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לטייל בעמק יזרעאל עם רון בלב ושירון ביד
"..טל מלמטה ולבנה מעל ,מבית אלפא עד נהלל"..

נתן אלתרמן.

יציאה  07:30ממתחם תע"א
הצוות המקצועי של אופק תיירות מזמין אותכם לטיול מוזיקלי בעמק יזרעאל ,מורשת ההתיישבות בארץ ישראל בעת
החדשה .נטייל בנופים ,נספר את סיפורי המקרא הקשורים בהיסטוריה של העמק .נשיר ביחד את שירי העמק בליווי
המוזיקאי עוזי רוזנבלט עם אקורדיון .הצוות יחלק שירונים כדי שכולם יוכלו להשתתף בשירה.

נצא מוקדם בבוקר באוטובוס המפואר שלנו ,נהוג בידי נהגי החברה ובהדרכה של טובי המדריכים.
אחרי ארוחת בוקר עצמאית בקניון יוקנעם נשים פעמינו לנחל השופט .מי היה השופט יספר לנו המדריך .לשיר נשיר
ביחד עם עוזי רוזנבלט .נשיר את שירי נתן יהונתן שבמקומות אלו קיבל השראה לשיריו .כאן למרגלות ההר נוכל
לראות את ההרדוף ,את התאנה ,את קנה הסוף מהם הכין לו עפיפון וגם את הערבה הבוכייה.
נמשיך לעבר קיבוץ משמר העמק .נעמוד בצל העלון העתיק .נספר את סיפורו של הקיבוץ ונשיר ביחד את שירו של ע.
הילל ואת השיר המיתולוגי שכתב אביו (מעל המגדל סביב אשקיפה).
מכאן אנו בדרכנו לגלבוע .נעצור בתל יזרעאל ,כאן בנה לו המלך עומרי את ארמון החורף שלו ,כאן התרחשה פרשת
איזבל ונבות היזרעאלי ,כאן הוצאה איזבל להורג ע"י המלך יהוא .אנחנו נשיר כאן את שירו של עקיבא נוף על מר גורלה
ונדבר על מה שייכת פנינה רוזנבלום לנושא .נצא להליכה רגועה ומתונה לכיוון עין יזרעאל .נתרשם מהנוף ,נדבר על
הפריחה העונתית .כאן ימתין לנו האוטובוס שלנו שיסיע אותנו לארוחת צהרים בשרית כשרה בקיבוץ ניר דוד .לאחר
הארוחה נצא לסיור קצר על גדות נחל האסי .הנחל חוצה את הקיבוץ ומנקז את מי הסחנה.

מכאן נצא לכיוון גבעת שימרון .נערוך תצפית על העמק ונבקר בבית הקברות של
נהלל ,מושב העובדים הראשון בעמק .זה המקום לשיר שירי חלוצים .נבקר את קברי
הוריו של משה דיין ,נבקר את קבר אחותו אביבה גפן ונשיר שיר משירי יונתן גפן.
נשיר את שירה של נעמי שמר "אנחנו שנינו מאותו הכפר" ליד קברם .נבקר
בקברם של אילן רמון האסטרונאוט ובנו אסף שנהרג בתאונת אימונים .נשיר
לזכרם את השיר " זמר נוגה" ,שירה של רחל המשוררת שהושמע במעבורת
החלל לבקשתו של אילן .נרד ברגל לחורשת השיטה המלבינה.
במידה ונשארה לכם אנרגיה והזמן מאפשר ,נסיים את היום בשירה וריקוד "על
גבעות שייך הבריק" לפי שירו של אלכסנדר פן.
אופק תיירות והפקת אירועים מקבוצת לשד צנובר
טל , 09-7663331 .פקסofek_metaylim@013net.net ,09-7663332 .
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תוכנית הסיור:
נצא לדרך בשעת בוקר מוקדמת ,נעצור לארוחת בוקר עצמאית ביוקנעם ,נערוך טיול רגלי בנחל
שופט ,נבקר במשמר העמק ,נערוף טיול רגלי מתל יזרעאל לעין יזרעאל .נגיש לכם ארוחת צהרים
בניר דוד ונבקר על גדות האסי .ניסע לגבעת שמרון ,נבקר בבית הקברות של נהלל ונסיים בשייח
אבריק .נגיע לתל אביב בשעה .1830
המחיר  ₪ 140לגמלאי  ₪ 190לבת זוג  205לאורח
הרישום אצל המזכירות בארגון באמצעות טל ,פקס ,מייל כפי שרשום
בגמלאון בדף ועדת טיולים ונופשונים
פרטים אצל גל משה רכז טיולי יום נייד 050-3654249
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