
 

 

 

 

 2018 ספטמבר                    

 טתשרי, תשע" י"ח-ז)חוה"מ סוכות( י" 8201 בספטמבר 27-26 "מתחברים בצעדת ירושלים"

 אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחידוש מסורת העלייה לרגל לירושלים בסוכות.

 .במשך יומיים צועדים 25,000 -ויצעדו בה מעל ל גם השנה במשותף עם צעדת ירושלים, הצעדה תתקיים 

ילדים, נוער, בוגרים ואף  –המתאימות לכל הגילאים  אטרקציותו , פעילויות חדשותרביםהצעדה תהיה עשירה בתכנים 

 .גימלאים

הקשת של עם ישראל  שמובלות על ידי ארגונים מגוונים, מכל רבות סוכות תוכן לאורך מסלולי הצעדה יפגשו הצועדים

 כות יעצרו הצועדים לפי בחירתם וישתתפו בפעילויות שיונחו ע"י הארגונים.בסו .והחברה בישראל

 ומשרדי ממשלה. "מתחברים לעתיד משותף"רק, עיריית ירושלים, המועצה האזורית נחל שו שותפיםלהובלת הצעדה 

 מטרות הצעדה:

 בחברה בישראל.בעם וכל השבטים, העדות, הקבוצות והגוונים  -חיבור בין כולם  .1

 עיר הבירה של ישראל. -ירושלים חיבור ל .2

 בתכנית:

בינוני או במסלול  ק"מ( 12)מיטיבי לכת רבת סעדים במסלול ולח מפארק בגין –ירושלים  אלביום הראשון נצעד 

  .)מותאם לכסאות גלגלים( ק"מ 1.5של  ובמסלול קצרמחורבת סעדים היוצא ( ק"מ 5.5)מעגלי למשפחות 

המעלה על הבמה הרכבים ממגוון ענק בחניון הלינה ומופע מוזיקלי  רבותויות יתקיימו פעילוהערב בשעות אחה"צ 

מעגל , לילדים ותבין הפעילויות: "מעגלי מתחברים" לנוער וצעירים, הצג הסגנונות המוזיקליים שבחברה בישראל.

 ועוד. מתופפים

 

שם   מגבעת התחמושת אל הר הצופים,תחיל מק"מ(  21)כאשר המסלול הארוך ירושלים.  בתוךביום השני נצעד 

שכונת ימין משה, העיר העתיקה, דרך  סביבדרך עמק צורים, יחד יצעדו  ,ק"מ( 10) צטרפו צועדי המסלול הבינוניי

לכיוון שער יפו, )העירייה( מככר ספרא לצעוד תחילו יק"מ(  5)צועדי המסלול הקצר רחביה ויגיעו אל גן סאקר בסיום. 

 . להמשך המסלול עד גן סאקר תיקה יצאו משער ציון ויצטרפו לשאר הצועדיםודרך העיר הע

 .ואירוע סיוםמופע מוזיקלי ימו מגוון פעילויות, הפנינג גדול, בגן סאקר יתקי

  .במרכז העיר המסורתיהמשלחות מצעד יתקיים  בשעות אחה"צ
 

 

 אנו פועלים במלא המרץ לאפשר הסעות מאורגנות למרבית הקבוצות וממליצים לפנות אלינו בהקדם לבירור 

  meetchabrim.doc@gmail.com, 3463818-530 עירית מוזס פרטים נוספים ולהרשמה אצל 

 https://youtu.be/_ftsJBHl7hM 7201ב  חוויות הצעדהאת ראו סרטון קצר הממחיש 

 

  בברכה,
 

       ראש המועצה האזורית נחל שורק –אלי אסקוזידו          יו"ר "מתחברים"  –תא"ל )מיל( רם שמואלי 

mailto:meetchabrim.doc@gmail.com
https://youtu.be/_ftsJBHl7hM


 לו"ז עקרוני לצעדה:

 היום הראשון: - 26/9' דיום 

 .פארק בגיןבחניון  -ק"מ(  12מטיבי לכת )-הארוך רישום ויציאה למסלול   07:30-10:00

 ק"מ( 1.5הקצר ) או ק"מ( 5.5הבינוני )מעגליים  רישום ויציאה בחר' סעדים למסלולים  08:30-12:00

 החניה של הרכבים נמצאת  במקום. סאות גלגלים.יכלאנשים עם מוגבלות והמותאם ל                     

 כניסה לסוכות התוכן הפזורות לאורך המסלול לפי בחירת הצועדים. –במהלך המסלולים             

 ארוחת ערב -וליום השני לנשארים למופע הערב הצועדים.מים וארוחת צהרים באחריות : ההער 

 מסופקת על ידי הצעדה.           

 . הגעה לחורבת סעדים והתארגנות במתחם הלינה  15:00-16:00
 (בתיאום עם מארגני הצעדה לקבוצות גדולות יוגדר מתחם לינה ייעודי בו יוכלו להתרכז)

 בחניון הלינה. סדנאות ופעילויות  14:00-18:00

 .בזמן הרישום אם נדרשות מנות צמחוניות(נא לציין ) בשרית או צמחונית ארוחת ערב  18:00-19:00

 זמן אופציונאלי לפעילות פנימית( –חופשי )לצועדים בקבוצה מאורגנת זמן   18:30-19:00

 צילום קליפ משותף –אירוע שירת המונים ברחבה המרכזית   19:00-20:00

 את קשת הסגנונות מגוון הרכבים המייצגים -עילי בוטנר וילדי החוץ ובנוסף  – מופע מרכזי  20:00-21:30

 המוזיקליים בישראל                      

 .אישי(הקמפינג ה)עם ציוד  התארגנות ושינה   22:00

 

 .הערה: כל הפעילויות הם לבחירת הצועדים. צועדים שבחרו לצעוד רק ביום הראשון חופשיים לעזוב בכל שלב

 

  היום השני: -27/9' היום 

 .על חשבון הצעדה בוקר ארוחתחלוקת השכמה ו    06:00

גבעת התחמושת, הר )י היום השני בירושלים מסלולה מחורבת סעדים להקפצ 06:30  - 09:00

 . (הצופים וככר ספרא

 .לנו בחורבת סעדיםמיועד לצועדים אשר 

 יםאירוח בסוכות פעילות בשכונות ירושלים לאורך המסלולצעידה ו   07:30 – 11:30

תוכן  פעילותגות ילדים, מתנפחים, הצהפנינג של  –לגן סאקר  ת הצועדיםהגע לקראת הצהרים

  של רביבוהפרויקט  – מוזיקלי ומופע לבוגרים, 

 לאצטדיון טדי.או  הסעות חזרה לאיסוף רכבים מחורבת סעדים  14:00-16:00

 (קבוצות ייצוגיותמצעד חגיגי במרכז העיר )ל   15:00 - 17:00
 



 

  – ביום הראשון תחבורה

 פריקת  מכיוון יד קנדי.כניסת האוטובוסים  - למסלול הבינוני והקצר וסים של קבוצות מאורגנותאוטוב

 .עין כרם )בי"ח הדסה(הצועדים בחורבת סעדים ויציאה דרך 

 למסלול הבינוני והקצר בחרבת סעדים.  )במידה והחניון   –חניית מכוניות פרטיות  -פרטיות  מכוניות

 (. חניון טדי וממנו תהינה הסעות לצעדהיהיה מלא ישלחו את הרכבים ל

 ( יורידו את האנשים בחניון קק"ל  12אוטובוסים לצועדים במסלול מיטיבי לכת )בפארק בגין.ק"מ 

  רכבים פרטיים יחנו בחניון בר גיורא ויוקפצו בהסעות של הצעדה לתחילת המסלול בפארק בגין.

  בשעות חורבת סעדים יצאו מלחה ל ת מבניני האומה ומרכבתהסעו –הגעה בתחבורה ציבורית

. ההסעה תצא מחניון בנייני האומה )אדם עם שילוט יכווין להסעה(, תעבור 11:00, 10:30, 09:00

למסלול הבינוני והקצר בלבד ( ותאסוף את הצועדים )הכוונה על ידי אדם עם שילוטברכבת מלחה 

 רבת סעדים.ובח

 עדים חזרה לרכבת מלחה ובנייני האומה. בשעות אחה"צ המאוחרות יופעלו הסעות מחורבת ס 

 22:00ואחרי המופע המרכזי בשעה  18:00, 17:00 -ידה בהסעות יצאו בסיום הצעה

 :14:00הסעות בסיום הצעדה לאיסוף רכבים מחורבת סעדים יצאו בשעות  לנשארים ליום השני 

. בכביש הגישה לכנסת ליד תחנת האוטובוסנק' הכינוס להסעה תהיה  מגן סאקר. 16:00, 15:00,

 הגעה עצמאית )מוניות( לחורבת סעדים. –. לאחר מכן 16:00הסעה אחרונה בשעה 

  – לינה

 הלינה בלילה שבין יום הצעידה הראשון לשני היא בחניון קק"ל בחורבת סעדים.

 הלינה היא לינת קמפינג, על הקרקע, עם  ציודם האישי של הצועדים.

 עדים אם להקים אוהל או להסתפק בשקי שינה.לבחירת הצו

 בחניון ימצאו מספר ריכוזי תאי שירותים כימיים שינוקו באופן שוטף. - מים ושירותים

חניון הלינה. ברחבי ימוקמו נקודות מים תחנות עם הספקת מים לאורך מסלולי הצעידה ומס' כמו כן יהיו מס' 

 י  לנשיאת המים, למהלך היום הראשון. למרות זאת, על כל צועד להצטייד במים, ואמצע

 שוטף. ילויבחניון הלינה יש מים בשפע לשימוש ומ

 )גם לאלו שנשארים איתנו להופעה בערב ואחר כך עוזבים יחולק אוכל(לנרשמים ליומיים  – מזון

 תחולקמתוגברת ארוחת בוקר ארוחת ערב תחולק בערב היום הראשון במס' נקודות חלוקה בחורבת סעדים. 

 .היום השני, לפני היציאה לצעידה בבוקר

 יהיה זמין בכל שלבי הצעדה כמו גם בזמן השהיה בחניונים. - סיוע ופינוי רפואי

 שמירה ואבטחה יהיו בכל שלבי הצעדה, בתאום ושיתוף עם משטרת ישראל ומג"ב. – אבטחה

 תשלום.ללא  12ל ילדים עד גי.  ₪ 25 – 12מחיר לאדם מעל גיל . מחיר מסובסד  – דמי השתתפות

 

 . עירית מוזסיבוצע מול רישום קבוצות  – רישום

 www.meetchabrim.orgשל הצעדה בודדים יבוצע באתר אינטרנט ייעודי רישום 

  meetchabrim.org@gmail.com –עירית מוזס  -לפרטים נוספים 

 חשוב להתעדכן!!    www.meetchabrim.org– הצעדה סף יופיעו באתרעדכונים שוטפים ופירוט נו

 

 

 

http://www.meetchabrim.org/
mailto:meetchabrim.org@gmail.com
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 מידע מפורט על הארגונים המפעילים סוכות תוכן בצעדה: –נספח תוכן 

26/9/18  

 ק"מ 12ק"מ וארוך  5וני ק"מ, בינ 1.5  -קצר -סוכות פעילות הפזורות בשלושת המסלולים  – 14:00-8:00

 רשת אמי"ת *      חברה ערבית * 

 קק"ל *      מכינה בדואית* 

 מועצת תלמידים*   מרכז אוליאל   -מעגלי הקשבה ושיח * 

 מרכז יצחק נבון*      עמותת גשר * 

 למשפחות וילדים    odtסוכות  4*      יום האחדות * 

 ש ושיח עם חרדיםסוכת מפג*    מסיק זיתים  –השומר החדש * 

 אנשים עם מוגבלות בטבע -עמותת לוטם*     אופני טנדם  –כן ולא * 

 התנועה הקיבוצית*     מיצג חיילות צה"ל * 

 תנועת המושבים ומוזיאון הטרקטור*      חוות השומר * 

 * סוכת מורשת קרב     מחוה אלון * 

 

 משפחות החוזרות מוקדם פעילות בחניון לאנשים שאינם מטיילים ול - 15:30-12:00

 מורשת קרב, מעגל מתופפים 

 לילדים ומשפחות  odt שירה בציבור ,הפעלה 

 שתי הצגות ילדים  17:30-15:30

 שלמה המלך והדבורה 

 עוץ לי גוץ לי 

 מעגלי שיח לחיילים, בני נוער ומכינות  17:30-15:30

 מאות בני נוער וחיילים  נפגשים לשיח מאחד ומחבר 

020:0-19:00   

 צילום קליפ משותף  -שירת המונים ברחבת המופע

 מופע מרכזי !  - 22:00-20:00

 זמרת אתיופית, זמר חרדי וכו' ,להקת דבקה  -עילי בוטנר וילדי החוץ, להקה צבאית , הרכב מוזיקלי ישראלי

 סוכות פעילות הפזורות בשלושת המסלולים בתוך ירושלים: 12:00-8:00 - 27/9/18

 ארגון יקיר*     ריבת לילה * 

 השומר החדש*     חוות השומר * 

 אוהל בדואי*     פלוגתא * 

 קק"ל*     קבלה לעם * 

 למשפחות וילדים    odtסוכות  4*    נפגשים בשביל ישראל * 

 

  פעילות בגן סאקר -15:00-12:00

 הצגות ילדים , הפרויקט של רביבו – הפעלות לכל המשפחה, מופע מוסיקליהפעלה מחברת ,מתחם הילדים ו

 מצעד המשלחות המסורתי – 15:00



 

 מסלולים:ה פירוטנספח 

26/9/2018 

o  ומסתיים בחורבת סעדים מתחיל מפארק בגין )ממזרח למבוא בית"ר( –ק"מ  12 –ארוך  –אדום. 

o סעדים. ורבתבחומסתיים מתחיל  –ק"מ  4.5 –בינוני  – כחול 

o ים.סעדים. מונגש גם לכסאות גלגל ורבתשביל ח –ק"מ  1.5 –קצר  – צהוב 

 

 

 :הידמסלולי צע שלושהלבחור בין ניתן 

עין קובי, גשר קובי, ל מפארק בגין, יורדים מתחילים – באדוםק"מ המסומן  12 –באורך של כ  ארוךמסלול 

 נחל רפאים, ומשם עולים לצומת פישר שבשלוחת שלמון. משם ממשיכים לחניון חורבת סעדים.

מתחיל במדרשת גילה, יורד בנחל גילה דרך מנזר  – וקק"מ המסומן ביר 14 –של כ  מסלול ארוך נוסף

המסלול בהובלת בי"ס שדה כרמיזאן, חוצה לכיוון עין לבן וממשיך משם דרך נחל רפאים לחורבת סעדים. 

 כפר עציון.

 נקודת ההתחלה והסיום הם בחורבת סעדים. – בכחולמ המסומן ק" 5 -באורך של כ  בינונימסלול 

 .חורבת סעדים במתחם חניוןמסלול היקפי  – 1.5באורך של  ,ת גלגליםומותאם לכסאומסלול קצר 

 .מ, העצירה בסוכות לבחירת הצועדיםדה כל מס' ק"סוכות הפעילות יהיו פזורות לאורך מסלולי הצעי

 

    27/9/2018 –מסלולי היום השני  

o  גן סאקרמגבעת התחמושת ומסתיים במתחיל  –למיטיבי לכת ק"מ  12  -מסלול ארוך כ –כתום. 

o מהר הצופים ומסתיים בגן סאקר.מתחיל  – למיטיבי לכת ק"מ 10 -כ –בינוני  –ירוק 

o מתחיל מכיכר ספרא ומסתיים בגן סאקרק"מ.   5 –קצר  – צהוב. 



 

 

בגבעת מתחיל  – בכתום וממשיך בירוק ובצהובק"מ מסומן  21 –סלול למיטיבי לכת באורך של כ מ

עולה לימין משה ומשכנות שאננים  –סביב העיר העתיקה  –עמק צורים גן לאומי  –הר הצופים  –התחמושת 

הערה: מסלול זה מחייב תחילת משם דרך רח' ז'בוטינסקי חולפים על פני בית הנשיא ומסתיים בגן סאקר.  –

 .07:00. נקודת ההזנקה תיפתח בשעה 30:07צעידה לא יאוחר מהשעה 

סביב  –גן לאומי עמק צורים  –מתחיל מהר הצופים  – רוקביק"מ המסומן  10 –מסלול בינוני באורך של כ 

 דרך בית הנשיא ומסתיים בגן סאקר.  –עולה לימין משה ומשכנות שאננים  –העיר העתיקה 

 –מתחיל בכיכר ספרא )העירייה( לכיוון העיר העתיקה  – בצהובק"מ המסומן  5 –מסלול קצר באורך של כ 

 ממשיכים ביחד עם צועדי המסלול הארוך והבינוני עד גן סאקר.משם  נכנסים בשער יפו ויוצאים בשער ציון,

 

ק"מ.       2 –י ולאחריו יצא מצעד המשלחות למסלול של כ יים ההפנינג הגדול והמופע המרכזמתק בגן סאקר

 המסלולים ימוקמו סוכות פעילות. שלושת לאורך 

  – ביום השני תחבורה

  אוטובוסים לנקודת הזינוק למסלול מיטיבי לכת בגבעת הגעת  –של קבוצות מאורגנות אוטובוסים

 התחמושת ובהר הצופים. 

הגעה לכיכר ספרא מומלצת ברכבת הקלה. אוטובוסים של קבוצות לפי צירי התנועה המפורסמים 

 באתר עיריית ירושלים.

  לפי הפרסומים המופיעים באתר העירייה. –חניית מכוניות פרטיות  -מכוניות פרטיות 

 עפ"י הפרסומים של עיריית ירושלים כפי שמופיע באתר העירייה. –בורה ציבורית הגעה בתח  

 


