בין ברכה לקללה
 05690תצפית מהמרפסת של המדינה בפדואל .נצפה אל עבר
מישור החוף ,גוש דן ,וביום טוב – נוכל לראות מחיפה ועד
אשקלון.
 50601תצפית ממצפה יוסף בהר גריזים .נצפה אל העיר שכם,
אל הרכסים והעמקים הסובבים אותה ונדבר על מעמד העיר
בתקופת ההתנחלות.
 55690סיור בשכונה השומרונית .נבקר באתר הזבח ,בין בתי השכונה
ונבין את סיפורה של עדה ייחודית ומורכבת זו .ניתן לשלב ביקור במוזיאון השומרונים כולל
שיחה עם כהן דת שומרוני.
 59600הפסקת צהרים עצמית.
 50600עלייה לסיור בהר עיבל .נעפיל להר עיבל ולביקור בממצא ארכיאולוגי ייחודי .לטענת
פרופסור זרטל זהו המזבח אותו בנו בני ישראל ויהושע בן נון בכניסתם לארץ.
נבחן את הממצא הארכיאולוגי לאור התיאור התנ"כי וההלכה היהודית ,וננסה להבין עד כמה
היה משמעותי מעמד הברכה והקללה לעם ישראל .כאן גם נחתום את הסיור.
 54600נסיעה חזרה.

ניתן להוסיף:
השומרונים
*מוזיאון
ומפגש עם כהן גדול
*מפעל טחינת הר ברכה
*יקב טורא – סיור
וטעימות
*יקב הר ברכה – סיור וטעימות
*יקב הר כביר-סיור וטעימות

אל לב הארץ
 05690תצפית מהמרפסת של המדינה בפדואל .נצפה אל
עבר מישור החוף ,גוש דן ,וביום טוב – מחיפה ועד אשקלון.
 55600תצפית מהר כביר' ,השפיץ של השומרון' .גובהו של
ההר 357 ,מטרים מעל פני הים ומיקומו המיוחד ,מאפשרים
תצפית מרהיבת עין לארבעת רוחות השמים 6הר בעל חצור
בדרום ,עבר הירדן במזרח ,רכסי גריזים ועיבל במערב,
ולצפון – גליל תחתון ועליון ,ואולי אף רמת הגולן וחרמון –
בהתאם לתנאי הראות .ניתן לתאם מפגש בהר עם בני קצובר ,ממקימי ההתיישבות החדשה
בשומרון,
לשיחה מרתקת בה נשמע ממקור ראשון על ההתרחשויות.
 59600הפסקת צהרים.
 50600סיור בגבעות הישוב איתמר .נסייר בין הפינות השונות 6בנקודה הכפרית נשמע על
המקום הראשון אליו יצאו מחוץ לגדרות הישובים ,נבקר בחווה האורגנית הגדולה ביותר
במזרח התיכון ,ממצפה מתן נצפה אל עבר הבקעה ועוד .נדבר
על ההתיישבות היהודית -כמו אז כך גם היום.
 53600יציאה חזרה

ניתן להוסיף:
*מצפה יוסף וסיור בשכונה השומרונית
*יקב הר ברכה – סיור וטעימות
*יקב טורא – סיור וטעימות
*יקב הר כביר-סיור וטעימות
*יקב ארנון – יקב בוטיק בגבעה  333באיתמר
*סדנת רעיית צאן בנקודה הכפרית
*שילה הקדומה

קיסריה של השומרון
 05690תצפית מהמרפסת של המדינה בפדואל .נצפה
אל עבר מישור החוף ,גוש דן ,וביום טוב – מחיפה ועד
אשקלון.
 55600הליכה בנחל קנה .הנחל ,מיובלי נחל הירקון,
אוצר בחובו טבע ,נוף ,תנ"ך ,היסטוריה ומעיינות שובבים
שניתן לטבול בהם.
 59690הפסקת צהרים.
 50690ביקור בעיר שומרון ,בירת ממלכת ישראל בימי בית ראשון .נסייר
בין השרידים המפוארים ,וביניהם 6התאטרון ,האוגוסטאום,
הבזיליקה ,ארמון מלכי ישראל ועוד .נספר את סיפורה
המרתק של ממלכת ישראל.
 52690לסיום ,נבקר בתחנת רכבת מסעודייה ,המוכרת יותר
כתחנת רכבת סבסטיה .נספר על מסילת הרכבת השומרונית
– סעיף של רכבת העמק ,ונדבר על העליות לשומרון בשנות
ה ,30-אשר חלקן התרחשו בתחנת רכבת זו .כאן אף נחתום
את הסיור.
 53600יציאה חזרה
ניתן להוסיף:
*סרט ב"בונקר" בשבי שומרון
*אומגה בחוות יאיר

"עמק תבואות וכרם זיתים"...
 05600הפסקת בוקר עצמית באנדרטת מג"ב.
 05690סיור באנדרטה ובמוזיאון ,המספרים את סיפורה של
יחידת מג"ב.
 55600ביקור ביער ריחן .ממגדל היערן נצפה אל מרחבי השרון,
הכרמל ,וצפון השומרון .נצעד ביער במסלול טבעתי ונבחן את
הצמחייה המגוונת במקום.
 57690הפסקת צהרים.
 59690ביקור במבוא דותן .נבקר בחווה ציורית היושבת מעל עמק דותן.
נסייר בחווה ,נשמע על הקמתה ועל הקרבות הקשים שהיו באזור זה
במלחמת ששת הימים.
 50601נבקר בבור יוסף ותל דותן .כאן נמכר יוסף על ידי אחיו,
כאן מכה אלישע בסנוורים את צבא ארם ,וסביב העיר מתרחש
ספר יהודית .נעפיל אל התל לתצפית ונבחן את הממצא
הארכיאולוגי במקום.
 52690נבקר בישוב המפונה שא-נור ,נצפה אל עבר מרחבי
העמק ,נספר את סיפורו של הישוב ואת סיפורו של ברוך
מזרחי  -ערבי שהתגייר,
נלחם במלחמת העצמאות ומצא את מותו בכפר ג'בע הסמוך.
 54600יציאה חזרה.
ניתן להוסיף:
*שיחה עם יעל בן יעקב מראשוני המתיישבים
במבוא דותן

