
הסיורים בעברית )7-1( יצאו בע"ה ביום חמישי כ"ב בתמוז )25.07( בשעה 8:30 בבוקר מהחניון המזרחי של איצטדיון טדי בירושלים )מול    א.   
אולם הכדורסל 'ארנה'(.  

הסיורים באנגלית )9-8( יצאו בע"ה ביום שלישי ה' במנחם-אב )06.08( בשעה 09:30 מרחבת החניה של ישיבת הר עציון. ב.  

אנחנו משתדלים לדייק בזמן היציאה, ולא נוכל להמתין למאחרים. ג. 

לכל סיור נרשום את 45 הפונים הראשונים, כל הקודם זוכה! ד.  

לנרשמים באינטרנט – בכל הסיורים אליהם ניתן להירשם באתר, יש מקומות פנויים. ה.  

לממלאים טופס הרשמה – יש לבדוק באתר אלו סיורים סגורים. יש לרשום בטופס עדיפויות )3,2,1(, ואנו נודיעך באיזה סיור שובצת.  ו.  
אם כל האפשרויות תהיינה מלאות, יוחזר לך התשלום בעבור הסיור.  

אנו מבקשים לקרוא היטב את הגדרת המסלולים, ולהירשם אך ורק למסלול מתאים! ז.  

יש להביא לסיור: תנ"ך, מים, נעליים, כובע ואוכל לכל היום. יש לעיין בהערות של הסיור, אם יש צורך בציוד מיוחד.  ח.  

כל הסיורים מתואמים עם כוחות הביטחון. הנסיעה באזור יהודה ושומרון ברכב ממוגן, כנדרש. ט.  

ייתכנו שינויים קלים במסלולים עקב סיבות לא צפויות )מזג אוויר חם במיוחד, הנחיות ביטחון וכד'(. י.  

מי שברשותו כרטיסי הנחה לכניסה לאתרים )גמלאים, 'מטמון', וכד'( - נא להביאם לסיורים. יא.  

כדי להקל על המשתתפים בסיורים להגיע לטדי, יעבור אוטובוס בתחנה בשדרות הרצל ליד גשר המיתרים )לכיוון הר הרצל( יב.  
אין צורך להירשם לנסיעה זו; יציאה בשעה 8:00.  

סיורים מס' 5-3, 7 יסתיימו באיצטדיון טדי בשעה 17:00. בשעה 17:30 תצא ההסעה לאלון שבות )בהתאם להרשמה(, ויצא אוטובוס לאזור  יג. 
התחנה המרכזית )אין צורך להירשם להסעה זו(.   

סיורים 2-1, 6 יסתיימו בשעה מאוחרת יותר, כמפורט בתוכנית. סיורים אלה יעברו באיצטדיון טדי, ויגיעו גם לאזור התחנה המרכזית בירושלים.  יד. 

על כל המשתתפים בסיורים 7-1 להגיע בבוקר לאיצטדיון טדי. בסיורים מס' 2, 5 יש תחנת איסוף נוספת, כמפורט בתוכנית. טו. 
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1
תל שבע, תל באר-שבע, ביר עסלוג'/באר לחי רואי, ניצנה ודרך שורהרב ד"ר יואל בן נוןארץ האבות בנגב

הליכה באתרים; טיפוס קצר בתל ניצנה
סיום בירושלים – 19:00

2

בעקבות ערי הבירה 
הקדומות של ממלכת 

ישראל
יאיר אלמקייס

סיור בבירת ממלכת ישראל שומרון העתיקה – קיסריה של השומרון, סבסטיה, 
סיור בהר כביר - תצפית על תרצה המקראית, תצפית מהר גריזים אל שכם בירת 

ממלכת ישראל

סיור למיטיבי קשב
הסיור מותנה באישור ביטחוני

איסוף – בכניסה לעפרה בשעה 08:50
סיום בירושלים – 19:00

3
בין יהושע בן נון 
לשמואל הנביא 

בהר אפרים
קטעי הליכה קצריםיער אום צפא, חירבת תבנה, גבעת היקבים, מצפור חרשהחזקי בצלאל

ירושלים קברים 4
סביב לה

הרב יצחק לוי
שער יפו, בית הקברות הפרוטסטנטי והקתולי בהר ציון, כתף הינום, גיא בן הינום, 

בית קברות סמבוסקי
הליכה רגלית לאורך היום באתרים שונים

5

"רתום המרכבה 
לרכש יושבת לכיש" - 
חידושי לכיש ובנותיה

ד"ר דורון שר-אבי
סיור בממושך תל לכיש )שלושה מפעלי חפירה מן השנים האחרונות(, 

חורבת אל ראעי )חידושים מן השנה האחרונה על פרשיית ראשית מלכות דוד(

בתל לכיש - הליכה  ללא צל ברחבי התל,
בחורבת אל ראעי - 

הליכה של ק"מ וחצי עם טיפוס קל
איסוף – בתחנת הדלק בית גוברין בשעה 09:30

6
פרקי מנהיגות 

בגלבוע ובעמק 
יזרעאל

אפרת נתן
תל מגידו )בין שלמה לאחאב(, מבחנים לגדעון ולאנשיו, הגלבוע, מעיין חרוד )הקרב האחרון 

של שאול(, יזרעאל )כרם נבות ומרד יהוא(

קטעי הליכה קצרים בדרגת קושי קלה
איסוף בתחנת דלק מנטה בקרבת צומת מגידו 

)לכיוון חדרה( בשעה 10:00
סיום בירושלים – 19:00

7
היבטים ריאליים 

בתיאורי טבע 
במקרא ובדברי חז"ל

ד"ר משה רענן
גן שיירת העשרה באלון שבות, שמורת שיר השירים בכפר עציון, 

משואות יצחק )הישנה(, עין סג'מה
הליכה רגלית בשמש ממשואות יצחק לעין 

סג'מה
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8Walking in 
the city

We will explore the roads, walls and grave around the First Temple city of Jerusalem, focusing on 
Derekh Shechem to the north of the city. Sites include: Zedekiah’s Cave, First Temple burial caves, 
remains of King Hezekiah’s city wall, the Kishle and King David’s Tomb.

Shulie Mishkin

“Evil Shall Break Forth 
from the North”
- Roads, Graves 
and Sites North of 
Jerusalem

9

Includes a 
45-minute 
walk through 
woods and 
up a steep 
hill

Follow the footsteps of Jewish soldiers defending Jerusalem on the very same roads, from 
Yehoshua and King David through the Hashmonaim all the way to 1948. In this siyur we will visit 
Nabi Samuel lookout point (near the biblical city of Givon), along the ancient Bet Horon road 
(today’s route 443), to the Ayalon valley near Modiin and the Elah valley near Bet Shemesh.   

Rabbi Alan HaberBattles for Jerusalem


