
 10:00
“טעם הגליל” - שוק איכרים ותוצרת גלילית 

ביקב כישור )עד 16:00( יקב כישור בכישורית 

10:00
טיול אל חורבת חשק וחורבת תפן ושוק 

האיכרים )עד 14:00( מורה הדרך יותם דהאן

11:30
טיול במצודות הגליל ןשוק האיכרים 

)עד 17:00( עם מורה הדרך נעמן מזור

16:00
טיול בסמטאות תרשיחא )עד 19:00(

עם מורה הדרך עמרי אבידר

16:00
שייט בסירה מהירה )עד 17:00( עכו העתיקה

19:00
ארוחת טעימות גלילית אביבית )עד 

22:30( מסעדת אלמרסא בעכו העתיקה

10:00
סיור לכל המשפחה בתיירות כפר מסריק 

)עד 13:00( קיבוץ כפר מסריק

12:30 / 10:00
סדנת פריחה, בדים ופטישים לכל 
המשפחה )כשעה וחצי כל סדנה(

סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

10:00
טיול לאבירים, פסוטה ומה שביניהם )עד 

15:00( עם מורה הדרך דור פינטל

10:00
טבע גלילי, אש וחומר - טיול בכליל )עד 

 13:00( עם מורה הדרך יותם דהאן 

10:00
השקת גבינת האביב, ניסנית, בבית לגבינות 

שירת רועים )עד 17:00( קיבוץ לטם 

11:00
הצגת קרקס בראשית לילדים )עד 12:00( 

תיאטרון זיקית בתפן

11:00
תערוכת נפחות ונפחים אורחים יוצרים בסדנה 

של יובל תלם )עד 16:00( מצפה מתת

11:00
  Wine Concept Party )עד 17:00(

יקב יפתחאל, אלון הגליל

11:00
ארוחה דרוזית אותנטית במטבח של ג’נט 

)עד 18:00( הכפר ג’ת 

13:00
ארוחה ברזילאית עם ג’וני שטרן )עד 16:00( 

יקב שטרן, קיבוץ תובל

13:00
ארוחת צהריים במסעדת השף אלמרסא )עד 

16:00( עכו העתיקה

16:00
שייט בסירה מהירה )עד 17:00( 

עכו העתיקה

יום שישי 17.5

שבת 18.5

 טבלת אירועים
 הפירוט המלא של

האירועים נמצא
בדפים הפנימיים

16-18 במאי 32019 ימים - 30 אירועים

פסטיבל
אביב

מס’ 7
זמן  
גליל

מערבי

WESTERN
GALILEE
NOW

ألَجليُل
ٱلَغريب
أآلن

זמן  
גליל

מערבי
עמותה לקידום התיירות

Boutique Tourist Association
رابطة لتشجيع السياحة

 www.westgalil.org.il 04-6015533

10:00
אמנות הבושם: רקיחת בשמים אישיים 

מפרחי העונה עם אילה מוריאל )עד 
13:00( כליל

 11:00
סיור בעמותת קמ”ה עם קפה ועוגה בקפה 

גלריה )עד 12:30( קיבוץ הרדוף

 11:00
HAPPY ICE CREAM DAY - גלידה באלטו 

)עד 14:00( קיבוץ שמרת 

 13:00
ארוחה אתיופית אותנטית אצל יוניי סקיבה 

מברהטיי )עד 20:00( קיבוץ עברון

 16:00
שייט בסירה מהירה )עד 17:00( עכו העתיקה

 
 17:00

טיול ערב מפארק הסלעים לג’ת הגלילית )עד 
20:00( עם מורת הדרך איילת בר מאיר

 17:00
סדנת בישול טבעוני קליל ומפנק )עד 

20:00( עם חגית לידרור, כליל

 19:30
ארוחה בסגנון ספרדי במסעדת אדלינה 

בשילוב היינן ג’וני שטרן והיינות של יקב 
שטרן )עד 22:00( אדלינה, קיבוץ כברי

 19:00
מופע ג’ז ישראלי בקפה גלריה רושקה )עד 

22:30( מצפה מתת

 20:00
ערב בשרים מעושנים בלה פמפה עם יקב 

כישור )עד 23:00( מצפה הילה

יום חמישי 16.5



יום חמישי 16.5.18

שישי 20.12

ארוחה אתיופית אותנטית אצל יוניי סקיבה מברהטיי - 
חוויה אתיופית בקיבוץ עברון

תמיד רציתם לטעום אוכל אתיופי אותנטי? שמעתם על האינג’רה או על לחם הדאבו 
והסתקרנתם? יוניי סקיבה פותחת בפניכם בקיבוץ עברון בית אתיופי, שנבנה מאדמה 

ומקש, כמו בכפרים האתיופים. מוזמנים לארוחה ייחודית - חוויה של אוכל בריא, 
טעים, מגוון ומעניין מאתיופיה. הארוחה על בסיס טבעוני או בשרי. בתאום מראש.
מחיר: 50 ש”ח לארוחה טבעונית או 80 ש”ח לארוחה בשרית, ילד עד גיל 5 ללא 

תשלום. ילדים בגיל 5-12 בעלות של 35 ש”ח, לפרטים נוספים מברהטיי-חוויה 
westgalil.org.il אתיופית, קיבוץ עברון, 052-2360959 או בלוח האירועים באתר

13:00-20:00

שישי 20.12

שייט בסירה מהירה בעכו העתיקה

נצא מנמל הדייגים הצבעוני בעכו בעתיקה לשיט חוויתי ומהנה. נשוט אל הים אל 
הים הפתוח דרך “אי הזבובים” המפורסם. נעבור בשייט מהיר ליד החומות העצומות. 
בדרכנו צפונה נראה מבנים חשובים מתולדות עכו. בחזרה לנמל נראה את חיפה ורכס 

הכרמל. מומלץ לקנח בסיור ובטעימות בין סמטאות השוק האותנטי של עכו. משך 
השייט - 20 דקות. מחיר: 45 ש”ח לאדם. ידידותי לילדים מגיל 5, לפרטים נוספים 
רימוני הגליל, 054-2229697 או בלוח האירועים westgalil.org.il. בתיאום מראש

16:00-17:00

שישי 20.12

HAPPY ICE CREAM DAY - גלידה באלטו

רוצים לטעום גלידה טעימה ומפנקת עם מלא תוספות מחלב עיזים? במחלבת אלטו 
שבקיבוץ שמרת יכינו לכם בופה צבעוני, עליז וטעים. אתם מוזמנים להרכיב את גלידת 

החלומות-עם תוספות של אגוזים, פירות יער או חלבה, סילאן וטחינה גולמית, מגוון 
תוספות וטעמים מצוינים! וכמובן אי אפשר בלי הקוקיעיזה המושלמת.

 ידידותי לילדים, לפרטים נוספים אלטו מחלבה כפרית משפחתית, קיבוץ שמרת,
westgalil.org.il 04-9854802, 054-5614644 או בלוח האירועים באתר

11:00-14:00

שישי 20.12

רקיחת בשמים אישיים מפרחי העונה עם אילה מוריאל

בואו לחוות את התהליך היצירתי של רקיחת בושם מתמציות פרחים נדירות ושמנים 
אתריים טהורים הישר מן הטבע! תדריך אותכם אילה מוריאל, בשמנית טבעית בעלת 

שם עולמי ומהמובילות בתחום המתחדש והמיוחד הזה. בסוף תיקחו איתכם בקבוק מלא 
בבושם מותאם אישית בריח שיצרתם, מקצועי וממותג. מחיר: 560 ש”ח לאדם, לפרטים 
westgalil.org.il נוספים אילה מוריאל, כליל, 050-4378866 או בלוח האירועים באתר

10:00-13:00

שישי 20.12

סדנת בישול טבעוני קליל ומפנק עם חגית לידרור בכליל

מוזמנים לסדנת בישול כדי ללמוד ולגלות את הסודות להכנת ארוחת שישי או ארוחת 
חג שבועות מענגת, קלה להכנה ובריאה - בלי טיפת חלב! סדנה שיכולה להפוך את 

החיים לקלילים ובריאים יותר, בלי לוותר על מאכלים שכולם אוהבים כמו לזניה, 
פשטידות, עוגות מוס וממרחים. הסדנה תסתיים בארוחת ערב מפנקת מעשה ידינו מול 

הנוף הגלילי. מתכונים מובטחים! מחיר: 250 ש”ח לאדם, לפרטים נוספים חגית לידרור, 
westgalil.org.il כליל, 052-6464884 או בלוח האירועים באתר

17:00-20:00

ערב בשרים מעושנים בלה פמפה עם יקב כישור

מוזמנים למסעדת לה פמפה במצפה הילה הממוקמת במרפסת ביתם של אילנית וערן 
טבנצ’יק, לערב של בשרים מעושנים משולבים בסיפורים גליליים ובטעימות יין של יקב 
כישור. בין מנה למנה, נטעם, נקשיב, נלמד על זני היינות ונלווה את מנות הבית ביינות 
היקב, המבוססים כולם על כרמי הגליל המערבי, כולל הפתעה נדירה ויחידה לערב זה. 

מחיר: 250 ש”ח לאדם, לפרטים נוספים לה פמפה, מצפה הילה, 052-2951177 או 
westgalil.org.il בלוח האירועים באתר

20:00-23:00

ארוחה בסגנון ספרדי במסעדת אדלינה בשילוב היינן ג’וני 
שטרן והיינות של יקב שטרן

ארוחת ערב בסגנון טאפאס עם נגיעות ספרדיות מלווה בטעימות והדרכת יין של יקב 
שטרן. מחיר: 250 ש”ח לאדם, לפרטים נוספים אדלינה, קיבוץ כברי, 04-9523707 או 

westgalil.org.il בלוח האירועים באתר

19:30-22:00

מופע ג’ז ישראלי בקפה רושקה שבמצפה מתת 

מוזמנים להתענג משקיעה מרגשת לצד פינוקים מעשה ידיה של מירה’לה בקפה גלריה 
רושקה בשילוב מופע ג’ז ישראלי מרגש ואנרגטי של שלישיית טל גמליאלי - מופע 

השקה לדיסק DANIA. בית הקפה יפתח להזמנות מהשעה 19:00. תחילת המופע 
בשעה 20:00. מחיר: 50 ש”ח לאדם, אוכל ושתיה בתשלום נוסף. לפרטים נוספים קפה 

westgalil.org.il רושקה, מצפה מתת, 054-4371415 או בלוח האירועים באתר

19:00-20:00

שישי 20.12

סיור בעמותת קמ”ה בהרדוף בשילוב קפה ועוגה בקפה גלריה

מוזמנים למפגש של הנאה, טעם  ומעשים טובים: סיור בישוב האקולוגי הפורח הרדוף 
ובסדנאות החוץ של בית אלישע בשילוב הסבר על הפעילות של עמותת קמ”ה, הנותנת 

בית לילדים בסיכון ומבוגרים עם צרכים מיוחדים. נקנח בקפה ובעוגה טריה שנאפית 
במקום ותוכלו גם לקנות מהמוצרים המיוחדים שמיוצרים במקום בגלריה - בית קפה 
קמ”ה. מחיר: 25 ש”ח לאדם, ידידותי לילדים מגיל 12, לפרטים נוספים קמ”ה-קפה 

westgalil.org.il גלריה, הרדוף, 052-7468879 או בלוח האירועים באתר

11:00-12:30

שישי 20.12

נופים וטעמים - טיול ערב מפארק הסלעים לג’ת 
הגלילית עם איילת בר מאיר

נפגש בפארק הסלעים ונצא להליכה במסלול ירוק ויפה בין עצי החורש והסלעים 
הייחודיים שבשמורה. מפארק הסלעים ניסע בכביש נוף מקסים אל הכפר הדרוזי 

ג’ת הגלילית. נלך בסמטאות העתיקות והציוריות של הכפר מהאלון המקודש אל בית 
משפחת ביסאן ונסיים באירוח חם אצל משפחת ביסאן, הכולל סיפור מרתק וטעימות 

נפלאות מהמטבח של ג’נט. מחיר: 90 ש”ח לאדם. רמת קושי קלה. מתאים לכל 
הגילאים, לפרטים נוספים איילת בר מאיר, 054-6378901 או בלוח האירועים באתר 

westgalil.org.il

17:00-20:00

westgalil.org.il     



יום שישי 17.5.18

שבת 18.5.18
טיול עם מורה הדרך יותם דהאן אל אל חורבת חשק

וחורבת תפן ושוק איכרים

נטייל בין טרסות וכרמי זיתים אל כנסייה עתיקה שהשתמרה בצורה יפה ומספרת 
את סיפורה של התקופה הביזנטית בגליל המערבי. נמשיך אל אחת התצפיות היפות 

מראש ההר במצודת תפן. בסיום הטיול נסע יחד ליקב כישור לשוק איכרים ויריד 
תיירות גלילי. הנסיעה ברכבים פרטיים. יש להצטייד בנעלי הליכה, כובע ומים.

מחיר: 70 ₪ לאדם. לפרטים נוספים/הרשמה מראש יותם דהאן 050-9235674 או 
westgalil.org.il בלוח האירועים באתר

10:00-14:00

טיול עם מורה הדרך עמרי אבידר בסמטאות תרשיחא

תרשיחא - עיירה כפרית ציורית שייחודה בבעלי המלאכה שהתרכזו בה כאן בלב 
הגליל סביב השוק האותנטי שפועל בה מזה דורות רבים. בסיורנו נכיר את סיפור 
המקום בו חיים ביחד נוצרים ומוסלמים ומהווה דוגמא נפלאה לדו-קיום. נשוטט 

בסמטאות, נבקר בכנסיות ובמסגדים, נפגוש ונשוחח עם בעלי המלאכה ויצרני הטבק 
ואף נטעם מהמעדנים המקומיים כולל מגלידה בוזה הנודעת. מחיר: 70 ₪ לאדם. 

לפרטים נוספים/הרשמה מראש עמרי אבידר 054-4957737 או בלוח האירועים 
westgalil.org.il באתר

16:00-19:00

שייט בסירה מהירה בעכו העתיקה

נצא מנמל הדייגים הצבעוני בעכו בעתיקה לשיט חוויתי ומהנה. נשוט אל הים אל 
הים הפתוח דרך “אי הזבובים” המפורסם. נעבור בשייט מהיר ליד החומות העצומות. 
בדרכנו צפונה נראה מבנים חשובים מתולדות עכו. בחזרה לנמל נראה את חיפה ורכס 

הכרמל. מומלץ לקנח בסיור ובטעימות בין סמטאות השוק האותנטי של עכו. משך 
השייט - 20 דקות. מחיר: 45 ש”ח לאדם. ידידותי לילדים מגיל 5, לפרטים נוספים 

westgalil.org.il רימוני הגליל, 054-2229697 או בלוח האירועים באתר

16:00-17:00

ארוחת טעימות גלילית אביבית במסעדת אלמרסא
בעכו העתיקה

מסעדת אלמרסא, הממוקמת במרחק של מטרים בודדים מהים בנמל עכו העתיקה, 
מציעה במיוחד לפסטיבל האביב ארוחת טעימות זוגית קלאסית. מחיר: 200 ש”ח לאדם 

)כולל כוס יין הבית(, לתפריט המלא ולפרטים נוספים מסעדת אלמרסא, עכו העתיקה 
westgalil.org.il 04-9019281 או בלוח האירועים באתר

19:00-22:30

סיור לכל המשפחה בקיבוץ כפר מסריק

סיור מלא ביצירה ובחשיבה יצירתית. נבקר בגלריה המקומית בתערוכה “השראה 
במראה”, נצפה באוסף הכלים המעוצבים של נעמן פורצלן, נבקר בסנדלריה שיצרה את 

“נעלי הד”ר מרטינס” של שנות ה-40 ובמרכז המבקרים בו נצייר על צלחות פורצלן 
מעוצבות. מחיר: 40 ש”ח לאדם, לפרטים נוספים תיירות כפר מסריק 052-5557271 או 

westgalil.org.il בלוח האירועים באתר

10:00-13:00

שוק איכרים טעם הגליל וטיול במצודות הגליל עם נעמן מזור

נתחיל את הטיול בשוק איכרים ויריד תיירות גלילי ביקב כישור, שם נוכל להצטייד 
בפינוקים, נמשיך בנסיעה למצפה הילה ומשם נקיים טיול רגלי למצודת המונפורט 

ובחזרה. נמשיך לביקור במעיליה במצודת הטוריס הצלבנית עליה יושב הכפר ונסיים 
בסיור בפקיעין העתיקה. לילדים מגיל 10. הליכה ברמת קושי בינונית. מחיר: 70 ₪ 
לאדם. לפרטים נוספים/הרשמה מראש נעמן מזור 052-8691110 או בלוח האירועים 

westgalil.org.il באתר

11:30-17:00

סדנת פריחה, בדים ופטישים לכל המשפחה בסטודיו חסי נוה

מוזמנים לסדנה משפחתית המשלבת בין פריחה ליצירה. נחקור את הצומח באזור, 
נאסוף פרחים ועלים, נביא אותם לסטודיו, נלמד כיצד ניתן להשתמש בהם ובפיגמנטים 

שלהם לציור ולהדפסה, נדפיס את הפרח או העלה על הבד ונכין ממנו שקיק ריחני. 
מחיר: 75 ש”ח לאדם )100 ש”ח להורה וילד(, ידידותי לילדים מגיל 8 בליווי הורים. 
פרטים נוספים סטודיו של חסי נוה, בוסתן הגליל 054-4770015 או בלוח האירועים 

westgalil.org.il באתר

10:00-11:3012:30-14:00

טעם הגליל מס’ 7 - שוק איכרים ויריד תוצרת
גלילית ביקב כישור, כישורית

מבין המשתתפים: בוזה - עגלת גלידה, יקב שטרן, יקב כישור, מחלבת שירת 
רועים, איה נטורל קוסמטיקה טבעית, תמרהינדי - קוסמטיקה טבעית, יקב 
לטם, המטבח של ג’נט עם מטעמים דרוזים, מחלבת אלטו, בריוש - קייטרינג 
וסדנאות, לה פמפה, יקב יפתחאל, בירה מלכה, לחמים וירקות מכישורית. 
הפעלות למשפחות: אלדד בכר מ”אומניה” ואפרת פלד שדה מתיירות כפר 
וציור על צלחות פורצלן - מוזמנים לסדנה  מסריק יפעילו סדנת ריקועים 
חווייתית בה תכירו מלאכות קדומות )עור וקרמיקה(, תתנסו בעצמכם ותיקחו 

אתכם תוצר מרגש. אירוע ססגוני ושמח.
הכניסה ללא תשלום )אין כניסה לכלבים( האוכל/שתייה/תוצרת/סדנאות 

בתשלום. טלפון לבירורים: 04-6015533
בתמיכת שותפות פדרציית דאלאס והסוכנות היהודית

10:00-16:00

טיול לאבירים, פסוטה ומה שביניהם עם דור פינטל

על דו קיום, חקלאות ומלאכה מסורתית, ארכיאולוגיה, דתות שונות, נופים וטבע. נפגש 
עם פסל הברזל וליד ח’ורי ונסיים בנוף היער שבמשק חפר שבאבירים עם שתיה חמה 

וקרה. טיולי תומקארים וריינג’רים בהנחה בהרשמה מראש. אוכל גלילי מעשה ימי שף 
בתשלום. מחיר: 90 ש”ח לאדם, לפרטים והרשמה איל חפר 052-5832532 או בלוח 

westgalil.org.il האירועים באתר

10:00-15:00
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שייט בסירה מהירה בעכו העתיקה

נצא מנמל הדייגים הצבעוני בעכו בעתיקה לשיט חוויתי ומהנה. נשוט אל הים אל 
הים הפתוח דרך “אי הזבובים” המפורסם. נעבור בשייט מהיר ליד החומות העצומות. 
בדרכנו צפונה נראה מבנים חשובים מתולדות עכו. בחזרה לנמל נראה את חיפה ורכס 

הכרמל. מומלץ לקנח בסיור ובטעימות בין סמטאות השוק האותנטי של עכו. משך 
השייט - 20 דקות. 

מחיר: 45 ש”ח לאדם. ידידותי לילדים מגיל 5, לפרטים נוספים רימוני הגליל, -054
westgalil.org.il 2229697 או בלוח האירועים באתר

16:00-17:00

טבע גלילי, אש וחומר - טיול בכליל
עם מורה הדרך יותם דהאן

מוזמנים לטיול בישוב הכפרי והמיוחד, כליל, בו יותם נולד ובו הוא חי היום. כשהכל 
ירוק ורענן ופריחה חורפית מעטרת את השדות מוזמנים לטייל עם יותם באווירה 

מיוחדת במחוזות של שלווה גלילית בכליל. בטיול תכירו אורח חיים כפרי, אוהלים בהם 
חיים אנשים ולצידם חיות משק, גינות ירק אורגניות, כרמי זיתים ובוסתני פרי. יותם 
יספר על החיים בקהילה אלטרנטיבית בחיק הטבע, על חינוך הילדים, חשמל סולארי 

 והקשר אל ישובי הסביבה. מחיר: 70 ש”ח לאדם, לפרטים נוספים יותם דהאן
westgalil.org.il 050-9235674 או בלוח האירועים באתר

10:00-13:00

השקת גבינת האביב ניסנית,
בבית לגבינות שירת רועים שבקיבוץ לטם

עם בוא האביב , אנחנו מעדיפים גבינות קלות יותר שמתאימות למזג אויר חמים. גבינת 
ניסנית היא גבינת עזים לקטית, רכה ואביבית. במהלך השבת תוכלו לטעום את הגבינה,  

שתושק במיוחד לפסטיבל האביב. במקום מוגשות גם מנות ייחודיות שכולן על טהרת 
גבינות הצאן של המקום. הטעימה תלווה בהסברים על תהליך היצור ובסרטון של סיפור 

המחלבה. מחיר: הכניסה חופשית לטעימה. ארוחות לפי תפריט. לפרטים נוספים בית 
לגבינות של מחלבת שירת רועים, קיבוץ לטם 04-6787161, 052-2548052 או בלוח 

westgalil.org.il האירועים באתר

10:00-17:00

הצגת קרקס בראשית לילדים בתיאטרון זיקית בתפן

סיפור שבעת ימי הבריאה מוצג ע”י להטוטן אשר מגיע אל במה כדי להציג את מופע 
הקרקס שלו, ומוצא להפתעתו שחלו בה שינויים. תוך דיאלוג עם קול מסתורי, שימוש 

באמצעים וחפצים שונים ומגוונים, סקרנות, דמיון ויצירתיות של הלהטוטן מתפתחת 
העלילה, ומתגלה בהדרגה לקהל מה קרה בכל אחד מהימים. ההצגה מלווה במוזיקה 

אתנית ממקומות שונים בעולם יחד עם מוזיקה מקורית שנכתבה במיוחד.
מחיר: 40 ש”ח לאדם. מתאים לילדים בגילאי 4-9. לפרטים נוספים תיאטרון זיקית, 

westgalil.org.il תפן 052-2827001 או בלוח האירועים באתר

11:00-12:00

שבת של תערוכת נפחות ונפחים אורחים יוצרים בסדנה של
יובל תלם במצפה מתת

מוזמנים לשבת של יצירה במצפה מתת עם אמן הברזל יובל תלם ועם נפחים אורחים. 
במפגש תוכלו לצפות ברזי הנפחות סביב האש הבוערת והסדן, לראות את היצירות 

עליהן יובל עובד ולחוש את קצב החיים בגליל. במהלך היום יוצגו בסדנה של יובל תלם 
מגוון של יצירות  ופסלים של נפחים אורחים מכל רחבי הארץ, שיגיעו ליצור בצוותא עם 

חרש הברזל יובל תלם דמויות ומסכות בברזל.
הכניסה חופשית! לפרטים נוספים יובל תלם, מצפה מתת 054-4371415 או בלוח 

westgalil.org.il האירועים באתר

11:00-16:00

 WINE CONCEPT PARTY ביקב יפתחאל

השקה חגיגית לקונספט האירוח ביקב יפתחאל. DJ’s TAMARA&ALONI במסע מוסיקלי 
סובב עולם - ממצרים דרך הבלקן ועד ברזיל. באירוע תוכלו להנות מיינות מהיקב, 
גבינות עיזים, פוקא’צות היישר מהטאבון וסיידר תפוחים לצעירים ולנהגים בתשלום. 

במקום מתחם ילדים עם משחקי עץ וג’ימבורי.
מחיר: 35 ש”ח כולל כוס יין ראשונה. לפרטים נוספים יקב יפתחאל, אלון הגליל 

westgalil.org.il 052-4641849 או בלוח האירועים באתר

11:00-17:00

ארוחה דרוזית אותנטית במטבח של ג’נט בג’ת

מוזמנים להתרשם מהכפר היפה והקטן שנחשב לאחד מהכפרים הדרוזיים העתיקים 
ביותר. לשמוע על הכפר, העדה הדרוזית, על התרבות והמנהגים ולהנות מאירוח מכל 

הלב ומארוחה גלילית דרוזית אותנטית. עלי גפן ,”יברק” כרוב לבן ממולא אורז, 
מג’דרה, “שלבאטה” תבשיל של בורגול ועגבניות, אורז ללא בשר, מרק ירקות אדום 
כרוטב ליד האורז, “סינייה” קציצות בשר וטחינה, קובה /סמבוסק ממולא בזעתר, 

תבולה, ועוד. מחיר: עד 6 אנשים 100 ש”ח לאדם. 7-15 אנשים 85 ש”ח לאדם. מ 16 
ומעלה 70 ש”ח לאדם. ילדים מתחת לגיל שלוש ללא עלות. לפרטים נוספים המטבח של 

ג’נט, ג’ת 054-6503090 או בלוח האירועים באתר westgalil.org.il. בתאום מראש

11:00-18:00

ארוחה ברזילאית עם ג’וני שטרן ביקב שטרן

מוזמנים לארוחה ברזילאית בת ארבע מנות בליווי מגוון יינות שהותאמו לכל מנה 
בניצוחו של היינן ג’וני שטרן. מחיר: 250 ש”ח לאדם. לפרטים נוספים יקב שטרן,

קיבוץ תובל 054-3034361 או בלוח האירועים באתר westgalil.org.il. בתאום מראש

13:00-16:00

ארוחת צהריים במסעדת השף אלמרסא בעכו העתיקה

מסעדת אלמרסא מזמינה את המבקרים לארוחה מיוחדת ומשתלמת במיוחד.
הארוחה כוללת מנות ראשונות ,עיקרית ושתיה קלה במחיר של העיקרית לצד תפריט 
עשיר ומגוון המבוסס על דגים, פירות ים ובשר. בנוסף ניתן למצוא מנות צמחוניות, 

מנות ילדים ומנות ללא גלוטן. בין מגוון המנות גם ספיישלים מיוחדים לאביב.
מחיר: בהתאם למנה העיקרית, החל מ- 64 ש”ח לאדם. לפרטים נוספים מסעדת 

westgalil.org.il אלמרסא, עכו העתיקה 04-9019281 או בלוח האירועים באתר

13:00-16:00

ידידותי לילדים
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הטבות
במהלך

הפסטיבל
לאורחי הפסטיבל

16-18 במאי 2019

כל הסיורים, הסדנאות והארוחות מותנות
בהרשמה מראש / במינימום משתתפים

ניתן להרשם לכל האירועים דרך אתר זמן גליל 
מערבי: westgalil.org.il תחת לוח האירועים

לפרטים נוספים:
מרכז מידע גליל מערבי - 04-6015533

פסטיבל
אביב

מס’ 7
זמן  
גליל

מערבי

תערוכת נשים קבוצתית במרכז המידע בעכו

מוזמנים למרכז מידע לעכו ולגליל המערבי JNF-USA לתערוכה חדשה - נדוניה, 
המציגה שבע אומניות גליליות. חיתאם היבי, אמירה זיאן, מנאל מורקוס, דרורה 

דקל, כרמלה משה, איילת השחר דבירי, עפרה זכריה - הבית המצויר בשלומי.
אוצרת: אסיה דובלין

JNF-USA מרכז מידע לגליל המערבי 
 רח’ סאלח א-דין, עכו העתיקה
לפרטים נוספים: 04-6015533

פתוח מידי יום

תמר וגפן - חאן ויקב גלילי במצפה הילה
למזמינים שני לילות תינתן הנחה של 200 ש”ח

מוזמנים להתפנק באירוח הרומנטי של תמר וגפן במצפה הילה.
למזמינים שני לילות תינתן הנחה של 200 ש”ח.

לפרטים נוספים: 050-9978911

3 ימים
שלל אירועים

לזוגות, חברים ומשפחות

9007800011

9007800011

www.westgalil.org.il     

עמותה לקידום התיירות
Boutique Tourist Association

رابطة لتشجيع السياحة

זמן גליל מערבי - עמותה לקידום התיירות, המקדמת את התיירות והפנאי באזור הגליל המערבי, מקיימת זו השנה השישית את 
פסטיבל האביב.

אין כמו האביב, כשריח הפריחה ממלא את האוויר והכל כל כך ירוק ומלבלב - זה הזמן המושלם להגיע לגליל המערבי: 
לטייל, לאכול, לשתות, ליצור, להאזין ולחוות מקרוב את האזור היפייפה, הנפרש בין הר מירון במזרח לים התיכון במערב.

הפסטיבל הייחודי מציע סופ”ש מרגש וגדוש באירועים ופעילויות מיוחדות ומקוריות לזוגות, חברים ומשפחות, המשלב בתוכו טבע, 
טיולים, קולינריה, יין, מוסיקה, אומנות ותרבות.

מיכל שילוח גלנור מנכ”לית, צוות העמותה: אביב הופמן, אורנה רוטברט-ניצן, דאולת חטיב, מרין רובינסון, ציפי יקיר, רחל אביה - זינדר, רינת אדלר. עיצוב גרפי: עודד לביא. יח”צ: קאצ’קעס. מדיה חברתית: בראש שקט

POWERED BY

מרכז מידע לגליל המערבי 
בעכו העתיקה

בניהולה של עמותת זמן גליל מערבי 

לפרטים נוספים: 04-6015533
שעות פתיחה:

א’-ה’ 9:00-17:00
ו’ וערבי חג 9:00-14:00, שבתות וחגים 10:00-16:00

רח’ סאלח א-דין, עכו העתיקה

ה י נ ו ד مهرנ
DOWRY

גלריית המרחב معرض الفضاء

להטבות / לינה

במהלך פסטיבל אביב
בקרו באתר! 

www.westgalil.org.il    


