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"שְֹׁמרֹון קֹול ִתֵתן ְמָצאּוִני ֲעֹוַני. ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְיָצאּוִני ָבַני…" 



כ"ב בתמוז - 22/7/22 , 10:00-15:00

אמונה ופלגנות בצפון השומרון מימי קדם ועד ימינו

ניפגש בשעה 10:00 בחריש וניסע יחדיו אל חוות 'מעוז צבי' הסמוכה ליישוב 
מבוא דותן, שם נשמע הדרכת מבוא על עמק דותן בימי קדם. נמשיך באישור 
בתוכנית  שפונה  שא-נור  היישוב  שרידי  אל  צמוד  צבאי  וליווי  ונדיר  מיוחד 
השומרון  בצפון  היהודית  ההתיישבות  תולדות  את  נסקור  שם  ההתנתקות, 
לאחר ששת הימים ועד ימינו. בדרך הלוך וחזור, בעודנו נוסעים ברחבי עמק 
דותן ושא-נור, נשמע על קרב עמק דותן – קרב השריון היחיד בגזרה הירדנית 
במלחמת ששת הימים שבמהלכו מצא עצמו כוח צה"לי קטן אל מול כוח ירדני 
גדול בהרבה. לאחר הביקור בשא-נור נצלול 3,000 שנה אחורה ונבקר בנרבתא 
- אתר ארכיאולוגי נסתר ומרתק עם ממצאים ואזכורים חשובים מימי התנ"ך 
ועד למרד הגדול בשנת 70 לסה"נ. נשמע על שלבי חשיפת האתר על ידי פרופ' 
אדם זרטל ז"ל כחלק מסקר הר מנשה, ועל גילויים בשנים האחרונות של בורות 
המים הברזליים על ידי יאיר אלמקייס במהלך מחקרו במקום. נסיים את היום 
בהתרעננות בחוות 'אל-נווה' – חווה חלוצית חקלאית צעירה שהוקמה על ידי 

נדב ובת-אל שוורץ ליד היישוב חרמש.
מדריך: יאיר אלמקייס | הכניסה לאתרים מותנית באישור צבאי.

כ' בתמוז - 19/7/22 , 16:30-20:30 

התיישבות, ביטחון ופוליטיקה 
בחגורה הצפון-מזרחית של ירושלים ערב קום המדינה

ניפגש בכניסה לאזור התעשייה עטרות בשעה 16:30 , וניכנס באישור מיוחד אל 
'חלקת שמרי המקום' – חלקת הקבר של אנשי מושב עטרות שנמצאת בתחום 
ביהודה  הראשון  העובדים  מושב  של  סיפורו  את  נשמע  האווירית.  התעשייה 

שקיבל פקודת נטישה במלחמת השחרור.
ובו  ירושלים,  יעקב שמצפון-מזרחה של  נווה  הגבורה בשכונת  גן  אל  נמשיך 
המדינה,  קום  ערב  בשנים  שקמה  עטרות  של  האחות  ההתיישבות  על  נשמע 
ושעמדה גם היא בגבורה בהתקפות חוזרות ונשנות במהלך מלחמת השחרור, 
עד הקרב האחרון ממנו נסוגו המגנים והמתיישבים אל המובלעת בהר הצופים. 
מפעל  של  העברית  השכונה  עבר  אל  יריחו  בדרך  בנסיעה  נרד  יעקב  מנווה 
והמדהים  השאפתני  המפעל  על  נשמע  אשלג,  רבת  ישראלי-  הארץ  האשלג 
עוגן  היווה  ואשר  לנגוצקי,  ומוסה  נובומייסקי  ים המלח משה  לחוף  שהקימו 
טרום  של  בימים  הארץ  במזרח  רבים  ומסעות  אימונים  הגנה,  להתיישבות, 
המדינה עד שננטש גם הוא בפקודה שנויה במחלוקת במהלך מלחמת השחרור. 
נסיים בביקור בבית הערבה הישנה- הקיבוץ שקם בשטח המפעל והיה לאגדה.

מדריכה: אביגיל שוטלנד.

קרדיט: עמותת מורשת עטרות



ח' באב - 4/8/22 – 14:00-18:00

"שומרון קול תתן" – על הבשורות הרעות 
)וגם על אלו הטובות( שיצאו משומרון

ולימוד שומרון שבשבי-שומרון. נצא  14:00 בחניית מרכז סיור  ניפגש בשעה 
יחדיו בליווי צבאי אל שומרון הקדומה- עיר הבירה של ממלכת ישראל. נסייר 
בין השרידים המפוארים מימי התנ"ך, ונתרשם גם מהפאר של העיר הרומאית 
הרומאי,  התאטרון  ישראל,  מלכי  ארמון  את  נראה  הורדוס.  במקום  שבנה 
האוגוסטאום, הבזיליקה ועוד. נספר את סיפורה המרתק של ממלכת ישראל, 
נבין מהשטח את סיפורי התנ"ך, ונשלים פיסת היסטוריה משמעותית ומרתקת 

מתולדות העם שלנו.
כתחנת  יותר  המוכרת  מסעודייה,  רכבת  בתחנת  לביקור  נמשיך  מכן  לאחר 
רכבת סבסטיה. נספר על מסילת הרכבת השומרונית שהייתה סעיף של רכבת 
העמק, ועל העליות לשומרון בשנות ה- 70 אשר חלקן התרחשו בתחנת רכבת 
מכן  ולאחר  שומרון,  שבי  שביישוב  המייסדים  מכיכר  הסיפור  את  נמשיך  זו. 
קדומים,  אל  נמשיך  לאחריו  המערה'.  אל  'חוזרים  האורקולי  בחיזיון  נצפה 
להתיישב  והגרעינים האחרים שעלו  אלון-מורה  גרעין  סיפורם של  להשלמת 

שומרון בעקבותיו ובזכותו.
מדריך: נתנאל וילנר | הכניסה לאתרים מותנית באישור צבאי.

א' באב - 29/7/22 - 8:00-12:00

)צ(חוק בצד - עמונה ועמיחי

ניפגש בשעה 8:00 במרכז היישוב עפרה. נשמע על תחילת ההתיישבות בעפרה- 
על המחנה של הפועלים שגידרו את הבסיס החשוב על פסגת הר בעל חצור 
והיוו סנונית ראשונה להתיישבות יהודית מצפון לירושלים לאחר ששת הימים. 
נמשיך יחדיו בנסיעה לפסגה הסמוכה מצפון לעפרה, עליה היה היישוב עמונה 
עד לפינויו והריסתו במצוות בג"ץ. נהנה מתצפית מרחבית מדהימה וסקירה 

היסטורית על סיפורי האבות במרחב. 
נסיים את היום ביישוב המתחדש 'עמיחי' שהוקם על ידי המדינה למפוני עמונה 
החיוביים  ההיבטים  על  ונשמע  חלוצית  יהודית  חקלאות  נחווה  שילה.  בגוש 
שצמחו מתוך השבר של פינוי עמונה ועל תרומתו הסטטוטורית והתכנונית של 

היישוב 'עמיחי' לגוש שילה כולו.
מדריכה: מירי בר ציון.
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