
“ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות, ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים; 
ַוַּיֲעׂשּו, ְּפִרי ְתבּוָאה”  

)תהילים פרק ק"ז(

מועצה אזורית מרום הגליל מציגה:

26.7-2.8.18

חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 לרכישת כרטיסים: 
04-6220066 | 04-6919807

ובאתר קשת מופעים:  
keshet.smarticket.co.il

2beav.co.il



ברוכים הבאים לפסטיבל
אורחים יקרים,

הגליל, במרום  באב  ט"ו  את  לחגוג  שבחרתם  שמחים  אנו 
בפסטיבל "בין הכרמים", החוגג את שנתו ה-12.

ארגנו עבורכם חוויה לכל החושים; מוסיקה טובה, טעימות יין ביקבי הבוטיק, 
אירוח גלילי איכותי ומגוון אטרקציות תרבותיות ותיירותיות לכל המשפחה.

להצלחת הפסטיבל שותפים רבים וטובים ואנו מוקירים ומודים להם.

אני מאחל לכולנו הנאה רבה. 

עמית סופר
ראש המועצה האזורית מרום הגליל

ברכת ראש המועצה

בברכה,

דניאל עטר
יו"ר קרן קיימת לישראל

ברכת יו"ר קק"ל
פסטיבל בין הכרמים הוא מסורת נפלאה שמאפשרת לאזרחים רבים מכל 
רחבי הארץ לבוא ולהנות מיופיו של הגליל, מהתוצרת הנהדרת של תושביו 
וממופעי מוזיקה איכותיים ומאפשרת לתושבי האזור בילוי אביבי ומהנה 

החוגג את יתרונות המקום.
השנה אנו חוגגים את שנתה  ה-70 של מדינת ישראל. 70 שנה זו תקופת זמן  
המאפשרת להסתכל על הזמן שעבר ולבחון את מה שנעשה ואז להביט 

אל העתיד כדי לראות מה כדאי להמשיך ומה ניתן לשפר. 
כשעושים זאת מבינים שמדינת ישראל היא נס גדול ואיננה מובן מאילו, 
יש להמשיך ולשקוד על קידומה ושיגשוגה ולהמשיך לפתח את הארץ 
הזאת בכל התחומים. יש להמשיך ולהשקיע בחינוך על-מנת שנמשיך 
להיות אומה מובילה בתחומי המדע והטכנולוגיה ויש להמשיך ולהשקיע 
בחקלאות ובפיתוח הארץ כדי לשמור על אדמתנו ועל שורשינו. אז המשיכו 
לטעת כרמים המוכיחים כי עבודת האדמה היא כה מתוקה, המשיכו  לחזק 

את הצפון ואת תושביו. 
קרן קימת לישראל שמה לה למטרה ופועלת יום-יום כדי לחזק את הפריפריה 
ולעודד את ההתיישבות בה. נמשיך את פועלנו באזור ונפעל למען חיזוקו.

אני מזמין אתכם תושבי ותושבות האזור ואת עם ישראל כולו, להנות מהנופים 
המרהיבים ולבקר בשלל אתרי קק"ל הנמצאים באזור הגליל והצפון.

אני מזמין אתכם לצאת מהבית, לטייל בטבע ולהכיר את הארץ לאורכה 
ולרוחבה דרך הרגליים. אני מודה לכל האנשים שלוקחים חלק בהפקת 
הפסטיבל הנפלא הזה. שנדע ימים טובים ושקטים ושתימשך עונת הפסטיבלים.

האירועים המרכזיים

עם צאת אלבומו השלישי ולאחר שכבש את מצעדי הרדיו בישראל ובקובה 
עם הלהיט הבצ'אטה הלטיני "כל כך יפה לך", בשיתוף פעולה בינלאומי 
נדיר עם כוכב הפופ הלטיני אנריקה איגלסיאס בגירסה העברית הרשמית 
לשיר Subeme La Radio, יתארח הזמר והיוצר לראשונה בפסטיבל בין 
הכרמים, במופע שנע בין המקצב הלטיני עם הסלסה הבצ'טה והבוסה, 

לבלדות רומנטיות שלא משאירות לרגש לנוח ונותנות לנשמה לגדול.
המופע יחל באורו של ירח 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“.

פתיחת שערים: 03:30, שעת המופע: 04:00 • מומלץ לבוא בלבוש חם, 
הישיבה על כריות וכסאות )לא מסומנים( תחת כיפת השמיים.

ת”ז(   )בהצגת  הגליל  מרום  תושבי   •  ₪  130 מוקדמת:  במכירה  כרטיס 
ומנויי e ירוק  110 ₪ • בערב המופע: 150 ₪ במזומן בלבד

keshet.smarticket.co.il כרטיסים בטל': 04-6919807, 04-6220066 ובאתר 
*כרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי*.

רותם כהן
במופע זריחה בליבנים		

יום שישי, ט"ו באב, 27.7
04:00 לפנות בוקר )בלילה שבין חמישי לשישי( | אמפי ליבנים

יריד יוצרים
 ואומנים 

יום שישי, ט"ו באב, 27.7 
17:00-10:00 | רחבת בית העם, אמירים

יריד ססגוני המשלב אומנים ויוצרים מאמירים והגליל: אומנות, עבודות יד, 
אופנה, אקססוריז, טיפוח ועוד המון הפתעות לצד סדנאות יצירה לילדים 
ומבוגרים, קריאה בקלפים ותקשור, תוצרת מקומית ודוכני אוכל משובח. 
של  והופעות  הדוכנים  שלל  בין  ונעימה  זורמת  באוירה  לבלות  בואו 

אומנים מקומיים. לפרטים נוספים: ליהי 050-4662642

כניסה חופשית!

 אוכל, אמנות ורוח 
יום שישי, ט"ו באב, 27.7 

17:00-09:00 | ביער הקסום של מצפה עמוקה
'מסעדת ארגמן' מארחת ליום חוויתי ומעורר השראה של טעימה והכרות 
עם התוצרת המקומית הייחודית. המסעדה תגיש ארוחות בוקר עשירות 
ומפנקות, גבינות ומאפים משובחים מלחמי מחמצת הישר מהטאבון שנבנה 

 בעבודת ידה של ליאת, בעלת המסעדה.
עוד במתחם:

*תערוכת צילומים של הצלם דוד גנון - 'פשוט' טבע דומם.
חנות:	orientalgalil.etsy.com	ובפייסבוק 

תכשיטי  לילדים,  והפעלה  שימושית  קרמיקה  מקומית:  אומנות  *דוכני 
ונעלי בד לתינוקות,  / צורפות, סלסלות מחוטי טריקו, רעשנים  מקרמה 
סטודיו לעץ וטקסטיל, גופי תאורה, עציצים ותיקים מחומרים ממוחזרים.

לפרטים נוספים: 04-6827825, 052-8540193

כניסה חופשית!



האירועים המרכזייםהאירועים המרכזיים

צלילים וטעמים בשניים
חגיגת ט"ו באב במלון אמירי הגליל

יום ראשון, י"ז באב, 29.7
19:00 | מסעדת 'בין כרמים' | מלון אמירי הגליל

והמרהיב  הפתוח  במרחב  נשימה,  עוצר  נוף  מול  אל  השקיעה  לפני 
אור  בן  אברהם  את  כרמים'  'בין  ומסעדת  הגליל  אמירי  מלון  מארחים 
הטיבטיות  מהקערות  המופקים  הצלילים  טיבטיות.  קערות  לקונצרט 
הינם צלילי ריפוי היוצרים שלווה גופנית ונפשית. בסיום הקונצרט תוגש 
ארוחת ערב רומנטית בת חמש מנות, תפריט עשיר ומגוון וכולל בין היתר, 
מאזטים מחומרי גלם מקומיים משובחים, נתחי בשר עסיסיים, תבשילים 

אותנטיים, מנות דגים ומנות טבעוניות מושקעות וטעימות.
19:00 - 20:00 - קונצרט קערות טיבטיות

20:00 - 21:30 - ארוחת ערב במסעדת 'בין כרמים'
עלות לקונצרט וכוס יין - 55 ש"ח לאדם

עלות לארוחת ערב - 138 ש"ח לאדם
חבילות אירוח על בסיס HB כולל האירוע - החל מ-1,250 ש"ח לזוג

לפרטים נוספים והזמנות מראש: 04-6989815 
Amirey-hagalil.com  | מס' המקומות מוגבל

מופע שקיעה 
במצפה כנרת 

יום שישי, ט"ו באב, 27.7 
18:00 | מצפה כנרת | אמירים

את  לקבל  הפסטיבל  אורחי  את  ומזמין  את שעריו  פותח  אמירים  מושב 
השבת עם עשהאל שריר בחליל צד ואורן עזר בקלידים במופע מוסיקלי 

אינטימי בזמן השקיעה במצפה כנרת מול נוף עוצר נשימה. 
הישיבה על הדשא, מומלץ להביא לבוש חם. 

amirim-home.co.il :פרטים נוספים באתר

ELECTRIC BLUE
יום שני, י"ח באב, 30.7

21:00 | 'מצפה כנרת' | אמירים
הרכב הבלוז המשובח ELECTRIC BLUE מגיע לאמירים להופעה חגיגית לרגל 
השקת אלבומו השני. ההרכב פועל בסצינת המוזיקה והבלוז בישראל מזה 
9 שנים ומאופיין בסאונד חם ומודרני וידוע בהופעותיו הסוחפות, תוך שילוב 

של שלל קשת הבלוז מטקסס ועד הבלוז רוק הבריטי הלבן של שנות ה60.
חברי הלהקה: נועה הלינגר - שירה | אופיר ונטורה - מפוחית  | מור בנדה - 
גיטרות | עמיר שרון - קלידים | איתי רוזנצוייג - באס | דורון לאור - תופים
ישלימו את האוירה דוכני אוכל, יין ובירה על טהרה גלילית. )המכירה במזומן( 

המופע בעמידה תחת כיפת השמיים, מומלץ לבוא בלבוש חם.

כנס חבורות
זמר ומקהלות

הכנס ה-14 של חבורות זמר ומקהלות
יום ראשון, י"ז באב, 29.7

20:30 | בית העם באמירים
מרום  אזורית  מועצה  של  הייצוגית  הלהקה  גליל',  'צליל  הזמר  חבורת 
הגליל, בניהול מוסיקלי של חיים לוי ובניהול מוטי בן מרדכי מארחים את 

חבורת הזמר: 'ברמה ישוררו' מקצרין, ניהול מוסיקלי אריה ברכה.
חבורת הזמר 'שיר בהר' מ.א. משגב הר גילון, ניהול מוסיקלי אבי בן עוז.

מקהלת נשים אקפלה "הרמוניה" מכפר סבא, ניהול מוסיקלי רון גאנג.
מוזמנים לערב שירים עבריים מכל הזמנים, יצירות קלאסיות בעיבודים מיוחדים.

לפרטים נוספים: מוטי - 052-8351895

כניסה חופשית!

כניסה חופשית!

עידן עמדי
מארח את חנן בן ארי 
יום שלישי, י"ט באב, 31.7

21:00 | עין הוזים                      

במוסיקה  והמוערכים  המצליחים  והיוצרים  מהזמרים  עמדי,  עידן 
קול  בפס  דרך  לאבן  שהפכו  שירים  עם  האחרון  בעשור  הישראלית 
הישראלי. "כאב של לוחמים", "תשליך", "אלייך", "נגמר", "בזמן האחרון", 
"חלק מהזמן", "עכשיו כולם רוקדים" ועוד רבים וטובים... בהופעתו משלב 
את כל הלהיטים מ-4 אלבומיו המצליחים שהגיעו למעמד אלבומי זהב, 
על  פלטינה  אלבום  של  למעמד  הגיע  מהזמן"  "חלק   - הרביעי  אלבומו 

מכירה של למעלה מ- 40,000 עותקים.
לרגל הפסטיבל מארח עידן עמדי את חנן בן ארי במופע מרגש וסוחף.

חנן בן ארי, מהיוצרים החדשים, המהפכניים והמסקרנים כיום במוסיקה 
הישראלית, פתח בקריירת סולו חסרת תקדים וכבש את לב הקהל ותחנות 
הרדיו כיוצר בעל חותמת מוסיקלית ייחודית. אלבום הבכורה "איזון" שיצא 
לפני שנתיים זכה למעמד זהב וכלל להיטים רבים ביניהם: "החיים שלנו 

תותים" שזכה בתואר שיר השנה 2016.
 פתיחת שערים 19:00, תחילת המופע: 21:00 

במקום שדרת יקבי בוטיק, דוכני אוכל גלילי, בית קפה בטבע • מומלץ 
לבוא בלבוש חם, הישיבה על כסאות )לא מסומנים( תחת כיפת השמיים.

כרטיס במכירה מוקדמת: 130 ₪ • תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז( 
ומנויי e ירוק )בהצגת קופון( 110 ₪ • בערב המופע: 150 ₪ במזומן בלבד.
.keshet.smarticket ובאתר   04-6220066  ,04-6919807 בטל':   כרטיסים 

*כרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

כניסה חופשית!



חגיגת פולקלור
צ'רקסית

יום רביעי, כ' באב, 1.8
20:00 | ריחנייה

חגיגה צ'רקסית בכפר הציורי ריחנייה במרכזו מופע ריקודים מרהיב של 
הלהקה הצ'רכסית המקומית 'אושמפחה' המארחת את להקת הפולקלור 
'נאדיג'יל' המגיעה הישר מירדן. מיטב פולקלור האהבה הצ'רכסי המסורתי 

מתובל במוסיקה, תלבושות ססגוניות וריקודים מרשימים. 
'להקת המחול הכורדית )דוב"ב( מרום הגליל' -  עוד יתארחו על הבמה 
וניחוח של  ריקודים  דורות של מוסיקה,  בין  המשלבת מסורת המגשרת 

אוכל המלווים אותנו אל השורשים.
במהלך היום החל מהשעה 10:00 בבוקר יתקיימו סיורים מודרכים בגלעין 

הכפר וסדנאות אוכל אותנטי )ברישום מראש(.
 המופע בישיבה על כסאות לא מסומנים תחת כיפת השמיים. 

מומלץ להגיע בלבוש חם! 
לפרטים נוספים: עזיז - 058-5858961

יריד איכרים
בכרם בן זימרה

יום רביעי, כ' באב, 1.8
20:00-16:00 | מושב כרם בן זימרה

המושב החקלאי הוותיק, כרם בן זמרה, מזמין אתכם לחגוג 70 ביריד 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 ה'קרקס המוזיקלי' - מופע 
ואש בשילוב מוסיקה חיה עם  לוליינות, סכינים  אקרובאלנס, להטוטים, 
כלי נגינה, סקסופון חלילים. מופע היתולי קורע מצחוק לכל המשפחה. 

הכניסה ליריד ולמופע חופשית.
המופע מתאים לכל המשפחה ויתקיים בשעה 18:00 בדשא המרכזי. 

בואו לבילוי משפחתי באווירה כפרית מיוחדת!

האירועים המרכזייםהאירועים המרכזיים

אירוע נעילת הפסטיבל 

שלמה ארצי
 יום חמישי, כ"א באב, 2.8

21:00 | עין הוזים, סמוך לישוב קדיתא

ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל חובב מוזיקה.
לארבעה  מעל  כבר  בישראל  ביותר  והאהוב  המצליח  האמן  הוא  ארצי 
עשורים ברציפות, ומגיע למרום הגליל למופע מיוחד שינעל את פסטיבל 
את  ההופעה,  את  ולחדש  לרענן  ארצי  מקפיד  קיץ  כבכל  הכרמים.  בין 
לנו הופעה עם הפתעות  וגם בקיץ הזה צפויה  ואת העיבודים,  השירים 
ומרגשת.  אנרגטית  חוויה  לקהל  שיעניקו  וסוחפים  חדשים   ועיבודים 
זו הופעתו השנייה של ארצי בפסטיבל, באווירה הקסומה  השנה תהיה 

וניחוחות הבציר בעין הוזים אשר בלב יער בירייה שבמרום הגליל.
מזיג,  אייל  פורר,  טל  ארצי,  בן  סינגולדה,  אבי  ישראל,  מאיר   הלהקה: 

הילה בן טובים, שי מאירי, עדי מאירי.

פתיחת שערים: 19:00, תחילת המופע: 21:00
במקום שדרת יקבי בוטיק, דוכני אוכל גלילי, בית קפה בטבע 

• מומלץ לבוא בלבוש חם, הישיבה על כסאות )לא מסומנים( תחת כיפת השמיים. 
 כרטיס במכירה מוקדמת: 220 ₪ • תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז( 

ומנויי e ירוק 200 ₪ • בערב המופע: 269 ₪ במזומן בלבד
keshet.smarticket.co.il כרטיסים בטל': 04-6919807, 04-6220066 ובאתר

*כרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

כניסה חופשית!

כניסה חופשית!



הפעילויות המיוחדות הפעילויות המיוחדות

מלון אמירי הגליל
מלון אמירי הגליל שוכן בלב חבל הכרמים ומספק חוויה מדהימה לשוחרי
החיים הטובים. המלון נמצא על הכביש המתפתל בדרך לצפת בלב חורש
נוף פותח נשימה מול הכנרת, טבעי, סמוך למושב אמירים ומשקיף אל 
ידיים רחב  לובי  עם  וחמים  משפחתי  מלון  הגולן.  ורמת  הארבל  מצוק 
מפנקות, סוויטות  בהם  אירוח  חדרי   16 יומין,  עתיק  זית  עץ  שבמרכזו 
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 מחבילות

הנופש המיוחדות, לבחירתכם:
• ערב זוגי של פינוק, ספא ויין - עיסוי קלאסי בן 50 דקות לכל אחד 
מבני הזוג, שימוש חופשי במתקני הספא, מלתחה פרטית, חלוקים ונעלי 
מלווה  הכרמים’  ‘בין  המלון  במסעדת  רומנטית  זוגית  ערב  ארוחת  בית, 

בכוס יין הבית. מחיר לאדם: 395 ₪
פנסיון  חצי  בסיס  על  רגיל  בחדר  לילה   - פנסיון  חצי  נופש  • חבילת 

הכולל ארוחת ערב בשרית במסעדת המלון וארוחת בוקר גלילית.
מחיר ללילה לזוג בחדר רגיל: 1,145 ש"ח.

• שדרוג לטיפול ספא 50 דקות: 270 ₪ לאדם.
החבילות תקפות בימים א’-ד’ בתקופת הפסטיבל | ארוחת הערב אינה 

כוללת דמי שירות מלצרים.
ב-29.7 ערב 'צלילים וטעמים בשניים' - תוספת 50 ₪ לאורחי המלון.

amirey-hagalil.com | 04-6989815 :’פרטים והזמנות בטל

גלריית Treasures לגוף ולנפש
תכשיטי אמן ואקססוריס | מושב אביבים

בגלריה מיוחדת השוכנת מול הרי לבנון, מוצגות עבודות יד שמעוצבות 
תוכלו  אבגי.  דבורה  המקומית  והצורפת  האמנית  ע"י  במקום  ומיוצרות 
 - וכפפות  כובעים, תיקים,  כגון  ואקססוריס  ביגוד,  למצוא תכשיטי אמן, 

והכל מסגנון הקלאסי ועד לאוואנט-גארד וקוספליי. 
בקרוב הלא רחוק: שמלות ערב וכלות.

 הטבה לבאי הפסטיבל: 5% הנחה בימי הפסטיבל בלבד   
ביקור בתאום מראש בלבד: דבורה 054-5469611

ספא ביער
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 
ולתת אהבה. ורצון עז להעניק  היפיפה נעשים בהשקעה רבה, הקשבה 
באי הפסטיבל מוזמנים לעבור חווית גוף ונפש לצד יין טוב, במקום שבו 
ציוץ הציפורים לא מגיע מהרמקולים. כמו-כן ניתן להזמין טיפולים ליליים 

לאור נרות.
 מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל: 50 ₪ הנחה בהזמנת טיפול זוגי  

לפרטים והזמנות: אורי, 050-5332149

זמן חלום
מושב אמירים

חבילת פינוק צימר עם ספא בזמן חלום באמירים. החבילה כוללת לינה 
בצימר רומנטי ומפנק, בקבוק יין ושוקולדים, שימוש פרטי במתחם הספא 
בספא יש ג'קוזי ענק סאונה יבשה, חמאם טורקי, בריכת שחייה ופינות 
מנוחה עם שתייה וכיבוד קל. עיסוי זוגי של שעה וארוחת בוקר מוגשת 

לצימר בבוקר למחרת.
 הטבה לבאי הפסטיבל: 10% הנחה על טיפולי הספא   

zman-halom.co.il לפרטים נוספים: 050-4662642 ובאתר

שמן זית סבא חביב
קיבוץ פרוד

בלב הגליל שוכן בית הבד ומרכז המבקרים של סבא חביב, דור שלישי 
ייצור שמן הזית מאז  זית גלילי איכותי המקיים את מסורת  לייצור שמן 
1913. אתם מוזמנים להנות משמן זית בלדי משובח שהופק באבני רחיים 

וממגוון מוצרים נוספים. חוויה לכל המשפחה! 
 הטבה לבאי הפסטיבל - 10% הנחה על מוצרי החנות | הביקור במרכז 

המבקרים ללא תשלום  
לפרטים נוספים: 04-6991888, 052-8061144

"בר בכרם" - מקום של חברים 
מושב חזון

תפריט מגוון, בר מפנק ובעיקר חברים טובים שבאים לשמוח יחד
באוויר,  כשהאהבה  הכרמים,  בין  פסטיבל  ברוח  המשפחתי.  הכרם  בלב 
נשמח לארח אתכם לחגיגה יוונית אמתית באווירת טברנה צוהלת. להקת 

בוזוקי גרוב תקים אותנו מהכיסאות לצלילי מיטב להיטי הזמר היווני
)ומי יודע אולי גם נשבור צלחות(, מאזטים מיוון ויאללה בלגן...

שעות פתיחה מיוחדות בימי הפסטיבל:
 14:00 מהשעה  החל   27.7 יווני'  'שישי   |  16:00 מהשעה   26.7  חמישי 

ועד כניסת שבת | מוצ"ש
לפרטים המלאים של אירועי ט"ו באב הכנסו לדף הפייסבוק "בר בכרם"

חניה במקום. אלי - 0526068021, ריקי - 050-4772792  

"בריכת יערה" - טיפולי מים
מצפה עמוקה

מים.  לטיפולי  יערה  בריכת  נמצאת  הקסום  בירייה  יער  של   בליבו 
בריכה מיוחדת ומפנקת, בעלת מוניטין של איכות בארץ ובעולם. במתחם
הבריכה הטבול בירק תמצאו בריכות נוי, תנור עצים רומנטי, חדרי הלבשה

מרווחים ומוזיקה מעל ומתחת לפני המים.
טיפולי  לטעימות  מוזמנים  אתם   14:00-11:00 בשעות   27.7 שישי  ביום 

Watsu ו-Water Dance )שיאצו במים( במחיר של 50 ₪ בלבד.
בנוסף, יינתנו טיפולים מלאים בהתאמה אישית בתיאום מראש. בסיום 
ומתוקים  חמה  שתיה  יין,  טעימות  קל:  לכיבוד  מוזמנים  אתם  הטיפול 

ממאפי הבית.
פרטים והזמנות בטל’: 052-2414783, 04-6970069
yaara2221@gmail.com | healing-water.co.il

שורשים / جذورنا )ג'ודור( 
מיזם נשי  - חברתי-תיירותי 

ימים 29.7-2.8 | שעות 15:00-10:00 | כפר עין אל אסד
בכפר עין אל אסד השוכן בלב הגליל בין מטעי זיתים ואל מול נופים קסומים, 
הוקם מרכז תרבותי - חברתי הפועל לקידום מעמד האישה הדרוזית, 
התפתחותה בתחום היזמות העסקית ושילובה בשוק העבודה. המרכז הוקם 
ע"י נשות הכפר ופועל ביוזמתן זו הפעם הראשונה. במרכז יתקיים יריד 
מקומי שבו יהיה ניתן לרכוש ממעשה ידיהן הייחודיות: תכשיטים, רקמה 
מסורתית, סריגה ועוד. כמו כן, ניתן ליהנות מהיכרות עם רוח התרבות 

הדרוזית, סיפורי מורשת ותערוכה ענפה.
במקום יעמדו דוכנים של המאכלים המקומיים עם תוצרת טרייה ברוח גלילית 

וקפה. מתאים לכל המשפחה, מוזמנים באהבה לחוויה דרוזית ייחודית.
קבוצות גדולות מומלץ לקבוע מראש בטל': 
היאם - 052-6717167, הילה 054-4921754
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הפעילויות המיוחדותהפעילויות המיוחדות

בין צלילי הפאנטם
מושב אמירים

ותיקה, תערכו הכירות  בסדנא עם רות סולנג’ קליין, מטפלת הוליסטית 
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 

“שזיפרון”
מפעל משפחתי ובית אריזה | מושב 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".
 שי מיוחד לבאי הפסטיבל שקית שזיפים / משמשים 200 גרם בקניה 

מעל 50 ₪  
לפרטים נוספים: 04-6989175 

בוסתן קונפיטורה ביתית
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 לבאי הפסטיבל: 10% הנחה  

מוזמנים לבקר במרכז המבקרים בתיאום מראש: 052-4548296

רותי דרור - אומנות שימושית
מושב אמירים

על מרפסת האבן, מתחת לגפן, מעבירה רותי דרור סדנאות לבניה בקרטון, 
נבין את הפוטנציאל שנמצא בקרטון  וקבוצות. בסדנה  לזוגות משפחות 
ועמידים.  חזקים  יפים,  פריטים שימושיים,  לבנות ממנו  ונלמד  שמושלך 
כל  אחד יוצא מהסדנא עם פריט שהכין, זוגות ומשפחות מוזמנים לחוויה 
מהנה של עבודה משותפת. הסדנא נמשכת 3 שעות, מתאימה לכל אחד 

ואחת ולא מצריכה ידע או ניסיון קודמים.
 הטבה לבאי הפסטיבל: 10% הנחה  

לפרטים נוספים: רותי דרור 052-2819015

דבי אומנות בזכוכית 
סטודיו וגלריה לזכוכית וויטראז’

מושב אמירים
גלריה וסטודיו להוראת הסודות הקסומים של הזכוכית, בכל הטכניקות
הקיימות: חיתוך, ליטוש, עיבוד, ציור, הלחמה או הדבקה של זכוכית.
העבודה בחומרי הזכוכית מקנה מיומנות מוטורית, פיתוח הדמיון וחוש
היצירתיות, וכמובן גורמת הנאה גדולה, תוך כדי ריפוי בעיסוק. בסטודיו
מתקיימים קורסים לויטראז, סדנאות, חוגים ופעילויות לאירועים באווירה

כפרית נעימה, בקבוצות קטנות, קצב ויחס אישיים. היכרות עם עולם הזכוכית, 
עולם קסום של צבעים, המשלב פעילות שכולה חוויה אומנותית והנאה צרופה, 
מתאימה לכל אחד ואין צורך בידע מוקדם. בסטודיו אפשר להיעזר בספרות 
מקצועית עשירה מאוד בדוגמאות ולרכוש כלי עבודה, זכוכיות וחומרים נלווים.

 הטבה לבאי הפסטיבל: 10% הנחה  

debbiesglass.co.il  |  054-4947691  - דבי  נוספים:  לפרטים 

'פשוט'- תערוכת צילומים, דוד גנון 
מושב עמוקה

לקולנוע, עוסק  גנון, סטודנט  דוד  הצלם 
צלם  ההפקה,  מקצועות  של  בהוראה 
עצמאי. "הצילום עבורי משקף תהליך של 
חיפוש אישי אחר דימוי אותנטי". תערוכת 
צילום  שלבים:  משני  המורכבות  תמונות 
התמונה במצלמה דיגיטלית ויצירת דימוי 
בקובץ דיגיטלי, השלב השני של העבודה 
גרפית  בתוכנה  התמונה  של  עיבוד  הוא 
לעיצוב קבצים, התוכנה מאפשרת להפוך 
משטח  בחירת  ע"י  לציור  התצלום  את 
צילומי  בתערוכה  הציור.  וסגנון  העבודה 
יום,  אוכל וחפצים ישנים מתוך חיי היום 
מפגש עם אנשים וטבע דומם בנוף גלילי. 
ע"ג  במקום  העבודות  את  לרכוש  ניתן 

קנבס או נייר גלריה איכותי.
הביקור בתיאום מראש: 052-7288347

גלריה "תכשיטי עליזה"
"ביוטי קליניק" - קליניקה לטיפולי יופי

מושב כפר שמאי
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.

בנוסף, תוכלו להתפנק בטיפול יופי וספא אישי באווירה ביתית נעימה במכון 
היופי ביוטי-קליניק )יש להזמין תור מראש לסדנאות היצירה ולטיפולים(.
 הטבה מיוחדת לבאי הפסטיבל: שי צנוע מיצירותיה של עליזה, מותנה 

בסכום הרכישה / בהזמנת טיפול יופי וספא משולבים  
פתוח בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש )למעט שבת וחגים(

לפרטים נוספים: 052-3240248

מוזיאון "קיבוץ גלויות"
מושב כפר שמאי

מרכז לתיעוד מורשת העדות הממזג ארבע עדות: תימן, מרוקו, טריפולי 
 4  - ב  סיור  הכולל  חוויתי  לביקור  אורחי הפסטיבל  ורומניה המזמין את 
החדרים שבמוזיאון, הסבר וסיפור על אופן הקמתו של המוזיאון ומאפייניו 
הייחודיים. הסיור נמשך כשעה בסיומו ניתן להצטלם במצלמתכם בבגדים 
את  לנו  שתרשמו  ונשמח  סמלי  תשלום  תמורת  העדות  של  אותנטיים 

רשמיכם בספר האורחים.
10 ₪ לאדם כתרומה למוזיאון  וסמלי לבאי הפסטיבל:   מחיר מיוחד 

תינתן הנחה לקבוצות מעל 25 איש  
לתיאום ביקור מראש: עליזה בלעיש-קרני - 052-324024 )למעט שבת וחגים(

פורטל אור חבילת נופש
מושב אמירים

טלי עוזרי, מכוונת להתפתחות אישית וצמיחה עסקית דרך אבחון בצבעים.
לב העשייה נמצא בחיבור בין אנשים למקומות אירוח בשילוב מיטב המנחים
מן השורה הראשונה באתרי הנופש ו/או בקרבתם. הנופשים משלבים מקום
אירוח ו/או ספא דרך הפורטל או בעזרתנו. מפגשים אישיים להעצמה
והתחדשות לניהול ויצירה, קולינריה, אומנות ובידור. זו ההתמחות שלי.
לזוגות  ואטרקציות  מקומות מומלצים לאירוח, ספא, מפגשי תוכן 

קבוצות ועסקים.
www.havilot-nofesh.co.il 	| לפרטים נוספים: אודי 054-5295558	

דרך העץ 
מצפה עמוקה

העץ.  לדרך  מיוחד  עיצובי  בקו  ומאופיין  מלא  מעץ  המיוצר  גן  ריהוט 
בנגרייה תוכלו למצוא מגוון רחב של ריהוט גינה בעלי תכונות אסתטיות 

עמידות ונוחות.
נדנדה  כיסא  ימי הפסטיבל תתקיים סדנה להרכבה עצמית של  במהלך 

תוצרת דרך העץ. למזמינים במקום יינתן שי.
לפרטים נוספים: 054-2271180



מסעדותיקבים

יקב אדיר )כשר( | פארק תעשיה דלתון
פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות 17:00-09:00 

ביום שישי עד 15:00 בתיאום מראש.
לפרטים והזמנות: 04-6991039 

יקב דלתון )כשר(	| פארק תעשיות דלתון 
פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות 17:00-10:00 

ובימי שישי בשעות 14:00-10:00.
 במהלך ימי הפסטיבל יתקיימו סיורים וטעימות יין 

בעלות של 20 ₪ לאדם, בתיאום מראש  
לפרטים והזמנות: 04-9527107

merkaz@dalton-winery.com

יקב רימון )כשר(	|	פארק תעשיות דלתון 
פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות 17:00-09:00

ביום שישי עד 14:00.
 לבאי הפסטיבל: 10% הנחה על היינות  

לפרטים והזמנות: 04-6822325

יקב בן זמרה )כשר(	|	מושב כרם בן זמרה 
פתוח בימי הפסטיבל בין השעות 17:00-10:00. 

לפרטים והזמנות: 050-5641305

יקב מילס	|	מושב כרם בן זימרה 
פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות: 17:00-10:30

)כולל שבת(.
לפרטים והזמנות: עמליה 052-6481807, 04-6980623

יקב מיטב	)כשר(	|	מושב כרם בן זמרה 
פתוח בימי הפסטיבל בתאום טלפוני מראש.

 הטבה לבאי הפסטיבל: 30% הנחה  

לפרטים והזמנות: 052-6330992

יקב ברעם	| קיבוץ ברעם
פתוח בכל ימי הפסטיבל החל משעה 15:00 

ימי שישי ושבת בתאום מראש. 
לפרטים: רמי 052-8313208 | רפי 052-8313840

יקב דרור )כשר( | מושב כפר שמאי 
פתוח בכל ימי הפסטיבל בתיאום מראש בין השעות 

18:00-11:00, יום שישי בין השעות 16:00-10:00.
זהבה דרור, ייננית: 054-2120032, 04-6989685

יקב נחל עמוד	| מושב כפר שמאי
פתוח בכל ימי הפסטיבל בין שעות 20:00-08:00

וביום שישי עד 16:00.
ניתן לבקר גם בשעות הלילה בתיאום מראש בלבד.
 הטבה לבאי הפסטיבל: 10% הנחה על היינות  

לפרטים והזמנות: 050-4638004 

יקב הרי הגליל	| קיבוץ יראון
פתוח בימי הפסטיבל בין השעות 17:00-09:00 וביום 

שישי עד 16:00. מומלץ לתאם הגעה מראש.
לפרטים והזמנות: 04-6868748

יקב כרמי נטופה )כשר( |	מצפה נטופה
 תינתן 15% הנחה ברכישת יינות לחוגגי הפסטיבל  

יש לתאם הגעה לחדר היין מראש ב: 04-6786454
www.netofa.com	:או באתר

יקב לוריא )כשר(	|	מושב ספסופה 
מרכז המבקרים בכרם פתוח בימי הפסטיבל בין השעות 

17:00-10:00 ובשישי בשעות 17:00-10:00. 
בתאום טלפוני מראש: עומר, 052-7967570

גידי, 052-5254570

N E T O F A
Estate Winery  Basse Galilee

מסעדת ‘בין כרמים’ )כשר מהדרין( | מלון אמירי הגליל
המסעדה פתוחה בכל ימי הפסטיבל מומלץ להזמין מקומות מראש 

בטלפון: 04-6989815
 www.amirey-hagalil.com :פרטים נוספים באתר

 שי לבאי הפסטיבל: כוס יין הבית בהזמנת ארוחת ערב  

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

לפרטים והזמנות: 050-6380359

מאדאם אלקלעי בית קפה | מושב כרם בן זמרה 
במהלך חודש אוגוסט בית הקפה פתוח בימי ה'-ו'-ש' בשעות 17:00-09:30.

 הטבה לבאי הפסטיבל: 5% הנחה על התפריט  

לפרטים והזמנות: מוטקה 050-7221360 

מסעדת ארגמן | מצפה עמוקה 
 10% הנחה לבאי הפסטיבל  

להזמנת מקומות בטל': 052-8540193, 04-6827825

שרונה )כשר למהדרין( | מושב ספסופה 
הקונדיטוריה פתוחה בימים א-ה 14:00-08:30 וביום ו’ עד השעה 14:30. 

ארוחות בוקר מוגשות בכל יום החל מהשעה 9:30, או בתיאום מראש.
 הטבה לבאי הפסטיבל: קינוח על חשבון הבית בהזמנת 

ארוחת בוקר זוגית 
לפרטים והזמנות: 050-8427109.

בית 77 | מושב אמירים
הבית פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות 19:00-8:30.

 שי לבאי הפסטיבל: חומוס / לבנה תוצרת בית בקנייה מעל 150 ₪  

לפרטים והזמנות: 052-5813626, 04-6980984

מסעדת נלצ’יק | כפר ריחאניה
מסעדה צ’רקסית הפתוחה בימים שני-שבת בין השעות 12:00 עד 20:30. 

רצוי לתאם מראש.
 שי לבאי הפסטיבל: קינוח שני )כנאפה( על חשבון הבית  

לפרטים והזמנות: 04-6990548, 050-6591795

מסעדת אלעין | כפר עין אל אסד 
המסעדה פתוחה בכל ימי הפסטיבל בתאום מראש. 

 שי לבאי הפסטיבל: 10% הנחה על כל מנות התפריט  

לפרטים והזמנות: 050-7251849, 04-6987143

עין כמונים | משק בין כרמיאל לראש פינה 
המסעדה פתוחה בכל ימי הפסטיבל. 

 שי לבאי הפסטיבל: קינוח אחד לשולחן בהזמנת ארוחת בוקר   

לפרטים והזמנות: 04-6989680



הטיולים המיוחדיםהטיולים המיוחדים

"טוסקנה גלילית" - טיול סיפור בכרם וביקב
מדריך: רוני אוחיון

ונסיעה בשבילים  והיין במסלולי הליכה  טיולים מיוחדים לחובבי הטבע 
ובכבישים המתפתלים בנופי "טוסקנה הגלילית" של הרי הגליל העליון.  
נעמיק אחרי סיפור היין המדהים של יקבי הבוטיק בגליל, נתבשם מאויר 
הפסגות הצלול ונתקרר בבריכות מים שבאזור שמורת נחל עמוד שבגליל 
נחבאים,  בכרמים  נבקר  הייחודי,  "בטרואר"  רגלית  הליכה  נשלב  העליון. 
נפגוש את האנשים שמטפלים בכרם כל השנה, נטעם יינות מגוונים ונלמד 
על הזנים של הגפנים בכרם, נבקר ונסייר ביקבים וכמובן נאכל מטעמים 

כפריים מהגליל. 
 מחיר לאדם 225 ₪ וכולל: הסעה במיניבוס, ארוחת בוקר עם יין במרכז 
המבקרים של היקב, טיול רגלי מודרך, סיור בכרמים עם טעימות יין וכיבוד, 

ביקור וסיור ביקב הכולל טעימות יין משובח וארוחת צהריים גלילית  
הטיולים יתקיימו בכל ימי הפסטיבל, מותנה ברישום מראש ומינימום 12 
משתתפים לכל טיול • נפגשים בשעה 09:00 בתחנת הדלק בקיבוץ יסעור.

לפרטים והרשמה: רוני, 052-5524178

שביל האומנים באמירים
סיורים עצמאיים יתקיימו בכל ימי הפסטיבל | 11:00

אמירים, הכפר הצמחוני-טבעוני השוכן בגליל העליון, בלב החורש הטבעי
מזמין אתכם להצטרף לסיורים בשביל האומנים שבישוב. נתחיל בחגיגה
לעיניים אצל דבי, היוצרת אומנות בזכוכית, חוויה של אור וצבע. משם,
רותי הבונה רהיטים דרך השביל הנסתר אל סוכת הגפנים, נפגוש את 
מקרטון ממוחזר, נמשיך לדרך גן הפסלים למעלה האלונים ובלב החורש
נפגוש את אושרה, הקולעת סלים ביורט ומרצדות ינשופים - מקום של
השראה ויצירה במגוון חומרים. משם חזרה למרכז הכפר: נבקר במרכז אור - 
גלריות האומנות וההעשרה של הלן וטלי, ונקנח בקפה ועוגה בחצר הירוקה 

והנעימה של לחם בית 77 בית קפה ומאפייה.
הסיור ללא תשלום! • נקודת המפגש הראשונה אצל דבי

amirim-home.co.il :לפרטים נוספים: דבי - 054-4947691, ובאתר

“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 
גוש חלב  נרד לכיוון נחל  שבעברו היה כפר תלמודי בימי בית שני, שם 
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.
 מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל - מסלול של שעה 450 ₪ 

מסלול של שעתיים 650 ₪ לג’יפ 7 מקומות  
הטיול יתקיים בכל ימי הפסטיבל בתאום מראש בטל’: 052-3114081 
מותנה במספר המשתתפים. חברת “אל גליל” מוציאה סיורים לספארי 
לילה, טיולים רומנטיים לזוגות ועוד מגוון רחב של מסלולים להכרת 

ארץ הגליל והגולן.                          
פרטים נוספים והזמנות: עמי - 052-3114081 )עסק שומר שבת(

ארץ הגליל
טיולי ג’יפים בין כרמי היין המלבלבים

מדריך: יורם זרחי 
בין הכרמים  ונצא לטיול  נחל את הטיול באחד מהיקבים ברמת דלתון 
הסברים  חווייתית,  נסיעה  יכלול  הטיול  יוחנן.  הר  במורדות  המלבלבים 
נחלים,  צמחיית  עלווה,  בעין  נובע  מעיין  הצפון,  גבול  על  נוף  ותצפיות 
אפשרות להליכה רגלית קצרצרה במהלך הטיול והפסקת אבטיח קר ליד 

המעיין.
 מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל: 600 ש”ח לג’יפ )7 או 8 מקומות(  

משך הטיול: כשעה וחצי )ניתן להאריך את הטיול בתוספת של 200 ש”ח 
לכל שעה נוספת( • הטיול יתקיים בכל ימי הפסטיבל בתאום מראש.

לפרטים נוספים: 04-6980434, 050-5316140 

ג’יפים בין הכרמים - “ג’י-פי-גץ”
מדריך: אורי גץ

הטיול מתחיל בשמורת בן זימרה הנמצאת בסמוך למושב כרם בן זמרה. 
בטיול נבחין בין כרם ענבי-מאכל לכרם ענבי יין. נמשיך למעיין עין עלווה 
הכנסת מהמאה  בית  נבקר בשרידי  חלב, שם  גוש  נחל  בואכה  היפהפה 
השנייה. בטיול משולבים הסברים במגוון נושאים כגון: טבע, התיישבות, 

גיאולוגיה, שכנות טובה עם בני הכפרים סביבנו ועוד.
 מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל: 700 ₪ לג’יפ )7 מקומות(, 600 ₪ לג’יפ 

)5 מקומות(  
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.

 מחיר מיוחד לבאי הפסטיבל: 30% הנחה  

שעות הפתיחה בימי הפסטיבל: 21:00-08:00 וביום ו’ עד שעה 17:00 • 
טיולים אל תוך הלילה יתאפשרו בתיאום מראש.
לפרטים והזמנות: 050-4527115, 050-4664166 
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הזכות לשינויים שמורה למארגנים / טל"ח 

מנהלת הפסטיבל: צביה פרץ, מח' תרבות ואירועים 
מזכירת הפסטיבל: יהודית פרץ • הפקה: עדן אירועים והפקות
יח"צ: חיים אזולאי • עיצוב: מיכל וגאלה • פייסבוק: אלעד מנטל

  2beav.co.ilלמידע נוסף ואפשרויות לינה באתר הפסטיבל  

 27.7
בלילה שבין 
חמישי לשישי

מופע זריחה
רותם כהן

04:00 לפנות בוקר | אמפי ליבנים

כנס חבורות זמר ומקהלות
 20:30 | בית העם באמירים

צלילים וטעמים בשניים
19:00 | מסעדת 'בין כרמים', מלון אמירי הגליל

29.7
ראשון

ELECTRIC BLUE
21:00 | 'מצפה כנרת', אמירים   

30.7
שני

עידן עמדי
מארח את חנן בן ארי

21:00 | עין הוזים

31.7
שלישי

שלמה ארצי
21:00 | עין הוזים

2.8
חמישי

אירוע נעילת הפסטיבל

יריד יוצרים ואומנים    
10:00 | רחבת בית העם, אמירים

27.7
שישי

יריד איכרים             
16:00 | מושב כרם בן זימרה

1.8
רביעי

חגיגת פולקלור צ'רקסית             
20:00 | ריחנייה       

1.8
רביעי

כניסה 

חופשית!

כניסה 

חופשית!

כניסה 

חופשית!

כניסה 

חופשית!

כניסה 

חופשית!


