
ינות בעמק המעי

חמישי  |  18.7.2019  |  טו תמוז תשע״ט



ערבי הקיץ בעמק קסומים. רוח קלה מנשבת, המעיינות מנצנצים 
באור המיוחד רק להם, והאור משתנה משעה לשעה.

לילות הקיץ הם הזמן הטוב ביותר לגלות את קסמו של העמק: 
הטבע, בעלי החיים, המעיינות, שבילי האופניים ואתרי התיירות.

 
בליל הירח הרביעי בעמק פותחים אתרי התיירות את שעריהם עם 

רדת ערב ומציעים למבקרים פעילויות ייחודיות לכל המשפחה, כאלה 
המתרחשות רק בלילה: אטרקטיביות, קסומות ומסתוריות משהו.

 
ביום חמישי, ט"ו בתמוז, יעלה ירח לבן ומלא על עמק המעיינות, יאיר 

אותו ויציף באור לבן, בהיר וחגיגי.
מוזמנים לטייל ולבקר בכל האירועים המתרחשים ברחבי העמק, על 
שביל עמק המעיינות וסביבו בליל ירח, ביום שלמחרת, במהלך כל 

חופשת הקיץ ובכלל – כל ימות השנה.
 

יורם קרין,
ראש המועצה

תושבים ואורחים יקרים,



אפטרשוק
מוזיקה. אוכל. חברים.

פורום צעירים עמק המעיינות בשיתוף מרכז צעירים בית שאן 
מזמין לערב קייצי של מוזיקה חיה וחברים.

להקת שמע יזרעאל | דוכני אוכל | ריקודים וחברים
 

בהרשמה מראש 25 ₪, בערב האירוע 35 ₪ 
החל מ 21:00 | במתחם השוק בצים סנטר

בירה ראשונה חינם | מספר המקומות מוגבל! 

הרקדה המונית
מעגלי ריקודי עם בהובלת המרקיד ישראל 

שבתאי וריקודי עם כורדים עם המרקיד אורי 

מנחם.

 
20:00 | חווית הכפר הכורדי בירדנה

שיר ישראלי
שירים לאור ירח עם הרכב "פרשת דרכים" 

ואורחים מקומיים.
במקום דוכן אוכל כורדי אותנטי בתשלום.

 
20:30 | "אוכלים ברון" מושב רחוב



קפה בשדה
 

בבית הקפה והחנות 'קפה בשדה' שתיה חמה 
וקרה, קינוחים ושלל מוצרים מן הטבע.

החל מהשעה 20:00  | שדה אליהו

סדנאות לאור ירח
סדנאות להכנת פמוטים וכלים לאור

יתקיימו בין השעות: 18:00-21:00

מתאימות לכל הגילאים, בהרשמה מראש 

70 ₪ למשתתף 

רוזליה - בית שאן
רוזליה היא בית חם למאפים ייחודיים, מתוקים 

ומלוחים, עוגות, תפריט חלבי עשיר ומגוון.

על כל הזמנת מנה מהתפריט - בקבוק בירה חינם 
)מוגבל ל-2 בקבוקים לשולחן(

1+1 על ארוחות הילדים
בליל ירח פתוח עד 24:30





ביו-תור
שדה אליהו

במרכז המבקרים בשדה אליהו יתקיים 
סיור לילי לאור ירח בין השדות והמטעים 

של הקיבוץ בעקבות החקלאות האורגנית 
וההדברה הביולוגית.

בסיור נערוך היכרות עם פעילות התנשמת 
בשדות, מפגש עם החרקים המועילים 

ועם דבורי הבומבוס המשמשות להאבקה.

שעת יציאת הסיורים 20:15, 20:45 
כל סיור כשעה וחצי
מתאים גם לעגלות

גן לאומי בית שאן
לילות שאן 

בגן הלאומי בית שאן ההיסטוריה מתעוררת 
לחיים במופע האור קולי "לילות שאן".

"לילות שאן" הינו סיור לילי ייחודי ובו מיצגים 
אור-קוליים, המקימים לתחייה יישוב חי 
ותוסס והתרחשויות היסטוריות לאורך 

אלפי שנים.

בכל חצי שעה יתקיים מופע
בין השעות 22:00-24:00

הנחה מיוחדת של 25%  על מחירי הכניסה
לפרטים והרשמה: 04-6481122



מרכז ספורט - הולצר
ניר דוד

שחייה לילית ופעילות לכל המשפחה 
בבריכה המקורה.

שעות הפתיחה: 21:00-23:00 

גן גורו

הצצה מרתקת לחיי הלילה של בעלי 
החיים האוסטרליים פעילי הלילה.

סיור ערב - 20:00
סיור לילה - 22:00

אורך כל סיור כשעה וחצי

החוויה האתיופית
 

"החוויה האתיופית" מביאה לעמק את 
תרבותה הייחודית והאותנטית של יהדות 
אתיופיה וסיפורה המרגש והמטלטל של 

חווה אלמו על עלייתה לישראל.
המפגש בחוויה האתיופית כשעה וכולל 
את סיפורה האישי של חווה, טקס קפה, 

ולימוד ריקוד אתיופי.

<  במקום דוכן עם אוכל וחפצי אמנות 
אתיופיים למכירה

שעות המפגשים: 20.00, 22.00 



מרכז סיור גלבוע מעיינות

<  פעילות פלמ"ח חווייתית באזור תל צמד 
ועין צמד )המסיל(. מיועדת למשפחות 

עם ילדים.
<  סיור עששיות משפחתי בנחל אבוקה- 

עששית לכל שניים-שלושה אנשים.

נקודת מפגש: מרכז עידן
 23.00 ,21.00 ,19.00

יציאה ברכבים פרטים עד לתחילת המסלול
משך הפעילות כשעה וחצי

לגילאי 5 ומעלה, ללא עגלות

מוזיאון חומה ומגדל
גן השלושה )סחנה(

שירים וסיפורים סביב המדורה

אתר חומה ומגדל הוא שחזור בגודל טבעי 
של 'תל עמל' )ניר דוד( ראשון יישובי חומה 

ומגדל.
באתר יתקיים סיור מודרך ופעיל בצריפי 
המגורים וחדר האוכל, ויתקיימו פעילות 

בכביסה בגיגית ומים מהתעלה, תצפית 
ממגדל השמירה ופענוח צופן מורס.

במהלך הסיור כניסה למיצג האורקולי 
החדש הממחיש את חיי החלוצים 

והאתגרים שעמדו בפניהם בעת הקמת 
יישובי חומה ומגדל.

נשתתף בקומזיץ, עם שירים וסיפורים 
מתקופת החלוצים, וקינוח של  תפוח אדמה 

מהאש וכוס תה צמחים מתוק. 

שעות הפעילות 20:00-22:00
המחיר למשתתף: 20 ₪



 גן לאומי כוכב הירדן 
אבירים מתעוררים לחיים

 
בגן הלאומי כוכב הירדן מבצר צלבי משנת 

1140 לערך. הנופים המרהיבים ומיקומו 
הייחודי הם שהביאו את מקימיו לכנותו 

בשם 'בלוואר' )יפה נוף(.

אבירי המחר - משחק ניווט חוויתי ומאתגר 
נושא פרסים. בין השעות 18:00-20:00

סיור עששיות - מודרך בתוככי המבצר 
הצלבני בין השעות 20:00-21:30

בגן מתחם פעילות:
<  "נהיה כולנו אבירים, נהיה כולנו אבירות..."  

סדנת חרבות ומגני אבירים
<  "סולמות וחבלים" משחק ענק מעולם 

האבירים...

הגן הלאומי יהיה פתוח החל מ-18:00 ועד 
אחרון הכוכבים

לפרטים והרשמה:  04-658-1766 
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר

חינם לבעלי מנוי "מטמון"

מרכז הצפרות
כפר רופין

סיור ערב מרתק בעקבות בעלי החיים 
בעמק המעיינות. 

בזמן שבני האדם מתארגנים לסיום היום 
יש בעלי-חיים שרק מתחילים אותו.

19:30 יציאה לסיור ברכבים פרטיים. 
משך הסיור כשעתיים וחצי, כולל עצירות 

והליכות קצרות.
מתאים למשפחות, ילדים מגיל 5 ומעלה

יש להצטייד בנעליים סגורות, מים ופנסים 
מומלץ ללבוש בגדים ארוכים. 



חווית הכפר הכורדי
ירדנה

חווית הכפר הכורדי בירדנה פותחת צוהר 
לתרבותם וחייהם של בני העדה הכורדית 
מאז ועד היום. המקום מעניק חוויה יוצאת 

דופן הכוללת מאכלים, ריקודים, נגינה, 
תלבושות, סיורים ועוד והכל ברוח המורשת 

הכורדית.

<  הכפר הכורדי יקבל אורחים בחדר 
מורשת עם מצגת וסרטון.

החל מהשעה 19:00
<  יציאה לסיור על הגבול ותצפית על הירדן.

בשעה 19:45
<  ריקודי עם בהובלת המרקיד ישראל 

שבתאי, וריקודים כורדיים עם המרקיד 
אורי מנחם.

החל מהשעה 20:00
< במקום דוכני מזון ושתייה בתשלום.

פארק המעיינות

סיורים מודרכים לאור הירח  ברכבים 
חשמליים.

 
סיור ערב 20:00 - סיור של שעה וחצי 

כולל עליה לתצפית מתל השלושה.

סיור לילה 22:00 - סיור של שעה וחצי 
כולל עליה לתצפית מתל השלושה.

סיור זריחה 05:00 - סיור של שעתיים 
כולל תה צמחים בבוקר על התל + 

הליכה בשביל הרטוב.



נהריים בגשר
גשר

סיור עששיות
21:30 ,20:00

צפיה בסרט המספר על מבנה חדר 
האוכל המשוחזר, על קיבוץ גשר ועל 

החלוצים שהתיישבו, לחמו בעוז, נאחזו 
בקרקע ובנו את ביתם.

יציאה לסיור לכיוון גדר המערכת מלווים 
בעששיות, דרך החאן הממלוכי, הגעה 

אל גדת נהר הירדן ושלושת הגשרים 
ההיסטוריים וירידה אל המצפור לזכרה של 

אסתר ארדיטי ז"ל.
 

סדנת אפיה באגדת לחם
  20:30 ,19:00

סדנת אפיית פוקצ'ות ריחניות וטעימות 
על תנור לבנים ששרד מאז 1924 ושופץ 

להנאת המבקרים באתר.

האפשרויות הן: סיור או סיור+סדנת אפיה
סיור עששיות וסדנת אפיה - 45 ₪ לאדם 

)מגיל 3(



מחיר פעילות
למשתתף
)מגיל 3( 15 ₪,

אלא אם מצוין אחרת

ä

לפרטים ועדכונים
04-6588107

יש להירשם מראש 
באתר הכרטיסים:

maianot.smarticket.co.il
אלא אם מצוין אחרת
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