
www.maianot.co.il          עמק המעיינות

ז ו מ ת ב  " י י  ש י מ ח ם  ו י
6.7.2017

ליל ירח 
מלא 

בעמק 
המעיינות

עמק המעיינות ידוע בשפע המעיינות הזורמים בו כל השנה. 
טמפרטורת המים נעימה ברוב ימות השנה, בקיץ – השכשוך 
במעיינות בשעות בין הערביים כשהשמש מתחילה לרדת על 

הרי גלבוע לאיטה, הוא חוויה רב חושית.

ערבי הקיץ בעמק והלילות בפרט הם הזמן הטוב ביותר 
לגלות את נפלאות האזור בלילה: בעלי החיים, הטבע, אתרי 

התיירות, ריחות הבישולים עם ערב ועוד.

בליל הירח המלא בעמק פותחים אתרי התיירות את שעריהם 
עם רדת הערב, בשעות לא רגילות, ומציעים למבקרים 

פעילויות ייחודיות ומותאמות לכל המשפחה רק ללילה, מה 
שהופך אותן מיוחדות, אטרקטיביות, מסתוריות – משהו.

ביום חמישי, ה – 6 ביולי יעלה ירח לבן ומלא על העמק שבין 
הרי הגלבוע והרי גלעד, יאיר אותו, ואת שביל עמק המעיינות 

העובר לכל אורכו באור לבן, בהיר וחגיגי. 
מוזמנים לצאת מהבית ולהתחיל לנוע בשבילי העמק ...

פעילויות, טיולים ואטרקציות באתרי התיירות 
ועל שביל עמק המעיינות 

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי



צילום: שי ארבל

הראל סקעת בגן השלושה
אהבה מסובבת הכל - מופע קיץ, צבעוני ומקפיץ, עם כל 

הלהיטים האהובים והמוכרים לצד השירים החדשים.
22:00 -  פתיחת שערים

23:00 - באמפידשא בגן השלושה

 maianot.smarticket.co.il לרכישת כרטיסים
במכירה מוקדמת 65 ₪, בערב המופע 80 ₪

*המקומות לא מסומנים

מקור החסידה – כפר רופין 
מרכז הצפרות "מקור החסידה" בכפר רופין מזמין את חובבי 

הטבע בכל הגילאים לבילוי מרתק ומפגש עם הציפורים, 
העטלפים, שאר בעלי הכנף והנופים הייחודיים.

בשעה 18:00 סיור דמדומים: 
נפגשים במרכז הצפרות, יציאה לסיור לקראת החשיכה, 
מפגש עם ציפורים ועופות ובעלי כנף המתכנסים ללינת 
לילה, ואחרים היוצאים לפעילות לילית. לסיום – סיפורי 

ציפורים מסביב למדורה, לצלילי הלילה ואורות הכוכבים.

סיור ערב: בשעה 20:00 
נפגשים במרכז הצפרות, יציאה לסיור חושך, וגילוי טבעו של 
הלילה: תנשמות וסיקסקים, קיפודים ותנים, עשים ועטלפים, 
ירח וכוכבים. לסיום – סיפורי ציפורים מסביב למדורה, צלילי 

הלילה ואורות הכוכבים.

משך הסיורים: כשעתיים / 20 ₪ למשתתף (מגיל שלוש) / 
בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

ציוד חיוני: נעליים סגורות, אלתוש מומלץ מאד.

ביקור במרכז המבקרים כולל סרט "ציפורים וחקלאות" 
מהשעה 19:00 / 10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / 

מספר המקומות מוגבל.

צילום: עופר ניב



פארק המעיינות 
בפארק המעיינות שלושה מהיפים שבמעיינות האזור -

עין שוקק, עין מודע ונחל הקיבוצים. בשטח הפארק מגוון 
אפשרויות טיול ובילוי - מעיינות, אתרי מורשת, שטחים 

חקלאיים, תצפיות נוף, טבע ומים.

סיורים מודרכים ברכבים חשמליים
סיור ערב20:00 –   בין המעיינות ברכבים חשמליים.

סיור ירח מלא22:00 –   ברכבים חשמליים.
סיור זריחה05:00 –   כולל תצפית מקסימה בשעת הזריחה 

 מתל השלושה ברכבים חשמליים.
משך הסיורים כשעה ורבע. 

לילה על בר–אופן 
במהלך הערב יצאו שני סיורים מיוחדים על הבר-אופן. 

הסיורים כוללים רכיבה משותפת על גבי הבר-אופן וכוס 
בירה אחת מהחבית לכל משתתף. 

סיור ערב21:00 –   בבר-אופן.
סיור ירח מלא23:00 -  בבר-אופן. 

לצעוד בלילה בפארק המעיינות
. הליכה רגלית דרך עין שוקק,  "בירה ונשירה"24:00 – 

והשביל הרטוב, סיום בבריכת הטחנה שם יעמוד הבר-אופן 
ויחד עם נגנים מקומיים, נאזין לצלילים ונטעם קפה ותה על 

האש ובירה קרה. 
* יש להצטייד בפנסים ובנעלי הליכה במים.

כל הסיורים: 10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר 
המקומות מוגבל.

במבואת הפארק: מוסיקה ודוכני אוכל למכירה. 

גן גורו
'גן גורו' הוא פארק ייחודי לבעלי חיים וצמחייה מאוסטרליה 
הרחוקה. כאן תפגשו קנגורו, מגוון גדול של תוכים, קואלות 

מתוקות, שועלים מעופפים, מיני זוחלים ועוד. 
'גן גורו' הוא גן החיות הראשון בעולם (מחוץ לאוסטרליה) בו 

ניתן ללטף קנגורו.
20:00 -  סיור שקיעה

22:00 – סיור ירח מלא
סיור זריחה05:00 –  – להתעורר עם בעלי החיים האוסטרלים.
* לא תתאפשר הסתובבות חופשית בשטח הגן, רק בסיורים 

מודרכים.
10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.



חווית הכפר הכורדי – ירדנה 
חווית הכפר הכורדי בירדנה פותחת צוהר לתרבותם ולחייהם 

של בני העדה הכורדית מאז ועד היום. המקום מעניק חוויה 
יוצאת דופן ברוח המורשת הכורדית העשירה.

חדר המורשתבין השעות 20:00-22:00 יפתח  בכפר 
ויאפשר למבקרים להתוודע לתרבות הכורדית בליווי מצגת 

סדנת אפיית לחם כורדיוסרטון. עוד יהנו המבקרים מ מתוק 
, כולל תלבושות. מסדנת לימוד הריקוד הכורדי(קאדה) או 

לכל המשפחה / 10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / 
מספר המקומות מוגבל.

ניתן להזמין מראש ארוחת כורדית (בעלות 50 ₪ למנה).
הכפר נגיש וכשר למהדרין.

חווית נהריים בגשר 
במקום בו התיישבו ופעלו אנשי חזון נדירים, בפינת נוף חבויה 

מן העין, תוכלו לחוות דברים בלתי רגילים!

טיול עששיות אל המשטרה הבריטית, גשרי הירדן והחאן 
הממלוכי – בשעות: 20:15, 21:15 

בשעות: 19:30, 20:30סדנת אפיה באגדת לחם 
סדנת אפיית פיצות ריחניות וטעימות על תנור לבנים ששרד 

מאז 1924 ושופץ להנאת המבקרים באתר.

10 ₪ סיור עששיות.
40 ₪ סיור עששיות + סדנת אפיה (הכנת פיצות ואירוח עם 

שתייה קרה באגדת לחם) / בהרשמה מראש / מספר 
המקומות מוגבל.



ביו-תור – שדה אליהו 
מה עושות התנשמות בלילות? האם צריך לפחד מחרקים 

טורפים? ולמה יש לנו חמורים במטע תמרים??? 
על חברת SDA SPICE שמעתם? 

תשובות על כל אלו ועוד תמצאו אצלנו בביקור במרכז 
המבקרים. 

הדרכות בכל שעה עגולה החל מ-20:00 עד 24:00.
10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

דוכני יצירה לילדים: הכנת דבורה / תנשמת וחיות חווה – חינם. 

תפריט מיוחד לליל ירח מלא (10 ₪ לפריט) בבית הקפה 
. בין השעות 19:00-24:00 בחנות   'קפה בשדה'המקומי

הייחודית שבמקום – ימכרו מוצרים בריאים ומקומיים. 

חומה ומגדל – גן השלושה 
אתר 'חומה ומגדל' המשוחזר שבגן השלושה פותח צוהר 

לאופן הקמת ראשוני היישובים העבריים בעמק המעיינות. 
סיור עששיות וביקור חווייתי בחומה ומגדל

בשעות 20:00 / 20:45 / 21:30 
10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל .

גן השלושה – הסחנה 
רחצת בוקר מהשעה 06:00.

חוות הרוח במעלה גלבוע
סיור מלווה בַירח וברוח בחוות הטורבינות של מעלה גלבוע.
הליכה ממצפור שמיר למרכז המבקרים, בליווי גיטרה ושירון 

לאורך שביל הטורבינות, בדרך נשמע על דובי וערן שמיר, על 
ההתיישבות בגלבוע ועל יזמות האנרגיה של מעלה גלבוע.
צפייה בסרט על כוחה של הרוח במרכז המבקרים החדש.

הסיורים יצאו בשעות: 20:00, 20:30, 21:00
10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

צילום: דורון ישראלי



טיול ליל קיץ קסום משקיעה עד ליל 
בשעה: 20:00נפגשים בשער טירת צבי 

מדריך: לוי גבעון
תל הטירה - תצפית וסיפורו של מקום. 

קידוח גז בשדות שדה אליהו - תל שוקף.
סביב למדורה על קפה קטן, מחשבות והרהורים: שמירת 

טבע או ניצול משאבי הטבע? (רוח, מים, גז, שמש...).
משך הטיול כ-3 שעות.  

אורך המסלול 4 ק"מ / מתאים לכל המשפחה כולל עגלות.

10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

טיול בין הגשרים
בשעה: 20:00נפגשים בנהריים בגשר 

מדריכה: חדוה הדר
נפתח במצפה שוקה דורפמן על הירדן, תצפית חדשה על 

הגשרים. נלך במסלול רגוע לאורך פסי רכבת העמק חיפה -
דמשק ובריכות הדגים המשתקפות בירח, בין הגשר הלבן 

לגשר השחור נגלה איפה עצרה הרכבת, איפה לנים 
העטלפים וכיצד נאלצו חברי גשר להציג דרכון בדרך 

לעבודה. ילוו אותנו בריכות הדגים, עופות הלילה, נוף הגלעד 
וכוכב הירדן, עם זוהר הירח והבריזה הנעימה של ערב.

משך הטיול כ-4 שעות.  
אורך המסלול: 5.5 ק"מ / מומלץ לילדים מגיל 5. 

10 ₪  למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

רוזליה
בית קפה פטיסרי מיוחד, במבנה לשימור, ברחוב חיים 

שטורמן בבית שאן, מקום בילוי ומפגש מקומי וייחודי בניחוח 
של פעם. 

תפריט חלבי, מוקפד ומפנק עם מנות ייחודיות ומקוריות 
העשויות בהמון אהבה.

פתוח: ביום ה' עד 24:00 בלילה , ביום ו' – לארוחת בוקר 
מהשעה 08:30 בבקר.  

במיוחד לליל ירח מלא: ארוחת ילדים 1+1 / קפה וכריכון 18 ₪. 
להורים קפה מתנה בקניית ארוחה מהתפריט.

 – 20:30 בערב. מופע ערב ברוזליה – "יונינה"
כרטיסים בטלפון: 04-6453366 

צילום: עידן סלם



גן לאומי כוכב הירדן
סיור ערב באווירה קסומה לאור תאורה לילית חדשה, 

וייחודית במבצר הצלבני השלם ביותר בארץ, החולש ממרום 
גובהו על עמק הירדן ועמק המעיינות.

בסיור מודרך ומרתק נשמע את סיפור המבצר הצלבני 
והאזור, ונגלה צפונותיו של "כוכב הרוחות". 

סיורים מודרכים בשעות 20:30 וב- 22:30 
אורך הסיור כשעה וחצי / בהרשמה מראש / מספר 

המקומות מוגבל.
25% הנחה ממחיר הכניסה. ללנים בחניון הלילה – הסיור חינם.  

לילות שאן - הגן הלאומי בבית שאן 
סיור לילה ייחודי ובו מייצגים אור-קוליים מורכבים, המקימים
לתחייה יישוב חי ותוסס והתרחשויות היסטוריות במשך אלפי

שנים בעיר בית שאן.
. מופע22:00 עד 00:00 כל חצי שעה - 

50% הנחה על מחירי הכניסה - במיוחד לליל ירח מלא.
לפרטים והרשמה: 04-6481122 

עידן טכנולוגי
מרכז לחינוך, טכנולוגיה ותעשייה במרכז עידן

הרצאה: תעשיית הפרסום - מהפרעה ודחיפה לבחירה 
ומשיכה, עם: גלעד דה-פריס, סמנכ"ל בכיר למוצר

.Outbrain-ואסטרטגיה ב
25 ₪ למשתתף.

20:00 קפה ושוקולד / 20:30 תחילת ההרצאה.
  idantech@maianot.co.il  04-6065881 :לפרטים נוספים



לישון לאור ירח
חניון גן לאומי כוכב הירדן 

גבוה מעל כולם: חיבור אמיתי מול נוף עוצר נשימה ומבצר 
המסעיר את הדמיון. 

www.parks.org.il  /  04-6581766 :לפרטים והרשמה

חניון גן השלושה
לינת שטח ליד המעיין ב"גבעת החרובים", עם החברים הכי 

טובים. 
www.parks.org.il  /  04-6586219 :לפרטים והרשמה

לינת שטח באתר "נהריים בגשר"
תוספת ללינת שטח למשתתפים בפעילויות: 10 ₪ לאדם. 

לינה בלבד: 20 ₪ לאדם.
museum@012.net.il  /  04-6752685 :לפרטים והרשמה

באתר המועצהמידע על חדרי אירוח וצימרים: 

סטודיו נגיעה לקדרות במעלה גלבוע
איך שגלגל מסתובב לו... בין השעות 19:00-22:00 

מוזמנים לבקר בסטודיו נגיעה - סטודיו לקדרות במעלה גלבוע
סדנת צביעת חמסה קטנה - 10 ₪ – כחצי שעה.

סדנת צביעת ספל לשימוש ביתי (הספלים יעברו שריפה 
וישלחו לאחר כשבוע) - 80 ₪ – כשעה וחצי. 
התנסות על האובניים - 30 ₪ – כחצי שעה. 

הפעילות בהרשמה מראש בטל: 050-5991174

סטודיו איסי לתנועה בקיבוץ מסילות
20:00 - הרצאה: גישות שונות בתזונת הספורט
עם גיא שלמון, דיאטן קליני, איש חינוך ופיזיולוג. 

10 ₪ למשתתף / בהרשמה מראש / מספר המקומות מוגבל.

21:30 - פילאטיס לילה לכל המשפחה 
שעה של חווית פילאטיס משפחתי. שיעור של תנועה, זרימה 

וחיבור לגוף ביחד. מוזמנים הורים וילדים מגיל 12.
בהרשמה מראש לפילאטיס בטלפון: 054-6754033.

www.maianot.co.il          עמק המעיינות

כל הפעילויות, אלא אם צויין אחרת 
בהרשמה מראש באתר:

  maianot.smarticket.co.il


