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על העמותות

ברוכים הבאים לגליל המערבי – שמש ,הרים וים.

הגעתם למרחב המציע ים כחול ,חופי ים זהובים מחד והרים ירוקים וחורש טבעי
מנגד ,הגעתם אלינו לגליל המערבי!
מיד עם הגיעכם ,אנחנו יוצאים במסע אל עבר היסטוריה מפוארת שנבנתה שכבה על
שכבה לצד תרבות עשירה ומגוונת שגורמת לנו שוב ושוב לחזור אל המקום.
בחוברת זו ריכזנו עבורכם חבילות חד יומיות ועד  4לילות ,חלקן מותאמות קהל יעד
אך חשוב לנו להדגיש כי אלו המלצות בלבד ,וכי ניתן לערבב בין המקומות לביקור.
נשמח לעמוד לרשותכם ולבנות אתכם ימים ייחודיים לכם!
נשמח לארח אתכם בגליל המערבי
מיכל שילוח גל-נור – מנכ״לית
זמן גליל מערבי – עמותה לקידום התיירות

ענת גליק – מנהלת שיווק
עמותת התיירות גליל מערבי

על העמותות:

עמותת התיירות גליל מערבי

זמן גליל מערבי – עמותה לקידום התיירות

עמותה ציבורית ,המייצגת את תיירני מרחב הגליל
המייצגים מקומות לינה ,אטרקציות כגון עוגני
התיירות באזור אולמות האבירים בעכו העתיקה,
אתר התיירות ראש הנקרה ואגם המונפורט
במעלות ,מסעדות ,פעילויות תרבות מופעים,
פסטיבלים ,אומנות ועוד.
בעמותת תיירות גליל מערבי חברות הרשויות
עיריית עכו ,מועצה אזורית מטה אשר ומועצה
אזורית מעלה יוסף וכן מעל מאה עסקי תיירות
פרטיים במרחב.
העמותה פועלת מזה שנים רבות לקדם את
המרחב המשתרע בין ההר לים בפעילויות של
סיורי מובילי דעת קהל ,קידום ויח"צ אזורי.

עמותה פרטית שצמחה מהשטח בקיץ  2012והוקמה
ע"י תיירנים במרחב במטרה לקדם את התיירות
על בסיס שיתוף פעולה .רב תיירני העמותה הנם
עסקים קטנים ומשפחתיים ,או עסקים המהווים
מקור פרנסה לאנשים עם מוגבלות ופונים לתיירות
וקיבוצים שפיתחו תיירות .מטרת העמותה לייצר
תוכן מגוון ומעניין שימשוך את קבוצות ותיירים לחבל
ארץ יפהפה זה בין ההר לים.
העמותה מנהלת מרכז מידע לגליל המערבי בעכו
העתיקה ,בבעלות  JNFארה"ב הפתוח  7ימים בשבוע
ונותן מענה לתיירים מהארץ ומהעולם ,במטרה להפוך
את עכו לשער לגליל המערבי.

צוות העמותה מברך את הבאים לאזורינו בברכת
חופשה מהחלומות שמש ,הרים וים.

צוות זמן גליל מערבי מזמין אתכם לטעום ,לחוות
ולגלות!
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חבילות חד יומיות

בעקבות אבירי הגליל
| הגעה לעכו העתיקה – למרכז המבקרים בממלכת האבירים
09:00
 | 09:00-9:15צפייה בסרט קצר ( 8דקות) על עכו
 | 09:15-12:00סיור מלווה באתרים במדריך אלקטרוני

תחנה מס'  : 1ביקור במצודה הצלבנית ,מצודת
הרובע ההוספיטלרי (אולמות האבירים) אחת המצודות
הגדולות שנתגלו בעולם.
תחנה מס' : 2ביקור ברחוב האומנים באולמות
האבירים ,יצירות של אומנות עתיקה והתנסות
במשחקים של ימי הביניים.

תחנה מס'  : 3ביקור בחמאם התורכי המחודש –
חוויית סיפורו של הבלן האחרון .חוויה במולטי מדיה
הממחישה את עבודת החמאם מבעד לעיניו של הבלן
ומתארת את ההיסטוריה העות'מאנית של העיר עכו.
תחנה מס' : 4סיור במנהרת הטמפלרים – מסלול
תת קרקעי החוצה את עכו ממזרח למערב ,הליכה על
משטח עץ כאשר מים זורמים מתחת וחוויה במולטי
מדיה לאורך כל המסלול.

 | 12:00-12:45סיור בשוק המזרחי הצבעוני

והמרהיב | שוק תבלינים ,דגים ,מתנות ועוד הרבה
דברים יפים ומעניינים.

 | 12:45-14:00ארוחת צהריים |

רשימת המסעדות
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לבחירה מתוך
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 | 14:30-16:30הגעה למבצר יחיעם | קיבוץ יחיעם

הפעילות מותאמת לעד 120
משתתפים בסבב אחד • מתאים
מאוד לארגונים ,קבוצות וחברות
ומשפחות שמגיעות יחדיו • קיים
מינימום לחיוב של  15משתתפים
• הפעילות מתקיימת בכל תנאי
מזג האויר • משך זמן החוויה כולה
שעתיים ורבע • הפעילות מותאמת
גם לשפה האנגלית במידת הצורך •
הפעילות מונגשת – נגיש לכיסאות
גלגלים ועגלות ילדים.

 60דקות של משחק הרפתקה
מותח ומאתגר

במבצר יחיעם שוכנת הרוח של
דאהר אל עומר ,שליט הגליל
מהמאה ה 81-אשר נרצח באכזריות
בידי שומריו .כשנכנסתם למבצר
הערתם את הרוח וכעת היא מונעת
מכם את היציאה .על מנת לברוח עליכם לפתור סדרה של חידות מסתוריות תוך שיתוף פעולה וחשיבה
יצירתית 60 .דקות של משחק הרפתקה מותח ומאתגר שמטרתו בריחה מהמבצר תוך פתרון חידות
מקוריות ושיתוף פעולה יצירתי שלכם.
המשחק | החידות מאתגרות ודורשות חשיבה יצירתית ושיתוף פעולה קבוצתי.
כל חברי הקבוצה משתתפים ונחוצים להצלחת המשימה ולהצלחת הקבוצה כולה.
במהלך המשחק שימוש בטכנולוגיה וגדג'טים חדשניים שטרם ראיתם.
מדריך צמוד לכל צוות במשחק כדי לשמור על בטיחותכם ולהבטיח שכולם נהנים.
קצת היסטוריה | סיור מעשיר ומהנה בכותלי המבצר
מרימים לחיים | סיום מתוק במבצר  -גלידות ,פירות ,יין אדום ,יין לבן ,קאווה ושוקולדים איכותיים.
כל הפינוקים מוגשים בצורה עשירה ובכמות מפנקת וחופשית.

 | 17:00-18:00הגעה לחצר בירה מלכה | קיבוץ יחיעם

הסיפור של מבשלת מלכה החל בשנת  2006מתוך אהבה לטבע ורצון לקדם את תרבות הבירה בארץ.
אסף לביא ,שהיה בעליהם של שני פאבים בתל אביב ,עזב את העיר הגדולה לטובת הישוב האלטרנטיבי
כליל והחל לבשל בירה בכמויות קטנות .הבירות הראשונות ,עברו סדרת טעימות אצל אנשי מקצוע
מתחום הקולינריה .בשנת  2010נפתחה בסמוך למבשלה בקיבוץ יחיעם ,חצר בירה מלכה ,החצר
ממוקמת בסמוך למבצר יחיעם
וגובלת בחורש טבעי הצופה על
ואדי יחיעם ומפרץ חיפה .בסופי
השבוע ניתן להנות במקום משלל
סוגי בירה מלכה מהחבית ,לצד
נשנושים וארוחה קלה .בימי חמישי
יש לפעמים הופעות חיות בשקיעה,
כדאי להתעדכן במקום.
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חבילות חד יומיות

לטייל בעכו עיר האפנדים
אין עוד מקום בארץ כמו עכו העתיקה – סמטאות העיר העתיקה ,השוק הטורקי ,הנמל,
הגנים והאוכל המושלם ,מי שהוכרזה כאתר לשימור מורשת תרבות עולמית ,כל זה הופך
את העיר הצפונית ליעד שאתם חייבים לבקר בו.
הטיול הקלאסי

 | 09:00הגעה לעכו העתיקה – למרכז המבקרים בממלכת
האבירים
 | 09:00-9:15צפייה בסרט קצר ( 8דקות) על עכו
 | 09:15-12:00סיור מלווה באתרים במדריך אלקטרוני
תחנה מס'  : 1ביקור במצודה הצלבנית ,מצודת הרובע ההוספיטלרי
(אולמות האבירים) אחת המצודות הגדולות שנתגלו בעולם.
תחנה מס'  : 2ביקור ברחוב האומנים באולמות האבירים | יצירות
של אומנות עתיקה והתנסות במשחקים של ימי הביניים.
תחנה מס'  :3ביקור בחמאם התורכי המחודש | חוויית סיפורו של הבלן האחרון .חוויה במולטי מדיה
הממחישה את עבודת החמאם מבעד לעיניו של הבלן ומתארת את ההיסטוריה העות'מאנית של העיר
עכו.
תחנה מס'  : 4ביקור במוזיאון עוקשי | מוזיאון לאמנות מודרנית ע"ש אבשלום עוקשי.
תחנה מס'  : 5ביקור בבית כנסת הרמח"ל שסיים זה עתה שיפוץ ורוהט מחדש (בית כנסת קטן עתיק
בעיר העתיקה).
תחנה מס'  :6סיור במנהרת הטמפלרים | מסלול תת קרקעי החוצה את עכו ממזרח למערב ,הליכה על
משטח עץ כאשר מים זורמים מתחת וחוויה במולטי מדיה לאורך כל המסלול.
תחנה מס'  : 7עכו העתיקה  -מרכז מידע  JNFארה"ב | מרכז מידע לתיירות בעכו העתיקה :ממש בכניסה
לשוק המפורסם ,בבניין בן למעלה מ 100-שנה ,הקימה  - JNFארה"ב מרכז מידע תיירותי חדש ,המספק
למבקרים בו מידע על כל אפשרויות הטיול ,הבילוי ,הלינה וכו' בגליל המערבי .במבנה גלריית מרחב
המציגה תערוכות מתחלפות של אמנים מרחבי הגליל .המרכז ממוקם בכניסה לשוק ,ברח' סאלאח א-דין.
 | 12:00-12.45סיור בשוק המזרחי הצבעוני והמרהיב | שוק של תבלינים ,דגים ,פירות וירקות ,מתוקים,
פלאפל ,חומוס ועוד הרבה דברים יפים ומעניינים.
 | 14:00-13:00ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

 | 14:00-15:00מוזיאון אוצרות בחומה | מציע מסע נוסטלגי
שמתחיל לפני כמאתיים שנה ונגמר בנבכי הבוידעם .המבנה
ההיסטורי בו הוא שוכן נמצא בלב החומה המזרחית של עכו
העתיקה ,הוא נבנה לפני כ 200-שנה כבסיס צבאי לחיילי המשמר
העותומאנית ,שם מתחיל המסע שלנו ,דרך אלפי המוצגים
במוזיאון אנו מתעדים את התרבות החומרית הגלילית משלהי
המאה ה 19-ועד קום המדינה .הרהיטים ,הבגדים ,כלי האיפור
המטבח ממחישים את רקמת החיים בעיר כאשר דו קיום היה
בפועל ולא בסלוגן .נסיים את המסע בבוידעם ,שם מוצגים משחקי הילדות ,הספרים והאוספים משנות
ה 50-של המאה ה.20-
 | 15:30- - 16:30שייט מחיפה לעכו | הגעה אל רציף בחיפה
לשייט מחיפה לעכו .חוויה מיוחדת בה נהנים מנופם המרהיב
של הערים דרך הים .הספינה לעכו יוצאת מנמל חיפה שער 5
הכניסה מרחוב העצמאות ליד תחנת הרכבת השמונה ומגיעה
למרינה בעכו למזח התיירות טרמינל חדש.
לוח זמני ההפלגות כפוף לשינויים על פי תנאי מזג האוויר ומצב הים/ט.ל.ח.
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חבילות חד יומיות

לטייל בעכו
קולינריה ,אומנות וגלריות עכשוויות

אין עוד מקום בארץ כמו עכו העתיקה – שוק ססגוני ,אוכל מאלף ,אומנים ערבים ויהודים
שפתחו גלריות ברחבי העיר העתיקה.
הטיול הקולינרי בשילוב אמנות וגלריות מתחדשות

 | 09:00הגעה לגליל המערבי – למרכז מידע  JNFארה"ב
מרכז מידע לתיירות בעכו העתיקה :בבניין בן למעלה
מ 100-שנה ,הקימה  - JNFארה"ב מרכז מידע תיירותי חדש,
המספק למבקרים בו מידע על כל אפשרויות הטיול ,הבילוי,
הלינה וכו' בגליל המערבי .במבנה גלריית מרחב המציגה
תערוכות מתחלפות של אומנים מרחבי הגליל .המרכז
ממוקם בכניסה לשוק ,ברח' סאלאח א-דין( .המרכז פועל 7
ימים בשבוע).
 | 09:30צעידה קלילה בסמטאות עכו המתעוררת
עד למגדלור ,למפגש עם נורית פורן ,כוהנת הסיורים
הקולינריים בגליל המערבי.
 | 10:00-13:00סיור קולינרי | שלוש שעות של אושר עכואי שישמח
את הבטן והלב .לאחר שנלגום ליקר פרי העונה ,נחל במסע קולינרי בין
סמטאות העיר העתיקה .נטעם גרגירי חומוס חמים עם בהרט קינמוני ,נהנה
ממרק עדשים בביתה של בשלנית לצד תבשילים מפנקים נוספים ,נתחמם
ליד תנור בן  500שנה ונשתה סחלב חם בתוך השוק הצבעוני של עכו כולל
כנאפה חמה וצ'אי מתובל .בואו רעבים!
 | 13:00-14:00ביקור בגלריית ארט | 192קואופרטיב של  10נשים,
אמניות מהגליל שחברו יחדיו להציג עבודותיהן .כל אחת ועולמה האמנותי.
השלם גדול מסך חלקיו .כל יום אמנית אחרת מקבלת את הקהל ,ומציגה
את כולן .מחרס ועד תכשיטים מנייר ממוחזר.
 | 14:00-14:30ביקור עם משמעות | בגלריה הצמודה תמצאו את הצורפים
מירן שביט וניסים בן אדיבה ,חברים שיוצרים בכסף ובמטבעות ישנים.
 | 15:00-16:00מוזיאון אוצרות בחומה | מציע מסע נוסטלגי שמתחיל
לפני כמאתיים שנה ונגמר בנבכי הבוידעם .המבנה ההיסטורי בו הוא שוכן נמצא בלב החומה המזרחית
של עכו עתיקה .הוא נבנה לפני כ 200-שנה כבסיס צבאי לחיילי המשמר העותומאנית ,שם מתחיל
המסע שלנו ,דרך אלפי המוצגים במוזיאון אנו מתעדים את התרבות החומרית הגלילית משלהי המאה
ה 19-ועד קום המדינה .הרהיטים ,הבגדים ,כלי האיפור המטבח ממחישים את רקמת החיים בעיר כאשר
דו קיום היה בפועל ולא בסלוגן .נסיים את המסע בבוידעם ,שם מוצגים משחקי הילדות ,הספרים
והאוספים משנות ה 50-של המאה ה.20-
 | 16:00גלריות לאמנות בבזאר הטורקי | מי אמר שאין קרית אומנים בעכו? הבזאר הטורקי מלא
במסעדות קטנות וגלריות לאמנות ישראלית .כל גלריה עם האמנות שלה .רחוב פסטורלי במיוחד.
ולסיום | קפה ומשהו מתוק במסעדת המשביע בבזאר הטורקי.
הצעה :שייט מחיפה לעכו ובחזרה | הגעה אל רציף בחיפה לשייט מחיפה
לעכו .חוויה מיוחדת בה נהנים מנופם המרהיב של הערים דרך הים.
הספינה לעכו יוצאת מנמל חיפה שער  5הכניסה מרחוב העצמאות ליד
תחנת הרכבת השמונה ומגיעה למרינה בעכו למזח התיירות טרמינל חדש
לוח זמני ההפלגות כפוף לשינויים על פי תנאי מזג האוויר ומצב הים/ט.ל.ח.
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טבע פראי
 | 09:30-11:30סיורי 'חקלאות ונקרות' | אתר תיירות ראש
הניקרה
סיורי 'חקלאות ונקרות' מציע למעוניינים כרטיס משולב לאתר
התיירות ראש הנקרה ולסיורים חקלאיים מודרכים ברכבים
חשמליים ידידותיים לסביבה בקיבוץ ראש הנקרה .הסיורים ייצאו
ברכבים חשמליים מקיבוץ ראש הנקרה וכוללים בין היתר גם ביקור
ברפת ובמשתלות ,במרכז לגידולי פירות אקזוטיים מיוחדים כולל
טעימות ,הליכה רגלית במטעי הבננות והאבוקדו כולל הסברים על
הזנים השונים ועוד בגמר הסיור הפסקה מתוקה בתושה בייקרי
– בית הקפה .לאחר הסיור תמשיכו באוטובוס שלכם אל אתר
התיירות ראש הנקרה לביקור באתר.
 | 12:00-13:30שייט סירות
טורנדו וסיור ימי מרתק לראש
הניקרה
נצא לחוויית שייט נדירה בסירות
טורנדו מהירות אל ראש הנקרה
והמצוק הגדול ,שם נוכל לראות
את תופעת הטבע המיוחדת הזו
מהצד של הים! את השייט הפסטורלי שלכל אורכו זוויות נוף – לא שגרתיות יעביר איש צוות מיומן
ואדיב ,בלב ליבה של שמורת הטבע הימית היפה והגדולה בישראל ,שמורת אכזיב וראש הנקרה .כחצי
שעה משך הפעילות לכל סבב.
 | 14:30-13:30ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

 | 15:00-16:00מוזיאון חומה ומגדל | קיבוץ חניתה
אתר מראשית ההתיישבות המציג את סיפור העלייה לחניתה כמבצע לאומי
במסגרת יישובי חומה ומגדל .המוזיאון נמצא בלב הקיבוץ בבית האבן שהיה
במקום ביום העלייה לקרקע .במוזיאון תצוגה של צילומים מקוריים ,מסמכים,
דגמים ,כלי נשק ,כלי עבודה וסרט על העלייה לחניתה ועל השנים הראשונות
בקיבוץ .באגף הארכיאולוגיה של המוזיאון מוצגים ממצאים מרתקים מתקופות
קדומות :שרידים של בזיליקה ביזנטית ,פסיפסים נדירים ,כלים רבים ושונים
ובהם כלי זכוכית ,חרס וקרמיקה ,תצוגת מטבעות מהמטבעה שהייתה בעיר צור
וכלי אבן של האדם הקדמון.
 | 16:00-17:00מזקקת יוליוס | קיבוץ חניתה
מזקקת יוליוס הוקמה בשנת  2008ע"י יובל (ג'וב) הר גיל .המזקקה נמצאת היום
בקיבוץ חניתה ,מול נוף משכר ,שם ג'וב מייצר תזקיקי אלכוהול המיוצרים במתקן
הזיקוק הגרמני מג'ין תחת המותג "עכו" ,תזקיקי ענבים
בסגנון או די וין ,שנאפס פירות מהגליל כגון מנדרינות,
תפוזים ואתרוגים .כל תהליכי הייצור הינם ידניים וטבעיים
לחלוטין ,משלב בחירת חומר הגלם החקלאי ועד הבקבוק
והאריזה .עקרונות ייצור אלה ,בשילוב עם מחזורי זיקוק
קטנים מביאים לכך שכל בקבוק יוליוס הוא יצירה חד
פעמית ,איכותית ונדירה מסוגה ,אשר נושאת מספר סידורי וחתימה אישית .כל
מוצרי יוליוס הנם כשרים .במקום ניתן לשמוע על תהליך היצירה ,לטעום ממגוון
המוצרים ולהשתכר מהטעם והנוף המרהיב.
5

ענת גליק | מנהלת שיווק עמותת התיירות גליל מערבי | bgalilmg@gmail.com | 054-5504202

חבילות חד יומיות

אקסטרים בגליל
 | 09:30-11:00אקסטרים | פארק אתגרי | עכו
המתחם האתגרי הגדול והמקצועי ביותר בישראל.
חווית אקסטרים לכל המשפחה .מפארק שעשועים
וקירות טיפוס לקטנטנים בעיצוב מדליק ועד ל"באנג'י
דרופ" ייחודי בארץ בגובה של  30מטר למחפשי אקשן
ואדרנלין.
פעילויות חדשות בפארק אקסטרים עכו לקבוצות
וארגונים:
 .1לייזר טאג בשילוב מתקני גובה
 .2אקסטרים סטורי  -פעילות גיבוש בשילוב סדנת
צילום בסמפרטפון.
 .3אקסטרים שיכורים  -פעילות גיבוש ולאחר מכן סדנת אלכוהול המשלבת הומור  +טעימות בשר.
 | 11:30-13:30מסלול טיול במבצר המונפורט
על צלעו של הר ,בלב חורש טבעי ירוק עד ,שוכן מבצר מונפורט ,מבצר צלבני
קסום בן  900שנה המשקיף אל נוף עוצר נשימה  -הרי הגליל המערבי וערוצו
המתפתל של נחל כזיב ,הזורם בכל ימות השנה .טיול במבצר הוא חוויה נפלאה
המשלבת טבע מרהיב לצד היסטוריה מרתקת ומעוררת דמיון.
תיאור המסלול :נקודת מוצא וסיום  -רחבת חניה בדרך למבצר מונפורט.
מרחבת החניה ליד מצפה הילה יורדים בדרך עפר מסומנת בצבע אדום.
חולפים על פני דרך לא מסומנת וכחצי קילומטר משם הדרך הופכת לשביל מסומן אדום .השביל פונה
שמאלה ולאחר כ 1.5-ק"מ מגיעים בו לחפיר המבצר ולכניסה למבצר .מבצר המונפורט ,׳ההר החזק׳,
בנוי בראש שלוחה תלולה שיורדת לנחל כזיב מדרום .השלוחה מתנשאת  180מ' מעל אפיק הנחל
ומוגנת משלושה כיוונים בערוצים עמוקים .הגישה הנוחה למבצר אפשרית רק ממזרח ,ועל כן במזרח
ניתקו אותו בוניו מהשלוחה בחפיר עמוק חצוב בסלע .המבצר היה שייך למסדר צלבני וסביבו נבנו חוות
וטחנות קמח ,שהיוו חלק מהמארג החקלאי באזור .השרידים הנראים בשטח כיום הם רק חלק קטן
מהמבצר וכוללים את החומה החיצונית ובה מגדלים .תוכלו לבקר במבצר ולדמיין כיצד חיו כאן הצלבנים
לפני מאות שנים וכמובן ליהנות מתצפית מרהיבה לעבר המדרונות מכוסי החורש של נחל כזיב.
איך להגיע :נוסעים בכביש צומת כברי-מעלות (כביש  )89ונכנסים לכפר מעיליא .עוקבים אחרי
השלטים למצפה הילה ,מרחק כ 2.5-ק"מ .לא פונים להילה אלא ממשיכים בדרך העפר (סימון אדום)
עוד כ 500-מ' ושם חונים.
 | 14:00ארוחת צהריים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

 | 15:00-16:30הגעה למשק חפר | מצפה אבירים
טיול עצמאי בתומקאר
בטבע עד המונפורט ובחזרה
 28ק״מ .את המחיר אתם
קובעים כשהטיול נגמר ,יש
מחירון כהמלצה ,נכון זה קצת
מוזר ...במשק חפר תוכלו
להנות מבקתות ,קמפינג ,יין
ועוד.
(יש צורך ברשיונות נהיגה לשימוש בתומקארים).
 | 17:00נסיעה לכפר תרשיחא וקינוח גלידה ב״בוזה״ ,בכיכר המרכזית של הכפר.
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הגליל רוקד
 | 09:30הגעה לגליל המערבי | גן הפסלים בקבוץ אילון
גן הפסלים וגלריית הבית של רות ומאירק'ה דוידזון
מציגים למטייל והמבקר עבודות פסיפס ייחודיות
המשולבות בחורש טבעי וגן פורח .הגן מכיל כ300-
עבודות של פסלי מוזאיקה ופסיפס ,מסיכות פסיפס,
פסלי טוטם ,דמויות אנושיות ובעלי חיים .העבודות
מפוזרות בין עצי אלון ,קטלבים ,אגוזים ועצי מחט ,והוא
מזכרת חיה ל 50-שנה של עבודה ויצירה יומיומיים.
הפסלים ,המסיכות ,התמונות ,הדמויות ,החיות והטוטמים
משתלבים יחד ליצירה אחת כוללת של אמנות פסיפס
מלאות צבע ,דמיון והומור.
 | 11:00מעלים את הקצב בכפר המחול הבינלאומי | קיבוץ געתון
כפר המחול הבינלאומי מזמין אתכם להעלות את הקצב ולרקוד את החיים !!!
פעילות חוויתית ומגבשת לקבוצות ,סדנאות קצב ,מופעים בהשתתפות הקהל
וסיורים מאחורי הקלעים .לאחר קבלת הפנים ,נערוך סיור קצר בו תפגשו
את הרקדנים מכל העולם ,תגלו את סיפורה של להקה מובילה המייצגת את
ישראל בעולם ואת סיפורה של יהודית ארנון ,מייסדת הלהקה ,אשר עברה
את אושוויץ ונדרה נדר שאם היא תשרוד היא תרקוד לנצח .כפר המחול כיום
הינו התגשמות חלומה .הביקור כולל :סיור מודרך בכפר המחול המספר את
סיפור המקום ,צפייה בחזרות ושיעורים של הלהקה ,מופע של להקת המחול
הקיבוצית ,מפגש עם הרקדנים ומנהל הלהקה ,ואם תרצו גם סדנאות עם רקדני
הלהקה ,מתאים לקהל גם ללא ניסיון.
 | 13:00שיכר הכפר (שיקויי געתון) | קיבוץ געתון
מרכז מבקרים לצד מפעל קטן לייצור שיקויים מפירות ומדבש .הביקור כולל הסבר על
תהליך הייצור ,צפייה בסרט וטעימות .ניתן לרכוש שיקויים במקום.
 | 14:00 - 15:00ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

 | 15:30פלא הטבע היפה בישראל נמצא ממש כאן – חוויה באתר ראש הנקרה !
ירידה ברכבל ,ביקור בנקרות הימיות וסיום בתערוכה היסטורית במנהרה המנדטורית
הצפונית וצפייה בחזיון אור קולי .להשלמת הביקור ניתן לשלב גם נהיגה על רכב
חשמלי או רכיבה על אופניים לאורך טיילת
החוף .הדרכה קולית Audio guide /בחמש
שפות שונות :עברית ,אנגלית ,רוסית,
צרפתית וספרדית .המבקרים יסיירו באתר
ויעברו  12תחנות שמע שונות בהן יקבלו
הדרכה קולית בהיבטי גיאולוגיה ,היסטוריה
וזואולוגיה של האתר וסביבתו.
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גלריות ואומנות
הגליל המערבי ידוע כבית חם לגלריות רבות ומוזיאונים ,המציעים שפע של תערוכות
חדשות ומסקרנות של אומנות מגוונת ומפתיעה.
 | 09:30-11:30סיור במוזיאון בית לוחמי
הגטאות | קיבוץ לוחמי הגטאות
המוזיאון מציע לכם חוויה ערכית יוצאת דופן:
את השם "בית לוחמי הגטאות" קצת קשה לנו
כיום להכיל .הוא שריד לתקופה אחרת ,בה היינו
פחות עסוקים בלעשות לביתנו” ויותר עסוקים
בלעשות לבית של כו-ל-נו" .את המוזאון תכננו
הניצולים ,מייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות ,עוד
לפני שהקימו את ביתם שלהם .ה”בית" ,הניצב
על גבעה בין עכו לנהריה ,כמגדלור ,מבקש
לעזור לנו למצוא את הדרך לשלב את התובנות
המורכבות של סיפור השואה בהוויה הלא
פשוטה שלנו ,ולהתמודד טוב יותר עם השאלות
התרבותיות ,החברתיות והמוסריות שהוא מעלה.
מופע עוצמתי "בואי אמא – שירים לעת ערש" " -בית הספר לרוח האדם" מוזיאון בית לוחמי הגטאות
מזמין אתכם לביקור בעקבות סיפורן של נשים יהודיות פורצות דרך .מופע" :בואי אמא  -שירים לעת
ערש" מופע תוכן ושירה המשתף את הקהל המבקר בגלגוליו של שיר הערש היהודי והמספר על הקשר
המיוחד בין האם היהודייה לבנה מאז הגולה ועד התקומה בארץ ישראל.
 | 11:45-12:45ביקור סיור  +הדרכה בגלריית ״הגלריה״ | קיבוץ לוחמי הגטאות
הגלריה קיימת ופעילה ברציפות משנת  .1983את הגלריה יזם והקים חבר הקיבוץ
אבי הורביץ ז״ל בתמיכתו ועידודו של משה קופפרמן ז״ל ,מתוך מטרה להוות עוד
נידבך ברובד התרבותי של הקיבוץ .במרוצת הזמן יצא שמה בקרב האמנים ושוחרי
האמנות בארץ .בגלריה מוצגות עבודות של אומנים מוכרים לצד עבודות של אומנים
בתחילת דרכם ,ומהווה מפגש מעניין בין מבקרים ממגזרים שונים .בנוסף מתקיימת
בה פעילויות חינוכית לתלמידים.
 | 14:00-13:00ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות
 | 14:30-15:45סיור והדרכה בגלריית אטליה שמי | קיבוץ כברי
יחיאל שמי ,זוכה פרס ישראל לפיסול ,מחשובי הפסלים בארץ .סביבת העבודה שלו וכן מורשתו
האומנותית נשמרים במקום זה ,שהפך לחלל גלריה מדהים ביופיו ,מוקף גן פסלים רחב ידיים מעשה ידיו.
 | 16:00-17:00סיור והדרכה בגלרייה השיתופית יהודית/ערבית | קיבוץ כברי
הגלריה משמשת כגלריה שיתופית יהודית/ערבית
בגליל .בגלריה שותפים כ 13-אמנים מכל רחבי
הגליל ובה מוצגים מגוון רחב של עבודות ותערוכות
מתחלפות.
המלצה :לארוחת צהרים או
לקפה וקינוח של סוף היום ,בקרו
במסעדת אדלינה אל מול הנוף
למטעי הבננות והים.

מיכל שילוח גל נור | מנכ״לית זמן גליל מערבי  -עמותה לקידום התיירות | michal@westgalil.org.il | 050-2920800
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משייטים בגליל
 | 09:30הגעה לפארק אגם המונפורט | מעלות-תרשיחא
אגם מונפורט  -שוכן בלב הגליל המערבי ,מוקף
מדשאות ומתקני פעילות ,מזמין אתכם :קבוצות,
מטיילים ומשפחות להנות ממבחר אטרקציות ,בילויים
ונופש נפלא לכל הגילאים כולל שביל המפלים.
 | 09:45-10:15צפייה במופע ״החלקרח"
היכל החלקה על הקרח מקצועי ,מציע למבקרים
ולמחליקים חוויה יוצאת דופן :משטח החלקה מקורה
חצי אולימפי ,המעניק הרפתקה מיוחדת במינה בכל
ימות השנה .בימי הקיץ מאפשר מפלט נעים מהחום
ובחורף מציע הרפתקה חורפית כיפית ומהנה לכל
המשפחה .הצוות המקצועי יתאים למחליקים נעלי
החלקה ויסביר על כללי הבטיחות במקום ,ייתן טיפים
להחלקה נכונה ויסייע לכם ככל שתצטרכו.
* יש להגיע עם מכנסים ארוכים וגרביים.

 | 10:30-12:30פעילות החלקה במתחם
 | 12:30-13:30ארוחת צהרים | לבחירה מתוך
רשימת המסעדות

 | 13:45-14:45שייט באגם
שייט באגם מספק רגעים מיוחדים ,קחו סירה
וצאו למים .ההנאה מובטחת.
 | 15:00-16:30הגעה לבית בוזה – פשוט
גלידה | קבוץ סאסא
בוזה (“גלידה” בערבית) היא קודם כל חלום
על שותפות ודו קיום בגביע גלידה .שורשיה
של בוזה נטועים עמוק בגליל :האהבה לחומרי
הגלם ,לטעמים לריחות ולאנשים .טעמי הגלידה מתעדכנים על פי עונות השנה וזמינות חומרי הגלם
המקומיים ,ומדברים בשפת הבוזה – שפת האדמה הארץ ישראלית על כל יושביה .בבוזה הביקור הינו
חוויה ייחודית ,ממש כמו הגלידה.
סיור “שני כדורים” כולל :סרט • הסבר על בוזה •
טעימה מלאה (חמישה סוגים) •סיור באולם הייצור.
משך זמן הסיור כ 45-דקות.
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ההרים הגלילים
 | 09:30-11:30ביקור במבצר יחיעם – אסקייפ רום | קיבוץ יחיעם
במבצר יחיעם שוכנת הרוח של דאהר אל עומר ,שליט הגליל מהמאה
ה 18-אשר נרצח באכזריות בידי שומריו .כשנכנסתם למבצר הערתם
את הרוח וכעת היא מונעת מכם את היציאה .על מנת לברוח עליכם
לפתור סדרה של חידות מסתוריות תוך שיתוף פעולה וחשיבה
יצירתית.
 | 11:45-12:45סדנת מוזאיקה עם
דלית בן-שלום | קיבוץ יחיעם
למרגלות המבצר ,תוכלו למצוא את הסטודיו למוזאיקה של דלית .בסטודיו
הקטן נקשיב לסיפורה המרתק של דלית – כיצד החלה לעסוק בפיסול
בבטון ומוזאיקה .לאחר מכן כל אחד ייצור לעצמו עבודת פסיפס כמזכרת.
ואז נצפין ...
 | 12:30-14:30פארק אדמית
רמת אדמית ,מתנשאת כ 400-מ' מעל
פני הים .שבר גיאולוגי חריף הרים את
הרמה מצד דרום ויצר בה מדרון תלול
המזדקף כחומה מרהיבה מעל נחל
בצת ואל המרחבים הפרושים לאורך
חוף הגליל המערבי ומפרץ חיפה .בלב
הפארק נמצאת חורבת אדמית (ח'ירבת
א ְדמִית).
ִ
דרכי הגעה :נוסעים משלומי מזרחה
בכביש הצפון (כביש  .)899אחרי כ4-
ק"מ ,מעט לפני מושב יערה ,פונים
צפונה בכביש המעפיל בעיקולים חדים לעבר קיבוץ אדמית (כביש .)8993
הכניסה לפארק אדמית נמצאת בראש הרמה ,כ 4-ק"מ מהצומת ,מעט לפני הכניסה לקיבוץ אדמית.
תצפית ממערת קשת | אל התצפית הקרובה למערת קשת מוביל שביל מסומן בצבע ירוק ,קל וסלול
ומונגש .אורך המסלול :כחצי ק"מ לכל כיוון ,משך הליכה :כ 10-דקות לכל כיוון.
מערת קשת | כ 150-מ' במורד השביל הסלול נמצאת מערת קשת  -מאתרי הטבע המרשימים בישראל.
במקום שכנה מערה רגילה לכל דבר ,תהום עמוקה ורק רצועה צרה של סלע מרחפת באוויר בדמות
קשת .הסיבה למראה המוזר ויוצא הדופן הוא שרוב תקרת המערה התמוטט ורק רצועת הסלע נותרה
לפליטה.
 | 15:00-16:00ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות
 | 16:30-17:30נסיים את היום עם טרקטורוני
הצפון | מושב יערה
החברה הותיקה והמובילה בתחום טיולי רייזרים.
לחברה למעלה מ 20-כלי רכיבה העומדים
לרשות המתארחים ,לחברה יש את כל הביטוחים
הנדרשים וכן צוות מיומן ומקצועי.
מסלול "אקסטרימי | "אורכו כשעה ורבע  -הכולל עצירה לתצפית מרהיבה
לגבול לבנון ,העיר נהריה ,רצועת החוף אכזיב והים התיכון וחציית מושבי
הגליל עבדון ומצובה.
ולסיום  -הפסקת קפה מפנקת.
מיכל שילוח גל נור | מנכ״לית זמן גליל מערבי  -עמותה לקידום התיירות | michal@westgalil.org.il | 050-2920800
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יוצרות בגליל
 | 09:30-10:30הגעה לסטודיו חסי נוה | בוסתן הגליל
מפגש הכרות עם האמנית חסי נוה ודרכה הצצה לעולם הטלאים והרקמה,
הסברים והתנסות בתפירה ורקמה .נלמד על דוגמאות מעניינות ,בדים
מיוחדים ,רקמות שונות ועוד – מתאים לכל מי שאוהב או אוהבת מלאכות יד.
 | 11:00-12:00הגעה לסטודיו ג'רה לסדנת
זכוכית | כליל
סדנה חווייתית בזכוכית עם אומנית הזכוכית
בתיה מרגלית .בסדנה ניצור צלחת או אובייקט
לתלייה על הקיר בשיטת הפיוזינג עם צבעי
זכוכית מיוחדים ,חוטי נחושת ,חתיכות זכוכית
צבעוניות וחרוזים .משך הסדנה כשעה ,המפגש
כולל הגשת תה עשבים וכיבוד קל.
 | 12:00-13:00הגעה לסדנת רוקחות ב"תמרהינדי" | כליל
בואו ליהנות מסדנא חווייתית ומהנה לרקיחת מרקחות כמו פעם .תמרה
קופרשטיין תלמד אתכם להכין משחת קלנדולה .נלמד על חומרים
שונים ותרומתם למרקחות ,על צמחי מרפא ,שמנים וחומרי גלם פשוטים
שניתן למצוא בכל חנות טבע .המרקחות שנכין :משחת קלנדולה משחה
אנטיספטית ,להרגעת עקיצות ,גרד וגירוי בעור ועוד .בסוף הסדנא כל
אחד מן המשתתפים מקבל צנצנת עם  15מ"ל של משחת קלנדולה .משך
הסדנה כשעה ,המפגש כולל הגשת תה עשבים וכיבוד קל.
 | 13:00-15:00סדנת בישול טבעונית עם חגית לידרור | כליל
בסדנא תכירו את עולם הבישול הטבעוני .נלמד על חומרי הגלם מהם המטבח
מורכב ,על ה"סופר פודס" – מזונות העל ,מזונות עם ריכוז מאוד גבוה של
ערכים תזונתיים שניתן לשלב בתזונה היומית .נלמד איך משתמשים בהם
ולמה הם הפכו לאופנתיים במטבח היום .את המנות לארוחה אתם בוחרים
מתוך התפריט המוצע .יחד נמצא את המאכלים המדויקים שתוכלו לאמץ הכי
טוב למציאות חייכם ושיוכלו להישאר אתכם זמן רב אחרי הסדנה .כל חומרי הגלם איכותיים ומעולים.
תפריט הסדנאות מגוון ,עונתי ומשתנה.
 – 15:30-17:00הגעה לקשת אילון
| קבוץ אילון
ביקור במתחם קשת אילון ,נשמע
על פעילות הארגון והמופעים
המתקיימים בו ,נבקר באולם
המופעים ובחדרי החזרות שבמתחם.
המתארחים בתקופת סמינר חורף
 /אביב  /קורסי הקיץ יצפו בנוסף
בקונצרטים  /חזרות במתחם ,חוויה
מרהיבה ומרגשת .הביקור חינם,
מותנה בתאום מראש.
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רב תרבותיות בגליל
 | 09:30-10:30הגעה למרכז המבקרים איה נטורל | בית ג'אן
איה נטורל מייצרת את המוצרים ,שרובם גם מיוצאים לחו"ל ,באהבה
ובתשומת לב לכל פרט כדי להניח בידיכם מוצרים בריאותיים,
איכותיים וידידותיים על טהרת הטבע .שילוב של מסורת דרוזית
ונוסחאות מודרניות .במרכז המבקרים ניתן להתנסות במוצרים
ולשמוע על תהליך היצור והעדה הדרוזית.
מהכפר הדרוזי בית ג'אן ,נצפין לכפר הסמוך פקיעין.
 | 11:00-12:00סיור בפקיעין העתיקה
פקיעין העתיקה ,כפר גלילי השוכן על שולי הר מירון ,המחבר
ארבע דתות שגורלן נשזר זו בזו ,ותושביו למדו לחיות בהרמוניה
– מהכפרים היפים והמרתקים במרחב .הסיור בכפר כולל ביקור
במעיין בלב הכפר ,בבית הכנסת של משפחת זינאתי ,הסבונים של
סבתא ג'מילה ,דבש מקומי של רסאן סלאח ועוד.
מפקיעין נצפין לכפר הדרוזי חורפיש ,כפר קטן ויפה כשבליבו
מיזם מרשים "רוקמות התחרה".
 | 12:30-14:30הרצאה בנושא מעמד האישה הדרוזית ,ברוקמות
התחרה | חורפיש
סיור ,סיפור אישי וארוחת צהריים אותנטית .רוקמות התחרה
מציעות לכם יום בחייהן של נשות העמותה .היום כולל הרצאה
בנושא מעמד האישה הדרוזית כולל סיור במקום ,סיפור אישי
של אחת הנשים וארוחת צהריים אותנטית .רוקמות התחרה הוא
מיזם חברתי שנוסד על ידי נשים ,עבור נשים ומנוהל על ידי נשים.
במיזם רוקמות התחרה משתתפות כ 65-70-נשים מהכפר חורפיש
שנפגשות באופן קבוע ועוסקות ביחד במלאכות יד מסורתיות
כגון סריגה ,תפירה ואריגה .הנשים בעמותה גדלו בתקופה שבה
בכפר לא היו בתי ספר או מקומות עבודה לנשים .בילדותן עזרו
למשפחותיהן המסורתיות בחקלאות ואחרי שנסגר ענף החקלאות,
נאלצו לשבת בבית לנהל משק בית ולחנך ילדים .כאשר זעק להן קולן הפנימי שיש להן פוטנציאל
גדול וצריכים לנצל אותו ,הן לא ידעו איפה ואיך להתחיל .המיזם נתן להן את האפשרות להיפגש ביחד,
לעבוד ,ללמוד ולעזור בפרנסת הבית.
 | 15:00-17:00סדנת הדגמה עם ואליד חורי חרש ברזל | פסוטה
ואליד חורי הינו יליד הכפר הנוצרי היפה והפסטורלי פסוטה.
לאחר שסיים קורס קצר בתחום הברזל החל לעסוק בתחום
הפיסול בברזל ולאחר תקופה קצרה זכה במספר פרסים
באנגליה ובאיטליה .וואליד עובד בנפחייה קטנה מתחת לביתו,
בה תמצאו מכשירי עבודה ,חתיכות מתכת וקפה שחור מתבשל
על גחלים .ניתן לבקר אצל ואליד בנפחיה ,לשמוע את סיפורו,
לראות מגוון יצירות ולהתרשם מריהוט שהוא בונה ולצפות
בהדגמה שלו בעבודת הברזל.
מומלץ לשלב ביקור ב 2-הכנסיות בכפר ,העתיקה חודשה
לאחרונה ואת דלתותיה ועמודיה יצר וואליד.
מיכל שילוח גל נור | מנכ״לית זמן גליל מערבי  -עמותה לקידום התיירות | michal@westgalil.org.il | 050-2920800

12

ישנים טוב בלילה

החופשה המושלמת בגליל
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מלון חוף התמרים | עכו

מלון אקודוקט | רגבה

מלון חוף עכו | עכו

דולפין וילג׳ | מושב שבי ציון

מלון ערבסק | עכו העתיקה

מלון קאזה | נהריה

בית וקיט | קיבוץ לוחמי הגטאות

מלון שטרקמן ארנה | נהריה
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מלון סי לייף | נהריה

מלון מדיסון | נהריה

מלון עסקים נהריה | נהריה

כפר הנופש נקרות | ראש הנקרה

חאן הגליל | קיבוץ בית העמק

תמר וגפן | מצפה הילה

אירוח קשת אילון | קיבוץ אילון

מלון המקום | מושב נטועה
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חבילות לנשים

חגיגה נשית בגליל
נשות הגליל המערבי מברכות אתכן לרגל יום האישה הבינלאומי ,ומזמינות אתכן
להתפנק ביומיים משכרי חושים ובאווירה גלילית מיוחדת בין ההר לים .הגליל
המערבי בתקופה זו מתחיל את פריחתו ,הכל ירוק ומלבלב וממתין רק לכן על כל
סודותיו ,טעמיו והפסיפס האנושי המרתק שבו
יום מס' : 1
 | 09:30הגעה לגליל המערבי לקיבוץ לוחמי הגטאות לארוחת בוקר
גלילית מיוחדת בבית וקיט.
 | 09:30-10:30הבראנצ'ים הידועים של בית וקיט ,משתנים כל
הזמן ,על פי עונות השנה ,חומרי גלם מקומיים והשראת עובדי
המטבח .עושר אדיר של מנות ,מגוון עצום של גבינות עזים ,סלטים
צבעוניים ,ירקות כבושים ,אנטי פסטי ,חביתות ירק ,לחמים הנאפים
במקום ,מרקחות תוצרת בית ועוד .הכל מסודר בשולחן ארוך מלא
בעשרות צלחות עם כל המגוון הרב והטרי שהוכן במיוחד עבור הסועדים.
 | 10:45-11:15הגעה למוזיאון לוחמי הגטאות
ביקור בתערוכה :בעקבות דמותן של מנהיגות המרד  ,דמותה ומנהיגותה של צביה לובטקין בתחנות דרך
מרכזיות לקראת ובמהלך המרד ,בדגש על נקודת מבטה של צביה לובטקין כאישה לוחמת ,כפי שבאה
לידי ביטוי ב"ימי כיליון ומרד".
 | 11:15-12:15מופע" :בואי אמא  -שירים לעת ערש"
מופע תוכן ושירה המשתף את הקהל המבקר בגלגוליו של שיר הערש היהודי והמספר על הקשר
המיוחד בין האם היהודייה לבנה מאז הגולה ועד התקומה בארץ ישראל.
' | 12:15-13:15שחור לבן זה צבעוני"
מפגש הכולל מונולוג תיאטרלי וסדנת הבעה ביצירה ובשיח .במסגרת המפגש ,נכיר את דמותה
הייחודית של פרידל דיקר-ברנדיס ,אמנית יהודייה ידועה שהשתמשה בכישרון האמנותי שלה בתקופת
המלחמה ככוח מרגיע ומעודד.
 | 13:30נסיעה לשייט בסירות טורנדו
 | 14:00-15:30נצא לחוויית שייט נדירה בסירות טורנדו מהירות אל ראש הנקרה והמצוק הגדול ,שם
נוכל לראות את תופעת הטבע המיוחדת הזו
מהצד של הים! את השייט הפסטורלי של כל
אורכו זוויות נוף – לא שגרתיות יעביר איש צוות
מיומן ואדיב ,בלב ליבה של שמורת הטבע הימית
היפה והגדולה בישראל ,שמורת אכזיב וראש
הנקרה .כחצי שעה  -משך הפעילות לכל סבב
*** השייט מותנה בתנאי הים.
השיט מבוצע ע"י חב' טרק ים באכזיב  /פוצקר בנהריה.

 | 16:00הגעה לאחד מאתרי הלינה
אפשרות לשילוב טיפולי ספא מפנקים במלונות
 | 19:00נסיעה למסעדה לארוחת ערב | לבחירה
מתוך רשימת המסעדות ,או ארוחה במלון.

 | 21:30חזרה למלון
17

ענת גליק | מנהלת שיווק עמותת התיירות גליל מערבי | bgalilmg@gmail.com | 054-5504202

יום מס' : 2
 | 07:00-09:00ארוחת בוקר גלילית מפנקת
 | 09:30פינוי חדרים
 | 09:45יציאה ונסיעה לכפר המחול הבינלאומי בקיבוץ געתון
 | 10:15-12:15סדנת קצב מסחררת
התוכנית בכפר המחול :סיור מאחורי הקלעים וצפייה
בחזרה קצרה של הלהקה .צפייה בסרט קצר ומרגש
על יהודית ארנון שבו היא מספרת על מה שהניע
אותה להקים את הלהקה ומפגש עם רקדנית שעבדה
עם יהודית על ההשראה .לסיום סדנת קצב עם רקדני
הלהקה.
סדנת קצב :סדנת כיף ,מלהיבה עם רקדני הלהקה
והמוזיקאי פול פביי או עם לין רקדנית לשעבר .הסדנא
משלבת בתוכה תיפוף על הגוף ,קצב ,הומור עבודת צוות
וגיבוש .הסדנא תפתח בתרגילי נשימה וחימום ,הפקת
קצב באמצעות חלקי הגוף השונים סדנא מלאה בצחוק והנאה .מתאימה גם למשתתפים ללא ניסיון
בתנועה.
 | 12:15נסיעה למושב יערה
 | 12:45-14:30רכיבה בטרקטרוני הצפון
"טרקטורוני הצפון" מגוון מסלולי בחירה:
מסלול "אקסטרימי"  -אורכו כשעה ורבע
הכולל עצירה לתצפית מרהיבה לגבול
לבנון ,העיר נהריה ,רצועת החוף אכזיב
והים התיכון וחציית מושבי הגליל עבדון
ומצובה .ובנוסף –הפסקת קפה מפנקת.
 | 14:30נסיעה לשתולה
 | 15:00-17:00לאכול אצל שולה
גלעדי ארוחה כורדית כהלכתה
חווית האירוח אצל שולה גלעדי כוללת אוכל כורדי
בטעם גן עדן וסיפורים מרתקים על דרכה של אישה
מהבולטות בגליל .שולה מתגוררת בישוב שתולה על
גבול הלבנון .הדרך אל הישוב היא על אחד הכבישים
היפים ביותר בגליל המערבי.
בתפריט :הקובה עם הבמיה ,לצד הקובות היא
מגישה שיפטה (קציצות בשר) ,יאפרח (בצל ועלי גפן
ממולאים) ,לביבות תפוחי אדמה ,עוף בתנור ,סלטים
מבושלים לצד סלטים טריים ,ותוספות של אורז מיוחד,
שעועית וחמוצים שהיא כובשת בביתה.
בתום הארוחה מוגשים התה ,המאפים והריבות ושולה
שמחה לספר את סיפורה האישי ,המרתק ,אותו היא
מטבלת בהרבה הומור ונוהגת לסיים בשירה
 | 17:30נסיעה חזרה למרכז
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חבילות לנשים

עוצמה נשית בגליל
נשות הגליל המערבי מברכות אתכן ומזמינות אתכן להתפנק ביומיים משכרי
חושים ובאווירה גלילית מיוחדת בין ההר לים .הגליל המערבי ממתין רק לכן על כל
סודותיו ,טעמיו והפסיפס האנושי.
 | 10:00הגעה לגליל המערבי
יום מס' : 1

 | 10:00-11:00ריטואל – בית קפה במתחם בר לב החדשני
נפגוש את חגית שטרן ,נשמע את סיפור חייה והתפתחותה המקצועית על קפה
ומאפה נימוח בפה.
 | 11:00-11:15נסיעה לפארק אקסטרים עכו
 | 11:15-14:15סדנאות כוח נשי בפארק האקסטרים
בסדנאות כוח נשי תפגשו את הפחדים שלכן ,את הנסתרים ואת הנראים,
תפגשו את כל הדברים שלימדו אותכן להאמין שנשים לא יכולות לעשות או
לא צריכות לעשות כי זה רק לגברים .בסוף היום ,תנפצו פחד אחרי פחד ,תקרת
הזכוכית כבר לא תהיה חלק מהמציאות שלכן (אין פחד שיופיע בסדנא שלא מופיע בחיים שלכן ,כולם
מוכרים לכן) ותגלו שאין דבר שאתן לא יכולות לעשות ,אין קיר שאתן לא יכולות לטפס ,אין גובה שהוא
גבוה מדי .הצבת אתגר ,היא המטרה העיקרית שלכן הנשים .במהלך הפעילות על הקבוצה והפרט יהיה
להתגבר על מכשולים ובעיות מיוחדות ,בעזרת הובלה ,מנהיגות ,עבודה משותפת ,הגדרת ומיצוב מטרה,
חשיבה ,יצירתיות ,כוח רצון ותושייה .בכך אנו מאפשרים למשתתפות אפשרות אמתית ,לחוות וללמוד
ממצבים שונים ומגוונים ואף לבצע את הקישורים הנכונים לחיי היום יום.
מזנקים למעלה עם שפע מתקנים חווייתיים :מתחם קירות טיפוס מטריף המשתרע על שטח של
 2,000מ"ר .כאן ממתינים שפע קירות פנימיים וחיצוניים ועליהם יותר מ 8,000-נקודות אחיזה צבעוניות
שעוצבו במיוחד עבור הפארק .בקיר הילדים המדליק ישנן אבני טיפוס מאותיות אנגלית ואייקונים של
בעלי חיים.
מתקן קפיצת באנג'י מטריף מגובה  33מטר  -הגבוה ביותר בישראל!
  sky trackאתגרי סוער בין גשרים תלויים הבנוי בשתי רמות גובה :מערכת גשרים גבוהה של 15מטרים לאמיצים שביניכם.
שתי אומגות מדהימות וארוכות
במיוחד ,בגובה מרשים של 18
מטרים וריחוף באוויר לאורך
 90מטרים שלמים  -אורכו של
אצטדיון כדורגל ענק!
נדנדת סווינג ענקית הבנויה
בגובה  15מטרים ומאובטחת
עם רתמה וחבלים ,מתחמי
סולמות וחבלים אתגריים,
מתחמי פעילויות  ODTסוערים
ומאובזרים ,המיועדים לפעילות
גיבושית מיוחדת.
*** במהלך היום נבצע הפסקות
מתוקות.

19

ענת גליק | מנהלת שיווק עמותת התיירות גליל מערבי | bgalilmg@gmail.com | 054-5504202

 | 14:30מחלבת אלטו | קיבוץ בשמרת

מחלבה משפחתית – אריאל הגבן ,יונת מנהלת המסעדה ,שקד
הבת הבכורה שחלמה על השילוב בין הייצור למסעדה ו3-
אחיה – כולם עובדים יחדיו .האירוח כולל הרצאה של יונת מזן,
אם המשפחה ,המספרת את סיפור הקמת המחלבה ,עוקבת
אחר תהליך ייצור הגבינה ,היכרות עם משפחות הגבינה השונות
והסבר על היתרונות בצריכת מוצרים מחלב העזים.

 | 16:00סיום בסטודיו חסי נוה | בוסתן הגליל

סיפור בקווליט ומעשה טלאים .בסטודיו הקטן של חסי נוה,
נלמד כיצד רוקמים ותופרים חלומות .משימוש בעלים ופרחים
מהסביבה ועד שילוב בדים וצביעתם.

 | 17:00הגעה לאחד מאתרי הלינה |

לבחירה מתוך רשימת

האתרים .אפשרות לשילוב טיפולי ספא מפנקים במלון!

 | 19:00נסיעה למסעדה לארוחת ערב

המסעדות או ארוחה במלון.

| לבחירה מרשימת

 | 21:30חזרה למלון

יום מס' : 2
 | 07:00-09:00ארוחת בוקר גלילית מפנקת
 | 09:30פינוי חדרים
 | 10:00יציאה לכליל
 | 10:30-12:30סטודיו ג'רה | כליל

מפגש עם אמנית הזכוכית בתיה מרגלית ,בוגרת בצלאל שהעתיקה
חייה לכליל עם בן זוגה – אלון גיל ,אמן החרס ,ויחד הם יוצרים
בסטודיו ג'רה שבכליל ומציגים בתערוכות בארץ ובעולם .נקשיב
לסיפור חייהם מגידול הילדים בכפר האלטרנטיבי ועד לימוד פורצלן
בסין .לאחר שיחה על תחילתה של הזכוכית בתקופת הפיניקים בגליל
המערבי ,ניצור תכשיט או כלים מזכוכית.

 | | 12:30-12:50לאכול אצל המטבח של ג'נט | ג'ת הגלילית

ג'נט מציעה אירוח דרוזי ביתי חם ואותנטי בכפר ג'ת ,שנמצא לא
רחוק מכפר כליל ,כפר דרוזי קטן אשר נהנה מנוף משכר ומאויר
נקי .ג'נט ,מארחת ובשלנית ,פותחת את ביתה על כל המשתמע
מכך ,אוכל בשפע ,משפחה חמה וחברותית וסיפורים כיד המלך.
מאכלים אותנטיים מגוונים המבוססים על מוצרי הגליל כגון :עלי גפן  ,מג'דרה ,סינייה ,סלט טאבולה,
מוסקה ,קובה ממולאת בבשר ,מקלובה ועוד .במקביל תוכלו להתענג על קפה ומאפים ולשוחח עם בני
המשפחה על התרבות הדרוזית ,על המנהגים ועל האמונה .בסיום הארוחה תוכלו גם לשמוע על הקשר
המיוחד שיש למשפחה עם כוחות הביטחון.
***המסעדה אינה כשרה

 | 15:30נסיעה לירכא לשופיניג...
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חבילת שביל היין

היין בגליל  -ארץ חלב ודבש!
יקבי הבוטיק בישראל צומחים ומתפתחים .פרסנו בפניכם מסלול בין הרים
וגבעות ,יקבים שונים .כל אחד וטעמיו הוא ,כל אחד וסיפורו האישי והייחודי:
 | 10:00-11:00יקב יפתחאל | מושב אלון
הגליל
סיור ביקב ,בכרמים כולל טעימות יין וטעימות דבש (9
סוגרים) משפחת אופיר ,עוסקת בחקלאות באלון הגליל
ומגדלת כרמים בשטחי הפלחה שלה .היקב מייצר מגוון
יינות ודבש נהדר.
ניתן להוסיף ארוחת בוקר קלה בצל האלונים (בהזמנה/
כשר או לא כשר).

 | 11:30-13:00ביקור בעיירה ציפורי | פארק
לאומי ציפורי
ציפורי היתה בעבר בירת הגליל ,בה ישב הסנהדרין
ובה נחתמה המשנה .בציפורי חיה אוכלוסייה מעורבת,
ונתרו בה שרידים של עשרות פסיפסים יפהפיים
מהתקופה הרומית הביזנטית ,והפכו אותה לעיר
פסיפס בינ"ל.

 | 13:45-15:00שירת רועים | קיבוץ לוטם
הגבנית מיכל מור מלמד ,מייצרת גבינות מחלב עזים
וכבשים הזוכות במדליות בתחרויות בעולם .לצד
המחלבה פתחה מיכל בית קפה ״הבית לגבינות״ בו
מגישים תפריט עשיר ומקורי על בסיס הגבינות.

 | 15:00-16:00יקב לטם | קיבוץ לוטם
יקב אורגני אל מול נוף עוצר נשימה הצופה לכנרת.
יקב המשמיע מוסיקה לחביות היין שלו – וכל היינות
קרויים בשמות מעולם המוסיקה .נשמע את סיפור
היין והאמונה שמאחוריו לצד טעימות יין.
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חבילת שביל היין

מרימים לחיים בגליל
 | 10:00-11:00ריטואל | מתחם אזור תעשיה בר-לב
(אחיהוד)

ארוחת בוקר בבית הקפה במתחם ההיי טק הכי יפה בגליל.
תוצרת מקומית מעשה ידיה של השפית חגית שטרן – מחלום
למציאות!

 | 11:30-12:00הגת העתיקה | כרמיאל

בלב פארק רבין בכרמיאל ,שוכנת "חירבת קב" – אתר
ארכיאולוגי הכולל גת ליין מהיפות שנתגלו בגליל.

 | 12:30-13:30יקב כישור | כישורית

כפר ייחודי בו חיים אנשים עם מוגבלות והיקב הוא אחד
ממקורות הפרנסה ,התעסוקה והגאווה של הכפר .אל מול
הכרמים נטעם יקב משובח .יין עם ערך מוסף! טעימות יין (כשר).

 | 14:00-15:00יקב שטרן | קיבוץ תובל

נרים כוסית עם ג'וני שטרן היינן ובעליו של היקב! שעלה
מברזיל לנהריה והחל לייצר יין כתחביב והפך ליקב עטור
פרסים בינ"ל! (כשר).
המלצה :נצעד יחדיו אל ה"תצפית האלוהית" 5 ,דק' הליכה
מהיקב להרמת כוסית.

 | 15:30-16:30בירה מלכה | אזור תעשיה תפן

לפגוש את הבירה שהיא מלכה! סיפור התפתחות המותג,
מחביות בודדות לבירת הבוטיק המובילה בישראל .סיפורו של
אסף לביא ,טייס לשעבר ,איש בארים תל אביבי שבנה את חייו
בגליל .טעימות  5בירות לצד תפריט בשרי ושמח! (כשר).

* כל יקב יטעים  3-6יינות ,לפי בחירת הלקוח
*** במבשלת הבירה עד  5סוגי בירה.
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חבילת סופ״ש

מעורב גלילי
מרחב הגליל המערבי הוא מרחב מרתק בתכניו התיירותיים ,תרבותיים והיסטוריים.
הדתות והעדות החיות זו לצד זו נותנות לו ניחוח מיוחד :הרי לכם סופ"ש שהוא "מעורב
גלילי"  -הדרוזים ,נוצרים ,מוסלמים ויהודים .הגליל המערבי מוגדר המרחב התרבותי של
הצפון חלק מפסיפס תרבותי מרשים .הצד הקולינרי מפותח מאוד בגליל המערבי .טבע,
היסטוריה ,דת ותרבות – הכל יחדיו במעורב גלילי.

יום חמישי:

 | 10:00הגעה לגליל המערבי | טיול בשמורת אפק
שמורת עין אפק היא פינת חמד רטובה במישור חוף
הגליל .היא כוללת את מקורות נחל נעמן והיא שריד
לביצות קדמוניות שכיסו את אזור הקריות .השמורה
מהווה בית גידול לצמחי מים הנהנים מהמעיינות
הנובעים כל השנה וכן לבעלי חיים רבים ,בהם הצב
הרך והתאו ,שהושבו לאזור במסגרת פעילויות
שמירת טבע.
| 12:00-13:30
סדנת ריקוע בעור ״אומניה״ | קיבוץ אפק
פעילות חווייתית של ריקוע בעור טבעי שבמסגרתה כל אחד בוחר שני
מוצרים לרקיעה והכנה מתוך מבחר רב של מוצרים (סיכות לשיער,
צמידים ,מחזיקי מפתחות ועוד) .כל משתתף/ת יוצר/ת מוצר אישי
ייחודי תוך לימוד ושימוש בטכניקות הטבעה ,ריקוע וצביעה.
משך הפעילות כשעה וחצי.
 | 14:00-15:00״נור״ קפה ,קונדטוריה ומסעדה דרוזית | כפר ג'וליס
בסמה חיר היא אישה דרוזית עצמאית פורצת דרך ,שהחלה את דרכה
באפיית עוגות והיום מחזיקה מקום מרתק בכפר הדרוזי ג'וליס .בסמה
היא אלמנת צה"ל שהקימה את המקום עם הרבה אמונה והרבה שמחת
חיים והוא נקרא על שם בנה -נור .המסעדה מציעה ארוחות בוקר
צהריים וערב ,המבוססות על הטעמים המקומיים ומוגשות בכלים
מסורתיים .בארוחת הבוקר תוכלו להתפנק עם מגוון מנות כגון סלט
תבולה ,במיה ,חומוס הנעשה במקום ופיתה דרוזית במילוי מיוחד לצד
השקשוקה של המקום .בצהריים תוכלו להנות מעלי גפן ,מנסף של בשר כבש ,מחמר או פיתה דרוזית
במילוי עוף וסומאק .את הארוחה תוכלו לקנח עם טעם של הקפה השחור מהפינג'אן לצד בקלאווה או
העוגות והעוגיות המפנקות של בסמה.
 | 15:00עצירה למילויי "מצברים" בחוף אכזיב | אכזיב
חוף אכזיב הינו חוף מוכרז השוכן על רצועת חוף מהיפות בישראל .בחוף חנייה מסודרת לרכבים
פרטיים ואוטובוסים ,שירותי הצלה בעונה ,בר מסעדה הצופה אל הים ומתחמי לינה (גלמפינג) מהודרים
על שפת הים .חוף אכזיב מזמין אתכם לאירוח וחוויה
מיוחדת לזוגות ,משפחות וקבוצות .החוף מציע נופש
מרגש לימי כיף וגיבוש ,אירועים ואירועי חברה במגוון
רחב של אטרקציות וספורט ימי בחוף היפה בישראל.
 | 15:00לבחירה מקום לינה | לבחירה מתוך רשימת
אתרי הלינה
 | 19:00ארוחת ערב | לבחירה מתוך רשימת המסעדות
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יום שישי:

 | 07:00-09:00ארוחת בוקר גלילית מפנקת
 | 9:30-11:30סדנת חרש ברזל | כפר פסוטה
טיול רגלי בכפר הפסטורלי פסוטה ,כולל מפגש עם חרש הברזל ואליד חורי .הדגמה של עשייתו וביקור
קצר בגלריה שלו בלב הכפר .בכפר תבקרו ב 2-כנסיות החדשה והעתיקה.
 | 12:00-14:00הגעה למשק חפר | מצפה אבירים
אתנחתא בין העצים וטיול תומקאר עצמאי לאזור נחל כזיב .מומלץ להזמין מראש את סלסלת הפיקניק
המפנקת ולצאת למסע בנוף המרהיב.
 | 14:30רוקמות התחרה | כפר חורפיש
רוקמות התחרה הוא מיזם חברתי שנוסד על ידי נשים ומשתתפות בו כ 70-נשים מהכפרונפגשות
באופן קבוע ועוסקות ביחד במלאכות יד מסורתיות כגון סריגה ,תפירה ואריגה .הביקור כולל שיחה עם
הנשים ,הדגמת המוצרים והיכרות עולם האישה הדרוזית.
 | 15:00עצירה למילויי "מצברים" בחוף בצת | בצת
בחוף הצפוני ביותר בישראל ,בסמוך לראש הנקרה ,מתפרש לו
חוף בצת .בחוף נמצא מתחם קמפינג עם קרוואנים מפוארים,
אוהלים ממוזגים .המתחם מציע מגוון פעילויות כגון ,סאפים,
קייקים ,רכבי גולף ,טיול ג'יפים ועוד .בחוף קיים גם אולם
אירועים באווירהבלקנית עם תפריט ברביקיו וסלטים עשיר.
 | 19:00ארוחת ערב במקום הלינה | לבחירה מתוך רשימת
המסעדות

שבת :

 | 07:00-09:00ארוחת בוקר גלילית מפנקת
 | 10:00יציאה לפעילות
 | 10:00-11:30שייט סירות טורנדו וסיור ימי מרתק לראש הנקרה
נצא לחוויית שייט נדירה בסירות טורנדו מהירות אל כיוון ראש הנקרה
והמצוק הגדול .השייט עובר דרך שמורת הטבע הימית ״איי האהבה״,
שמורת אכזיב וראש הנקרה .כחצי שעה משך הפעילות לכל סבב.
 | 12:00תרשיחא התוססת ביום ובלילה
תרשיחא ,החלק הערבי של מעלות תרשיחא ,מורכבת מנוצרים ומוסלמים ושוקקת חיים! סמטאות,
אמנים ,סיפורים ומעשיות .בערב – בארים לתפארת ובשבת בבוקר :שוק! אנו ממליצים להתחיל את
הסיור בשוק המקומי בליבה של תרישחא – מבין דוכני הירקות והפירות ,חנויות מתוקים ,חומוס,
פלאפל ועוד.
ולא לשכוח לקנח בבוזה – פשוט גלידה! בסניף הראשון
בתרשיחא .בוזה ,גלידה בערבית ,הוקמה ע"י אדם זיו
מקיבוץ סאסא שחלם חלום וחברו לדרך עלאא סוויטאת
יליד הכפר תרשיחא .מקיץ  2012ועד היום פתחו את
הגלידה הנהדרת ומקיימים בכבוד דו – קיום בגביע גלידה!
סיום מופלא של סופש נהדר בגליל !!!
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החבילה הרומנטית

אהבה גלילית
יום מס' : 1

 | 10:00-11:00בית קפה קמ"ה | קיבוץ הרדוף
ארוחת בוקר טעימה ובריאה בבית הקפה של קמ"ה ,קהילה מרפאת הרדוף.
מאפים ,לחמים ,קרקרים ומטבלים לצד שייקים מפירות בבית קפה מעץ
טבעי ,המהווה מקור תעסוקה לאנשים עם מוגבלות החיים בכפר .על מדפי
בית הקפה ,ניתן להנות מחפצי נוי מקרמיקה ,אריגה ונייר – תוצרת סדנאות
התעסוקה של קמ"ה.

 | 11:30-13:00הגעה לחוות צעד בשניים | מושב אחיהוד
טיול סוסים זוגי רומנטי  -ככה זה הכי כיף .רק אתם והסוסים ,וכמובן
המדריך שאיתכם ,תחת כיפת השמיים .הטבע הפראי והקסום של
הגליל נפרש לפניכם ,ומשתנה בכל צעד שתעשו .תחושת החופש
זורמת בעורקים כמו יין טוב .אין ספק .זוהי חוויה יוצאת דופן ומיוחדת
במינה .אדרנלין ,עם שלווה .חופש וביחד.
 | 13:30-14:30סדנת שוקולד זוגית
ב | ODETTE-מושב רגבה/עכו
עם שלומית זמיר ,שוקולטיירית ברמה בינ"ל.
לצד קפה ,יין ופרלינים – תקשיבו לסיפורה של שלומית זמיר "מעז יצא
מתוק" ואז תפשילו שרוולים ותכינו יחדיו שוקולד מגוון ואיכותי – תצאו עם
מארז מפנק לחופשה!
 | 15:00נסיעה לבית מלון או צימר מפנק בגליל | לבחירה מתוך רשימת אתרי הלינה

 | 19:00ארוחת ערב באתר המסעדות באזור | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

יום מס' : 2
ארוחת בוקר מפנקת בגליל באתר הלינה
נסיעה לישוב האלטרנטיבי כליל
 | 11:00-13:00נפתח את הבוקר עם סדנת בישול זוגית עם השפית חגית לידרור "הטעם הזוגי"
סדנת בישול צמחוני (ניתן לבחור ולהתאים את הסדנא ממבחר סדנאות הבישול שהיא מציעה :גלילית,
הודית או תאילנדית) .בתום הסדנא – ארוחה מענגת של המטעמים שהוכנו בסדנא.
 | 13:00-13:30טיול עצמאי קצר בכליל
 | 13:30-15:00עיסוי זוגי מפנק עם תמרה מתמהרינדי רוקחות טבעית
נשקע לעולם שכולו שמנים ארומטיים ,מוסיקה רגועה ומגע מלטף .לסיום
משקה תמרהינדי ותמרים.
לסיום מומלץ לעצור אצל אילה מוריאל
 AYALA MORIEL PERFUMESבכליל ולהצטייד
בבשם אישי או סבון אלוהי ברקיחה אישית.
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חבילת  4לילות

גימליאדה
יום מס' : 1
 | 09:30-11:00הגעה לעכו העתיקה | חוויה
צלבנית "ממלכת האבירים"
בחוויה הצלבנית החדשה בעכו מכלול אולמות,
סיפור בן  4,000שנה  -באמצעות מוצגים
מוזיאליים ,הקרנות על הקירות של מסעי הצלב
ועוד מידע רב על התקופות השונות .ברחובות,
קאפלה ,חנויות ושוק האמנים מהתקופה
הצלבנית :נפחות פלדה ,נפחות זכוכית ,קדרות,
אריגה ,רקמה ,רציעת עור ,קליעת סלים ,ייצור
בשמים ושמנים ועוד.
 | 11:00-12:00סיור בעכו העתיקה
נכיר את העיר הצלבנית שהוכרזה כאתר
מורשת עולמית על ידי אונסקו .נלך במנהרת
סתרים אל עבר הבזאר הטורקי המתחדש.
נמשיך לעבר השוק התוסס ,הח'אנים ,הנמל
וטיילת החומות .נשמע על מצור נפוליאון,
שליטי העיר ,בתי התפילה של הדתות השונות
ונסיים בביקור בחוויה הצלבנית
 | 12:00-13:30מוזיאון אוצרות בחומה
מוזיאון אוצרות בחומה מציע מסע נוסטלגי
שמתחיל לפני כמאתיים שנה ונגמר בנבכי
הבוידעם .המבנה ההיסטורי בו הוא שוכן
נמצא בלב החומה המזרחית של עכו עתיקה ,נבנה לפני כ 200-שנה כבסיס צבאי לחיילי המשמר
העותומאנית ,שם מתחיל המסע שלנו ,דרך אלפי המוצגים במוזיאון אנו מתעדים את התרבות החומרית
הגלילית משלהי המאה ה 19-ועד קום המדינה.

| 13:45-14:45

ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת המסעדות

 | 15:00-16:30תיירות כפר מסריק | קיבוץ כפר מסריק
סיור חווייתי בכפר מסריק ,סוד הפלא הקיבוצי מסע אל הסנדלריה של פעם,
שם נפגוש את אברמ'לה הסנדלר ,נסייר בחצר ראשונים ונכין צלחת כבימי
ימימה של פורצלן נעמן .ולסיום נפצח בריקודי עם.
 | 15:30הגעה לאירוח באתר האירוח | לבחירה מתוך רשימת אתרי הלינה

לינה על בסיס חצי פנסיון

 | 19:00ארוחת ערב במלון
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יום מס' : 2
 | 07:30-09:00ארוחת בוקר ,התארגנות ויציאה לפעילות
 | 09:30-10:30נפתח את היום בנסיעה להר אדיר
לתצפית במצפור המנציח את זכרם של חללי מלחמת
לבנון השנייה .הר אדיר ,בקרבת גבול לבנון ,למרגלותיו
נמתחים גגות אדומים של הישוב מתת .ההר האחרון
בשרשרת הרי מירון והצפוני מכולם וככזה מאפשר לנו
להציץ לשכנים בלבנון ועל כל הסביבה.
 | 10:45-11:45סדנת נפחות "בין הפטיש לסדן" |
מצפה מתת
נתארך אצל האמן חרש הברזל
יובל תלם איש חזון ומעש
שעימו נבלה כשעה וחצי,
נשמע הסבר קצר והדגמה חיה כולל יצירת אלמנטים שונים ואחר-כך נעלה
לביקור בגלריה ונשמע מפי יובל על אורח החיים בישוב גלילי קטן.
 | 11:45-12:45בגלריה בית קפה רושקה ,מעל הנפחיה ,אל מול נוף עוצר
נשימה .ניתן להזמין כיבוד קל או תפריט צמחוני של מירה'לה ,בת הזוג של יובל  -מומלץ בחום.
 | 13:15הגעה לפארק אגם המונפורט | במעלות-תרשיחא
אגם מונפורט שוכן בלב הגליל המערבי ,מוקף מדשאות ומתקני פעילות .מזמין אתכם להנות ממבחר
אטרקציות ,בילויים ונופש נפלא כולל שביל המפלים בתמיכת  JNFארה"ב ,והכול סביב פארק ייחודי.
 | 13:30-14:30שייט באגם
שייט באגם מספק רגעים מיוחדים -
ההנאה מובטחת!
 | 15:00-16:30ביקור באתר התיירות
ראש הנקרה
לסיום הגעה לאתר התיירות ראש הנקרה,
כניסה באמצעות הגשר התלוי על
המצוק "חלון לים התיכון" ירידה ברכבל
– הרכבל התלול והקצר ביותר בעולם
הוא אמצעי הגישה העיקרי אל תחילת
הטיול במסתורי הנקרות .הרכבל יורד
אל הנקרות מגובה  70מטר מעל פני הים
בזווית תלולה של  60מעלות.
צפייה במייצג אור קולי  -האולם חצוב בסלע ההר ובו
תחוו את סיפור הנקרות :תשמעו את האגדה העתיקה,
תראו כיצד נוצרו הנקרות ,תכירו את בעלי החיים
המתגוררים כאן ,תחושו את איתני הטבע וברגע קסום אחד
פשוט תהפכו לחלק מכל זה.
סיור עצמאי בנקרות  -פלא טבעי המרתק במסתוריותו
ועוצר נשימה ביופיו בכל שעות היממה ולאורך כל ימות
השנה.
 | 17:00חזרה למלון למנוחה
 | 19:00ארוחת ערב במלון
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יום מס' : 3
 | 07:30-09:00ארוחת בוקר התארגנות ויציאה לפעילות
 | 09:30-11:00פארק הסלעים | כפר כיסרא
שני מסלולים לבחירתכם; מעגלי קצר וארוך
המחייב “הקפצת” הרכבים לנקודת הסיום .שניהם
בדרגת קושי קלה .פארק הסלעים ,בשמורת הר
סנה ,מעשי ידי האמן הגדול מכולם! המקום בו
הטבע חמד לצון ופיסל את סלעי המקום בעזרת
הרוחות ,המים והצמחייה בשלל צורות .חלק
משכבות הסלע מונחות זו על זו ,אחרות נראות
כגושי אבן ענקיים בצורות שונות ומשונות; חיות
ענק ,פטריות ,עמודים ,מחילות ,מערות ועוד כיד
הדמיון הטובה עליכם ובעיקר על ילדיכם .ברקע
נוף חורש ים תיכוני סבוך של עצי אלון מצוי ,אלה ארצישראלית ,אלון התולע ,קטלב ,כליל החורש
ועוד ...הגיאולוגים אומרים ,שסלעים אלה הם עדות לים קדום שהיה כאן והמקומיים מספרים אגדה
מצמררת על אישרה שמכרה פיתות מכושפות לתושבי כיסרא והם מצאו דרך להפוך אותה ואת כל
הפיתות שלה לסלעים...
מסלול קצר | משך הטיול :כשעה (שביל קטלב-יערון) מסלול מעגלי
מסלול ארוך | משך הטיול :כשעתיים (שביל הממותות) מ"רחבת הפסלים"
 | 11:30-12:30ביקור ב"סלון מלכה" | איזור תעשייה תפן
במתחם הייצור החדש של המבשלה נפתח "סלון מלכה" .בסלון אפשר
לשבת עם חברים ,לשתות בירה טרייה ולהתפנק ממטעמי המטבח שנמצא
כמו בבית ,ממש ליד הסלון .במהלך הביקור אצלנו בסלון תוכלו לצפות על
המבשלה מהקומה השנייה כאשר כל המבשלה פרוסה לפניכם .האורחים
שלנו זוכים להריח את הבירה המתבשלת ,את חומרי הגלם וכמובן לטעום
משלל סוגי הבירה השונים של המבשל.
 | 12:30-13:30ארוחת צהרים בסלון מלכה
בסלון מוגשות ארוחות בשריות וצמחוניות מעולות (כשר).

 | 13:45-15:30ביקור בתאטרון זיקית| איזור תעשייה תפן
תיאטרון רב תחומי ורב תרבותי ,הפועל בתפן שבגליל.
כל חברי הקבוצה הם אנשי תיאטרון מקצועיים,
תושבי הגליל ,יהודים וערבים .השימוש בשפה חזותית
אוניברסלית והשימוש המועט במלל ,מאפשרים לדוברי שפות שונות ליהנות מההצגה
באותה מידה .מבין ההצגות :נשים גליליות או בשמה הרשמי נשים יוצרות בגליל,
מסיבת קוקטייל ,שירה בציבור – קברט ישראלי ,הסיפורים של צופיה – הצגה על
השואה בזווית אישית וייחודית ,חמוץ מתוק חמוץ ,שכנים ועוד.
 | 16:30חזרה למלון למנוחה
 | 19:00ארוחת ערב במלון
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יום מס' : 4
 | 07:30-09:00ארוחת בוקר ,התארגנות ויציאה לפעילות
 | 09:00פינוי חדרים ונסיעה
 | 09:30הגעה לגן הפסלים | קיבוץ אילון
גן הפסלים וגלריית הבית של רות ומאירק'ה דוידזון מציגים למטייל והמבקר עבודות
פסיפס ייחודיות המשולבות בחורש טבעי וגן פורח .הגן מכיל כ 300-עבודות של פסלי
מוזאיקה ופסיפס ,מסיכות פסיפס ,פסלי טוטם ,דמויות אנושיות ובעלי חיים .העבודות
מפוזרות בין עצי אלון ,קטלבים ,אגוזים ועצי מחט ,והוא מזכרת חיה ל 50-שנה של עבודה
ויצירה יומיומיים .הפסלים ,המסיכות ,התמונות ,הדמויות ,החיות והטוטמים .משתלבים
יחד ליצירה אחת כוללת של אמנות פסיפס מלאות צבע ,דמיון והומור.
 | 11:00מעלים את הקצב בכפר המחול הבינלאומי | קיבוץ געתון
כפר המחול הבינלאומי מזמין
אתכם להעלות את הקצב ולרקוד את
החיים !!! פעילות חוויתית ומגבשת
לקבוצות ,סדנאות קצב ,מופעים
בהשתתפות הקהל וסיורים מאחורי
הקלעים .לאחר קבלת הפנים ,נערוך
סיור קצר בו תפגשו את הרקדנים
מכל העולם ,תגלו את סיפורה של
להקה מובילה המייצגת את ישראל
בעולם ואת סיפורה של יהודית
ארנון ,מייסדת הלהקה ,אשר עברה
את אושוויץ ונדרה נדר שאם היא
תשרוד היא תרקוד לנצח .כפר
המחול כיום הינו התגשמות חלומה.
הביקור כולל :סיור מודרך בכפר המחול המספר את סיפור המקום ,צפייה בחזרות ושיעורים של הלהקה,
מופע של להקת המחול הקיבוצית ,מפגש עם הרקדנים ומנהל הלהקה ,ואם תרצו גם סדנאות עם רקדני
הלהקה ,מתאים לקהל גם ללא ניסיון.
 | 13:00שיכר הכפר (שיקויי געתון) | קיבוץ געתון
מרכז מבקרים לצד מפעל קטן לייצור שיקויים מפירות ומדבש .הביקור כולל
הסבר על תהליך הייצור ,צפייה בסרט וטעימות .ניתן לרכוש שיקויים במקום.

 | 15:00-14:00ארוחת צהרים | לבחירה מתוך רשימת
המסעדות

 | 16:00סיום  4ימי נופש קסומים וחזרה למרכז

הערה :בכל ערב ניתן לקיים פעילות במלון  /סיור בארים  /הדרכה לילית באזור (הצעות משתנות עפ"י צרכים ומזג אויר).
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אתרי לינה
מלונות

צימרים

מלון חוף התמרים | עכו
info@palmbeach.co.il | 04-9877777
במלון  125חדרי אירוח
מלון חוף עכו על הים | עכו
reservations@accobeach.com | 04-9957999
במלון  78חדרי אירוח
מלון אקוודוקט | רגבה
info@olivebb.com | 04-9531153
במלון  106חדרי אירוח
מלון שטרקמן ארנה | נהריה
office@sernahotel.co.il | 04-9922832
במלון  30חדרי אירוח
מלון מדיסון | נהריה
reservations@accobeach.com | 073-2005008
במלון  90חדרי אירוח
מלון סילייף | נהריה
sealifehotels@gmail.com | 04-6390900
במלון  59סוויטות
מלון קאזה | נהריה
info@casahotel.co.il | 04-6811900
במלון  62סוויטות
מלון עסקים ארנה | נהריה
info@olivebb.com | 04-9531153
במלון  24חדרי אירוח

צימרים פתאום כתום | מושב בוסתן הגליל
לאה אדלר | adleral10@gmail.com | 052-3750569
באתר  2סוויטות מעוצבות
בקתה במטע | בוסתן הגליל
hasianaveh@gmail.com | 054-4770015
באתר  2בקתות עץ
בראון בתי נופש | מושב בן עמי
עמית בראון | baronamit@gmail.com | 054-2152554
באתר  4בתי אירוח  +וילה אירוח ל 20איש
צימרים בקתפוז וקלמנטינה | מושב לימן
מאיר וייס | v4onot@gmail.com | 054-8174744
באתר  2בקתות עץ  4 +סוויטות
מוטל שפאן | מושב לימן
מאיר שפאן | shpanm@bezeqint.net | 050-5336351
באתר  8יחידות אירוח
צימר נורט האוס | מושב לימן
יעקב נורדמן | jnordman@bezeqint.net | 052-3249776
באתר  6סוויטות מעץ
צימר פנינה בבצת | מושב בצת
פנינה בוינג'ו | Pnina11@gmail.com | 052-2977327
באתר  6יחידות אירוח
צימר בקתות הורדים | מושב בצת
זינגר פלורה | toop1@walla.com | 052-8626139
באתר  5בקתות מעץ ייחודיות
צימר בין הר לים | מושב בצת
מירי בן שטרית | miri2611@gmail.com | 052-5607666
באתר  3בקתות מעץ ייחודיות
צימר הבית של יעל | מושב בצת
רינה גרוס | Asher_124@bezeqint.net | 052-2661933
באתר  5בקתות משפחתיות
אחוזת השחר | כליל
hagitlidror@gmail.com | 054-4616867
באתר  3בתי אבן משפחתים
צימר אהבת הדס | מושב עבדון
הדסה דמרי | damari10@bezeqint.net | 050-9807262
באתר  2בקתות עץ
צימר בקתות משי | מושב מעונה
לייזר ישראל | meshi_l@walla.co.il | 054-8144456
באתר  3יחידות אירוח
צימר צליל בטבע | מושב חוסן
בריאן רובין | brian.rubin12@gmail.com | 054-5606518
באתר  2בקתות עץ  3 +סוויטות מפנקות
צימר מקום בלב | מצפה אבירים
אייל חפר | eyal.hefer@gmail.com | 052-5832632
באתר  2בקתות עץ
יו אנד מי (אירוח לינה) | מתת
yuvaltee@gmail.com | 054-4371415
באתר בית מארח

מלונות בוטיק

מלון המקום | נטועה
hamakom@gmail.com | 04-9806006
במלון  13סוויטות מפוארות
מלון ערבסק | עכו העתיקה
arabesqueinacre@gmail.com | 04-8230517/054-8356518
במלון  7סוויטות מפוארות
תמר וגפן | מצפה הילה
tamarvagefen@gmail.com | 050-9978911
 3סוויטות מפוארות

מלונות בסגנון כפרי

כפר הנופש נקרות ה ראש הנקרה
lea@kranot.org.il | 04-982-3112
באתר  61חדרי אירוח בסגנונות שונים
כפר הנופש דולפין וילז | שבי ציון
info@olivebb.com | 04-9531153
באתר  24חדרי אירוח
חאן הגליל | קיבוץ בית העמק
lea@kranot.org.il | 04-982-3112
בחאן הגליל  30חדרי אירוח 6 ,סוויטות
ו 8 -אוהלי רועים גדולים (ל 80-איש כל אוהל)
בית וקיט | קיבוץ לוחמי הגטאות
tourism@loh.co.il | 04-9933271
באתר  19חדרי גן וסוויטות  +הקמפוס -
מתחם אכסניה עצמאי הכולל  17דירות אירוח
אירוח כפרי קשת אילון | קיבוץ אילון
nofesh@kesheteilon.org.il | 050-9806767
באתר  12חדרי סוויטות  3 +וילות אירוח

מחנאות (קמפינג)

משק חפר | מצפה אבירים
אייל חפר | eyal.hefer@gmail.com ,052-5832632
מתחם קמפיניג בחורש טבעי
חאן הגליל | קיבוץ בית העמק
lea@kranot.org.il | 04-982-3112
 8אוהלי רועים גדולים (ל 80-איש כל אוהל)
גלמפיניג | חוף אכזיב
טרק ים | info@achzivbeach.co.il | 04-6574444
אירוח ולינה ב 30-אוהלי קנבס מהודרים
קמפיניג וקרוואנים | חוף בצת
חוף בצת | hofbetzet18@gmail.com | 050-9550232
 10קרוואנים מפוארים 10 ,אוהלים ממוזגים ל 6-איש ,ו 7-ל 4-איש
קמפיניג האגם | אגם מונפורט מעלות תרשיחא
אגם המונפורט | agam-11@maltar.co.il | 04-9574004
מתחם קמפיניג מגודר  2אוהלי רועים גדולים (לכ 80-איש כל אוהל)
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מסעדות | בתי קפה | יקבים
מסעדות כשרות  -בשרי

אירוח ביתי

מסעדת  300גרם | מסעדת בשרים ,מסעדת שף
מושב בצת | גל ואיתי חסון | 052-3918844
 | etaihason300@gmail.comהמסעדה כשרה למהדרין
מסעדת הצוק | מסעדת שף
מאור מלכה | 054-3083310
 | maormalca@gmail.comהמסעדה כשרה למהדרין
מסעדת מורגנפלד אכזיב | מסעדת בשרים ,מסעדת שף
חוף אכזיב | 04-9524333
 | morgenfeld13@walla.comהמסעדה כשרה למהדרין
מסעדת בירה מלכה | בר מסעדה
אזור תעשייה תפן | שחר | 054-3530899
 | shaharmalkabeer@gmail.comהמסעדה כשרה

שולה משתולה | אירוח כורדי
שתולה , shula.giladi@gmail.com , 052-8366818 ,אירוח כשר
המטבח של ג'נט | אירוח דרוזי
כפר ג'ת | 054-6503090
 | summerb28@gmail.comאירוח אינו כשר
לה פמפה | מסעדת בשרים מעושנים
מצפה הילה | 052-4253566 ,052-2951177
 | info@lapampa.co.ilהאירוח אינו כשר
 EATגליל | אירוח דרוזי ובדואי
סדנאות אוכל ואירוח בית של מארחים ברחבי הגליל | 055-8810727
( | paul@galileat.comהאירוח בחלק מהבתים אינו כשר וחלק כשר)
חגית לידרור | כליל
סדנאות בישול ואוכל ביתי | 052-6464884
 | hagitlidror@gmail.comהאירוח אינו כשר

מסעדות כשרות  -חלבי

מסעדת המשביע | הבזאר הטורקי עכו העתיקה
עפוטה משה | 050-3272778 /04-9021515
 | bluebirdgallery1@gmail.comהמסעדה כשרה
מסעדת אלטו | מחלבה ובית קפה
קיבוץ שמרת | 04-9854802 ,054-5213121 ,054-5614644
 | altofarm@gmail.comהמסעדה כשרה

מסעדות ללא כשרות

מסעדת בנחלה | מסעדת שף
יצחק שדה  ,17נהריה | 04-9512074
 ,banahala@gmail.comהמסעדה אינה כשרה
מסעדת אל מארסא | מסעדת שף
נמל עכו העתיקה |04-9019281
 | elmarsaakko@gmail.comהמסעדה אינה כשרה
מסעדת פלוקה | מסעדה שף
עכו העתיקה | saeed@akkot.ort.org.il
המסעדה אינה כשרה 		
מסעדת אדלינה | מסעדה שף
קיבוץ כברי | 04-9523707
 | adelina@cabri.org.ilהמסעדה אינה כשרה
מסעדת אלומה | מסעדת שף
מעלות תרשיחא | 04-9574477 ,052-5070099
 | alaa.aluma@gmail.comהמסעדה אינה כשרה
מסעדת נור | אירוח דרוזי
ג'וליס | 050-6522280
 | basmahino1@gmail.comהמסעדה אינה כשרה

בתי קפה

תושה בייקרי | מאפייה ובית קפה
קיבוץ ראש הנקרה | 052-8399795
 | toshabakery@gmail.comכשר
נועלוש | קונדיטוריה ,מעדנייה ובית קפה
אזור התעשייה כפר ורדים | 050-9196306
 | motinl2915@gmail.comכשר
ריטואל | בית קפה
אזור התעשייה בר לב | 054-9445490
 | info@ritual-cafe.comכשר
שירת הרועים | מחלבה ובית קפה
04-6787161 ,052-2548052
 | michalmor@012.net.il | shiratroim@gmail.comכשר
קמ"ה
קיבוץ הרדוף | 04-9059338/052-7468879
 | inbal@kamah.org.ilכשר
קפה יודפת
מרכז מסחרי בואכה יודפת | מושב יודפת | 04-8225860
 cafeyodfat@gmail.comלא כשר
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חדר אוכל מלון סילייף
נהריה | sealifehotels@gmail.com | 04-6390900
חדר אוכל מלון מדיסון
נהריה | rsv@madison-hotel.co.il | 073-2005007
חדר אוכל מלון אקוודוקט
רגבה | info@olivebb.com | 04-9531153
חדר אוכל מלון חוף עכו
עכו | reservations@accobeach.com | 04-9957999
חדר אוכל מלון חוף התמרים
עכו | info@palmbeach.co.il | 04-9877777
חדר אוכל מלון המקום (ארוחה חלבית בלבד)
נטועה | hamakom@gmail.com | 050-3997206
מסעדת בית וקיט
קיבוץ לוחמי הגטאות | tourism@loh.co.il | 04-9933271
חדר אוכל כפר הנופש נקרות
ראש הנקרה | lea@kranot.org.il | 04-982-3112
חדר אוכל בית הארחה חאן הגליל
קיבוץ בית העמק | channhagalil@gmail.com | 04-6806677
חדר אוכל מלון נס עמים
נס עמים | reservations@nesammim.com | 04-9950000
חדר אוכל קבוץ כפר מסריק
קיבוץ כפר מסריק | אפרת פלד שדה | efratsade@gmail.com | 052-5557271

אחר

סיורים קולינרים | העולם על פי נורית
נורית פורן | | adamnurit@gmail.com | 052-8283022לא כשר
קייטרינג | בריוש
שטרן | חגית | 077-4260520 / 054-9445490
 | briochebake@gmail.comכשר חלבי ובשרי
בוזה | פשוט גלידה! סדנאות גלידה
תרשיחא | sharonk@thebuza.com | 04-8738984
קיבוץ סאסא | sharonk@thebuza.com | 04-6918880
אודט | בוטיק שוקולד
שלומית זמיר | shlomza@gmail.com | 052-8890381

יקבים ואלכוהול
יקב שיכר הכפר
קיבוץ געתון | דב ברב |  | dovbrav@gmail.com | 052-8698051יקב כשר
יקב שטרן
קיבוץ תובל | ג'וני שטרן | stern.johnny@gmail.com | 054-3034361
יקב כישור
כישורית | יאיר אונא | yair@kishorit.org.il | 04-9085198
יקב לטם
קיבוץ לוטם | יניב קמחי | info@lotemwinery.co.il | 04-6214972
יקב יפתחאל
אלון הגליל | אדוה | advaofir@gmail.com | 052-4641849
מזקקת יוליוס
קיבוץ חניתה | יובל (ג'וב) הרגיל | julliuscraft@gmail.com | 050-8880858
סלון בירה מלכה
אזור תעשייה תפן | שחר/ניצן | info@malkabeer.co.il | 050-9957489
חצר בירה מלכה
קיבוץ יחיעם | שחר | shaharmalkabeer@gmail.com | 054-3530899

ענת גליק | מנהלת שיווק עמותת התיירות גליל מערבי | bgalilmg@gmail.com | 054-5504202

אטרקציות | אמנות ותרבות
אטרקציות

אומנות ותרבות

מרכז מבקרים החוויה הצלבנית | עכו העתיקה
info@akko.org.il | 04-9956706/7/1-700-708020
אתר התיירות ראש הנקרה | קיבוץ ראש הנקרה
rosh_hanikra2@rahan.org.il | 073-2710100
פארק אגם המונפורט | מעלות תרשיחא
agam-10@maltar.co.il | 04-9574004
מרכז מופעים קשת אילון | קיבוץ אילון
office@kesheteilon.org.il | 04-9858131/191
נסיכת עכו חברה לשייט ותיירות | עכו העתיקה
חורי ריאד/אדוארד | raad_kh@yahoo.com | 052-3340205
פארק אקסטרים | עכו
info.shafan@gmail.com | 1-700-556-070
רחוב שלום הגליל ,עכו
תיירות כפר מסריק | קיבוץ כפר מסריק
efratsade@gmail.com | 052-5557271
חוות סוסים בגליל "צעד ב | "2מושב אחיהוד
zaadb2@gmail.com | 054-4738322
טרק ים (סירות טורנדו ) | אכזיב
office@trek-yam.co.il | 04-9823-671
פוצקר (סירות טורנדו ) | נהריה
 | club@putsker.co.il | 04-9511503רחוב המעפילים  ,8נהריה
מבצר הבריחה (חדר בריחה ) | קיבוץ יחיעם
dror@escapegroup.co.il | 055-66-444-61
כפר המחול הבינלאומי | קיבוץ געתון
ayelet@kcdc.co.il | 052-4859834/04-9859737
טרקטורוני הצפון | מושב יערה
ofirikroparo@gmail.com | 052-5282660
משק חפר | מצפה אבירים
heferabirim@gmail.com | 052-5832532
תיאטרון זיקית | תפן
ronit@zikit.info | 04-9872111

אומניה | קיבוץ אפק
אלדד בכר | eldad@omanya.co.il |04-8784330/052-8391797
מוזיאון אוצרות בחומה | עכו העתיקה
סיסי רודן | ozarot@gmail.com | 054-5587771
 | ART 192עכו העתיקה
art192shop@gmail.com | 04-8289355
משמעות | עכו העתיקה
symbolicjewels@gmail.com | 054-4993792/054-8185614
סטודיו חסי נווה | בוסתן הגליל
hasianaveh@gmail.com | 054-4770015
מוזיאון לוחמי הגטאות | קיבוץ לוחמי הגטאות
מיכל | michals@gfh.org.il | 04-9958044
הגלריה בלוחמי הגטאות | קיבוץ לוחמי הגטאות
מיכל הורוביץ | mi@loh.org.il | 054-4993737
סטודיו ג'רה | כליל
בתיה מרגלית | batyamargalit@gmail.com | 052-4698631
תמרהינדי | כליל
תמרה קופרשטיין | tamarahindi.cs@gmail.com | 052-3966394
אילה מוריאל  | PARFUMSכליל
ayala@ayalamoriel.com | 050-4378866
גלריה אטלייה שמי | קבוץ כברי
סמדר קנפו | shemi@cabri.org.il | 052-8840215
גלריה שיתופית יהודית ערבית | קיבוץ כברי
אבשלום סולימן | avshalom.suliman@gmail.com | 052-5546902
מוזיאון חומה ומגדל | קיבוץ חניתה
museum@hanita.co.il | 04-9859677
קלדרון | קיבוץ חניתה
info@kalderonmd.com | 04-9823030/052-3833501
גן הפסלים "דוידזון" | קיבוץ אילון
דליה דודזון | www.gandavidson.co.il | 052-3664609
דלית בן שלום (מוזאיקה) | קיבוץ יחיעם
dhshalom@netvision.net.il | 052-3224431
רוקמות התחרה | חורפיש
rokmot@walla.com | 050-6869439
איה נטרול | בית ג'אן
info@ayanatural.co.il | 04-9805886
יובל תלם (חרש ברזל) | מתת
yuvaltee@gmail.com | 054-4371414
ואליד חורי (חרש ברזל) | פסוטה
waliedkhuri@gmail.com | 054-7980606

מורי דרך
אמנון גופר
amnongofer@gmail.com | 054-6549191
יותם דהאן
yotkesh@gmail.com | 050-9235674
איילת בר מאיר
barmeiram@012.net.il | 054-6378901
נעמן מזור
naamanmz@netvision.net.il | 052-8691110
עמרי אבידר
office@omri-travel.co.il | 054-4957737
דור פינטל
dorpintel@gmail.com | 050-9978911

מיכל שילוח גל נור | מנכ״לית זמן גליל מערבי  -עמותה לקידום התיירות | michal@westgalil.org.il | 050-2920800
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