גן השלושה-סחנה
סתיו בגן הלאומי 'גן השלושה' (סחנה) בו זורם נחל האסי – עם טמפרטורת מים קבועה של 28
מעלות ,בריכות טבעיות ,מתקני משחקים והרבה דשא וצל ,לצד הפתעות נוספות באתר  -מוזיאון
'עקבות בעמק' עם שני אגפיו – אגף המורשת באתר 'חומה ומגדל' המשוחזר שבגן המזמין אתכם
להשתתף בפעילות עצמאית למשפחות וכן אגף הארכיאולוגיה הים תיכונית המציע פריטים רבים
מתקופות שונות .בנוסף בימי חול המועד ( )25-27.9ייפתח למשפחות המיצג החדש במוזיאון חומה
ומגדל עם שלוש הקרנות מדי יום ( – )13:00 ,12:00 ,11:00ללא תשלום נוסף ובתאום מראש (04-
 .)6581017פעילות מוזיאון 'עקבות בעמק'  .10:00-14:00 -שעות פעילות גן השלושה 08:00-:
 .17:00מחיר כניסה למבוגר –  ,₪ 39ילד ( .₪ 24 – )5-14לפרטים נוספים04-6586219 :
פארק המעיינות
פארק המעיינות השוכן בסמוך לגן השלושה (סחנה) ,מציע למטיילים מגוון רחב של אפשרויות טיול
ובילוי ,כולל שלושה מעיינות יפהפיים הנובעים כל ימות השנה ,נחל הקיבוצים הכולל פיתוחים חדשים
בגדותיו להנאת המטיילים ,בריכות דגים ,אתרי מורשת ,שטחים חקלאיים ,ציפורים נודדות– חגיגה
שלמה של מים ,טבע ונוף .אפשר להביא אופניים מהבית לרכיבה בדרכים בפארק וניתן לשכור
בתשלום רכבים ידידותיים לסביבה או אופניים .מומלץ בחום בכל מזג האוויר .הכניסה והחנייה
לפארק – חינם ,לפרטים .04-6881427
חוות טורבינות הרוח – מעלה גלבוע
חוות הרוח ע"ש שלמה שמלצר בקיבוץ מעלה גלבוע מזמינה את קהל המטיילים לבוא ולפגוש מקרוב
אנרגיה מתחדשת באווירת חג וברוח טובה .על הגלבוע בנויות  14טורבינות רוח בגובה  75מטר,
נבנים מאגרים ,פירים ומנהרות בפרויקט האגירה השאובה ומותקנות מערכות סולאריות .בימי החג
מתקיימים סיורים בעקבות האנרגיה המתחדשת הכוללים תצפית יפיפייה ,סרט ,משחקי מחשב ,וסיור
בשביל הטורבינות אל פרויקט האגירה השאובה .בימי חול המועד יתקיימו סיורים וסדנאות בין
השעות  .10:00-17:00ביום ו' ובערב שמחת תורה בין השעות  .10:00-14:00מחיר – ₪ 25
למבוגר ₪ 20 ,לילד ( .)5-14כניסה כולל סרט ,ללא הדרכה –  ₪ 10בלבדד .הזמנת סיורים באתר
 , www.windfarm.co.ilלפרטים נוספים .052-8114645 -
סיורי צפרות במקור החסידה – כפר רופין
בסוכות ,שיא הנדידה של עשרות מיני ציפורים יקיימו במקור החסידה סיורים שונים במהלך ימי החג,
ביניהם  -סיורי בוקר עם הציפורים הנודדות הנוחתות בעמק המעיינות :להקות של חסידות ,דיות
ושקנאים .מיני ביצניות ,אנפות ושלדגים ססגוניים ועוד רבים וטובים .נבקר במרכז הצפרות החדש,
נבדוק את הבשלת התמרים ישר מהעץ ונצפה אל גאון הירדן – גבול השלום; סיורי ערב עם הציפורים
הנודדות הנוחתות בשדות העמק כשהשמש שוקעת .נצא לחפש אותן בין השדות ,החורשות ובריכות
הדגים ,להקת החסידות החולפת ,לינת הדיות בחורשות ועופות המים למיניהן .נצפה באורות
הנדלקים משני צדדיו של גבול הירדן ונחפש את התנשמות שיוצאות לצוד את המכרסמים בשדות.

סיורי בוקר בתאריכים  ,29.9 ,24-27.9יציאה בשעה  ,10:00סיורי ערב בתאריכים  ,25-27.9-יציאה
בשעה  .16:30מחיר –  60ש"ח למבוגר ו ₪ 40-לילד ,הסיורים ברישום מראש .לפרטים והזמנות:
טוביה jordanvalleybirding@gmail.com ,050-6984701
פעילויות מיוחדות לסוכות ב"חווית נהריים בגשר"
בחוויית נהריים בגשר פעילויות מיוחדות לכל המשפחה בכל ימי הסוכות ביניהן משחק משימות לכל
המשפחה 'חפש ת'סליק' בשילוב כתבי חידה ,סיור מודרך הכולל מיצג אורקולי ענק ,סדנת אפייה
בתנור היסטורי מתקופת החלוצים ,סיורים מודרכים מעבר לגדר המערכת ועוד .ב 27.9-פעילות
נוספת :סיור עששיות לילי לכל המשפחה .הפעילויות בתשלום .שעות הפעילות :חול המועד 9:00-
 ,16:00ו' וערבי חג –  ,9:00-14:00שבת וחגים –  .10:00-16:00סיור עששיות בהרשמה מראש.
סדנאות אפיה – בשעה  – 12:00בהרשמה מראש .מחיר כרטיס לסיור מודרך –  ₪ 39מבוגר35 ,
 ₪ילד ( .)5-13סיור מודרך  +סדנת אפייה –  .₪ 69סדנת אפיה בלבד –  ₪ 45לילדים מתחת לגיל
 .5סיור עששיות במחיר סיור רגיל .לפרטים והזמנות04-6752685 04-6753336 :
סוכות במוזיאון "חצר הטירה"
"חצר הטירה" בקבוץ טירת צבי הוא מרכז מבקרים השוכן במרכז הקבוץ ומספר את ספור הקמת
הישוב והחיים בו בשנים הראשונות דרך מוצגים ותמונות ,בניחוח של פעם .בין היתר מוצגים גם כלי
בישול ,כלי עבודה ,תמונות מהימים הראשונים בקיבוץ ,אמצעי חימום בחול ובשבת ,ציוד ביתי וריהוט
עבודת יד ,אמצעי מיזוג אויר ראשוניים ,ציוד חקלאי ורפואי ועוד .מחיר הביקור – מבוגר  ,₪ 10ילד 5
 .₪לתיאום ביקור :נילי  050-6370846ציפה ) 050-7789352לא בשבת(
סוכות בכוכב הירדן
חגיגת סוכות במגן הלאומי מבצר כוכב הירדן בשיתוף איגוד הקשתים ,עם שפע של פעילויות לאורך
כל היום :פעילות יום :משחק אבירים חווייתי הכולל סדנת חרבות ומגנים ומשימת ניווט משפחתית,
"בדרך לגביע" ,בתוככי המבצר הצלבני העתיק .בשיתוף איגוד הקשתים תתקיים זירת התנסות
מקצועית של ירי בחץ וקשת וצפייה בתחרות ירי שדה לקשתים מנוסים .פעילות ערב :סיורים מודרכים
לאור תאורת לילה חדשה וקסומה .נהלך במעברים נסתרים ,נשמע את סיפור המבצר הצלבני ונגלה
צפונותיו של "כוכב הרוחות" .תאריכים ועלויות  -פעילות קשתים ותחרות חמישי ושישי 28.9 - 27.9
שעות  ;10:00-15:00משחק ניווטים וסדנה יתקיימו לאורך כל ימי החג  ;1.10 - 24.9סיורי ערב
מודרכים בימי שני-ראשון  24-30.9בין השעות  .20:00 ,18:30מחיר הכניסה – מבוגר  ,₪ 22ילד 9
 ,₪חינם למנויי מטמון .כל הפעילויות כלולות במחיר הכניסה .לפרטים04-6581766 :
סוכות בחוויה האתיופית
"בחוויה האתיופית" תחשפו לתרבותה הייחודית של יהדות אתיופיה ,תשמעו את סיפורה המרגש
והמטלטל של חווה אלמו ,תתכבדו בטקס קפה מסורתי ותלמדו לרקוד ריקוד אתיופי .במקום יהיה
דוכן עם אוכל וחפצי אמנות אתיופים (למכירה) .הביקורים יתקיימו בימים ג'-ד'  ,25-26.9בשעות

 10:00ו .13:00-מחיר הפעילות –  ₪ 40לאדם .מידע והרשמה :בטלפון  04-6534432ובמייל:
garmachin.center@gmail.com
סדנאות צילום עם הצלמת והיוצרת אתי חן ברייר:
אתי חן ברייר ,צלמת ומנחת סדנאות לצילום טכני וחוויתי בארץ ובעולם ,תקיים בימי חול המועד
סדנאות מיוחדות בעמק המעיינות הכוללות הדרכה ,סיורי צילום בסמארטפון לאורך נחל האסי,
הדרכות שונות ,כלים וטיפים לחובבי צילום .בין הסדנאות  -סדנת צילום ועיבוד תמונה בסמארטפון –
 15:00-18:30 ,27.9וסדנת צילום מודעת לנשים עם מצלמת הסמארטפון .8:30-11:30 ,28.9 -
מחיר –  .₪ 350-380הסדנאות בהרשמה מראש ומתקיימות בקבוצות קטנות בסטודיו "אתיקה",
קיבוץ ניר דוד .לפרטים והרשמה050-7576339 :

סוכות בביו-תור
מהי חקלאות אורגנית? מה עושות דבורות הבומבוס? האם צריך לפחד מחרקים טורפים? זה הזמן
לצאת לטיול בקיבוץ שדה אליהו בעקבות החקלאות האורגנית וההדברה הביולוגית :במהלך חול
המועד סוכות יקיים מרכז ביו-תור בקיבוץ שדה אליהו סיורים מודרכים לקהל הרחב .נכיר את סיפור
ההקמה והעבודה החקלאית בקיבוץ ,נשמע על פעילות התנשמות בשדות ונראה מקרוב את דבורות
הבומבוס ואת החרקים המועילים .הסיורים יתקיימו בימי ג'-ה' בחול המועד סוכות ( )25-27.9בשעה
 ,10:00הסיורים מתאימים לכל הגילאים .משך הסיור כשעה ורבע .עלות ₪ 25 :לאדם ,מגיל 5
ומעלה .יש להירשם מראש בטלפון  04-6096986או במייל  .bio-tour@bio-tour.comקיום כל סיור
מותנה במינימום  12משתתפים .במקום ישנם חנות למוצרים טבעיים ואורגניים ובית קפה חלבי 'קפה
בשדה' המגיש שתיה קרה ,שתיה חמה וקינוחים.

פרטים נוספים על הפעילות באתרי התיירות  -באתר www.maianot.co.il

