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דן ערוץ מזרחי

מסלול הליכה מעגלי ונוח בין פלגי הירדן וטחנות קמח חרבות ,בצל עצי ערבה
נאים ובלב צמחיה שופעת .המסלול שמתחיל ומסתיים באתר הטחנות ,מוליך
אל מרכז הירדן אשר זורם ללא הפסק .במהלך הטיול ניתן לראות צבי ביצה,
דגים ועופות מים שונים ליד הירדן.
משך ההליכה :כ 30-דקות | אורך המסלול 1,100 :מ'
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מסלול הליכה נוח מאוד שמתאים למשפחות ,גמלאים הליכה בצל ,צמחיית
מים וקנה מצוי .המסלול מעגלי ומתחיל בטחנות הקמח .תחילת ההליכה
במסלול היא בתוך תעלת מים באורך  150מטר וחזרה במערת קני מצוי.
משך ההליכה 15 :דקות | אורך המסלול 400 :מטר.

איזו

מקר א מפה

א מו ת המים  -ה מ ס ל ו ל ה צ ה ו ב

מסלול הליכה נוח לאורך פלגי הירדן ,בצל עצי ערבה ,צמחיית מים וקנה
מצוי עוברים ליד עץ שיקמה עתיק בן מאות שנים .המסלול מתחיל בחלקו
הדרום מערבי של הפארק ,בגשרון שליד חורשת האקליפטוס ומסתיים בטחנות
הקמח .בדרכו מתחבר למסלול האדום ובסיום למסלול הכחול .ההליכה במסלול
מתאפשרת בתוך או לצד אמת המים.
משך ההליכה :כשעה ורבע | אורך המסלול 2,200 :מ'.
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מסלול מעיין משפע

סוואנה

צוות

מסלול הליכה ארוך למעיין משפע

מסלול טיול בתוך עיר העתיקות עוברים דרך שער העיר ומגיעים לתצפית
נוחה לכנרת ולבקעת בית ציידה ממנה מטיילים למרגלות התל עד למעיין
משפע משתכשכים במימיו בחזרה אל תל בית ציידה.
משך ההליכה 60 :דקות | אורך המסלול 1,000 :מטר.
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מסלול טיול מעגלי בתוך עיר העתיקות עוברים דרך שער העיר ומגיעים
לתצפית נוחה לכנרת ולבקעת בית ציידה.
משך ההליכה 25 :דקות | אורך המסלול 500 :מטר.
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עיין משפע

מ עיין מש פ ע – ה מ ס ל ו ל ה כ ת ו ם

מעיין משפע נובע למרגלות תל בית צידה .במקום מסלול הליכה בצמוד
למעיין ,בקיץ ניתן לראות דגים וצבי ביצה רבים .המסלול מתאים לגישת נכים
בכיסאות גלגלים.
משך הליכה 10 :דקות לכל כוון | אורך המסלול 250 :מ'
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ראשית המסלולים

תצ פי ת – ה מ ס ל ו ל ה כ ח ו ל

מסלול מעגלי המתחיל בטחנות הקמח ,עולה לתצפית אל פלגי הירדן תוך
יציאה אל שטחי מרעה .בתום העלייה מגיעים לתצפית מרהיבה על הירדן
המתפצל לערוצים קטנים ורבים ,כשחוזרים ומתחברים לשני ערוצים עיקריים
מזרחי ומערבי .הערוץ המזרחי הוא זה אשר צמוד לפארק ומספק את המים
לאמה ולטחנות הקמח .הירידה אל הפארק היא בדרך מסולסלת כאשר לכל
אורכה ניתן לראות את הירדן הולך וקרב .בגמר הירידה נכנסים אל הפארק
ויורדים אל אמת המים שאורכה  600מטר ,אשר ניתן ללכת לאורכה או בתוכה
בינות לצמחייה .באזור ניתן לראות שרידי אמות מים נוספות וטחנת קמח הרוסה.
משך ההליכה :כשעה וחצי | אורך המסלול 1,800 :מ'.
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נקודת התחלה מסלול אופניים
אבוקייק קייקים ,ראפטינג ואטרקציות

כ ל ל י ב ט י ח ו ת ה ו ר א ו ת ו ת נ א י כ נ י ס ה | לפארק הירדן ובית ציידה
חובה לשמור על הניקיון | השלכת פסולת לפחי אשפה בלבד | הכנסת
מערכות הגברה והקמת רעש אסורים בפארק | חל איסור מוחלט על
הכנסת בקבוקי משקה מזכוכית לשטח פארק הירדן | שמור הכרטיס

(חשבונית) לביקורת ביציאה מהפארק | הרחצה בירדן ,במעיין משפע
ובטחנות הקמח אסורה בהחלט | אסור להדליק אש בכל שטחי פארק
הירדן מלבד במקומות המיועדים לכך | אסור להשאיר שאריות גחלים

בוערים ,חובה להשליך הגחלים למתקנים המיועדים לכך | הכנסת
כלבים מותרת בתנאי שהכלב קשור לרצועה ומוחזק בידי בעליו |
יש לסגור את ברזי המים בגמר השימוש על מנת לחסוך במים.

מסלול אופניים

טחנות הקמח

ההתיישבות האנושית באזור פארק הירדן הותירה אחריה
שרידי עתיקות מעניינים ,שנחפרו ושומרו על ידי קק״ל.
חורבת בטיחה הנמצאת בצפון הפארק ,נחשבת לאחד מריכוזי
טחנות הקמח הגדולים בארץ .הטחנות כאן כולן מסוג טחנות
המגלש ,הפועלות על לחץ של מים שהיה ועודנו האנרגיה
הזמינה ביותר באזור.
את המים הובילו בתעלות אל מגלשים שהלכו והוצרו כלפי
מטה .בתחתיהם ניצב גלגל כפות שסובב בלחץ מים המתגבר
אבן ריחיים .האבן העליונה (הרכב) סבה על צירה מעל לאבן
התחתונה הקבועה (השכב) ובתוך נטחנו גרגירי תבואה והיו
לקמח .הטחנות היו בשימוש עד  1967כל עוד היה כאן כפר.
בשנות השבעים שוחזרו שתיים מהטחנות .מלבד טחנות
הקמח נותרו כאן גם שרידי הבוסתנים של הכפר ,הנוטפים
מידי קיץ עסיס רימונים ,תאנים וגפנים.

תל בית ציידה
ומעיין משפע

פארק
ל ב ההירדן

המבקרים מוזמנים להנות מסיור עצמאי במסלולי הליכה נוחים
לאורך פלגי הירדן ,בצל עצי ערבה ,צמחיית מים וקנה מצוי.

טבע בגולן

תופעת טבע

טיול לילי וחיזיון אור קולי

אתם מוזמנים לחוויית לילה מוארת שתיקח אתכם
לטיול בפינות החמד של פארק הירדן.
עם רדת החשיכה פארק הירדן מתעורר לחיים.
החיות מתכוננות למסיבה שבה אתם האורחים!
מתאים לכל המשפחה
אורך המסלול :כ 1.5-ק"מ | המסלול הינו מעגלי.

משרדי הפארק
טלפון | 04-6923422 :פקס04-6923536 :

נגישות בפארק הירדן

פארק הירדן הפך בשנת  2009להיות פארק נגיש עבור אנשים בעלי
מוגבלויות ,עם מספר פינות ישיבה נגישות ,מסלולי טיול וגשרונים ,חניות
ושירותים מונגשים .כמו כן ,יש בפארק חדר נגיש עבור קבוצות הלנות
במקום .פארק הירדן בניהול החברה הכלכלית גולן רואים חשיבות רבה
לנגישות עבור בעלי מוגבלויות בפארק .הביצוע התאפשר בסיוע ביטוח
לאומי ,החברה הממשלתית לתיירות ,קרן קיימת לישראל ועמותת נגישות
ישראל בעזרת הקרן ע"ש תד אריסון.

yarden@megolan.org.il

"פארק הירדן"

www.parkyarden.co.il

סטודיו ארמונות בחול

בחלקו הדרום  -מזרחי של הפארק ניצבת חורבת בית
ציידה .האתר מזוהה עם העיירה יוליאס (על שמה של
יוליה ,אשת אוגוסטוס קיסר).
העיירה היתה בשליטתו של פיליפוס בנו של הורדוס ,והוא
נקסר בה .דרומית לאתר הארכיאולוגי נחבאת הנביעה
היפה של מעיין משפע ,ובסמוך לה יש בריכת מים מלולים
שאפשר לשכשך בה.
בית ציידה מפורסמת ברחבי העולם הנוצרי כיישוב היהודי
שבו נולדו שלושת מתלמידיו של ישו ,שלימים היו שליחיו:
פטרוס ,אחיו אנדראס ופיליפוס .כאן חולל ישו את נס
השבת מאור העיניים לעיוור ,ולפי המסורת הקדומה ,חולל
כאן גם את נס האכלתם של חמשת אלפים איש בנמל
היישוב ,על גדת כנרת (במרוצת הדורות השתרשה מסורת
אחרת ,ולפיה הנס אירע בט׳בחה ,המקום שבו נצבת כנסית
הלחם והדגים מאז התקופה הביזנטית)

מסלול האופניים הינו מעגלי .הוא עובר באזור העתיקות
"בית ציידה" ,ממשיך למעיינות זורמים ,דרך שמורת טבע
עם תצפית מרהיבה על שלוחותיו של הירדן ההררי וחוזר
לפארק דרך אמות המים העתיקות .המסלול משלב רכיבה
בשטחים מישוריים עם עליות מאתגרות .מתאים לרוכבי סינגל
ולמשפחות .המסלול נפרץ ע"י קק"ל בשיתוף רט"ג והחברה
הכלכלית ליישובי הגולן.
אורך המסלול  8 :ק"מ | המסלול הינו מעגלי
כיון הרכיבה :עם כיוון השעון
דרגת קושי :קלה עד בינונית
עונה מתאימה לרכיבה :כל השנה
נקודת התחלת הרכיבה :בכניסה ,ליד משרדי הפארק

פארק הירדן

משתרע של שטח של כאלף
דונם בפינה הצפונית של הכנרת ,בצד אחד האפיקים
הראשיים של הירדן (המזרחי מכולם).
בפארק מטיילים ונופשים ייהנו מטבע קסום ואזורי לינה
מסודרים .בפארק ישנם אזורים מונגשים ומגוון מתחמים
לרווחת המטיילים:
ניתן לעשות קמפינג בטבע על גדות הירדן ,לצד מעיינות,
פינות חמד קסומות וטבע פראי  -וגם ליהנות מן הנוחות
של שירותים מסודרים ,פינות פיקניק ,גני שעשועים
ומגוון מסלולים לכל המשפחה .בפארק מגוון אפשרויות
לינה הכוללות אוהלים אישיים ,מאהל בדואי ,חדרי צוות
ועמדות לקרוואנים.

