
שבתון בסוסיא בשבת פר' תזריע מצורע 28-29.4.17 
לאחר השבתון המוצלח בנחשולים אנו נערכים למימוש תכנית הטיול של יום ששי בבתי 
הכנסת העתיקים בדרום הר חברון בהדרכת ד"ר דורון שר אבי, ראש החוג ללימודי 
ארץ ישראל וארכיאולוגיה במכללת הרצוג הזכור לנו  מהדרכתו המצוינת בשבתון 
מצדה. ניסיתי למצוא מועד קרוב יותר אבל חלק מהחדרים כבר נתפסו ולכן זמן 
ההרשמה לא יכול להיות קצר משמונה חדשים. ברור שההרשמה אינה סופית ואם  
יהיו נרשמים שיאלצו לבטל, בהתקרב המועד,  נחפש  פתרונות כפי שהיה בעבר. 

להלן תכנית ראשונית לטיול ביום ששי  28.4.2017 

7.45 יציאה מבקעה. 

9.00 מפגש עם המדריך והדרכת דרך עד... 

9.40 תצפית נופית, ארכיאולוגית והתישבותית, ממצפה יאיר. 

 11.00 בית הכנסת העתיק בענים ומתקנים תקלאיים עתיקים. 

1200 הר עמשא ודרך האתרים בה עברו המרגלים וכן דרך רומית עתיקה. 

14.30 סוסיא העתיקה. 

18.50 כניסת השבת. 

לוח הזמנים לשבת, כולל סיור בסוסיא  ישלח במועד מאוחר יותר. 

הרשמה המחיר לזוג בבית ההארחה סוסיא הוא בשלוש רמות: 670, 755 ו-870 ש"ח.  

נא להרשם אצל חברנו קלמן פיינברג דוא"ל kalfpe@gmail.com. יש למסור את שמות 
הנוסעים, את מס' הטלפון ואת עלות החדר הנבחר. את מס' כרטיס האשראי, 
מועד התפוגה ומספר ת"ז של בעל הכרטיס יש למסור ידנית לקלמן. במקום רק 

31 חדרים  וכל הקודם זוכה. 

מומלץ לכל אוהבי ארץ ישראל לעשות היכרות עם חבל ארץ מיוחד זה , עם מקומות חשובים 
בהסטוריה שלנו בכלל ושל דוד המלך בפרט ושוב להנות משבת קבוצתית 

להיכרות  טובה יותר של מתפללי בית הכנסת. 

                                                                                                       -- מנחם  
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Announcing the next Shul Shabbaton:  
Susiya, Parshat Tazri’a-Metzora, April 28-29, 2017 

Following the model of our very successful Shabbaton in Nachsholim, we are 
planning a Friday tiyul to ancient synagogues in southern Mount Hebron led 
by Dr. Doron Sar Avi, head of the Department of Land of Israel Studies and 
Archaeology at Herzog College, whose excellent guidance we remember 
from the Shabbaton in Metsada. I tried to find an earlier date, but some 
rooms were already booked, and therefore the deadline cannot be shorter 
than eight months. Obviously, registration will not be final, and if you are 
forced to cancel as the date gets closer, we will find solutions as we have in 
the past. 
 
Below is a preliminary schedule for the Friday tiyul:  
 
7:45 - Depart from Baka. 
9:00 - Meet up with our guide and travel to . . .  
9:40 - Scenic views, both archaeological and new settlements, from Mitzpe 
Yair. 
11:00 – The ancient synagogue in Anim and historical farming implements. 
12:00 - Mount Amasa and the route that the spies traveled, also an ancient 
Roman road. 
14:30 – Ancient Susiya. 
18.50 - Shabbat starts. 

The schedule for Shabbat, and for the tour of Susiya, will be sent at a later 
date. 

Registration: the price for a couple at the guest house in Susiya is on three 
levels: NIS 670; NIS 755; and NIS 870. Those wishing to register should 
email Kal Feinberg (KALFPE@gmail.com) with their name(s) and telephone 
numbers as well the price level of the room.(Please give Kal the credit card 
name and number, expiration date and teudar zehut number by phone, not 
via email.) 
 
This trip is recommended for all lovers of Eretz Israel so you can become 
familiar with this particular region, with its significant places in our history in 
general, and in particular concerning King David, and also to enjoy once 
again a community Shabbat in which we get to know all the members of our 
shul a little better. 

-- Menachem 
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