
09:00
בראנץ’ מיסטי בקפה מארג )עד 13:00( 

קפה מארג, כפר ורדים 

09:30
חם בבית - סדנה להכנת נעלי בית מבד 

)עד 12:30( סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

12:30+10:00
משחקים בשוקולד - פעילות טעימה 

ובריאה לכל המשפחה )עד 14:00/11:30(
חגית לידרור, כליל

10:00
יין, גבינות ואומנות )עד 14:00(

יקב יפתחאל, אלון הגליל 

10:30
סדנת זכוכית זוגית רומנטית )עד 12:00( 

קלדרון אם.די, קיבוץ חניתה

10:00
 Christmas מירוץ הגליל כריסטמס ראן

Run )עד 12:00( כפר מעיליא

10:30
סדנה למניעה ולטיפול במחלות חורף לפי 
האיורוודה )עד 12:30( תמרהינדי, כליל 

11:00
טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות בגליל המערבי 

)עד 13:00(  רימוני הגליל, קיבוץ יחיעם

11:00
מטבח פתוח, נקניקיות מיוחדות עם יין 
טוב  )עד 17:00( יקב לטם, קיבוץ לטם

11:00
ארוחה דרוזית אותנטית )עד 18:00(

המטבח של ג’נט, כפר ג’ת

12:00
גראפה ותזקיקי חורף וקדירה מהבילה 

)עד 16:00( מזקקת יוליוס, קיבוץ חניתה

15:30
זכוכית - לא מה שחשבתם - סיור וסדנה 

חווייתיים לכל המשפחה )עד 17:00(
קלדרון אם.די, קיבוץ חניתה

יום שישי 21.12

 09:00
סיור ליקוט בנחל הנעמן )עד 14:00( 

בהנחיית יתיר שדה, תיירות כפר מסריק 

17:30
ערב של פסטה והרצאה בנושא ספורט 

לקראת הכריסטמס ראן )עד 20:00( 
קפה גלריה מארג, כפר ורדים

18:00
“מרק של סיפורים מכורדיסטאן ומכאן”
)עד 21:00( שולה משתולה, מושב שתולה

18:00
סדנת הכנת פטיפורים ומאפים )עד 20:30( 

תושה בייקרי, קיבוץ ראש הנקרה

19:00
יין אורגני וערב איטלקי )עד 24:00(

יקב לטם, קיבוץ לטם

19:00
ארוחת כריסטמס באלומה )עד 23:00( 

אלומה, מעלות-תרשיחא 

19:30
ערב של קטורת וגבינות )עד 22:00(

שירת רועים, קיבוץ לטם

19:00
סיור כריסטמס בין אבירים לפסוטה

)עד 21:30( עם מורה הדרך דור פינטל

20:00
ערב בשרים מעושנים עם טעימות יין של יקבי 

עמותת זמן גליל מערבי )עד 23:00(
לה פמפה, מצפה הילה

יום חמישי 20.12

10:00
יין, גבינות ואומנות )עד 17:00(

יקב יפתחאל, אלון הגליל

 10:30
“קונצרטיול” בעכו ובסמטאותיה

)עד 14:00( עכו העתיקה

 10:30
“ויהי אור” סדנה להכנת מנורות שמן מחרס 

וזכוכית )עד 12:00( סטודיו ג’רה, כליל

 10:30
סדנה לכל המשפחה להכנת גלידת בוזה 
עם מאפה תושה )עד 11:30( בית בוזה 

בקיבוץ סאסא

 11:00
סדנת הדפס משפחתית בנושא שלכת )עד 

14:00( המוזיאון הפתוח בתפן, תפן 

 11:00
טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות בגליל המערבי  

)עד 13:00( רימוני הגליל, קיבוץ יחיעם

 13:00
ארוחת צהריים במסעדת השף )עד 16:00(

אלמרסא, עכו העתיקה

 17:00
סיור חג המולד במעיליא )עד 20:00( 

עם עופר אבל

שבת 22.12
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16:00
טיול כריסטמס בכפר יאסיף )עד 18:30( 

עם מורת הדרך איילת בר מאיר

19:30
ערב של טעימות יין, גבינות וטעימות 
של מופע תיאטרון חזותי )עד 22:00( 

תיאטרון זיקית, אזה”ת תפן

19:30
ארוחת טעימות בת 8 מנות לצד יינות 

שיותאמו לכל מנה )22:30(
ג’וני שטרן ביקב שטרן, קיבוץ תובל

 טבלת אירועים
 פירוט מלא של

 האירועים בדפים
הפנימיים



יום חמישי 20.12

יום שישי 21.12
בראנץ’ מיסטי בקפה מארג, כפר ורדים 

בראנץ’ חורפי ומפתיע עם מגוון מנות שמחממות את הגוף ואת הלב. נארח את 
היועצת בקלפי טארוט רחל גל רבינוביץ ואם אתם סקרנים לגבי החורף שלכם, אתם 
מוזמנים לקבל ממנה ייעוץ. גם על ילדים חשבנו, עם פינת משחקים. מחיר: בראנץ’ 

ב-58 ₪ בלבד )45 ₪ לילדים עד גיל 8(. יעוץ בטארוט - 30 ₪ ל-20 דקות. 
מארג-קפה גלריה, כפר ורדים. כשר. לבירורים/הרשמה: 04-9971369,

winterfestival.westgalil.org.il 04-9973259 או דרך

09:00-13:00

סיור ליקוט בנחל הנעמן בהנחיית יתיר שדה

מסע קולינרי עם תיירות כפר מסריק. סיור בעקבות צמחי בר למאכל המלווים את 
משק האדם: נכיר את העולש, המעוג, הסלק המצוי, הטוריים, השחליים ומינים 
נוספים נפוצים מאוד בסביבת האדם - ונרקח מהם ארוחת גורמה עשירת טעם. 

הסיור יתקיים בקטע המשוקם של נחל הנעמן - סמוך לקיבוץ כפר מסריק בהדרכת 
יתיר שדה - מומחה לליקוט צמחי בר למאכל. מחיר: 180 ₪ לאדם. תיירות כפר 
winterfestival.westgalil.org.il מסריק. לבירורים/הרשמה: 052-5557271 או

09:00-14:00

יין אורגני וערב איטלקי ביקב לטם

ערב הכולל טעימות יין ומגוון מנות מזאטים של אוכל רחוב מדרום איטליה ביקב 
לטם. מחיר: לפי התפריט. יקב לטם, קיבוץ לטם.

לבירורים/הרשמה: 054-4661552, 054-7915868 או דרך האתר 
winterfestival.westgalil.org.il

19:00-24:00

ארוחת כריסטמס באלומה

מידי שנה, עלאא סוויטאת, הבעלים של המסעדה, מזמין לארוחת כריסטמס. באלומה 
תמצאו עיצוב אירופאי, אווירה אלגנטית ורומנטית, ותפריט עשיר המיוחד לכריסטמס 

ומבוסס על תוצרת מקומית, בשר משובח, דגת ים טרייה ומגוונת וירקות גליליים. 
מלווה יין, אורות ונרות.

מחיר: 270 ₪ לאדם, כולל יין. אלומה, מעלות תרשיחא. לבירורים/הרשמה:  
winterfestival.westgalil.org.il 04-9574477 או דרך האתר

19:00-23:00

סיור כריסטמס בין אבירים לפסוטה עם דור פינטל 

מוזמנים לחוות את אווירת הכריסטמס של פסוטה לאחר חוויית בוקרים אמיתית.
מחיר: 85 ₪ לאדם כולל הדרכה, סדנת סוסים וכיבוד קל.

 הזמנת האוכל לפי תפריט. דור פינטל. טלפון לפרטים ולהזמנות
winterfestival.westgalil.org.il 054-2440318 או

19:00-21:30

ערב בשרים מעושנים בלה פמפה עם טעימות יין

מוזמנים למסעדת לה פמפה, לערב של בשרים מעושנים ויין של יקבי הגליל - יקב 
שטרן ויקב כישור. מחיר: 250 ₪ לסועד. הזמנת האוכל לפי תפריט מובנה.
לה פמפה, מצפה הילה. טלפון לפרטים ולהזמנות 052-2951177 או דרך 

winterfestival.westgalil.org.il

20:00-23:00

שישי 20.12

“מרק של סיפורים מכורדיסטאן ומכאן” 

קר בחוץ? ממטרים? סופה? אצל שולה משתולה יהיה חם בלב, חם בנשמה וחם מאד 
בסירים. שולה גלעדי, המכונה “המאמא הכורדית” ויצאה לגמלאות לפני מספר שנים, 
אוהבת מאוד לארח אנשים עם אוכל טוב, סיפורים, שירים והרבה אהבה. בואו ליהנות 

מארוחה של מרקים כורדיים )מרק קובה במיה, קובה חמת וקובה מתוק(, בורגול חם ועוד 
מעדנים. בסיום הארוחה תוכלו לשמוע את סיפורה המשפחתי המרתק ולקנח עם קפה, 
מאפה ושירה. כשר. מחיר: 120 ₪ לאדם. שולה משתולה, מושב שתולה. לבירורים/

winterfestival.westgalil.org.il הרשמה: 052-8366818 או

18:00-21:00

שישי 20.12

סדנת הכנת פטיפורים ומאפים בתושה בייקרי

בואו ללמוד להכין פטיפורים טעימים, מושקעים ומפנקים. בסדנה תלמדו להכין 
מאפים ופטיפורים מסוגים שונים: אקלייר קרם פטיסייר ופיסטוק, פררו רושה, שוקולד 

קרמל, פייטה חמוציות וטארטלט פטל וכמובן רקע תיאורטי על הכנתם. הסדנה 
תועבר ע”י תומר סויסה, שנולד בקיבוץ שומרה בצפון הארץ ולמד קונדיטוריה 

אצל הנס וגלית ברטלה, עבר ללמוד אצל אסטלה ואף לימד בבית הספר שלה ועבד 
במסעדות שף מקומיות ביניהן מיכאל וכתית. כשר, מחיר: 200 ₪ לאדם כולל 
קפה, עוגה של תושה וכל מה שהכנתם. תושה בייקרי, קיבוץ ראש הנקרה. 
winterfestival.westgalil.org.il לבירורים/הרשמה: 052-8399795 או

18:00-20:30

ערב של פסטה והרצאה בנושא ספורט בקפה גלריה מארג 

הרצאת ספורט ותזונה וארוחת פסטה משובחת במארג בכפר ורדים. ערב מיוחד לכל מי 
שאוהב לרוץ )רגע לפני הכריסמס ראן(, תזונה נכונה או אוכל איטלקי. כשר. מחיר: 50 
₪ לארוחת פסטה * והרצאה. לרצי ה-5 וה-10 קילומטר - ההרצאה כלולה במחיר ההרשמה 
למרוץ. מחיר ההרצאה בלבד 20 שקלים. קפה גלריה מארג, כפר ורדים. לבירורים/הרשמה: 

winterfestival.westgalil.org.ilil 04-9971369, 054-3295550 או

17:30-20:00

ערב של קטורת וגבינות בשירת רועים

מחלבת שירת רועים מארחת את הבשמנית אילה מוריאל בערב חורפי חגיגי עם 
מרקים מפנקים, וסדנת קטורת. נאיר את החשיכה עם מרקים ופינוקים ואז נצלול 
למבחר קטורות אותנטיות משרפים עתיקי יומין. כשר. מחיר: 50 ₪ לאדם כולל 

הסדנה. הזמנת האוכל לפי תפריט. שירת רועים, קיבוץ לטם. הגבינות כשרות 
עם תעודה. המטבח כשר ללא תעודה. לא ידידותי לילדים. טלפון לפרטים 

winterfestival.westgalil.org.il ולהזמנות 050-4378866 או

19:30-22:00

פסטיבל חורף זמן גליל מערבי 2018



חם בבית - סדנה להכנת נעלי בית מבד עם חסי נוה 

מוזמנות לבוקר של כיף בו כל אחת ואחד יכין לעצמו זוג נעלי בית מבד: נעלי בית נוחות, 
קלות ורכות. מחיר: 150 ₪ לאדם כולל חומרים, שתיה חמה וכיבוד קל. סטודיו חסי נוה, 
winterfestival.westgalil.org.il בוסתן הגליל. לבירורים/הרשמה: 054-4770015 או

09:30-12:30

משחקים בשוקולד - פעילות טעימה ובריאה לכל המשפחה 

שוקולד הוא כן בריא! מוזמנים עם כל המשפחה לסדנה מתוקה, בה תלמדו את כל 
.RAW FOOD-הסודות להכנת שוקולד ביתי מעולם ה 

מחיר: 180 ₪ להורה וילד יחד )כי כולם אוכלים ונהנים(, כל ילד נוסף 80 ₪. חגית 
לידרור, כליל. ידידותי לילדים מעל גיל 5. לבירורים/הרשמה: 052-6464884 או דרך 

winterfestival.westgalil.org.il

10:00-11:30

12:30-14:00

יין, גבינות ואומנות ביקב יפתחאל

מוזמנים ליהנות מטעימות ממבחר יינות היקב ולצידם נשנושי גבינות משובחות 
וקרקרים. האירוח יתקיים במרכז המבקרים של היקב. סיורים ליקב יהיו בכל שעה 
עגולה. מחיר: טעימות יין החל מ-25 ₪, נשנושי גבינות וקרקרים החל מ-35 ₪. 
יקב יפתחאל, אלון הגליל. לבירורים/הרשמה: 052-2824644, 052-4641849 או 

winterfestival.westgalil.org.il

10:00-14:00

לטם - שישי צהריים, מטבח פתוח, נקניקיות מיוחדות עם יין 

טוב 

שישי של יין אורגני ונקניקיות בעבודת יד באווירה שמחה ביקב לטם. 
יקב לטם, קיבוץ לטם. לבירורים/הרשמה: 054-4661552, 054-7915868

winterfestival.westgalil.org.il או דרך

11:00-17:00

“סאגרה” של גראפה ותזקיקי חורף וקדירה מהבילה 

סאגרה הוא השם האיטלקי להילולה כפרית מסורתית, אשר בדרך כלל נסובה סביב אוכל, 
יין וכמובן גראפה. במזקקת יוליוס יפתחו את דלתות המזקקה, יטעמו תזקיקים אלכוהוליים 

חורפיים, ויגישו גם תבשיל קדירה איטלקי מסורתי. מחיר: 100 ₪ לאדם כולל טעימת 
תזקיקים לצד מנת קדירה בשרית. מזקקת יוליוס, קיבוץ חניתה. לבירורים/הרשמה: 

winterfestival.westgalil.org.il 04-9859944 או

12:00-16:00
“אור ואהבה” - סדנת זכוכית זוגית רומנטית

סדנה זוגית עם האמן דני קלדרון בקיבוץ חניתה, ליצירת פריט זוגי משותף באינטרפרטציה 
אישית. עם כוס יין או פונץ’ חם, נתכנס בגלריה למפגש עם האמן. נמשיך לסדנה בה כל 
זוג ייצור פריט ייחודי. מחיר:  380 ₪ לזוג. המחיר כולל את הסדנה, כיבוד קל ומשלוח 

הפריט עד הבית. קלדרון M.D, קיבוץ חניתה. לבירורים/הרשמה: 04-9823030 /
winterfestival.westgalil.org.il 052-5551337 או

10:30-12:00

Christmas Run מירוץ הגליל כריסטמס ראן

מרוץ ייחודי לציון חגי האורות - חנוכה וחג המולד, יוזמה ברוכה של מועצת מעיליא 
בשיתוף עמותת גלילה ומועדון ריצה אדרנלין. המרוץ יתקיים בין סמטאותיה הקסומות 

של מעיליא. מחיר: החל מ-50 ₪, תלוי במקצה ובהרשמה מוקדמת.
winterfestival.westgalil.org.il כפר מעיליא. הרשמה באתר

10:00-12:00

סדנה למניעה ולטיפול במחלות חורף לפי רפואת האיורוודה

סדנה חווייתית לרקיחת מרקחות כמו פעם. נלמד מהו השורש כל אי-הסדרים והמחלות לפי 
האיורוודה )הרפואה ההודית העתיקה( ונתרגל מסאז’ מפנק. מחיר: 150 ₪ לאדם, כולל צ’אי 

וכיבוד קל. למשתתפים 10% הנחה על כל מוצרי תמרהינדי. תמרהינדי, כליל.
winterfestival.westgalil.org.il 052-3966394

10:30-12:30

שישי 20.12

אנשי מערב הגליל המרתקים - טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות

בגליל המערבי מתקיימים בשכנות עמים רבים. יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, 
בהאים ועוד. ג’יפ יוביל אותנו ויחבר בין הטבע לאנשים ולבית שבו הם חיים ופועלים. 

מחיר: 750 ₪ לג’יפ המכיל עד 7 אנשים כולל שתיה חמה ומפגש. רימוני הגליל, קיבוץ 
winterfestival.westgalil.org.il יחיעם. לבירורים/הרשמה: 054-2229697 או

11:00-13:00

שישי 20.12

15:30-17:00
ארוחה דרוזית אותנטית במטבח של ג’נט בג’ת

 אירוח מכל הלב, שיחה על התרבות הדרוזית וארוחה גלילית דרוזית אותנטית.
מחיר: קבוצות עד 6 אנשים 100 ₪ לאדם. קבוצות מ-12-7 אנשים 80 ₪ לאדם.

קבוצות מעל 13 אנשים 65 ₪ לאדם. ילדים מתחת לגיל שלוש ללא עלות. המטבח של 
winterfestival.westgalil.org.il ג’נט, ג’ת. לבירורים/הרשמה: 054-6503090 או

11:00-18:00

שישי 20.12

זכוכית - סיור וסדנה חווייתיים לכל המשפחה

כיצד נוצרת זכוכית? האם הזכוכית באמת שקופה? סיור מרתק בסטודיו ובמפעל 
של אמן הזכוכית דני קלדרון בקיבוץ חניתה, כולל הדגמות והסברים. נמשיך לסדנה 
חווייתית בה כל אחד ייצור פריט ייחודי אישי ושימושי. מחיר: 70 ₪ לאדם / 320 

₪ למשפחה )עד 5 נפשות(. המחיר כולל את הסדנה ומשלוח הפריט עד הבית. 
קלדרון אם.די, קיבוץ חניתה. ידידותי לילדים מגיל 5 ומעלה. לבירורים/הרשמה:

winterfestival.westgalil.org.il 04-9823030 / 052-5551337 או

15:30-17:00

שישי 20.12

טיול כריסטמס עם איילת בר מאיר בכפר יאסיף

נכיר את אופיו של הכפר המעורב, נפגוש את אנשיו, נבקר בכנסיה, נהנה מאורות חג 
המולד ועם ערב, נסיים בביקור בבית אשקר וביקב אשקר עם פונץ’ וממתק חג.

מחיר: 75 ₪ לאדם. איילת בר מאיר. ידידותי לילדים מגיל 12 ומעלה. לבירורים/
winterfestival.westgalil.org.il הרשמה: 054-6378901 או

16:00-18:30

יום שישי 21.12



שבת 22.12

סיור חג המולד במעיליא עם עופר אבל

“מטיילים בארץ ומרגישים בחו”ל”. מעיליה הוא אחד משני הכפרים היחידים בארץ 
שכל תושביהם נוצרים. הרחובות מוארים בתאורה צבעונית, בחלונות מציצים עצי חג 

 המולד והכל לצד תפאורה מדהימה של המבצר הצלבני.
מחיר: 90 ₪ למבוגר 60 ₪ לילד. כולל הדרכה, קפה, משהו מתוק וכניסה לבית 

הבד העתיק. מעיליא. לבירורים/הרשמה: 050-7405367 או
winterfestival.westgalil.org.il

17:00-20:00

סדנה לכל המשפחה להכנת גלידת בוזה עם מאפה תושה

תושה, הבייקרי מראש הנקרה, וגלידת בוזה משתפות פעולה ומשלבות טעמים ומרקמים 
לכבוד פסטיבל החורף של זמן גליל מערבי. בסדנה ילמדו הילדים את סודות הכנת 

הגלידה, יתנסו בהכנתה ולבסוף ימלאו מאפה מבית תושה בגלידה שהכינו. משך הסדנה 
שעה. הסדנה מיועדת לגילאי 6-12. מחיר: ילד 60 ₪, מבוגר מלווה ראשון 20 ₪, 

מבוגר מלווה שני 60 ₪. בית בוזה בקיבוץ סאסא. הסדנה ברישום מראש בלבד בטלפון 
winterfestival.westgalil.org.il 04-6918880 או

10:30-11:30

סדנת הדפס משפחתית בנושא שלכת במוזיאון הפתוח בתפן

לחוות חווית יצירה אחרת, מהנה, מאתגרת ומלאת צבע והתחדשות.
עולם הדפוס מלווה את האדם כבר כמה מאות שנים. הטכניקה פשוטה ומהנה, וכל אחד 
ואחת יכולים ליצור תמונה חדשה לקחת הביתה. מוזמנים עם כל המשפחה לראות את 
הקסם מתרחש ואיך ציור שציירת הופך לתמונה צבעונית אחרי שיצא ממכבש הדפוס. 

תענוג אמיתי! )הסדנה תתקיים בשעות 11:00, 12:00, 13:00(. מוזמנים לבקר בתערוכה 
“ועכשיו לפרסומות”, בתערוכת מכוניות קלאסיות שנסעו על כבישי הארץ ובגלריה 

לאומנות בתערוכה “קרוב” של דינה רקאנטי. עוד במקום - תערוכת פסלי חוץ במדשאות 
הגן, משחקיה לילדים מגיל 3 ומעלה.

מחיר: 35 ₪ ליחיד מגיל 3. המוזיאון הפתוח בתפן, תפן. בטלפון 04-9109609 או דרך 
winterfestival.westgalil.org.il

11:00-14:00

יין, גבינות ואומנות ביקב יפתחאל

מוזמנים ליהנות מטעימות ממבחר יינות היקב ולצידם נשנושי גבינות משובחות 
וקרקרים. האירוח יתקיים במרכז המבקרים של היקב. סיורים ליקב יהיו בכל שעה 
עגולה. מחיר: טעימות יין החל מ-25 ₪, נשנושי גבינות וקרקרים החל מ-35 ₪. 
יקב יפתחאל, אלון הגליל. לבירורים/הרשמה: 052-2824644, 052-4641849 או 

winterfestival.westgalil.org.il

10:00-17:00

“ויהי אור” - סדנה להכנת מנורות שמן מחרס וזכוכית

עוד מתקופות קדומות חיפש האדם דרכים להאיר את החושך ולהאיר את חייו. לצורך 
כך יצר כלי תאורה - מנורות שמן, תחילה מחרס ואח”כ גם מזכוכית. מוזמנים לסדנה 

משפחתית בה נתחקה אחר צורות של מנורות קדומות, נלמד בקצרה על כלי חרס 
וזכוכית עתיקים ואז נשתמש בהם כמקור השראה ונכין מנורת שמן אישית מחרס 
או זכוכית. מתאים לכל הגילאים. מחיר:  80 ₪ למשתתף, כולל הכנת מנורה, תה 

צמחים חם וכיבוד קל. סטודיו ג’רה, כליל. לבירורים/הרשמה: 052-4698631 או דרך 
winterfestival.westgalil.org.il

10:30-12:00

“קונצרטיול” בעכו קונצרט ווקאלי חגיגי ולאחריו טיול בסמטאות עכו 
העתיקה

קונצרט שירי נשמה בביצוע “האחיות לוז” ולאחריו טיול בסמטאות עכו העתיקה: 
סמטאות, סיפורי בתים, כנסיה, ים ונמל. הסיור יכלול ביקור בתך ערבסק הישן 

והחדש כולל תצפית מהגג ואירוח בבית אפנדי עם תקרות מצוירות כולל טעימות 
מקומיות. ההדרכה ב-3 קבוצות: איילת בר-מאיר, עמרי אבידר ונעמן מזור.

הרכב האחיות לוז: שירה ז’ כרמל, יפעת זיו ועינה מושקובסקי - שירה, שירים 
 ועיבודים. יובל וילנר - גיטרה.

מחיר: קונצרט בלבד 90 ₪ לאדם במכירה מוקדמת / 100 ₪ לאדם ביום 
הקונצרט; קונצרט + טיול - 130 ₪ לאדם במכירה מוקדמת / 140 ₪ לאדם 

ביום הקונצרטיול; 50% הנחה לילדים וחילים. לרכישת כרטיסים באשראי: 
winterfestival.westgalil.org.il עד ה- 20.12.2018. ביום הקונצרט התשלום 

במזומן/המחאה בלבד. מרכז מידע עכו, רחוב סאלאח א-דין.
לפרטים נוספים 04-6015533

10:30-14:00

שישי 20.12

ערב של טעימות יין, גבינות וטעימות של מופע תיאטרון חזותי

ערב נעים, תרבותי וטעים שבמסגרתו תיאטרון זיקית יציג את המופע: “מסיבת 
קוקטייל” לצד טעימות יין מיקב יפתחאל וטעימת גבינות משובחות של מחלבת 

שירת רועים. מחיר: 120 ₪ לאדם. תיאטרון זיקית, תפן. הגבינות כשרות.
winterfestival.westgalil.org.il לבירורים/הרשמה: 04-9872111 או

19:30-22:00

שישי 20.12

ארוחת טעימות בת 8 מנות לצד יינות ביקב שטרן

ארוחה בת שמונה מנות בניצוחו של היינן ג’וני שטרן. לכל מנה הותאם היין 
שילווה אותה. מחיר: 320 ₪ לאדם, כולל שמונה מנות ו-8 יינות. יקב שטרן, קיבוץ 

winterfestival.westgalil.org.il תובל. לבירורים/הרשמה: 054-3034361 או

19:30-22:30

אנשי מערב הגליל המרתקים - טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות

בגליל המערבי מתקיימים בשכנות עמים רבים. יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, 
בהאים ועוד. ג’יפ יוביל אותנו ויחבר בין הטבע לאנשים ולבית שבו הם חיים ופועלים. 

מחיר: 750 ₪ לג’יפ המכיל עד 7 אנשים כולל שתיה חמה ומפגש. רימוני הגליל, קיבוץ 
winterfestival.westgalil.org.il יחיעם. לבירורים/הרשמה: 054-2229697 או

11:00-13:00

ארוחת צהריים במסעדת השף אלמרסא בעכו העתיקה

מסעדת אלמרסא מזמינה את המבקרים לארוחה מיוחדת ומשתלמת במיוחד. הארוחה 
כוללת מנה ראשונה ועיקרית לבחירה. בין המנות הראשונות, אנשובי בכבישה ביתית 

על ברוסקטת פלפלים קלויים; סלט עשבי תיבול עם קשיו, שמן זית ולימון; סלט פטוש 
עם קרוטוני סומק וגבינה ערבית ועוד. לעיקריות, פטוצ’יני פירות ים, קרם ארטישוק 

ירושלמי ושמן כמהין; קלמרי פריך בליווי שני רטבים; שיפוד סינטה בגריל, פירה תפו”א 
ופלפל חריף ועוד. בין מגוון המנות גם ספיישלים מיוחדים לחג המולד. מחיר: בהתאם 
לעלות המנה העיקרית, החל מ- 62 ₪. מסעדת אלמרסא, עכו העתיקה. לא כשר. 

winterfestival.westgalil.org.il לבירורים/הרשמה: 04-9019281 או

13:00-16:00
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