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רצים ורצות יקרים,
השנה אנו מציינים את שנת ה-40 לאליפות ישראל בחצי מרתון 

עמק המעיינות.

מדי שנה אנו נפעמים אל מול אלפי הרצים העומדים בנקודת 
הזינוק בנופיו של העמק. זוהי תמונה מרהיבה אשר בכל פעם 
מצליחה לרגש אותנו מחדש ולתת לנו תחושת שייכות וגאווה 
למפעל הנהדר שהחל בשנת 1978 והיה אחד המירוצים 

הראשונים בארץ.

המירוץ הוא אירוע הספורט הגדול והמשמעותי בעמק שהקהילה 
כולה שותפה לו. ילדים, בני נוער, יזמים, עסקים ותושבי העמק. 

מסלול הריצה הוא מישורי וטובל בנופים מרהיבים.

העמק נמצא בשנים האחרונות בצמיחה כלכלית, חברתית 
ודמוגרפית, ולא אחת אנו פוגשים על מסלול הריצה רצים אשר 
בעקבות המפגש שלהם עם העמק באירוע מקבלים החלטה 
ולבנות את ביתם בעמק  לעבור עם משפחותיהם לכאן 

המעיינות. 
אתרי התיירות צמחו והתחדשו ואתם מוזמנים לבקר ולהנות 

מהשפע והחוויות שמוצעים לכם.

אני מאחל לכם הצלחה, הישגים טובים, והנאה מהנופים, 
מהאוויר והאווירה בעמק.

שלכם,
יורם קרין

ראש המועצה

לתשומת לבכם

1. מומלץ להגיע עד השעה 06:00.
2. לאסוף את הערכות בנקודת האיסוף המוקדמת מספר ימים לפני המירוץ. 

*סגירת מסלול: (משעה זו צוות המירוץ יוריד את הסימונים מהמסלול, רצים 
שיהיו על המסלול בשעה זו, רצים על אחריותם בלבד, תהיה אפשרות לעלות 

על אוטובוס מאסף).

לוח זמנים / דרכי הגעה
שעה

החל מהשעה 05:15

בין השעות 06:00 - 12:00

06:45

07:15

07:55

08:05

08:50

11:00

10:45

פעילות

כינוס בגן השלושה - סחנה

מתחם אקספו

סגירת כבישים

חימום קבוצתי

זינוק 21.1 ק"מ אופני יד

זינוק 21.1 ק"מ אליפות ישראל זינוק 

מקצה 10 ק"מ

סגירת מסלול *  

טקס סיום (זמן משוער)
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ניהול והפקה: מועצה אזורית עמק המעיינות, מחלקת הספורט

ניהול מקצועי: איגוד האתלטיקה בישראל

4SPORT :מדידת זמנים

פרסום והרשמה: שוונג

SPORT EXPO :הפקת אקספו

HIGH 5 :משקאות איזוטוניים וג'לים
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"כבר 40 שנה שהרצים לא מוותרים על העמק 
ולא מוותרים על המירוץ" 

דני שור מטירת צבי בן ה – 78 היה בין מארגני מירוץ חצי מרתון הראשון בעמק ובארץ בכלל.
מעט לפני שיריית הזינוק לאליפות ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות נשמעת, נפגשנו עם דני, מחנך, מאמן ואיש ספורט 

בכל רמ"ח אבריו לשמוע על כל ההתחלות. גם על אלה שלו וגם על אלה של המירוץ הכי ותיק בארץ.

"לאורך עשרים המירוצים הראשונים, השיטור התנהל על ידי מתנדבים 
מהישובים. כולל סיור, ביטחון ועוד.

אחרי המירוץ הראשון עברנו לרוץ באזור בית אלפא, וחפציבה, ויותר 
מאוחר עברנו לקיים את המירוץ מהסחנה אל הסחנה, אז גם התחילו 
מדידות של המסלול, והמירוץ הפך להיות אטרקציה למשפחות 
ולרצים, והפך למירוץ הכי מבוקש בארץ, כי הרצים לא מוותרים על 

העמק ועל המירוץ.
לאורך השנים גדל מספר הרצים כל העת. מעשרים וחמישה רצים 
במירוץ הראשון, עלינו  לשבעים רצים, אחר כך למאה עשרים, מאה 
חמישים, מאתיים והיום אנחנו עומדים על קרוב לארבעת אלפים רצים. 
מרתון טבריה החל כשנתיים אחרינו. ברי שור, שכנע גם את עיריית 

טבריה לקיים את המירוץ וכך החל גם מרתון טבריה.
ענף הריצה תפס תאוצה גדולה בשנים האחרונות, ואם פעם הרצים 
התחלקו בין המירוצים בארץ והשתתפו במירוץ אחד בשנה, היום, 

הרצים לוקחים חלק במספר מירוצים מדי שנה ורצים בארץ ובעולם."

זכרון שמלווה אותי
"באחד המירוצים השתתפה קבוצת רצים ממשטרת אשקלון. תוך כדי 
המירוץ הם זיהו אסיר נמלט שהכירו. השוטרים כיתרו אותו ונצמדו 

אליו במהלך כל הריצה. 
הם סיימו את המסלול וכשהתקרבו אל משפך הגמר, הודיעו לי  ש"יש 
כאן אסיר, תהיה קצת מהומה, ואנחנו ננסה לתפוס אותו." אבל האסיר 
זיהה מישהו מאלה שרצו לידו וברגע שהתאפשר לו עשה שינוי 
במסלול, קפץ ראש למי הסחנה ונעלם לשוטרים. הם רצו לקפוץ אחריו 
ולהוציא אותו. אמרתי להם: "חכו כמה דקות, והוא יצא מהמים. כמה 
זמן אתם חושבים שיוכל להיות שם?" ואכן, כך היה. האסיר יצא מהמים, 
נתתי לו תעודת סיום, הענקתי לו את המדליה, והשוטרים חזרו יחד 

איתו לאשקלון."

התחלות 1
"נולדתי בקיבוץ טירת צבי בשנת 1940, כשבעמק עוד לא היה כלום, 

בטח שלא ספורט.
בשנים ההן למדנו בקיבוץ עד כיתה ז', בכיתה ח' עברנו לבית הספר 

האזורי בשדה אליהו.
התכנית הייתה שכל הכיתה מתגייסת יחד לצבא והולכת יחד לנח"ל. 
אני, רציתי ללמוד במכון וינגייט חינוך גופני. בקיבוץ לא אישרו לי את 
הלימודים, אולם כשאמרתי להם שאני מתגייס לצבא (בנפרד 
מהקבוצה) איפשרו לי לצאת ללימודים. אחרי שנת לימודים אחת 
נאלצתי להתגייס לשלוש שנות שירות בצבא, שמיד לאחריהן למדתי 
עוד שנה בווינגייט, וב-1963 התחלתי ללמד חינוך גופני בבית הספר 

המשותף בשדה אליהו. 
במהלך השנים שבהן לימדתי, פיתחתי מאוד את הספורט בבית הספר. 

כך במשך קרוב ל-35 שנים.
תלמידי בית הספר שבו לימדתי הגיעו להישגים רבים בתחום הספורט: 

בתחרויות האתלטיקה היה בית ספר במקום הראשון 
במחוז צפון, איציק גולדנברג שהיה אחד החניכים שלי 
שבר את השיא הישראלי בקפיצה לגובה, שחקנים 
שלנו השתתפו בתחרויות ארציות והיו בנבחרות 
הנוער, נבחרת הכדורעף של בית הספר הגיעה לחצי 

גמר אליפות בתי הספר בכדורעף ועוד. 
בעקבות הישגים אלה התחלתי להדריך אתלטיקה 

במכון וינגייט.
לאורך השנים פיתחתי ריצות שדה בבית הספר 
והמפקח על החינוך הגופני שראה את החגיגה 
שהתקיימה כאן הפך את זה לאירוע כלל ארצי 
שמתקיים עד היום. תחרות מחוזית ותחרות ארצית. 
בהמשך, הייתי רכז ספורט במועצה האזורית בקעת 

בית שאן דאז (היום עמק המעיינות).

התחלות 2
"בשנות ה-70 הסתובב כאן בעמק איש בשם ברי שור 
שבא מאנגליה עם שגעון להריץ אנשים מרחקים 
ארוכים. עד אז ידענו על מרחקים ארוכים שהיו 
מוכתבים רק בתחרויות בתי הספר, ברי הציע לנו 
להריץ מרחק של חצי מרתון 21.100 קילומטר וכך 
הכל החל, לפני 43 שנים, כשבתקופת מלחמת 

ההתשה ובשנה שבה פרצה מלחמת יום כיפור לא התקיימו מירוצים.

מירוץ, מירוצים ורצים
"היו עוד מירוצים. בגליל המערבי ובעין גדי. שניהם מירוצים ארוכים. אך 

אף אחד מהם לא היה באורך חצי מרתון (21.100 ק"מ)."
"למעשה כל מי שניסה לקיים את המירוץ לאורך השנים," ממשיך 
ומספר דני, "נתקל בחוסר יכולת לקיים אותו והגענו למצב שהיינו 

יחידים שהצלחנו לקיים אותו.
במירוץ הראשון היו 25 רצים לערך, שרצו 17 קילומטרים בשטח 
המזרחי של העמק, דרך מעוז חיים, כפר רופין, תל רחוב, שלוחות, 

רשפים ועד הסחנה."
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אליפות הארץ ומקצועיות
"המירוץ הפך להיות מקצועי, מהרגע שאיגוד האתלטיקה ביקש 
מאיתנו להכיר במירוץ אליפות ישראל. היינו חייבים למדוד את המסלול 
באופן חוקי ומקצועי, ולעמוד בדרישות של איגוד האתלטיקה, שעד אז 
לא היו מסודרות כל כך. כתבתי תוכנית בסיסית בעקבות דברים 
שנאמרו בסיכום התחרות, ואלו הכתיבו את הדרישות והתקנון לביצוע 
חצי מרתון, כשמאז עברו עוד הרבה שינויים עם הניסיון שהצטבר 

והתקנון הבינלאומי."

אני רץ?
"רצתי את כל המרחק באמצעות הפעילויות שבהן עסקתי. מאז 

ומתמיד הייתי בצוות המארגן ולכן לא יכולתי לרוץ בתחרות עצמה."

המשפחה
"נשוי לנילי, הכרנו במהלך שירותי הצבאי. יש לנו 5 ילדים, ו-19 נכדים. 

(עשרים פחות אחד)"
לשאלה האם מי מילדיו עוסק בספורט הוא עונה – "מרווה הצעירה, 
עושה חייל בכל עניין הקשור לספורט והיא מדריכת שחייה, התעמלות 

ומורה מוכשרת מאוד."

דני שור בחולצה המשובצת במירוץ בשנת 1986

"מתנדב כרוני"
"היום אני מתנדב כרוני. חולה במחלת ה"נדבת". לפני כעשור התנדבנו 
נילי ואני במשך שנתיים בפנימייה בהודיות. היינו 'אבא ואמא' לקבוצת 

בני נוער ולמדריכים שלהם.
כבר מספר שנים שאני מפעיל חדר כושר במסגרת עמותת גיל עוז. 
הכושר עוזר לאנשים לשמור על בריאות טובה ולאלה שמסיבות שונות 
נפגעו, עוזר להשתקם. בשאר הזמן, מאמן כדורעף ומשגיח כשרות 

בקייטרינג של הקיבוץ."

דברים שרציתי לומר

"לרצים: תתכוננו כראוי ותרוצו כמיטב יכולתכם ולא מעבר 

לזה, וזאת, כדי שתגיעו בשלום לקו הגמר. אל תעשו 
דברים שלא עשיתם בעבר, ולא התאמנתם עליהם. 

לצוות: תודה לכל המתנדבים הרבים אשר תורמים מזמנם.

לצוותים אשר עומדים בנקודות חלוקת המים: 

בקבוק מים מגישים בלי פקק".
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רצים בעמק כבר 40 שנה
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צלם: מוטי הבר 
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יישובי המועצה האזורית עמק המעיינות קולטים משפחות

לפרטים: 5672*

לרוץ... להתאהב...
להצטרף למשפחת עמק המעיינות

חפשו אותנו בפייסבוק

בית בעמק המעיינות

www.emek-maianot.com
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יריד בניה וקליטה 15.3.2019
מוזמנים ל



מידע כללי והערכות לקראת המירוץ

חלוקת ערכות
תל אביב יום חמישי 29.11.18  15:00 - 20:00 חנות סאקוני בנמל 6922*
תל אביב יום שישי 30.11.18  09:00 - 12:00 חנות סאקוני בנמל 6922*
תל אביב יום רביעי 5.12.18  16:00 - 20:00 חנות סאקוני בנמל 6922*
ירושלים יום ראשון 2.12.18  16:00 - 20:00 חנות סקואני מתחם הרכבת 6922*

חיפה  יום שני 3.12.18  15:00 - 21:00  מיקום יפורסם באתר
עמק המעיינות יום חמישי 6.12.18  16:00 - 20:00 מיקום יפורסם באתר

 l ערכות למשתתפים נוספים ניתן לקחת בהצגת צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / רישיון נהיגה).

 l שי לכל משתתף חולצת סקוני ומדליית השתתפות.

לא תתקיים חלוקת ערכות ביום האירוע. 

מערך התנועה והגעה לאירוע
1. יש להיערך להגעה מוקדמת. שימו לב לשלטים והכוונה בדרך.

 מומלץ לתכנן הגעה כשעתיים לפני הזינוק.
             – גן השלושה

2. כל כבישי הגישה לגן השלושה יסגרו בשעה 06:45. 
 לאחר מועד זה לא תתאפשר הגעה לנקודת הזינוק ברכבים.

 יש להקפיד ולתכנן את את זמני ההגעה בטרם יסגרו הכבישים.
 מומלץ להאזין לדיווחי התנועה בבוקר האירוע.

אוטובוס למאחרים יצא ב-7:20 מתחנת דלק "פז" צומת תל יוסף 
לנקודת הזינוק.

זינוק
 l הזנקת המירוץ על כביש 669 בסמוך לכניסה לגן השלושה.

 l ההערכות בזינוק תהיה לפי זמני המטרה של הרצים. 
  המשתתפים מתבקשים להתייצב בקו הזינוק לפי זמני המטרה, על-

פי שלטים שיהיו בקו הזינוק. 
 l להלן שלטי זמני המטרה:

 /1:50:00 /1:45:00 /1:40:00 /1:35:00 /1:30:00 /1:15:00  
.2:00:00

 l החלק הקדמי של הזינוק יהיה סגור ובו יתרכזו רק הרצים עם זמן 
מטרה שמתחת לגבול 1:15 שע' לגברים ו-1:30 שע' לנשים. 

  הכניסה למתחם זה תתאפשר באישור נציג איגוד האתלטיקה 
בלבד.

 l זמני ביניים ימדדו בנקודות הבאות: 
5 ק"מ / 10 ק"מ / 15 ק"מ / 20 ק"מ.

 l יש לדאוג לחיבור מספר החזה מקדימה.

מסלול הריצה: גן השלושה (זינוק) – צומת בית אלפא – צומת חפציבה – 
צומת בית אלפא - צומת בית השיטה – שדה נחום – העיר בית שאן - 

מסילות – ניר דוד – גן השלושה (סיום).

נקודות מים 
לנוחיות הרצים חלוקת מים במסלול בנקודות הבאות:

נקודה 1: צומת חפצי בה  כ- 3 ק"מ 
נקודה 2: מעבר נחל חרוד  כ- 6 ק"מ

נקודה 3: בין צומת בית השיטה לצומת המחצבה כ- 9.5 ק"מ
נקודה 4: שדה נחום  כ- 12.5 ק"מ

נקודה 5: בית שאן לכיוון מסילות  כ- 16 ק"מ 
נקודה 7: צומת נחל הקיבוצים  כ- 18 ק"מ      

נקודה 8: ניר דוד  כ- 19.5 ק"מ
נקודה 9: קו הסיום  

HIGH 5 נקודת חלוקה משקה איזוטוני
נקודה 2: מעבר נחל חרוד  כ- 6 ק"מ

נקודה 4: שדה נחום איזוטוני + ג'לים  כ- 12.5 ק"מ

איסור העברת הרשמה
חל איסור על העברת הרשמה אישית למשתתף/ת שאינו רשום/ה. אין 
להעביר מספר משתתף ושבב אלקטרוני לרץ/ה שאינו רשום/ה ו/או 
לכל אחד אחר. מודגש בזאת שההרשמה לחצי מרתון עמק המעיינות 

הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם שלישי. 
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חניה 
לרשות הרצים 3 חניונים מוסדרים לחניה: 

1. חניון פארק המעיינות
2. חניון גן השלושה 

3. חניון גן גורו 
חניית נכים וחניית אופני יד

בכניסה הראשית של גן השלושה בצמוד לכיכר מתחם ההתארגנות.
במקום אין חניה לאוטובוסים.

שימו לב
 l יש להישמע לצוות הסדרנים

 l אין לנסוע ו/או לחנות על השדות הסמוכים 
 l אין לחנות לאורך הכבישים 

 l במקום יפעל גרר בשיתוף עם המשטרה וכל רכב שלא יחנה על 
פי ההוראות ייגרר לצומת הסחנה הקטנה - כביש 669/6666 

©



סגירת כבישים
1. כביש 71 בין צומת תל יוסף לבית שאן 

ייסגר לתנועה בין השעות 06:45 - 11:00.

2. כביש 669 ייסגר לתנועה:  
 l בין השעות 06:45 – 11:00 – מצומת השיטה - לגן השלושה.

 l בין השעות 06:45 – 11:00 - מגן השלושה - לבית שאן.

3. כביש 667 (על הגלבוע):
 פתוח לתנועה כל היום, מאפשר נסיעה חופשית בין כביש 90 

לצומת נבות, לכביש  הסרגל ולעפולה דרך צומת יזרעאל. 

בית שאן: בין השעות 7:00 - 11:00 ייסגרו לתנועה הרחובות הבאים:  .4
 l רח' יצחק שמש 

 l רח' שאול המלך מהכניסה לעיר מכיוון שיכון ד' ועד בית המשפט

 כמו כן יסגרו לתנועה הצמתים הבאים:

 l רח' יעקוב מכלוף / רח' יצחק שמש

 l רח' יצחק שמש / רח' יהודה הלוי

 l רח' שאול המלך / רח' אהבת ציון   

הכבישים יפתחו לסירוגין על פי החלטת המשטרה.

פרסום תוצאות
1. תוצאות המירוצים יפורסמו לאחר הגעת הרצים על-גבי לוחות 

מודעות.
2. התוצאות יפורסמו באתר חצי מרתון, וניתן יהיה להורידן מהאתר.

מזג אוויר גשום
אנחנו נערכים לכל מזג אוויר והמירוץ יצא לדרך כמתוכנן.

במקרה של מזג אוויר סוער כל מערך הלוגיסטיקה הכולל: פינת קפה, 
שמירת חפצים, אקספו וטקס סיום יתקיימו באולם הספורט הנמצא 

בקצה המזרחי של הסחנה. המירוץ יצא לדרך כמתוכנן.
לרצים מומלץ להגיע בביגוד מתאים ובגדים להחלפה.

עדכוני מזג אוויר באתר:

נשקים
נא לא להביא נשקים לאירוע, אין הפקדת נשקים במקום. 

שמירת חפצים
במתחם האקספו תעמוד לרשות הרצים עמדה לשמירת חפצים.

שטח ההתכנסות
הרצים, משפחותיהם ומבקרי גן השלושה, מוזמנים לבקר במתחם 
האקספו הממוקם במדשאה בסמוך לנקודת הסיום וליהנות מהפנינג 
מכירות של מיטב החברות בתחום הספורט, אשר יציעו הטבות 

מיוחדות ליום המירוץ.
שעות פעילות המתחם: 6:00 - 12:00

בשטח האקספו יעמדו לרשות הרצים ובני משפחותיהם עמדות קפה 
וכיבוד קל.

אלבום תמונות אישי
אנחנו מזמינים אתכם ליהנות מאלבום תמונות אישי שיופיע בפרופיל 

הפייסבוק שלכם.

פרטים נוספים ועדכונים ניתן למצוא באתר הרשמי של 
אליפות ישראל חצי מרתון עמק המעיינות 2018.
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מסלול הריצה של אליפות ישראל 
חצי מרתון עמק המעיינות אושר 
על ידי ארגון המרתונים הבינלאומי 

ם  י נ ו ת ר מ ה ת  א ד  ג א מ ה  A IMS

הגדולים והמפורסמים בעולם.



בואו להכיר את העמק דרך הרגליים – מסלולי ריצה מומלצים 

מסלול פסי הרכבת

מסלול פארק המעיינות
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מה גורם לבן אדם לקום בבוקר ולהתחיל לרוץ? 
לכל אחד יש את הסיבה שלו. אצלי זה בעיקר מגיע ממקום של להוכיח 
לעצמי ולסביבה שאני מסוגל לעמוד באתגרים כאלה למרות הסכרת, 
אבל אני גם מאוד סקרן לראות עד כמה רחוק אני יכול להגיע עם זה, 

לאילו תוצאות, לאילו מיקומים, ובאילו עוד תחרויות. 
יש גם לא מעט כיף וסיפוק בדרך הזאת.

בגיל 7 אובחנת כחולה 
במחלת הסכרת. 

ת  ר כ ו ס ה א  ש ו נ ך  י א
ל  כ ך  ו ת ב ב  ל ת ש מ
המאמץ? האם הריצה 

תורמת לאיזון?
ר  ס ו ח ל  ש ם  י נ ש ו  י ה
באיזון ואז שנים שכן 
הצלחתי לשלוט בזה, 
ושוב חוסר איזון. הרבה 
עליות וירידות. השירות 
הצבאי שלי הסתיים 
ן  ת ו א ל  ל ג ב ם  ד ק ו מ
בעיות של איזון רמות 
הסוכר, ואז החלטתי 
 , י מ צ ע ת  א ס  ו פ ת ל
ת  ר ז ע ב ש י  ת ד מ ל ו
הספורט אני מצליח 

לשלוט בזה.

זה לא פשוט להתחרות ברמה גבוהה עם סכרת. זה דורש תכנון טוב 
והיכרות טובה של הגוף. אם מדברים על פעילויות ספורט באופן כללי, 
אז כן, הן מאוד עוזרות לאיזון הסוכר. ריצה אירובית מורידה את הצורך 

באינסולין וכך יכולה להפחית את כמות הזריקות ביום.
מעבר לשאיפה לאיזון הסכרת, אני גם מנסה להוכיח שהסכרת לא 
מגבילה ספורטאים מלשאוף לרמות הכי גבוהות, אז אני פחות מתרכז 
ב"האם זה תורם לאיזון", אלא יותר ב"אני מסוגל לעשות את זה למרות 
המחלה". אבל כמו בכל דבר - אורח חיים בריא ופעילות גופנית – תמיד 

עוזרים.

איך נראית שגרת האימונים שלך?
שגרת האימונים משתנה בהתאם לתחרות אליה אני מתאמן. זמן 
מסויים, כמות השעות שאני יכול להקדיש לאימונים בגלל עבודה או 
התחייבויות אחרות, ועומס מצטבר שמאלץ אותי לקחת צעד אחורה 

מדי פעם.
אני משתדל להתאמן כל יום. יום אחד בשבוע מוקדש למנוחה, אז אם 
יש בו אימון, הוא יהיה קצר וקל מאוד. בימים שאני מתאמן הרבה, זה 
מגיע לפעמים ל- 4-6 שעות ויותר. פעם בשלושה שבועות אני גם 

משתדל לקחת יום או יומיים של מנוחה מוחלטת.

היכן מתבצעים האימונים בפועל?
התחרויות העיקריות אליהן אני מתאמן דורשות שליטה בשלושה 

ענפים: שחייה, רכיבה וריצה.
אימוני השחייה מתבצעים בבריכה בניר דוד או בנחל.

לרוץ למרות הכל

רכיבת אופניים אני עושה בכל הארץ, אבל בעיקר באזור ועל הגלבוע. יש 
יתרון עצום בלגור בפריפריה, כי הכבישים ריקים יחסית, ויש היכן 
להתאמן באופן חופשי ובטוח. ועדיין, הרבה אימוני רכיבה אני מבצע 

בתוך הבית על מכשיר רכיבה ביתי שנקרא "טריינר".
ריצה זה ספורט נפלא. צריך רק לנעול נעליים מתאימות ולצאת 
החוצה.יש כביש פנימי במירב שסביבו אני יכול לרוץ שעות, אני רץ 

הרבה גם בניר דוד ובכל מקום אחר שבו אני נמצא.

האם רץ כמוך זקוק לתמיכה? אם כן מי מקור התמיכה שלך?
הספורט שאני עוסק בו כרוך בהמון הוצאות כלכליות, אז כל מקור 

תמיכה מתקבל בברכה.
אבל אין כל כך מקורות כאלה. לפני כמה שנים התחברתי לקבוצת 
סוכרתיים בארץ בשם "קבוצה מסוג א'" שבה יש ספורטאים כמוני, ושם 

נעשים מאמצים מרוכזים למצוא מקורות מימון. 

אליפות ישראל חצי מרתון עמק המעיינות – האם נמצא אותך שם?
בוודאי. חצי מרתון עמק המעיינות הוא מירוץ הבית. בשנה שעברה 
הייתה לי חוויה לא טובה, כי למרות שהייתי חולה התחלתי את 
המסלול, אולם - הפסקתי לרוץ אחרי כמה קילומטרים. הפעם אנסה 

להגיע כשיר יותר.

אתה נמצא בעיצומם של לימודי חינוך גופני. האם תעודד את בני הנוער 
להצטרף למירוצים? 

בלי קשר ללימודים, אני תמיד מעודד אורח חיים בריא ופעילות גופנית, 
בעיקר בגילאים האלה.

אני גם עוסק קצת בחינוך בעמק בשנים האחרונות ויש תופעות כמו: 
חוסר מודעות לחשיבות של שעות שינה, סיגריות ואלכוהול ועוד 
נורמות מהסוג הזה שמאוד סותרות אורח חיים של פעילות גופנית, 
אימונים ותחרויות. אני מאוד משתדל לייעץ לבני נוער שמנסים להציב 
מטרות בתחום הכושר הגופני, ומי מהם שמכיר אותי יודע שאפשר 

לדבר איתי על זה שעות ואיפה שאני יכול ויודע – תמיד שמח לעזור.

מסלול ריצה מומלץ בעמק? 
פארק המעיינות. 

לא נמאס אף פעם!

"אני מסוגל לעשות את זה למרות המחלה" אומר יפתח פשחור בן ה-24 מקיבוץ מירב, המאובחן כחולה בסכרת מסוג 1 

כבר מגיל שבע, ולאחרונה הגיע למקום הראשון במרתון התנ"ך כשרץ 42 ק"מ, בשלוש שעות ו-18 דקות. יפתח רץ כבר 
בארבעה עשר מרתונים, שלוש תחרויות אולטרה מרתון וחמש תחרויות איש ברזל בארץ ובאירופה. רגע לפני אליפות ישראל 
בחצי מרתון עמק המעיינות - מירוץ שמציין השנה 40 נפגשנו עם יפתח לשיחה על המוטיבציה, על הריצה, על שגרת היום 

שלו ועל המסרים שמעביר לבני הנוער ואחרים.
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מתחם אקספו
מבחר מותגים מובילים בתחומם מחכים לכם במתחם האקספו במשך כל האירוע
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לישון... לבלות... לאכול...



לישון

אירוח כפרי ניר דוד
בקתות עץ יפהפיות פזורות בין מדשאות ועצים בסמוך לנחל האסי אל 

מול הגלבוע. 
כל הבקתות כוללות ג'קוזי, מיזוג, טלביזיה בכבלים, מקרר, מיקרוגל, 
קומקום חשמלי, ערכת קפה ומרפסת מקורה. במתחם הבקתות ניתן 
למצוא אזורים למנגלים מסודרים ותאורה ללילה, נדנדות עץ, משחקים 

לילדים וספסלים על שפת האסי.
מרכז הזמנות: 04-6488525

גן בעדן טירת צבי
יחידות אירוח צמודות קרקע המוקפות כרי דשא, עצי צל ופינות 

פורחות למשפחות וזוגות ועם גישה לנכים, ריהוט גן וברביקיו. 
מרכז הזמנות: 04-6078884

חדרי אירוח כפר רופין
חדרי אירוח המתאימים לזוגות או למשפחה.
כל יחידות האירוח ממוזגות, מצויידות 
במקרר, טלביזיה, פינת קפה, כולל פינת 

ישיבה ומנגל.
מרכז הזמנות: 050-5395856

חדרי אירוח – גשר 
חדרי אירוח לבודדים, זוגות ומשפחות. בכל חדר מטבחון + ציוד 

לארוחות קלות.
החדרים ממוזגים. בחוץ דשא רחב ידיים, פינת מנגל ופינות ישיבה.

להזמנות: 052-8663821

נופש כפרי שלוחות - נופש כפרי דתי
האירוח באמצע השבוע הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בכשרות 

מהדרין.
האירוח בשבת כולל פנסיון מלא בכשרות מהדרין.

בקיבוץ יחידות אירוח של חדר או דירות שני חדרים. 
כל היחידות ממוזגות וסביבן מרחבי דשא. בחצר הקיבוץ – מתקני 

שעשועים לילדים ופינת חי.
להזמנות: 04-6062200 / 054-6746200 

צימרדנה – ירדנה
צימרים מרווחים המתאימים למשפחות ולזוגות. 

להזמנות: 04-8520139 / 052-4460230 

בקתות המעיינות - רוויה
בקתות עץ וסוויטה מרווחות ומאובזרות המתאימות לאירוח זוגות 

ומשפחות.
להזמנות: 053-9428750

בקתות הפקאן – שדה תרומות
בקתות עץ מרהיבות בתוך חורשת פקאן.

לפרטים: 053-9373636 

צימר טוב באהבה - תל תאומים
להזמנות: 077-9400607 / 052-7814990

אכסניית אנ"א בית שאן
בפאתי העיר בית שאן במיקום פנורמי המשקיף על עמק המעיינות 
ואל עבר הנוף המרהיב של הרי הגלעד, שוכנת אכסניית אנ"א בית שאן. 
האכסניה היא מבנה ארכיטקטוני מרשים המציע מתקנים באיכות 
גבוהה, ארוחת בוקר עשירה הכלולה במחיר, אינטרנט אלחוטי בחינם, 
ומיקום אטרקטיבי המאפשר נגישות לשלל אתרי התיירות, היסטוריים 

עד מודרניים. 
להזמנות: 02-5945644 / 04-6060766

בית זורע במנחמיה
יחידות אירוח מרווחות ומאובזרות המתאימות לזוגות ומשפחות. 

ביחידות ג'קוזי, טלביזיה, מטבחון, פינת אוכל ובחצר – נדנדות, ערסלים, 
פינות ישיבה ועוד.

להזמנות: 04-6750884 / 050-7491965 

בית ריידר במנחמיה
יחידות אירוח המתאימות לאירוח זוגות ומשפחות. בחדרים ג'קוזי, 

מטבח מאובזר וטלביזיה. 
סביב היחידות מרחב דשא גדול, פינות ישיבה, פינות מנגל וחניה 

צמודה.
להזמנות: 052-2259348 / 052-9706357

בינות תמרים - מנחמיה
צימרים מרווחים מעץ במושבה מנחמיה בין עצי תמר ולנוף של הרים 

ועמק הירדן.
להזמנות: 052-9708290 

נופי העמק - מנחמיה
דירות זוגיות מפנקות.

דירות האירוח מרווחות מאובזרות וממוזגות עם ג'קוזי זוגי מפנק. 
האירוח כולל ארוחת בוקר ביתית עשירה ומגוונת.

להזמנות: 052-9708941 

אל מול גלעד - מנחמיה
בקצה המושבה בלב השקט הרוגע יחידות אירוח בטעם של פעם.

להזמנות: 04-6750534 

נוף ירדן - מנחמיה
חדרי אירוח ובקתות עץ השוכנים מטרים ספורים מנהר הירדן בקצה 

המושבה מנחמיה.
בכל בוקר מוגשת ארוחה כיד המלך במרפסת הגדולה של המשפחה.

להזמנות: 04-6751246 / 050-6880611

החורף הוא זמן נהדר לטייל בעמק המעיינות. האוויר צלול, מזג האוויר נעים, הירוק מבצבץ מכל פינה ובכל שבוע אפשר
למצוא פריחה חדשה ושלל צבעים משתלטים על הנוף. אתרי התיירות ברחבי העמק מציעים פעילויות לכל המשפחה, 

ושביל עמק המעיינות מאפשר טיולי הליכה, רכיבה וגם... ריצה. 

10% הנחה

למזמינים 2 לילות 

בסוף השבוע 

6-8.12
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שביל עמק המעיינות
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חוסיין)

חוות
עדן

גן גורו

עין שוקק
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שביל עמק המעיינות
שביל עמק המעיינות מתחיל בגלבוע ומסתיים בעיר בית 
שאן, ולכל אורכו מזמן היכרות עם ישובים, קהילות, אתרי 
טבע, נוף, היסטוריה, מורשת, מעיינות ומרחבים פתוחים. 
זהו מסלול הליכה מעגלי שאורכו 140 ק"מ, אשר נפרץ על 
ידי חניכי המכינה הקדם צבאית העמ"ק יחד עם קבוצות 
חיילים, תלמידים ותושבים. שפע פעילויות ואירועים 
מתרחשים לאורכו במהלך השנה: חינוכיים, קהילתיים, 

תיירותיים ותרבותיים.
השביל מסומן בצבעי לבן כתום לבן על ידי הוועדה לשבילי 
ישראל בחברה להגנת הטבע והוא נוח להליכה, לריצה 

ולרכיבת אופניים ברוב חלקיו. מוזמנים לצעוד!
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הגן הלאומי כוכב הירדן
הגן הלאומי כוכב הירדן שוכן במזרחה של רמת יששכר, על שפת 
המדרון התלול המתנשא מעל בקעת הירדן. בגן – המבצר השלם ביותר 
שנותר בישראל מן התקופה הצלבנית והמבצר היחיד שנחפר על כל 
חלקיו. מדרום למבצר ניתן להתרשם מגן הפסלים של האמן הישראלי 
יגאל תומרקין, ממזרח לו תצפית ע"ש דן שומרון הצופה אל כל עבר 

הירדן וגבולה המזרחי של מדינת ישראל.
לפרטים: 04-6581766

חווית נהריים בגשר הישנה
בקצה כביש מתפתל בין שדות, מטעי תמרים ובריכות דגים, אל מול 
הרי הגלעד התלולים, שוכנת פינת נוף חבויה המביאה עמה ניחוחות 
עבר. סיפור היסטורי מרתק, על גבורה, נחישות ועוצמה אנושית. באתר 
– מיצג חווית נהריים ומפעל החשמל, חדר האוכל הראשון, ובית 
הילדים של קיבוץ גשר. לצד האתר – טיילת גאון הירדן השוכנת על גדת 

נהר הירדן ושלושת הגשרים ההיסטוריים הנטויים מעליו.
לפרטים: 04-6752685

החוויה הכורדית בירדנה
מרכז מורשת לתרבותם ולחייהם של בני העדה הכורדית.

המקום מעניק חוויה יוצאת דופן הכוללת מאכלים, ריקודים, נגינה, 
תלבושות ועוד.

לפרטים ותאום מראש: 050-4017796

מרכז גרמצ'ין
מרכז גרמצ'ין, מציע הכרות עם התרבות והמסורת המיוחדת של יהודי 
אתיופיה – ביתא ישראל בביקור ומפגש עם חוה אלמו, ישראלית יוצאת 
אתיופיה שעלתה לבדה בגיל 10 לישראל ומספרת את סיפור חייה 

המרתק דרך צלילים וטעמים, אמנות ופולקלור.
לפרטים ותאום מראש: 04-6534432

מרכז הצפרות 'מקור החסידה'
במרכז הצפרות "מקור החסידה" בקיבוץ כפר רופין סיורי טבע וצפרות. 
במרכז החדש מרוכזים כל שירותי התיירות והמידע עבורכם במרחבי 
עמק המעיינות. במתחם הממוזג תיהנו מהדרכה מרתקת, סרט החושף 

את עולם הנדידה, סיור מודרך ותצפיות מרהיבות.
לפרטים והזמנות: 050-5395856 / 04-6068396

בית הכנסת העתיק שליד מעוז חיים
בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד. באתר נמצאו שרידי בית כנסת 

שראשית בניינו בסוף המאה השלישית לפנה"ס.
לפרטים: 050-7390514

ביו תור שדה אליהו
ביו-תור שדה אליהו הינו מרכז תיירותי המתמחה בסיורים בתחום 
החקלאות האורגנית וההדברה הביולוגית. מגוון סיורים וסדנאות 
מעשירות, חנות למוצרים אורגניים וטבעיים ותוצרת מקומית וכן בית 

קפה חלבי 'קפה בשדה'.
לפרטים: 04-6096986 (לא בשבת)

חצר הטירה - טירת צבי
הבניין הראשון שנבנה מחוץ לחומת הטירה והיום אוצר בתוכו חפצים 
וסיפורים מההיסטוריה של טירת צבי. כלי בישול, כלי עבודה, תמונות 
מהימים הראשונים של הקיבוץ, תחביבים, אמצעי חימום בחול ובשבת, 

ציוד ביתי, ריהוט עבודת יד ועוד.
לפרטים: 050-6370846 / 050-7789352 (לא בשבת)

חוות הרוח - מעלה גלבוע
מרכז המבקרים לאנרגיות נקיות בנוי במרכזה של חוות טורבינות רוח 
חדשה הניצבת בראש הגלבוע בסמוך לקיבוץ מעלה גלבוע. בחווה 14 

טורבינות ענק בגובה 75 מטר המפיקות חשמל נקי וידידותי לסביבה.
לפרטים: 052-8114645 (לא בשבת)

לאכול

מסעדת רוטנברג – גשר הישנה
מסעדת רוטנברג שוכנת בתוך מבנה משומר בעל היסטוריה מפוארת. 
בעבר, שימש המתחם המבודד והמרשים כתחנת ביקורת של רכבת 
העמק, שעברה שם בתחילת המאה ה-20 בדרכה מחיפה לדרעא 
שבסוריה, אבל כיום, בני הזוג הילה רונן ויזהר סהר הפכו את המבנים 
השונים למסעדת שף עונתית ומקומית שבה התפריט משתנה על 

בסיס עונתי ויום יומי.
לפרטים והזמנות: 04-6752237 

פארק המעיינות
פארק המעיינות הוא פארק של טבע, חקלאות, ומורשת. בפארק 

נובעים עין שוקק ועין מודע וזורם נחל 
הקיבוצים שמקורותיו בעין חומה ועין מגדל. 

אלה נובעים בלב שטחים חקלאיים ולצד 
תל שוכה שעליו מגדל שמירה מ-1939 

ממנו אפשר לצפות על כל האזור.
בפארק שבילים רחבים להליכה, ריצה, 

רכיבה על אופניים, ובמבואה אפשרות להשכרת רכבי 
גולף לנהיגה עצמית ואופניים מסוגים שונים.

לפרטים: 04-6881427

50% הנחה 

למשכירים רכבי גולף  

בסוף השבוע 6-8.12 

גן גורו
הגן גורו הוא פארק אוסטרלי ייחודי – 
אטרקציה לילדים ומבוגרים בכל גיל. 
בגן גורו ניתן לפגוש קנגורו חופשיים 

ללטף ולהאכיל אותם ולפגוש מקרוב את 
הגורים המציצים מהכיסים. להכיר את הקוואר ואת 

השועל המעופף, ולהאזין לשירתן של ציפורים אוסטרליות מיוחדות.
בשטח הגן נמצא הגן – גו יורה מבוך צמחיה ענק עם דינוזאורים ענקיים.

לפרטים: 04-6488060

50% הנחה 

על כרטיס הכניסה 

בסוף השבוע 6-8.12 

גן לאומי גן השלושה
גן השלושה – הסחנה הוא גן יפהפה עטור מדשאות רחבות ידיים, 
המשתרע משני צידי נחל עמל. בריכות השחייה הטבעיות מקבלות את 
מי המעיין הנובעים בטמפרטורה קבועה של 28 מעלות, ומאפשרות 

רחצה גם בחורף.
הגן הוכתר על ידי מגאזין טיימס כאחד המקומות 

היפים בעולם!
עוד בתחום הגן, טחנת קמח עתיקה, מוזיאון 

לארכיאולוגיה ואתר 'חומה ומגדל' המשחזר את 
הקמת יישובי 'חומה ומגדל' וכולל מיצג אינטקאקטיבי חדש -

"העליה אל הקרקע".
לפרטים: 04-6661960

כניסה חינם ! 

ביום האירוע
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קפה בשדה - שדה אליהו 
בית קפה קטן.

קפה אורגני ואוכל חלבי פשוט וטרי מתוצרת מקומית.
כשר

לפרטים והזמנות: 04-609696986

רוזליה – בית שאן 
קפה, אוכל ופטיסרי.

מקום מיוחד לאנשים שמחפשים 
מקום מיוחד לבלות בו. כשר

לפרטים והזמנות: 04-6453366

גרג - בית שאן 
קפה גרג בית שאן מציע ללקוחותיו תפריט הכולל מגוון רחב של מנות 
- ארוחת הבוקר העשירה והמפורסמת של רשת גרג, מבחר סוגי קפה, 

קינוחים מפנקים, תפריט טבעוני ועוד. כשר
לפרטים: 04-6060260

אוכלים ברון - מסעדה ביתית
בתאום והזמנה מראש בלבד, 

ניתן לקחת ארוחות הביתה או לחדרי האירוח (לא בשבת) 
שרה 052-8344376

ארטישוק -
אוכל אמיתי מהשדה

מסעדה - חנות טבע – מעדניה
בתפריט המסעדה מנות בריאות 

ממוצרים איכותיים וטריים.
בחנות מוצרים אורגניים איכותיים 

ישירות מהחקלאים. 
כתובת: צומת מעלה גלבוע - תחנת 

דלק סונול.
לפרטים: 04-9938895

קפה-קפה - שדי תרומות 
כשר למהדרין

לפרטים: 04-6584648 

החוויה הכורדית – ירדנה 
מסעדה אוטנטית המגישה אוכל כורדי מסורתי. כשר (בהזמנה מראש 

בלבד)
לפרטים: 050-4017796

מנת פסטה ב-50%

בקניית ארוחה מהתפריט

ביום חמישי 
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1+1 על מיץ סחוט טרי 

(תפוזים, רימונים, גזר) 

(עד גמר המלאי)

1+1 חטיפי בריאות 

נאות סמדר 

(עד גמר המלאי)

ב-6.12  - 18:00 - 21:00

10% הנחה 

לארוחה מהתפריט

כל ההטבות המצויינות הן למשתתפי 
המירוץ ולמשפחותיהם.



להתראות בשנה הבאה

אליפות ישראל
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