
ביום בבקעת ירדן משקים עסקים ובתים פתוחים 

  15.10.19שלישי חול המועד סוכות  

 

מושב נתיב מרכז מבקרים של משק אורן ובית הבד להפקת שמן ארגן  .1

 הגדוד

ביום הפתוח בכל שעה עגולה יוקרן סרטון הכולל הצצה לחיי משפחת חקלאים 

הידוע בסגולותיו המיוחדות  על שמן הארגן בבקעת הירדן, ינתנו הסברים

 לבריאות ולטיפוח הגוף 

 ניתן לרכוש במקום מתוצרת המשק.

הסברים נוספים   054-2326116יש לתאם הגעה מראש בטלפון 

 :  www.arganoil.co.ilבאתר

 אתי קראווני, מושב נתיב הגדוד .2

 לפיסול ידני בחצר הבית.אתי בעלת סטודיו 

מארחת לקפה, עוגה, עוגיות ביתיות ונשנושים )פיצוחי הבקעה(, מספרת את 

 סיפרה האישי מחזון ועד הקמת הסטודיו.

 ₪  20עלות למשתתף 

 בסטודיו תתבצע מכירה מיצירותיה של אתי.

 050-6861923אתי 

 "הקול לטובה", טובה כהן, נתיב הגדוד .3

וה תהליכי ריפוי אנרגטי, ריגשי ותודעתי בשילוב טובה, מטפלת הוליסטית מלו

 צלילים מרפאים במודל היזכרות.

 מוזמנים באהבה למפגש ריפוי מרתק בנושא תדרי קול וקערות קריסטל, 

הכרות באמצעות קלפים, סרטון בנושא המים בגופנו, הקשר לתדרים, סשן 

 דמיון מודרך וריפוי בקול.

 מנדלות לילדיםבמהלך הסדנא תתקיים פעילות צביעת 

  12.00ובשעה   10.00בשעה  15.10.19ב  

 למבוגר₪  20עלות 

 .לילד₪  15

 052-4516795טובה כהן, 

http://www.arganoil.co.il/


 מבואות יריחו"אורחן המעין",  .4

 מתחם תיירות ייחודי באווירה טבעית כפרית.

תתקיים שיחה בנושא תזונה וחיים טבעיים ובריאים  15.10.19ביום הפתוח ב 

 הביקור ללא עלות על פי היהדות.

 .17:00 -ו    09:00בשעות  

 במקום תהיה סוכה,

 ₪ . 100קיימת אופציה ללינה בחאן בעלות של 

 במתחם, עמדת טאבון לפיתות ומנגל לרשות המבקרים.

 052-2666544מורדכי הנדיב, 

 

 "המזנון של סילבי", צומת תומר .5

 , בתפריט קוסקוס ביתי חם וטעים. מוזמנים למזנון של סילבי

 ₪ 40מנה בשרית: 

 ₪ 35מנה צמחונית : 

 052-3570339סילבי, 

 "תמרים בתומר", צומת תומר .6

גן עדן לאוהבי התמרים, מכירת תמרים במחירים נוחים ובאיכות מעולה, 

המתארחים בחנות יתכבדו בתמרים הנפלאים של בקעת הירדן,המבקרים 

 מודה לחנות.מוזמנים להתארח בסוכה הצ

 .052-2071809תמרים בתומר, 

 "בסלון", מפגש הבקעה .7

 חנות מתנות, מארזי חג, אקססוריז, מתנות לילדים ועוד...

 ₪ . 100תוכלו להנות מהטבה בכל קנייה מעל  15/10/19ביום הפתוח ב 

 .08:30-19:00החנות תהיה פתוחה בין השעות 

 .054-6707890אורן 

 "קפה קפה", מפגש הבקעה .8

 חות חלביות, ארוחות בוקר, צהריים וערב.ארו

 לרשות המתארחים סוכה במתחם.



 ממחיר תפריט. 10%תוכלו להנות מהנחה של  15/10/19ביום הפתוח ב 

 .9400808-02קפה קפה 

 פאני רפאל, אוכל ביתי, מושב מכורה .9

בבית של פאני במושב מכורה, ארוחה ביתית מפנקת, מרק קובה, עלי גפן 

 ועוד... בנוסף, למעוניינים יש אפשרות לרכוש מהמטעמים. ממולאים וקוסקוס

 הארוחה בהזמנה מראש.

 050-7272704פאני רפאל, 

 , מושב ארגמןמשק טסלר מחלבה ודיר עיזים .10

 חלום על מחלבה שהתחיל משתי עיזים, מייצר מגוון גבינות עיזים. 

ינות אבי אחראי על הטיפול בעדר והחליבה, פרידה מגבנת את החלב הטרי לגב

חלב גבינות. ניתן לרכוש במקום שמרים, כשר למהדרין.ת ללא חומרים מטבעיו

 טרי ויוגורט טבעי.

 בשבוע של סוכות יש אפשרות לסדנאות, יש סוכה במקום.

 050-5347599טלפון לתאום 

 מחולה מושב ,מרפדית סבן .11

חנות לתצוגה סגנונות,  שיפוץ וריפוד רהיטים בקו אומנותי במגווןמרפדיה ל

ומכירה ממיטב היצירות הייחודיות, תיקים, פופים, מזרני פעילות, קוביות 

 הגבהה, מפות, מטפחות, כריות נוי, מיטות ילדים, כסאות, הדומים וכורסאות.

 חול המועד סוכות נשמח לארח אתכםב

  052-7822322 –רוני 

 052-4719749אברהם 

 

 מרכז מבקרים "שקמח", ישוב משכיות .12

 .מהגרגיר ועד לשקית בפס הייצור,סיורים מודרכים 

 .קרים, ושירותים ספסלים, מיםבמתחם סוכה, דשא,  הכנת פיתות על סאג.

 17:30, 16:30, 15:30הסיורים יתקיימו בשעות 

 הכניסה מותנת  ברישום מראש.

 למשפחה.₪  70למבוגר, עד ₪  20לילד, ₪  15עלות למשתתף : 

 055-6876949שקמח 



 . 13 Sundel  בוטיק לייצור וודקה, מושב ארגמןיקב 

ייצור וודקה עילית מתמרים, תהליך הייצור מהתסיסה ועד לזיקוק תוך הקפדה 

 ודיוק מירביים.

ילדים ללא תשלום. לרוכשים ₪,  10סיור, הסבר וטעימות, עלות למשתתף 

 מתוצרת היקב הסיור ללא עלות.

 18.00 – 10.00פתוח בין השעות 15/10/10ב 

 029942656    0527982585מורזייב  אירינה 

  Livingoodמשק  .14
 

 58*בצומת ארגמן פניה מזרחה לגדר המערכת לשער 
נמצא על גדות נהר הירדן אזור מיוחד בבקעה פותח את שעריו בשמחה המשק  

הסיור כולל תצפית על גאון הירדן הסבר על גידול תמרים בדגש על  .למבקרים
  .גידול אורגני

 .)תמרים, סילאן, זיתים( המשקניתן לרכוש מתוצרת  עלותהביקור ללא 
 9:00-10:30סיור ראשון 

  11:00-12:30סיור שני 
  נגיש לבעלי מוגבלויות, ניתן לעשות פיקניק במקום

 054-3231057אייל  לתיאום
 

לתרבות, יצירה ובוטיק יד שניה, ברוש  מתחםאלינועם שלג, "רשל"  .15
 הבקעה

לואדי יפיפה לסדנת אריגה, מלאכה עתיקה צבעונית מוזמנים לסוכה הצופה 
 ויפה.

 17:00-20:00ומעלה, בין השעות  5מתאים לגלאי 
 במקום בוטיק יד שניה.

 052-6070544אלינועם שלג, 
 

 מירב ברדה, סטודיו לקרמיקה וקדרות, ישוב רותם .16
 ביקור בסטודיו וסדנא לצביעת כלים בה כל משתתף יצבע כלי ע"פי בחירתו.

 )תלוי בבחירת הכלי(.₪  60-70הסדנא עלות 
 במקום, כלים בעבודת יד למכירה.

 16:00-19:00ו תתקיים בין השעות הפעילות בסטודי 15/10/19ביום הפתוח ב 
 054-8117633מירב 

 
 ליאת ועופר בשן, ישוב רותם .17

בבית בסוכה  17:00תתקיים סדנא לזוגות בשעה  15/10/19ביום הפתוח ב 
 עופר בשן. בהנחייתמשפחת בשן, 

 ההשתתפות הינה ללא עלות.
 052-3651354 ועופר בשן ליאת

 



 .גן הבמבוקים בכניסה לישוב רותם .18

 הדגמה של גילוף בבמבוק.מיני במבוק שונים 23גן קסום ובו  

 שח למשתתף 10 -ירי בחץ וקשת מבמבוק 

 .אוכל כשר בסוכה כשרה -ושתיה   דוכן אוכל

 הלילהועד  17:00הגן פתוח לאורחים מ

 052-2739955גיא אשואל, 

 "שירים שכתבתי בשקט" מיטל אשר נא אור, בישוב רותם .19

מופע מוסיקלי אינטימי, מרגש ומשתף, הרכב אתני עשיר בסיום היום הפתוח, 

 וסוחף.עיבוד והפקה מוסיקלית עמיר לב.

 20:00המופע יתקיים בגן הבמבוקים ברותם בשעה 

 ₪ 25עלות הכרטיס 

 052-3679448מיטל 

 

 

 

 


