במרום הגליל
ט"ו באב 23-29/7/21

 | 2beav.co.ilפייסבוק
רכישת כרטיסים:
04-6220066 | 04-6919888
ובאתר קשת מופעים

keshet.smarticket.co.il

ברכת ראש המועצה
אורחים יקרים,
אנו שמחים על התחדשותה של שגרה מבורכת ,אחרי שנת
הקורונה כולנו זקוקים לזריקת עידוד של תרבות איכותית
בנופיו עוצרי הנשימה של מרום הגליל.
בואו ליהנות איתנו,
מחכים לכם!
עמית סופר
ראש המועצה האזורית מרום הגליל

ברכת יו"ר קק"ל
לחוגגים שלום,
על פי המסורת היהודית ,ט"ו באב מסמל פיוס ,נחמה ואהבה.
ביום הזה לבשו בנות ירושלים לבן ויצאו לחולל בכרמים .כרמי
הגליל הם מקום מצוין לחגוג בו את שבוע ט"ו באב .השנה
זה בולט במיוחד ,לאחר שמגפת הקורונה כפתה עלינו בידוד
חברתי ,שהוא כה מנוגד לאופי הקהילתי והמשפחתי של
עמנו .עכשיו ,שוב יכולה התרבות הישראלית התוססת לפרוץ
במלוא עוזה.
פסטיבל "בין הכרמים" ,הנערך זו הפעם ה 15-מאז שנת ,2007
הוא חגיגה שכולה תרבות ואהבה .אהבה לתרבות ישראלית
מקורית ולנופים הנפלאים של מרום הגליל; אהבה לכרמים,
ליין ולאוכל הגלילי ,אהבה למסורת ישראל ,לחיים וליצירה.
בקרן קימת לישראל ,המציינת  120שנה להיווסדה ,כל יום
הוא יום אהבה לגליל .שטחי החקלאות שהכשרנו בגליל ,היערות
שאנו מטפחים מעניקים שירותים סביבתיים וחברתיים חשובים.
המאגרים שבנינו מספקים מים לכרמים ולשדות .הכשרנו
חניונים ,שבילי אופניים ,מצפורים ואתרי מורשת ,שיוצרים את
התשתית הבסיסית לחיים ולתיירות בגליל .כל אלה יבואו לידי
ביטוי בפסטיבל השנה ,להנאת המטיילים.
לכבוד האירוע שינעל את פסטיבל "בין הכרמים" נחנוך שביל
אופניים חדש ביער הבעל שם טוב ,ליד צפת ונחשוף גם
מסלול הליכה חדש בהר יבנית ,המעניק מבט נפלא על עמק
החולה ,הגולן והחרמון .מצודת ביריה ,שהפכה סמל להיאחזות
בקרקע ולזכותנו על הארץ ,תהיה בפסטיבל מוקד לפעילות
חינוכית חווייתית.
אנו מודים למועצה האזורית מרום הגליל ,על שיתוף הפעולה
הפורה .יחד נצעיד את הגליל קדימה.
אני מאחל לכולנו פסטיבל שמח ומהנה.

אברהם דובדבני
יו"ר קרן קימת לישראל

מופעים מרכזיים

עמיר בניון

יום שישי ,י”ד באב23.7 ,

(בלילה שבין חמישי לשישי)
פתיחת שערים | 03:30 :תחילת מופע | 04:00 :מיקום :אמפי ליבנים
צילום :משה נחומוביץ

מופע זריחה

עמיר בניון ,מהיוצרים והזמרים המוערכים ,הטובים והייחודיים בישראל.
ב 2016-הוציא את אלבומו ה" 13-מילה ברוח" המאופיין בטקסטים חודרים
ועמוקים ,בלחנים מופלאים ובעיבודים המשלבים נגיעות אלקטרוניות
יחד עם סגנונו המוכר ,הייחודי האותנטי והאהוב .בניון הוא חלק בתי נפרד
מהפסקול הישראלי ,שיריו כובשים לבבות בזכות גוון קולו ,הגשתו מלאת
הרגש ,הסאונד הייחודי לו וכתיבת מילים מרגשת היוצרים רפרטואר
שירים מיוחד ומרגש .המופע יחל באורו של ירח מלא באמפי האינטימי
שבישוב לבנים .עם עלות השחר יוחלפו אורות הבמה בחיזיון התאורה
המרגש של הטבע :השמש הזורחת מעל הגולן המשתקפת אל מול
הכנרת” .חוויה מוסיקלית בלתי נשכחת שחייבים לחוות ,לראות ,להרגיש ,
ולשמוע לפחות פעם אחת בחיים“.
מומלץ לבוא בלבוש חם ,הישיבה על כריות וכסאות (לא מסומנים) תחת
כיפת השמיים.
כרטיס במכירה מוקדמת / ₪ 150 :תושבי מרום הגליל (בהצגת ת”ז)₪ 130 :
בערב המופע ₪ 180 :במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים חייגו04-6220066 ,04-6919888 :
באתר קשת מופעיםkeshet.smarticket.co.il :
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

קבלת שבת מוזיקלית
יום שישי ,י”ד באב23.7 ,
שעה | 18:00 :מיקום :מצפה כנרת ,אמירים | כניסה חופשית
קבלת שבת עם סוזי מילר עם שירי קרליבך ושירי האחים והאחיות.
מופע מוסיקלי אינטימי לאור השקיעה במצפה כנרת מול נוף עוצר נשימה.
הישיבה על הדשא ,מומלץ לבוא בלבוש חם.
פרטים נוספים באתרamirim-home.co.il :

כנס ה 17-לחבורות
זמר ומקהלות
יום ראשון ,ט”ז באב25.7 ,

שעה | 20:30 :מיקום :בית העם ,אמירים | כניסה חופשית
חבורת הזמר "צליל גליל" ,מרום הגליל בניצוחו של חיים לוי מארחת את:
חבורת הזמר 'מעלות/כפר ורדים' בניצוחו של רונן בן דוד ,חבורת הזמר
'נופית' מ.א.זבולון בניצוחו של אבי בן עוז ,מקהלת אקפלה 'מייקפלה
מהוד השרון' בניצוחו של רון גאנג.
פרטים נוספים :מוטי052-8351895 ,

מופעים מרכזיים

הפנינג אנשים וטעמים
יום ראשון ,ט”ז באב25.7 ,

שעות | 19:30-16:30 :מיקום :מושב ספסופה | כניסה חופשית
מושב ספסופה פותח את שעריו לחוויה שכולה אנשים וטעמים :חגיגה
קולינארית תוצרת מקומית ,הולכי קביים ,ג'ימבורי לקטנטנים ,תחנות
יצירה ועוד...
נקנח במופע לכל המשפחה "הענק וגנו" עיבוד מופלא לסיפור הידוע
והמוכר של אוסקר ויילד ,על ענק בודד החוסר את הכניסה לגנו הקסום
בפני הילדים .הוא נענש ע"י החורף שמגיע אל הגן ומסרב לעזוב אותו עד
אשר ילמד לחלוק את אושרו עם האחרים .דרך הסיפור נלמד על ערכי
החברות והנתינה.

הפרויקט של עידן רייכל
הפקה אורחת בפסטיבל

יום שני ,י”ז באב26.7 ,
פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע | 21:00 :מיקום :עין הוזים
(סמוך ליישוב קדיתא)

צילום :שלמה פינטו

קה אורחת בפסטיבל

הפ

ב 20-השנים האחרונות התווה עידן רייכל גוון מוסיקלי חדשני וייחודי,
שירים נצחיים שהינם חלק ארי בפס קול הישראלי ,הישגים חסרי
תקדים של שיתופי פעולה עם אמנים מעבר לים והופעות עם הפרויקט
בכל העולם .מופע בלתי נשכח שהציב רף חדש בכל פרמטר בימתי עם
אנסמבל כשרוני ומלא גרוב בניצוחו של רייכל.
יחד הם מביאים אל הבמה מופע אנרגטי ומרגש באיכויות בינלאומיות.
 14משתתפים על במה אחת בחגיגה מוסיקלית נדירה ומיוחדת – הפקה
אורחת מרגשת במיוחד לרגל חגיגות  15שנה לפסטיבל תחת כיפת
השמיים במקום הקסום ,עין הוזים.
במקום שדרת יקבי בוטיק  /דוכני אוכל גלילי  /בית קפה בטבע
מומלץ לבוא בלבוש חם ,הישיבה על כריות וכסאות (לא מסומנים) תחת
כיפת השמיים.
כרטיס במכירה מוקדמת / ₪ 230 :תושבי מרום הגליל (בהצגת ת”ז)₪ 200 :
בערב המופע ₪ 250 :במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים04-6220066 ,04-6919888 :
באתר קשת מופעיםkeshet.smarticket.co.il :
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

מופעים מרכזיים

יער של חוויות
יום שלישי ,י”ח באב27.7 ,
שעות | 19:00-16:00 :מיקום :מצודת בירייה | כניסה חופשית
פעילות לכל המשפחה בחניון מצודת בירייה ,קק"ל .נצא לסיור בהדרכת
מדריכי קק"ל בין עצי החורש הקסומים ,תצפית אל עבר נוף מרהיב
ומשחק ניווט דיגיטלי ברחבי המצודה.
בשעה  17:30נתכנס במצודה לשעת סיפור מוסיקלית "בריאת העולם".
נפגוש את חווה ויחד נצא למסע מופלא על הבריאה ,בדרך נפגוש שלל
דמויות :השמש ,הירח ,בעלי חיים ועוד" .תאטרון גושן" ,כתיבה וביצוע:
אורית עזרייב .ההצגה מתאימה לגילאי .3-8
המצודה פתוחה לקהל הרחב במהלך כל ימי הפסטיבל לביקור עצמאי בין
השעות 15:00-08:00

חנן בן ארי
יום שלישי ,י"ח באב27.7 ,
פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע | 21:00 :מיקום :עין הוזים

צילום :אורטל לביא

האמן ,המוסיקאי ,היוצר והזמר חנן בן ארי יוצא לסיבוב הופעות קיץ
 ,2021בינהם גם בפסטיבל בין הכרמים ,במופע חדש עם השירים שהפכו
לפס הקול האישי של כל אחד מאיתנו.
בין שיריו "אלוף העולם"" ,ממך עד אלי"" ,ויקיפדיה"" ,תותים"" ,מה אתה
רוצה ממני"" ,שמש"" ,אם תרצי"" ,שבורי לב"" ,אמן על הילדים"" ,איזון",
"רגע"" ,על משכבי"" ,אמא אם הייתי" ועוד...
תתכוננו להתמכר לאנרגיה לפרפורמנס הכי מפעימים שיש.
במקום שדרת יקבי בוטיק  /דוכני אוכל גלילי  /בית קפה בטבע
מומלץ לבוא בלבוש חם ,הישיבה על כריות וכסאות (לא מסומנים) תחת
כיפת השמיים.
כרטיס במכירה מוקדמת / ₪ 180 :תושבי מרום הגליל (בהצגת ת”ז)₪ 150 :
בערב המופע ₪ 200 :במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים04-6220066 ,04-6919888 :
באתר קשת מופעיםkeshet.smarticket.co.il :
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

מופעים מרכזיים

""Singer Songwriter

מופע בכורה  -אור סער
יום רביעי ,י"ט באב28.7 ,
פתיחת שערים | 20:00 :תחילת מופע21:00 :
מיקום :בית העם ,אמירים | כניסה חופשית

אור סער ,יוצר ומעבד מוסיקלי במופע בכורה מרגש של קונספט חדש בו
יושק סינגל מקורי ראשון בשם " "Flyingלצד הלהיטים הגדולים והבלתי
נשכחים משנות ה 60-ותחילת שנות ה" - 70-סוזאן" של לאונרד כהן ועד
" "The Boxerשל סיימון וגרפונקל.
מופע שמשלב מגוון כלים :גיטרה אקוסטית ,גיטרה קלאסית ,חליל צד וכלי
הקשה לצד סיפורי ביוגרפיה של האומנים.
מוזמנים לערב אינטימי ומהנה.
פרטים נוספים באתרamirim-home.co.il :

יריד איכרים בכרם בן זמרה

יום רביעי ,י”ט באב28.7 ,

שעות | 20:00-16:00 :מיקום :כרם בן זמרה | כניסה חופשית

המושב החקלאי הוותיק ,כרם בן זמרה ,מזמין אתכם לחגוג  70ביריד שוק
איכרים ססגוני ושמח .חקלאים ותיירנים יציגו וימכרו במקום את תוצרתם
המשובחת לצד עבודות יד ואומנות מקורית ,דוכני אוכל ,בית קפה בטבע
ומאפי בוטיק.
לצד המציגים הרבים ייהנו המבקרים ממופע מוסיקלי של להקת פלימביז
"כשהיינו ילדים"  -כל שירי הילדות הקלאסיים על במה אחת :אריק
איינשטיין ,עוזי חיטמן ,הכבש השישה עשר ועוד .בין השירים לומדים
על כלי הנגינה השונים עליהם מנגנת הלהקה ,איך מנגנים יחדיו ויוצרים
הרמוניה  -מוזמנים לשיר יחד איתנו.
המופע מתאים לכל המשפחה ויתקיים בשעה  18:00בדשא המרכזי.
בואו לבילוי משפחתי באווירה כפרית מיוחדת!

מופעים מרכזיים

בניה ברבי מארח את אליעד
יום חמישי ,כ' באב29.7 ,
פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע | 21:00 :מיקום :עין הוזים
צילום :שי פרנקו

צילום :ערן לוי

אירוע נעילה
בניה ברבי מבולטי התוכנית "דה וויס" ,יזכר לעד עם הביצוע ל"מודה אני"
של מאיר אריאל וכקול מאחורי להיט השנה "אל תשאלי" מתוך הפרוייקט
של גיל ווין .השיר "מישהו איתי כאן" הפך להמנון שכבש את המצעדים
בכל תחנות הרדיו .באוק'  2018יצא הסינגל ״תפסת לי מקום״ ושהה במקום
הראשון בגלגל״צ למשך  7שבועות .בתחילת  2019יצא ״עכשיו הלב פתוח״
שזכה להצלחה רבה וכן ״ממה את מפחדת״ בביצוע עם אייל גולן .בשנת
 2020הוציא את השירים ״קחי את הפחדים״ ,״מנגינה קטנה״ ו״כמה רקדנו״
אשר זכו גם הם להצלחה מרובה .בניה יוצא לסיבוב הופעות חדש ומסקרן
שיפגיש צבעים ועולמות מוסיקלים .לרגל  15שנות הפסטיבל יארח בניה
את אליעד ,זמר ,כותב ומלחין שפרץ לתודעה ב 2015 -כשנבחר לשיר
השנה ופריצת השנה במצעד השנתי של גלגל"צ .אליעד זכה לייצג את
ישראל בטקס פרסי ה MTV-במילאנו .ב 2015-וב 2016-זכה לאיש השנה
במוסיקה הישראלית במצעד גלגל"צ .מאז ועד היום הוציא אליעד כמה
סינגלים שכיכבו במצעדים וזכו להצלחה מרובה.
דמיינו לעצמכם הופעה של הצמד ,בלב קרחת היער של עין הוזים שתרגיש
הכי חו"ל שיש  -ניפגש!
במקום שדרת יקבי בוטיק  /דוכני אוכל גלילי  /בית קפה בטבע
מומלץ לבוא בלבוש חם ,הישיבה על כריות וכסאות (לא מסומנים) תחת
כיפת השמיים.
כרטיס במכירה מוקדמת / ₪ 150 :לתושבי מרום הגליל (בהצגת ת”ז)₪ 130 :
בערב המופע ₪ 180 :במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים04-6220066 ,04-6919888 :
באתר קשת מופעיםkeshet.smarticket.co.il :
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

סינגל לימונים
יום שישי ,כ"א באב30.7 ,
תחילת הזנקה | 07:00 :טקס וכיבוד קל  | 10:00:כניסה חופשית
המסלול יהיה פתוח לקהל הרחב במהלך כל ימי הפסטיבל
קק"ל ומ.א .מרום הגליל מזמינים אתכם לרכוב במסלול אופניים חדש .סינגל
מופלא בין הרים ועמקים הסובבים את העיר צפת ,אתרי עתיקות ,קברי
צדיקים ,מעיינות ובוסתנים .חוויות דיווש ובריאות מלאות אדרנלין.

לרשותכם מס' מסלולים :מסלול מלא 29 :ק"מ  /לולאת בעש"ט  9ק"מ
לולאת לימונים 11 :ק"מ  /לולאת עכברה 9 :ק"מ

פעילויות מיוחדות

מרכז שורשים 'ג'ודורונא'
מיזם נשי-חברתי-תיירותי

ימים שישי-חמישי ,י”ד-כ' באב23.7-29.7 ,
שעות | 15:00-10:00 :מיקום :עין אל אסד

מרכז תרבותי-חברתי השוכן בלב הגליל בין מטעי זיתים ואל מול נופים
קסומים .במרכז סדנאות ייחודיות :רוקחות טבעית ,עבודות יד ,מאכלים
אותנטיים עם תוצרת ברוח גלילית ,תחנות יצירה ומשחקים של פעם
לילדים .המרכז הוקם ע"י נשות הכפר ופועל ביוזמתן לקידום מעמדן
החברתי והתרבותי בחברה הדרוזית.
בואו ,תשאלו ,תתנסו ותהנו...
לפרטים נוספים :היאם  | 052-6717167וועד 052-4828554

צילום :אחינעם אמר

בר בכרם Armond Winery

שעות פתיחה :המקום פתוח כל השבוע בימים א'-ו׳
מיקום :מושב חזון | מטבח כשר ושפע חניה.

בר בכרם במושב חזון ,אירוח מפנק בלב הכרמים ,עם נוף מרהיב ,יינות
ובירות בוטיק ,מטבח עשיר ואווירה שונה מכל מה שהכרתם .המקום
מארח מטיילים ,קבוצות ,אירועים פרטיים ,הופעות ועוד.
מוזמנים אלינו לעצירה בלתי נשכחת!
לפרטים נוספים :בפייסבוק ובאינסטגרם שלנו barbakerem
לתיאום :צחי  ,050-6459520טובה 050-4560019

פעילויות מיוחדות

גלריה Treasures

לגוף ולנפש  -תכשיטי אמן ואקססוריס
מיקום :מושב אביבים
תכשיטי אמן ,מחוכים ,שמלות ערב/כלה ״קצת אחרת״ ,בעבודת יד.
האמנית והצורפת דבורה אבגי מעצבת ויוצרת בסטודיו שלה ,בהזמנה
אישית ,פריטים ייחודיים בטכניקות עתיקות ,ובהשראת תרבויות שנכחדו
עם טאץ׳ מודרני.
על כל הזמנה מעל  ₪ 5,000יוענק במקום במתנה צילום של ההילה
שלכם במצלמה מיוחדת ,או טיפול הילינג לגוף ולנפש.
הטבה בימי הפסטיבל 5% :הנחה על כל הזמנה.
נא לתאם ביקור מראש בלבד :דבורה 054-5469611

מלון אמירי הגליל
מלון אמירי הגליל שוכן בלב חבל כרמים ומעניק חוויה מדהימה
לשוחרי החיים הטובים .המלון ממוקם על הכביש המתפתל בדרך
לצפת בלב חורש טבעי ,סמוך למושב אמירים ומשקיף אל נוף עוצר
נשימה מול הכנרת ,מצוק הארבל ורמת הגולן .מלון משפחתי וחמים
עם לובי רחב ידיים שבמרכזו עץ זית עתיק יומין 25 ,חדרי אירוח בהם
סוויטות מפנקות ,ספא מקצועי המעניק חווית התרגעות לגוף ולנפש,
‘בין הכרמים’  -מסעדה בשרית גלילית כשרה ושפע של פעילויות
ואטרקציות בסביבתו הקרובה.
מלון אמירי הגליל מארח את באי הפסטיבל ומזמין אתכם ליהנות
מאירוח לינה חצי פנסיון  -לילה בחדר סטנדרט הכולל ארוחת ערב
בשרית במסעדת המלון וארוחת בוקר גלילית.
מחיר ללילה לזוג בחדר רגיל ₪ 1,145 :במקום .₪ 1,200
אירוח מינ'  2לילות | לבעלי תו ירוק בלבד | האירוח לילדים מעל גיל 10
טלפון להזמנות | 04-6989815 :באתרwww.amirey-hagalil.com :

פעילויות מיוחדות

ספא ביער
מיקום :מושב אמירים
ספא פרטי וסודי הממוקם בתוך היער במבנה עץ משושה ,שדרכו עובר
גזע של עץ אלון ומהחלון נשקף נוף גלילי עוצר נשימה.
הטיפולים בספא היפיפה נעשים בהשקעה רבה ,הקשבה ורצון עז
להעניק ולתת אהבה.
באי הפסטיבל מוזמנים לחווית גוף ונפש לצד יין טוב ,במקום שבו ציוץ
הציפורים לא מגיע מהרמקולים .ניתן גם להזמין טיפולים ליליים לאור נרות.
הטבה בימי הפסטיבל ₪ 50 :הנחה בהזמנת טיפול זוגי
לפרטים והזמנות :אורי  | 055-5591137באתרamirimspa.com :

זמן חלום
מיקום :מושב אמירים
צימר בשילוב ספא המעניק חבילת פינוק מושלמת .החבילה כוללת:
לינה בצימר רומנטי ומפנק  /בקבוק יין ושוקולדים  /שימוש פרטי במתחם
הספא הכולל ג'קוזי ענק  /סאונה יבשה  /חמאם טורקי  /בריכת שחייה
ופינות מנוחה  /שתייה  /כיבוד קל  /עיסוי זוגי של שעה  /ארוחת בוקר
מוגשת לצימר בבוקר למחרת.
הטבה בימי הפסטיבל 10% :הנחה על טיפולי הספא
לפרטים והזמנות | 050-4662642 :באתרzman-halom.co.il :

שמן זית סבא חביב
מיקום :קיבוץ פרוד | הביקור במרכז המבקרים ללא תשלום.
בלב הגליל שוכן בית הבד ומרכז המבקרים של סבא חביב ,דור שלישי
לייצור שמן זית גלילי איכותי המקיים את מסורת ייצור שמן הזית מאז
 .1913אתם מוזמנים להנות משמן זית בלדי משובח שהופק באבני רחיים
וממגוון מוצרים נוספים .חוויה לכל המשפחה!
לפרטים נוספים052-2047310 | 04-6991888 :

פעילויות מיוחדות

בין צלילי הפאנטם
מיקום :מושב אמירים
בסדנא עם רות סולנג’ קליין ,מטפלת הוליסטית ותיקה ,תערכו היכרות
עם הכלים המיוחדים :פאנטם וקערות קריסטלים בעלי צלילים קסומים
ומרפאים ,נחווה דמיון מודרך בליווי צלילים וטעימות של ניגון על הגוף
בשילוב מגע קשוב...
חוויה ייחודית המתאימה לכל המשפחה.
בתיאום מראש לסדנאות וטיפולים אישיים :רות 054-4758351

בוסתן ,קונפיטורה ביתית
יום שישי ,כ' באב23.7 ,
שעות | 14:00-8:00 :מיקום :קיבוץ לוטם
בישוב לוטם ,הצופה אל נחל צלמון ,צוק הארבל והכינרת ממוקם מטבח
בוסתן  -מטבח ביתי הרוקח קונפיטורות מפרי השדה והעץ המקפיד על
הבישול המסורתי ללא התערבות מכנית תוך הקפדה על שימוש בפירות
האיכותיים ביותר.
ניסוי ועוד ניסוי ,בחישה אחת ועוד אחת ,מחשבה יצירתית וצירופים
ייחודיים הביאו לעולם הקולינרי קונפיטורות מפנקות במיוחד הארוזות
באריזה נעימה המעבירה מסר של פשטות.
הטבה בימי הפסטיבל 5% :הנחה
מוזמנים לבקר בבוסתן מעדניה גלילית ולהרכיב סל פיקניק
לפרטים נוספים052-4548296 :

פעילויות מיוחדות

גלריה "תכשיטי עליזה"
אומנות בחרוז גלריה דברי חן ויופי

מיקום :מושב כפר שמאי
פתוח בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש למעט שבתות וחגים
גלריה וסטודיו לתכשיטנות ולאומנות של המעצבת ויוצרת התכשיטים
עליזה בלעיש-קרני .בגלריה תוכלו לרכוש תכשיטים מחרוזים איכותיים
ויצירות אומנות מעץ וזכוכית.
בימי הפסטיבל יתקיימו בגלריה סדנאות לילדים להכנת תכשיטים
וליצירות אומנות מעץ וזכוכית בעלות סמלית.
יש להזמין תור מראש לסדנאות היצירה.
הטבה מיוחדת בימי הפסטיבל :שי צנוע מיצירותיה של עליזה ,מותנה
בסכום הרכישה.
לפרטים והרשמה052-3240248 :

שזיפרון ,מפעל משפחתי
ובית אריזה
מיקום :מירון
מפעל משפחתי ובית אריזה הממוקם לרגלי הר מירון .המפעל עוסק
מזה שנים רבות בייבוש השזיפים של מרום הגליל הידועים באיכותם
ובארומה המיוחדת שלהם.
בבית האריזה תמצאו פירות יבשים ,תבלינים ופיצוחים ובחנות המפעל
הסמוכה תוכלו לרכוש ממגוון המוצרים הבריאים של "שזיפרון".
הטבה מיוחדת לבאי הפסטיבל :שי שקית שזיפים  /משמשים  200גר'
בקניה מעל ₪ 50
לפרטים נוספים050-6393480 | 04-6989175 :

פעילויות מיוחדות

דבי אומנות בזכוכית

סטודיו וגלריה לזכוכית וויטראז' קלאסי
מיקום :מושב אמירים
גלריה וסטודיו להוראת הסודות הקסומים של הזכוכית .עולם הזכוכית
ושיטות עבודה ביצירה בזכוכית כגון :וויטרז' קלאסי ,פיוזינג התכה
במבער לחרוזים ודמויות.
במהלך הביקור תיזכו להציץ בקסם התכת זכוכית ליצירת תכשיטים
ודמויות ,תהליך מיוחד שמוכיח כי למרות שזכוכית קשה ושבירה אפשר
לעצב אותה לצורות לפי הדמיון והרצון שלי.
הטבה לבאי הפסטיבל 10% :הנחה (בקניה מעל )₪ 150
לפרטים נוספים :דבי debbiesglass.co.il | 054-4947691

מוזיאון קיבוץ גלויות
מיקום :מושב כפר שמאי
מרכז לתיעוד מורשת העדות הממזג ארבע עדות :תימן ,מרוקו ,טריפולי
ורומניה המזמין את אורחי הפסטיבל לביקור חוויתי הכולל סיור ב4-
החדרים שבמוזיאון ,הסבר וסיפור על אופן הקמתו של המוזיאון ומאפייניו
הייחודיים .הסיור נמשך כשעה בסיומו ניתן להצטלם במצלמתכם בבגדים
אותנטיים של העדות ונשמח שתרשמו לנו את רשמיכם בספר האורחים.
הטבה לבאי הפסטיבל ₪ 10 :למבוגר |  ₪ 5לילד כתרומה למוזיאון
לפרטים נוספים ותיאום ביקור מראש:
עליזה בלעיש-קרני ( 052-3240248למעט שבת וחג)

בריבוע עולמות בתוך מסגרת
מיקום :מושב אמירים
סטודיו לנגרות השוכן על קצה ההר אל מול נוף מרהיב.
בסטודיו מתקיימות סדנאות לזוגות ,משפחות וקבוצות קטנות.
הטבה מיוחדת בימי הפסטיבל :נכין מתקן מיוחד מעץ לבקבוקי יין וכוסות
לתיאום סדנא ולפרטים נוספים :ענת  | 052-6818282באתרba-ribua.co.il :

טיולים מיוחדים

טיול גוונים
במרום הגליל
מדריך :אייל בנימין קרוצ׳י
יום חמישי  | 22.7יום ראשון  | 25.7יום שלישי 27.7
ניפגש בהר יבנית לתצפית מרהיבה ל 5 -חלקי נוף ומערה קדמונית
מרשימה בת  2000שנה ,נמשיך ל‘חורבת נרבת׳ין׳  -נבוריה ,ממצא
ארכיאולוגי מרשים של היישוב הראשון בגליל לאחר חורבן בית שני,
תצפית אל עבר מצוקי דלתון ,שולחנות אבן מרשימים ונוף קדמוני.
נערוך מדיטציה מודרכת לרוגע ושלוות הנפש ביער בירייה מעל נחל דלתון.
רגועים ושלווים נמשיך לביקור במחלבת ויקב אדיר ולאחר מכן ,ביקור
ביקב רימון המייצרים יינות בוטיק ,מוצרי טיפוח ,קוסמטיקה ושמנים
מפרי הרימון ושוקולדים איכותיים.
אייל בנימין קרוצ'י הינו מדריך טיולים מוסמך  18שנה של וותק ,ניסיון
וידע רחב ומרשים ,שימש כרכז תיירותי של העיר צפת ,מגיע בלבוש
אותנטי וייחודי להשלמת החוויה.
המסלול בדרגת קושי קלה .התניידות ברכבים פרטיים .חוויה מעשירה,
מהנה ומשמחת מובטחת!
עלות הטיול ₪ 150 :לאדם ומותנה במינימום משתתפים.
על בסיס רישום מראש .הרישום לטיול עד .19.7
התשלום יתבצע עד  72שעות לפני הפעילות ,הפקדה לחשבון בנק או BIT
מדיניות ביטולים  -שבוע ,מתאריך ביצוע הטיול.
לפרטים והרשמה :אייל  050-7333594ווטסאפ או SMS

הר יבנית מסלול
הליכה רגלי
כניסה חופשית

הר יבנית הקרוי על שם היישוב הקדום אבנית (או איבנית) ,ששכן
במקום (ח'ירבת בנית) הינו נקודת תצפית מרהיבה בלב יער ביריה
שבגליל העליון לא הרחק ממצודת ביריה המשקיפה על בקעת החולה,
הגולן ,הרי נפתלי והחרמון.
סמוך לרחבת התצפית ,מאחורי מבואה מקורה הנישאת על ארבעה
עמודים ,נמצא פתח הכניסה למערה ארוכה.
המסורת מזהה כאן את קבריהם של האמוראים הבבלים אביי ורבא
(בקצה המערה) ,את קבר רבי דימי מנהרדעא ,את קבר רבי פפא ובניו,
ובמבנה נפרד את קבר רבי יהודה נשיאה מארץ ישראל.
מסלול קק"ל מתאים למטיבי לכת.
זמן המסלול :כשעתיים וחצי.
מומלץ לשעות אחה"צ המוקדמות.
הוראות הגעה לתחילת מסלול:
ניתן להגיע למקום ברכב פרטי ממצודת ביריה .ממשיכים מהמצודה
בכביש מזרחה ,עד לשערי בסיס צבאי .לפני שער הבסיס פונים שמאלה
בדרך עפר ,ועולים בדרך עד לנקודת עד לנקודת התצפית השוכנת בצד
בין שתי אנטנות בולטות.

טיולים מיוחדים

בין חנניה ,נחל פרוד
שפר ואמירים
מדריכה :חמוטל לשם
חמוטל לשם מורת דרך מוסמכת תוביל אותנו לטיול מרתק הכולל
מפגש עם נופים ,סיפורים ואנשים .נפגש בחניון נחל פרוד (צלמון)
בכביש גישה לקיבוץ פרוד מצד ימין ,משם נמשיך לטיול רגלי בחלק
העליון של נחל פרוד (צלמון) נלגום כוס יין ליד גת עתיקה ונשמע על
האזור במקורות חז"ל תוך התייחסות לטבע סביב.
במושב שפר נשמע את סיפורה של המצודה הבריטית והקשר למעברה
שהייתה במקום לאחר קום מדינת ישראל .במושב אמירים ,כפר הצמחונים
והטבעוניים מאז ועד היום ,ותצפיות נוף מהמרהיבות נסיים בביקור חוויתי
בביתה של שולקה ,אמנית מקומית (צמחונית מאז ומתמיד) ,מציירת על
קנווסים ,חלוקי נחל ועץ.
עלות הסיור ₪ 100 :לאדם ומותנה במינימום משתתפים.
הסיור מיועד למבוגרים.
סיורים יתקיימו בכל ימי הפסטיבל מהשעה  16:00ובתיאום מראש.
לפרטים והרשמה :חמוטל 052-3850107

טוסקנה גלילית
טיול סיפור בכרם וביקב
מדריך :רוני אוחיון
יום שישי  | 23.7יום שבת  | 24.7יום חמישי 29.7
טיולים מיוחדים לחובבי הטבע והיין במסלולי הליכה ונסיעה בשבילים
ובכבישים המתפתלים בנופי "טוסקנה הגלילית" של הרי הגליל העליון.
נתחקה אחרי סיפור היין המדהים של יקבי הבוטיק בגליל ,נתבשם מאויר
הפסגות הצלול ונתקרר בבריכות מים ומעיינות באיזור .נשלב הליכה
רגלית "בטרואר" הייחודי של מירון ,דלתון ,כרם בן זמרה ועוד ,נבקר
בכרמים נחבאים ,נפגוש את האנשים שמטפלים בכרם כל השנה ,נטעם
יינות מגוונים ונלמד על הזנים של הגפנים בכרם .נבקר ונסייר ביקבים
וכמובן נאכל מטעמים כפריים מהגליל ועוד הפתעות של תקופת הבציר.
עלות הטיול ₪ 175 :למשתתף.
הטיול ברכבים פרטיים ובהתאם להנחיות התו הירוק .הטיול כולל
הדרכה ,ביקור ביקבי בוטיק/בתי בד בגליל ,טעימות יין וכיבוד קל,
ארוחת צהריים גלילית מפנקת ,קפה/תה ועוגה.
מותנה ברישום ומינימום  12איש.
נפגשים בשעה 9:00 :בנקודת המפגש .שעת סיום משוערת.16:30 :
לפרטים והרשמה :רוני 052-5524178

טיולים מיוחדים

אל גליל ,טיולי ג'יפים
לקברי צדיקים
מדריך :עמי מלכה
מסלול טיול אל קברות התנאים .מפגש בחניון רשב”י ,יציאה לכוון יער עין
זיתים וסיור ביער .המשך נסיעה אל האידרא רבה להסבר קצר על המקום
משם נטפס לרמת דלתון לתנא רבי טרפון .המשך נסיעה לכפר גוש חלב
שבעברו היה כפר תלמודי בימי בית שני ,שם נרד לכיוון נחל גוש חלב
ולבית הכנסת העתיק להסבר על בית הכנסת ותפקידו באותם ימים .נעלה
אל מעיין עין עלווה שם נעשה עצירה לקפה או תה צמחים .לאחר מכן
נמשיך בנסיעה לנחל דישון עליון ,לציון הקבר של הנביא ישעיהו בן אמוץ
וחזרה לחניון דרך יער ברעם .משך המסלול כשעתיים והוא כולל מעברי
מים .המסלולים יוצאים עם מדריך טיולים ,הג’יפים בעלי ביטוח מתאים
להסעת נוסעים בשכר ונבדקים ומאושרים על ידי קצין בטיחות.
הטבה לימי הפסטיבל:
מסלול של שעה₪ 450 :
מסלול של שעתיים ₪ 650 :לג’יפ  7מקומות
הטיול יתקיים בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש בטל’ :עמי 052-3114081
מותנה במספר המשתתפים( .עסק שומר שבת)
חברת “אל גליל” מוציאה סיורים לספארי לילה ,טיולים רומנטיים לזוגות
ועוד מגוון רחב של מסלולים להכרת ארץ הגליל והגולן

ארץ הגליל ,טיולי ג'יפים
בין כרמי היין המלבלבים
מדריך :יורם זרחי
נחל את הטיול באחד מהיקבים ברמת דלתון ונצא לטיול בין הכרמים
המלבלבים במורדות הר יוחנן .הטיול יכלול נסיעה חווייתית ,הסברים ותצפיות
נוף על גבול הצפון ,מעיין נובע בעין עלווה ,צמחיית נחלים ,אפשרות
להליכה רגלית קצרצרה במהלך הטיול והפסקת אבטיח קר ליד המעיין.
הטבה לבאי הפסטיבל 600 :ש”ח לג’יפ  7או  8מקומות
משך הטיול :כשעה וחצי
(ניתן להאריך את הטיול בתוספת של  ₪ 200לכל שעה נוספת).
הטיול יתקיים בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש בטלפונים:
050-5316140 ,04-6980434

צילום :יורם זרחי

טיולים מיוחדים

ג'י-פי-גץ ,ג'יפים בין הכרמים
מדריך :אורי גץ
הטיול מתחיל בשמורת בן זמרה הנמצאת בסמוך למושב כרם בן זמרה.
בטיול נבחין בין כרם ענבי-מאכל לכרם ענבי יין .נמשיך למעיין עין עלווה
היפהפה בואכה נחל גוש חלב ,שם נבקר בשרידי בית הכנסת מהמאה
השנייה .בטיול משולבים הסברים במגוון נושאים כגון :טבע ,התיישבות,
גיאולוגיה ,שכנות טובה עם בני הכפרים סביבנו ועוד.
הטבה לבאי הפסטיבל ₪ 700 :לג’יפ  7מקומות ₪ 600 ,לג’יפ  5מקומות
הטיול יתקיים בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש בטל’050-7630889 :

טרקטרוני כלנית שטח גלילי
טיולי שטח בנוף הקסום של גבעות ועמקי הגליל רכובים על גבי טרקטורונים
ורייזרים חדישים ביותר ,במגוון מסלולים ,הכוללים בין היתר את נחל צלמון,
נחל עמוד ,חופי הכנרת ותצפיות מדהימות על נופי האזור .הטיולים מלווים
במדריכים מקצועיים שיאפשרו לכם להפיק את המיטב מכל רגע.
הטבה לבאי הפסטיבל 30% :הנחה
שעות הפתיחה בימי הפסטיבל21:00-08:00 :
(טיולים אל תוך הלילה יתאפשרו בתיאום מראש) ביום ו’ עד שעה .17:00
לפרטים והזמנות050-4664166 ,050-4527115 :

אתרי קק"ל ומסלולי טיול
רגליים מומלצים
"בשביל הבריאות" – שביל הצדיקים המחודש
שביל אספלט ייחודי באורך  3.5ק"מ בחיק הטבע .המותאם להליכה
בטיחותית ובריאותית .השביל סומן בצבעי קק"ל ירוק כחול וחום .השביל
נמצא בסמיכות לקבר בניהו בן יהוידע וממשיך צפונה לכיוון קבר אביי
ורבא לתצפית מרהיבה בואכה לחניון מצודת ביריה.
דרך נוף יער ביריה ,נתיב הצדיקים
ביער ביריה יער נטע האדם הגדול בגליל ישנו עושר של אתרים מעניינים
ומרתקים .בית הכנסת העתיק נבוריה ,מעיין נבוריה ,חורשת הארזים ,קברי
צדיקים ואתרי מורשת( .מידע נוסף באתר קק"ל).
מסלול יער ביריה לרוכבי אופניים
מסלול מעגלי שיצרה קק"ל באורך של  23ק"מ העובר בין אתרי היער
ומספק דרך נוספת להנות מאוצרות היער (מידע נוסף באתר קק"ל).
פארק עמק התכלת
במבואות הצפוניים של צפת פנינת טבע ייחודית ובה מעיינות ,בוסתנים,
פארק חי ומסלולי טיול .הפארק מעניק חוויה ייחודית לבילוי בחיק הטבע
(הפארק במנהלת משותפת לעיר צפת וקק"ל).

יקבים
יקב אביבים | מושב אביבים | כשר
יקב בוטיק גלילי
לתיאום ביקור מראש :מאיר 050-6666603

יקב אדיר | פארק תעשיות דלתון | כשר
הטבה לבאי הפסטיבל טעימת גבינות ויין לזוג ₪ 80
במקום ₪ 100
פתוח בימים א'-ה'  ,16:00-09:00ו' 14:30-09:00
לפרטים והזמנות04-6991039 :

יקב דלתון | פארק תעשיות דלתון | כשר

פתוח בימים :א'-ה'  ,9:00-17:00ו' 9:00-14:00
לפרטים והזמנות04-6987683 :
merkaz@dalton-winery.com

יקב רימון | פארק תעשיות דלתון | כשר
הטבה לבאי הפסטיבל 10% :הנחה על מגוון היינות.
פתוח בימים :א'-ה'  ,17:00-09:00ו' 14:00-09:00
לפרטים והזמנות04-6822325 :

יקב בן זמרה | מושב כרם בן זמרה | כשר
פתוח בימים :א'-ה' 17:00-10:00
לפרטים והזמנות055-5570829 :

יקב מילס | מושב כרם בן זמרה

פתוח בכל ימי הפסטיבל17:00-10:30 :
לפרטים והזמנות :עמליה 050-6233014 ,052-6481807

יקב מיטב | מושב כרם בן זמרה | כשר

פתוח בימי הפסטיבל בתיאום מראש
לפרטים והזמנות052-6330990 ,052-6330992 :

יקב דרור | מושב כפר שמאי | כשר

פתוח בימים :א'-ה'  ,18:00-11:00ו'  16:00-10:00בתיאום מראש
זהבה דרור ,ייננית04-6989685 ,054-2120032 :

יקב נחל עמוד | מושב כפר שמאי | כשר
הטבה לבאי הפסטיבל 10% :הנחה על היינות
פתוח בימים :א'-ה'  ,20:00-08:00ו' 16:00-08:00
ניתן לבקר גם בשעות הלילה בתיאום מראש בלבד
לפרטים והזמנות050-4638004 :

יקב הרי גליל | קיבוץ יראון | כשר

פתוח בימים א'-ה'  17:00-09:00וביום ו' עד 16:00
סיורים בתיאום מראש .ימי חמישי היקב פתוח עד
השעה  21:00לשקיעות ביקב  -בתיאום מראש
לפרטים והזמנות04-6868742 / 04-6868748 :

יקב נטופה | מצפה נטופה | כשר

 N E T O F Aפתוח בימים :א'-ה'  ,15:00-10:0וביום ו' 16:00-10:00
ללא צורך בתיאום מראש
במקום חצר יין נהדרת ,טעימות יין ופלטת גבינות.
לפרטים והזמנות04-6786454 :
Estate Winery Basse Galilee

יקב לוריא | מושב ספסופה | כשר

פתוח בימים א'-ו' 17:00-10:00
לפרטים והזמנות בתיאום מראש:
 ,04-6980105גידי 052-5254570

מסעדות
מרכז מבקרים אדיר  -בית קפה | כשר
פארק תעשיות דלתון
בית הקפה מציע מגוון ארוחות על בסיס גבינות עיזים המיוצרות במקום
אל מול נופי כרמים.
הטבה לבאי הפסטיבל בהזמנת ארוחת בוקר/בראנצ' זוגית ,טעימת יין .1+1
פתוח בימים א'-ו' 14:00-09:00
הזמנות בטל'04-6991039 :

מאדאם אלקלעי הקונדיטוריה | כשר
כרם בן זמרה
פתוח בימים :א’-ה’  .16:00-09:30ו’ 15:00-08:30
לפרטים והזמנות050-6380359 :

קונדיטוריה ובית קפה שרונה | כשר למהדרין
ספסופה
פתוח בימים :א'-ו' 15:30-08:30
ארוחות בוקר מוגשות בכל היום בין השעות.14:30-8:30 :
לפרטים והזמנות050-8427109 :

בית  | 77מושב אמירים
הבית פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות19:00-8:30 :
לפרטים והזמנות04-6980984 ,052-5813626 :

מסעדת נלצ'יק | ריחנייה
מסעדה צ’רקסית
הפתוחה כל השבוע בין השעות20:30-12:00 :
רצוי לתאם מראש
לפרטים והזמנות050-6591795 ,04-6990548 :

מחלבת שאבסו | ריחנייה
הטבה לבאי הפסטיבל :טעימות גבינות וכוס קפה ללא עלות.
פתוח בימים :א'-ש' 16:00-09:00
לפרטים והזמנות בתיאום מראש
שינה  ,050-4268843נדרה 054-6862915

מסעדת אלעין | עין אל אסד
הטבה לבאי הפסטיבל 10% :הנחה על כל מנות התפריט.
המסעדה פתוחה בכל ימי הפסטיבל
לפרטים והזמנות בתיאום מראש04-6987143 ,050-7251849 :

עין כמונים | משק בין כרמיאל לראש פינה
חנות עם חצר קסומה לישיבה.
בחנות ניתן לרכוש מגש עם גבינות עיזים ,פירות ,ירקות ולחם תוצרת
המקום  2 +כוסות יין ב ,₪ 150 -ללא כוסות יין .₪ 120 -
החנות פתוחה בכל ימי הפסטיבל בין השעות.16:00-8:00 :
לפרטים נוספים04-6989680 :

אירועי הפסטיבל

שישי

23.7

מופע זריחה עמיר בניון
 04:00לפנות בוקר | אמפי ליבנים

קבלת שבת מוזיקלית

י"ד באב

 | 18:00מצפה כנרת ,אמירים

ראשון

כנס ה 17-לחבורות זמר ומקהלות

25.7

ט"ז באב

שני

26.7

י"ז באב

 | 20:30בית העם ,אמירים | כניסה חופשית

הפנינג אנשים וטעמים
 | 19:30-16:30ספסופה | כניסה חופשית

הפרויקט של עידן רייכל
הפקה אורחת בפסטיבל

פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע21:00 :
עין הוזים (סמוך ליישוב קדיתא)

יער של חוויות

שלישי

27.7

י"ח באב

רביעי

28.7

 | 19:00-16:00מצודת בירייה | כניסה חופשית

חנן בן ארי
פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע21:00 :
עין הוזים (סמוך ליישוב קדיתא)

יריד איכרים בכרם בן זמרה
 | 20:00-16:00כרם בן זמרה | כניסה חופשית

אור סער במופע בכורה

י"ט באב

""Singer Songwriter
 | 21:00בית העם אמירים | כניסה חופשית

חמישי

מופע נעילה
בניה ברבי מארח את אליעד

כ' באב

פתיחת שערים | 19:00 :תחילת מופע21:00 :
עין הוזים (סמוך ליישוב קדיתא)

29.7

שישי

30.7

כ"א באב

סינגל לימונים
תחילת הזנקה | 07:00 :מערב יער בירייה
כניסה חופשית

מידע נוסף באתר הפסטיבל | 2beav.co.il :ובf-
מנהלת הפסטיבל :צביה פרץ ,מח' תרבות ואירועים מוא"ז מרום הגליל
מזכירת הפסטיבל :יהודית פרץ | הפקה :עדן אירועים והפקות
יח"צ | Azoulay PR & More :עיצוב :מיכל וגאלה | פייסבוק :אלעד מנטל
הזכות לשינויים שמורה למארגנים  /טל"ח

