בגן הלאומי גן השלושה

לטיול יצאנו

מי מעיין צלולים ונעימים ,גן פעמונים מראשית ההתיישבות הציונית ,מוזיאון
לארכיאולוגיה וטחנת קמח עתיקה ופעילה ,הם רק חלק מהאטרקציות שמציע הגן
הלאומי גן השלושה (הסחנה) .שווה ביקור

מי מעיין צלולים ומפלים .צילום :באדיבות מנהלת גן השלושה

כתב :יהודה כרמי ,מנהל גן השלושה

א

ם אתם רוצים לטבול במי
מעיין זכים ,צלולים ונעימים
מאין כמוהם ,להירגע מחום
הקיץ הלוהט ,לערוך פיקניק בחיק הטבע,
או לשבת בצלו של עץ עבות מצמחיית
ארץ ישראל המלצתנו היא  -סעו לגן
הלאומי גן השלושה (הסחנה).
הגן ,הנמצא למרגלות הרי הגלבוע בעמק
בית שאן הידוע בכינויו "עמק המעיינות",
הוא אחד האתרים היפים בארץ ,אם לא
היפה שבהם (כך לפחות הגדירו אותו
ב–.)Time Magazine
בגן מצוי מעיין הנובע מבין הסלעים
ונמצא בתחתית בריכת מים טבעית
וגדולה .מי המעיין נובעים בכמות של
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 1,700מ"ק בשעה והם צלולים ,נעימים,
ולמשקיף עליהם מגדת הנחל נראים
בצבע טורקיז יפהפה .חום המים קבוע -
 28מעלות! ולכן נעים לשחות בהם בכל
ימות השנה ,גם בחורף.
את סביבת המים מקיפים משטחי דשא
נרחבים ,צמחייה ארץ ישראלית ועצים
רבים המעניקים צל .כל אחד יכול למצוא
במקום פינה שלווה ,להלך בשבילים בין
הדשאים והשיחים ,לנוח בצילו של אחד
העצים ,לערוך פיקניק באחד משולחנות
האבן הפזורים ברחבי הגן וכמובן -
לשחות במי המעיין והנחל הצלולים
וליהנות מג'קוזי טבעי מתחת למפלים.
ואם חשקה נפשכם בקצת תרבות,

היסטוריה ,מורשת ,טבע או במילים
אחרות  -בילוי איכותי ,צאו למסלול טיול
חווייתי בגן.

למי צלצלו הפעמונים
מומלץ להתחיל את הסיור בגן פעמוני
ההתיישבות הנמצא בצדו המזרחי של
הגן .בגן מוצבים פעמונים משוחזרים
על פי דגמי פעמונים שהיו ביישובים
החלוצית.
ההתיישבות
בראשית
לפעמונים היה תפקיד מרכזי בתחילת
דרכם :באמצעותם היו מעירים את
החברים לעבודה ,קוראים להם לארוחת
צהריים ,מודיעים על חתונות וגם
על לוויות ,מזעיקים לכיבוי שריפות,

איך מגיעים :מבית שאן מערבה
בכביש  6667דרך קיבוץ מסילות
לכביש .669
למי מיועד :לכל המשפחה.
עונה מומלצת :כל השנה.
שעות פתיחה :אפריל-ספטמבר:
 ,17:00-8:00אוקטובר-מרץ,
.16:00-8:00
מחירים :מבוגר  36 -ש״ח,
ילד  22 -ש״ח ,למנויי רשות
הטבע והגנים  50% -הנחה.
עוד פרטים :בטלפון
 ,02-5342741במוקד המידע
כוכבית בטבע  *3639 -ובאתר
האינטרנט של רשות הטבע
והגניםwww.parks.org.il :

מבשרים על זמני התפילות (בקיבוצים
הדתיים) ועוד.
הפעמונים היו עשויים מצינורות ברזל,
מדיסקוס של מחרשה ,ממיכלי גז וכו'

 תל עמל ,נסייר בחצר ובצריפים ונכנסלחדרי החלוצים שרוהטו בחפצים מהימים
ההם .משפחות יכולות ליהנות מתחנות
לפעילות עצמאית בהן ניתן להתלבש
בבגדי חלוצים ,לעלות על מגדל מעץ,
לכבס בגיגית ועוד.
סמוך לגן פעמוני ההתיישבות ולאתר
חומה ומגדל ניטע בוסתן ובו עשרות
עצים וצמחים המאפיינים את צמחיית
ארץ ישראל מתקופת התנ"ך ,מימי
החלוצים ועד ימינו ,כגון :גפנים ,רימונים,
תאנים וכדומה.

ממצאים ארכיאולוגיים וטחנת
קמח עתיקה
מהבוסתן תמשיכו ,דרך גשר מעל המים,
למוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים תיכונית.
המוזיאון מציג אוסף נדיר של כלים יווניים,
פרסיים ומצריים ,ממצאים מחפירות
ארכיאולוגיות שנערכו בעמק בית שאן
(כולל העיר העתיקה סקיטופוליס) ותערוכה
אטרוסקית מיוחדת ומרתקת.
לאחר הביקור במוזיאון כדאי ללכת לאורך
השביל על שפת נחל האסי ,ולהגיע לטחנת

כל אחד יכול למצוא במקום פינה שלווה ,להלך בשבילים
בין הדשאים והשיחים ,לנוח בצילו של אחד העצים,
לערוך פיקניק באחד משולחנות האבן הפזורים ברחבי
הגן וכמובן  -לשחות במי המעיין והנחל הצלולים וליהנות
מג'קוזי טבעי מתחת למפלים
 כיד הדמיון הטובה על המסגר ביישוב.לכל יישוב היה פעמון ייחודי משלו ,עם
צליל מיוחד אך ורק לו ,ולכל פעמון -
סיפור משלו .תוכלו לעבור בין הפעמונים
ולקרוא את הסיפורים שבשלטים
ולצלצל בהם להנאתכם.

פעילות משפחתית ברוח החלוצים
מעל גן הפעמונים מתנשא אתר "חומה
ומגדל" הממחיש בגודל טבעי את הקמת
יישובי חומה ומגדל בשנים .1939-1936
באתר הבנוי על פי דגם קיבוץ ניר–דוד

מבט על תחנת הקמח .צילום :ארכיון רשות הטבע והגנים

יום טיול

הקמח העתיקה והמשוקמת .הטחנה פועלת
בכוח המים (שמגיעים מהתעלה ונופלים
לתוך ארובה) והיא היפה והמיוחדת ביותר
מבין טחנות המים הפעילות בארץ.
ניתן עוד להמשיך ולטייל לאורך הנחל,
אך אם התעייפתם תוכלו להיכנס
לבית הקפה–מסעדה מוזה שליד טחנת
הקמח (מעל המפלים) וליהנות מארוחת
דגים ,סלטים ופשטידות למיניהן ,או רק
מכוס קפה ועוגה ,והכל באווירה רגועה
ואיכותית .לנוחיותכם ,מקום להצטיידות
ולקניית מזון בחנות שליד המעיין.

הידעתם
מקור השם גן השלושה :על שם
אהרון אטקין ,דוד מוסינזון וחיים
שטורמן שנהרגו ב– 1938בעלותם
על מוקש בבית שאן ,בדרכם
לקבוץ טירת צבי.
מקור המים ,מי המעיין :אקוויפר
ההר (חבורת יהודה).
שטחו של הגן 140 :דונם.
מליחות המים1,100 :
מיליגרם כלור.
שנת חנוכת הגן( 1958 :ביום
העצמאות במעמד נשיא המדינה
דאז ,יצחק בן–צבי).
שנת הכרזתו כגן לאומי????? :
האדריכלים שתכננו אותו :ליפא
יהלום ודן צור ,חתני פרס ישראל.
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