
Program för resa med Kristna bönder till Israel 2018 

18 mars 

Avresa från Arlanda 7.00 och ankomst till Ben Gurion flygplatsen12.35. 

Resa till Shilo i Samarien. Man har gjort stora utgrävningar och vi besöker platsen där 

tabernaklet och förbundsarken stod under nästan 400 år innan templet i Jerusalem 

byggdes. Det var här Eli var överstepräst och fick Samuel i sin tjänst. Samuel smorde 

här Saul till Israels förste kung. 

Vi övernattar på hotellet Eshel Hashomron i Ariel, där vi också besöker den 

närliggande bibliska parken. 

19 mars 

Idag börjar de professionella besöken på olika platser och det första företaget är RMH 

Lachish Industries i Sederot där man tillverkar foderblandare. Besöket börjar kl 9.00 

Nästa besök är Netafim i Hazerim där de visar olika system för bevattning. Netafim är 

världsledande och är särskilt kända för droppbevattning. 

Vi övernattar på hotellet Neve Shalom, som ligger mellan Tel Aviv och Jerusalem. 

20 mars 

Dagens första besök är 08.30 – 10.30 på SION-Israel i Askelon, som är en anläggning 

för utveckling av Holsteinrasen. 

Det andra besöket gör vi efter en busstur genom Juda öken till Hazeva i Aravadalen 

13.30 – 15.30. Det är en regional forsknings- och utvecklingsanläggning inom lantbruk 

Vi återvänder till hotell Neve Shalom 

 

21 mars 

Vi besöker en biogas-anläggning. 

Det andra besöket blir SDR i Netanya. De utvecklar intelligenta system för 

övervakningsutrustning av boskap.  

Övernattning blir på hotell Mizpe Yam i Netanya 

22 mars 

Detta blir en dag i Galileen. Vi börjar med att åka till Nazareth village, där vi ser hur 

man levde på Jesu tid 

Vi åker sedan vidare till moshaven Zippori, där vi träffar ett messiastroende par som 

driver en getfarm och osttillverkning. 

Vi passar sedan på att besöka Jesu hemstad Kapernaum och tar sedan en båttur på 

Genesaret. 

Övernattning sker på Shaar Hagolan. 

 

23 mars 

Vi börjar med besök kl 9.00 på kibbutzen Sde Eliyyahu och är med på deras Bio-tour. 

Efter det besöket åker vi mot Jerusalem. Vi åker Jordandalen och stannar till vid 

platsen där Jesus döptes samt ett kort besök i Jeriko. Därefter klättrar vi ca 1200 m 



upp till Jerusalem. Om vi hinner besöker vi Västra muren då sabbaten inträder. 

I Jerusalem övernattar vi på hotell Jerusalem Tower 

24 mars 

Sabbatsdag i Jerusalem och vi räknar med att hinna med besök vid Trädgårdsgraven 

och Oljeberget. Därifrån kan vi promenera förbi Getsemane och vidare in i Gamla stan 

via Lejonporten. Det kan vara mycket folk i Jerusalem och det är lite svårt att säga hur 

mycket vi kommer att hinna med.  

25 mars 

Transfer till Ben Gurion och hemresa. 


