אתה נמצא כאן-בדרך בין הבית לטיול בצפון או להיפך כמעט ולא שמנו לב לאיזור פחות מוכר
ומטויל שהשנה אנחנו זוכים להכיר וללכת בו בעקבות דורות רבים שצעדו באזורים
אלה.
האזור בו אנחנו מטיילים נושק לנחל עירון (ואדי ערה) ופוגש את הנוף בואכה
השומרון.

-אזור המסע-

היסטוריה לאורך המסלול-כמו שכתבנו בהתחלה אזור המסע הוא אזור מאד מרכזי וחשוב לכל אורך
הדורות.
כמה אירועים חשובים שקראו ממש פה...

א.

בראשית ל"ז ,י"ג

"ו ַי ֹּאמֶ ר י ִשְׂ ָראֵ ל אֶל-יֹוסֵ ף ,הֲ לֹוא ַאחֶ יָך
ר ֹּעִ ים בִשְׂ כֶםְׂ --לכָה ,ו ְׂאֶ שְׂ לָחֲ ָך אֲ לֵיהֶ ם;
ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו ,הִ נֵנִי .יד ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו ,לְֶך-נָא ְׂראֵ ה
אֶ ת-שְׂ לֹום ַאחֶ יָך ו ְׂאֶ ת-שְׂ לֹום הַ צ ֹּאן,
ו ַהֲ שִ ֵבנִי ,דָ בָר; וַיִשְׂ לָחֵ הּו מֵ עֵמֶ ק חֶ בְׂרֹון,
וַיָב ֹּא שְׂ כֶמָ ה .טו וַיִמְׂ צָאֵ הּו אִיש ,ו ְׂהִ נֵה
ת ֹּעֶ ה בַשָ דֶ ה; וַיִשְׂ ָאלֵהּו הָ אִ יש לֵאמ ֹּר ,מַ ה-
תְׂ בַקֵ ש .טז ו ַי ֹּאמֶ ר ,אֶ תַ-אחַ י ָאנֹּכִי מְׂ בַקֵ ש;
הַ גִידָ ה-נָא לִי ,אֵ יפ ֹּה הֵ ם ר ֹּעִ ים .יזו ַי ֹּאמֶ ר
הָ אִ יש ,נָסְׂ עּו מִ זֶה--כִי שָ מַ עְׂ תִ י א ֹּמְׂ ִרים,
נֵ ְׂלכָה ד ֹּתָ יְׂנָה; וַיֵלְֶך יֹוסֵ ף ַאחַ ר אֶ חָ יו,
וַיִמְׂ צָאֵ ם בְׂד ֹּתָ ן".

ב.

מלכים ב' פרק כ"ג

"לא בֶן-עֶ שְׂ ִרים ו ְׂשָ ֹלש שָ נָה ,י ְׂהֹוָאחָ ז בְׂמָ לְׂכֹו,
ּושְׂ ֹלשָ ה חֳ דָ שִ ים ,מָ לְַך בִירּושָ ָלִם; ו ְׂשֵ ם אִ ּמֹו,
חֲ מּוטַ ל בַת-י ְִׂרמְׂ י ָהּו מִ ִל ְׂבנָה .לב וַיַעַ ש הָ ַרע,
בְׂעֵ ינֵי י ְׂהו ָה ,כְׂכ ֹּל אֲ שֶ ר-עָ שּו ,אֲ ב ֹּתָ יו .לג
וַיַַאסְׂ ֵרהּו פַ ְׂרע ֹּה נְׂכ ֹּה ב ְִׂר ְׂבלָה בְׂאֶ ֶרץ חֲ מָ ת,
במלך (מִ ּמְׂ ֹלְך) בִירּושָ ָלִם; וַיִתֶ ן -עֹּנֶש ,עַ ל-
ָארץ ,מֵ ָאה ִככַרֶ -כסֶ ף ,ו ְׂ ִככַר זָהָ ב .לד וַיַמְׂ לְֵך
הָ ֶ
פַ ְׂרע ֹּה נְׂכ ֹּה אֶ ת-אֶ ְׂלי ָקִ ים בֶן-י ֹּאשִ יָהּו ,תַ חַ ת
י ֹּאשִ יָהּו ָאבִיו ,וַיַסֵ ב אֶ ת-שְׂ מֹו ,י ְׂהֹוי ָקִ ים; ו ְׂאֶ ת-
י ְׂהֹוָאחָ ז לָקַ ח ,וַיָב ֹּא מִ צ ְַׂרי ִם וַיָמָ ת שָ ם".

ג.

יואל משה סלומון

מתאר את הגעתו לקחת אתרוגים מאום
אל פאחם-העיר הערבית המצויה ממש
בקרבתנו

"ולא לחינם בחרו אבותינו רבנינו וגאונינו מדור
לדור לברך אך על אתרוגי אום אלפחם ,כי הגנים
האלה נשארו לנו במסורה קדומה מדור לדור כי
המה פרי הארץ לגאון ולתפארת ...המראה
הנעימה הלזה הייתה לנו לפתח תקווה ולעד
נאמן ,כי הארץ הנשמה הלזו תחכה בכיליון עיניים
אל בניה מארץ מרחקים ואך בנטותם ידיים אליה
תרום קרנה ותלבש הוד והדר ....הגן שאראייא
(=שריה) עומד בשיפולי הר נחמד ומעיין גנים ישקו
את צמחי עצי הגן .עציו הרעננים עוד היו מלאים
מפרי עץ הדר גדולים מאד ..וכל עין רואה תעידם
כי המה פרי הארץ לגאון ולתפארת".
עדויות נוספות מהתקופה מראות כי לא כל
היהודים בארץ השתמשו באתרוגים האלה
והיה ממש פולמוס אם לקנות את אתרוגי
ארץ ישראל או לייבא מארצות אחרות.
מה אתן חושבות?

ה.

ד.

מלחמת ששת הימים

כיבוש צפון השומרון במלחמת ששת הימים היה
חלק מן המערכה בין ישראל לירדן ,המטרה
ההתחלתית של צה"ל בכיבוש צפון השומרון
הייתה לטהר את המרחב הארטילרי המסכן את
רמת דוד ,ומאוחר יותר הוחלט לכבוש את מרחב
ג'נין ,שכם ובקעת הירדן.
במהלך המערכה התחולל קרב השריון היחיד בין
צה"ל לצבא הירדני במהלך המלחמה -קרב עמק
דותן ,שבמהלכו נקלע כח צה"ל קטן לקרב קשה
שבו התחלנו מנוקדת מוצא נמוכה משמעותית
מחטיבת השריון הירדנית .למרות נקודת המוצא
הנמוכה והנפגעים הרבים הצליח צה"ל להדוף
לבסוף את המתקפה הירדנית ,ולאחר מכן להביס
את המערך הירדני בצפון השומרון ,לכבוש את
מרחב שכם ולהשתלט על בקעת הירדן.

ההתיישבות היהודית

לאחר מלחמת ששת הימים החלה התיישבות
יהודית כדוגמת ריחן ,חיננית ,חרמש ,טל
מנשה ,מבוא דותן ,שקד וקציר

-אתרים בסביבות המסלול-

חרמש-כלי עבודה חקלאי
בעל מוט ארוך עם ידיות
לאחיזה ,המחובר ללהב
חד ,ומשמש לקציר של
עשבים וגידולי שדה שונים,
כגון חיטה ושעורה

.

משחקי דרך-הפרונקל אחרי העליות בוא
תבאנה ירידות – שריד להר
געש ליד מי עמי כיף לעלות
ולהתגלש בלי הפסקה – רק
תנו מקום גם לבנות מסניפים
אחרים

נחזור למכירת האחים את יוסף –
נשחק משחק בו חניכה יוצא החוצה
והיא צריכה לגלות מי קובעת את
התנועות .אחרי המשחק נדבר איתה
על מה היא הרגישה ואיך זה להיות
מחוץ לכל הקבוצה .נקשר להרגשה של
יוסף הצדיק שמגיע לאחיו אבל הם
מוציאים אותו ולמעשה מנדים אותו.

אנחנו במסע סוכות וממש נפרדנו
מארבעת המינים .יואל משה סלומון
מביא בדבריו את העונג הגדול
שחש מרכישת האתרוגים הגדלים
פה בקירבת מעיין שריה .נחלק
את כתב החידה וניתן לבנות
להתחבר להתרגשות של יואל משה
סלומון.

משחק חידות
בציורים על
האתרים באזור.

