
ק פרשת בלק "א ערש"תמוז תשע' ד ו"בס

Uבית הכנסת בענים והעיר הקדומה סוסיא, סיור לבית הכנסת העתיק באשתמוע: 

לפני שלושים שנה לאחר שננטשו י יהודים "עביום ששי זכינו לסייר בחבלי ארץ שנושבו מחדש 
. ון התלמודכלש' דרומא'או , דרום הר חברון.לפני כאלף ושלוש מאות שניםמתושביהם המקוריים 

אמונתינו וההיסטוריה  ,מי אנחנו, הסיור הזה מרגש במיוחד כיון שהוא פותח לנו צוהר אל עצמינו
. שלנו

בדומה למקומות רבים ביהודה  ,המשמרת סמוע-(ר בבית הכנסת באשתמוע והתחלנו את היום בביק

יהושע ( ."ְוָענִים ֶאְׁשְּתמֹהַוֲענָב וְ ... ּוָבָהר ָׁשִמיר ְויִַּתיר ... זֹאת נֲַחַלת ַמֵּטה ְבנֵי יְהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹתם": כי"את השם התנ

 )'נ'-ו כ"ט
' ז( "חסא מאשתמוע' הלך אצל ר] אשר[יוסה ' ר": במסכת נדרים שבתלמוד הירושלמי נשתמרה עדות על

. והותר להם לגבות מס מעוברי דרכים" כגזלנים ברשות"תושבי הכפר בימי השלטון התורכי  .)ו"ט
מספר , שליח קהילת חברון, רבי חיים יוסף דוד אזולאי   א -"חידה

והיינו בצער כל "):  1773(ג "ביומנו כיצד עבר במקום בשנת תקל
מס [-אפאר 'והיה רוצה סך גדול לג אותו יום והתעלל בנו השיח של סמוע

" ...ונפשנו קצה מפני פחד האויב ונתפשרנו בכמה זולוטאס]. דרכים

המשמר , בין בתי כפר זהממאה שנים נמצאו כבר לפני למעלה 
עיטורי מנורות  :סימנים לעברו היהודי ,את שמו המקראי

 . החקוקות ומגולפות באבן ושקעים למזוזות בפתחי מספר בתים

היו אלה אברהם . הגיעו למקום זוג פרופסורים יהודיים מהאוניברסיטה העברית) 1934(ד "בשנת תרצ
הם מאתרים את מקומו של בית-. ראיֶ מַ  אֹוהאזור ואיתו הארכיאולוג לֶ על רג שעסק במחקר נּבֶ יפֶ רַ 

כעבור שנתיים הם מתחילים ). הכנסתובהמשך מזהים גם בחורבת סוסיא את בית-(הכנסת בכפר 
ו "אך המרד הערבי שפרץ בניסן תרצ) שעליו התגוררו מספר משפחות(לחפור את שרידי המבנה 

. קטע את עבודתם) 1936(

בחשוון . השחרור נותר הכפר בשליטה ירדנית והיה ידוע כמרכז יציאה למסתנניםלאחר מלחמת 
במבצע זה ". מבצע מגרסה"ל לפעולת תגמול גדולה כנגד הכפר "יצא צה) 1966נובמבר (ז "תשכ

רבים בכפר ובשוגג נפגע גם  בתיםבמהלך המבצע פוצצו . 202ד "ד מג"ל יואב שחם הי"נהרג סא
. הכנסתבית-

הערבים שהתגוררו במקום פונו . בין לחפור את האתריהמלחמה שב הארכיאולוג זאב י שנתיים לאחר
.  ובית הכנסת נחשף במלא הדרו

 

שהותקן לאחרונה לאחר שנכנסנו מבעד לשער הברזל 
שקדמה שרידי הרחוב הקשור לתקופה נמצאנו עומדים על 

ממנו עולות מדרגות אל רחבת- .הכנסתלהקמת בית-
בחזית רחבה זו ניצבו עמודים עם . סתהכניסה של בית הכנ

כיום מוטלים חלקי עיטורים ועמודים . מעוטרותכותרות 
בעבר היה כאן פסיפס ובו כתובת ארמית . בשולי רחבה זו

שהעניקו  תרומה למקום 'ו נוב] א[לעזר כהנ: שהזכירה את
מעבר  .אלא שכתובת זאת הושחתה ואיננה. 'מעמלם

זר ה
רוזטה וה

באבן 
המשקוף 
בכניסה 

לבית 
 הכנסת



פתח מרכזי . נסת ובו שלושה פתחים המעוטרים במסגרת סביבהכלרחבה עמד קיר החזית של בית-
 .  גדול ושניים צנועים יותר בצדדיו

, רוזטהבזר וומעליו אבן משקוף המעוטר  הפתוח היום המרכזינכנסנו מבעד לפתח ת המבוא מרחב
. ומעליו קונכיית אבן מגולפת

, אין פותחים בתי כנסיות אלא למזרח: "הכנסת פונים מזרחה כפי שנקבע בהלכה הקדומהפתחי בית-
ה לפני  לפני המשכן ֵקדמַ  והחונים: שנאמר, שכן מצינו בהיכל שהיה פתוח למזרח

). א"הכ, ג"פ, מגילה, תוספתא" (אהל מועד מזרחה

אך בניגוד  .)גודלו טריםמ 21X13(בית הכנסת הינו גדול ביחס לבתי כנסת גליליים 
 מבנה ללא עמודיםב הכנסת הגלילים בתי הכנסת ביהודה מתייחדיםלבתי-אדריכלי 
את הבונים לבנות את בית הכנסת  בחייהעובדה שזהו מבנה ללא עמודים   .פנימיים

 אחת הסברות היא . כדי להחזיק את גודל התקרה) 'מ 3.5(עם קירות עבים במיוחד 
כל  .הכנסת לבין כנסיות שקורו בגג משולשבדיל באופן בולט בין בית-מקומר שבא להבנה עם גג למ

אבל , ו בית המקדשכמ' מע'-אמנם המבנה בציר מז זה נעשה כיון שזוהי חברה שזוכרת את המוקד-
כרון המקדש ישני צירים אלה חשובים ומקבעים את ז. כיוון התפילה הוא צפונה בכוון מקום המקדש

או של בית  אצל הבאים בשערי המבנה ולכן אי אפשר לבנות עמודים שיפריעו את אחד הכיוונים-
מים של בי, אבל זה מה שמעניין את החברה בהר באותם הימים. המקדש או של מקום המקדש

. הם מאמינים שיחזרו את המקדש והעם יקום ויגאל ,מלחמה עם הנצרות הגואה סביב

מבנה ציבור עם גג רעפים מקומר ביהודה 

 .פרט מתוך מפת מידבא



י מדרגות "ככל הנראה עעלו  עליהם(מורכב משלוש גומחות גבוהות  ארון הקודש
הקודש ובשניים בצדדיים והקטנים יותר עמדו ת היה ארון-אמצעיגומחה הב). עץ

.  יתה חקוקה דמות אריהירגלי האחת העל  .שיש אשר שבריהן נתגלו במקום מנורות

שהובילה אל מחוץ קרקעית ילוט תת-מישנה מערכת מעבר לקיר האולם הדרומי של המבנה בחלקו 
. מאותם הימיםבהם נותרו בתי כנסת   ביהודה כפי שיש בשאר האתרים ,לעיר

מספר  .המרגשות ביותר נמצאה בחדר מצפון לבית הכנסתהמפתיעות ואחת התגליות 
. שכבה מימי בית המקדש הראשוןמטרים מתחת לרצפת המבנה מתקופת התלמוד התגלתה סנטי

על שניים מהכדים כתובה . כסףחתיכות  י חרס מלאיםכדמטמון ובו חמישה נמצא , החדר בפינת
מטמון ה). שקלים 100= ה נֶ כל מַ (ים נׅ חמישה מַ : בעברית קדומה כד לציין את משקלם' חמש'המילה 

אנחנו יודעים שדוד פשט על אזור ). ס"לפנה 10מאה (לראשית ימי בית ראשון חופר על ידי התוארך מ
צקלג במאבק שלו בעמלקים ולאחר מכן העביר משלל אויביו 

ַוּיָבֹא ָדִוד ֶאל ": לערים שונות ביהודה ואחת מהן היא אשתמוע
ה ָלֶכם ְּבָרָכה ִמְּׁשַלל ִצְקַלג ַויְַׁשַּלח ֵמַהָּׁשָלל ְלזְִקנֵי יְהּוָדה ְלֵרֵעהּו ֵלאמֹר ִהּנֵ 

י ה ְוַלֲאֶׁשר ... ַלֲאֶׁשר ְּבֵבית ֵאל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרמֹות נֶגֶב ְוַלֲאֶׁשר ְּביִַּתר. 'אֹיְֵב
)   ח"כו-"כ' ל' שמואל א( ...."ְּבֶאְׁשְּתמֹעַ 

ולכן אנחנו  במקום קדוש כדי שיישמר נוהוטמ אלוחרס  ייתכן וכד
מוצאים אותו בתוך שכבה של אמצע ימי בית ראשון למרות 

. ום מתחילת ימי עם ישראל בהר חברוןיש לנו דרישת של, ואם זה כך. שהיא שייכת לראשית התקופה

 

 

Uחרבת ענים :

בהמשך חפר את בתי הכנסת . שאןל עיתונאי וחוקר החל חוקר בתי כנסת בעמק בית-"ז צבי אילן
אהבתו לבתי כנסת קדומים הובילה אותו אל דרום הר חברון והוא יחד עם . במרות ובארבל שבגליל

סמוך לסיום . ואחריו החל בחפירה בחורבת ענים מעון הכנסת בתל-חפר את בית-, א"דוד עמית יבל
.  יהי זכרו ברוך, בלבד במותו 54ן זו נפטר צבי והוא בן "ב שבט תש"חפירה בכ

יהושע ( ."ְׁשְּתמֹה וְָענִיםאוֲַענָב וְ : " בתקופת המקראחורבת ענים ב ראשיתו של הישוב בדומה לאשתמוע
זוהי אחת מן המצודות שבנו באזור מלכי . 'מ 21X21במרומי האתר שרידי מצודה שגודלה  )'ו נ"ט

כחלק ממערך הביצורים של ימי בית ראשון התוחם את אזור שליטת עם  ,יהודה בימי הבית הראשון
תחילה הפכה .מקום התקיים ישוב גם בימי הבית השניב. יהודה ואמור להגן מפני פלישות מבחוץ

 . ודה לחווה חקלאית וסביבה התפתח ישובצהמ

, )ספר השמות(=מאות שנה ספר בשם אונומסטיקון סביוס מקיסריה כתב לפני אלף ושש-הבישוף אב
, יש בדרומא כפר אחד גדול מאוד של יהודים נקרא עניא: "ישראל כותבמדריך לאתרי המקרא בארץ-
היום הוא כולו נוצרים , כפר אחר עניא סמוך לראשון:  "לידו הוא מציין"... תשעה מילים מחברון דרומה

 " .למזרח הראשוןהוא 

יון 'ע ).המזרחית=  שרקיהאל-(פוקא יון אל-'ע : יון'רבת ע'חיתיר נתגלו שני אתרים בשם בשולי יער-
נמצאה כנסייה חרבה והישוב שלידה  פוקא יון אל-'עסמוך ל ).המערבית= ערביה אל-( תחתאאל-

היא חורבת , תחתאיון אל-'עההנחה הייתה כי בחורבת . אבסביוסזוהה כישוב הנוצרי עליו מדבר 
 .מצויים שרידיו של הישוב היהודי אותו הוא מציין, ענים



עוד בטרם החפירה  . האתר כלל כחמישים מערות אשר היו במקורן מרתפי הבתים של הישוב הקדום
אשר רמזה , בלטה בין השרידים אבן משקוף גדולה

. הכנסתכי זהו מקום בית-

רחבי חשבו שהינה ישנו מבנה , בתחילת החפירה
אבל כשהגיעו אל צדו השני הבינו ' מע'-נוסף בציר מז

שיש כאן מבנה בעל תכנית שונה בשאר בתי הכנסת 
אולם . כלפי ירושלים' דר'-בהר והוא פונה בציר צפ

משמרים גם כאן את ההלכה הקובעת כי פותחים 
אולם את המשכה , את פתחי בתי הכנסת למזרח

נים את שבו של המשנה אנחנו לא רואים מתקיים-
בית הכנסת בגובהה של עיר כיון שגובהה של עיר 

חלק מאבני המצודה  .גדולההמצודה התפוס על ידי 
על פי שרידי החלון . פורקו והועברו אל בית הכנסת

ניתן לומר כי כל המבנה הינו בעל , בצידו הדרומי
תקרה קמורה ולא כפי ששחזרו בשרטוט עם גג 

מאשר השריד  יש יותר. משולש כמו שהכנסיות נבנו
כיון שיש , הארכיאולוגי בשביל לומר את הדבר הזה

הנוצרים והיהודים  כאן מלחמה בין תרבויות-
כלומר אנחנו בענים  אוסביוס כותב שענים העליונה והיא נכרית וענים התחתונה והיא יהודית-, כאמור(

על פי המתכונת  כנראה שלא בנו את המבנה, )היהודית ואילו בהר נמצאת ענים העליונה הנכרית
. המבנים שלנו ואיננו מקבלים מכם כלוםכאלו הנוצרים אלא השתמשו במאפיין הזה לבוא ולומר 

 

 

 

 

Uסוסיא:U  

והוא אינו מוכר הוא תעלומה  שמה המקורי של המקום. סוסיא הקדומה היא ישוב גדול בצורת פרסה 
. לנו ממקורות תלמודיים חרף גודלו המרשים של הישוב במקום

ועל כן בניגוד לאשתמוע וענים המורכות לנו מן המקרא סוסיא שאיננה מתחילה בתקופה המקראית 
.  איננו שומעים עליה מאוסביוס

בימי המרד (בימי בית שני על ידי יוספוס המתאר  אולי לראשונההשם סוסיה אנו שומעים הדי את 
את שני המורדים הקנאים ביותר יוחנן ושמעון בני סוסה מבני הגרים האדומיים שמגייר יוחנן ) הגדול

ור הברור הראשון של הישוב הוא בתעודה מן האזכ. סוסיאעדות על מוצאם מוהי אולי ז. הורקנוס
. התקופה הצלבנית לפני כתשע מאות שנה

ובלעדיהם לא ראשית בורות המים  .לפני שנכנסים אל העיר ישנם כמה דברים שמקיפים את העיר
. שואבים את הנוזל היקר באזור שאין בו מעיינות ולכן כל טיפה נאגרתמהם  חיים- יתקיימו

לא בגלוסקמא ולא בסרקופג  ערות קבורה בהם היו קוברים בשיטה מיוחדת-מ בית קברות- , שנית
שאי אפשר להכניס אליו אדם ) עם תחתית עבה(קופסת אבן כבדה מאוד  אלא בהכלאה של שניהם-

קברות זה מבית-. חברון שאין אנו יודעים את סיבתומנהג מקומי של יהודי הר-). שלם כבתוך סרקופג
. חברוןעוד מאפיין ייחודי של הר-, בחזיתה חצר ומסדרון חצובניתן לראות מערת קבורה ו

 ורבסיס החלון הקמ



עוד תמיהה גדולה היתה לנו בהגיענו לחומה שנגמרת במקום בו הדרך נכנסת לעיר ואילו בהמשך לא 
. נתגלתה חומה

הארכיאולוג זאב יבין : נפגשנו עם שני חוקריםבחזיון האור קולי ירידה אל תוך מערה בה צפינו 
נחשפנו להווי החיים כפי שמשתקף מן כך  . י המתמחה בראליה התלמודיתוהחוקר זאב ספרא

. התגליות הארכיאולוגיות והמקורות

מזרח וציר חזית הפונה לפתחים  בשלושה  בית הכנסת הינו מבנה כדוגמת בית הכנסת באשתמוע-
. ותרובסמוך לה במה נוספת קטנה י הבמה מופנית כלפי ירושלים על הקיר הרחב .'מע'-המבנה מז

. ספסלים מקיפים את המבנה ובמרכז המבנה פסיפס

נראה שגם כאן היו . והיא עוטרה בפאר רב בסורג ובעיטורי שישלפני הבמה המרכזית היו מדרגות 
ל ]הקה: "[על העיטורים חקוקות שרידי שלוש עשרה כתובות בעברית. שולש גומחות שעוטרו בשיש

הסורג הורכב מעמודוני שיש וביניהם מחיצות ' וכו..." רהל בני העיי]כ[ים לטוב ]זכור[, "הקדוש שתמך
רק בשולי המדרגות עוד . ישראל בירושליםכיום הבימה משוחזרת במוזיאון-. עליהן מופיעות מנורות

. ניתן להבחין בציפוי השיש

אחריו , ארון קודש בחזית סדר מובנה-אלפא דוגמת ציפורי ובית-, הכנסת הגלילייםבבתי-לפסיפסים 
יכול , כי כמו עקידת יצחק"זה יכול להיות ציור של ארוע תנ המזלות ובסוף יש קטע משתנה-גלגל 

עיטור הפסיפס פונה אל הפסיפס גם בנוי בצורה כזאת ש. להיות כתובת תורמים או סתם עיטור
. מטייל יחד עם הפסיפסוהוא , הנכנס

כלפי נים מכו יםואילו הפסיפס) כמו בבית הכנסת באשתמוע(במזרח נכנסים  כאן אנו רואים דבר אחר-
.  לתיאור קצר של הפסיפס המורכב מכמה חלקיםעוברים ומכאן אנו . כלפי ירושלים צפון-

בתחילה  שהשפיעו על עיצובו והשתמרותה של הרצפה-לפני תיאור הפסיפס צריך להבין תהליכים 
בשלב מאוחר אולם  .אדםעליו  הופיעו ציורי חיות ודמויות  הפסיפס היה נראה כמו אחיו ברחבי הארץ-

הם . הקהילות בהר חברון עברו שינוי )בגלל מאבק בין היהדות לנצרות באזורבין השאר כנראה (יותר 
ערבבו את כל , הם פירקו את הפסיפס המקורילכן . סי עם הדמויותלא רצו יותר את הפסיפס הקלא

תופעה זו המוכרת ממקומות  .במקומן והניחו אותם שוב) לא צבועות אבנים צבעוניות-(האבנים יחד 
 מעידים על נזק נוסף אבנים גסות יותר-ב תיקונים. השחתת דמויות ם-זאקונוקלא: נוספים מכונה

. חלק מן הפסיפס ולהשלים בחפזוןלשפץ  צורךוהיה ) ?רעידת אדמה(מקום שנגרם ל

 רצועה צרה שהפרידה בין חלקים ממנו שרדה הפינה הדרומית -היה גלגל מזלות בתחילה  .א
צרם לקהילה הם שינו אותו ועשו ממנו דוגמא המזכירה את גלגל כאשר  זהבשלב .. בגלגל

 . המזלות במרכז האולם

ה מצד שמאל לגלגל המזלות אנו רואים שהיו דמות של חי .ב
או  .תחתן ציור נוסף שדמויותיו השחתו. לזהותאיננו יכולים 

רן בנע". אל"יד אדם ולמעלה את הסיומת , רואים זנב של חיה
בין הוא עומד  אנו מוצאים פסיפס של דניאל בגוב האריות-

בדומה , נראה שכאן. צדדיםשתי אריות ועם ידיים פרושות ל
גם  כנראה. תהיה פסיפס עם איור דניאל בגוב האריו, לנערן

דבר זה סימל בעיני מניחי הפסיפס את ההתמודדות של 
 .היהודים באזור עם גוב האריות הנוצרים ששלט באזור

 

 . ובו מסגרות בהן ההיו משובצות ציורי חיות שהושחתו ישנו פסיפס, של האולם בצד הימני .ג
מנורות (דגם של חזית ארון קודש ומשני צידיו שתי מנורות עיטור ב, סמוך לבימה קטנה, מעל

עמדו משני צידי ארון הקודש בבית מנורות אמיתיות שכנראה ציור זה מתאר  .)לא זהות

 דניאל בגוב האריות



ולכן הם אינם זהות ) נו מצאנו בבית הכנסת במעון את המנורה משישכפי שא( ,הכנסת כאן
אבל הדבר המעניין הוא שאת הפסיפס . כיון שהעתיקו את מה שהיה לפניהם בבית הכנסת

סימן לכך  הפסיפס בתקופה מאוחרת יותר- ונח על גביההזה השחיתו על ידי סורג שיש ש
 .לעצמם להרוס אותו והרשו יוחדמבשמניחי הסורג לא החשיבו את הפסיפס 

 

 

 

 

 

 

 

 ,סימנים אלילייםבאותם הימים שהם  'דודני-מגי'לא  גיאומטריות בפסיפס- עיטור ישנם צורות .ד
דבר שכיום אף אחד לא , כנסת קדומים רביםטיב הנפוץ בבתי-ומ, צלב קרסתשליב ובו אלא 

נמצאו מאות  סמלים אחרים שהיו נפוצים באזור ההר הם המנורות-. היה מעלה על דעתו
מאיר את דברי זה  .חלקם מגולפות בקפדנות וחלקם חרוטות ברישול, מנורות בהר חברון

  "מנורה בדרום] שסמנך[,ידרים הרוצה שיחכים -, אמר רבי יצחק" :רבי יצחק

 

 

 

 

 

 

 

 

לם כובת חשובה ביותר שנשמרה סמוך לפתח האו.  בבית הכנסת מספר כתובות בארמית ובעברית
ע ה שלשבו]ני[הש[....] שהחזיקו ועשו ...]  רכה[זכורין לטובה לב: שם נכתב  .נו רק בחציהלצער

... שנברה העולם]מ] [שנה... מאות ו... ם[ארבעת אלפי]ב....] [שנת[

דהיינו ספירה על פי שנות השמיטה  –מנין שבוע : משדובר בשני צורות של חישוב תאריכים
: השיבוש. שפה שאינה מופיעה בכתובות מהגליל, כתובת זאת נכתבה בעברית .ומניין לבריאת העולם

אין ביהודה , בניגוד לגליל, מאידך .כנראה על דיבור חופשי בעבריתוהוא מעיד , במקור'  משנברה'
  . כתובות ביוונית

. באכסדרת המובא שני כתובות בארמית המזכירות את התורמים ישוע ויודן, מעבר לפתח

שוחזרו   סביב חצר זו. מחזית בית הכנסת יורדים מדרגות אל חצר גדולה שפתחה המרכזי במזרח
בראשה כתובת בה . עבר לקמרונות הדרומיים מונחת ריצפת פסיפס נוספתמ. הקמרונות הקדומים

 .ואת הנזק שיצר הסורג המאוחר שנקבע עליהן ם את חוסר הזהות של המנורותרואי

תחתיו  צלבי קרס בפסיפס בסוסיא
 ." משנברה העולם:  "כתובת



הזה וטח את (!) שעשה הפסיפוס , זכור לטובה קדושת מרי רבי אסי הכהן המכובד ברבי: "נאמר
כתובת עברית ."  אמן. שלום על ישראל. מה שנתנדב במשתה רבי יוחנן הסופר בריבי. כתליו בסיד

.  יסא הנזכר בביקורו באשתמוע' אולי איסי זה הוא ר. רם אותהשת זאת מבליטה את קדושת הכהן

יש הרואים בכך עדות על משפחות . מכל מקום מדובר בתרבות יהודית ייחודית שנשתמרה דווקא כאן
. כהונה שנותרו ביהודה בהמתנה לשיבה לירושלים

בצפון החצר . גולל כבידות משולבות בפתחיםאבני-. את בית הכנסת והחצר מקיף קיר הגנה עבה
. אשתמוע  ומעון, ירידה למערת מפלט ארוכה הדומה למערכות מענים

 

 

 

ורבי . וסימניך שולחן בצפון ומנורה בדרום. יצפין ושיעשיר -, ידרים הרוצה שיחכים -, אמר רבי יצחק"
בשמאלה עושר , אורך ימים בימינה: שנאמר. שמתוך שמתחכם מתעשר לעולם ידרים: יהושע בן לוי אמר

. אני מקווה שגם החכמנו, אנחנו הדרמנו        )ב"ע, דף כה, בבא בתרא." (בודוכ

                   

 

 

 

 

 



 

 לזאב, ל על האיבטוח בסמוע"לצה, על ארגון הטיול המרתק הזהאררט לעמית  :תודות  -ולסיום
על התמונות ולאריה קליין על ההדרכה המאלפת וכן על ההערות והשלמות שערך לסיכום זה  רוטקוף

. כדי שיהיה ממצה ומקיף

 

ניתן למצוא בקישוריות  )בות אחרות טובות גם הןהמופיעות בסיכום וכן ר( את התמונות מהסיור
: הבאות

 זאב התמונות באדיבות -
Uhttps://picasaweb.google.com/rothkoff/ESHTAMOAENIMSUSIA8711 רוטקוף U# 

  
יהושוע  התמונות באדיבות -

Uhttps://picasaweb.google.com/105313939979986897374/jjFKxB  לביא U# 
--  

ציפי שליסל  סירטון באדיבות -

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=Yk0LayaTCdoU 

 

 טיולים ומדריך דרך מורה -ברלין בנימין: סיכם וכתב

Beni Berlin- Licensed tour guide 

 החינוך למשרד תקן תו ובעל התיירות משרד י"ע מוסמך

 ואנגלית בעברית הדרכות

 79390 לכיש. נ.ד, נגוהות

beni.berlin@gmail.com 

054-6570391 ;02-9962174 
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