כי אחד מכל חמישה ישראלים,
מוציא השנה פחות מ ₪ 500-על
קניות לחג.
מטיילים ומדווחים תנועת רגבים
מבקשת מכם לסייע לשמירה על
אדמות מדינה והגנה על הסביבה
גם בחג הפסח .באתר תנועת רגבים
(חפשו בגוגל) ישנו 'חריגון' 5
המאפשר לדווח על חריגות בנייה ,על
מפגעים סביבתיים ,או על השתלטות
על אדמות ועל שמורות טבע .בתנועה
מבטיחים לבדוק את התלונות ולפעול
משפטית נגד כל פעולה שתימצא לא
חוקית .מנכ"ל תנועת רגבים ,יהודה
אליהו אומר כי "כל מטייל בפסח יוכל
להפוך את הטיול למועיל ומספק עוד
יותר בעזרת תרומה לשלטון החוק.
כדי שנוכל לטייל ברחבי ישראל גם
בשנים הבאות ,עלינו להשאיר אותם
כפי שהם – ללא מבנים ש'צצים'
בשטח ,מכערים את הנוף ופוגעים
בשלטון החוק".

 40,000וממשיכים לגדול!
תנועת ישראל שלי כבשה השבוע פסגה נוספת – למעלה מ 40,000-חברים כבר הצטרפו אל התנועה הציונית-לאומית הגדולה בישראל.
בכל חודש נרשמות למעלה מ 4-מיליון צפיות בעדכוני התנועה .זה הזמן לקרוא לכל מי שעדיין לא עשה זאת ,להצטרף  -להפסיק לקטר
ולהתחיל לעשות בקיר הלאומי של ישראל שלי .השבוע ,אגב ,המשיכה התנועה במסורת החדשה והזמינה את עשרות אלפי החברים לראיין
באופן אישי את שר החינוך ,גדעון סער ,בשידור חי בשיחת וידאו .על הראיון עם השר הבא תפורסם הודעה בימים הקרובים בפייסבוק שלנו.
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שומרים על בית המשפט מפוליטיזציה
חברי ישראל שלי נקראו השבוע לפעול למען הפסקת הפוליטיזציה של בית המשפט .החברים מילאו ושלחו טפסי תלונה רשמיים לנציב
התלונות נגד שופטים ,על השופטת רות רונן שקיבלה לפני שבועיים עתירה של תנועת השמאל 'גישה' ,וחייבה את המדינה לחשוף מסמך
העוסק בהיקפי המזון שמכניסה ישראל לרצועת עזה .השבוע נחשף כי למרבה הבושה ,בעלה של השופטת הוא זאב ברגמן ,חבר הנהלת
הקרן החדשה המממנת את תנועת 'גישה' .החברים כתבו לנציב כי השופטת הייתה חייבת לפסול את עצמה ומשלא עשתה כן יש לנזוף בה,
לפסול את החלטתה ולהעביר את התיק לדיון אצל שופט אחר.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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\\ יש”ע שלנו

דרושות משפחות צעירות ברוחן
שהגשמת יישוב ארץ ישראל זורמת בעורקיהן
לפרטים :אריה – 052-3114086

www.myisrael.org.il

