ביקור קבוצות בבית גבריאל
. כמרכז תרבות וחברה לחופה של הכנרת1993 בית גבריאל בכנרת הוקם בשנת
. ראש המועצה האזורית עמק הירדן דאז, וזאת בעזרתו הנמרצת של זאב (ולוולה) שור,את הבית הקימה הגב' גיטה שרובר ז"ל לזכר בנה גבריאל
 שני אולמות קולנוע מקרינים סרטי בכורה. מחול ומוסיקה, תיאטרון:בבית מתקיימים מופעי אמנות ותרבות מכל מגוון אמנויות הבמה
 גלריות בהן מופקות תערוכות מתחלפות של3  בית גבריאל מתפעל. סרטי ילדים ועוד, מתח, קומדיות, דרמות:וסרטים מכל הז'אנרים
.אמנים מהשורה הראשונה ואמנים בראשית דרכם
. אמפי דשא וטיילת לחופה של הכנרת, מדשאות נרחבות, מסעדה, גינות בחצרות פנימיים, גלריות,בבית אולם קולנוע ואולם תיאטרון
 התקיים בו אשרור חוזה השלום עם ירדן ע"י ראש הממשלה דאז יצחק רבין והמלך1994 "חדר השלום" הפך למיני מוזיאון לאחר שבשנת
. זכרונם לברכה,חוסיין
:להלן מחירון לביקורים וסיורים בבית גבריאל באגפיו השונים
. ש"ח150.-.....................................: המחיר הקבוצתי-  ללא הדרכה, לביקור עצמאי-  איש20 לקבוצות מעל
. ש"ח200.-.............: המחיר הקבוצתי-  ביקור וכניסה לחדר השלום עם הדרכה-  איש20 לקבוצות מעל
)(המחירים כוללים מע"מ

. שבת וחגים, שישי, ראשון:לא יתקיימו סיורים בימים

. לפנה"צ11.30 לסיורים פרטיים (רק בימי שלישי) יש צורך להזמין בטלפון או בפקס עד שעה
04-6751187 : פקס.04-6751175 :לביקור קבוצות יש לתאם מראש בטלפון של מזכירות בית גבריאל
14.00  עד09.00 ה' בין השעות-'הסיורים המודרכים יתקיימו בימים ב
.הנהלת הבית

Group Visits in Beit Gabriel
Beit Gabriel was founded in 1993 as a cultural and community center on the shore of the Sea of Galilee.
The house was built by the late Ms. Gita Sherover in memory of her late son Gabriel, with the intensive assistance of the
then chairman of the Jordan Valley council, Ze'ev (Velvale') Shur.
Beit Gabriel hosts a variety of performing art events: theater, dance and music. Two movie theatres screen films of all
genres: dramas, comedies, suspense, children movies and others. There are three art galleries, which present changing
exhibitions of first class artists as well as artists in their first steps.There is a theater hall and a movie hall, galleries,
gardens in inner courts, restaurant, grass amphitheater, broad lawns and promenade on the Sea of Galilee shore.
"The Peace Chamber" has become a mini-museum ever since the peace accord with Jordan was signed there by the late
prime minister Ytzhak Rabin and King Hussein.
Rates for visits and tours in Beit Gabriel at its various wings:
Groups above 20p- an independent unguided visit – group rate:......................................................................150.- NIS.
Groups above 20p – a visit and entrance to "the Peace chamber" with guidance - group rate:................... 200.- NIS.

Tours are not available on Sunday, Friday, Saturday and holidays
Private tours (on Tuesday only) must be prearranged by phone or fax until 11:30 AM
For group visits please prearrange by calling Beit Gabriel: 04-6751175. fax: 04-6751187.
Guided tours are conducted on Mon-Thu between 09:00- 14:00
The management.

