Katzrin
Katzrin este o localitate intemeiata in anul 1977 in regiunea de nord a Israelului. Central se
afla Inaltimile Golan. La sud de Katzrin se afla Rezervatia de paduri Yehuda.
Cercetatorii spun ca originea numelui Katzrin vine de la asezarea Keisrin care a fost
intemeiata in perioda Talmudului in Inaltimile Golan, intre secolele 2 si 7 Era Noastra. In
urma cutremurului din anul 749, localitatea a fost distrusa. Dupa sapaturile arheologice s-au
gasit ramasite ale sinagogilor, caselor si strazilor.
Populatia din Katzrin numara oraseni, emigranti, religiosi, atei si ultra religiosi. Mai mult de
o treime din populatie provenea din fosta Uniune Sovietica.
In apropiere de Katzrin se afla zona industriala cu multe fabrici printre care renumita
fabrica de vinuri Yekevei Ramat Ha Golan , fabrica de apa potabila Mei Eden, Laptariile
Ramat Ha Golan, fabrica Beit Ha Bad Shel Ha Golan de ulei de masline si alte produse
derivate din acesta .
Atractii turistice :
1.
Muzeul de Arheologie Ha Golan – contine obiecte vechi gasite in urma sapaturilor
arheologice din zona Inaltimilor Golan.
2.
Ramasitele sinagogii din perioada bizantina se afla in apropierea localitatii. Langa ea
s-au gasit urme dintr-un sat evreiesc. Sinagoga bizantina s-a pastrat foarte bine, astfel incat
permite organizarea unor festivaluri religioase in incinta ei.
Katzrin este o localitate deosebita in sensul ca tot ce tine de constructia ei a fost elaborat
minutios inca de la inceput, incepand cu infrastructura.

ַקצ ְִרין
קַ צ ְִרין הּוא י ִּׁשּוב שֶׁ הּוקַ ם ב  1977בִמְ חֹוז הַ צָּפֹון ְבי ִשְ ָּראֵ ל ּומְ מֻ קָּ ם בְמֶׁ ְר ָּכזָּּה שֶׁ ל ָּרמַ ת הַ ּגֹולָּן.
מִ דְ רֹומָּ ּה שֶׁ ל קַ צ ְִרין נִמְ צֵאת שְ ַ
מּורת י ַעַ ר י ְהּודִ יָּה.
חֹוקְ ִרים מְ שַ עֲ ִרים כִי מְ קֹור הַ ּׁשֵ ם "קַ צ ְִרין" הּוא ְבי ִּׁשּוב קֵ יסְ ִרין שֶׁ הִ תְ קַ יֵם בִתְ קּופַ ת הַ תַ לְמּוד
ִירה .הַ יִּׁשּוב נֶׁהֱ ַרס ב ְִרעִ ידַ ת הָּ אֲ דָּ מָּ ה שֶׁ ל שְ נַת
ב ְָּרמַ ת הַ ּגֹולָּן ,בֵין הַ מֵ אֹות  „-2עַ ד  „-7לַסְ פ ָּ
ַארכֵאֹולֹוגִיֹות בָּאֲ תָּ ר נִמְ צְאּו שְ ִרידֵ י בֵית ְכנֶׁסֶׁ ת ,מִ ְבנֵי מְ ִ
גּורים ,בֵית בַד
 .749בַחֲ פִ ירֹות הָּ ְ
ּורחֹובֹות.
ְ
בְקַ צ ְִרין אֻ כְלּוסִ יָּה מְ ֻגּוֶׁנֶׁת יֹוצְאֵ י קִ בּוצִים ו ַעֲ י ָּרֹות פִתּוחַ ּ ,וו ָּתִ יקִ ים ו ְעֹולִים ,חִ ּלֹונִיִים ,דָּ תִ יִים
ו ַחֲ ֵרדִ ים .יֹותֵ ר מִ ּׁשְ לִיש מֵ אֻ כְלּוסִ יַת קַ צ ְִרין הֵ ם יֹוצְאֵ י ב ְִרית הַ מֹועָּ צֹות לְשֶׁ עָּ בַר.
בְקִ ְרבַת קַ צ ְִרין נִמְ צָּא אֵ זֹור הַ תַ עֲ שִ יָּה קַ צ ְִריןּ ,ובֹו מִ פְ עָּ לִים ַרבִים ּובָּהֶׁ ם "י ִקְ בֵי ָּרמַ ת הַ ּגֹולָּן" -יַי ִן
הַ מְ פֻ ְרסָּ ם בָּעֹולָּם בְטִ יבֹו  ,מִ פְ עָּ ל "מֵ י עֵ דֶׁ ן " -מֵ י שְ תִ יָּה" ,מַ חְ לְבֹות ָּרמַ ת הַ ּגֹולָּן" -חָּ לָּב ּומּוצ ְֵרי
חָּ לָּבֵ " ,בית הַ בַד שֶׁ ל הַ ּגֹולָּן" -שֶׁ מֶׁ ן ַזי ִת ּומּוצ ִָּרים מִ ּׁשֶׁ מֶׁ ן זֶׁה.
אֲ תָּ ִרים ַביִּׁשּוב:
1.
הַ ּגֹולָּן.

מּוזֵאֹון עַ תִ יקֹות הַ ּגֹולָּן -מְ ֻר ָּכזִים בֹו מִ מְ צָּאִ ים עַ תִ יקִ ים שֶׁ נִמְ צְאּו בַחֲ פִ ירֹות שֹונֹות בְאֵ זֹור

בֵית ְכנֶׁסֶׁ ת מֵ הַ תְ קּופָּה הַ ִבי ַזנְטִ ית נִמְ צָּא מִ ז ְָּרחִ ית ַליִּׁשּוב ו ְהּוא שֻ חְ זַר חֶׁ לְקִ יתְ .לי ָּדֹו
2.
שֻ חְ זַר חֵ לֶׁק מֵ הַ ְכפָּר הַ יְהּודִ י שֶׁ הָּ י ָּה בַמָּ קֹום .בֵית הַ ְכנֶׁסֶׁ ת הִ שְ תַ מֵ ר הֵ יטֵ ב וְנֶׁעֱ ָּרכִים בֹו לְעִ תִ ים
טְ קָּ סִ ים דָּ תִ יִים.
קַ צ ְִרין הִ יא י ִּׁשּוב יֹוצֵא דפֶׁ ן ְבכְָּך שֶׁ ְבנִיָּתֹו תֻ ְכנְנָּה לִפְ ָּרטֵ י פ ְָּרטִ ים מֵ ראש .הֻ שְ קְ עָּ ה מַ חְ שָּ בָּה
בְתִ כְנּון מַ עַ ְרכֹות הַ תַ שְ תִ ית שֶׁ ל הַ יִּׁשּוב עֹוד בְטֶׁ ֶׁרם שֶׁ הֵ חֵ ּלָּה ְבנִיָּתֹו שֶׁ ל הַ יִּׁשּוב .כָּל מַ עַ ְרכֹות
הַ תַ שְ תִ ית מֻ סְ תָּ רֹות מִ תַ חַ ת לִפְ נֵי הַ קַ ְרקַ ע (ל ְַרבֹות קַ ּוֵי הַ טֶׁ לֶׁפֹון ו ְהַ חַ שְ מַ ל)

