
שנה להתיישבות בעמק 80 
כל האירועים: www.maianot.co.il ובדף הפייסבוק 'דברים טובים בעמק המעיינות' 

חוה”מ סוכות תשע”ח 2017
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טבלת אירועי הפסטיבל

איפהמהמתייום

20:00שני 2.10
מיצג אופנה מחווה לאופנת 

חלוצים והשקת האגף החדש 
באתר 'חומה ומגדל'

חומה ומגדל
גן השלושה

אולם הקימרוןאברהם טל22:00מוצ"ש 7.10

ניר דוד'פסנתר הזמן'17:00
אולם הקימרוןטיפקס22:00

עמק המעיינות18:30שני 9.10
משפחה שכזאת

גן השלושה
(לתושבי המועצה)

בית יוסףמשחקים של פעם16:30
אולם הקימרוןאביתר בנאי - 'לשונות של אש'22:00

מנחמיההקפות שניות20:00חמישי 12.10

בית יוסף, 1937
צילום: אברהם מלבסקי, 
ארכיון הצילומים של קק"ל

סיור מזמר (1) ראשון 8.10
בין ישובי חומה ומגדל

יציאה מתחנת הרכבת 
בית שאן – עמק 

המעיינות
10:00

סיור מזמר (2)שלישי 10.10
בין ישובי חומה ומגדל

יציאה מתחנת הרכבת 
בית שאן עמק 

המעיינות
15:00

אולם הקימרוןפתיחת תערוכת צילומים10:30שישי 6.10

maianot.smarticket.co.il כרטיסים לכל המופעים והטיולים: 



תושבי עמק המעיינות,
אורחים יקרים,

השנה אנו מציינים בפסטיבל המעיינות השביעי - 80 שנים להתיישבות בעמק. 
הפסטיבל מתרחש מדי שנה בשלהי הקיץ. החמסינים האחרונים, רגע לפני שקצת 

מתקרר.
לא אחת אנו שואלים את עצמנו איך חיו כאן לפני 80 שנה? כמה כוח רצון, חזון 

ונחישות צריך היה בשביל לעמוד בפני תנאים לא קלים כאלה.
חזון ונחישות וגם כוח רצון היו המפתח להקמת ראשוני ישובי 'חומה ומגדל'. אחת 

עשרה נקודות ישוב בעמק בית שאן, שלאחריהן קמו עוד ישובים ונוספו אחרים בעמק 
ועל ההר, ובסך הכל 24 ישובים במועצה האזורית עמק המעיינות.

ראשוני המתיישבים, החלוצים מהווים עבורנו את הרוח וההשראה להמשך פיתוח 
העמק, אשר בימים אלה נמצא בעיצומו של תהליך צמיחה בכל התחומים.

הפסטיבל שמתמקד השנה בסיפור ההתיישבות מאיר באמצעות הפעילות, האנשים, 
הישובים, האתרים והאירועים את כל היופי הטמון כאן.

סוכות עבורנו הוא חג חגיגי במיוחד
ואנו מאחלים לכם בילוי נעים, חג שמח ושנה טובה !

יורם קרין
ראש המועצה

העליה לטירת צבי, 1937
צילום: טים גידל, ארכיון הצילומים של קק"ל



יום שני, י"ב תשרי תשע"ח 2.10
על קו התפר

מיצג מחווה לאופנת החלוצים.
ראשוני המתיישבים בעמק היו אנשי חזון ומעש, אנשי עמל, אנשים שכבר אינם עימנו 

עוד, אך מהווים עד היום ראש חץ, השראה לחיים ולמעשים בעמק.
קוצים, ביצות, יתושים וטמפרטורות בלתי אפשרויות היוו עבורם אתגר.

הלבוש – פונקציונאלי בלבד.
ובכל זאת – הם הגיעו מהבית עם תרמיל או מזוודה ומה בתוכם ? חולצות רקומות, 

שמלות, מכנסיים מחוייטים, גופיות לבנות, נעליים ועוד כמה חפצים אישיים.
האישי הפך לשיתופי, והשיתופי מהר מאוד ללבוש כמעט אחיד שמחפש את הזהות 

האישית חזרה. וכאן עובר קו התפר: בין האישי לשיתופי, בין האחיד לייחודי.
מעצבות אופנה, מעצבת בתים ונטרופטית, מעצבת מוצר וסטודנט אחד לעיצוב אופנה 

לקחו חלק בפרוייקט המציג דגמים חדשים בהשראת אופנת החלוצים. 
משתתפים: לירון ברעם, רוני חלמיש, דגן כהן אריאלי, אופיר לב, מיכל לייטנר, ענבל 

לדרמן, סיגל מורדוך, מיטל נאמן, נורית פרוכטמן, הדר שאול, אביה ששון, מירב שחם.
דוגמנים: אנשי עמק המעיינות.

אוצרות התצוגה: נורית פרוכטמן וסיגל מורדוך.

20:00 באתר 'חומה ומגדל' בגן השלושה
כרטיסים: 25 ₪ 



תערוכת צילום 'עמק המעיינות - מנקודת מבט' 

80 שנות התיישבות טומנות בחובן אנשים, אירועים והרבה עשייה
תערוכת הצילום היא קולאז' של כל אלה גם יחד: החל מתמונות ארכיון מהימים 

הראשונים – עליית הישובים על הקרקע, המבנים והאתרים בראשיתם – ועד צילומים 
עכשוויים של צלמים בעמק המתעדים את חיי היומיום והאירועים בישובים, הצמיחה 

והפיתוח, האנשים והנופים. 
לצד אלה, מוצגים צילומים המתעדים את העמק מנקודת מבטם של הילדים - 

תלמידים הלומדים צילום בבתי הספר.

משתתפים: 
אריה גנתון, גיא שרי, הינדא גלזנר, 

איתי סיבוני, מתיה יערי.
מגמת הצילום 'גאון הירדן', איריס ברנע.

חוגי צילום, אביבה בן חיים -  
בית ספר 'דקלים' ובית 'ספר שקד'.

פתיחת התערוכה
10:30 בקימרון

יום שישי, ט"ז תשרי תשע"ח 6.10



ערב פתיחת הפסטיבל
אברהם טל - ההופעה

חגיגה של צבעים וצלילים, תמהיל מדויק ומעניין של פופ, אתניות  
ואלקטרוניקה, שיוצרים חוויה מרגשת סוחפת ומרקידה

22:00 בקימרון
כרטיסים: 100 ₪ בערב המופע, 80 ₪ במכירה מוקדמת

60 ₪ לתושבי עמק המעיינות (במכירה מוקדמת)

מוצ"ש, י"ז תשרי, ב' חוה"מ סוכות7.10
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פסנתר הזמן

מופע מוסיקלי לכל המשפחה
עם אסי ישראלוף ואבי גרייניק

17:30 בניר דוד
הכניסה חופשית

יום ראשון, י"ח תשרי, ג' חוה"מ סוכות 8.10
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טיפקס
טיפקס בהרכב הגדול והמגובש ביותר בכל הזמנים –

תשעה נגנים שמצלצלים היטב, ביניהם ארבעה מההרכב המקורי וחמישה מוסיקאים 
נוספים ובהם התגלית המופלאה והמסקרנת הזמרת דניאל קריאף.

מופע מרקיד, מרגש ומצחיק.

22:00 בקימרון
כרטיסים: 100 ₪ בערב המופע, 80 ₪ במכירה מוקדמת

60 ₪ לתושבי עמק המעיינות (במכירה מוקדמת)



יום שלישי, כ' תשרי, ה' חוה"מ סוכות10.10

שמחת בית השואבה
עם אליעזר רוזנפלד ולהקת "ניגון שבלב"

17:30 בחדר האוכל בקיבוץ שדה אליהו
הכניסה חופשית

משחקים של פעם
משחקים אינטראקטיבים המאתגרים 

חשיבה, זריזות ידיים והומור
16:30 במגרש הכדורסל בבית יוסף

הכניסה חופשית

ערב הושענא רבה
אביתר בנאי במופע חדש: "לשונות של אש" 

מופע חדש שבו חוגג אביתר בנאי 20 שנות מוסיקה מופלאה ואת יציאת האלבום 
החדש. במלאכת מחשבת שוזר בנאי את הלהיטים המוכרים והאהובים מאלבומיו 

הקודמים עם השירים מהאלבום החדש.

22:00 בקימרון
כרטיסים: 100 ₪ בערב המופע, 

80 ₪ במכירה מוקדמת
60 ₪ לתושבי עמק המעיינות 

(במכירה מוקדמת)



יום חמישי, כ"ב תשרי, שמחת תורה12.10

חגיגת הקפות שניות במנחמיה

20:00 התכנסות
20:30 הקפות עם ספרי תורה



סיורים מזמרים עם עופר גביש ואברהמי לנדסמן 
בין ישובי 'חומה ומגדל' בעמק המעיינות

במלאת 80 להתיישבות בעמק

יום ראשון, 8.10 בשעה 10:00
ניר דוד, מסילות, שדה אליהו, טירת צבי, 

כפר רופין, מעוז חיים

יום שלישי, 10.10 בשעה 15:00
שדה נחום, חמדיה, בית יוסף, גשר, נוה איתן

נקודת היציאה: חניון תחנת רכבת בית שאן – עמק המעיינות
יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הסיור

 maianot.smarticket.co.il הרשמה: באתר
יש להגיע עם נעליים נוחות, כובע ומים

הסיור באוטובוס
משך הסיור כ – 4 שעות
מחיר למשתתף: 40 ₪

מיוחדים לסוכות

80 שנה להתיישבות 'חומה ומגדל' בעמק



מיוחדים לסוכות

טיולים על שביל עמק המעיינות לכל המשפחה

מעיינות ומורשת – 8.10  |  יום ראשון  |  14:00-18:00  |  מנור דביר
נקודת יציאה: בכניסה לקיבוץ נוה איתן

הליכה אל תל צמד, מסיל שביל המים, אנדרטת אבוקה ובריכת אבוקה

אנרגיות וחדשנות - 9.10  |  יום שני  |  10:00-14:00  | לוי גבעון
נקודת יציאה: שער קיבוץ טירת צבי

אנרגיה שאובה לרגלי הגלבוע, קידוח נפט בשדות חווה סולארית, גשר על הירדן וקצת 
מסממני החג - לולבים ותמרים

עולים אל ההר – 10.10 |  יום שלישי  |  10:00-13:00  |  חדוה הדר 
נקודת יציאה: מצפה שמיר

טיול הליכה מעגלי ממצפה שמיר לחניון אבינדב

כל הטיולים בהרשמה מראש באתר: 
 maianot.smarticket.co.il

20 ₪ למבוגר, 10 ₪ לילד בגילאים 5-15
*מותנה במספר המשתתפים

יש להצטייד במים, כובע ונעליים נוחות



מיוחדים לסוכות

באתרי התיירות בעמק המעיינות

סוכות ב"חווית נהריים" בגשר
אחד מסיפוריה הנשכחים ביותר של מדינת ישראל הוא סיפורה של קבוצת גשר. 

מראשוני החלוצים, דרך הקרב על גבולה המזרחי של מדינת ישראל ופינוי הילדים ועד 
עמידה עיקשת במלחמת ההתשה. 

ב"חווית נהריים", מיצג אורקולי מיוחד במינו 
המספר את הגשמת חזונו של פנחס רוטנברג, 

תחנת הכוח ההידרואלקטרית הראשונה מסוגה 
במזרח התיכון ובה שזור סיפורה של הארץ 

טרום הקמת המדינה.

במהלך חוה"מ סוכות יתקיימו:
סדנאות אפייה בתוך תנור לבנים מיוחד בן 

למעלה מ-90 שנה. 

סיורים מעבר לגדר המערכת, על גדות נהר 
הירדן אל מול הגשרים והחאן הממלוכי המפואר.

סיור עששיות ב-10.10 
בשעה 18:00 בהרשמה מראש.

l לפרטים והזמנות: 04-6753336, 04-6752685 



- מרכז הצפרות כפר רופין  'מקור החסידה'
סיורי בוקר 

תצפית ממיסתור תל סהרון אל הקינון ושירת התורים, ביקור בית 
אצל התנשמת, קינון הסיקסקים. 

לסיום: ביקור במוצב צה"ל לשעבר ותצפית נוף אל גבול השלום, בגאון הירדן.

סיורי ערב
תצפית צפרות בשדות העמק - החיזור והקינון ומה שביניהם.

להקות בשמיים: מי נודד צפונה ומי נשאר לישון בעמק ?
ביקור בית אצל התנשמת – המדבירה הלאומית של המכרסמים.
הו ציפור מה מליל – לינת הדיות, יללת התנים, מכ"ם העטלפים.

l משך הסיורים – שעתיים וחצי. 
 בהרשמה מראש. 

 מותנה במינימום משתתפים.
l לפרטים והרשמה: 

 דניאלה 054-6664383
 danielalivni@walla.co.il 

חצר הטירה - מוזיאון לתולדות הישוב בקבוץ טירת-צבי
המקום מספר את ספור הקמת הישוב והחיים בו בשנים הראשונות דרך מוצגים, 

אוספים ותמונות, בניחוח של פעם. 
הביקור במקום בתיאום מראש: ציפה 050-7789352 נילי 050-6370846



חוות טורבינות הרוח – מעלה גלבוע 
הפנינג סיורים וסדנאות במהלך סוכות במרכז המבקרים

סיור רגלי של 700 מטר בשביל הטורבינות, בו נכיר מקרוב את הטורבינות, תצפית 
ייחודית על עמק המעיינות, סיפור שאול ויהונתן, ההתיישבות בעמק והסבר על הצורך 

לייצר אנרגיות ממקורות מתחדשים. 

סיורים וסדנאות יתקיימו בכל חצי שעה מהשעה 10:30-16:00 בחוהמ"ס 8-10.10.
בשישי 6.10 וברביעי 11.10 יתקיימו סיורים בשעות: 10:30, 11:15, 12:00

עלות סיור: 25 ₪ למבוגר, 20 ₪ לילד 5-12.  
לפרטים והרשמה מראש בטלפון: 052-8114645



"גן גורו" – פסטיבל אבוריג'ינים 
מסורת חג סוכות בגן גורו - הפארק האוסטרלי. התרבות האבוריג'ינית מאוסטרליה 

מתעוררת לחיים בפסטיבל צבעוני לכל המשפחה. 
בימי הפסטיבל יהפוך הגן לכפר אבוריג'יני בו יהנו המבקרים ממגוון פעילויות והפעלות 

בסגנון ילידי אוסטרליה האובריג'ינים.
מדי יום בשעה 13:00 תיאטרון אינטראקטיבי המשלב את הילדים יחד עם אביזרים 

אבוריג'ינים לפעילות שבטית חוויתית ומקסימה.

חדש !!
בתוך ה"גן גורו" מבוך הדינוזאורים -"גן גו יורה" 

אתר דינוזאורים חדש במבוך צמחייה.

ימים א'-ג' 8-10.10 בין השעות 10:00-16:00. 

l כרטיס משולב לגן גורו ולגן גו יורה: 59 ₪ 
 למבוגר וילד מגיל 2 ומעלה
l חלק מהסדנאות בתשלום

l טלפון: 04-6488060



מתי בפעם האחרונה עשיתם קומזיץ ? 
ממש כמו אז כשהגיעו הראשונים להפריח את השממה, 

כשירד הערב התכנסו וישבו קצת מסביב לאש 
המחממת את הגוף ואת הלב!!

8-10.10 בשעות 19:00-22:00 בטירת צבי

בקומזיץ: מים, תפוחי אדמה, ושלוות קיבוץ. 
ניתן לקנות במקום: טרופית, מרשמלו, ופיתות עם 

ממרחים. 
l לפרטים והרשמה: 04-6078884     

ניר דוד, 1936
צילום: זאב וילנאי, ארכיון הצילומים של קק"ל





כרטיסים לכל המופעים והטיולים: 
 maianot.smarticket.co.il

מלכישועמלכישוע
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מירבמירב שדי שדי 
תרומותתרומות
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רשפיםרשפים

מסילותמסילות

שלוחותשלוחות

שדה שדה 
אליהואליהו

טירת צביטירת צבי

כפר רופיןכפר רופין

חוות עדןחוות עדן

גני חוגהגני חוגה
7171

9090

669669

9090

פארק
המעיינות

גן
השלושה

גשרגשר
הישנההישנה

צ

הקימרוןהקימרון
בית שאן

שלפיםשלפים

1,7

2,3,6,94

5

8

מיצג אופנה - 'חומה ומגדל', גן השלושה10
פתיחת תערוכת צילומים - אולם הקימרון

אברהם טל - אולם הקימרון
סיור מזמר - תחנת הרכבת בית שאן – עמק המעיינות

'פסנתר הזמן' - ניר דוד
טיפקס - אולם הקימרון

עמק המעיינות, משפחה שכזאת - גן השלושה
משחקים של פעם - בית יוסף

אביתר בנאי - אולם הקימרון
הקפות שניות - מנחמיה
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2
3
4
5
6
7
8
9
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הפקת הפסטיבל: המועצה האזורית עמק המעיינות, אוקטובר 2017
התמונות מראשית ההתיישבות באדיבות ארכיון קק"ל 

תודה לכל צוות עובדי המועצה האזורית, לתיירנים באתרי התיירות, בתי הספר, תושבי 
עמק המעיינות השותפים להכנות ולאירועים, ולכל השותפים:

יישובי עמק המעיינות קולטים משפחות
לפרטים - מרכז מידע 5672*

החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונות העולמית
מאז שנת 1968

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי


