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גרביטי פארק
כרמיאל |  החרושת 15

פארק אתגרים גדול, מקורה וממוזג, לכל הגילאים. למעלה מ-1,000 מ”ר של חוויות ואטרקציות לכל המשפחה: מתחם טרמפולינות 
חווייתי, קירות טיפוס מאתגרים ומתחם משחקייה דו קומתי. במקום חדרי אירועים פרטיים בהם ניתן לקיים ימי גיבוש ועוד. 

א’-ה’: 21:00-15:00 
שישי: 19:00-12:00 
שבת: 21:00-10:00 

איש קשר: 
בת אל שחור
054-6131217

04-9938717
talia@pealton.co.il

גרביטי פארק - כרמיאל
www.gravitypark.co.ilפתוח כל השנה

ניווט קהילתי
כרמיאל |  פארק המחצבה / בגליל או בכל מקום שתבחרו

פעילות חוץ )O.D.T( חווייתית, המתבצעת בצוותים ומבוססת על מפת ניווט. פעילות כיפית שיכולה להיות תחרותית או לשם 
ניווט שעליהן מסומנת נקודת הסיום, ובדרך עוברים בתחנות ופותרים חידות ומשימות. מומלץ  ההנאה. הצוותים מקבלים מפות 
ניתן לבנות ערכת משחק מותאמת  למתג את המפות עם שם הארגון/המשפחה. ערכת משחק קיימת לפארק המחצבה/הגליל. 

לבחירת הלקוח.

זמן פעילות:
כשעתיים

054-2203817
nivuteam@gmail.com

אשת קשר: 
חדווה ליבנת

תלוי מקום

סוד הקקאו - שוקולד בוטיק וחדרי בריחה
קיבוץ לוטם |  אזור התעשייה

חנות בוטיק לשוקולד המיוצר בעבודת יד וחדרי בריחה. במקום שני חדרי בריחה זהים המאפשרים משחק של עד 12 אנשים 
במקביל. עלילת חדר הבריחה מתרחשת בסטודיו-גלריה של נינה, ציירת מוכשרת, בעלת אובססיה לשוקולד, לקקאו ולעתיקות 
המאיה. המשימה היא למצוא את המרכיב הסודי של השוקולד בתוך פסל שגנבה ולהיחלץ מהחדר. בסיום הפעילות טועמים משהו 

מתוק. 

זמן פעילות:
כשעה

054-8154416
Sod.hacacao@gmail.com

סוד הקקאו
www.sod-hacacao.co.il

פתוח בשבת
תלוי מקום

אשת קשר: 
לי אבירם

קמפוס - מועדון טיפוס
כרמיאל |  החרמש 9

מועדון הטיפוס הגדול ביותר בצפון. 120 מסלולי טיפוס במגוון רמות קושי וקירות אימונים. הקיר הוקם במטרה לפתח את ענף 
הטיפוס בישראל ולהקים קהילת מטפסים צפונית חדשה. המקום מציע ימי כיף וגיבוש שמותאמים לצורכי הקבוצה עם דגש על 

הנאה, תוך כדי היכרות עם עולם הטיפוס ובליווי הדרכה מקצועית.

א’-ה’: 23:00-14:00 
שישי: 16:00-10:00 
שבת: 22:00-10:00

04-6060536
karmielwall@gmail.com

אשת קשר: שחר
052-2163655

פתוח כל השנה

פתוח כל השנה מועדון טיפוס כרמיאל
campuswall.co.il

ניווט קהילתי

כשר
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מפגשים עם
אנשים . תרבויות . מסורות

אסיל על הר כמון
כמון |  

אירוח בדואי ברמה הגבוהה ביותר. וודחה, אישה בדואית מיוחדת, הקימה בעשר אצבעותיה מקום מיוחד. היא מארחת בביתה, 
שנמצא בתוך היישוב הקהילתי כמון, ומספרת את סיפורה האישי בחן רב. וודחה מכינה אוכל בדואי ביתי, ברמה הגבוהה ביותר, 
עם תפריט עשיר מאוד. מאכלים עונתיים, מאפים נהדרים, בשרים ואפילו פיתות ללא גלוטן לפי המכון הסודי שהרכיבה בעצמה. 

ביקור מעצים ומעורר השראה.

בתיאום
מראש

052-3310515
Roan20042004@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

וודחה סוואעד

בהר,  מרכז לסדנאות תרבות ואירוח
הררית |   

מרכז לאירועים, מפגשים, סדנאות ויצירה. ממוקם בפסגת היישוב הררית וצופה לנוף גלילי מדהים. ניתן לקיים במרכז ישיבות, 
סדנאות ניהול ואף להישאר ללון במקרה של תהליך/סדנא הנמשכת על פני מספר ימים. הצוות מציע "חליפת תוכן" מתאימה 

לצרכים של כל ארגון וקבוצה, כמו גם פעילויות O.D.T, סדנאות שירות ותקשורת ועוד.

אירוח בדואי אוהל זידאן
סלאמה |  אוהל זידאן

אירוח בדואי כמיטב המסורת. מתאים לזוגות, למשפחות ולקבוצות מטיילים. אוהל בדואי רחב ידיים, עם מרפסת מוצלת, 
הצופה לנחל צלמון. שטיחים עבודת יד פרוסים על רצפתו, ותקרתו מקושטת בעיטורים בדואים מקוריים. האורחים מתקבלים 

במאור פנים ונהנים מאירוח בדואי כמיטב המסורת. האוהל מכיל עד 250 אורחים. במתחם ארבעה חדרי אירוח ממוזגים, עם 
שירותים צמודים לכל חדר.

פתוח בכל
ימות השבוע, 

בתיאום מראש

053-6400019
ewan-zs@hotmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

תמר

בתיאום
מראש

 054-3076668
info@bahar-center.co.il

אשת קשר: 
פתוח כל השנהדליה בן יצחק

גן הפסלים של רמי פלדשטיין
מנוף |  בפניה שמאלה לפני הכניסה ליישוב, שלט אבן "גן הפסלים"

ביקור והדרכה בגן הפסלים של האמן רמי פלדשטיין. רמי, תושב מנוף, פסל מחונן ורגיש, מפסל פסלים גדולים באבן מקומית 
ומצליח ליצור במבקרים רצון עז להתחבר ולגעת באבנים ובפסלים שהוא יוצר. רמי מסביר על הפסלים, מעשה ידיו, בדרכו 

הייחודית ולוקח את המבקרים לביקור בעולמם הפנימי, ולהסתכלות עמוקה לתוך נבכי נשמתם. הביקור משאיר רושם חזק, כזה 
שמלווה אותך הרבה אחרי שהביקור הסתיים. חווייה פנימית חזקה ומטלטלת.

פתוח כל השנה הסיור עצמאי.
ניתן לתאם מראש הדרכת אמן

איש קשר:053-7726510
רמי פלדשטיין

ביקור בית אצל מוסטפא )אבו סאלח( כיוואן 
מג'ד אל כרום |  

אירוח ביתי המשלב סיפורים, קטעי נגינה, שירה עממית וארוחה. מוסטפא, פנסיונר שאוהב את החיים, איש חייכן ומסביר פנים, 
שמח לארח בביתו, לשתף בסיפוריו המדהימים בליווי נגינה בעוד ובשירה עממית.  האוכל הנפלא שאשתו מכינה מוגש בפינת האוכל 

המעוצבת והמזמינה.

ביקור בית אצל מוחמד חוסיין )אבו נג'יב(
נחף |  

נג'יב, מורה לגאוגרפיה בדימוס, מורה דרך  ביקור בביתו הנעים של אבו  וכיבוד קל.  נגינה  ביקור בית המשלב סיפורים, קטעי 
ומוסיקאי. מוחמד מציע קפה וכיבוד, ומשלב סיפורים מחיי הכפר וזכרונות ילדות עם קטעי נגינה בעוד ובכינור.  מומלץ לפתוח את 

היום בסיור ברחבי נחף עם אבו נג'יב וללמוד על הכפר, תושביו ומנהגי המקום. 

בתיאום 
מראש

 052-5543693 
 abo.najeeb5@hotmail.com

פתוח כל השנה
איש קשר: 

מוחמד חוסיין

בתיאום 
מראש

050-5255326

פתוח כל השנה
 איש קשר: 
אבו סאלח

בית דולב
צורית |  הארז 2

בית שהוא מתחם אחד המשלב אוכל ואומנות בהשראה גלילית. הכל מתחיל מהמטבח של אסתי דולב, בעברה שפית במלון 
מצפה הימים, וממשיך בידו האמנותית של אבי דולב, המורגשת בכל פינה במתחם. ביתם מהווה מסעדה ביתית ובו מטבח גדול 
לסדנאות בישול וכן סטודיו לאמנות שבו מתקיימות סדנאות פסיפס בהובלת אבי. המלצה חמה היא לשלב פעילות שתכלול הן את 

הסדנא של אבי והן ארוחת גורמה מידיה של אסתי. 

בתיאום 
מראש

054-5866313
esterdolev1@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
אסתי דולב

אירוח בדואי, אוהל זידאן

אוכל בדואי אסיל על 
הר כמאנה - כמון

בהר-מרכז לסדנאות ואירוח בגליל
www.bahar-center.co.il

בית דולב מארח
www.betdolev.co.il
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מפגשים עם
אנשים . תרבויות . מסורות

החווייה הבדואית
סלאמה |  

אירוח בדואי והרצאה. זיאד, איש טבע בכל רמ"ח אבריו, וזאדה רעייתו המקסימה, בשלנית בחסד, מקבלים את האורחים בשתייה 
קלה מתחת לעץ התות היפהפה שבחצר ביתם, ומספרים על אורח החיים הבדואי, הזיקה לטבע והמהפך שחל בשנים האחרונות 

בחברה הבדואית. אחרי הרצאה מרתקת, מתכנסים לארוחה בדואית המוגשת מתחת לעץ התות, או באוהל שבחצר הבית. כשר 

פתוח בכל
ימות השבוע,

בתיאום מראש

052-2846515
04-6781312

Aldiwan3@gmail.com

החוויה הבדואית
The Bedouin Experience In the Galilee

פתוח כל השנה
איש קשר:

זיאד סוואעד

טאבון אל בלד
נחף |  

ביקור מרתק במטחנה אצל בסאם קדרי, מתאים לקבוצות גדולות ובודדים. נקבל הדגמה על אופן טחינת סוגי הקמחים השונים 
והתבלינים, והסבר על אופן הכנת תערובת זעתר. לסיום, נקנח בפיתה מקמח מלא, מנעיש,  חמה וטרייה ישר מהטאבון במגוון 

טעמים. בסאם מקבל אורחים באדיבות ובסבלנות אין קץ.

פתוח כל השנה
א’-ה’: 18:00-06:00

 שישי: סגור
שבת: 18:00-06:00

איש קשר: 054-4686357
בסאם קדרי

טאיקו - אירוח יפני
מכמנים |  

אירוח יפני, מסעדה ובית תה. בבית התה היפני על פסגת הר כמון, בלב נוף מרהיב ומוקף בגן יפני, עורכת טאיקו טקס תה מסורתי, 
תוך שהיא לבושה בקימונו המסורתי, מארחת ומסבירה על פילוסופיית הזן היפני. המסעדה הביתית  מציעה ממיטב מעדני המטבח 
היפני המסורתי, והכל בהגשה אסתטית יוצאת דופן. טאיקו עורכת גם סדנאות של אמנות יפנית, כמו הדפסים על נייר או בד. טאיקו 

למדה אומנות מסורתית ביפן, הכירה בארה"ב את בעלה שלמה אליאש ויחד הגיעו לישראל.

 איש קשר: 
שלמה אליאש

בתיאום
מראש

04-9884989
taikokushi@gmail.com

פתוח כל השנה
 טאיקו - אירוח יפני, מסעדה ובית תה

www.taikoteahouse.com

טעם הטף Gursha - סדנאות בישול אתיופי
כרמיאל |  חטיבת הראל

סדנאות הכרות עם המטבח האתיופי של יעל מקונן דגו. מטבח עשיר בטעמים ובריחות, ללא גלוטן וללא סוכר. עשיר ביתרונות 
בריאותיים )ויטמינים, מינרליים ועשיר בחומצות אמינו חיוניות(. את הסדנאות יעל פותחת בטקס Buna )קפה(, בשילוב סיפורים על 
מעגלי הבּוָנה השונים. טקס זה מאפשר זמן נהדר כמעגל חברתי, החיוני לשמירה על כבוד האדם, וכקבוצת תמיכה. לאחר הטקס 
מכינים כיבוד לבּוָנה וגם תבשילי קיטניות, ולבסוף מסיימים סביב השולחן, עם אינג'ירה וחולקים גורשה )הסוד של הגורשה מתגלה 

רק במהלך הסדנא(.

בתיאום 
מראש

054-5392031
gursha84@gmail.com

אשת קשר: 
פתוח כל השנהיעל מקונן דגו

גלריה ביתית וגן הפסלים של דליה מאירי
יובלים |  

שבגליל.  יובלים  בישוב  יוצרת  ישראלית,  פסלת  דליה,  מאירי.  דליה  הפסלת  של  הפסלים  ובגן  הביתית  בגלריה  בית  ביקור 
גן הפסלים שהקימה, בתהליך שנמשך כ- 20 שנה, נמצא באזור סלעי, שעבר הרס פני השטח והצמחייה הטבעית, כתוצאה מפעולות 
חציבה ובניה. בגן מוצבים למעלה ממאה פסלים מאבן, בטון, עץ וברזל שנוצרו על ידי האומנית בתקופות שונות: מפסלי נעורים 

משנות ה-60 ועד פסלים מהשנים האחרונות. 

הסיור עצמאי.
ניתן לתאם מראש הדרכת אמן

054-4331965
meiriyuvalim@gmail.com

אשת קשר: 
דליה מאירי

פתוח כל השנה

בריא - מטבח גורמה פרטי, כרמית אלקיים
קורנית |  

סדנאות  בביתה שבקורנית  מארחת  כרמית  נושאים.  במגוון  עוסקות  חווייתיות אשר  אוכל  סדנאות  כרמית אלקיים, מארחת 
המלוות ביין, אוכל טעים ומתכונים. לאחר 20 שנות קריירה מאתגרת במשרד הביטחון יצאה להגשים את החלום הבא, "לחבר את 
התשוקה לבישול עם האמונה שמה שאנחנו אוכלים משפיע על איך שאנחנו מרגישים ועל איכות החיים שלנו". היא נסעה לניו-יורק,  

למדה והשתלמה אצל הטובים ביותר, ולאחר קבלת הדיפלומה שבה לארץ והקמה את "בריא - מטבח גורמה פרטי". 

בתיאום
מראש

 050-5769011
info@bari-carmit.co.il

 בריא - מטבח גורמה פרטי
www.bari-carmit.co.il

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

כרמית אלקיים

הסטודיו של כרמלה בן ישי
כרמיאל |  חרמון 14

אמנית רב תחומית היוצרת, כותבת ומבצעת יצירות פיוט חזותי במאפיינים ייחודיים משלה. 
כרמלה רואה בשירתה המשך לשירה הקדומה עם זיקה למשוררי המקרא וימי הביניים. הטקסטים משקפים כמיהה לשיח תרבותי 
סביב אגן הים התיכון. המופעים של כרמלה בעלי יסודות עממיים אוריינטליים קדומים ומבטאים קשר עמוק לאדמה ולטבע. חוויה 

מרגשת עד דמעות הנוגעת עמוק בנימי הנפש.

פתוח כל השנה בתיאום 
מראש

050-2299996
carmelmh@netvision.net.il

אשת קשר: 
כרמלה בן ישי

 כרמלה בן ישי
www.kerrem.co.il
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מפגשים עם
אנשים . תרבויות . מסורות

סיור היכרות עם עולם ה"אימן"
מעלה צביה | 

סיור היכרות עם עולם ה"אימן". מעלה צביה הוא ישוב יחיד מסוגו בארץ ובעולם: יישוב קהילתי שכל תושביו חברים בתנועת האימן 
– תנועה-פילוסופית-רוחנית-יישומית. יישום דרך האימן באה לידי ביטוי בחיי הקהילה, בתכנון הנופי, בעיצוב מבני הציבור, בגישה 
אקולוגית ייחודית, במערכת חינוך ייחודית ועוד. אתם מוזמנים לסיור היכרות בו נפגוש ונחווה את תפיסת העולם של בני המקום, 

סדנאות אומנות, בישול ועוד. חוויה עוצמתית ביותר שאסור לפספס!

רוח בהר - אירוח
מכמנים |  

יוקרתי  ומציע אירוח  ובו בריכת שחיה מפנקת  ובוסתנים,  יוקרתי לקבוצות. המרכז נמצא על פסגת הר כמון, בין עצים  אירוח 
לקבוצות. ניתן לשכור את המקום לפעילות עצמית או לשלב באירוח פעילויות מונחות שהמרכז מספק. יום אופייני במרכז כולל 
טיול בשבילי הר כמון, קבלת פנים, פעילות קבוצתית נבחרת, ארוחות גורמה וזמן למנוחה ורגיעה במתחם הבריכה, החצר והבוסתן 

מול הנוף הנפלא.

בתיאום
מראש

054-5343907 
isaacoren@gmail.com

מוזיאון הבית העתיק
ראמה |  

מוזיאון המשמש כעדות לחיי הכפר במהלך 100 השנים האחרונות. ד"ר חוסיין אדיב, שהיה בעליו של הבית, מת בשנות ה-80. בתו 
של הבעלים, נסאב, שיפצה את המקום, בן ה- 350 שנה,  ומאז 2006 אספה את החפצים המוצגים בו. בבית תמצאו ריהוט עתיק, 
כלי עבודה, שטיחים עתיקים ויפים, תמונות וציורים. הבית בן שני מפלסים, בתחתון התגוררו בעלי החיים ובעליון בני המשפחה.

 בתיאום 
מראש

054-8051747 
spot_light.j@hotmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

ג'נאן חוסין

מפגש וסדנת ליקוט ובישול עם נשים בדואיות
חוסנייה |  

וסדנאות בטבע, בהם  סיורים  זהיה סוואעד, בדואית מהכפר חוסנייה, עורכת  ובישול עם נשים בדואיות.  וסדנת ליקוט  מפגש 
לומדים על צמחי הבר של האזור בעונות השנה השונות: נכיר את שמות הצמחים, כיצד קוטפים אותם ומשתמשים בהם – אם 
למאכל או לשיפור וטיפוח הבריאות. בחלק השני נלמד כיצד להכין מאכלים מצמחי השדה, נכיר את המכתש והעלי, נייצר חליטות 
תה להרגעת כאבי בטן. זהיה מתבלת את סיורה בסיפורים מחיי הכפר, והכל בעברית קולחת ומרשימה. הזדמנות להשתתף בחוויית 

לימוד ייחודית על אוצרות הטבע ועל תרבות אותנטית וייחודית.

בתיאום 
מראש

 054-5884879
zahia.sawad@gmail.comחורף / אביב

 אשת קשר: 
זהיה סוואעד

מרכז מונא חלל לשינוי
מג'ד אל כרום | 

בטכנולוגיות  מעשית  להתנסות  אזורי  מרחב  הינו  מונא  ומוצרים.  מסוגלות  מיומנויות,  לפיתוח  חדשני  טכנולוגי  עשייה  מרחב 
ולעשייה טכנולוגית משותפת, תוך מתן הזדמנויות  מתקדמות. במרחב הפתוח לכולם, פועלת מונא למפגש בין מגוון אוכלוסיות 
לפיתוח וצמיחה אישית. המרכז מהווה חממה ליזמים צעירים, יהודים וערבים, שעובדים ביחד על פרויקטים חדשניים במגוון תחומים: 
רובוטיקה, רחפנים ומדפסות תלת מימד. ניתן לתאם מפגש המספר על הפעילות המתבצעת במקום ולשלב גם סדנה חד פעמית.

בתיאום 
מראש

054-2873492
rinat@moona.co

אשת קשר: 
רינת

כף עץ - סדנאות בישול בריאותי
מעלה צביה |  

סדנת בישול. כשרוני מבשלת היא פועלת מתוך כוונה לחזק את הקשר הקדום בין האוכל לטבע – לכן היא מקפידה להשתמש 
במרכיבים בסיסיים מהסביבה: ירקות העונה מגינת הירק, ליקרים ממה שגדל על העץ, לחם עם מחמצת שאור, וצמחי התבלין 
המקומיים. כל עונה מביאה איתה בשורה אחרת, ורוני מקשיבה. רוני מציעה סדנאות בישול מהנות במיוחד שכוללות ליקוט, בישול, 

וכמובן ארוחה שמבשלים. כדאי לשלב סיור במעלה צביה ולהכיר את דרכו הייחודית של הישוב. אוכל טבעוני

 בתיאום 
מראש

 050-6300466 
ronibenss@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
רוני מנינבר

בתיאום
מראש

050-8564077
yael@maalezvia.org.il

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

יעל אבנר

פתוח כל השנה
רוח בהר- מקום עם נשימה

www.mountainspirit.co.il
איש קשר: 
איציק אורן

כף עץ
Moona - a Space for Change

www.moona.co

מעלה צביה - ישוב בדרך האימן
www.maalezvia.org.il



ריקוד חייה - רותי פרדס
הררית |  

רותי,  חייה של  סיפור  מופע בתנועה בהשראת  הוא  פוגש מחול"  חיים  "סיפור  רותי.  חייה של  סיפור  מופע בתנועה בהשראת 
שמתחיל בגיל שנתיים וחצי כשאמה העבירה אותה מעבר לגדר התיל... רותי ממשיכה לאסוף תמונות, מסמכים ועדויות מוקלטות 
שיסייעו לה בהרכבת פאזל מצמרר, ממנו עולה סיפור בלתי נתפס! 'לאחר שנים רבות של שתיקה היא מגישה בתנועה ובמלל את 

החוויה המרגשת שעברה, מסירה צעיף אחר צעיף, ומגיעה לשחרור ממעמקים חבויים ופנימיים לגילויים מלאי אור.

 בתיאום
מראש

052-2755059 
ruthpardess@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
אביטל לוי 

 Ruth Pardess  

Smoky Mountains - סדנאות ואירוח בהרים
הר חלוץ |  

סדנאות בישול ואירוח באווירה גלילית בליווי שיחות וסיפורים מהחיים. מתאים לקבוצות עד 10 משתתפים - לאוהבי בשר! 
גיל יעקובי, מומחה לעישון בשרים, יזם ותיק בתחום ההסעדה והתיירות. לאחר הצבא נדד לדרום ארה"ב, שם למד והכיר מקרוב את 
עולם עישון הבשרים. אהבתו והגעגוע לטעמי ילדותו, מאכלים מעושנים, ביחד עם אהבתו לאנשים, לאירוח, למפגשים ולסיפורים, 

הובילה אותו לפתוח את ביתו שבהר חלוץ, לסדנאות מעשירות וטעימות, מתובלות בסיפורים ואווירה גלילית נעימה.
כשרות ללא תעודה )מטבח בשרי בלבד ומוצרים כשרים(

 050-5426817
gily.yacobi@gmail.com

 איש קשר: 
גיל יעקובי

פתוח כל השנה
סדנת עישון בשר בגליל ארוחות  

SMOKY Mountains חוויה כשר
www.smokymountains.co.il

 בתיאום
מראש

Vegan2go - אירוח וסדנאות אוכל טבעוני
כמון |  

אירוח וסדנאות אוכל טבעוני. שמעון לוי הקים את vegan2go  בביתו המטופח שביישוב כמון ובחצר ביתו המרווחת והירוקה, 
כדי לספק אוכל טבעוני, מאוזן, בריא, טעים ומזמין לכל מי שחפץ לקבל הצצה נעימה לעולם הטבעונות. בישול במטבח טבעוני, 
 המשלב עלים וירקות טריים, חלקם מגינת הבית, תבלינים ועשבי תיבול שנטחנים במקום, דגנים מלאים וקטניות שעברו הנבטה. 
את כל המאכלים שהוא מגיש, שמעון יוצר בעצמו ושמח לשתף בידע, מתוך הבנה כי מה שמזין אותנו משפיע על בריאות גופנו 

ונפשנו. הארוחה עשירה, טעימה ומפתיעה.

052-4719489
shim5577@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

 איש קשר: 
שמעון לוי

 Vegan2go
www.vegan2go.co.il

סיפורים • טעמים • מקומות
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תרבות . אמנות

אורנה אורן, ציירת
מכמנים |  

מפגש אומן וסדנאות. אורנה אורן, היא ציירת ומלמדת אמנות אשר למדה בבצלאל, המדרשה לאמנות ומכללת ויצ"ו קנדה לעיצוב. 
אורנה הציגה בתערוכות, מציגה ומוכרת את עבודותיה במצפה מכמנים על פסגת הר כמון, מול נופי הגליל. אורנה מזמינה קבוצות 
מצויר  אישי  צמחים  מגדיר  ויצירת  ליקוט  סדנת  נוף,  ציור  סדנת  העוטף:  הטבע  ובהשראת  בשילוב  ציור  וסדנאות  אומן  למפגש 

)מתאים גם למי שאין ניסיון קודם בציור(.

בתיאום
מראש

 052-4485475
ornaorenizraeli@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
אורנה אורן

אורלי עיצובים בפימו
הר חלוץ |  

עיצובי פימו ייחודיים ומשובבי נפש. בביתה הטובל בחורש אלונים, אורלי יוצרת כלי זכוכית שימושיים מצופים בפימו בעיצובים 
ייחודיים ומשובבי נפש. כמו כן, היא יוצרת גם מגנטים, מחזיקי מפתחות, טבעות וכפתורים וכולם כמובן על טהרת הפימו. 

בתיאום
מראש

04-9803420
054-7288210

raly@netvision.net.il
פתוח כל השנה

אשת קשר: 
אורלי

נעמה מנור, איגרת שאומרת
צורית |  

סטודיו לעיצוב אלבומים, מתנות, חוגים, סדנאות יצירה ופנאי. נעמה, לאחר 20 שנות הוראת אמנות בחינוך הפורמלי, הקימה 
סטודיו לעיצוב אלבומים, מתנות, חוגים, סדנאות יצירה ופנאי. הסטודיו בנוי על שפת המצוק בצורית, מול נוף קסום. החדר ספוג 
באווירת יצירה, צבעוני ומלא השראה. כלי העבודה וחומרי היצירה הרבים, מאורגנים סביב ויוצרים תפאורה קסומה ומגרה להתחיל 

לפעול וליצור בחברותא נעימה לצד כוס קפה וכיבוד קל.

בתיאום
מראש

 052-3243293
igeret.omeret@gmail.com

אשת קשר: 
נעמה מנור

פתוח כל השנה

איילת בראון צור, אמנית
קורנית |  

חובבת  היא  האחרונות.  שנה  ב-30  ואקוורל  משי  על  בציור  ובעיקר  באמנות  עוסקת  איילת  ומיוחדות.  ייחודיות  סדנאות  מגוון 
ועצי  פיות  יצירת  וציור,  ומיוחדות: סדנאת מ)כ(חול המשלב תנועה  ייחודיות  מגוון סדנאות  איילת מציעה  ויצירה.  מוזיקה, טבע 

משאלות, ציור על צעיפי משי ועוד.

בתיאום
מראש

052-4817080
ayelet.painter@gmail.com

אשת קשר: 
פתוח כל השנהאיילת בראון צור

איתן ורדי, קונצרט חלילים
יודפת |  

עשירה  מוסיקה  מלווה  ורדי,  איתן  של  הסולו  נגינת  את  בצוותא.  ישראל  ארץ  ושירי  פולקלור  קלה,  קלאסית  מוסיקה  מופע 
בהרמוניות ומקצבים חדשניים ומקוריים, שנשמעת כתזמורת הניצבת מאחוריו. איתן מנגן מוסיקה קלאסית קלה, פולקלור ושירי 
ארץ ישראל בצוותא. על במת האולם שבביתו אשר ביודפת, נמצאת תערוכה קבועה של חלילים אתניים מרחבי תבל איתן מנגן 
בהופעתו, ועל הקירות תערוכת צילומים. המופע נערך באולם פרטי וייחודי ביודפת אל מול הר עצמון, והוא מורכב מפרקי נגינה 

קצרים ומגוונים ב-12 חליליות וחלילים שונים.

052-2251787 
 evardi@bezeqint.net

איש קשר: 
איתן ורדי

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אלישבע צבר, פסלת
גילון |  

גלריה ביתית בנוף גלילי קסום. בגלריה תוכלו להתרשם מיצירות פיסול בברונזה, ומתכשיטים צבעוניים ויחודיים. אלישבע מספרת 
את סיפורה האישי. הסיפורים שמאחורי היצירות מצחיקים ומרגשים. אלישבע נותנת הסבר, עם הדגמה, של תהליך המעבר מפסל 

חימר לברונזה.

 בתיאום
מראש

 052-4466935  
zabarel9@gmail.com

אשת קשר: 
אלישבע צבר

פתוח כל השנה

גבי שטרית, קרמיקאית
טלאל |  

סטודיו פיסול קרמי. גבי עוסקת בפיסול קרמי בחימר מעל ל- 15 שנים. היא מעבירה חוגים לילדים ומבוגרים באווירה ביתית ייחודית 
ומקצועית בסטודיו המקסים שלה, בהם מכינים כלים שימושיים, פסלים, ויודאיקה צבועים באנגובים וגלזורות.

052-8735042
shitrit.gaby@gmail.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
גבי שטרית

בתיאום
מראש

גבי פיסול קרמי

אורלי עיצובים בפימו

Orna Oren Izraeli
www.ornaorenizraeli.com

איגרת שאומרת
 www.igeret-omeret.com

איתן ורדי קונצרט חלילים
www.eitan-vardi.com/pws

אלישבע צבר
www.elisheva.co

Ayelet-Art Studio
www.ayelet-art.com/pws
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בתיאום
מראש

 052-8969384
gshamir@zahav.net.il

פתוח כל השנה
איש קשר: 
גדעון שמיר

גדעון שמיר, בונה עוגבים
יובלים |  

ובונה עוגבים מזה 40 שנה.  מפגשים מוסיקליים בסדנת עוגבים המיועדים לקהל הרחב ולקבוצות, גדעון שמיר הוא פסנתרן 
בסדנה שלו, המשמשת גם כמרכז מבקרים, נחים להם שלושה עוגבים בגדלים שונים המתאימים ליצירות שונות. מלאכת הבנייה 
מורכבת ומשלבת מספר תחומים: מכניקה, אקוסטיקה, בנייה בעץ, עבודה עם מתכת וכמובן אוזן מוסיקלית ורקע מוסיקלי. גדעון 
בנה עוגבים הנמצאים כיום ברחבי הארץ. גדעון עורך בסדנה מפגשים מוסיקליים המיועדים לקהל הרחב ולקבוצות. הוא מספר את 

קורות חייו בצורה מרתקת, ונדמה שיש לו סיפורים וחוויות כרימון. 

גונית פורת, מרכז לסדנאות אריגה וצביעה טבעית
יודפת |  

מרכז סדנאות לאריגה, לטוויה ולצביעה טבעית. יודפת העתיקה הייתה מרכז האריגה הגדול ביותר בארץ ישראל לפני כ- 2000 
שנה. משקולות חימר עתיקות שנמצאו באתר מהוות עדות לחיים שהיו. שמה של גונית, המכיל בתוכו את הגוונים, מסמל בעיניה 
גוונים של צבע וגוונים של רב תרבותיות, רב אתניות. הדבר בא לידי ביטוי בקבוצות האריגה שהיא מלמדת לאורך שנים, בפסיפס 

של מפגשים תרבותיים ואנושיים. גונית היא מקימת המרכז המציע סדנאות לאריגה, לטוויה ולצביעה טבעית.

בתיאום
מראש

 04-9800350
gonitporat@gmail.com

פתוח כל השנה
Gonit Weaving

nonydt.wixsite.com/ecoweaving-he
אשת קשר: 
גונית פורת

תרבות . אמנות

דליה ברסנו, ציירת
גילון |  

ביקור בגלריה של דליה ברסנו ומגוון סדנאות יצירה. דליה הינה ציירת פורצת דרך המציירת דרך הידיים וללא מכחולים. דרך 
שיטת ציור ייחודית זו היא מביעה את רגשותייה הכמוסים ביותר. מעומק הבטן אל בד הקנבס. בסגנון מקורי ומרתק היא יוצרת 
ציורי שמן המספרים את סיפורו של הטבע, השמיים והמים - כל מתנותיה של אמא אדמה משולבים בציוריה בצבעים בוהקים, נקיים 

וטהורים. אפשר לתאם ביקור בגלריה, ולהינות ממגוון סדנאות.

בתיאום
מראש

052-5125140
dalyaber@yahoo.com

פתוח כל השנה
אשת קשר: 
דליה ברסנו

התחביביה - סטודיו לאמנות ולסדנאות
טל אל |  

התחביביה נוצרה מתוך רצון למקום בו אפשר לעבוד על פרוייקט או שניים )או שבעים( בלי להזדקק לסדר את הכלים חזרה 
 MAKERSPACE בארגז בכל פעם, ולאחר ההבנה שיש עוד "משוגעים" שהמקום הזה מושלם לשטויות שהם מנסים לעולל )סוג של
קטן(. את השם קיבלה התחביביה מהמחסן האגדי שהיה בכל קיבוץ בו יכול היה כל חבר לעבוד כאוות נפשו, לתקן תריס, לפסל 

בעץ לרתך ועוד.

 054-2264022
ednadned@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
עדנה הררי

maker space - התחביביה
www.hatahbiviya.com

Dalya Bersano Artist

דניאל חצבני, צייר
כרמיאל |  האורן 12, קומה ב'

ביקור בית בגלריה של דניאל חצבני. דניאל חצבני, צייר ופסל ישראלי, יליד ארגנטינה שעלה לישראל בשנת 1970. חי ויוצר בכרמיאל. 
פתח לאחרונה בביתו "מיני מוזיאון– גלריה לאמנות" לעבודותיו ב- 50 השנים אחרונות ובו הוא מספר ומדגים את יצירתו. דניאל משתף 

בסיפוריו המרתקים על חלק מהמאורעות הבולטים שעבר בחייו, ומראה כיצד הם השפיעו על יצירתו הצבעונית והכל כך שונה.

052-8303347 
danielhasbani@yahoo.com

איש קשר: 
דניאל חצבני

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

Daniel Hasbani

הלה צ'ולסקי, ציירת
גילון |  

אמנית הדפסים, יוצרת בשמן ואקריליק ועוסקת בפיסול קרמי. משחר ילדותה אהבה לצייר כך שבאופן טבעי, לאחר השירות 
ואמנות, הפכה את התחביב שלה לעסק. תחום  לציור  כמורה  רבות  לאחר שנים  להיות אמנית.  בליבה ההחלטה  גמלה  הצבאי, 
ההתמחות שלה הוא הדפסים והיא יוצרת גם בשמן ואקריליק ועוסקת בפיסול קרמי. נושאי היצירה שלה שונים ומגוונים: הרים, 
טבע, אנשים, על כל גווני הקשת, החל מציור מופשט ועד סופר ריאליסטי, הבאים לידי ביטוי בטכניקות מעורבות, הדפס, שמן, 

קולאז' ועוד.

 052-2257354
hilaart@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
הלה צ'ולסקי

Hila Art - הלה צולסקי
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תרבות . אמנות

נורית דגן עובדיה, צורפת
יעד |  

סטודיו לצורפות המקיים חוגים וסדנאות. סביבת הטבע הינה מקור השראה אין סופי לעיצובי התכשיטים של נורית. את מקצוע 
הצורפות למדה בויצ"ו חיפה וסיימה כצורפת ומורה בכירה לצורפות. תכשיטיה מאופיינים בעדינות וריבויי פרטים, בעבודת יד, החל 
מקולקציות רחבות בכסף, שימוש באבנים יקרות ועד פריטים ייחודיים מזהב בהזמנה. נורית מקיימת סדנאות וחוגים בסטודיו ביעד.

נעה בן אור, אמנית פסיפס
יעד |  

סדנאות פסיפס, מתאים למבוגרים וילדים. הפסיפס הינו אמנות עתיקה, החוזרת לחיינו בלבוש מודרני. קחו לעצמכם פסק זמן, 
ובואו לצלול לעולם של צבעים, צורות, ו... שמחה! לימוד הפסיפס מתאים למבוגרים וילדים, ואינו דורש כישורים מיוחדים. מחצית 
מחייה המקצועיים עבדה נועה בצד המדויק של עולם העבודה - בפיתוח תוכנה. במהלך מפתיע של החיים הגיעה לעסוק ביצירה 
בפסיפס. נועה אוהבת להקים יחד עם קבוצות אנשים, פסיפס גדול ומרשים למקום בו הם חיים או עובדים, ונהנית מאוד לאפשר 

לאנשים שחשבו ש"הם לא יצירתיים" )אין דבר כזה!!( להתבטא וליצור בעזרת הפסיפס.

נגיעות בחימר - מזל טאוב, קדרית
צורית |  

מזל בוגרת מכללת גליל מערבי במגמת אמנות רב תחומי. אחרי שלמדה ועסקה בתחומי אומנות שונים, פתחה סטודיו לקרמיקה, 
ובו היא יוצרת להנאתה, ומלמדת פרטני ובקבוצות. מזל יוצרת כלים שימושיים ומציגה בתערוכות קרמיקה ברחבי הארץ.

 052-8547397
Taubmazal@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
מזל

 054-6240028
noabenor3@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
נעה בן אור

054-4540604
uzi_nurit@012.net.il

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
נורית דגן עובדיה

יוכי שן צור, אמנית
כרמיאל |  חטיבת עציוני 135/6

יוכי טוענת שכל אחד יכול ליצור. יצירה היא דבר נהדר ודרך מצוינת להתבטא ולרכוש מיומנויות חדשות. בראשית דרכה למדה 
ציור בטכניקות שונות, המשיכה עם רקמה יצירתית, ויטראז', עיצוב אלבומים, חופות וכתובות, עבודות בזכוכית- חרוזים, שרוכי 
משקפיים, מחרוזות, שעונים, טבעות, סיכות, תליונים, עגילים, ומצעדים )צמידי רגל( ולאחרונה גם גופי תאורה. בנוסף, היא מעבירה 

סדנאות וחוגים שונים.

 052-2258448
amyochi@gmail.com

 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
פתוח כל השנהיוכי שן צור

ניקו לוי, מוזיקאי
הררית |  

מופע מוזיקלי. ניקו לוי יוצר מוסיקת עולם המתבטאת במופע שלו "שמים בארץ" ובאלבומיו. זהו מופע מוסיקלי, שיוצר אווירה של 
"נשיונל ג'אוגרפיק" בצלילים ומקצבים.

 052-2429838
nikolevymusic@gmail.com

 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
שיראל הפקות

פתוח כל השנה

נרות קנדלה
רקפת |  

בית מלאכה המייצר נרות בהדפסה אישית ומרכז סדנאות ליצירת נרות. סביבת עבודה נעימה ויצירתית, המאפשרת למשתתפים 
להתנסות בהכנת נרות בדרך חופשית, יצירתית ומהנה.

052-3260058
candela.galil@gmail.com

א'-ה'
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
עליזה שליסל 

פתוח כל השנה
חלקית

טלי אלזרע, קדרית
מכמנים |  

קדרות  לימודי  בוגרת   - אלזרע  טלי  לבחירה.  ייחודיות  סדנאות  מגוון  מתקיימות  גלילי  לנוף  ומרווח המשקיף  נעים  בסטודיו 
במכללת תל-חי ולימודי טכנולוגיה ושרפות פרימיטיביות במכללת גבעת חביבה. מציגה למכירה בגלריה כלי קרמיקה שימושיים 

בעבודת אובניים, ותכשיטי חומר בעבודת יד.

 050-6916569
nelz@bezeqint.net

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
טלי אלזרע

טלי קדרות

מזל טאוב - עבודות יד - קרמיקה ופיסול

נעה בן-אור פסיפס ועוד
www.psefas.com

נרות קנדלה -
נרות מודפסים / סדנאות

www.candela.co.il

NDO Jewellery - Nurit Dagan Ovadia
www.ndojewellery.com

www.nikolevy.com
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תרבות . אמנות

ענת כהן, סטודיו זכוכית, פסיפס וקרמיקה
גילון |  

עבודות  ובה  הבית  בחצר  בסיור  המתחיל  מרתק,  לביקור  לארח  שמחה  ענת  ובפסיפס.  בזכוכית  בקרמיקה,  יוצרת  ענת 
לומדים  בו  בסטודיו  ולבסוף  המבער,  באש  מפסלת  שהיא  קטנות,  זכוכית  עבודות  נפגוש  בו  לבית  ממשיך  גדולות,  פסיפס 
מקרוב על עבודת הקרמיקה והזכוכית, ומקבלים הדגמה. על כוס קפה או תה מצמחי הגינה, ענת משתפת בסיפור חייה, על 
המעבר ממנהלת בכירה בחברות הייטק מובילות לאמנית פעילה. ניתן לתאם  סדנא חד פעמית: פסיפס, עיצוב תמונה והכנת 

תכשיטים ומוביילים מחרוזי זכוכית.

קלרי נצר, ציירת
כרמיאל |  עומר 8/4

ובחו"ל, יוזמת ומתאמת פרויקטים למען קידום אמנים ולמען קשרי  אמנית ישראלית המציגה את ציוריה בתערוכות בארץ 
תרבויות שונות. קלרי מעבירה סדנאות לאמנים ומרצה על חייה ואמנותה של הציירת המקסיקנית פרידה קאלו ונשים באמנות.

נועה סולודר, קדרית
מעלה צביה |  

מול נוף מקסים במעלה צביה שבגליל, סטודיו קדרות עם גלריית כלי קרמיקה, שיעורי קדרות, סדנאות לקבוצות.

עינב בראון, קדרית
מכמנים |  

הכלי הוא משטח ציור מרתק ומאתגר, הזדמנות למפגש בין ציורי המכחול הצבעוניים לבין הצורך בפונקציונאליות. כל אלמנט 
עיטורי "מלביש" את הכלי ומעניק לו אופי מרתק וייחודי. עינב מזמינה לביקור בסטודיו שבביתה שבמכמנים, עם נוף מקסים ואווירה 

כפרית מושלמת.

אמנות היצירה, רבקה שפר, אמנית פסיפס
טל אל |  

אמנית ויוצרת פסיפס, המתגוררת בלב חורשת עצים ירוקה ביישוב טל-אל. בשנים האחרונות מתמקדת ביצירת מגוון עבודות 
במוזאיקה המשמשות לעיצוב הבית, הגינה והחצר. הסטודיו והגלריה לעבודות אמנות במוזאיקה שבביתה מציג את עבודתה, וכן 

מתקיימות בו סדנאות בפסיפס, בקרמיקה, בזכוכית ובאבנים.

054-4785022
rivkasheffer@yahoo.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
רבקה שפר

054-3339688
anatcohenh@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
ענת כהן

054-4636135
clarinetzer@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
קלרי נצר

סטודיו גליליקה, טל דורון, קרמיקה
גילון |  

סטודיו ביתי קטן, בו טל דורון יוצרת כלים שימושיים וקישוטים מקרמיקה לבית ולגינה, ומקיימת סדנאות לקבוצות קטנות 
וליחידים: ימי הולדת, כיף משפחתי... שילוב של משחק עם תראפיה לנפש.

052-3995370
taldoron1@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
טל דורון

052-6365360
noagidon0@gmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
נועה סולודר

052-8834567
einav_sz@hotmail.com

פתוח כל השנה
 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
עינב בראון

רונית ביטון, צורפת
צורית | 

שנים רבות לימדה בבתי ספר במשגב וכרמיאל פיסול, עבודה באובניים, ציור, עץ ומתכת. תכשיטנות היתה חלום ישן שהתגשם. 
רונית יוצרת בביתה תכשיטים מכסף, זהב ופליז מצופה זהב, בעיצוב וב"טאץ" מעודן, ייחודי ומעניין.

054-5987910
ronitabit@gmail.com

 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
פתוח כל השנהרונית ביטון

אמנות היצירה.
Rika Mosaic Art

גליליקה - סטודיו לקרמיקה בגליל

סטודיו לקדרות - גלריה - נועה סולודר

עינב בראון קדרות
www.einavcraft.com

Anat Cohen Art Studio
www.anatcohenart.com

רונית תכשיטים

www.cnetzer.com
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תרבות . אמנות

רונית קורן ילוז, אמנית ואוצרת
כרמיאל |  

רונית מפסלת ברשת ברזל ומציירת בטכניקות שונות, בצבעי מים ובאקריליק. בעלת סטודיו וגלריה בה ניתן לראות את עבודותיה. 
מציעה מגוון סדנאות ציור, פיסול ואומנות שימושית.

050-8375763
ronitco@walla.comפתוח כל השנה

אשת קשר: 
רונית קורן ילוז

רחל נטע, אומנות במיחזור
גילון |  

רחל נטע מפסלת ברשת ובזכוכית. יצירותיה כוללות פריטים שימושיים ופריטי נוי, חלקם מרשת בלבד או מזכוכית בלבד וחלקם 
משלבים את החומרים יחד. את ההשראה ליצירותיה שואבת רחל מנכדיה המציעים רעיונות שונים, מהטבע, הסביבה ומהחומרים 

המגיעים לידיה.

052-3794755
rachel.neta@gmail.com

פתוח כל השנה
א'-ה'

15:00-09:00
בתיאום מראש

אשת קשר: 
רחל נטע

שוקי זרח, נפח ברזל
יעד |  

סיור בחצר הסטודיו מגלה אוסף של כלים עתיקים וכן פסלים מעשה ידיו של האומן. שוקי משתמש בשיטות עבודה מסורתיות 
כמו תנור פחמים ופטיש הידני, אותם הוא מציג בפני קבוצות המבקרים הבאים ללמוד ולהתרשם ממלאכה שאוטוטו הולכת ונעלמת 
מהעולם. בעברו היה שוקי טכנאי אלקטרוניקה, עד אשר החליט שדי לו במרוץ  וכי הנפש זקוקה לאמנות ולמלאכת כפיים. שוקי, 

אוטודידקט, הקים סטודיו לצורפות במושב יעד ועסק ביצירת פריטי יודאיקה עד אשר נפל בשבי הנפחות.

054-6478616
zerachs5@gmail.com

פתוח כל השנה
א'-ו'

בתיאום
רק החצר נגישהמראש

איש קשר: 
שוקי זרח

 בתיאום
מראש

רחל נטע אומנות במיחזור

Cape Colours
כרמיאל |  עומר 64/1

ביקור מרגש אצל אנווה ג'ייקובס ובת זוגו סנדרה מילנר. סיפורם מתחיל בדרום אפריקה, ברומן פורח בין אנווה, מוסלמי מדרום 
אפריקה, לסנדרה, יהודייה שגדלה בקייפטאון.  נשמע על הקשיים, הפרידה והאיחוד המרגש לאחר שנים בארץ. ואם חשבתם 
שזה מספיק לטלנובלה, טעיתם. לאחר ארבע שנים חווה אנווה אירוע מוחי ששינה את חייו והשיקום הפך להיות מטרתו העיקרית. 
הציור הפך עבורו לאימון, והתפתח לצביעה בסגנון אפריקאי. ציוריו משקפים את חיבתו העמוקה ל"בנות" המרקדות, ומעוררים 

מחדש את הסצנות הצבעוניות של שנות ילדותו באפריקה, אשר נחרטו בזיכרונו.

054-6402350
sanwa@014.net.il

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

אשת קשר: 
סנדרה מילנר

CapeColours Art

kassem art  קאסם ארט
כמאנה |  

קאסם הוא אמן זכוכית, קרמיקה ופורצלן, המעצב גופי תאורה בעיצובים שמאירים את הדמיון ומרגשים את הלב. קאסם 
להתרשם  שבביתו,  בגלריה  לבקרו  מומלץ  בעבודתו.  בדואים  מוטיבים  ומשלב  הבדואית,  ומהתרבות  מהמסורת  מאוד  מושפע 

מהעבודות ומנפש האומן הכל כך לא שגרתית.

052-6390702
kassem.swaed@15gmail.com

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
קאסם סוואעד

 Kassem Art - Handmade Ceramic
and Glass Lighting design



הכנסייה היוונית קתולית
ראמה |  

הכנסייה מוקדשת למרים אם ישוע. היא נבנתה בשנות ה-20 ושופצה ב-1946 .אגדה מקומית מספרת ששני אנשים נכנסו בלילה 
לגנוב רכוש בכנסייה, וכשפנו לצאת הלכו שעות, עברו הרים וגאיות, וכך עד עלות השחר, אז מצאו את עצמם עדיין בכנסייה.

050-2288132
jiries.mansour@gmail.com

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
דיקן הכנסייה: ג'ריס מנסור

כנסיית בורבארה
בענה |  

כנסייה אורתודוכסית קטנה ומרשימה. בקומה מעל ישנו אולם שניתן לשבת בו להרצאה/מפגש. בחצר קברים של הנוצרים של 
הכפר, כיוון שאין בית קברות נוצרי בכפר. מצוין לשלב ביקור בכנסייה עם סיור רגלי בגרעין הכפר )חנייה לאוטובוס בסמוך(. 

050-9000688

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
אמיר אליאס

054-7949429
paularykin@gmail.com

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

Tim Time, פולה רייקין, אמנית
גילון |  

סדנאות קולאז' אישי וייחודי מחומרים בשימוש חוזר. חווים את הקסם שביצירת ערך מתוך חומרים שלכאורה נראים חסרי ערך. 
פקקים, שברי צעצועים, כפתורים ישנים ועוד - פריטים רבים שייעודם המקורי כבר נשכח - יהפכו ליצירות אמנות מקוריות.

תהליך יצירת הקולאז' מאפשר להתבונן במבט שונה בחפצים הקטנים המושלכים כלאחר יד, ועם מעט מאמץ ודמיון, לעורר אותם 
לחיים ולהעניק להם זהות חדשה. האמנית, פולה, צורפת בעברה, מארחת לסדנאות בביתה בודדים וקבוצות עד 25 אנשים. תחום 

המיחזור והקיימות נוכח מאוד בחייה האישיים, ובאופן טבעי גלש גם לחייה המקצועיים.

אשת קשר: 
פולה רייקין

 Tim Time

אשת קשר: 
עדי רדאי

Studio Rust, עדי רדאי, אמנית
כרמיאל |  הסדן 21

סטודיו Rust נולד מתוך אהבה לחומרים ולמוצרים מרגשים: מוצרים לחדרי ילדים ומוצרי דקורציה לבית ולמטבח. בעידן בו הכל 
רווי צבע וגירויים חשוב לעדי ליצור מוצרים שישתלבו בחלל באופן אורגני ומחמיא. המוצרים מיוצרים בשילוב של עבודת יד עם 
וייחודי. תפיסת העולם שלה היא לעצב את הזכרונות של מחר. היא שואפת לייצר  טכנולוגיות מתקדמות ליצירת תוצר איכותי 

מוצרים אלמותיים שיהפכו להיות חלק מן המסורת המשפחתית וישאו על גבם זיכרונות ילדות וחוויות רגשיות ומשפחתיות.

054-8088049
studiorust@gmail.com

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

 Studio Rust
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מרכז מורשת יהדות אתיופיה
כרמיאל |  משעול נורית 2

לזכר  באנדרטה  הגליל,  בפארק  לפתוח  מומלץ  הסיור  את  אתיופיה שבכרמיאל.  יהודי  מורשת  במרכז  במיוחד  מרתק  סיור 
הנספים בעליה מאתיופיה, ולהמשיך לסיור במרכז מורשת יהדות אתיופיה וטעימות אוכל אותנטי. מרגש לשמוע את התלאות 
שעברו במסע מסודאן לארץ, לראות את בית הכנסת החדש והמיוחד, לפגוש את הקייס שחר, ולא להאמין שהכל נמצא מתחת 

לאף, במרכז כרמיאל.

מן זמאן כאן, מוזיאון למורשת עממית
שעב |  

ביקור במוזיאון שהוא כעין מסע בזמן לחיי היום-יום של הכפר הערבי של פעם. למעלה מ-3,000 פריטים וביניהם: כלי בית, כלים 
חקלאיים, תכשיטים, תלבושות מסורתיות, כלי רפואה שונים, כלי עבודה של בעלי מקצוע כגון נגרים וסנדלרים, שטרות כסף נושנים, 

כלי נשק מימי העות'מאניים ואפילו כלי נגינה נדירים.

054-2456895

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
ד״ר עיסא חג׳ג׳

מסגד אבן אל חטאב
בענה |  

ניתן לבקר בתוך המסגד. מדרגות חיצוניות מובילות לגג המסגד ולתצפית מרהיבה מהגג. התצפית נוחה ובטיחותית לקבוצות. 
ההימאם - שיח חליל עבד, דובר ערבית, עברית ואנגלית.

050-7841716

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
עלי עלי

052-7018418
modona@walla.co.il

ב'-ד'
14:00-08:00

איש קשר: 
יוסי ברקו

פתוח כל השנה

כנסיית סנט ג'ורג האורתודוכסית
ראמה |  

הכנסייה נבנתה על ידי הרוסים ב 1886 ובחזיתה קיר איקונוסטאזיס המוקדש לפטרון הכנסייה.
הכומר מקבל את האורחים, וניתן לעלות על הגג של הכנסייה לתצפית.

050-7584426

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
סולימאן חדד

סיפורים • טעמים • מקומות
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תרבות שבאה עד אליך

הדס האוזמן-אגמון, אמנית
שכניה |  

כוריאוגרפית, מורה למחול, בובנאית ומחברת בין מוסיקה לתנועה, בובה לסיפור, אנשים לאנשים, מחול לאומנויות נוספות, אנשים 
יש  לבאות, מה  רמזים  ללא  סגורה  מזוודה  ז'אנר בעולם תיאטרון הבובות,  הינו  מזוודה  ועוד… תיאטרון  לריקוד  תנועה  לעצמם, 
בפנים? איך היא נפתחת? מה ייצא ממנה? מתחילת ההצגה בהדרגה הולך ומתפתח עולם עשיר ומלא דמיון וקסם, מה שמשאיר את 

הצופים מרותקים וקשובים לאורך כל זמן ההופעה.

052-8969323
hadashausman@gmail.com

 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
פתוח כל השנההדס האוזמן-אגמון

 054-5340224
ilanhalilan@gmail.com

אילן חלילן
www.ilanhalilan.co.il

 בתיאום
מראש

פתוח כל השנה

אילן שגב, חלילן
אבטליון |  

אמן יוצר ובונה חלילים. אילן התוודע לכלי נשיפה ייחודיים מתוך שבע שנות מסע ברחבי העולם. הוא מנגן בחליל מגיל תשע, 
וכחלק מכישוריו מספר סיפורי עם, אגדות, מיתולוגיה ואלף לילה ולילה לילדים ולמבוגרים. בניסיון הרב שצבר חיבר מופע המשלב 

סיפורים ונגינה ויצר את הסדנאות ליצירת חלילים.

איש קשר: 
אילן שגב

לארי ומינדי - משנות ה- 60 וה- 70 באהבה
לארי ומינדי, צמד זמרים עם מיטב להיטי שנות ה-60 וה-70 הנפלאים: סיימון וגרפונקל, ביטלס, קרפנטרז, ניל סדקה ועוד רבים 

וטובים )כולל שירים ותיקים יותר ושירים בעברית( בביצועים אקוסטיים חמימים ובשילוב סיפורי רקע מקסימים.

Larry and Mindy - לארי ומינדי 
www.larryandmindy.co.il

050-5921628
mindy@larryandmindy.co.il

 בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
לארי פוגל

דיוואן הסאז
יודפת |  

דיוואן סאז הינו אנסמבל ייחודי גלילי המנגן ומעמיק במסורות המוזיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון. התכנים 
המילוליים והמלודיים של ההרכב מושפעים ממסורות עממיות רבות ומשלבים בתוכם את המורשת המוזיקלית היהודית והערבית. 
ההרכב שר בכמה שפות ומציע בין היתר אירועים לקבוצות במידת גמישות רבה ברמת הסגנון המוזיקלי, מספר הנגנים ובתקציב 

הדרוש לכל לקוח, ליצירת מסע מוזיקלי גלילי עשיר ומהנה.

 050-3531178
diwansaz.mgmt@gmail.com

 בתיאום
מראש

אשת קשר: 
פתוח כל השנהמירית

Diwan Saz דיוואן סאז
www.diwansaz.com

hadashausman.wixsite.com/hadas



סיפורי חלילים, גיל אגמון, אמן
שכניה |  

גיל אגמון יליד הארץ ובן המושבה יסוד המעלה, ביומיום מהנדס חשמל, בלילה מוזיקאי ותמיד מספר סיפורים. גיל הופיע וניגן 
על במות רבות, ובהרכבים מוזיקליים מגוונים. גיל מאמין כי המוסיקה מאפשרת לחדור ללב, לשנות כיוונים ותפיסות, ולשמש גשר 
בין אנשים. גיל מציע הרצאות, סדנאות וחוגים, שמטרתם לחבר בין המשתתפים ובין עולמות מוזיקליים ייחודים, וכלי נגינה עממים 

ולא שגרתיים.

 052-2252752
gilagmon@yahoo.com

גיל אגמון - סיפורי חלילים
gilagmon.wixsite.com

 בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 

גיל אגמון

ניגון הלב, שיר סופר, מוזקאי
מופע מוזיקלי המשלב כלי נגינה מתרבויות שונות, עתיקים ועכשויים, כלי מיתר, נשיפה והקשה. המופע מתובל במנגינות עממיות, 
צלילים וסיפורים אודות כלי הנגינה ומקורם. אוסף נדיר ומיוחד שאסף שיר במסעותיו בעולם. המופע סוחף את המאזין לחוויה עשירה, 
צבעונית ובלתי רגילה. במופע יצירה לגיטרה ולמסור, שירת צלילים עיליים )שירה מיוחדת בשני קולות שמקורה ממונגוליה(, מנגינות 

מהודו, פרס, אפגניסטן ועוד.

 050-7933813
sheerel007@gmail.com

שיר סופר צלילים מרפאים
www.sheerel.com

 בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 

שיר סופר

סיפורים • טעמים • מקומות



מרכזי מבקרים . יקבים
מחלבות . מבשלות . שוקולד

זוחרקים
שכניה |  

גן עדן )פראי( בלב משגב. מרכז המבקרים נמצא ביישוב שכניה והוא מסוג המקומות שחייבים לבקר בו. אם זה כדי ללמוד על 
זנים נכחדים, או כדי להתמודד עם פחדים מהילדות, למשל - להישאר בחדר אחד ביחד עם נחשי ענק, או כדי להכיר את הבעלים, 

החוקר, המדען והחולם הראשי, יעקב בן מרדכי. בקיצור- חוויה אמיתית!

בית בד ח'טיב
דיר אל אסד |  

בית בד מודרני ומשוכלל, המקבל מבקרים במשך כל השנה. ניתן לצפות בתהליך הפקת שמן הזית בעת עונת המסיק. המנהל 
חסן ח'טיב, יחד עם אחיו ובניו, הוא דור חמישי לניהול בית הבד המשפחתי העובר מדור לדור. עד שנות ה-70 פעל בית הבד בשיטה 
המסורתית של אבני ריחיים ומנוע סולר. כאשר ירש את בית הבד מאביו, הבין חסן שעליו להתקדם וליישר קו עם הטכנולוגיה 

העכשווית בתעשיית שמן הזית. כך עבר בית הבד של משפחת ח'טיב להיות בית בד מודרני.

050-5645058
khatib.hasan1968@gmail.com

 בתיאום
מראש

אוקטובר-דצמבר
איש קשר: 
חסן ח'טיב

בית הבד באבטליון
אבטליון |  

על רכס יפהפה, בין יודפת להררית, הוקם בית בד קסום, החי בהרמוניה עם הטבע והגידולים המקומיים. שמו של שמן הזית 
באבטליון הולך לפניו, וכבר שנים שפרץ, בעליו של בית הבד, מקבל בשמחה קבוצות לסיור, הדרכה מקצועית )החושפת טפח 
מעולם שמן הזית( וכמובן לטעימות. לאחרונה שופץ המקום, והוא פתוח לקבוצות, אירועים פרטיים ועסקיים, ולאירועי מוזיקה 

ותרבות. 

052-2404853
avtaion3@bezeqint.net

א'-ו'
בתיאום מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
פרץ אלבז

השולמית - ייצור קוסמטיקה טבעית
שכניה |  

בעקבות יופי הטבע, החליטה שולמית מנסה ללמוד על צמחי מרפא סינים, ולהתמקד בצמחי המרפא של ארץ ישראל. היא 
למדה לייצר מיצויים של צמחי מרפא, ומשם, באופן טבעי, לקוסמטיקה טבעית. במעבדה בשכניה, שולמית מייצרת מגוון של מוצרי 
קוסמטיקה טבעיים, לטיפוח והזנה של העור, לגבר, לאישה, לנשים הרות ולתינוקות, ולטיפול בבעיות רפואיות פנימיות וחיצוניות. 

שולמית מקבלת קבוצות קטנות להסברים והדגמה, בתיאום מראש.

אשת קשר: 
שולמית מנסה

050-4621196
Hashulamit6@gmail.com

א'-ה' 18:00-09:00
בתיאום מראש

פתוח כל השנה

050-2971962
yaacov_b@012.net.il

בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

יעל נאמן

חוות רום – מחלבת עיזים שמחות
כמון |  

אורגנים  עיזים  חלב  מוצרי  של  עשיר  מגוון  ומייצרת    1996 משנת  פועלת  המחלבה  בגליל,  פסטורלי  הר  על  נמצאת  כמון  חוות 
המיוצרים בתהליכים מסורתיים, השומרים על האיכות והטעם הידועים של החווה. בחווה מתגוררות 200 עיזים שמחות, בתנאים 
אידיאליים למחיה ויוצאות למרעה טבעי בחורש הירוק של הר כמון. הביקור בחווה כולל סיור וטעימת גבינות, האכלת גדיים, מכירת 

גבינות עיזים אורגניות ועוד…

058-4601075
info@havatrom.co.il

בתיאום
מראש

איש קשר: 
רון פרופר

בית הבד באבטליון

ג'ונקולד
מנוף |  אזור תעשייה

מקום מתוק באמת. ג'ון אלפורד, כבר 18 שנה מוכר בעיקר כג'ונקולד - מפעל שוקולד של איש אחד. מרכז המבקרים נמצא 
בכניסה ליישוב הקהילתי מנוף. ג'ון ישמח לארח לסיור הכולל הסבר קליל המותאם לכל גיל, הדגמת תהליך ייצור השוקולד וכמובן… 

טעימות. הביקור הוא חינמי. ואם תרצו - פרגנו בקניית שקית מתוקים )במחיר מתוק(. 

054-4724458
johncolad20@gmail.com

בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
ג'ון אלפורד

Johncolad-ג'ונקולד
www.johncolad.com

השולמית- קוסמטיקה 
טבעית גלילית

www.hashulamit.co.il

זוחרקים - מרכז מבקרים
מיטל מעבדות

www.meital-labs.co.il

טבע הגליל
קורנית |  

ליאור ויהל מהישוב קורנית שבגליל, מאמינים באורח חיים טבעי, בריא וגלילי. מתוך היכרות ואהבה לחיים קרובים לטבע הקימו 
את טבע הגליל- בית מלאכה משפחתי למוצרים טבעיים. מזה כעשור מייצרים סבונים ומוצרי קוסמטיקה בעבודת יד, המבוססים 
על שמן זית ישראלי ותמציות צמחים איכותיות, תוך הקפדה על איכות רכיבים גבוהה ללא מרכיבים מיותרים ומלאכותיים ותשומת 

לב אישית לכל פרט בתהליך הייצור.

04-9999632
tevahagalil@gmail.com

א'-ו' 16:00-09:00
בתיאום מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
ליאור גייניס

טבע הגליל
www.tevahagalil.co.il

כשר

כשר
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יקב חרשים
חרשים |  

סיפורו של היקב מתחיל בשנת 1987, על הר שזור באחד המקומות הגשומים ביותר בארץ ישראל. המקימים הם ילידי ההר, 
הערך העליון המניע אותם הוא שמירת הטבע וטיפוחו. פעולותיהם מונחות על ידי שיטת החקלאות והיינניות הביו דינמית. בכל יום 
שישי בין האביב לסתיו פותחים את בר היין המקומי. הבר יושב בלב כרם חרשים, מתחת לעץ אלון עתיק, מוקף גפנים וצופה לים, 

מקום נעים ושליו, אליו מגיעים אוהבי היין ואויר ההרים, לקבל את סוף השבוע עם כוס יין ביד.

יקב כישור
כישור |  

כרם כישור שוכן בכישורית, על רכס הרי הגליל המערבי ונושם אוויר פסגות. חברי כישורית מייצרים את היין בגאווה, וגאים להיות 
שותפים מקצועיים מלאים לתהליך הפקתו: החל מטיפוח הכרמים, ועד יצירת יינות כישור. רוב חברי כישורית הינם בוגרים בעלי 
צרכים מיוחדים. אתם מוזמנים להתארח ביקב, ליהנות מהדרכה אודות תהליך הפקת היין, לסיור בין חביות עץ האלון בהן מתיישנים 

היינות, וליהנות מטעימות של היינות המוכנים. 

052-8701279
yair@kishorit.org.il

א'-ה' 15:00-10:00
ו' 14:00-10:00 | ש' סגור

פתוח כל השנה

פתוח כל השנה

יקב כישור
kishor-winery.co.il

איש קשר: 
יאיר אונא

יקב שגב
יעד |  

שילוב של ענבים איכותיים, ידיים מסורות ומקצועיות מניבות יין ייחודי ואיכותי. יקב שגב הוא יקב בוטיק השוכן בצמוד ליער 
שגב ונחל שגב ומכאן שמו. על צלע ההר מגדלים את זני הענבים גרנש, מובדרה, מרסלן ופטיט ורדו, ללא צורך בהשקיה. ביין האדום 
משלבים את שלושת הזנים כבר משלב הבציר, דבר המייחד אותו ומעניק לו ארומות יחודיות וטעם בולט, לאחר מכן היין מתיישן 
בחביות עץ אלון צרפתי במשך 12 חודשים. היקב מנוהל ע"י סטנלי לוין וג'וי פיש, שני הייטקיסטים שמאסו בשגרת המשרד ויצאו 

ללכלך את הידיים בעבודת אדמה ולהתמסר לטיפוח הכרם.

054-2277194
stanley1705@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 
סטנלי לווין

יער הקופים
יודפת |  

הסיפור התחיל בזוג קופים, ניצולי מעבדת ניסויים, שהתגלגלו לידיו של תושב יודפת שהקים להם פינת חי קטנה ליד הבית. 
לאט לאט נוספו חיות ובשנת 1990 הפך יער הקופים למקלט לבעלי חיים, חינוכי ותיירותי בו החיות זוכות לטיפול חם ואוהב. תנאי 
המחייה החופשיים והטובים של בעלי החיים מהווים מוקד משיכה לקהל רב שרוצה לראות כיצד החיות חיות בטבע. ניתן להזמין 

הדרכה, או רק להסתובב בגן. בין העצים יש פינות מנוחה ושולחנות פיקניק, פינות ליטוף ופינות האכלה.

054-4784573
monkeyforest.y@gmail.com

א'-ה' ש' וחגים 16:00-09:00
ו' וערבי חג 15:00-09:00

פתוח כל השנההקופה נסגרת שעה לפני
Yodfat Monkey Forest

יער הקופים יודפת
www.kofim.co.il

אשת קשר: 
נורה נוח

יקב לוטם )אורגני(
לוטם |  

יקב לטם הוא יקב אורגני, המשלב בין איכויות אדם ואדמה. היקב הוקם בשנת 2009 על ידי הייננים יונתן קורן ויניב קמחי וממוקם 
בנקודת תצפית בקיבוץ לוטם, הצופה לכנרת ולכל הגליל התחתון. ביקב נעשה שילוב של איכות בלתי מתפשרת של עשיית יין, 
ניתן לבקר במקום  כיום מייצר היקב כ- 30,000 בקבוקים בזנים שונים.  ייחודיים.  ענבים אורגניים איכותיים ותהליכים אנרגטיים 

וליהנות מיין טוב, נוף מדהים ואוירה ייחודית. ניתן לקיים במקום אירועים.

054-7915868
jonatankorenwines@gmail.com

א'-ד' בתיאום מראש
ה' 19:00 עד אחרון המבקרים

ו' 18:00-11:00 
ש' 11:00 עד אחרון המבקרים

יקב לטם אורגני
 Lotem Organic Winery

lotemwinery.co.il

איש קשר: 
יונתן קורן

פתוח כל השנה

יקב שטרן
תובל |  

יקב שטרן הינו יקב בוטיק גלילי משפחתי שהעבודה בו נעשית תוך הקפדה על הפרטים הקטנים, המון תשומת לב והכי חשוב 
אהבה גדולה ליין. היקב הוקם ע"י ג'וני שטרן בשנת 2004. היקב מייצר היום יינות ממסך )בלנד( ויינות זניים ממגוון זנים. היינות 
שלו זכו בפרסים רבים בתחרויות מקומיות ובינלאומיות ולאחרונה נוספו ליקב גם יינות כשרים. היקב שוכן על אחת מפסגות ההרים 
הצופה אל הים התיכון בקיבוץ תובל, ומייצר היום כ- 30,000 בקבוקים בשנה. במקום תוכלו ליהנות מסיור, הסברים על ייצור היין, 

טעימות וארוחות )בתיאום מראש( ולרכוש יינות.

054-3034361
stern.johnny@gmail.com

א'-ש' 17:00-10:00
בתיאום מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
ג'וני שטרן

Stern Winery-יקב שטרן
stern-winery.co.il

052-6889340
info@hwinery.co.il

ו' )בעונה היבשה(
18:00-13:00

פתוח כל השנהבשאר השבוע בתיאום מראש
יקב חרשים

www.hwinery.co.il

איש קשר: 
יובל ארליך

יקב כלנית
כרמיאל |  

יקב כלנית הינו יקב בוטיק משפחתי שהוקם בשנת 2011 על ידי גאולה וקובי בן דוד בביתם בכרמיאל שבגליל. ענבי היין של 
היקב איכותיים ביותר ומגיעים מכרמים מובחרים, רובם מאדמות הגליל העליון, הידוע במזג האוויר והקרקע האידיאליים לגידול ענבי 
יין. כל הליך ייצור היין הינו הליך ידני ובכמויות קטנות, הנעשה באהבה גדולה על ידי בני המשפחה לבדם. מתוך בחירה, כמות היין 

המיוצרת הינה קטנה ולא יותר מאלף בקבוקים לשנה.

054-2444453
kobi.bendavid5@gmail.com

בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
קובי בן דוד

יקב כלנית

segev vineyard יקב שגב

כשר
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מבשלת הגיבור
כרמיאל |  הנפח 12

המבשלה הוקמה בשנת 2012 בכפר תבור, מתוך החיבה לנוזל המריר ומתוך רצון לייצר מוצר איכותי ישראלי. בשנת 2017 
עברה המבשלה לכרמיאל. כיאה למבשלת בוטיק, אפשר לסייר במרכז המבקרים. המבשלה משתרעת על פני שתי קומות. בקומת 
ובירות שמיוצרות עבור לקוחות  "הגיבור",  נירוסטה מבריקים בשורות, בכל מיכל תוססת בירה אחרת של  ניצבים מיכלי  הייצור 

אחרים. בקומת המרתף נמצא אזור האריזה, הכולל מכונות לשטיפה ולמילוי חביות ובקבוקים. 

054-7791116
info@giborbeer.co.il

בתיאום
מראש

מרכז המבקרים שטראוס, מחלבה
פארק תעשייה בר לב צומת אחיהוד |  

מרכז המבקרים של מחלבת שטראוס מזמין אתכם להגיע לגליל, במקום בו הטבע והתעשייה נפגשים, ולהתרשם מהמחלבה 
מהמתקדמות והחדשניות במזרח התיכון. הסיור כולל צפייה בסרט חוויתי המספר את סיפור היצירה, טעימות ממגוון מוצרי המחלבה, 
סיור במפעל על קו הייצור וצילום קבוצתי למזכרת. המרכז שואף לרגש ולהעניק חוויה מלמדת, מהנה ובלתי נשכחת, ולגלות מקרוב 

איך יוצרים פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר. 

 052-8288035
מרכז הזמנות 04-9018035

monik.balash@strauss-group.com

בתיאום
מראש

מרכז המבקרים שטראוס, סלטים
כרמיאל |  צור 11, אזור התעשייה

מרכז המבקרים של סלטי שטראוס מזמין אתכם להגיע לכרמיאל, לסיור הכולל טעימות של הסלטים המיוצרים במפעל, 
בסופו סדנא קולינרית "שביל החומוס" - נלמד כיצד מכינים את חומוס "אחלה" המפורסם של שטראוס, נקבל טיפים על כל שלבי 
ונאכל מהחומוס המצוין שהכנו. מרכז המבקרים מעוצב בסגנון מודרני וחדיש,  הכנת החומוס, נשתתף בחידון חומוס, נצלחת 

בסגנון "מאסטר שף".

054-4953001
מרכז הזמנות: 04-9018035

dorit.kuchinsky@strauss-group.com

ימי א'- ד' | שני סיורים ביום: 10:00 / 14:00
עד 26 משתתפים / הכניסה מגיל 6 ומעלה

פתוח כל השנהנדרש להגיע בנעלי ספורט ומכנסיים ארוכות
אשת קשר: 

דורית קוצ'ינסקי

אשת קשר: 
מוניק בלש

איש קשר: 
ערן גרינוולד
פתוח כל השנה052-3141155

פתוח כל השנה
מבשלת הגיבור

מבשלת הגליל
מורן |  

המבשלה היא תוצאה של חברות, ואהבה לבירה. האהבה והתשוקה לבירה הביאה את הבעלים לפתוח מבשלה קטנה, שהיא 
גם פאב, המייצרת בעיקר לעצמה, ולמספר נקודות נבחרות, בירה טרייה ואיכותית. לצד הבירה המיוצרת במקום אפשר ליהנות 

ממבחר גדול ביותר של בירות בוטיק ישראליות.

050-9922589
oferthesela@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 
פתוח כל השנהעופר מבשלת הגליל

www.galilbrewery.co.il

מחלבת שטראוס-"מרכז מבקרים"
www.strauss-group.co.il/visitor 

/dairy-visitor-center-strauss/

כשרכשר

כשר



OBOOK קפה ספר
כרמיאל |  החרמש 4, איזור התעשייה

חנות מקוונת ומחסן ספרים גדול מאד אשר נמצא באזור התעשייה של כרמיאל אשר בגליל. קפה ספר קיים משנת 2004 ומשרת 
אלפי לקוחות בכל הארץ ובעולם. החנות/מחסן פעיל כל יום.

איש קשר: 
חיים שקי

 051-2707950
04-9981519

info@obook.co.il

א' ב' ד' ה' 18:00-09:00
ג' 13:00-09:00
פתוח כל השנהו' 14:00-09:00

OBook קפה ספר ספרים משומשים
www.obook.co.il

שירת רועים
לוטם |  

מסורתיות  בשיטות  גבינות,  מגוון  מיוצרות  במחלבה  וכבשים(.  )עזים  צאן  מחלב  איכותיות  גבינות  המייצרת  בוטיק,  מחלבת 
הנהוגות באירופה. מיכל מור מלמד, גבנית המחלבה, היא קלינאית תקשורת ותיקה, חברת כבוד בגילדת הגבנים העולמית, וגבינותיה 

ייצגו את ישראל באליפות העולם לגבינות וזכו במדליות.
במקום ניתן לצפות בתהליכי הייצור וההבשלה ולהתענג על גבינות המחלבה ומיטב התוצרת הגלילית המשובחת. הגבינות כשרות

052-2548052
shiratroim@gamil.com

שישי-שבת וחגים
17:00-09:00 )שעון קיץ(

16:00-09:00 )שעון חורף(
אמצע שבוע-בתיאום מראש

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

מיכל מור מלמד
שירת רועים-גבינות 

צאן-בית לגבינות
www.shiratroim.co.il

סיפורים • טעמים • מקומות



מקומות לינה

חוות דרך התנ"ך
מכמנים |  

גן אקולוגי, המשחזר כפר חקלאי מתקופת  והרי הגליל העליון, שוכן  בראש הר כמון, מול הנוף של בקעת בית הכרם 
התנ"ך. הגן הוא פרי יצירה משותפת של רוני, מורת דרך, ובן זוגה רוקי - חקלאי ומגדל דבורים שהגיעו מן המרכז. הכפר התנכ"י 
נוגע, מחובר לעבר, לאדמה, לטבע,  סגנון אחר,  וכן כמקום מפגש לאנשים המחפשים  ואירוח לקבוצות,  משמש כמרכז סדנאות 

למסורת ולחוויה הגלילית.

 052-2476768
 ronirake@gmail.com

בתיאום
מראש

אשת קשר: 
רוני רק מן

המקום של תמר
כרמיאל |  

2 חדרים + מקלחת , מיטה כפולה ו 2 מרפסות, כניסה נפרדת בבית פרטי. מקרר, ציוד בישול וכל מה שדרוש: פינת ישיבה 
ואוכל, חדר שינה עם מיטה זוגית מתכווננת, מצעים, טלויזיה, כבלים, נטפליקס,מזגן ומאוורר תקרה, מקלחת מודרנית מאובזרת עם 

כל הציוד, מרפסת נוף גדולה ומרפסת פרטית קטנה, אינטרנט. מטבח לבישול עצמי. ניתן להעמיד מיחם ופלטת שבת.

פתוח כל השנה

אירוח כפרי קיבוץ מורן
מורן |  

על גבעה יפה בלב ליבו הירקרק של הגליל – שוכן קיבוץ מורן. נופי הגליל הייחודיים העוטפים את מורן נשקפים כמעט מכל 
פינה בקיבוץ. האירוח במורן מציע חדרי אירוח יפים ונעימים במיוחד )28 יחידות אירוח זוגיות ומשפחתיות(. בחדר: מקרר מיני, 
אינטרנט אלחוטי, כבלים, ערכת קפה ובריכה קיבוצית משותפת )בקיץ(. לקבוצות המתארחות במקום יומיים, מוצע מסלול טיול 

באזור )עם "אובר נייט" באירוח הכפרי(. 

 050-5922164
edanmoranlodge@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 
עידן שיר

פתוח כל השנה
אירוח כפרי קיבוץ מורן

moranlodge.com

מכמנים דרך התנך אל הטבע |
סדנאות, אירוח ולינה
www.michmanim.co.il

יערת הדבש בגליל
www.tsimers.com

יערת הדבש בגליל
מכמנים |  

ירוקה  חצר  עוטפת  הצימרים  את  הקטנים.  לפרטים  התייחסות  תוך  ומעוצבים,  מאובזרים  מטופחים,  גדולים,  צימרים   3
רחבת ידיים ובה גינה פורחת שופעת עצים, ביניהם בולט חרוב עתיק שתחת צילו פינות ישיבה רומנטיות. המתחם מחופה בתאורת 
לילה צבעונית ורומנטית. בחצר, מרפסת גדולה הצופה אל הנוף, בה מוגשת ארוחת הבוקר. בסמוך למרפסת, בריכת שחייה חדשה 

מרוצפת במשטחי דק, עם מיטות שיזוף שולחנות וכסאות.

050-5424453
razp@bezeqint.net

בתיאום
מראש

אנשי קשר: 
אתי ופטר רז

פתוח כל השנה

מסביב למדורה – חאן בגליל
אשבל |  

בלב הגליל, על שטח רחב ידיים, בחניון של קיבוץ המחנכים אשבל, מתפרש מתחם "חאן בגליל" – מתחם לינת שטח ופעילויות 
במגוון  ומהנות  חינוכיות  וסדנאות  לקבוצות,  שטח  לינת  מציע  המאובזר  החאן  וקבוצות.  למשפחות  הטבע,  בחיק  חינוכיות 

תחומים. החאן ממוקם בקרבת מסלולי טיולים רגליים ואופניים, ועוד מגוון אטרקציות.

 054-6734416
ido4416@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 

פתוח כל השנהעידו טלר
חניון לילה - מסביב למדורה

הכפר הסקנדינבי
הר חלוץ |  

הכפר הסקנדינבי שוכן בלב שמורת טבע והוא מהווה מוקד משיכה תיירותי מכל העולם בשל אופיו המיוחד. לאחרונה, 
הבקתות שופצו באופן יסודי ועוצבו מחדש. 6 הבקתות הבנויות מעץ פיני מלא, השתלבו עם השנים בנוף ההרים ובחורש הטבעי. 
בכל בקתה ג'קוזי פרטי במרפסת, קמין עצים, מטבחון, פינת אוכל, חדר הורים וגלריה בקומה השנייה ובקיץ בריכה הממוקמת בין 
עצי החורש, מזג האוויר הקריר כל השנה, הנוף הירוק, ההרים והים, כל אלו יוצרים את הבסיס לחופשה מיוחדת. מתאים לסדנאות 

ואירועים אינטימיים.

052-8747184
tgti88@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 
יוני

פתוח כל השנה
הכפר הסקנדינבי - טבע בהר, בקתות נופש בגליל

www.tbr.co.il

הבית הירוק – אירוח כפרי בגליל
חרשים |  

הבית הירוק )Eco Niche - Harasim( ממוקם בישוב חרשים, השוכן במרומי הרי הגליל, וטובל כולו בחורש טבעי. 
והשנייה משפחתית, מאובזרות אך צנועות, עפ"י ראיית העולם של ליאורה, האישה המיוחדת  זוגית  יחידות אירוח, האחת  שתי 

שמנהלת את המקום.

 052-4296301
lioret04@gmail.com

בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
אשת קשר: 

ליאורה אמיתי
הבית הירוק - אירוח כפרי בגליל

בתיאום
מראש

052-3863777
052-8669201

meisel.tamar@gmail.com

אנשי קשר: 
תמר ואריה מייזל

פתוח כל השנה
Tamars place

כשר
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מרכז אירוח תובל
תובל |  

18 חדרים צמודי קרקע וממוזגים, בהם טלוויזיה, פינת קפה ושירותים ומקלחת. החדרים מוקפים מדשאות ירוקות וצמחייה מטופחת. 
וחברים  משפחות  של  לקבוצות  קוסמת  המקום  של  האווירה  לילדים.  מגרש משחקים  וכן  ויפות  רבות  חמד  פינות  בקיבוץ 
הרוצים לבלות יחד, בשקט, עם תחושה של מרחב ופרטיות. המרכז מתאים גם לסדנאות, כנסים, ואירועים ומשפחתיים. ניתן 

להזמין ארוחות כשרות לקבוצות.

054-4647282
efsharbetuval@gmail.com

בתיאום
פתוח כל השנהמראש אשת קשר: 

דורית שלום

סלע הנוטרים
ראמה |  

יוסף ונג'אב מרעב, שניהם מורים שיצאו לפנסיה, הקימו מקום קסום שנותן חוויה גלילית אמיתית. לינה כפרית חמימה 
ולבבי.  חם  אירוח  בניקיון,  ומבריקים  בסגנון  פשוטים   )4 )בקרוב  צימרים   2 מעניין.  מאוד  ובעיקר  טעים  נעים,  נקי,   - ומחבקת 
לסלע  לטיול  האורחים  את  לוקח  יוסף  החם,  מהאירוח  כחלק  הבית.  תוצרת  ומגוונת,  עשירה  בוקר  מארוחת  נהנים  המתארחים 

הנוטרים או אל עצי הזית העתיקים הנמצאים במקום יותר מ- 2000 שנה.

050-5434454
yousef.merib@hotmail.com

בתיאום
מראש

סלע הנוטרים - צימרים, אירוח ביתי 

וחוויה קולינרית בגליל

איש קשר: 
יוסף מרעב

פתוח כל השנה

צימר ביובלים
יובלים |  

2 יחידות כפריות גדולות ומרווחות לזוגות ולמשפחות. באחת היחידות חדר שינה אחד ובשנייה שני חדרי שינה. בכל יחידה 
טלוויזיה בלוויין, מטבחון מאובזר, סלון פינתי אינטימי ומרפסת עם פינת ישיבה נעימה באוויר הצלול. כאן תוכלו ליהנות מהשקט 

שמאפיין את היישוב יובלים, מציוץ הציפורים, ומהאווירה הקסומה.

 052-8367276
issperber@gmail.com

בתיאום
מראש

איש קשר: 
פתוח כל השנהישראל שפרבר צימר ביובלים

סיפורים • טעמים • מקומות
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מסעדות ובתי אוכל

RITUAL קפה מסעדה
פארק תעשייה בר לב צומת אחיהוד | 

"בריוש" מנהריה, אשת הייטק  חגית, בעלת הקייטרינג  את בית הקפה הקימה חגית שטרן, בפארק ההייטק החדש שבגליל. 
בעברה, למדה אפייה ב"אסטלה" ולאחר מכן התמחתה בצרפת. התפריט של קפה ריטואל, מורכב כמובן מקרואסונים ובריושים 

שמלווים נהדר את הקפה בבוקר. בנוסף מגישים סלטים, כריכים, מאפים מלוחים ומתוקים, טוסטים ושקשוקה.

054-9445490
info@ritual-cafe.com

אשת קשר: א'-ה' 15:00-08:00
חגית שטרן

פתוח כל השנה

. חלבי 

גוסטו די נונה
מורן |  

מסעדה כשרה למהדרין בקיבוץ מורן, במיקום פסטורלי ויפה. בגוסטו די נונה מטבח איטלקי ים תיכוני, כשעל התפריט אחראי 
השף אנטוניו מנסה. במסעדה משתמשים בחומרי גלם טריים וגליליים, והתפריט מגוון ומתאים לצרכי כולם. במסעדה תוכלו ליהנות 
מארוחות בוקר מגוונות, פיצות, פסטות, סלטים טריים, קינוחים מפנקים ומבחר מנות ללא גלוטן. בעבר הייתה במתחם מאפיית 

"לחם ועוגה", שעברה בינתיים למיקום אחר, והלחמים הנהדרים שלה עדיין נמכרים במסעדה. 

איש קשר: 
אנטוניו מנסה

 050-4831454
menassa@012.net.il

ב'+ד' 18:00-09:00
ג'+ה' 22:00-09:00

פתוח כל השנהו' 15:00-08:00
Gusto di Nonna

חוות חלב עם הרוח
יודפת |  בואכה יודפת

למרגלות הר השאבי שוכנת חווה קטנה וקסומה. בגבעות מסביב רועה עדר עיזים, ממנו מייצרים אמנון ודליה גבינות מחלב עיזים 
אורגני. המסעדה חבויה בטבע. יושבים תחת עץ החרוב או עץ השקד, ונהנים ממבחר הגבינות המקומיות, הסלטים העשירים, לחם 
השאור ומשקה מי הוורדים. וכל זאת מול בקעת בית נטופה. תוכלו לבחור גם בארוחה בשרית. המקום מומלץ למחפשים אוכל טוב 

באווירה שונה וייחודית. בחודשים הקרים, ניתן לאכול מול האח. 

 050-5327387
goatswiththewind@gmail.com

בתיאום
מראש

אשת קשר: 
דליה שפיגל

פתוח כל השנה
Goats with the Wind חלב עם הרוח

www.goatswiththewind.com

תבל - מטבח ביתי בריא
מתחם מ.א. משגב |  מתחם המועדון הכפרי

מודעות  מתוך  נבנה  התפריט  וצבעים,  טעמים  רחב של  מגוון  בתוכו  במטבח משלב  הבישול  משגב.  בלב  הוקמה  המסעדה 
לחמשת אבות המזון, ומתוך הבנה שמה שמזין אותנו משפיע עלינו. הטבחית ובעלת המקום, שלומית, תושבת שורשים, העוסקת 
בתחום הבריאות מעל ל- 20 שנה, השקיעה הרבה בחשיבה כיצד אפשר לפתוח מקום שיאפשר לבשל אוכל איכותי וטעים, עשוי 

מחומרי גלם טובים, תפריט עשיר, מגוון ובריא, וגם יכיל את הטעמים המוכרים והאהובים הקיימים בכל בית. 

050-7526260
tevel.shlomit@gmail.com

א'-ה' 15:00-08:30 
ו' 13:00-08:30 

סגור בחוה"מ פסח

אשת קשר: 
שלומית זיו מרום

פתוח כל השנה
תבל - התבלין שבתוכה   
מטבח ביתי בריא - משגב

www.tevl.co.il

קפה יודפת
יודפת |  בואכה יודפת

בית קפה / מסעדה במרכז המסחרי "בואכה יודפת", בכניסה למושב יודפת, מול הנוף עוצר הנשימה של הר השאבי. ארוחות 
בוקר, מאפים, כריכים, סלטים, מרקים, תבשילים, קישים, לזניה, פיצה וקינוחים וכמובן קפה משובח, בירה מהחבית , מיץ סחוט 
טרי ויינות, ילוו את האוכל המגוון והטרי. מאפים תוצרת המקום, גבינות עיזים אורגניות של מחלבת "חלב עם הרוח", לחם מחמצת 

משובח, ואווירה נהדרת! 

 054-5510249
cafeyodfat@gmail.com

אשת קשר: 
שרון פרז

פתוח כל השנה
א'-ד' 15:00-08:00

 חמישי 21:00-08:00 
 )כל חמישי ערב פיצה( 

שישי 15:00-08:00 
שבת 16:00-09:00

קפה יודפת
www.cafeyodfat.com

כשר

כשר
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מסעדות ובתי אוכל

זאד קפה וטאבון
מג'ד אל כרום |  

בית קפה ומאפה במגד אל כרום, מציע מגוון רחב של מאפים מתוקים ומלוחים וטאבון ייחודי, בתוספות בשריות, עוף, זאתר ועוד, 
בשרות אדיב. 

איש קשר: 
עלי בדראן

052-6355322 בתיאום
מראש

פתוח כל השנה

בורה בורה
צומת ראמה |  

שפע של טאפסים, בשר, דגים ופירות ים, סלטים ועוד. מקום נעים ואסתטי ואוכל שעושה טוב על הלב, מוגש ע"י צוות מקצועי 
וחייכן.אל תפספסו את סטייק טום וג'רי, סטייק במשקל 3 ק"ג שמגיע בליווי חגיגה מוסיקלית מפתיעה ומרשימה במיוחד.

איש קשר: 
סלאח אחשיד

053-9386325 א' - שבת 
 00:00-11:00

פתוח כל השנה

. בשרי
אל אנואר
ראמה |  

מסעדה מזרחית. במקום קסום על ההר עם תצפית מדהימה לגליל התחתון, שוכנת "אל אנואר" - מסעדה מזרחית.
במסעדה ישנו תפריט עשיר ומגוון, הכולל סלטים, בשרים, דגים ועוד. אפילו משחקייה לילדים! 

איש קשר: 
תאמר אסמאעיל

050-4441756 א' - שבת
23:00-10:00

פתוח כל השנה
Alanwar األنوار אל אנואר 

אלערישה - הסוכה
ראמה |  

מסעדה על הדרך לבית ג'אן, עם תצפית נוף מדהימה. המסעדה ידועה בזכות האירועים והפסטיבלים שבעלי המקום יוזמים.
מנות שף: סלטים, מנות בשריות שונות, דגים, מאכלים מסורתיים וגם מנות צמחוניות עשירות.

050-3689478
abdallah.wakeem@gmail.com

א' - שבת
23:00-10:00

פתוח כל השנה
איש קשר: 

מורד / עבדאללה
AlAreesha العريشه אלערישה

בשרלה, מסעדת בשרים
כרמיאל |  מעלה כמון 5, כרמיאל

מסעדה המאופיינת באווירה שקטה, עיצוב פנים ייחודי, המציע ניתוק מוחלט מהמולת היום. התפריט כולו חוויה של טעמים 
ובשרים משובחים. 

052-2669232
basarela.carmiel@gmail.com

פתוח כל השנה
א' - שבת

22:30-12:00
איש קשר: 
אביב אמוין

בשרלה כרמיאל

גלילאו, מבשלת בירה, פאב, מסעדה
שכניה |  

מבשלת בירה ופאב מסעדה, בישוב שכניה שבמשגב. המקום מציע בילוי מקורי למול תצפית נוף מדהימה בתוך ההרים הקסומים 
של הגליל התחתון. אווירה צעירה ודינמית. במבשלת הבירה והפאב תמצאו בירה בייצור עצמי, והיצע נרחב של אוכל גלילי טעים, 

מגוון ומפנק, בהכנה מקומית המוצרים המשמשים את השף - טריים ומובחרים. 
**המקום מארח קבוצות בתיאום מראש. התפריט רחב ומגוון, וניתן להתאימו לקבוצה מראש.

073-7426660
galileopab@gmail.com

פתוח כל השנה
ד' - שבת

19:00 עד אחרון הלקוחות
איש קשר: 

יגאל
גלילאו - מסעדת בר

חומוס מאכלי המלאכים
דיר אל אסד |  

שלוש עשרה שנה פתוחה מסעדת מאכלי המלכים בדיר אל אסד. מאחורי המסעדה שני יזמים חברים, סאאר ועבד, הראשון 
מתמרה שבגליל והשני מדיר אל אסד. עם השנים, המסעדה גדלה, פיזית, אבל לא שינתה כהוא זה את התפריט. חומוס, חומוס, 
חומוס, סלט ירקות וצ'יפס. בדיוק ככה הם רוצים לראות את המסעדה בעתיד. כששואלים אותם איך עושים חומוס? הם עונים ללא 

בעיה: חומוס, טחינה, לימון ומלח. והסוד? שזה מכל הלב! 

054-4807181 א' - שבת 
07:00-16:00

פתוח כל השנה
איש קשר: 
עבד דאבח

מסעדת מאכלי המלכים

טאבון סיתי )הטאבון של סבתא(
מג'ד אל כרום |  

אוכל מסורתי בטעם של פעם, טעים וחם! כל הבישולים אך ורק על עץ ובבורות מתחת לאדמה כמו שבישלו פעם. התפריט כולל: 
פיתות מהטאבון עם בצל, סלטים טריים, עלי גפן ממולאים, עופות, בשרים ועוד ועוד... והכל ברוחב יד והרבה אהבה.

052-9590834
tabon.ste@gmail.com

פתוח כל השנה
בתיאום 

מראש
איש קשר: 

מחמוד דיאב
طابون ستي Taboon Siti טאבון סיתי

Bora Bora Restaurant
boraborarameh.rest.co.il
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מסעדות ובתי אוכל

טאגאלוס, מסעדת פיוז'ן
כרמיאל |  מתחם גן העיר

מסעדת שף במתחם גן העיר כרמיאל, המשלבת את המטבח האיטלקי עם הישראלי. התפריט חוצה תרבויות ומטבחים, וכולל 
מנות חלביות ומנות בשריות וכל אחת מהמנות מוקפדת עד הפרט אחרון.

איש קשר: 
גל קריאף

050-6660747
galkriaf@gmail.com

א' - שבת
08:00 - ועד אחרון הלקוחות

פתוח כל השנה
Tagalos 

מאכלים בכרמים
ראמה |  

מהמרפסת המדהימה אפשר לראות מהכנרת ועד הים התיכון, ולאכול ארוחות משותפות במחיר שנקבע מראש ולפי תפריט 
שנקבע מראש. התפריט מבוסס על המטבח הערבי, אבל יש גם מגוון בשרים על האש. מנות ענק, המוגשות למרכז השולחן, מגוון 
גדול של סלטים, עד שלא ניתן לראות את השולחן תחת כל הצלוחיות הקטנות. בעל המסעדה, פארס פרג', קצין משטרה בגמלאות, 

מלא כרימון בסיפורים מעברו המשטרתי. שווה לפתוח אתו בשיחה, אחרי הארוחה כמובן.

 050-3272868

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
פארס פרג'

מאכלים בכרמים

מג'דלה
מג'ד אל כרום |  

מסעדת מג'דלה הינה מסעדת שף עממית המעוצבת בסגנון מודרני וצבעוני. מעבר לעיצוב הייחודי, קשה להתעלם מהאווירה 
הפסטורלית והנעימה שהמסעדה משרה. על התפריט המוקפד אחראי השף נאיל זרקאווי, ובו ניתן למצוא מנות ערביות מסורתיות 
בגרסה הייחודית של השף, לצד מנות המושפעות מהמטבח האיטלקי. בנוסף, שף המסעדה מציע סדנאות בישול מעוררות השראה 
מציעה תפריטי  מהאווירה הקסומה שמציעה המסעדה. המסעדה  גם  ליהנות  ומאפשר  בתוך המסעדה,  פרטי  בחדר  שמועברות 

סוכנים מ- 69 ₪ לאדם.

 054-7212313
nael.zrkawi48@hotmail.com

פתוח כל השנה
א' - שבת

00:00-08:00
איש קשר: 

נאיל זרקאווי
Mjdala-مجدلة-מג'דלה

Bleecker מסעדת בליקר
פארק תעשיות תרדיון |  פארק תעשיות תרדיון

המסעדה מציעה מנות שף ונוף מדהים לעמק בית נטופה וגוש שגב – שילוב מושלם של חוויה קולינרית ומיקום מנצח בפארק 
תעשיות משגב. התפריט המודרני של בליקר מגוון מאוד, מכריכים ופסטות ועד לבשרים, מאכלי ים ודגים, וגם יינות ממיטב יקבי 
הצפון, קפה ושלל קינוחים תוצרת בית. עם רדת החשכה המסעדה הופכת לבר עם אווירה, וניתן להנות מתפריט אלכוהול מגוון 

וממבחר מנות בר בהתאם. אפשר גם לקיים אירועים פרטיים ועסקיים, עד 120 איש, עם תפריט אירוע מיוחד. 

איש קשר: 
אייל שוורצברד

052-2545154
eshvartzbard@gmail.com

א' 16:00-11:00 
ב'-ש' 23:00-11:00

פתוח כל השנה
בליקר במשגב - מסעדה גלילית

www.bleecker.rest.co.il

מסעדת שראביכ
ראמה |  

מקום שהתחיל כסוד והפך לקונצנזוס: כוך בחניון של בית פרטי, שבו מנהל הבעלים, יעקוב חיאט, עובד סוציאלי שפרש לגמלאות, 
מערכת יחסים קרובה עם ירקות בלאדי ושמן זית שמפיקים שכניו בכפר ראמה. התפריט הוא חגיגה לצמחונים וטבעונים. שום דבר 
לא קבוע במקום הזה, הנתון לתכתיבי האדמה. יעקב מלקט בשדות הפלאחים של האזור ומכין את מנות היום, הרשומות על לוח 

המשקיף על החדר הקטן, שבו אפשר לשבת לאכול. 

איש קשר: 
יעקוב חייאט

 050-9110230 ב' סגור,
א'+ג' - שבת 17:00-09:00 

שווה בדיקה!
פתוח כל השנה

שראביכ

Ghada מסעדת
ראמה |  

מסעדה ביתית. ג‘מאל חוסיין ואשתו ג‘אדה חוסיין, המוכרת בזכות היותה בשלנית מעולה, שלא מאכזבת אף פעם את האורחים, 
פתחו מסעדה ביתית, ביחד עם הבן סלמאן בחלקת אדמה עם נוף מדהים שמשקיף על הגליל מעכו ועד הכנרת. המסעדה התחילה 
כמקום מפלט למשפחה הגדולה ועם הזמן הבקשות לבישולים הלכו וגדלו, ולכן החליטו לפתוח את המקום לכלל האנשים והאורחים. 

בואו לטעום אוכל אמיתי ולהנות ממנות המוגשות בהרבה אהבה מהמטבח הערבי הביתי העשיר והמגוון. 

 052-5612846

פתוח כל השנה
בתיאום
מראש

איש קשר: 
ג'מאל חוסיין

Ghada اكل بيت אוכל ביתי

כאמלה )מסעדה וקייטרינג(
דיר אל אסד |  

ארוחות ערביות מסורתיות, בבית עם סלון מרווח ואסתטי. ניתן לאכול בישיבה מסורתית או סביב שולחנות. ניתן לקיים סדנאות 
בישול בהשתתפות של עד 40 איש.

 054-4397451
majidmo@bezeqint.net

בתיאום
פתוח כל השנהמראש קייטרינג כאמלה

www.camla.co.il

כשר

| 50



ראי יקב ומסעדה
ראמה |  

המתחם, הכולל יקב ומסעדה, נפתח באביב 2017 בכפר ראמה, ברוח בלקנית. המקום צופה לנוף משגע, ומוצף באווירה הקסומה 
של הצפון והגליל ומרחביו המוריקים. היקב מייצר יין מקומי משובח, ערק ייחודי, ורקייה- משקה בולגרי לאומי. במסעדה המעוצבת, 
השוכנת בבית אבן מושקע אפשר לשבת בחוץ, תחת עץ חרוב עצום וקסום. המטבח מושתת ברובו על אוכל מהגליל והבלקן, עם 

מעט נגיעות מהמטבח הבולגרי, בידיו של השף מוראד שיבן. שילוב מושלם בין מערב ומזרח, גליל ובלקן.

איש קשר: 
אדיב

 054-7453734
adeeb67@gmail.com

א' - ה' 00:00-11:00 
ו' - שבת 00:00-09:00

פתוח כל השנה
Rai Winery & Restaurant

www.rai.co.il

קפה מוקה
דיר אל אסד |  

קפה מסעדה חדש ומעוצב. המקום מגיש מגוון רחב של מנות, החל מארוחות בוקר, סלטים, פסטות, מנות בשריות, מנות בטאבון 
ועד מגוון רחב של קינוחים במחירים זולים.

 050-7455572
Dandens.ltd@gmail.com

בתיאום
מראש

פתוח כל השנה
איש קשר: 
דני בוקעאי

Mocha coffee

סנובר
ראמה |  

מסעדה באווירה אופנתית, בעיצוב מסוגנן, עם תפריט עשיר ומגוון, משקאות וקפה. מסעדת סנובר מגישה ארוחות בוקר וצהריים. 
האוכל טרי, השירות אישי, ולא מתפשרים על איכות! אהלן וסהלן! 

052-7239821
snobar.fadi@gmail.com

פתוח כל השנה
א' - שבת

02:00-10:00
איש קשר: 

פאדי דאו
snobr - صنوبر- סנובר

עזבה
ראמה |  

מסעדת עזבה מכפר ראמה מציגה בגאווה את המטבח הערבי, הביתי, הגלילי והאותנטי. לבעל המסעדה, חביב דאוד, חשוב 
מאוד שהמטבח יהיה טרי ובריא. הוא מקפיד לעבוד אך ורק עם מוצרים איכותיים שהוא רוכש ממרכולתם של בני הכפר. במסעדה 
תוכלו לטעום מגוון מאכלים רבים מהם הפכו את חביב לסלב מקומי, וכבר מזמן הפכו לשם דבר עבור אנשי אוכל וכתבי קולינריה, 

שתרים אחר ריגושים קולינריים מקומיים.

 052-2471890
ezba.rest@gmail.com

פתוח כל השנה
א' - שבת

21:00-12:00
איש קשר: 
חביב דאוד

Ezba Restaurant

סיפורים • טעמים • מקומות
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פארקים . נקודות תצפית
מסלולי טיול

אתר הפסלים "משואה לתקומה"
כרמיאל |  

שלוש קבוצות של פסלים שיצר האמן ניצול השואה, ניקי אמבר. הפסלים עשויים בטון וברונזה, ולרגליהם אבני בזלת המזכירים 
את רחובות אירופה, בהם הובלו היהודים בדרכם האחרונה. קבוצת הפסלים הראשונה מתארת את גירוש היהודים למחנות ההשמדה, 
הקבוצה השנייה את מחנות המוות והשלישית את התקומה והתקווה. בצמוד לאתר הפסלים ממוקמת האנדרטה לזכר החיילים 

היהודים ששירתו בצבא ברה"מ לשעבר, צבא ארה"ב, בריטניה וצרפת, ונפלו במלחמת העולם השנייה.

הדרך של בן
קורנית |  

הדרך של בן - גן גדול ומופלא, שהוקם לזכרו של בן סלע אשר נולד וגדל בקורנית ונפל במלחמת לבנון השנייה. בן 24 היה 
במותו. הרעיון התחיל מתוך צורך רגשי של בני המשפחה והחברים, שהוקם לזכרו של בן סלע אשר נולד, להנציח, לזכור ולהזכיר את 
בן כפי שהיה – אדם אוהב טבע, מרחבים וחופש, ויחד עם זאת אדם אוהב אדם. הדרך נבנתה בעזרה ובהתגייסות של בני משפחה, 
חברים, שכנים מקורנית ושכניה, בני הנוער, ילדי בית הספר ועוד עשרות אנשים שתרמו להיווצרותה. זהו, בעצם, ייחודו של המקום 

– רוחו של בן שוכנת כאן ומשרה את צוואתו על השוהים בדרך. והדרך משתנה – כל דקה, כל רגע. כל עונה ושנה.

הגן היפני
כרמיאל |  אורט בראודה כרמיאל

נבנה במסגרת שיקום מחצבת שיש נטושה בתחומי הקמפוס במכללת אורט בראודה. ה"גן יפני" הוקם תוך שימוש במוטיבים 
וחומרים השאולים מעיצובי גנים יפניים ברחבי העולם.

הר גמל ומערת יונים
ליד גילון |  

מסלול מעגלי עם נוף מרהיב ביופיו, באורך של קצת פחות מ 4 ק"מ, בדרגת קושי בינונית, המתאים למשפחות עם ילדים מגיל 
5 ואילך. משך המסלול, כולל עצירות, כשעתיים וחצי. סימון השבילים בצבע האדום. ב 1/3 התחתון של הדרך חזרה, ישנה מערה 
רחבה ומוארת, שהכניסה אליה היא בעזרת סולם המוצב במקום, והיציאה ממנה לאחר כ- 20 מטר. המערה עצמה היא למעשה 

צמד מערות, כאשר בגדולה שבהן )סגורה למבקרים(, נתגלו שרידי אדם קדמון.

חניון נחל בית הכרם
גילון |  

חניון לפיקניק, ובו שביל המוביל לגשר להולכי רגל מעל לקניון, המאפשר תצפית יפה אל הקניון.

הר עצמון ומעיינות אבליים
ליד יודפת |  

המסלול מתאים לכל המשפחה, בדרגת קושי בינונית - העליות דורשות מאמץ בינוני. רצוי לשלבו עם ביקור ביודפת העתיקה. 
ביחד אורכם כ- 6 ק"מ. מתל יודפת מטפסים בשביל בסימון כחול, לכיוון פסגת הר עצמון, בה הנוף עוצר נשימה. כאן יש גם שרידי 
מצודה קטנה ומערת קברים. מכאן יורדים וממשיכים עד לצומת T, ממנה אפשר לחזור לתל, מסביב להר עצמון, בשביל האדום, או 
להמשיך בשביל הכחול, דרך הוואדי ואל מעיינות אבליים: עין אל ווסטא ועין אל קזיזה. מכאן ממשיכים בנחל אבליים )נחל אכזב(, 

בסימון שבילים כחול )אך חמקמק(.

טיילת נופית
כרמיאל |  שכונת גבעת רם

נקראת גם "טיילת בולטימור ופיטסבורג". ניתן לצפות על חלקים מכרמיאל ועל בקעת בית הכרם. ממוקמת בשכונת גבעת רם.

הגלריה ע"ש ליידי רוזלין ליונס
כרמיאל |  

קסום,  גלילי  נוף  של  בלבו  הממוקמת  הגלריה,  מטרת  מאנגליה.  ליונס  משפחת  של  בתרומתה   ,1996 בשנת  נפתחה  הגלריה 
להוות מרכז תרבותי ואסתטי. הגלריה מתעתדת להציג תערוכות בתחומי האמנות החופשית, העיצוב ומלאכת המחשבת. כמו כן, 

מתקיימות בה הדרכות לבתי ספר וקבוצות, לפי תיאום טלפוני מראש.

04-9901995

פתוח כל השנה
בתיאום טלפוני

שבת: 10:00-15:00
איש קשר: 

שלומי שוורצברג
www.braude.ac.il/campus_life/art_gallery
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יער צה"ל
כרמיאל |  אורט בראודה כרמיאל

 פארק טבע עירוני פתוח המתאפיין בפריחות של פרחי בר, רקפות, כלניות, עיריות, סחלבים ועוד. 
היער ניטע ע"י ילדי כרמיאל וקק"ל בשנת 1965.

מצפור מיכל, שביל סובב גילון
גילון |  

מצפור מיכל הוקם בשנת 2012 לזכרה של סגן מיכל זוהר מגילון, שנהרגה בפיגוע דריסה בעכו. הוריה החליטו להקים לה אתר 
לזכרה ומצפור. באתר מידע על מיכל, על חייה, ועל המצפור. מהמצפור יוצאים מספר שבילי הליכה ושבילי אופנים שסובבים את 

היישוב הקהילתי גילון. לנוחיות המבקרים מוצבת במקום עמדת פוייקה ובסמוך לה שולחן פיקניק.

מבדד נטופה
הררית |  

)LAURA ="מבדד" ביוונית(, מבדד נזירות עם סיפור מרגש. המבדד מכוסה חורש טבעי ועטוף במטעי זיתים עתיקים. הוא ממוקם 
בגובה של כ 520 מטר מעל פני הים, וצופה על בקעת בית נטופה. סיפורו של המנזר מתחיל בסוף מלחה"ע השנייה, בהולנד, עם נזיר 
קתולי בשם יעקב, המושפע מאוד מסיפורי דודו – איש דת נוצרי שהתנגד לגירוש היהודים מהולנד, ונשלח בשל כך ל"דכאו", משם חזר 
נכה ומזועזע, לספר את זוועות השואה. יעקב מחליט לעלות לארץ ישראל ולחיות בה כנזיר, בחיים פשוטים ביותר. הדרך ארוכה ורצופה 
קשיים, אך בסופה הוא רוכש 17 דונם במרומי הר מעל דיר חנא, ויחד עם נזיר בשם תומא מארה"ב, הם גרים באוהלים וחולמים להקים 
מקום התבודדות בגליל. הם מוצאים בור מים ביזנטי, חופרים ומרחיבים אותו, והופכים אותו למתחם תפילה צנוע ומקסים. עם השנים 
נוספים שני מבני אבן )ספריה ויקב(, בורות מים לשתייה ורחצה, ובקתות מגורים )המשמשים את הנזירות והמתנדבים המגיעים מכל 
העולם עד היום(. הטיול במבדד הינו בתוך בוסתנים, בין מבני האבן והבקתות, חלקות הירקות של הנזירות ובמתחם התפילה הקסום. 

במקום ישנה חנות מזכרות בה ניתן לרכוש עבודת קרמיקה, ריבות, תרכיזים טבעיים ועוד - הכל בייצור הנזירות.
יש לתאם את הביקור מראש עם הנזירות, ולתדרך את המטיילים לשמור על שקט וכיבוד המקום. 

פתוח כל השנה
054-2098640 א' - ב': סגור 

ג' - שבת: בתיאום מראש
חנות המזכרות 10:30-17:00

מצפור אלון
כרמיאל |  

תצפית יפהפייה על העיר, הר כמון, ועל "תל-בתה", אתר היסטורי מהתקופה הביזנטית.

טיילת שכניה, מערת שכניה, מצפור ישראל בן זאב, תצפית מנוף
בין שכניה למנוף |  

הטיילת - נבנתה ע"י קק"ל, כדי לספק לתושבי יישובי הסביבה שביל הליכה נוח המחבר בין הישובים. השביל סלול ועובר בשולי 
הר שכניה, לאורכו עצי בוסתן וחורש, צמחי תבלין ושולחנות אבן מקומית בצל העצים. הטיילת תוכננה ע"י אדריכלית הנוף חנה לבנה, 

ונבנתה תוך הקפדה על שימור תוואי השביל והצמחייה המקומית.
גדולים מסמנים את הסתעפות השביל המוביל שמאלה למערת שכניה. המערה נמצאת כ-400 מ'  מערת שכניה - ארבעה סלעים 
מהטיילת. בשביל המסומן כחול צועדים מעט שמאלה, ופונים בעקבות סימון שני פסים לבנים אל פתח המערה. מערת שכניה היא 
מערה קרסטית - מערה שנוצרה מהמסת סלעי הגיר שבתוכם היא נמצאת. פתח המערה נמצא בתחתית שקע גדול, ֶשמים מהסביבה 
מתנקזים אליו ונבלעים בו. המערה בנויה מאולם מרכזי גדול ואורכה הכולל עשרות מטרים. בחלק מהמערה יש נטיפים. בזכות מיני 
העטלפים שבה הוכרזה המערה שמורת טבע. שלט שהציבה רשות הטבע והגנים אוסר על הכניסה אליה בחודשים מסוימים. בשנת 

1990 התגלו בה עצמותיו של ישראל בן זאב )לאופר(.
מצפור ישראל בן זאב - ישראל בן זאב היה שומר הקרקעות של קרן קימת לישראל בעמק זבולון ואף סייע ברכישת אדמות. בעצם ימי 
המרד הערבי, ארבעה בדווים ארבו לו לא הרחק מביתו, הובילו אותו להר שכניה ורצחו אותו. רק בשנת 1990 נמצאו עצמותיו במערת 
שכניה. רחבת התצפית משקיפה על מערב הגליל התחתון, הכפרים עאבלין, תמרה, כאבול ואחרים, על מפרץ חיפה ועל הר הכרמל.
תצפית מנוף - אחרי שער מנוף פונים ימינה ואחרי 100 מ' מגיעים לרחבה הגדולה, שהתצפית מהקצה שלה יפהפייה. למרגלות המצפור 
נמצא המדרון של שמורת הר שכניה, היורד אל הגיא העמוק של נחל שגב. מעבר לו נראה יער שגב והלאה משם הר גילון ועליו היישובים 
צורית וגילון. דרך הנוף של קק"ל נראית היטב ביער. אפשר לראות את היישובים עצמון ורקפת בשולי יער שגב ומעבר להם נראות 

הפסגות הגבוהות של הרי שגור – הרכס הצפוני של הגליל התחתון – ובהן הר חזון. עוד הלאה – מתלול צורים והרי מירון, ועוד.
נגיש לנכים.

מסלול כלנית
כרמיאל |  

מסלול המורכב מ-14 נקודות המפוזרות בכל רחבי העיר. אורך המסלול כשעתיים, מתאים לכל המשפחה ולרוכבי אופניים בכל 
הרמות. המסלול עובר דרך אתרים היסטוריים, פארקים יפהפיים, נקודות תצפית ועוד.
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נחל פרוד
ליד כרמיאל |  ליד מושב שפר

מסלול קצרצר, קליל וכיפי, קצת פחות מקילומטר של הליכה קלה, בירידה לאורכו של נחל פרוד. המסלול עשיר בצמחיה 
וליהנות מיפי  טיפוסית המספקת שפע של פינות מנוחה, בצל עצי חרוב ואלה א"י. המים נעימים, אפשר לקפץ ולשכשך בהם, 
המפלים ומהטבע שמסביב. בסוף המסלול חניון קק"ל שופע פינות ישיבה, שולחנות פזורים בכמות יפה, ומספר גשרונים שחוצים 

את ערוץ הנחל ומספקים אטרקציה חביבה לילדים.

נחל צלמון
ליד סלאמה |  

אחד מהנחלים הכי יפים בגליל! מסלול הליכה נוח, של 1.5 ק"מ, בסימון שבילים כחול. לאורכו בריכות שכשוך, טחנת קמח 
עתיקה, והכל בתוך טבע פראי וירוק - בוסתנים של תאנים, ערבות ופטל, לצד אלונים וקטלבים האופניינים לאזור. המסלול בתוואי 

הנחל עובר בין ברכות שכשוך רדודות, ובסופו שרידי שתי טחנות קמח עתיקות. 

מתחם בואכה יודפת, מתחם מסחרי בוטיקי
כרמיאל |  

המתחם המסחרי החדש בכניסה למושב יודפת, מאכלס בתוכו חנויות בוטיק מעניינות וייחודיות, וכן בית קפה-מסעדה ומעדנייה. 
 המתחם טובל בנוף יפהפה. החנויות במתחם הן על טהרת אנשי האזור, ומשקפות את רוח המקום - פשטות, איכות ומקצועיות. 

כל חנות והחיבור המקומי שלה. ביולי, בימי חמישי, החנויות פתוחות עד 19:00 ויש מוזיקה ואקשן ברחבות.

 052-6800497
michal.ewine@gmail.com 

פתוח כל השנה
ביולי, בימי חמישי 
החנויות פתוחות 

עד 19:00 

אשת קשר: 
מיכל עזרוני קסירר

פארק הגליל / המחצבה
כרמיאל |  

בלב ליבה של העיר שוכן אחד הפארקים היפיפיים בארץ, אשר מעניק חוויית הנאה מושלמת, של טבע ונוף גלילי עוצר נשימה. 
פנינה ירוקה זו משתרעת על פני שטח עצום של כ –100 דונם, מציעה שפע של טבע, פארק ורדים המכיל כ- 1000 זנים של ורדים 
שונים, בריכת מים עם צמחים ומפלים, פינות ישיבה מוצלות, אמפיתיאטרון, ומצפה "ארבע הרוחות" - הצופה על כרמיאל. בעבר 
שימש שטח הפארק לחציבת שיש. על פי התוכנית הייתה אמורה לקום במקום שכונת מגורים, אך ראש העיר, עדי אלדר, שינה 
את התוכנית, ובמקום לכסות את המחצבות הן נחשפו. כתוצאה מכך נוצרו מגוון נקודות נוף מדהימות. סמוך לפארק, על גבעה 
נישאה, נמצאת חירבת זגג, המהווה כעת אתר ארכיאולוגי מהתקופה הביזנטית. באתר ישנה גת גדולה, וניתן ליהנות מתצפית יפה 

על שכונות העיר. הפארק פתוח לציבור הרחב בין השעות 07:00 - 21:00 ללא תשלום. חל איסור על הכנסת בע"ח והדלקת אש.

שביל השותפות
כרמיאל |  

מקצועית.  רכיבה  וחובבי  למשפחות  המיועד  ייחודי  חוויתי,  מסלול  פתוח.  ונוף  טבע  עירוני, שמורת  תוואי  ק"מ המשלבים   35
הזדמנות להכיר את אחד האזורים היפים במדינת ישראל ולהיחשף לנופים, עתיקות, פארקים ואטרקציות בסביבה ירוקה.

בואכה יודפת 
מתחם תיירות גלילי

פארק המשפחה
כרמיאל |  

ייחודי,  מרכז נופש וספורט "פארק המשפחה" הוא חלום שהפך למציאות. הפארק תוכנן כך שיאפשר בילוי משפחתי חוויתי 
להנאתם של בני כל הגילאים. מתקנים ייחודיים, שתוכננו תוך חשיבה על כל פרט, מאפשרים מגוון פעילויות מהנות ומאתגרות, 

בשילוב צמחיה, מים, תנועה וספורט. כניסה חופשית.

פתוח כל השנה
054-6626920 א': סגור

ב' - ה': 20:00-15:00
ו': 15:00-11:00

ושבת: 20:00-10:00 
בימי החופשה וחגים: 20:00-10:00

www.karmiel.muni.il

www.karmiel.muni.il

פינת החי
כרמיאל |  

הפינה הוקמה מתוך אמונה שקשר והיכרות עם בעלי חיים, יכולים לתרום הן לפיתוח האישי, פיתוח יחס חיובי לבעלי חיים 
ופיתוח מודעות לחשיבות שבשמירת הטבע והסביבה.

בפינה ניתן למצוא: צפריה, דיר, יונקים, זוחלים, עופות ועוד. הכניסה החופשית!

פתוח כל השנה
04-6296954 א' - ה': 14:00-08:00

ו' - שבת: 13:00-09:00
אשת קשר: 

סמדר 



תל זגג
כרמיאל |  

חירבת זגג - אתר ארכיאולוגי מהתקופה הביזנטית הנמצא סמוך לפארק המחצבות. באתר ישנה גת גדולה ותצפית יפה על 
שכונות העיר. הגבעה טבעית, ללא שתילות עצים וצמחים.

שביל יונתן הדסי וסובב מכמנים
מכמנים |  

שביל מעגלי נוח של כ 4 ק"מ, הסובב את מכמנים, מסומן בכחול ולבן ולאחר כ 500 מטר סימון ירוק לבן. המסלול משובץ בפינות חמד 
למנוחה ולתצפית ולאורך המסלול מוצבים שלטים המספרים על יונתן הדסי - יונתן נולד בקיבוץ מרחביה. במהלך מלחמת לבנון השנייה 
נפל בקרב לאחר היתקלות עם חוליית חיזבאללה. יונתן היה הראשון להסתער על המחבלים, ועל כך קיבל את צל"ש מפקד החטיבה.

אתר יודפת, יודפת העתיקה
יודפת |  

ביודפת העתיקה התחולל אירוע דרמטי: בעת המרד היהודי הגדול היתה יודפת העיר היהודית הראשונה שהותקפה באכזריות 
על ידי הצבא הרומאי. העיר נחרבה לאחר מצור קשה שארך שבועות, אך מאוחר יותר נבנתה שוב מחדש. לאחרונה בוצעו באתר 
פעולות שימור ושחזור של הממצאים המרתקים, וכן פעולות שילוט והנגשה לקהל הרחב. בסוף אוגוסט ועד תחילת אוקטובר יותר 

מ- 10,000 חצבים פורחים באיזור. המחזה מרהיב

04-9966263 
yodfat.info@gmail.com

פתוח כל השנה
א' - ו':

15:00-09:00
איש קשר: 

יריב

תחנת מידע תיירותי
יודפת |  בואכה יודפת

תחנת המידע יודפת העתיקה מספקת מידע על האתר הארכאולוגי. ניתן לבוא ולצפות בסרטון חוויתי המתאר את קורות יודפת 
העתיקה, ולקבל מידע על המושב יודפת ועל המועצה האזורית משגב. התחנה משמשת גם כתחנת מידע תיירותי, המרכזת מידע 
רב על פעילויות ועסקי תיירות במרחב בקעת בית הכרם ועומדת בקשר עם גופים תיירותיים שונים במטרה להעלות את אתר יודפת 

ואת משגב כולה על מפת התיירות.

04-9966263 
yodfat.info@gmail.com

פתוח כל השנה
א' - ו':

15:00-09:00
איש קשר: 

יריב
תיירות ארץ כרמי זית
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הכירו את נבחרת מורי הדרך שלנו

 / אתרשפות הדרכהמיילטלפון ניידישובמדריכים

050-7205679adizarchi10@gmail.comכמוןעדי זרחי
עברית / אנגלית / 

גרמנית
עדי זרחי

מטיילים עם עדי זרחי

עברית / אנגלית054-2203810aviramaz@gmail.comתובלאבירמה האריס
Avirama Harris

Avirama Harris Tour Guide

חכם השביל איתן עומרעברית / אנגלית054-6755674Eitan7675@gmail.comמורשתאיתן עומר

עברית050-7205678nirk138@gmail.comיעדניר קינן

עברית054-7433036nir.world@gmail.comמצפה אביבניר ירקוני
ניר ירקוני

ניר ירקוני - מורה דרך

עברית / אנגלית054-7887921lkaren1210@gmail.comקורניתקרן לויזון

עברית / צרפתית054-3161251avcha@bezeqint.netכרמיאלאבשה שחר
אבשלום שחר

www.nofim-il.co.il

נני - חוויות בטבעעברית / ערבית050-4477948hagag0931@gmail.comצוריתנני ברק

 / אתרשפות הדרכהמיילטלפון ניידישובמדריכים

עברית052-8997211dansever@gmail.comעצמוןסבר דן

משה אנטמן-מורה דרךעברית052-3470732antmanm60@gmail.comמצפה אביבמשה אנטמן

058-4401640beyuval@gmail.comאשחריובל בן ארי
עברית / אנגלית / 

chinesespeakingtourguide.comסינית

Orna Eylatעברית / אנגלית052-5530812ornae1956@gmail.comמנוףאורנה אילת

עברית / ערבית052-8388143majdifarraj1975@gmail.comראמהמג'די פראג

www.morshetgalil.co.ilעברית052-3246827moreshetgalil@gmail.comמורשתשבתאי שירן

עברית050-5456982dudukatzin@gmail.comגילוןדודו קצין



למידע נוסף, תוכניות ומחירים:

תחנת מידע תיירותי, מתחם בואכה יודפת
 yodfat.info@gmail.com   04-9966263  

תיירות ארץ כרמי זית סיפורים • טעמים • מקומות 


