טיול מים בשביל הרטוב (עמק המעיינות)
מתוך מדריך הטיולים לגיל השלישי

מידע כללי
אזור הטיול עמק בית שאן.
מועד מומלץ  -אביב ,קיץ וסתיו בלילות ירח מלא.
רמת הקושי  -קל ,אך חייבים לדעת לשחות ,הטיול מיועד למבוגרים בלבד.
משך הטיול – כשעה וחצי.
מסלול מעגלי – כן.
מפה  -מפת סימון שבילים  1:50000הגליל התחתון ,העמקים והגלבוע ,מפה
מס' .3
אתר פיקניק קרוב – במקום.
הערות:
 .1חלק מהשביל עובר במים ,לכן יש להצטייד בנעליים המתאימות
להליכה במים ,בגד ים ,בקבוק לכל מטייל.
 .2המסלול חוויתי המתאים לכל גיל.
 .3הקטע החוזר לברכה הראשונה עובר בתעלת מים זורמים ,ניתן
להתקדם בתעלה או ללכת לצדה.
הגעה:
לבאים מכיוון התענכים ,יורדים לעמק יזרעאל בכביש מס' 60
ומתחברים לכביש הבא מעפולה ,כביש מס'  .71עם כביש זה (כביש מס'
 )71מגיעים לפניה לכיוון בית אלפא והסחנה .נכנסים בכניסה לסחנה
ובכיכר הראשונה לפני הכניסה לסחנה לוקחים את הכביש הימיני המגיע
למרכז עמק המעיינות ,מחנים את הרכבים בחניון.
לבאים מכיוון בית שאן נוסעים לכיוון ניר דוד והכניסה לסחנה ,בכיכר
הראשונה לפני הכניסה לסחנה לוקחים את הכביש הימיני המגיע למרכז
עמק המעיינות ,מחנים את הרכבים בחניון הצמוד למרכז הפעילות
במתחם.
במרכז הפעילות ניתן לשכור אופנים או רכב חשמלי שמאפשרים ניידות
בין הברכות והאטרקציות .במקום מזנון ,שירותים ומידע לגבי
האטרקציות השונות בעמק.
מסלול הטיול
קטע ראשון – מהחניון יוצאים בצעידה לכיוון עין שוקק ,כעבור דקה חולפים על
פני עין מגדל ותחילת מסלול נחל הקבוצים ,ממשיכים עם הכביש לסככות
העופות וברכת עין שוקק ,ליד הברכה ניתן לפתוח אוהלים או סתם לבלות
ברחצה ופיקניק.

עין מגדל נקודת תחילת המסלול

ברכת עין שוקק

קטע שני  -מהברכה עוברים בשער לברכה נוספת .ברכה קטנה וממנה יוצא
פלג מים ועובר בתוך חורש צפוף ,ברחבה מעל לפלג מים מוצבים ספסלים ואבן
זיכרון לצביקה קפלן שלזכרו פרצו את המסלול הרטוב .סה"כ אורך המסלול כ
 300מטר ההליכה במים רדודים עד  30ס"מ.

פינת הזיכרון לצביקה קפלן

קטע בשביל הרטוב

ההליכה במים חווייתית ,חלקה "עטופה" בצמח הקנה וחלקה פתוחה ,סיום
השביל הרטוב ליד תחנת קמח ואמת מים ישנות ,טחנה הקמח בעלת שלוש
ארובות .לידן נמצאת ברכת מים בה ניתן לרחוץ ,לגדות הברכה שולחנות

וספסלים בהם ניתן לבלות.
סה"כ משך ההליכה בשביל כ  10עד  15דקות.

ברכת המים בסוף המסלול הרטוב

אמת המים והטחנה

קטע שלישי -מברכת השביל הרטוב עולים ימינה על הכביש עד לתעלת מים
מביטון מצופה ביריעת פלסטיק חזקה  ,במפגש עם התעלה פונים ימינה
וצועדים לאורכה של התעלה עד לברכה בעין שוקק ,למעוניינים ניתן להיכנס
לתעלת המים ולצעוד במים עד לברכת עין שוקק.
משך הליכה בתעלה או לגדותיה כ  15דקות.

תעלת המים

הערה :ניתן לעשות את המסלול גם בליל ירח לאור של הירח ,לחוששים ניתן
לתת לכל מטייל סטיק לייט וכך לשמור על קשר עין עם כל המטיילים בקבוצה.
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