
ההשתתפות באירועים/
סיורים מותנית 
 בהרשמה מראש. 
מספר המקומות מוגבל.

9:00
סיור ליקוט בהדרכת יתיר שדה ב"סוד הפלא 

הקיבוצי" )עד 15:00( קיבוץ כפר מסריק

9:30
סדנת יצירה – צעיף משי אקופרינט בסטודיו 

חסי נוה )עד 12:30( בוסתן הגליל

10:00
חגיגת שוקולד עם לה שוקוליטה )עד 12:00( 

פקיעין

10:30
"לגעת בשדה" סיור וליקוט לכל המשפחה 

בחווה חקלאית )עד 12:30( תפן

10:30
 על אש ותכשיטים בסטודיו אורוקא 

)עד 12:00( עכו העתיקה

11:00
פונץ' חורפי ומפנק ואומנות בגלריה ארט 192 

)עד 16:00( עכו העתיקה

11:00
 מפגש אמנים על אור ומחזור בסטודיו 

 TIN-TIME 
)עד 12:30( גילון

11:00
סדנת "בותיק" – הכנת תיקי עור בעבודת יד 

בסטודיו אומניה )עד 15:00( קיבוץ אפק

11:00
סדנת טעימת גבינות מקצועית ב"שירת רועים" 

)עד 13:00( קיבוץ לטם

11:00
מפגש והופעה לחג המולד בכפר המחול 

הבינלאומי )עד 13:00( קיבוץ געתון

12:00
 חורף חם ובריא בעסל אלנור בפקיעין 

)עד 14:00( פקיעין

12:00
 חגיגה מרוקאית בארגן בגליל 

)עד 18:00( כביש חוסן -פקיעין

17:00 טיול כריסטמס בפסוטה עם מורת הדרך 
כרמית ארבל רומבק )עד 20:00( פסוטה

יום שישי 17.12
10:00

 אירוע חורפי במשק אופיר באלון הגליל 
)עד 16:00( אלון הגליל

10:00
קונצרטיול "אקלקטיקו עכו" – קונצרט ווקאלי 

וטיול מרתק )עד 14:00( עכו )מחוץ לעכו 
העתיקה( 

11:00
מפגש עם חרש הברזל וליד חורי וקינוחי חג 

המולד )עד 13:00( פסוטה

11:00
 סדנה להכנת גבינות וסיפורים דרוזיים 

)עד 13:00( פקיעין

12:00
 על חתונות בפסוטה ובית קפה חברתי 

)עד 13:00( פסוטה

11:00
סיור קולינרי חורפי וארוחה דרוזית מסורתית 

עם גליל EAT בירכא  )עד 15:00( ירכא

12:00
סדנה מתוקה לכל המשפחה ב"אודט - בוטיק 

שוקולד" )עד 13:00( מושב רגבה

14:00
ארוחת צהריים לחג המולד אצל אביבה חורי  

)עד 16:00( פסוטה

16:30
 טיול כריסטמס אל אורות וסמטאות החג 

)עד 18:30( מעיליא

17:00
 "coffee, ishu coffee"

 ג'יימס בונד וקפה )עד 19:00( 
אשחר

19:00
מפגש אומנותי מרתק עם שחקנית פנטומימאית 

בתיאטרון זיקית. )עד 20:30( תפן

יום שבת 18.12

ט.ל.ח/הזכות לשינויים שמורה

10:30
 מרק, קניות ומעשים טובים בקמ"ה 

)עד 12:30( קיבוץ הרדוף

 11:30
על הגשמת חלומות ונפלאות הקוריאן בסטודיו 

AV design )עד 12:30( מושב רגבה

 12:00
מאחורי הקלעים של עבודת הצורפות בסטודיו 

משמעות )עד 14:00( עכו העתיקה 

 16:00
תכשיטים, נשים וממתקים עכואיים - אורלי 
 קופלר ותינה חטיב )עד 18:00( עכו העתיקה

 16:00
קפיצה קטנה לחו"ל- טיול למעיליא עם מורה 

 הדרך עמרי אבידר )עד 19:00( מעיליא

 17:00
מה משותף למחול בסמטאות, אהבה, מטעמים 

מפתיעים וחג המולד? )עד 19:00( תרשיחא

 17:00
סדנת מרקי חורף מפנקים ובריאים בחוות רום 

)עד 19:00( כמון

 17:00 
ארוחת כריסטמס במסעדת שאטו דה רואה 

במבצר צלבני )עד 20:00( מעיליא

 18:00
מוזיקת ג'אז לייב ותפריט חורפי בתושה בייקרי 

)עד 22:00( אכזיב

18:00
 אירוע חורפי וסדנת טעמים 

 ב"יערית - האמנות שבטעם" )עד 21:00( 
תרדיון, משגב

 18:30
תעלומות, מיסתורין ומפגש מיסטי בסמטאות 
של עכו העתיקה בלילות - טיול עם ד"ר שלי 

אן פלג )עד 22:30( עכו העתיקה

 19:30
לה פמפה - סעודת בשרים משובחת וטעימות 

 יין הבוטיק של יקב כישור)עד 22:30( 
מצפה הילה

 19:30
 טברנה יוונית ביקב שטרן
)עד 21:30( קיבוץ תובל

יום חמישי 16.12
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10:30-12:30

קמ"ה - תוצרת משובחת וסיפור מעורר השראה 

בואו לטעום מן המאפים המצויינים שלנו 
ולשמוע על סיפור המקום המרתק של קמ"ה 
- קהילה מרפאת בהרדוף - המציגה מודל 

ייחודי לשינוי חברתי. הסיור כולל קפה, מאפה 
ומרק, וביקור בסדנאות התעסוקה - קרמיקה, 

אפייה ונייר.
מחיר לאדם: 40 ₪

איפה? קמ"ה, קיבוץ הרדוף
 טלפון לבירורים: 072-3971199

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:30-12:30

 AV design על הגשמת חלומות ונפלאות הקוריאן בסטודיו
מפגש ושיחה על עיצוב, יודאיקה, אמנות, 

יצירה בקוריאן והגשמת חלומות, עם המעצבת 
אביטל קרנר רוטנברג.

מחיר: 15 ₪ כולל שתיה וכיבוד קל
AV Design איפה? סטודיו

מושב רגבה
 טלפון לבירורים: 072-3957545

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל     

12:00-14:00

ממטבע לטבעת - מאחורי הקלעים של עבודת הצורפות 
בסטודיו משמעות

מירן שביט, אמן בתכשיטים ממטבעות, יסביר 
וידגים כיצד מטבע תמים הופך לטבעת, 

המשלבת בתוכה מספר מטבעות שונים ועל כל 
שלבי העשייה כולל הסבר על תולדות המטבע 

הארץ ישראלי.
הכניסה חופשית

איפה? סטודיו משמעות
עכו העתיקה

 טלפון לבירורים: 072-3971234
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

16:00-18:00

על תכשיטים, נשים וממתקים עכואיים
מה קורה כשמפגישים חומר, ולא משנה מה 
הוא, עם אישה מוכשרת? זה תמיד מסתכם 

ביצירת אומנות. אורלי קופלר, האמנית 
והצורפת ותינה חטיב הקונדיטורית במפגש על 

טעם וחומר.
מחיר: 90 ₪ לאדם

איפה? סטודיו אורוקא
עכו העתיקה

 טלפון לבירורים: 072-3971236
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

17:00-19:00

סדנת מרקי חורף מפנקים ובריאים בחוות רום

מוזמנים לסדנת בישול עם "אבא גיל" בחוות 
רום - נבין כמה פשוט וקל זה להכין מרקים 

טעימים ומזינים. נלמד, נקצוץ, נבשל ונאכל!  
נכין 4 סוגי מרקים ביחד – צמחוני ובריא.

מחיר: 150 ₪ לאדם
איפה? חוות רום

כמון 
טלפון לבירורים: 072-3971468

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

16:00-19:00

 מעיליא ערב הקריסמס - קפיצה קטנה לחו"ל, 
טיול עם מורה הדרך עמרי אבידר

טיול בין סמטאות הכפר מעיליא המתמרק 
ומתקשט לחג המולד. מפגשים עם תושבים, 

ביקורים בבתים, נשמע על גידולי טבק בכפר 
וזיקוק של ערק לצד טעימות קטנות. 

מחיר: 100 ₪ לאדם
איפה? מעיליה

טלפון לבירורים: 072-3971678
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

יום חמישי 16.12

17:00-19:00

מה משותף למחול בסמטאות, אהבה, מטעמים 
מפתיעים וחג המולד? 

נתכנס בבית הקפה טופלו בכפר תרשיחא 
המקושט לחג, ליין חם ועוגת חג! נמשיך עם 

רקדנים מכפר המחול הבינלאומי – להקת 
המחול הקיבוצית לריקוד בסמטאות הכפר.

מחיר: 95 ₪ לאדם
איפה? טופלו, תרשיחא

 טלפון להזמנות: 072-3970884
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

17:00-19:00

ארוחת כרטיסמס במבצר הצלבני

בלב הכפר ובסמוך לכנסייה, תמצאו את 
מסעדת שאטו דה רואה במבנה אבן מרהיב. 
סיור בין עתיקות ותפריט מיוחד לערב זה על 
בסיס המטבח האיטלקי וחומרי גלם מהגליל.

מחיר: 300 ₪ לסועד 
איפה? שאטו דה רואה

מעיליה
 טלפון להזמנות: 072-3971618

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

18:00-22:00

מוזיקת ג'אז לייב ותפריט חורפי בתושה בייקרי אכזיב

תושה בייקרי במתכונת החדשה והמדליקה 
מול חוף אכזיב, בערב מפנק עם מגוון מנות 

חורפיות ומיוחדות של השף תומר סוויסה 
בשילוב יינות גליליים, יין חם וסנגריה מפנקת.

הכניסה חופשית. שתיה ואוכל בתשלום.
איפה? תושה בייקרי

אכזיב
 טלפון לבירורים: 072-3957620

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

18:00-21:00

אירוע חורף וסדנת טעמים ב"יערית - האמנות שבטעם"

אירוע חורף בליווי מוזיקה מחממת לבבות: 
תפריט חורף עשיר )מרקים, מאפים, יין חם, 
ערמונים ועוד( דוכני יוצרים ואמנים גליליים 

וסדנה להכנת פסטו, חליטות תה וסירופ חורפי.  
מחיר: כניסה חופשית, אוכל ושתייה בתשלום נוסף. 

עלות הסדנה למעוניינים - 100 ש"ח
 איפה? "יערית - האמנות שבטעם" 

תרדיון – משגב
 טלפון לבירורים: 072-3941161

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

18:30-22:30

תעלומות, מיסתורין ומפגש מיסטי בסמטאות של עכו 
העתיקה בלילות - טיול עם ד"ר שלי אן פלג

נשמע על ההיסטוריה האפלה של העיר 
ועל בתים רדופי שדים ורוחות ונבקר בבית 
אלפראשה למפגש מיסטי, נפגוש בשלנית 

עכואית לשיחה וטעימה מתוקה.
מחיר: 160 ₪ לאדם )כולל שתייה חמה וקינוח 

עכואי קליל(
איפה? עכו

 טלפון לבירורים: 072-3971617
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

19:30-22:30

סעודת בשרים משובחת וטעימות יין הבוטיק של יקב כישור
בלה פמפה, נשב על המרפסת המחוממת, 

נהנה מארוחה על טהרת הבשרים מהמעשנת 
עם מרק בוקרים אמיתי, ונארח את יקב כישור 

לטעימות והסברים על יין הבוטיק שלהם.
מחיר: 250 ₪ לסועד )כולל יין(

איפה? לה פמפה
מצפה הילה

 טלפון לבירורים: 072-3971216
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

ט.ל.ח/הזכות לשינויים שמורה



19:30-21:30

טברנה יוונית ביקב שטרן

היינן ג'וני שטרן חזר מקפיצה ליוון ובהשראת 
טיול לחצי האי פליון ואתונה, יצר ארוחה 

בת 7 מנות יווניות שיוגשו בליווי יינות היקב.
מחיר: 300 ₪ לסועד )כולל יין(

איפה? יקב שטרן
קיבוץ תובל

 טלפון לבירורים: 072-3957695
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

המשך אירועי חמישי 16.12

9:00-15:00

סיור ליקוט בהדרכת יתיר שדה ב"סוד הפלא הקיבוצי"

סיור ליקוט לאורך נחל הנעמן בקיבוץ כפר 
מסריק - נלמד להכיר, לזהות וללקט מינים 

שונים של צמחי בר - ולשלבם במטבח הביתי. 
נבשל יחד מנות גורמה מהטבע.

מחיר  230 ₪ לאדם )כולל ליקוט וארוחת צהרים(
איפה? סוד הפלא הקיבוצי, קיבוץ כפר מסריק

טלפון לברורים: 072-3971564
הסיור מיועד לגילאי 17 ומעלה
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

09:30-12:30

סדנת יצירה – צעיף משי אקופרינט בסטודיו חסי נוה

מוזמנים לסדנה חוויתית של נשים, טבע 
ויצירה בחברותא. נכין יחדיו צעיף מלטף 

ונעים לצוואר ולכתפיים, עליו נדפיס אלמנטים 
מיופיו של הטבע: עלים, פרחים, קליפות פירות 

ועוד.
מחיר 250 ₪ לאדם )כולל חומרים, שתייה חמה 

וכיבוד קל.
איפה? סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

 טלפון לבירורים: 072-3971218
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

10:30-12:00

על אש ותכשיטים בסטודיו אורוקא
הנכם מוזמנים לאורוקא - סטודיו לתכשיטים 
בעבודת יד, השוכן במבנה עות'מני מרהיב. 
הצצה אל מאחורי הקלעים ושיחה עם אורלי 

קופלר, אמנית וצורפת, בעלת הסטודיו.
מחיר: 45 ₪ לאדם )כולל כיבוד מקומי(

איפה? סטודיו אורוקא, עכו העתיקה
טלפון לבירורים: 072-3971187

 מתאים מגיל 12 ומעלה
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-16:00

פונץ' חורפי ומפנק ואומנות בגלריה ארט 192
אירוע חורף ססגוני ומשמח בו חברות הגלריה 

יבשלו פונץ' חורפי מחמם בטן ולב וימכרו אותו 
בכוסות מעשה ידיהן. כל אמנית תיצור כוסות 

מיוחדות לאירוע זה.  
מחיר: החל מ-50 ₪ לספל + פונץ' חם

איפה? גלריה ארט 192
עכו העתיקה

 טלפון לבירורים: 072-3971611
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-12:30

TIN-TIME מפגש של אור ומחזור בסטודיו

קצת לפני היום הקצר ביותר בשנה, פולה 
רייקין מסטודיו  TIN TIME מארחת למפגש 
ושיח את האמן יגאל רוזנבלט שחולק עימה 

את האהבה למחזור, יצירה, דמיון והומור.
הכניסה חופשית

איפה? סטודיו TIN-TIME, גילון  
טלפון לבירורים: 072-3971600

מתאים למבוגרים מגיל 12 ומעלה
 משך המפגש כשעה וחצי

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-15:00

סדנת "בותיק" – הכנת תיקי עור בעבודת יד בסטודיו אומניה

סדנה ייחודית עם אמן העור אלדד בכר 
ליצירת תיק עור אישי בעבודת יד המשלבת 

טכניקות עבודה מגוונות, שימוש בכלים 
מקצועיים, הפריה יצירתית והתאמה אישית. 
עלות 380 ₪ לאדם )כולל הדרכה, כיבוד קל, 

חומרים ותיק מעור(
איפה? סטודיו אומניה

קיבוץ אפק
 טלפון לבירורים: 072-3957613

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

המשך אירועי שישי 17.12

10:00-12:00

חגיגת שוקולד עם לה שוקוליטה

נתכנס במקום ייחודי בגלעין הכפר פקיעין, דיוואן 
אלמוכתאר, עם קפה ותה מקומי, נפתח בהופעת 

מוסיקה אותנטית ונמשיך בטעימות השוקולד 
המשובח של לה שוקוליטה ובסיפור הקמתה.  

מחיר: 150 ₪ לאדם )כולל מופע מוסיקלי(
איפה? דיואן אלמוכתאר, פקיעין
טלפון לבירורים: 072-3971468

 מגיל 12 ומעלה
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-13:00

סדנת טעימת גבינות מקצועית ב"שירת רועים"

סדנת גבינות מקצועית במרכזה נדבר על יצרנית 
הגבינות המופלאה שוויץ, ונטעם גבינות שוויצריות 

וגבינות תוצרת המחלבה שנעשו בהשראתן, בהנחיית 
הגבנית מיכל מור- מלמד, המייצרת גבינות עטורות 

פרסים, הנחשבות בין הטובות בעולם.
מחיר: 180 ₪ )כולל הסבר, טעימה של 6-8 גבינות, 

סיידר חם וטעימת יין(
איפה? מחלבת "שירת רועים", קיבוץ לטם

טלפון לבירורים: 072-3957566
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל 

10:30-12:30

"לגעת בשדה" סיור וליקוט לכל המשפחה בחווה חקלאית

נפצח בסיפורו של דור פינטל שהפך בן לילה 
ממורה דרך לחקלאי, נערוך סיור בחווה 

החקלאית, נלקט עשבי תבלין ונטעם פיתה 
דרוזית מהטבון עם עשבי התיבול שליקטנו.

מחיר: 40 ₪ למבוגר ו-30 ₪ לילד )כולל תה 
צמחים חם ופיתה בטאבון(.

איפה? חווה חקלאית "לגעת בשדה", תפן
טלפון לבירורים: 072-3971619
 ידידותי לילדים. תלוי מזג אויר.

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

 פסטיבל חורף זמן גליל מערבי 2021 

יום שישי 17.12

ט.ל.ח/הזכות לשינויים שמורהכשרידידותי לילדים



ט.ל.ח/הזכות לשינויים שמורה

11:00-12:30

מפגש ומופע מחול לחג המולד בכפר המחול הבינלאומי

מפגש ושיחה עם רקדני "תוכנית מסע מחול" 
והצצה אל מאחורי הקלעים של רקדנים 

מכל העולם ומופע "קליידסקופ", מאת רמי 
באר וסו ג'ון קים.

משך המפגש + מופע: כשעתיים
מחיר: 70 ₪ לאדם

איפה? אולם זכרי, כפר המחול הבינלאומי
קיבוץ געתון

 טלפון לבירורים: 072-3970884
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

12:00-14:00

חורף חם ובריא בעסל אלנור בפקיעין

מוזמנים למרכז המבקרים האינטימי של הדבש, 
עסל אלנור בכפר פקיעין למפגש ושיחה עם 
הדבוראי גסאן סאלח על חיי הדבורים, על 
הייחודיות שלהן ועל התועלת שלהן לטבע, 

לסביבה ולבני האדם.
מחיר: 20 ₪ לאדם )כולל טעימות ממתקי דבש(

איפה? עסל אלנור, פקיעין
טלפון לבירורים: 072-3957616

 ידידותי לילדים מגיל 5
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

12:00-18:00

חגיגה מרוקאית בארגן בגליל

בארגן בגליל המשקיף אל הנוף גלילי, 
מארחים את בירה מלכה לחגיגה מרוקאית 

עם הרבה בירה של המלכה, ערק הבית, לחם 
פרנה מרוקאי, פיתות מהטאבון ומוזיקה טובה.

הכניסה חופשית. שתיה ואוכל בתשלום.
איפה? ארגן בגליל
כביש חוסן -פקיעין

 טלפון לבירורים: 072-3971463
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

17:00-20:00

טיול כריסטמס בפסוטה עם מורת הדרך כרמית ארבל רומבק
טיול של מטעמים ברחובות פסוטה המוארת. 

נבקר בביתן של שלוש נשים לטעימת מטעמים 
מלוחים ומתוקים לחג, ביקור בעץ הכריסטמס 

הגדול ביותר באזור ובכנסייה המיוחדת. 
מחיר: 100 ₪ לאדם )כולל הדרכה וטעימות(

איפה? פסוטה
 טלפון לבירורים: 072-3971215

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-13:00

 מפגש עם חרש הברזל וליד חורי וקינוחי חג המולד 
בכפר הנוצרי פסוטה 

בכפר הנוצרי פסוטה חרש הברזל וליד חורי, ידגים 
כיצד הופך הופכים פס ברזל לפסל. לאחר ההדגמה, 
מפגש בגלריה עם עוגת כריסטמס, כוס יין חם, קפה, 

תה צמחים ועוד הפתעות.
בתום האירוע מוזמנים לשוטט בכפר הנוצרי 

פסוטה המקושט לחג המולד.
מחיר: 50 ₪ לאדם

איפה? וליד חורי, פסוטה
 טלפון לבירורים: 072-3957562

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

11:00-13:00

סדנה להכנת גבינות וסיפורים דרוזיים בפקיעין

מוזמנים לסדנה להכנת גבינות דרוזיות עם  
ספאא ח'יר. נלמד כיצד מייצרים סוגים שונים 
של גבינות, בין היתר "גבינת ספאא", מתכון 

סודי לגבינה ייחודית המוכרת בכל הכפר.
משך הסדנא: כשעתיים וחצי כולל המפגש

מחיר: ילד 90 ₪  מבוגר: 120 ₪  )כולל קבלת 
פנים וארוחה משותפת(

איפה? מרכז מבקרים וסדנאות ספאא, פקיעין
 טלפון לבירורים: 072-3971125

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

המשך אירועי שישי 17.12

השתתפות באירועים/סיורים מותנית בהרשמה 
מראש מספר המקומות לאירועים מוגבל

072-3941110 
winterfestival.westgalil.org.il 

10:00-14:00

מורי הדרך אמנון גופר ומשה אנטמן 
יוליכו אתכם בעיר המנדטורית שמחוץ 

לחומות. נפגוש סגנונות אדריכלות, 
נדבר על אורחות חיים ותהפוכות הזמן.

לראשונה מאז 1948 בכנסיית 
"המושיע הקדוש" בעכו שמחוץ 
לחומות, נתכנס למפגש מוזיקלי 

בכנסיה ובו נקדם את פני חג המולד 
המתקרב בשירה רוחנית ונגינת ויולה, 
שירי התעלות וצלילים שיחברו אותנו 

ואל קדושת הזמן והמקום.
שירה: אפרת פלדמן

וויולה: יאיר בוקסבאום
באדיבות האב האנגליקני – עימאד

 הדרכה: מורי הדרך אמנון גופר 
 ומשה אנטמן 

דרגת קושי: קל
איפה? עכו )מחוץ לעכו העתיקה(
 טלפון לבירורים: 072-3971183

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

קונצרטיול "אקלקטיקו עכו" – קונצרט ווקאלי וטיול מרתק

10:00-16:00

אירוע חורפי במשק אופיר באלון הגליל
שבת מוארת וחגיגית במשק אופיר באלון הגליל 

שיתקשט לרגל החג - טעימות ממגוון יינות היקב 
לצד גבינות משובחות, לחמים ומטבלים, מרקים 

טעימים וכנאפה מתוק לקינוח. 
מחיר: 35 ₪ לאדם )כולל טעימות יין ודבש(-  

אוכל בתשלום נוסף. הסיורים יתקיימו בשני 
 סבבים בשעה 11:00 ובשעה 13:00.

איפה? משק אופיר, אלון הגליל
 טלפון לבירורים: 072-3957567

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

יום שבת 18.12

המשך אירועי שבת 18.12

12:00-13:00

על חתונות בפסוטה ובית קפה חברתי 

בבית רימא, פרוייקט קהילתי חשוב בפסוטה, תהנו 
מתערוכה חדשה "נדוניה", קפה או תה מקומי, 
תטעמו עוגיות מסורתיות ותפגשו את רימא חורי 

שתספר על חייה בכפר ועל הבית הייחודי.
מוזמנים לשוטט בכפר הנוצרי פסוטה המקושט 
לחג המולד. ביום זה יתקיים "כריסטמס מרקט".

מחיר: 25 ₪ לאדם )כולל סיור וכיבוד קל(
איפה? בית רימא, פסוטה

 טלפון לבירורים: 072-3971191
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל



11:00-15:00

סיור קולינרי חורפי וארוחה דרוזית מסורתית 
עם גליל EAT בירכא 

מוזמנים לסיור קולינרי בירכא בו נחווה את 
הטוב של האוכל הגלילי ותרבות דרוזית 

אמיתית – טחנת קמח, בית מד, ירקן מקומי, 
ארוחת צהרים ביתית ולסיום חנות מתוקים 

מקומית מעולה.
מחיר: 240 ₪ לאדם )כולל סיור, טעימות 

וארוחה דרוזית מסורתית(
איפה? ירכא

 טלפון לבירורים: 072-3957568
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

המשך אירועי שבת 18.12

16:30-18:30

טיול כריסטמס אל אורות וסמטאות החג של מעיליא
טיול חגיגי מלא בצבעים וסיפורים אל סמטאות 

החג של מעיליא עם מורת הדרך איילת בר 
מאיר – מפגשים, מטעמים, מנהגי חג ועוד.

בתום האירוע מוזמנים לשוטט בכפר הנוצרי 
מעיליא המקושט לחג המולד. 

 מחיר: 60 ₪ לאדם 
מחיר לילד מתחת לגיל 10: 30 ₪

 איפה? מעיליא
 טלפון לבירורים: 072-3971232

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

17:00-19:00

"coffee, ishu coffee" - ג'יימס בונד וקפה

five o'clock tea - מוזמנים לאירוע מיוחד 
במינו על טהרת אהבתו הבלתי מתפשרת של 

007 לקפה עם גנאדי קוזקביץ מ"אישו קפה" – 
מתה ועד קפה ומה הקשר לג'יימס בונד?

מחיר: 120  ₪ לאדם )כולל קפה, עוגיות וכיבוד 
קל כמיטב המסורת האנגלית(

איפה?  אישו קפה, אשחר
 טלפון לבירורים: 072-3971661

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

14:00-16:00

ארוחת צהריים לחג המולד אצל אביבה חורי בפסוטה 
בשעה שהכפר הנוצרי פסוטה מתכונן לקראת 
חג הכריסמס, וקישוטי החג כבר ממלאים את 

הבתים, נתכנס לארוחת חג המולד אצל אביבה 
חורי, מבשלת מקומית בביתה. מוזמנים לשוטט 

בכפר. ביום זה יתקיים "כריסטמס מרקט".
 מחיר: 120 ₪ לאדם 
ילד עד גיל 9: 70 ₪

איפה? אביבה חורי, פסוטה
 טלפון לבירורים: 072-3971215

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל

19:00-20:30

במה אישית עם פנטומימאית בתיאטרון זיקית
מפגש אומנותי המעניק הצצה אל עולמה של 
פנטומימאית שחקנית, המביאה את סיפורה 

האישי ומשלבת בו גם קטעי פנטומימה 
נבחרים עם אנה ולאסוב פנטומימאית יוצרת. 

מחיר: 70 ₪ לאדם
איפה? תיאטרון זיקית, תפן

 טלפון לבירורים: 072-3970930
*הרשמה דרך אתר הפסטיבל   

האירועים מתקיימים עפ"י 
מתווה התו הירוק או התו 

 הסגול. נא להתעדכן 
מול המארחים.

3 ימים
שלל אירועים

לזוגות, חברים ומשפחות

9007800011

9007800011

עמותת זמן גליל מערבי חוגגת זו השנה ה-10 את "פסטיבל חורף 
זמן גליל מערבי" עם מגוון אירועי תרבות, אמנות, פנאי, טבע 

וקולינריה באווירה גלילית ייחודית. 
השנה יתקיים הפסטיבל כשבוע לפני חג המולד, בסימן חורף 
ואורות בגליל, בתאריכים 16-18.12.21 )חמישי-שישי-שבת( 
ובמסגרתו יתקיימו כ-40  אירועים לזוגות, חברים ומשפחות, 

ביניהם: סדנאות אוכל, סדנאות אמנות ויצירה בבתי המלאכה של 
אמני הגליל, קונצרט משולב עם טיול, סיורים קולינריים, אירועי 

תיאטרון ומחול, ארוחות וסעודות חגיגיות, טיולי טבע ואמנות, 
סיורי כריסטמס ועוד.

אנשי הגליל מזמינים את אורחי הפסטיבל להציץ לעולמם ולקחת 
בו חלק, במהלך סופ"ש אחד. 

ניתן להשתלב באירוע אחד בלבד או להרכיב חופשה שתכלול כמה 
מימי הפסטיבל ולדלג בין האירועים.

עמותת זמן גליל מערבי הוקמה בשנת 2011 על ידי 
תיירנים שונים מהגליל המערבי, כדי לקדם יחדיו את 
 העושר התרבותי, ההיסטורי והגיאוגרפי של האזור. 

העמותה שמה לה למטרה לקדם את התיירות במרחב תוך 
קשר הבלתי אמצעי בין המטיילים לאנשים מאחורי העשייה 

והיצירה. 

כל הסיורים, הסדנאות והארוחות מותנים בהרשמה מראש  
במינימום משתתפים ויערכו בהתאם למתווה התו הסגול או 

התו הירוק. נא להתעדכן מול המארחים. 

 ניתן להירשם לכל האירועים דרך אתר זמן גליל מערבי 
 www.westgalil.org.il - תחת לוח האירועים. 

לפרטים נוספים-  072-3941110

מנכ”לית: מיכל שילוח גל-נור מנהלת טעם הגליל: דאולת ח'טיב מכירות וקשרי לקוחות: טרוור גל-אור 
 מנהלת מרכז מידע JNF ארה"ב: יהודית בר אור מרכזת תוכן באנגלית: מרין רובינסון 

 מנהלת מרקום: עדי רונן פיתוח ופרויקטים: רינת אדלר 
עיצוב: עודד לביא, לירון זהר יחסי ציבור: אורנה בן חיים יחסי ציבור שיווק והפצה: מיכל מרקוביץ' 

רשתות חברתיות: בראש שקט קידום בגוגל: יניב אקרמן ניהול אתרים: טוריסיפיי

ט.ל.ח/הזכות לשינויים שמורה

12:00-13:00

סדנה מתוקה לכל המשפחה ב"אודט - בוטיק שוקולד"
ב"אודט - בוטיק השוקולד" נהנה מפעילות 

לכל המשפחה של שוקולד וטמפרור. נכין 
חצאי כדורים עשויים שוקולד, נמלא אותם 

בקקאו ומרשמלו ונסגור ליצירת קפסולת שוקו 
שוקולדי מפנק.

מחיר: 100 ₪ לאדם )מגיל 3(
איפה? "אודט – בוטיק שוקולד", מושב רגבה

טלפון לבירורים: 072-3957570
 ידידותי לילדים

*הרשמה דרך אתר הפסטיבל
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יום חמישי 16.12
מרק, קניות ומעשים טובים . 1

 בקמ"ה קיבוץ הרדוף

על הגשמת חלומות ונפלאות . 2
 AV design הקוריאן בסטודיו

 מושב רגבה

מאחורי הקלעים של עבודת . 	
 הצורפות בסטודיו משמעות

 עכו העתיקה 

תכשיטים, נשים וממתקים . 	
עכואיים - אורלי קופלר ותינה 

 חטיב  עכו העתיקה

סדנת מרקי חורף מפנקים . 	
 ובריאים בחוות רום כמון

קפיצה קטנה לחו"ל- טיול . 6
למעיליא עם מורה הדרך עמרי 

 אבידר מעיליא

מה משותף למחול בסמטאות, . 	
אהבה, מטעמים מפתיעים וחג 

 המולד? תרשיחא

ארוחת כריסטמס במסעדת שאטו . 	
 דה רואה במבצר צלבני מעיליא

מוזיקת ג'אז לייב ותפריט חורפי . 	
בתושה בייקרי אכזיב

אירוע חורפי וסדנת טעמים . 10
ב"יערית - האמנות שבטעם"  

 תרדיון, משגב

תעלומות, מיסתורין ומפגש מיסטי . 11
בסמטאות של עכו העתיקה 

בלילות - טיול עם ד"' שלי אן 
 פלג   עכו העתיקה

לה פמפה - סעודת בשרים . 12
משובחת וטעימות יין הבוטיק של 

 יקב כישור מצפה הילה

 טברנה יוונית ביקב שטרן . 	1
 קיבוץ תובל

יום שישי 12.	1
סיור ליקוט בהדרכת יתיר שדה . 	1

 ב"סוד הפלא הקיבוצי"
 קיבוץ כפר מסריק

סדנת יצירה – צעיף משי . 	1
 אקופרינט בסטודיו חסי נוה 

 בוסתן הגליל

חגיגת שוקולד עם לה שוקוליטה . 16
 פקיעין

"לגעת בשדה" סיור וליקוט לכל . 	1
 המשפחה בחווה חקלאית תפן

על אש ותכשיטים בסטודיו . 	1
 אורוקא עכו העתיקה

פונץ' חורפי ומפנק ואומנות . 	1
 בגלריה ארט 2	1 עכו העתיקה

מפגש אמנים על אור ומחזור . 20
 בסטודיו TIN-TIMEגילון

סדנת "בותיק" הכנת תיקי עור . 21
בעבודת יד בסטודיו אומניה  

 קיבוץ אפק

מפגש בסגנון שוויצרי במחלבת . 22
 שירת רועים  קיבוץ לטם

מפגש והופעה לחג המולד בכפר . 	2
 המחול הבינלאומי קיבוץ געתון

חורף חם ובריא בעסל אלנור . 	2
 פקיעין

 חגיגה מרוקאית בארגן בגליל . 	2
 כביש חוסן -פקיעין

טיול כריסטמס בפסוטה עם מורת . 26
 הדרך כרמית ארבל רומבק פסוטה

יום שבת 12.	1
אירוע חורפי במשק אופיר באלון . 	2

 הגליל אלון הגליל

קונצרטיול "אקלקטיקו עכו" – . 	2
 קונצרט ווקאלי וטיול מרתק עכו

מפגש עם חרש הברזל וליד חורי . 	2
 וקינוחי חג המולד  פסוטה

סדנה להכנת גבינות וסיפורים . 0	
 דרוזיים פקיעין

על חתונות בפסוטה ובית קפה . 1	
 חברתי פסוטה

סיור קולינרי חורפי וארוחה . 2	
 EAT דרוזית מסורתית עם גליל

 בירכא ירכא

סדנה מתוקה לכל המשפחה . 		
להכנת כדורים משוקולד עם שוקו 

 מושב רגבה

ארוחת צהריים לחג המולד אצל . 		
 אביבה חורי פסוטה

טיול כריסטמס אל אורות . 		
 וסמטאות החג מעיליא

	6 . "coffee, ishu coffee" 
 ג'יימס בונד וקפה אשחר

מפגש אומנותי מרתק עם שחקנית . 		
 פנטומימאית בתיאטרון זיקית 

תפן
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