
מצדה

גן לאומי תל ערד: 
לינה פלוס טיול

גן לאומי תל באר שבע

הכוכב של העמק: 
לינה מפנקת וטיולים סביב מעיין חרוד

היום הראשון:

גן השלושה וטיול מתל יזרעאל לעין 
יזרעאל טיול תצפיות בדרך נוף גלבוע 

או טיול ברגל מחניון האירוסים למצפור 
הקיבוצים

לינה: חניון לילה גן לאומי מעיין חרוד
המלצה: מדורה, תפוחי אדמה ומרשמלו 

)כדאי להביא עצים למדורה, אפשר לקנות 
בחניון(

היום השני:

טיול בגן לאומי מעיין חרוד, תצפית 
וביקור במוזיאון חנקין.

טבילת צוהריים בגן לאומי גן השלושה
חוויה לילית בגן לאומי בית שאן

לינה: חניון לילה גן לאומי מעיין חרוד
המלצה: סיפורי לילה או צ'יזבטים 

)ניתן לבחור סיפורים באתר הרשות, 
במדור "חניוני לילה"(

היום השלישי: 

טיול טבילות בפארק המעיינות
חזרה הביתה

 אם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע, בסגנון של "טיול כוכב". המתכון: 
־עוצרים בחניון לילה מפנק הטובל בנוף יפהפה, וביומיים-שלושה הקרובים יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומה

נים שמתאימים לכל המשפחה. והפעם: לילות חווייתיים בגן לאומי תל ערד, וים של טיולים בסביבה

"משעמם  הנצחית  האמירה  הוא  הזה  וה"משהו"  לכם.  חסר  שמשהו  תבחינו  לפתע  בטוח:  אבל   - לאט  יקרה  זה 
 לי". כמו קסם בלתי מוסבר, האמירה הזו נעלמת לפתע מאוצר המילים של הילדים, ומותירה מאחור ואקום נעים 
שמתמלא במהרה בחיוכים סקרניים ובפרצי חדווה מפתיעים. אז רגע, האם אלו אותם ילדים שאיתם יצאתם מהבית 
רק לפני שעות ספורות? כן, אלו אותם ילדים בדיוק. רק הנוף השתנה, השתנה והביא עמו חווה שתיחקק בזיכרון 
לתמיד. או לפחות עד לפעם הבאה שתצאו לקמפינג...ואם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע: בסגנון של "טיול 
וביומיים-שלושה הקרובים פשוט  כוכב". מה זה אומר? תופסים חניון לילה מפנק במיוחד, הטובל בנוף יפהפה, 
יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומהנים שמתאימים לכל המשפחה. ובעוד יומיים-שלושה ימים, תחזרו הביתה אחרת. 

באחריות.



גן לאומי מעיין חרוד: לינה פלוס טיול

־למרגלות הר גלבוע, במרחב הנהדר שנקרא "עמק המעיינות" שוכן גן לאומי שכל כולו פסטו
רליה אינטימית. לפני כמה שנים הוא זכה בשדרוג ובמתיחת פנים, וכיום הוא מציע כל טוב: 

סתלבט רגוע, לינה חווייתית, ושיטוטים בשטחו המשלבים מורשת והיסטוריה, להנאתכם. 
אפשר לערוך כאן פיקניק מושקע על המדשאות המטופחות, לעקוב עם הילדים אחר פלגי מים, 
ליהנות מבריכות שכשוך, וגם להציץ אל לוע המערה שמקרביה נובע המעיין עצמו. ואם אתם 
כבר פה, עלו אל מערת הגדעונים ואל מוזיאון חנקין, המוקדש לגואל האדמות הידוע. נקודה זו 
היא אף המקום הגבוה ביותר בגן הלאומי, וממנה תראו את נופי עמק חרוד ועמק יזרעאל, את 

הרמות הרכות של הגליל התחתון ואת הר תבור וגבעת המורה. המראה מהפנט.

פרטים על חניון הלילה גן לאומי מעיין חרוד:
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעה עד חצי יום.
כניסה: בתשלום.

הגעה: על כביש 71, בין עפולה לבית שאן.

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%93/


גן לאומי גן השלושה )סחנה( 
 TIME הרי לא הגעתם עד לעמק הפסטורלי הזה ותדלגו על האתר שמגזין

כינה "אחד מעשרים פארקי המים היפים בעולם", לא פחות. התפאורה 
לפניכם כוללת זרימה של נחל איתן בין מפלים, תעלות, טחנות קמח 

עתיקות, ובריכות מים עמוקות שאי אפשר לא לטבול בהן. וסביב כל אלה 
שפע של מדשאות ומתחמי פיקניק. אז נכון, בימי האביב והקיץ המקום 

פופולרי מאוד, אבל שמעו סוד קטן: מאחר שמי המעיין נובעים 
בטמפרטורה קבועה כל השנה )28 מעלות(, תוכלו לבוא גם בחורף! בחורף 

תיהנו ממים חמימים )יחסית( ומבדידות מזהרת. עונג לכל החושים.
מה עוד יש כאן? תל עמל, יישוב משוחזר במתכונת "חומה ומגדל" 

)לאחרונה נוספו לו מיצגים חדשים(, וכן מוזיאון ארכיאולוגי מרתק. 
בקיצור, טיולון שמתאים לכל חשק, רצון ועניין.

דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן: משעה עד חצי יום ויותר.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 669, בין צומת השיטה לבית שאן.

טיול מתל יזרעאל לעין יזרעאל
הוא קצר, טובל בנוף נהדר, וגם מפתיע: מסלול הטיול ממרומי תל 

יזרעאל אל עין יזרעאל משלב טבע, היסטוריה וגם טבילה מרעננת להפליא. 
המסלול )אורכו כ-1.5 ק"מ לכל כיוון( מתחיל בתצפיות נוף ממרומי התל על 
מרחבי עמק יזרעאל. בתל נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים, ושביליו מעוטרים 
בלוחות אבן ועליהם פסוקים מהמקרא הקשורים למקום: מהקרב של גדעון 
עד מותו של שאול לאחר מלחמתו בפלישתים. צועדים בשביל בסימון כחול 
לכיוון צפון-מזרח, מתענגים על פריחות עונתיות בצד הדרך ויורדים למקבץ 

אקליפטוסים בעמק. כאן נובע מעיין קטן ויפה – עין יזרעאל. המעיין זורם 
אל בריכה שבליבה מבנה אבן. בעבר המבנה שימש טחנת קמח. אפשר 

לשכשך רגליים, לטבול או סתם לנשנש משהו בתוך כל היופי הזה.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן: 3-1.5 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 675 פונים לקיבוץ יזרעאל, ולאחר הפנייה עוקבים אחר שלט 

ההכוונה לחניון תל יזרעאל.

דרך נוף גלבוע
נכון, כל השנה הוא יפה ומרשים, אבל באביב הגלבוע מעלה את המופע הכי 

טוב שלו – פריחה, מרבדים ירוקים, ונוף פנורמי שנראה בצלילות 
מפתיעה. אם יצאתם הבוקר מהאוהל בלי חשק לצעוד יותר מדי, נסו טיול 

ברכב בדרך נוף גלבוע: נוסעים, עוצרים, דוגמים פיסת טבע וממשיכים 
לנסוע. מדובר באחת מדרכי הנוף היפות ביותר בישראל – כ-24 ק"מ של 

פיתולים ותצפיות נוף. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 675 נוסעים לפי השלט, בין צומת נבות לצומת יזרעאל.

טיול מחניון האירוסים למצפור הקיבוצים
הנסיעה בדרך נוף הגלבוע עוררה בכם לפתע רצון לחלץ עצמות? צאו 

לטיול מחניון האירוסים למצפור הקיבוצים. זהו מסלול קל ומתאים לכל 
המשפחה. אורכו 1.5 ק"מ לכל כיוון )לא מעגלי(. מתאים ללכת בו בחורף 

ובאביב יותר מבעונות אחרות, ובמיוחד בחודש מרץ בעת פריחת האירוסים. 
צועדים מערבה בשביל בסימון ירוק, פוקדים את פסגת הר ברקן, שממנה 

נשקף מראה פנורמי מרשים, חוצים בזהירות את דרך הנוף, חוברים לשביל 
אדום וצועדים עד למצפור הקיבוצים. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 1.5-2.5 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 675 נוסעים לפי השלט לדרך נוף גלבוע, בין צומת נבות 

לצומת יזרעאל. כמה מאות מטרים אחרי השלט להר ברקן מחנים בחניון 
האירוסים.

חוויה לילית בגן לאומי בית שאן
חשבתם שכשהחושך יורד נגמר יום הטיול שלכם? ובכן, הכירו את "לילות 

שאן" – חיזיון אור-קולי מפעים ובו תצוגות וירטואליות, תאורה חכמה, 
סאונד דרמטי ואפקטים אחרים. כל אלה יעניקו לכם תחושה שאתם חלק 

בלתי נפרד מבית שאן העתיקה. 
כידוע, בגן לאומי בית שאן מוצגים לראווה שרידי הפאר המרהיבים של 

העיר הקדומה הרומית והביזנטית, אבל בלילה קורים דברים אחרים: אחרי 
שתיכנסו בשערי העיר תפגשו דמויות היסטוריות, תשאפו אדים בבית 
המרחץ, תתבשמו מריחות השוק, תחושו את רעידת האדמה הגדולה 

למרגלות מקדש דיוניסוס, ואפילו תתקבלו בתרועות רמות במופע 
בתיאטרון הרומי. בהחלט בלתי נשכח.

כדאי לדעת: החיזיון פועל בשעות הערב בימי שני עד חמישי מחודש מרץ 
עד סוף נובמבר. יש להזמין מקום בטלפון 04-6481122. למידע נוסף. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: כשעתיים.

כניסה: בתשלום.
הגעה: בכניסות לבית שאן יש שלטי הכוונה לגן הלאומי.

פארק המעיינות
עם כל הכבוד לסחנה )ויש כבוד!(, אתם לא יכולים להגיע לעמק המעיינות 
בלי לבקר במרחב שהעניק לעמק את שמו. בפארק המעיינות יש מקבץ של 
מעיינות, של פלגי מים ושל בריכות, והם דורשים את התמסרותכם המלאה. 

אפשר לטייל כאן ברגל )ללא תשלום( או לשכור אופניים או רכב חשמלי 
)בתשלום(. מה מחכה לכם כאן? בעין מודע יש בריכה מרשימה ושפע של 
פינות פיקניק מוצלות לצדה, עין שוקק הוא פראי מעט, ובנחל הקיבוצים 
אפשר לטבול וליהנות מחוויית הליכה בפלג המים. בקיצור, פארק מים מן 

הטבע. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: משעתיים עד יום שלם.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 669 מגיעים לחניון הראשי של פארק המעיינות, בין בית שאן 

לצומת השיטה.

מסלול - יום ראשון

מסלול - יום שני

מסלול - יום שלישי

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%97%D7%A0%D7%94/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/

