




חוגגים סוכות באתרי התיירות בעמק

חצר הטירה בטירת צבי

בין הרים ושדות שוכן מרכז המבקרים חצר הטירה 
מוזמנים  ההתיישבות.  מראשית  פריטים  המציג 
של  תלבושות  ופינת  החפץ",  את  "מצאו  למשחק 

החלוצים של פעם. 

 5 ₪ למשתתף. בתיאום מראש בלבד - 
נילי 0506370846 ציפה 0507789352

גן השלושה )הסחנה(

טמפרטורת  עם  בישראל,  היפים  האתרים  אחד 
טבעיות,  בריכות  מעלות,   28 של  קבועה  מים 
עם  והמים'  הבוסתן  'שביל  משחקים,  מתקני 
טיילת מונגשת לאורך הנחל באורך של כ-300 מ' 
עתיקה,  קמח  וטחנת  פורח  בוסתן  דרך  העוברת 
ומגדל עם מיצג  ואתר חומה  מוזיאון לארכיאולוגיה 

אינטראקטיבי חדש והרבה דשא וצל. 

 כרטיס למבוגר 39 ₪, לילד )5-14( 24 ₪.
 כרטיסים באתר רשות הטבע והגנים -

www.parks.org.il

הגן הלאומי כוכב הירדן

חגיגה של אבירים וחרבות במבצר השלם ביותר 
בישראל.

בשעות היום

סדנת חרבות ומגיני אבירים, משחק ניווט משפחתי 
'בדרך לגביע'.

בשעות הערב 18:00-20:00

סיורים מודרכים לאור תאורה קסומה בשיתוף 
משרד התיירות ורשות הטבע והגנים. יש לתאם 

מראש באתר רשות הטבע והגנים.

גן גורו

לצד  לטייל  אפשר  שבו  יפהפה  אוסטרלי  פארק 
הקנגורו, ללטף וללמוד על העולם העשיר של החי 

והצומח האוסטרלי. 

www.nirtours.co.il 04-6488060 לפרטים

חוות הרוח במעלה גלבוע

חג  באווירת  מתחדשת  אנרגיה  מקרוב  לפגוש  בואו 
וברוח טובה. בימי חוה"מ יתקיימו סיורים בהם נכיר 
חשמל  עושים  איך  מתחדשת,  אנרגיה  מהי  מקרוב 
מרוח ולמה חצבו בעומק הגלבוע 6 ק"מ של פירים 

ומנהרות ענק. 

 הסיורים יוצאים בכל חצי שעה, החל מ-10:30. 
סיור אחרון ב-15:30 בתאריכים 22-23.9, 26.9 ובשעה 

12:30 בשישי ובערב חג. סגור בשבת ובחג. לפרטים 
windfarm.co.il 052-8114645. כרטיסים

ביו תור 

סיורים מודרכים בעקבות החקלאות האורגנית 
וההדברה הביולוגית. היכרות עם סיפור ההקמה 
והעבודה החקלאית בקיבוץ וסיפורה של חברת 

ביו-בי שדה אליהו, פורצת הדרך בתחום ההדברה 
הביולוגית בעולם. עוד נשמע על פעילות התנשמות 

בשדות ונראה מקרוב את החמורים המעשבים, 
דבורות הבומבוס והחרקים המועילים. 

בנוסף בית הקפה 'קפה בשדה' , חנות לתוצרת 
מקומית אורגנית ומוצרים טבעיים.

 www.bio-tour.com | 04-6096986 :לפרטים וכרטיסים 
 עלות למשתתף מגיל 5 ומעלה 35 ₪,

משך כל סיור שעה ורבע.

חווית נהריים בגשר

פעילויות לכל המשפחה: משחק משימות 'חפש 
ת'סליק' בשילוב כתבי חידה; סרט חדש על 

סיפורם המיוחד של החלוצים; מיצג אורקולי ענק 
ומרהיב המספר את סיפורו של "הסטארט-אפ" 
הישראלי הראשון; סיורים מודרכים מעבר לגדר 

המערכת ותצפיות מרהיבות.

סיורי עששיות ליליים

22-23,26.9 | בתשלום, מותנה ברישום מראש 
באתר.

כניסה חופשית וסיורי חינם

7-11, 17-21, 24-25 בספטמבר | בשיתוף הרשות 
לשימור אתרי מורשת ומשרד התיירות מותנה 

ברישום מראש באתר.

הפנינג סוכות

יום ה' 23.9 | בתשלום | עם מוזיקה, פיצות, 
טאפסים ויין על הדק ועוד. 

.www.naharayim.co.il להרשמה

פארק המעיינות

של  רחב  מגוון  ומציע  השלושה  לגן  בסמוך  נמצא 
אפשרויות טיול ובילוי, כולל שלושה מעיינות יפהפיים 
הכולל  הקיבוצים  נחל  השנה,  ימות  כל  הנובעים 
פיתוחים חדשים בגדותיו להנאת המטיילים, בריכות 
ציפורים  חקלאיים,  שטחים  מורשת,  אתרי  דגים, 
ונוף. אפשר להביא  נודדות – חגיגה של מים, טבע 
אופניים מהבית לרכיבה בפארק וניתן לשכור רכבים 
ידידותיים לסביבה או אופניים. מומלץ בכל מזג אוויר. 

 הכניסה והחנייה לפארק - חינם. 
לפרטים 04-6881427

מרכז גרמצ'ין החוויה האתיופית

ובו  יהדות אתיופיה  המרכז לתרבותה היחודית של 
ומשפחתה  חוה אלמו  והמרגש של  האישי  סיפורה 

עם טקס קפה מסורתי וריקוד אתיופי. 

לפרטים: 04-6534432

מרכז סיור גלבוע מעיינות
חוויה משפחתית יוצאת דופן במרכז הסיור לזכר 

צביקה קפלן. המשחק "כאן בונים ציונות" בו 
מקימים ישוב חומה ומגדל בגודל מלא, שילוב יוצא 
דופן של חוויה אורקולית עם חדר בריחה ופעילות 

.ODT

עלות: 25 ₪ למשתתף.

 לפרטים 052-7466541 )לא בשבת(
www.gilma.co.il

סודות בשדות בטירת צבי

מסלול טיול ייחודי המשלב אתגר וכיף: ניווט, נופים וחיות 
בר, מתקנים, משימות מפתיעות ועוד. חונים, משאירים 
שעון וסלולרי ונסחפים ל-3 שעות של חוויה משותפת. 

מתאים למבוגרים ולילדים בעיקר מגיל בית ספר, 
קטנים יותר יוכלו להנות מהטבע ומחלק מהפעילויות. 

עלות: 50 ₪ למשתתף מגיל 6. לקבוצות מעל 10 משתתפים 
 – 40 ₪ למשתף. הפעילות בימי חוה"מ )לא בשבת(, 

בשעות 08:00-18:00 לפרטים 073-3744122



אם העמק היה שיר
פרויקט שירה ברוח עמק המעיינות: 4 שירים וקליפים 

חדשים עפ"י שירים שמייצגים את רוח העמק בביצוע נגנים, 
יוצרים וחבורות זמר.

 הוקלט ועובד באולפן "רעש לבן", קיבוץ עין חרוד 
 צילום קליפים: יובל מורן )גשר(

 עריכת קליפים: סופי בבילה )גשר(
צילומי רחפן: גיא שרי )כפר רופין(

שיר אהבה לעמק

 מילים, לחן ושירה: רות שמואלי )טירת צבי( 
עיבוד והפקה מוזיקלית: רומן גרינבל

גרה מול המים

 מילים: יוסי בנאי | לחן: ענבל סמדר
 עיבוד והפקה מוזיקלית: חיים אסנר ונעמה פרל 

נגניות - אנסמבל עמק עיר | שירה: חבורת הזמר "שדות 
שבעמק", חבורת הזמר של גשר

דרישת שלום

 מילים: רחל שפירא | לחן: יאיר קלינגר
 עיבוד והפקה מוזיקלית: חיים אסנר

 שירה: חבורת הזמר "שדות שבעמק"
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות 

שתו העדרים

מילים: אלכסנדר פן | לחן: נחום נרדי | עיבוד והפקה 
מוזיקלית: אלמר פאל | נגינה ושירה: תלמידי ומורי המרכז 

למוזיקה עמק המעיינות - עפרי כספי, ליאם פחימה, אורלב 
אוזן, תמר רם, חנוך פינטוס, זיו שרבף, שלו נמרי, חננאל גונן, 

אופק מורדוך, מתן שמואלי, עמנואל אסאו, דרור קידר 

המטמון בקימרון
אולם הבריחה הגדול בישראל – נחנך כאן אצלנו 

בעמק. אטרקציה חדשה ורחבת היקף בסגנון 
אסקייפ-רום, שפתוחה לקבוצות של 4-8 משתתפים 

)ובהמשך גם לקבוצות גדולות יותר( שיוצאים 
להרפתקה ברחבי האולם – מאחורי הקלעים, 
בחדרי השחקנים ובאזורים של אולם הקימרון 

שנחשפים לראשונה לקהל. האגדה מספרת על 
אוצר יקר ערך שהוסתר באולם. האם אתם תצליחו 

לפתור את התעלומה ולמצוא את האוצר?

הזמנות באתר הכרטיסים.

למעלה 
ציור ענק על קיר האב "הכוונת" נחנך בימים אלה. הציור, "נדידת 

העונות", הוא פרי יצירתם של צמד האמנים־אחים המכונים 
Brothers of Light, שציוריהם שזורים במרחב הציבורי ברחבי 

הארץ ובעולם. האמנים יצרו את הציור הענק – 13 מטרים גובהו, 
בהשראת סיור להכרת העמק.

"העבודה מחולקת לארבעה חלקים כפרפרזה על עונות השנה. 
נדידת הציפורים והתנועה הבלתי פוסקת בין עונה לעונה מסמלת 
בעבורנו את מעגל החיים האינסופי, זיכרונות ועונות עולות למעלה 
 Brothers of ".עם זרמי האוויר העוברים בעמק ומפיחים בו חיים

Light
"הכוונת" היא האב חברתי חדש שמתפתח מול אולם הקימרון, 

במקום שהיה במקור הבמה של האמפיתאטרון הפתוח ובהמשך 
פעל כמטווח. בכוונת פועלים "מעברים מעיינות כנרת" ומרכז 

הצעירים של העמק. ציור הקיר הוא חלק מפיתוח המקום ויהווה 
מוקד משיכה למטיילים חובבי אמנות.

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

מוזמנים לקפוץ לרחבת הקימרון, להתרשם ולהצטלם. תייגו 
#פסטיבלהמעיינות2021

פואטרי סלאם
שירה מדוברת לא מתפשרת: חבורת יוצרים מהעמק ומהעיר 

יצאה לסדרת סדנאות יצירה בהנחיית רועי בירן, בספרייה 
האזורית. הם יצרו קטעי שירה מדוברת )ספוקן וורד( שצולמו מול 

קהל חי ויעלו לפייסבוק "נפגשים״.

משתתפים: טלי אורן )בית שאן(, אורטל סופר ביכובסקי )ניר דוד(, אסנת 
בשן )מירב(, אבישג וחיימי הופנברג )שלפים(, נעמה כהן )מירב(, נעמה 
סלע )רשפים(, אייל צרפתי )ניר דוד(, חנה קלנר )תל תאומים(, נוהר 
רבטל קרנץ )ניר דוד(, בת אל חביב )נוה איתן(, ישי אלוני )טירת צבי(, 

 נופיה בר ניצן )שדמות מחולה(. 

צלם ועורך: ינון טובי

בתמיכת משרד התרבות, המחלקה לספריות

כמוסת זמן
הזמנו את תושבי העמק וגופים שונים הפועלים בו לקחת חלק 
ביצירת מזכרת משותפת לעצמנו – שנכמין באדמה עד לשנת 

2030. האם אז עוד תהיה קורונה? האם נזכור את הדברים 
שלמדנו? ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים – מוזמנים לכתוב, 

לצלם, לצייר ולאסוף מזכרות קטנות מהתקופה הזו, אשר יחתמו 
בכמוסת הזמן שתוטמן בחצר "הכוונת". 
 תודה לפורום מובילי התרבות על הובלת
הפרויקט בישובים. נתראה בשנת 2030...

פרוייקטים מיוחדים



שביל נוף גאון הירדן
שביל חדש נולד בעמק! הוא עובר דרך 8 מצפים לאורך הגבול 

עם ירדן, מטירת צבי בדרום ועד גשר  בצפון. שילוט הכוונה 
כבר מחכה לכם בכל אחת מהתצפיות. על גבי השילוט בכל 

תצפית תמצאו קוד QR שיוביל אתכם לסיפור קצר ונפלא 
הקשור באותה תצפית – מפיהם של תושבים בעמק.

משתתפים: לייקה שביט )חמדיה(, שאולי אביאל )שדה אליהו(, לוי 
 גבעון )טירת צבי(, דוד גלזנר )כפר רופין(, 

מנור דביר )רשפים(, זיו כרמל )טירת צבי(, יורם שחם )מעוז חיים(, 
חדוה הדר )גשר(, ציון דקו )ירדנה(, נירית בגרון )גשר(, דגנית יוסף )בית 

 יוסף(.
הפקה: רשות ניקוז ירדן דרומי ונחלים

פרטים והזמנות באתר הכרטיסים.

 מסלול טיול עצמאי. יצאתם? טיילתם? 
העלו תמונות ותייגו #פסטיבלהמעיינות2021 

"קרובים" - תערוכת צילום
במבואת אולם הקימרון מוצגת תערוכת צילומים שמציינת 

את חנוכת "קרובים" - מרכז לבני משפחה מטפלים – 
תחום חדש בעמק, בהובלת עו"ס ענבל אדלר.

המרכז מפנה את הזרקור אל בני-משפחה מטפלים 
כאוכלוסיית-יעד מובחנת, ומציע תמיכה וליווי אישי 

ומשפחתי, שמאפשרים להמשיך במהלך חיים בריא, 
איכותי ומשמעותי. 

במסגרת פעילות המרכז התקיים קורס צילום ייחודי לבני 
משפחה מטפלים בהנחיית הצלמת והאמנית אתי חן ברייר 

)ניר דוד(.

 פתוח במהלך חוה"מ בין השעות: 8:00-13:00
ובמהלך המופעים.

אתם על מיוט
"את/ה על מיוט" היה ככל הנראה המשפט הכי נפוץ בשנת 2020, 

כמעט בכל שיחת זום. בחודש מרץ הוצאנו קול קורא ליוצרים בעמק 
לשלוח לנו יצירות שנוצרו בתקופת הקורונה.

קיבצנו את החומרים שקיבלנו בתעורכה דיגיטלית שמנסה להעביר 
משהו מרוח התקופה. במידה רבה, התערוכה הזו היא כמוסת זמן 
כשלעצמה, כמוסה של השראה ושאר רוח. מזכרת לדורות הבאים 

מהתקופה הכאוטית והייחודית הזו.
התערוכה תעלה בפייסבוק "נפגשים״.

מקורוק עמק המעיינות
זו השנה החמישית שבה מיזם "מקורוק" מתקיים בעמק, 
ובמסגרתו קבוצה של מוזיקאים לומדים ויוצרים שירים 

בהשראת המקורות. השנה הוביל את המיזם המוזיקאי הנפלא 
יאיר דלאל, והיצירות שואבות השראה מספר משלי.

משתתפים: דרור עמית )נווה איתן(, רוני תלמי )כפר רופין(, נריה 
אבישר )עין הנצי"ב(, נילי צרפתי )ניר דוד(, אבשלום אוחנה )רוויה(, 

מיטל נאור )רותם(, חיימי הופנברג )שלפים(, אבישג הופנברג )שלפים(, 
 אורה קלונובר )מיטל(, ורדית פרידמן )טירת  צבי(.

מוזיקאי מוביל: יאיר דלאל | מנחה בית המדרש: נתנאל פרבשטיין 
 )מעלה גלבוע( | רכז: יוחאי בשן )מירב(.

נגנים אורחים במופע: אליצור גולדסמית )ברוש הבקעה(, לירן רז )עין 
הנצי"ב(

פרטים והזמנות באתר הכרטיסים.

פרוייקטים מיוחדים

תודה חמה
 לכל השותפים להפקת אירועי הפסטיבל והפרויקטים:

צוות עובדי המועצה האזורית והמתנ"ס, מובילי התרבות בישובים, 
תיירנים, תושבים, יוצרים ואמנים.




