חצי הלל

על גדות נהר הירדן נערך השבוע טקס חגיגי לציון חציית הירדן
ע"י עם ישראל בי' בניסן

שלנו

429

 | 429במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
ניסן תשע"ה |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

על התקופה  -פסח
מצורף

ליל הסדר  -בין שטיפה לתידלוק

א

פסח תשע"ה

זמניהשבת
זמני
השבת

מוסף תיירות
כניסה
ירושלים 18:20
תל אביב 18:40
18:32
חיפה

כניסה
יציאה
18:36
 19:38חברון
18:38
 19:40שכם
 19:40באר שבע 18:33

הרב נעם פרל
מזכ"ל תנועת בני עקיבא העולמית

יציאה
19:35
19:38
19:39

ת חגי ישראל ניתן לתפוס בשתי
צורות שונות .התפיסה האחת
שמה את האירוע ההיסטורי במרכז
ורואה בו את שורש החג וסיבתו ,ואילו
השנייה ,המעמיקה והנסתרת שבשתיים,
מעמידה במרכז החג את התאריך עצמו
ורואה באירוע ההיסטורי שהתרחש בו רק
נגזרת פרטית וצרה המבהירה מה מתרחש
בעולם בתאריך זה.
מתוך ההבנה השנייה כי 'היום גורם'
משרטטים החגים בפנינו את מפת תחנות
התדלוק המוכמנת בלוח השנה מעת בריאת
העולם .בראש השנה נפתח ברז ההמלכה,
ביום הכיפורים ברז הסליחה ,בסוכות ברז

האמונה והשמחה ,בפסח ברז החרות,
בשבועות ברז התורה וכולנו מוזמנים לבא
ולתדלק ,להגיע ולהצטייד בקלות וחינם
אין כסף .כיון שהתאריך עובר על כולנו,
בין אם הגענו מוכנים אליו ובין אם לא ,הרי
שכולנו נשאב חרות בפסח ואמונה ושמחה
בסוכות ,השאלה מי יגיע עם כוסית ומי יבוא
עם מכלית ,מי יעביר את 'היממה השמחה'
בשינה ומי יהיה אחוז במרוץ 'תפוס כפי
יכולתך' ,מי יגיע עם תכניות סדורות ,מטרות
ברורות ותעדוף איכותני ומי יאלתר 'תוך
כדי תנועה' והשגותיו תהינה בהתאם.
בפסח יצאנו ממצרים .הצלחנו להפיל את
'חומת ברלין' הקדומה .התברר שיש לילה
המשך בעמוד 15

 ARATHONמרתון
ה
ת
 IBLE Mנ"ך

כ' בניTHE B 0<<15

9.4.2

רצי
ם היסטוריה  -מ
ש
חז
רי
ם
א
ת
רי
צת
מקצים:
המרתון התנ"כית
מ
ר
א
ש
ה
ע
ין
ל
שי
ל
ה
ה
ק
דו
מה
סן,

חול ה
מועד
פסח

biblemarathon.co.il

יש”ע שלנו 1

המערכת

מתנחלים בקלפי

ישעמדה
מניתוח נתוני ההצבעה בבחירות באזור יהודה ושומרון
עולה תמונה מאוד ברורה :אוכלוסיית המתיישבים היא
צעירה ,מעורבת ואידיאולוגית באופן בולט יחסית לאזורים
אחרים בארץ .אוהבי ארץ ישראל בכלל ,ותושבי יו"ש
בפרט הרגישו ,ולא בפעם הראשונה ,שהקול שלהם עשוי
להכריע את המלחמה על הבית – ויצאו להצביע .כעת
נושאים כולם את עיניהם אל הממשלה הבאה ,בתקווה
שתדע לעמוד בלחצים ,לייצג נאמנה את עקרונות
השמירה על ארץ ישראל ולא להישבר בדרך הארוכה
אל הגאולה האמיתית .השבוע בישעמדה – לקט נתונים
מעניינים מקלפיות יהודה ושומרון.
מדי בחירות בולטים יישובי יו"ש ברשימת היישובים

עם אחוזי ההצבעה הגבוהים בישראל .מבין עשרת
היישובים המובילים ,שלוש התנחלויות :במקום השני,
נגוהות ( )94%במקום השלישי רחלים ( )93%ובמקום
השמיני מבוא חורון ( .)91%ניכרת ברשימה זו גם
נוכחותם של שלושה יישובי מגורשי גוש קטיף :גני
טל ( )92%נווה ( )91%ובני נצרים ( ,)91%מעין תשובה
הולמת לכל מי שביקש לטעון שהעקורים איבדו את
האמון במדינה או התייאשו מהשיטה הדמוקרטית.
אחוז ההצבעה ביו"ש גבוה בשישה אחוזים לעומת
הממוצע הארצי .הממוצע ביישובי יו"ש עומד על
 79.31%לעומת  73.45%בכלל ישראל.

בזירת המפלגות ,הבית היהודי זוכה בבכורה עם 38
אחוזי הצבעה ,ואחריה הליכוד עם  ,23%ומפלגת יחד
עם  .12%המחנה הציוני מפתיע עם  8%הצבעה ,נתון
גבוה יותר מאשר ישראל ביתנו ומפלגת כולנו של כחלון.
לא מפתיע לראות שבתמונה הכוללת ,אחוז ההצבעה
למפלגות המחנה הלאומי גבוה מאוד ,לעומת מפלגות
המרכז והשמאל שזוכות לאחוזים נמוכים מאוד ביחס
ליתר חלקי הארץ .נתון מעניין נוסף הוא אחוז בעלי זכות
הבחירה מתוך כלל תושבי מדינת ישראל .ביו"ש 52%
ובכלל הארץ  .71%ניתן ללמוד מכך על גילה הצעיר
של אוכלוסיית יו"ש ,שבה ילדים רבים (שלהם אין זכות
הצבעה) לעומת יתר חלקי הארץ.

עלי

מקום גדול לגדול
(ויש פה הכל)...

הקהילה
קהילה איכותית ומגוונת,
 850משפחות.

בתי
פרויקט אמנה
האיכות

מדורגי ֵעלִ י
תנועת
ההתיישבות

אמנה

היישוב
מוסדות חינוך לכל הגילאים,
מוסדות “בני דוד” ,מתנ”ס פעיל
המציע פעילות תרבות עשירה
לכל הגילאים ,מערך חוגים
בריכת שחיה ,ספריה ועוד
מגוון שרותים קהילתיים.
חדש! מרכז קניות “לב עלי”:
סופרמרקט גדול ,סניף דואר,
ביטוח לאומי ,קופות חולים
 ,בית קפה ומגוון עסקים
מקומיים.

 2יש”ע שלנו

כניסה מידית

מכירת

שלב ב’

בתי
אמנה

במדורגי ֵעלִ י
יוצאת לדרך!

הבית
דירות גן ודופלקסים,
החל מ 110-מ”ר.

₪ 812,000

החל מ

המקום
קרוב להכל  35דקות מירושלים
ופ”ת 10 ,דקות מאריאל

לרגל
פתיחת
שלב ב׳

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

לפרטים :יצחק klita@eli.muni.il 052-4201411
צמוד למדד תשומות הבניה 12.14
±≤Ø±±

יש שחר אמנה

מחיר
מיוחד

ממוצע ההצבעה לכל אחת מהמפלגות (באחוזים ,תוצאות מעוגלות):
המחנה
הציוני

יהדות
התורה

הרשימה
המשותפת

הבית
היהודי

כולנו

ישראל
ביתנו

הליכוד

מרצ

יש עתיד

יחד

שס

ממוצע
הצבעה
כולל

18.53

5.07

10.93

6.34

7.33

5.11

23.03

3.85

8.7

2.95

5.75

ממוצע
ביישובים
שאינם
יו”ש

30.43

1.31

10.20

8

7

2

18

7

9

2

3

ממוצע
ביישובי
יו”ש

8.08

2.97

0.09

38

4

2

23

1

5

12

2

צילום :סלפי פסח שחקנים :תיאטרון פויקה

בחבל בנימין
ארבעה

ימי טיול לכל המשפחה

א׳-ד׳ חוה״מ פסח | 10:00-17:00 5-8.4

מסע בזמן
בגב ההר

בין מים למדבר
במזרח בנימין

נחלים וגבעות
במערב בנימין

חן במדבר הפעלות לכל
קלט i
המשפחה בדרך לעין

גבעת היקבים
הדרכה ושחקנים
נחל דלבים
מסלול רגלי
חאן טלמון פעילות לילדים
וסדנאות לכל המשפחה
עיינות ענר פעילות למשפחות
נביעות מים ובריכות שכשוך
חוות עמק איילון

מסע אל העבר במרכז
בנימין i
המבקרים נחלת
סיור באוטובוס התנ״כי חדש עין קלט מסלול לנווה מדבר
מייצג מולטימדיה

ריינג'רים וארוחה
בשרית i
מדברית 'כנען תיירות'

כפר עברי קדום

כפר אומנים אקולוגי
נווה ארז

טעימות יין ,יצירה לילדים

'עלמה שי' בית קפה

עין תות מעיין קסום בצל ההר

i

מפת הפעילות תחולק בתחנת המידע
תיירות בנימין בתחנת דלק פסגות (פתוחה בחוה״מ)

ובתחנות המידע הפזורות באתרים

מייצג מרגש
ב'מגדל הרואה'
רחוב אומנים
ומלאכות קדומות
טיול מודרך במשאית ספארי
מחלבת עיזים "עקבי הצאן"

סיור וטעימות יין
יקב גבעות
פנינת החי
חווית חיות לכל המשפחה
נחל ִשיֹלה
מסלול רגלי ומעיינות
השכרת אופניים
לרכיבה בסינגלים

סדנאות יצירה בזכוכית
סטודיו מענית

נווה צוף סיור מודרך
בעתיקות ובמעיין מאיר

חלק מהפעילויות בתשלום | כל הפעילויות באתרים הינן באחריות הבלעדית של מפעיל האתר

עולים לרגל
למשכן ִשיֹלה

חמישי 9.4

ערב שביעי
של פסח

מרתון התנ"ך

טים והרשמה:
לפר biblemarathon.
co.il

מרכז מידע ארצי1-800-34-54-54 :
www.gobinyamin.org.il

חפשו :תיירות חבל בנימין
יש”ע שלנו 3

פסח תשע"ה

יש"ע לכל המשפחה

מוסף תיירות
בואו להנות

בבנימין

כל האטרקציות ,הטיולים והאירועים
למשפחות לחג הפסח בחבל בנימין
חופשת חג הפסח מתקרבת לה ובארץ
גיבורי התנ”ך בחבל בנימין מזמינים
את המשפחות לחוות את חג החירות
עם שפע אטרקציות ,טיולים בטבע
ופעילויות חינוכיות ומהנות כגון:
סדנאות מלאכות קדומות ,שחקני
רחוב ,מיצג מולטימדיה חדשני המוצג
על גבי נוף כרמים ,מופע של תיאטרון
אספלט ומופע כלבני עם פריזבי,ביקור
בכפר אמנים אקולוגי ,טיולי ריינג’רים,
טרקטורונים ואופניים ומבחר טיולים
בטבע אל האתרים המרשימים של
בנימין!
ימי הפעילות א’-ד’ ,ט”ז-י”ט ניסן,
 5-8באפריל בשעות  10:00עד .17:00
מוסף שלנו
 4יש”ע
טיולים פסח תשע"ה

גוש שילה :חוויית עלייה לרגל
בשילה הקדומה
מגוון חוויות לכל המשפחה ממתינות לבאים
אל שילה הקדומה :לבושים בתלבושת
תנ”כית תצאו לסיור מודרך אל עבר שרידי
המשכן ,בליווי נגנים ושחקני רחוב המציגים
דמויות תנ”כיות ,פינת ליטוף ,התנסות
בכתיבת כתב עברי קדום ועוד.
“מגדל הרואה”  -מיצג מולטימדיה חדשני
המספר את סיפורה התנ”כי של שילה על
רקע הנוף הנשקף מן המגדל.
מגוון סדנאות של מלאכות קדומות :קליעה,
אריגה ,קטורת ,פריכת זיתים ,קרמיקה ועוד.
ראשון עד רביעי חוה”מ פסח :בשעות 9:00
  .18:00חמישי.9:00-13:00 :מחיר :כניסה  ₪ 25למשתתף (מגיל .)3
מגדל הרואה –  19₪למשתתף.

סדנאות  ₪ 10לסדנא.
בתשלום נוסף  -השכרת אופניים ,סיורים
ברכב ספארי ועוד.
לפרטים נוספים02-9944019 :
/http://telshilo.org.il

נחל שילה  -צומת שילה,
מסלול הליכה לכל המשפחה
› מסלול עם נוף עוצר נשימה
› אורך המסלול כשעה וחצי
› מעיין עין עוז – מתאים לטבילה
גם עם ילדים קטנים
› ניתן להמשיך למעיין הגבורה

› דרושה הקפצת נהגים בסוף המסלול

כניסה חופשית

בואו להנות

בבנימין

מגדל הרואה

חן המדבר

מעלה לבונה ממשיכים בתנופה
גם בפסח

תל שילה

מעלה לבונה

מוזמנים לראות עדר עיזים קטן בנוף הכרמים
של גוש שילה המייצר גבינות קשות ,חלב,
יוגורטים איכותיים ועוד .תוכלו לקבל הסבר על
העיזים וללטף את הגדיים שזה עתה נולדו!

 ₪למבוגר .במתחם יהיו סדנאות יצירה לכל
המשפחה וטעימות יין (בתשלום נוסף).
לפרטים נוספים02-9979333 :
מוקד טלפוני יהיה פתוח בחוה”מ פסח בימים
 , 5-8/4בימים ראשון עד רביעי בין השעות:
.8:00-17:00

יקב גבעות | גבעת הראל

בין מים למדבר במזרח בנימין:
חן במדבר | על הדרך לעין קלט

תושבי הישוב מעלה לבונה החליטו השנה
לחגוג יחד עם כל עם ישראל בהפנינג ענק
במעלה לבונה ,תושבי הישוב מזמינים את עם
ישראל במהלך ימי חול המועד בימים שלישי
ורביעי לבוא ולהנות ובעיקר לחגוג באטרקציות
המתאימות לכל המשפחה ,סיורים בפינת חי,
פינת ליטוף ,רכיבה על סוסי פונים ,מתנפחים
סדנאות ,פינות פיקניק רחבת דשא ענקית ועוד
הישוב מעלה לבונה נמצא כ  10דקות מהעיר
אריאל ו  35דקות מירושלים ,הישוב המונה מעל
 130משפחות ,יוצא בתנופת בניה עם שיווק של
שכונה חדשה בת ארבעים יחידות דיור .
את השכונה החדשה בונה חברת בתי אמנה,
שם מציינים שהשכונה תבנה ברמת גימור
גבוה ובמחירים שפויים המהווים אופציה לבוא
ולקנות דירה במיקום ובמקום מצויין.

סיור ביקב ,במצפור ובכרם  -טעימת יינות היקב
המשובחים ושמן הזית .מתחם בועות סבון
ענקיות והפעלות לילדים! מבצעים מיוחדים
לרגל החג על יינות היקב! עלות  :ילד (מגיל
 30:)3ש”ח ,מבוגר 20:ש”ח .בימים שני ושלישי
י”ז-י”ח ניסן  6-7/4/15בין השעות 10:30-
 .16:00בשאר ימי חול המועד מרכז המבקרים
יהיה פתוח לטעימות יין וסיורים בלבד ,יום א’ ו-ד’,
בין השעות  10:30-16:30וביום ה’ ,ערב חג ,בין
 .9:30-13:30לפרטים נוספים052-7757574 :

סטודיו מענית לזכוכית | קידה

מסע בזמן בגב ההר :מסע בזמן
במרכז המבקרים “נחלת בנימין”
שביקב פסגות

במהלך חול המועד יערכו סיורים למקום
הפרוייקט החדש לתאום :ראובן 052-
8308129
סטודיו לייצור כלי זכוכית ותכשיטים ,בשיטת
פיוזינג(התכה) חוויה לילדים ומבוגרים כאחד!
הסטודיו יהיה פתוח לסדנאות בימים ראשון-
שלישי 5-7/4 ,בשעות .10:00-17:00
רצוי לתאם מראש! מענית 052-3767091

בעקבי הצאן | עדי עד
בימים ראשון  -שלישי ,5-7.4 ,בשעות 10:00-
 18:00המחלבה תהיה פתוחה למבקרים,

סינגלים בבנימין

כניסה חופשית! בתיאום מראש.
מאיר 055-6600314

מסע בזמן אל העבר באוטובוס התנ”כי  -מבית הבד
הקדום אל היקב החדש .במרכז המבקרים נחלת
בנימין יתקיים מיצג ייחודי המסביר את תהליך ייצור
היין ,החל משלב הכרמים ועד לכוס היין.
חדש! למבקרים בנחלת בנימין ,סיור באוטובוס
התנכ”י אל הכפר העברי הקדום -שרידים
מימי התנ”ך מתקופת בית שני ומימי הביניים.
הדרכה מרתקת על עולי הרגל לירושלים.
הסיורים יצאו בכל שעה עגולה בין שעות:
 ,10:00-16:00מחיר הסיור ₪ 10 :לילד15 ,

הפנינג למשפחות בחול המועד פסח ב"חן
במדבר" ,במקום קסום בלב המדבר בדרך
לעין קלט(נחל פרת)להגעה נוסעים על כביש
 1למצפה יריחו ,ופונים שמאלה בצומת מצפה
יריחו לפי השילוט.
מתנפחים לכל הגילאים ,סדנת תיפוף,
סדנת הרכבת חלילים ולימוד נגינה ,סדנת
ארכיאולוגיה  -הרכבת כדים ,פינת ליטוף ,
בהזמנה מראש ניתן גם להזמין טיולי ג'יפים ועוד
מבחר פעילויות .מחיר לסדנא החל מ₪ 10-
קיוסק כשר לפסח ושירותים פתוחים בין
השעות  10:00-20:00פעילות חווייתית תתקיים
בשעות .17:00 - 10:00
058-5050335
נוספים:
פרטים
hn.bamidbar@gmail.com

כנען תיירות  -רכיבה בריינג'רים
וטומקארים
למדבר הפורח | תחנת הדלק כפר אדומים
בחול המועד פסח ימים א'-ה'
נסיעה אתגרית ברכבי טומקאר או ריינג'ר,
לתוך ערוצי ואדיות יפיפיים ,באזור צפון מדבר
יהודה ונחל פרת ,עם תצפית לים המלח
ויריחו .הסיורים מלווים ע"י מדריך מוסמך .מגוון

לפרטים נוספים על האירועים ואטרקציות תיירותיות בחבל בנימין במוקד המידע :בנימין )1-800-34-54-54( 1-800-
באתר אינטרנט שמתעדכן כל הזמן www.gobinyamin.org.il :ודף הפייסבוק“ :תיירות חבל בנימין”.
תשע"ה 5
יש”ע שלנו
מוסף טיולים פסח

בואו להנות

בבנימין

מסלולים ומחירים .זמני הטיולים,09:00-18:00 :
יום ה' .09:00-14:0 :יש לתאם הגעה מראש:
052-8088885 / 02-5355351

כפר אמנים אקולוגי | נווה ארז

בתים פתוחים וסדנאות לכל המשפחה.
"אחד" טלי אוליאל – סדנת יצירת פרחים
מחומרים שונים ,מכירת תיקים וכריות.
"ענבלים בירוק" משפחת כהן  -סדנת יצירה
מחומרים טבעיים וממוחזרים.

"מעשה יוצר" מיכאל תורג'מן  -תערוכת ומכירת
ציורים ,אמנות דיגיטלית.
משפחת מיטלהוף – הפנינג מתנפחים לילדים
חוות בת דרור – סיור בחוה אקולוגית ,סדנת בנייה
באדמה ,עיסוי רפלקסולוגי 050-2050850
משפחת סלהו – אירוח והכרת התרבות האתיופית,
טקס קפה מסורתי ,סדנת קליעת סלים ,קליעת
צמות ,אפשרות לארוחה אתיופית קלה.
"בוסתן ענבלים" אתר קמפינג ייחודי – בתיאום
מראש .050-4324446

טחנת קמח "אלפא לסולת" – שחזור טקס הבאת
העומר משדות מכמש אל המקדש
יהודית דקל – חנות בגדי יד שניה.
מתחמי פיקניק מוצלים לכל המשפחה,
כניסה חופשית (סדנאות בתשלום).
בחוה"מ פסח בימים ראשון-רביעי5-8.4 ,
בשעות  10:00עד .17:00
לפרטים :נועם 050-4324446 :דרור:
.050-2050850

בואו להנות

בבקעת הירדן

מסלולי ג'יפים

יריחו  -הכניסה לארץ ישראל

› יום ראשון ט”ז ניסן :סיור בבתי
הכנסת ביריחו בלווי צה"ל ב 9:30-בבוקר,
הפסקה בחוות בית חגלה וסיור בארמונות
החשמונאים בין 14:00ל .16:00-עלות₪ 120
לכל היום לאיש ,כולל שתי הסעות ממוגנות
לבתי הכנסת ,ומיניבוס לארמונות .חצי מחיר
לילד עד גיל  ,12חינם עד גיל שנתיים.
› יום שלישי י”ח ניסן :סיור בארמונות
החשמונאים ב 9:30-בבוקר ,הפסקה בבית
חגלה וביקור בגילגל המקראית בין 14:00ל-
 .16:00עלות  ₪ 80לאיש לכל היום כולל
הסעות .נפגשים בצומת מצפה יריחו .חצי
מחיר לילד עד  ,12חינם לילד עד גיל שנתיים.
› יום רביעי י”ט ניסן :ביקור בגילגל
המקראית ב 9:30-וביקור בבתי הכנסת בין
14:00ל .16:00-בלווי צה"ל ,עלות  ₪ 50לאיש
כולל הסעה .חצי מחיר לילד ,חינם לילד עד
גיל שנתיים .מידע והרשמה לכל האירועים:
ארנה  ,052-8699300יוני .052-3527313

אתר גילגל המקראית
(סמוך לקיבוץ גילגל)

הפנינג משפחות :י”ז-י”ח ניסן 6-7 ,לאפריל,
בין השעות 10:00-17:00
אתר גלגל המקראית פותח את שעריו.
הכניסה לאתר חופשית וכוללת הדרכה
ומשחק משפחתי ללימוד חווייתי על האזור
חינם .במקום יופעלו דוכני יצירה ,הפעלה,
שעשועי מדע ותאטרון סיפור.
התחנות בתשלום 12 :ש”ח לתחנה 35 .ש”ח
מוסף שלנו
 6יש”ע
טיולים פסח תשע"ה

מבואות יריחו
כרטיס כולל ליחיד .לפרטים.0527906422 :
/http://ayaladesign.co.il/bikaa
מיילatargilgal@gmail.com :
https://www.facebook.com/
atargilgal

פריחה ,סילאן וג'יפים
במבואות יריחו
תאריך :יז' -יח' בניסן ,ב'-ג' חוה"מ ,6-7.4 ,בין
השעות .10:00-17:00
היישוב מבואות יריחו המרתק ,הממוקם
בחלק הדרומי של הבקעה הקסומה ,הוא
ישוב קטן המורכב משלושים משפחות ,אך
האפשרות לגדול היא רבה :במקום עומדים
תשעה קרוואנים פנויים ,חלקם מורחבים,
ויחד עם תנועת ההתיישבות אמנה אנשי
הישוב מפתחים ונערכים להרחבת המקום.
תנועת ההתיישבות אמנה ואנשי מבואות
יריחו מזמינים אתכם לחוג את חג האביב
במדבר הפורח ,להעמיק את ההיכרות
עם יריחו וסביבותיה ,להתעניין באתגרים
העומדים לפתחה ,וליהנות מפעילויות
ייחודיות:
"קסם התמר" – סדנת הכנת סילאן ,סיור
חווייתי במטע התמרים וסדנאות קליעה
ומיחזור .מתנה לכל משתתף :צנצנת סילאן.
סיור ג'יפים – תצפית מרכס "טאריק אבו
הינדי" על יריחו ומבואותיה ,בהדרכת מדריך
מקומי מנוסה.
ביקור במעיין העוג'ה הידוע – חמש דקות
בלבד מהישוב .המעיין מקסים ומלא במים

מהחורף המבורך .לאורך המעיין פזורות
פינות רבות מוצלות ונעימות .מתאים לטיול
משפחות ולפיקניק או מנגל על קו המים.
"יריחו – עבר הווה ועתיד" – הרצאה מרתקת
המועברת בליווי שקופיות במועדון היישוב.
בית כנסת העתיק בנערן – סיור וצפייה
בפסיפס המרהיב משלהי תקופת בית שני.
בתיאום עם גורמי הצבא .דוכני מזון ומזכרות.
טלפון  /מרכז מידע  /אתר אינטרנט :מפה,
מסלולי טיול באזור ורקע ניתן למצוא
באתרhttp://mevot-yericho. :
 /co.ilחפשו בפייסבוק" :מבואות יריחו".
לפרטים נוספים :ענבר| 052-8505444 :
מירב.052-7203051 :

סיור חקלאי במשק אורן
מיקום :מושב נתיב הגדוד/משק אורן/שמן
ארגן
פרטים :ניתן להגיע לפי תאום מראש
בלבד לסיור חקלאי במטעים של משק אורן,
ענבים ,תאנים תמרים וארגן .הסיור כולל
הסברים על אופי הגידולים ועל שמן הארגן
וסגולותיו לבריאות ולטיפוח .ניתן לרכוש
במקום שמן ארגן טהור ותוצרת המשק לפי
העונה.התשלום 25 :ש"ח למבקר  15ש"ח
לילד.
לתאום :סילבי אורן 054-2326116
אתר אינטרנטwww.arganoil.co.il :
פייסבוק :משק אורן.
www.facebook.com/meshek.oren/

בואו להנות

בבית אל

מטיילים בבית אל

אתר חלום יעקב – מקום חלום יעקב על
פי המסורת .שרידי מבנים עתיקים ,עץ
אלון עתיק ,מערות ,בית בד עתיק ושביל
גתות ,פתוח לקהל-הכניסה חופשית.
מצפור "שא נא עיניך" – תצפית נוף
מרהיבה בלב ארץ בנימין ,הצופה לארבע
כנפות הארץ ומאפשר מבט על החרמון,

על הר בעל חצור ,על תל אביב וירושלים.
מעל בריכת המים של הישוב .פתוח
לקהל ,הכניסה חופשית.
חוות הסוסים – פתוחה לקהל ,בתשלום
ובתאום מראש.0546713724 -
מעיינות  -ליד המכינה הקדם צבאית,
מעיין " -אור יקר" ומעיין בפסגת יעקב.
פינת חי -חוות אפרים ,פתוחה בשעות
האור בעלות של  ₪ 5לאדם.

ב“ה

חוות סוסים

חגיגת

חול

המועד פסח
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להנצחת מורשת גוש קטיף וצפוןבהניצן
שומרון
למבוגרים ,למשפחה ולילדים

ימים ראשון ,שני ושלישי > ט"ז  -י"ח ניסן 5-7/4
בין השעות10:00-17:00 :

סיורים במרכז קטיף -מרכז המבקרים החדש בניצן
היכרות חווייתית עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף במפגש מרגש ועוצמתי.
(סיורים במרכז המבקרים מגיל  10ומעלה)
מתחם חול ,הפעלות בחול ,כתב חידה,
סדנאות יצירה בחול ,חגיגת כליזמר ,גלריית אומנים
הקרנות סרטים לילדים
סיור רכב ספארי בחולות ניצנים
מחיר כניסה למבוגר ולילד (מגיל  | ₪ 20 :)5טיול ספארי (בתשלום נוסף)₪ 10 :

מרכז המבקרים יהיה פתוח ביום רביעי
לקבוצות ולמשפחות בתיאום מראש

לתיאום מראש:

משרד www.mkatif.org | 077-4324101

מועדים לשמחה!
יש”ע שלנו
תשע"ה 7
מוסף טיולים פסח

בואו להנות

בקדומים

פארק הצינרים

שבילים קדומים

צעדת האמונה

מתלבטים היכן לטייל בחול המועד? הגעתם
למקום הנכון .טיול רגלי בטבע ,בין הפרחים,
בשבילי קדומים יעשו לכם חשק לעזוב הכל
ולצאת מהבית .במסגרת חגיגות שנת ה –
 40לחידוש ההתיישבות היהודית בשומרון,
מועצה מקומית קדומים מזמינה את הציבור
לטייל וליהנות בחול המועד פסח בקדומים –
חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון.

ביום ראשון ,ט"ז ניסן ,5/4 ,צעדה מסורתית
מקרני שומרון לקדומים לזכרם של חברנו –
רפי והלנה הלוי ,שקד לסקר ,רעות פלדמן,
ועדו זולדן הי"ד.
פרטים נוספים :ושוש שילה – 052-8119044

פארק הצנירים המחודש
פארק בטבע עם דשא ,מתקנים ,ספסלי
פיקניק ,בריכות שכשוך לילדים סמוך

שני יז’ ניסן 1 3 : 0 0 - 1 9 : 0 0 6.4
חגיגת אחדות ,זמר ושמחה עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי

אודי דוידי

חיים ישראל

ולהקתו בלהיטים מכל
האלבומים

ענק הזמר המזרחי חסידי

האחים

מנדי ג׳רופי

אריה וגיל גת

אבי בניון

בלהיטים מהאלבום
החדש "היום"

מתי שריקי • מאיר גרין • אברומי וינברג

קובי ברומר • תזמורתו של בני לאופר

הפעלות לילדים
חברון מנחה :קובי סלע
סיורים חינם באתרי
הכניסה למתחם הפעלות הילדים בתשלום בלבד

יניב בן משיח

ענק הזמר המזרחי

שידור חי

מוקד הזמנת הסעות ארצי www.2hebron.co.il | 029965333
HEBRON
שרון
 FUNDשאלתיאל

הסעות

הגברה וסאונד
הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון

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

מוסף שלנו
 8יש”ע
טיולים פסח תשע"ה

מירושלים ללא צורך בהרשמה

אוטובוסים ישירים משעה  9:00-16:00יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר
למערת המכפלה במחיר  ₪ 19בלבד (הלוך ושוב) ,בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19

₪

בלבד!

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון

חוות הסוסים

לשכונת קדומים צפון (יש שילוט מהכניסה
לישוב)  .הציבור מוזמן לבקר בחול המועד
בפארק הצנירים המחודש .מהפארק יוצאים
מסלולי טיול נוספים.
הצטיידו בנעליים נוחות ,כובע ,שתיה
ומדריך צמחים( .שימו לב ,הפארק
בתהליכי פיתוח) .להתראות בשבילים.
פרטים  :בועז וינרב –  052-8119048שוש
שילה – 052-8119044
shosh@kedumim.org.il

חוות הסוסים קדומים
בכניסה לקדומים ,מאחורי תחנת הדלק
סונול .כל ימי חוה"מ מ – 20.00 – 8.00
הפעלות נוספות בחווה – פיינטבול ,טיולי
סוסים באזור ,קרטינג למבוגרים וילדים ,קיר
טיפוס בגובה  12מ'.
ניר –  052-6826223משרד – 09-7746953

יש שחר
צינור מ .פלדמן

בפסח
ראשון ושני טז-יז ניסן • 5-6.4
עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה ,ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי ( )5.60₪מגיל  5ומעלה.
הסעות בתשלום בהרשמה חובה ייצאו מהמקומות הבאים :אשדוד תחנה מרכזית חדשה  • *10:00אשקלון תחנה מרכזית  • *10:00באר שבע ע״ב קווי אגד  • *02-9965333בית שמש סופר הצלחה  • *10:45ביתר ,052-7662780
 • *053-3108369בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד דובק  • *10:00גבעת שמואל רחבת המועצה  • * 052-2909848 7:30הרצליה הגרעין התורני  • 052-5916267 , 077-7133323חיפה  052-7640001ההסעה באחריות המארגן • טבריה
 054-8451133ההסעה באחריות המארגן • טבעון  -יוקנעם  -כפר חסידים  • *050-6617366כפר סבא תחנה מרכזית  • 10:30מגדל  -מגדל העמק  -נצרת עלית  *054-8451133ההסעה באחריות המארגון • נתניה רח’ פינסקר ,ליד
התחנה המרכזית  053-7740626 8:30או דרך האתר* • עפולה  054-8451133ההסעה באחריות המארגן* • פתח תקוה רחבת העירייה  • *10:00צפת קרית חב”ד  054-8451133ההסעה באחריות המארגן* • קריות 054-8035448
 *04-8735448קרית אתא  • *050-6617366קרית מלאכי בית הכנסת חב”ד  • *058-3214477 ,08-8585483 10:00ראשון לציון תחנה המרכזית הישנה  • *050-8613146 10:00רחובות הרצל פינת יעקב  • *10:00רכסים
 • *050-6617366רעננה יד לבנים  • *10:00שדה יעקב  • *050-6617366תל אביב  050-7500601ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט  www.2hebron.co.ilאו במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333
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מוסף טיולים פסח

בואו להנות

בשומרון

הגן הלאומי סבסטיה

נחל קנה

עין שריה

הר כביר

חרבת סאמרה

פסח בשומרון משלבים בין טבע ,מורשת ופעילויות לכל המשפחה
ספארי שטח ,שחקני רחוב ,סדנאות
מתופפים ,קרקס אפריקאי ,תערוכת
תמונות היסטוריות ,כליזמר ,רכיבה על
סוסים ,טיולים מודרכים וסינגל אופניים,
הם רק חלק מהפעילות הענפה
שתתקיים בחול המועד פסח בשומרון.
במקביל לפסטיבלים ואירועים
מיוחדים ,ישנן אפשרויות רבות של
טיולים מודרכים ומסלולי הליכה לכל
המשפחה בכל ימי חול המועד פסח
בשומרון.
גן לאומי סבסטיה יהיה פתוח חינם בימי שלישי
ורביעי  , 7-8.4ויצאו ממנו סיורים עם מדריכים
כל שעה עגולה.
בהר גריזים תתקיים עלייה לרגל בחברה טובה
ושלל דמויות מקראיות עם שחקני תאטרון
“מקום”.
במהלך כל היום תתקיים סדנא להכנת
עפיפונים בתשלום סמלי של . ₪ 10
בשמורת הטבע “נחל קנה” ,תוקם תחנת
מידע והסברה שתנחה את ציבור המבקרים
למסלולים השונים בשמורת הטבע ותספק
מידע אודות הנחל החי והצומח בו.

"בפסח הזה :יש מצב לענב!"
יום רביעי ,י"ט בניסן ,ד' חוהמ"ע פסח,
 ,08.04.15החל מהשעה  :12:00הפנינג ענק
לכל המשפחה ופעילות ברחבי הישוב :מתחמי
ג'ימבורי לגדולים ולקטנטנים ,אטרקציות לכל
המשפחה ,סדנאות יצירה ,ארכיאולוגיה ועוד.
בימה מרכזית עם מופעים בכל שעה עגולה –

מופע קסמים ,ג'אלינג ,ביטבוקס ,ועוד.
יציאה לסיורים רגליים ל"חרבת סאמרה" – אתר
ארכיאולוגי מרהיב ביופיו ,בהדרכת "מדרשת
השומרון" ,בליווי שחקני רחוב.
 - 17:00מופע מרכזי של הזמר ישי ריבו
הכניסה חופשית האירוע מתואם ומאובטח ע"י
כוחות הביטחון.
היישוב ענב נמצא במרחק של כ 15-דקות
מכביש  6מחלף אייל/מחלף ניצני עוז.
כ 30-דקות נסיעה מערי השרון :נתניה ,כפר
סבא ,רעננה ,הוד השרון וחדרה.
ובמרחק של  50דקות נסיעה מת”א .וכ7 -
דקות נסיעה מהישובים קדומים ,אבני חפץ
ושבי שומרון .ישנם קווי אוטובוס מענב לנתניה
ולאריאל .טלפון לפרטים09-8821832 :

אבני חפץ חנוכת מסלול רכיבה
מקצועי לאופניים והפנינג
פיסול סביבתי ויום קליטה באבני חפץ .יום
רביעי י"ט ניסן 8.4 ,שעות .10:00-15:00
הפנינג באבני חפץ הכולל דוכנים ,הפעלות,
פינות יצירה ,מתנפחים ,פינות ליטוף ,חליבה
וגזיזת צמר מעיזים ,רכיבה על סוסים וחמורים
ועוד .בנוסף ייפתח מיזם פיסול סביבתי עם
אמנים מקצועיים מגורשי שא-נור ,בשיתוף
הקהל .המיצג המפוסל עשוי ממתכת והוא מכיל
אלמנטים זזים המיועדים למשחק לילדים.
לרוכבי אופנים  -חנוכת "סינגל" אופניים –
מסלול רכיבה מקצועי בין אבני חפץ לעינב.
רכיבת האופניים הראשון בשומרון .במקום
תהיה אפשרות להשכרת אופניים.

למשפחות המעוניינות ,יתקיים גם יום קליטה
והיכרות עם הישוב ,הכולל דוכן מכירות ובית
פתוח של חברת בתי אמנה ,אשר מציעה מכירת
בתים במקום .בימים אלה מוצעים למכירה שני
בתים אחרונים של חברת בתי אמנה ,לאחר
שבפרויקט הנוכחי נמכרו כבר  16בתים .בתי
אמנה עומדים לצאת בקרוב לפרויקט בניה
נוסף ביישוב .לפרטים :לאה – .053-7357054

חנוכת מצפור "בניו" באלון מורה
יום ראשון ,ט”ז ניסן ( )5.4מצפור ע"ש בן
יוסף ליבנת הי"ד בסמוך לאלון מורה .בתוכנית
הדרכה כל שעה עגולה במסלול ושחקני רחוב,
הפעלות לילדים  -הופעת קוסם ,מתנפחים
וליטוף חיות( ,בעין כפיר).
הופעה של ישי ריבו  -בשעה  ,13:00ברכות
לחנוכת האתר מאת שרים ואישי ציבור נוספים.
הכניסה חינם .הדרכות בהר כביר בכל יום ,ללא
תשלום.

חגיגת אביב במבוא דותן
שבצפון השומרון
יום שלישי ,י”ח ניסן ( :9:00-14:00 )7.4טיול
לכל המשפחה -ח’רבת עקדה ונחל חדרה
עליון ,ספארי שטח בשילוב תצפית מרהיבה על
עמק דותן ,הדרכות ושחקני רחוב.
 :10:00-15:00מתחם הפנינג לכל המשפחה
במרכז הישוב מבוא דותן מתנפחים ,סדנת
ג’אגלינג ,פינת חי וליטוף עשירה ומגוונת ,סדנת
מתופפים ,דוכני מכירה מתוצרת צפון השומרון,
פינות ישיבה ועוד...
 :15:00מופע מרכזי – קרקס אפריקאי .מופע
מרהיב ומפתיע המשלב את הקהל בחלק
מהתרגילים.

לפרטים נוספים על אירועי פסח ,ניתן לפנות למוקד תיירות שומרון.1-800-800-019 :
מוסף שלנו
 10יש”ע
טיולים פסח תשע"ה

 40שנה לגוש אמונים -
חוזרים לסבסטיה וחומש
יום רביעי ,י”ט ניסן ( )8.4תערוכה תמונות היסטוריות
של הרכבת ועליות גוש אמונים ,במבנה תחנת
הרכבת .שחקני רחוב .מתנפחים לילדים .סיורים
מודרכים ותצפיות בתחנת הרכבת .סיורים בחומש
ובשומרון העתיקה .כליזמר .חניית כלי רכב פרטיים
בשבי שומרון ההקפצות חינם לתחנת הרכבת,
לסיורים בחומש ולשומרון העתיקה .שעות הפעילות:
 .10:00-16:00הפעילות והסיורים – ללא תשלום!

תגלית ארכיאולוגית
וסיפור מרגש

עין שריה  -מסלול חדש בצפון השומרון
מתאים למשפחות ולמטיבי לכת ,במעיינות נחל
שריה ,כולל תצפית ,מרהיבה וקינוח על כוס יין
ביקב בוטיק טל מנשה .יום ראשון ט"ז ניסן ( )5/4
נפגשים בשעה  10:00ויוצאים לדרך 20 .ש"ח
ליחיד 50 ,ש"ח למשפחה .חובה להירשם מראש.
לפרטים נוספים והרשמה.04-6662333 :

שחקנים ועפיפונים בהר גריזים
עלייה לרגל להר גריזים בחברה טובה ושלל

חוויה רב חושית
לכל המשפחה

דמויות מקראיות עם שחקני תאטרון “מקום”.
בין ברכה לקללה ,שכבות הזמן ונופי בראשית
נפגוש כמה דמויות :את י ָֹותם מחבק העצים
ממשיל המשלים ,את סנבלט שחולם לבנות לו
בית מקדש ,וכהן שומרוני ששכח את שאבד לו.
במהלך כל היום תתקיים סדנא להכנת
עפיפונים בתשלום סמלי של . ₪ 10
ראשון עד רביעי  5-8.4בשעות ,13:30 ,11:00
סיורים מודרכים יצאו בשעות 14:00,12:00,10:00
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר ,חינם
למנויים.

יקבי בוטיק ,מעיינות
ואטרקציות

צילום :שחר כהן

מגדל הרואה
מיצג מולטימדיה

בפסח עולים לרגל
לשיֹלה הקדּומה
ִ
ימים ראשון  -רביעי
ט״ז-י״ט בניסן5-8.4 ,

9:00 - 18:00
חגיגה תנ״כית
סיורים ,פעילויות ואטרקציות
לכל המשפחה

מוזיאון
"דברי ימי ִשיֹלה"
הדרכות ,שחקנים
ונגנים
מלאכות קדומות
וסדנאות אומן
פינת חי
תנכי"ת לילדים

יום חמישי
כ׳ בניסן9.4 ,

9:00 - 13:00
ח
ד
התנ״ך
מרתון
ש!
יריד  EXPOענק
פעילות לכל המשפחה

לפרטים ולהרשמהwww.telshilo.org.il 02-5789111/22 :

ילֹודּודס
ֶ
מתחם ִש
סיורי שטח
ברכב ספארי
סינגלים סובב
ִשיֹלה – ֵע ִלי
ועוד מגוון אתרי טבע
ותיירות בחבל בנימין

Ancient Shiloh
קצין מטה ארכיאולוגיה

עיר המשכן
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בהר חברון

מעיין אביגיל

נחל אדורה

חבל יתיר  -כדאי להכיר!
בין היער למדבר ,בין העמק להר קסם
של פריחה ואטרקציות לכל המשפחה!
בפסח כולנו מטיילים ונהנים בחבל
יתיר .בתים פתוחים בישובים .בואו
להכיר ולהתרשם! לפרטים נוספים על
מגוון האירועים :תיירות חבל יתיר
www.goyatir.co.il 1-599-507-517

פסטיבלים
בואו לגלות את הסוד בסוסיא הקדומה! בחול
המועד פסח סוסיא הקדומה מציעה שפע
פעילויות לכל המשפחה! ומה באתר? מתי?
בימים ראשון  -שלישי 5-7/4/15
בין השעות  18:00 - 10:00כניסה בתשלום
› הנחות לקבוצות מעל  30משלמים.
הקונים כרטיס משפחתי יקבלו כרטיס חינם
להופעה של ישי ריבו ביום שני בעתניאל!
לפרטים ייעוץ והזמנות ,1599-500-037
www.atarsusya.co.il
atarsusya@gmail.com

כרמל – הצפון של הדרום
כרמל וסביבותיה י"ז ניסן6.4 ,
במושב כרמל שבהרי חברון ,בשיפולי דרום
הרי יהודה הנושקים למדבר ,אתם מוזמנים
לחוות חוויה של חיבור בין ההר הסלעי למדבר
הרחב ,בין אויר ההרים הצלול לבין היובש
המדברי של האביב.
ביום שני של חול-המועד פסח ,י"ז ניסן ()6.4
מתוכנן להתקיים יום פעילות עשיר וגדוש
בפעילויות כיפיות ומעניינות ,תחת הכותרת

"כרמל – הצפון של הדרום" :ספארי שטח –
מסע ג'יפים במדבר ,מתקנים מתנפחים במים,
תחרויות בול פגיעה ,רכבת הרים חקלאית,
קארטינג ,דוכני יצירה לילדים ,ג'ימבורי ,סיורים
ברפת ובלול שבמושב – הכוללים הגמעת
גמלים וליטוף אפרוחים ,שוק אמנים ,פעילות
לילדים ולמבוגרים ב"עשבי קדם" ,הגרלת
פרסים (פרסם ראשון :נופש זוגי בים המלח!)
ועמדת קליטה – למעוניינים לבדוק אפשרויות
מגורים במקום – ישנם פרויקטים חדשים של
חברת בתי אמנה .בסוף היום בשעה 18:00
תתקיים הופעה של ישי ריבו בישוב עתניאל
הסמוך.
המקום מציע שירותים ,פינות מנגל ,דוכני מזון,
חנות מזכרות ואפשרויות להסעה.
טלפון  /מרכז מידע  /אתר אינטרנט :לפרטים:
052-4767300

תחשבו מסלול מחדש
חנוכת שני מסלולי טיולים חדשים סמוך
לישוב בנחל נגוהות לכל המשפחה ולמיטיבי
לכת! מתי? יום שלישי י"ח ניסן  7/4בין השעות
11:00-18:00
פרטים נוספים :קרן לפאיר 052-3114457 -

עפיפוניאדה בבית חגי!
מתי? ביום שני  6.4בין השעות  10-16בתשלום
לפרטים נוספים :חנה זריהון052-8995204 -
www.goyatir.co.il

לילדים ,פינת חי ,פעילות בחווה של שחף,
טיול לעין אבידן  ,דוכני אוכל ושתיה ,מופע
שקיעה מרהיב של זמר השנה ישי ריבו!
פתיחת דלתות 17:30 :תחילת המופע18:00 :
מבוגר ( ,₪ 45 ,)18+זוגי  ,₪ 75נוער ()10-18
₪ 25
מתי? יום שני  6.4בין השעות 11:00-17:00
לפרטים נוספיםwww. 02-9963640 :
goyatir.co.il
הקונים כרטיס זוגי מראש להופעה
בטלפון02-9963640:
יקבלו כרטיס כניסה למבוגר לסוסיא!

חוויה מן הטבע בספר המדבר -
עשבי קדם מושב כרמל!
הכניסה והביקור במפעל ללא תשלום.
שעות פתיחה בחול המועד ימים א-ד 09:00 :
עד .18:00
לפרטים :יעקב072-2405840 052-4443110 :
 kedem.bioחפשו אותנו בפייסבוק!

חגיגת מים לכל המשפחה
במעיינות תלם אדורה (נחל
גוברין עילי)!
טרסות חקלאיות ,בוסתני פרי ,אמות מים
עתיקות ובריכות שכשוך!
מתי? בימים ראשון-רביעי בין השעות 10:00-
 ,17:00ביום שני טיול ייחודי לעין סעביה.
לפרטים נוספיםwww.goyatir.co.il :

הפנינג פסח בעתניאל!

איש במעון ומעשהו בכרמל

בנג'י טרמפולינה ,מכוניות מתנגשות ,רכבת
ילדים ,מתנפחים ,ג'ימבורי ,דוכני יצירה

חוויה תנכ"ית ורטובה בבריכת כרמל
המקראית

לפרטים נוספים על מגוון האירועים :תיירות חבל יתיר goyatir.co.il 1-599-507-517
מוסף שלנו
 12יש”ע
טיולים פסח תשע"ה

יום שלישי יח' ניסן 7.4.15
 13:00מאביגיל /סוסיא הקדומה לברכת
כרמל -למטיבי לכת
 14:00צעידת משפחות לבריכת כרמל -טיול
ייחודי ,ללא עלות
לפרטים נוספים – מרכז סיור ולימוד סוסיא
1599-507-517
או באתר www.susya.org.il

אירוע קליטה בעשהאל!
מסלול מסומן סובב עשהאל תחנות פעילות
ומתנפחים* פינות ישיבה מוצלות* עמדות
קליטה* בתים פתוחים.
מתי? יום שני י"ז ניסן .11:15-18:00 6/4/15
פרטים נוספים :הודיה גליק 054-2855633

חגיגה חקלאית במושב מעון!
במקום פינות ישיבה מוצלות ספסלי ישיבה

שולחנות קק"ל ,מחצלות ,ערסלים ,גן
משחקים אתגרי רב גילאי ישנה ברזיה,
שירותים ,ומדשאות מונגש ומותאם
למשפחות.
לפרטים :תהילה דרמון052-5666924 -
אמנות סטודיו לקרמיקה סיגלית ברייר פתוח
למבקרים! במקום בית קפה ,גלידות וארטיקים.
מתי? כל ימי חול המועד בין 10:00-18:00
לפרטים נוספים :סיגלית 052-3644848 -חפשו
אותי בפייסבוק!
שקוף שתאהבו את זה! סטודיו שקוף -בית יתיר
יעל באט 052-8903735
http://www.homepro.co.il/yael_batt
סטודיו פסיפס ועוד ...בבית יתיר
מתי? בימים א'-ד' בתיאום מראש.
בתיה בזיז 052-8903953 -

יקבים חג האביב ביקב שוקק
קטיף פרחים וטעימות יין
יקב שוקק פתוח בכל ימי חול המועד ימים א-ד
10:00-17:00 5-8/4
ביום שני  6-7/4קטיף פרחים  -הסיור יתחיל
ביקב בכל שעה עגולה ,לרוכשים כרטיס כניסה
לסוסיא הקדומה תינתן הנחה לכניסה ליקב.
לפרטים אלעד 055-8824369
חפשו אותנו בפייסבוק -יקב שוקק!
יקב יתיר-בקעת ערד -חוויה לחובבי יין!
פתוח למבקרים בתשלום ובתיאום מראש
אתי 052-8308196 -
לפרטים נוספים על מגוון האירועים:
תיירות חבל יתיר goyatir.co.il
1-599-507-517

בואו להנות

בחברון

שמחת חג בחברון

הפעלות לילדים

תיירות פסח בעיר
האבות
מערת המכפלה והישוב היהודי בחברון
תאריך :ט"ז-י"ז ניסן5-6.4 ,
כבכל שנה ,בישוב היהודי בחברון נערכים
לעשרות אלפי המטיילים והמבקרים
שמתוכננים להגיע לעיר בחג הפסח .גם
השנה במשך יומיים תהיה מערת המכפלה
פתוחה כולה ליהודים – כולל אולם יצחק,

וחוויות נוספות מחכות למי שיגיע לעיר
האבות .האירוע המרכזי ייערך בע"ה ביום
שני ט"ז ניסן ,6.4 ,והוא כולל הופעת ענק
של אמנים מוכרים וגדולים כמו האחים גת,
אשר יגיעו בפעם הראשונה להופיע בחברון,
ושמות נוספים כמו אודי דוידי שזמן רב לא
הופיע ,יניב בן משיח ,מנדי ג'רופי ,אבי בניון,
חיים ישראל ועוד .כמו-כן יוצבו דוכנים רבים
בשדה המערה ,יתקיימו הפעלות לילדים,
סיורים חינמיים ברחבי הישוב ועוד ועוד.
מלבד אלה ,כדאי מאד לבקר במצפה החדש
בתל-חברון ,שממנו יש תצפית מרהיבה של

העיר העתיקה והעיר הערבית המודרנית.
וכמובן גולת הכותרת היא מרכז המבקרים
המשודרג שנפתח לאחרונה – הכולל
מוזיאון מרשים ,בית קפה ומיצג רב חושי
בשם "לגעת בנצח" .בקרוב המתחם ייפתח
למבקרים ,ובינתיים אפשר לבוא ולהתרשם
משכונת בית הדסה ,שבעקבות בניית
המתחם החדש ,שינתה גם היא את פניה
והמקום נראה יפה ,מעוצב ומתאים לאורחים
הרבים שנוהרים למקום.
לפרטים02-9965333 :
תשע"ה 13
יש”ע שלנו
מוסף טיולים פסח

בואו להנות

בגוש עציון
טרקטורוני גוש עציון

אמת הביאר

מטיילים בחריטון

טיולי מעיינות

הרודיון

הפסח הזה מטיילים בגוש  -עציון! עמותת התיירות מזמינה אתכם
לבוא ולטייל באתרים ובאירועים בגוש עציון
פסטיבל אביב בתקוע
בפסח יוצאים לטייל בתקוע ובמערת חריטון,
ונהנים משלל פעילות וחוויות לכל המשפחה:
שוק אומנים ומוזיקה ,מתחם מתנפחים לילדים
ותחנת הדרכה ויציאה לסיורים.
ליוצאים למסלולי הטיול  -חובה להצטייד בפנס,
כובע רחב שוליים ,מים לשתייה ונעליים גבוהות.
חוהמ”פ ,רביעי  8.4בשעות .15:00-10:00

“חיים
בהרודיון

שכאלה”

להורדוס

מי היה הורדוס? גאון או משוגע? מלך היהודים או
עבד הרומאים? מסע תיאטרלי ססגוני ומצחיק
בו נפגוש את המלך ודמויות מעברו.סדנת יצירה
ארכיאולוגית בתשלום סמלי של .10₪
ראשון עד רביעי  ,5-8.4הצגות בשעות,10:30 :
 .14:30 ,12:30וסיורים ייצאו כל שעה עגולה.

חזיון האור קולי וביקור
במוזיאון העדות – כפר עציון
סיפור גוש עציון  -מיצג אור-קולי ואתר
הנצחה המספרים את פרשת הגבורה של
מתיישבי גוש עציון -ההתיישבות והמערכה
במלחמת העצמאות הממחישים את
הדרמה רבת העוצמה שהתחוללה במקום.
קיבולת 2 :אוטובוסים .שעות פתיחה9:00- :
( 17:00לקבוצות גדולות שעות כניסה גמישות)

טיולי גיפים ברחבי גוש עציון

במהלך הטיול עוברים בין כרמים ,נופים
מרהיבים ומעיינות.

ההרשמה בתיאום מראש בלבד :ליאור -
.054800692
חוות שדה בר – מחלבת גבינות–בית קפה.
טעימות גבינות ויוגורטים מחלב עיזים במחלבת
הבוטיק שדה בר המופעלת ע"י נוער החווה
בפיקוח מקצועי .סיור במפעל גפת "אוליוובר"
 . OliveBarסדנאות גבינה ,מפעל ייחודי
ביותר לייצור גלילי גפת לבערה המופקים
מפסולת הנוצרת במהלך ייצור שמן זית .שעות
פתיחה  09:00-18:00יום שישי עד 15:00
טרקטורוני גוש עציון – חווית שטח המשלבת
קטע מוטורי מאתגר יחד עם התחברות לטבע
הקסום והארץ ישראלי של גוש עציון .טיולי
מדורך על גבי טרקטורונים זוגיים או משפחתיים
במגוון מסלולים ,הכוללים עצירה להסברים
ולתצפיות ,.ניתן לשלב רכבי ספארי ו'גיפים
לפעילות ופעילות אתגרית מלאה בשילוב חוות
ארץ האילים.
מיקום :חוות ארץ האיילים ,מול כפר עציון.
פתוח בתיאום מראש 054-3183333
חוויות צומת  -אנימציה תלת מימדית ,מודלים
אינטראקטיביים ,התנסות פעילה ,ילוו את
המבקרים ,צעירים ומבוגרים כאחד ,במסע שבו
יתוודעו לאופן בו הלכה וטכנולוגיה משתלבים
יחד בחיינו המודרניים.
כולל הפעלה מיוחדת למהנדסים צעירים
ומתחם למתנפחים וגימבורי לילדים קטנים
פתוח בימים א-ד ,בין השעות 10:00-18:00
קליבר  3 -פיינטבול ומטווח ירי בקליבר .3
במטווח ניתן ליהנות מפעילות הכוללת :תצוגת
ירי ,התנסות מודרכת בירי ,פיינטבול  ODTועוד.
מיקום :פארק תעשיות עציון ,ליד אפרת.

יצירת קשר 02-6734334 :פתוח בין השעות
.08:00-18:00

בית ספר שדה כפר עציון:
בית ספר שדה כפר עציון מקיים חגיגת טיולי
משפחות לקהל הרחב :אל מערת חריטון,
וואדי פוכין ,מעיינות גוש עציון ,הרודיון,
עששיות בדרך האבות ועוד ועוד.
אמת הביאר – נקבת מים מתקופת בית שני
שהובילה מים מגוש עציון אל ירושלים והמקדש
פתוחה לקהל הרחב בכל ימי חול המועד .ניתן
ללון בצימרים או בלינת השטח של בי פעילות
בית ספר שדה כפר עציון  -פסח תשע”ה.
טיולי משפחות :אל מערת חריטון ,אביב בוואדי
קלט ,ארמון ההרודיון ,מעיינות ובוסתנים בוואדי
פוכין ,כרמים ומעין בנחל הפירים ,אחר הצהריים
בוואדי גן עדן ,שקיעה אל מול גבעת הקרב ,סיור
עששיות בדרך האבות ,ברכות שלמה ואמות
המים ,ועוד.
טיולים למיטיבי לכת" :בין הרי חברון" ,אל
המנזר התלוי  -מר סבא  ,מנחל המעיינות אל
תל ביתר  ,חוצה מדבר -מהרודיון לים המלח ,
ואדי קלט וארמונות החשמונאים.
טיולים בהדרכת מדריך בכיר :ושוב נרד אל ים
המלח בדרך יריחו ,בריכות שלמה ואמות המים,
וואדי קלט וארמונות החשמונאים ,חפש את
המטמון בגוש עציון.
ועוד טיולים.
ניתן להזמין טיולים פרטיים לקהילות או יישובים!
לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון –
 02-9935133או
/http://www.k-etzion.co.il

לפרטים נוספים :תיירות גוש עציוןwww.etzionyour.org.il 02-9933863 ,
מוסף שלנו
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חוות ארץ האיילים
מתחם פעילות אתגרית לימי גיבוש ואתגר.
באתר מתחם ספורט אתגרי :קיר טיפוס ,פארק
חבלים ,באנג'י טרמפולינה ,נדנדת  °360והאומגה
הארוכה ביותר בארץ!! רכבי ספארי פתוח ( עד
 34מקומות בכל סבב) .מתחם לקטנטנים הכולל

מתקני פעילת ,אומגה ,חי  -בר גדול ומגוון פעילויות
לאירועי חברה משפחתיים .מיקום :מול כפר עציון.
יצירת קשר ,02-5709768 :יום א-ה ,08:00-18:00
יום שישי 09:00-14:30

מרכז חוויות-גן חי טיפולי
סיור מודרך לקבוצות בגן חי ייחודי המשלב מפגש

חוויתי עם עולם החי ככלי חינוכי וכסיוע טיפולי.
כניסה לכלובים ומגע בלתי אמצעי עם החיות,
האכלת בע"ח ,רכיבה ועוד .במקום סיור מרתק
בו נבין את מהותו של התהליך הפסיכותרפויטי
באמצעות בעלי החיים .ניתן לשלב במקום ימי
פעילות וכיף למשפחות.
מיקום :אלעזר .פתוחים בהרשמה מראש.

חגיגת חול בחוה"מ
דיונות במרכז קטיף

היו הייתה דיונה של חול זהוב וים תכול:
מרכז קטיף מזמין אתכם בימי חול המועד פסח לארוז
את כל המשפחה ,המצות והחטיפים ולהשתתף
בסיפורו של גוש קטיף באמצעות הפעלות בחול

החולות ,הדקלים ,הטבע והבראשיתיות הם
החוויה הראשונה של מתיישבי גוש קטיף בבואם
לפני כ 45-שנה להתיישב בחולות הזהובים של
גוש קטיף וזו גם החוויה הראשונה של המבקר
במרכז המבקרים החדש בניצן.
לכבוד חול המועד ,מרכז קטיף מזמין אתכם
ליום שכולו חולות במתחם החול שבמרכז
קטיף .הפעלות בדיונת החול לילדים ,יצירות
בחול ,סיור לכל המשפחה ברכב ספארי
בשמורת הדיונות.
הפעילות מותאמת למשפחה רב גילאית.

ליל הסדר  -בין שטיפה לתידלוק

הילדים הצעירים יכירו את סיפור גוש קטיף דרך
ההפעלות במתחם החול .המבוגרים והנוער
יוכלו בינתיים להיכנס לסיור המרגש במרכז
המבקרים .וכל המשפחה תוכל לצאת ביחד
לסיור ברכב ספארי בשמורת הדיונות.
"מרכז קטיף" מרכז המבקרים החדש בניצן
מפגיש את הבאים בשעריו בחוויה מרגשת
ועוצמתית של סיפור ההתיישבות בגוש קטיף.
מסלול הביקור במרכז המבקרים החדש
מתפרש על פני  6מרחבים המשלבים סרטונים,
ארט וידאו ,תערוכת צילומים ומייצגים אשר

ביחד יוצרים את הפסיפס המיוחד שנקרא
גוש קטיף .המבקרים במרכז מודרכים על ידי
מדריכים תושבי גוש קטיף אשר מעבירים את
החוויה מתובלת בסיפורים אישים.
בחול המועד מרכז קטיף יפעל במתכונת
חג בימים ראשון ,שני ושלישי של חוה"מ בין
השעות  .10:00-17:00מחיר כניסה למבוגר
ולילד (מגיל  ,₪ 20 )5טיול ספארי (בתשלום
נוסף)  .₪ 10מרכז המבקרים יהיה פתוח
לקבוצות ולמשפחות בתיאום מראש.
לפרטים.077-4324101 :

המשך דבר תורה מעמוד השער

אחד בשנה שבו 'אין דבר כזה שאין דבר כזה' .גילינו תאריך שבו ניתן לנתק את כל הכבלים ,כבלי המציאות וכבלי הדמיונות ,כחבל פשתן המריח
אש .בלילה הזה נצא לחרות איש איש מכבליו ואישה אישה משעבודה .ננתק את כבלי הדימוי העצמי ,התלות הכלכלית ,השעבוד לאכילה,
הצרכנות הכפייתית ,ההשוואה הפתולוגית ל'דשא של השכן' ,החנק התרבותי ,החיים בצל ה'מה יגידו' ויתר מרעין בישין פרטיים וציבוריים
השוללים את חרותנו.
בואו נגיע מוכנים לתחנת התדלוק החרותית של ליל הסדר  .לא רק לערב פסח צריך להכין רשימת קניות אינסופית אלא דווקא ,ובעיקר ,לליל
הסדר עצמו .חבל שנצא מהחג עם רכב שטוף ומבריק ומיכל דלק על הקו האדום.
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מה קורה?
1

3
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
כבוד לדת יו”ר המועצה הדתית של הר חברון,
גלעד מתנאה ,קיבל השבוע מידי השר לשירותי
דת נפתלי בנט תעודת הוקרה ופרס על ניהול
תקין של המועצה  . 1הפרס מוענק בכל
שנה ל 10-מתוך  200מועצות דתיות ברחבי
הארץ .זו פעם שנייה בשלוש השנים האחרונות
שהמועצה בהר חברון זוכה בפרס השר .ראש
המועצה האזורית ,יוחאי דמרי ,בירך את מתאנה
והוסיף“ :בשנה האחרונה אנחנו עמלים לשדרג
את השירות לתושב בכל התחומים ,ומובילים קו
של חידוש ושירותיות למען איכות חיים”.
חפרת ומצאת קמ”ט ארכיאולוגיה יו”ש ברשות
העתיקות ,חנניה היזמי ,ביקר בשבוע שעבר
בבית אל .הוא סייר באתר חלום יעקב בהדרכת
ד”ר חגי בן ארצי ,יחד עם הארכיאולוג המקומי,
יבגני אהרונוביץ  . 2הצוות בחן פרויקטים
עתידיים בתחום הארכיאולוגיה עוד השתתפו:
ראש המועצה שי אלון והמנכ”ל אמיתי רויטמן.
פורצים דרך נוער קדומים והשומרון ,יחד עם
נוער מאזור פתח תקווה ,התגייס לפני חג הפסח
לפריצת שבילים חדשים למסלולי טיולים
רגליים סביב קדומים  . 3מסלולי הטיולים
יוצאים מפארק הצנירים המחודש למסלולים
שונים הסמוכים לשכונות הצפוניות של קדומים.
את אחד השבילים הכינו נוער ממכינה קד”צ
צומ”ט (ציונות ומנהיגות טכנולוגית) מפתח
תקוה בראשותו של משה קוסטה .השביל ייקרא

לזכרו של בן קדומים ,אלרעי-יצחק יומטוב ז”ל
שנהרג לפני ארבע שנים בעת טיול.
רצים בין הנופים אליפות גוש עציון ה13-
שנערכה ביום שישי האחרון סחפה אחריה אלפי
משתתפים מכל רחבי הארץ  . 4המשתתפים
הרבים הגיעו להתחרות במגוון מסלולים .בין
המשתתפים הבולטים :אלופת ישראל נילי
אברמסקי והאחים רן ודן אלתרמן  .כמסורת
שהתפתחה בשנים האחרונות ,גם השנה קיים
המינהל הקהילתי של גוש עציון מקצה עממי
לכל המשפחה שהוקדש כולו למען ילדי שלוה,
ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
מתגייסים למען נועם נועם אליהו בניטה
מהיישוב אפרת בסך הכל בן  11וכבר נאלץ
להיאבק על חייו  . 5לפני מספר חודשים
התגלתה אצל נועם הקטן גרורה סרטנית
בריאתו ולאחר תהליכים רבים התגלה כי רק
תרופה אחת שעלותה כשני מיליון שקלים יכולה
להציל אותו .תרומות אפשר להעביר דרך אתר
חברים לרפואה עבור נועם אליהו בניטה וגם
בהעברה בנקאית בארץ :ע”ש חברים לרפואה
עבור בניטה נועם אליהו ,בנק פועלים ,סניף 681
דיזינגוף ,ח”ן .606045

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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אמתיש"ע
ומועצת
אמנהדיין
בית ברוך
יש"ע
ומועצת
בית אמנה
שלעתחברנו
פטירתו
על
אבלים
בטרם
פטירתו
על
אבלים
וכואביםבטרם עת
פטירתו
על
אבלים
ההתיישבות
של ידיד של ידיד
ההתיישבות

דוד
מבצריז"ל
אורבך
אורי
השרהשר
אורבך ז"ל
אורי

(מושבניק) ז"ל

התקשורתהתקשורת
היה מחלוצי
ההתיישבות,
אורי ידיד אורי ידיד
מחלוצי
ההתיישבות ,היה
נקודה – ביטאון
וממייסדי
המאוזנת
העיתוןביטאון
נקודה –
בארץהעיתון
וממייסדי
המאוזנת בארץ
עין צורים
המתנחלים.קיבוץ
ממקימי
המתנחלים.

כללאמנה,
עובדי
וותיק
היההחקלאות
אורירכז
ישראלית
עולם
תפיסת
ישראלית
כלל
בעל עולם
בעל תפיסת
אורי היה
ההתיישבות אין
ההתיישבותבמסירות
שפעל
והמעש
החזון
האמת,
רבות בחיבור
רבותעסק
עסק חייו
שבמהלך
בחיבור
אישחייו
שבמהלך
האחרונים
ימיו
את עד
ההתיישבות
מפעל
למען
לכל קץ
את הקשר
ייחודי
באופן
וביטא
העם,
חלקי
חלקילכל
הקשר
ייחודי
באופן
וביטא
העם,

ומטבעות הלשון
והארץ.
העם
התורה
מאמריוהלשון
מאמריו
והארץ.
בין התורהביןהעם
המשפחה
ומטבעותשל
בצערה
משתתפים
בשיחישראל.
במדינת
במדינת ישראל.
בשיחדרך
דרךלאבן
לאבןהפכו
שלו הפכושלו
בבניין הארץ וירושלים תנוחמו
(זמביש)
ושולחים
הליכתו,
מבכים את
חברושולחים
הליכתו,
זאב את
מבכים
אנו אנו
למשפחתו.
תנחומים
למשפחתו.
תנחומים
אמנה
ובית

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון -יוסי  052-8908518תמונות :מרים צחי ,משה רונצקי ,טוביה
ברוקנר ,שחר כהן ,קובי הראתי עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

