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אמנות, מוסיקה ותיאטרון
בגליל המערבי 2020

לרגל חגיגות 9 שנים לזמן גליל מערבי
עמותה לקידום התיירות 

זמן גליל מערבי פותחת את הקיץ בחודש שכולו 
מוקדש לאמנות, מוסיקה ותיאטרון ברחבי 
הגליל המערבי. אירועים לקטנים ולגדולים. 

לכל האירועים ניתן להירשם דרך האתר 
westgalil.org.il תחת לוח האירועים ו/או לקבלת 

פרטים נוספים התקשרו 04-6015533
שימו לב: כל האירועים דורשים הרשמה מראש.

מספר המקומות מוגבל עקב ההגבלות בתקופה זו.

אירועי החודש:
 יום חמישי 2.7 

 19:30-22:30   יומולדת עם קרקס 
ומעשנת במסעדת לה פמפה 

ארוחת בשרים ארגנטינאית מלווה במופע קרקס 
מסעדת לה פמפה, מצפה הילה

 יום שישי 3.7 
 11:00-12:30   “ארמון הבדולח”  

פתיחה מחודשת של התערוכה “ארמון הבדולח”
מרכז מידע JNF ארה”ב, עכו העתיקה 

  12:30-15:00   “ביוגרפיה מהבטן” 
 פתיחת תערוכת יחיד של האמנית עדנה פיורקו

גלרייה אמנות נשית “ארט 192”, עכו העתיקה
 שבת 4.7 

 10:00-12:00   קונצרטיול מהאגדות 
קונצרטיול בטבע שסביב מצפה מתת בליווי 

חלילנית צד מוכשרת עם מורת הדרך כרמית ארבל
 יום שלישי 7.7

 10:00-12:00   קורס קליעה מסורתית עם 
רוקמות התחרה  כוכאב קאדי מלמדת את רזי 

הקליעה בחוטי ניילון
בניין עמותת רוקמות התחרה, חורפיש

יום חמישי 9.7
 17:00   אל סודות הנגרות המסורתית 
ביקור בסדנת מלאכת עץ, טיול ביער אבירים 

וטעימת גבינות עיזים עם מורה הדרך דור פינטל
 יום שישי 10.7 

 10:00-15:30   ברזל, פלדה וכלי עבודה 
יובל תלם במפגש עם אורי חופי, אבי חרשי 

הברזל בארץ יובל תלם חרש ברזל, מצפה מתת
 10:00-14:00   על אומנות, יצירה ותרבות 
מקומית  טיול של אומנות ויצירה לכל המשפחה 

בכפר יאסיף ובכליל עם מורה הדרך יותם דהאן
 ראשון 12.7

 18:00-20:30   סיור ערב בניחוח צרפתי 
בעכו העתיקה  חזרה בזמן לתקופתו של 

נפוליאון בסיור מרתק בביצורי עכו המזרחיים
עם המשמרת והארכיאולוגית שלי-אן פלג

 יום חמישי 16.7
 9:00-12:30   הארמונות הנסתרים של 

עכו  סיור בארמונות הנסתרים של עכו העתיקה 
בעקבות אמנות ציורי התקרות 

עם המשמרת והארכיאולוגית שלי-אן פלג

 18:00-21:00   אבן נייר ומכחול - סיור 
ערב של אמנות  מסע בין קיבוץ געתון ליחיעם 

להיכרות עם האמנות של שמואל כץ ז”ל ודלית 
בן שלום עם מורת הדרך איילת בר מאיר

 17:00-20:00   ערב של טבע, מוסיקה 
ויצירה נשית  טיול לעת ערב בליווי מוזיקלי 

ומפגש מסביב למדורה – לנשים בלבד 
עם מורת הדרך כרמית ארבל

 19:00-22:00   סיפורים עכואיים וארוחה 
מהים  ערב של סיפורים ואוכל משובח עם מורה 

הדרך עבדו מטה מסעדת פלוקה, עכו העתיקה
  20:00   כיצד לחלום מחול? 

מפגש מרקיד עם הרקדנית אירנה צאבל 
בתיאטרון זיקית תיאטרון זיקית, תפן

 יום שישי 17.7
 11:00   “בראשית בין שחור ללבן” 

פתיחת תערוכת ציורים של האמנית ליאורה 
קוריס יקב יפתחאל, אלון הגליל

 17:00-20:30   פנינות טבע מדהימות, 
אומנות ושקיעה רומנטית  פעילות אמנותית 

לכל המשפחה ב”סוד הפלא הקיבוצי” בכפר 
מסריק וטיול לעת שקיעה בנחל נעמן עם מורה 

הדרך נעמן מזור

 10:00-18:00   שבת גלריות פתוחות 
ברחבי הגליל המערבי - הכניסה חופשית 

 10:30-12:30   בין הדפסים בוטניים 
לייצור נייר  שיחה מרתקת עם אמן הנייר יזהר 

נוימן סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל
 11:00   “ביוגרפיה מהבטן”  שיח אמן עם 
עדנה פיורקו על תערוכת היחיד האישית שלה 

גלריית ארט 192, עכו העתיקה
 11:00, 14:00   גלריה פתוחה עם חרש 

הברזל יובל תלם  מפגש על נפחות סביב האש 
הבוערת והסדן יובל תלם חרש ברזל, מצפה מתת
  AV 11:30, 17:00   שיח עיצוב בסטודיו 

שיחה על עיצוב מוצרי נוי יוקרתיים מקוריאן 
מחודש סטודיו AV, קיבוץ רגבה

 12:00   ״יומני מסע בזמן״  בשמים טבעיים 
ותערוכת ציורים של האומנית האוטיסטית תמיה 

סנדר אילה מוריאל בשמים, כליל
 13:00-15:00   מטבעות ישראליים בראי 

ההיסטוריה  היכרות עם עולמם המופלא של 
המטבעות גלריית משמעות, עכו העתיקה
 14:00, 16:00   על אומנות הברזל 

הדגמה של תהליך היצירה בברזל עם וליד חורי
וליד חורי – חרש ברזל, פסוטה

 15:00   שיחה על יצירה ואומנות 
בתיה ואלון, זוג ביצירה ובחיים, בשיחה על יצירה 

בזכוכית ובחמר בראי ההיסטוריה המקומית
סטודיו ג’רה, כליל 

 17:00-19:00   הקסם של עולם הפסיפס 
דלית בן שלום, אמנית מוזאיקה ופיסול בשיחה על 

עולם הפסיפס והמגוון שהוא פותח בפנינו
דלית בן שלום – סטודיו למוזאיקה, קיבוץ יחיעם

שבת 18.7 
 10:30-14:00   קונצרטיול בפקיעין 

סיור ייחודי בסמטאות פקיעין וקונצרט מהפנט 
בכנסייה עם מורה הדרך אמנון גופר

 מוצ”ש 18.7 
 20:30-22:00   ‘’ביירות, בודפשט, תל 
אביב’’  הצמד ‘’שוקי ודורית’’ מארח את ביתם 
הזמרת תמר שאוקי למופע מוזיקלי חובק עולם

קפה רושקה, מצפה מתת
 יום רביעי 22.7

 10:00-14:30   סדנאות הדפס בוטני  
סדנאות של הדפס בוטני בנייר ובבד

סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל
 יום חמישי 23.7

 10:00-14:30   סדנאות הדפס בוטני 
סדנאות של הדפס בוטני בנייר ובבד

סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל
 Flamenco mio    20:00 

מפגש קצבי עם רקדנית הפלמנקו בת אל פדידה 
בתיאטרון זיקית תיאטרון זיקית, תפן

 יום שישי 24.7
 10:00-14:00   על אומנות, יצירה ותרבות 
מקומית  טיול של אומנות ויצירה לכל המשפחה 

בכפר יאסיף ובכליל עם מורה הדרך יותם דהאן
 10:00-12:00   פסיפס, עץ וגבינות עזים 

שיחה עם אומנית הפסיפס והעץ אורלי שוורץ לצד 
ארוחת גבינות עזים שירת רועים, קיבוץ לטם

 10:30-13:00   אומנים ובעלי מלאכה 
בעכו העתיקה  סיור בסמטאות הפחות  

מוכרות של העיר שמגלות עכו אחרת ובלתי 
שגרתית עם מורה הדרך עמרי אבידר

 17:00-20:00   סדנת זכוכית לזוגות  
סדנה זוגית רומנטית עם אמן הזכוכית דני קלדרון 

קלדרון, קיבוץ חניתה
 שבת 25.7

 10:00-12:00   קונצרטיול מהאגדות  
קונצרטיול חוויתי בטבע שסביב מצפה מתת 
בליווי חלילנית עם מורת הדרך כרמית ארבל

 11:00-12:30   סדנת זכוכית למשפחות  
סדנת זכוכית חווייתית לכל המשפחה עם האמן 

דני קלדרון קלדרון, קיבוץ חניתה
 יום חמישי 30.7

 20:00   ללא מילים  מפגש ללא מילים עם 
הפנטומימאית אנה ולאסוב בתיאטרון זיקית

תיאטרון זיקית, תפן
יום שישי 31.7

 9:00-13:00   בראנץ’ בריוש מפנק 
ב“סוד הפלא הקיבוצי”  בריוש ו”סוד הפלא 

הקיבוצי” פותחים במסורת מפנקת
“סוד הפלא הקיבוצי”, קיבוץ כפר מסריק



 
 יום שישי 3.7 

 11:00-15:00   האמנות נפתחת בעכו 
העתיקה  אתם מוזמנים להגיע לעכו העתיקה 

לרגל פתיחת שתי תערוכות של אמנים מקומיים. 
 11:00-12:30   > 
 “ארמון הבדולח” 

מוזמנים לפתיחה מחודשת של התערוכה “ארמון 
הבדולח”, המשלבת יצירות של חמישה אמנים 

מרחבי הגליל מחומרים שונים: זכוכית, ברזל, 
מוזאיקה, קרמיקה ועיצוב בחומרים ממוחזרים. 

התערוכה מתחקה אחר דפוסים מיתיים ואגדתיים 
ומציגה את הפרשנות האישית של כל אמן ואמנית 
לנושא. הפתיחה בנוכחות האמנים והאוצרת אסיה 

דובלין, ובליווי מוזיקלי של הרכב מקומי. 
הכניסה חופשית. טלפון לבירורים: 04-6015533 או 
דרך האתר בלוח האירועים  westgalil.org.il, מרכז 

מידע JNF ארה”ב, רח’ סאלאח א-דין, עכו העתיקה
 12:30-15:00   > 

 “ביוגרפיה מהבטן” 
גלריית “ארט 192” פותחת תערוכה יוצאת דופן של 
האמנית עדנה פיורקו, אחת מן החברות השותפות 

בגלריה. “ביוגרפיה מהבטן” היא תערוכה אישית 
שמספקת הצצה אל תוך נפשה של האמנית 

ומזמינה את הצופים להצטרף אליה למסעה הפרטי 
של התבוננות עצמית בו ימצאו גם את עצמם. 

הכניסה חופשית. טלפון לבירורים: 04-8283955 או 
westgalil.org.il  דרך האתר בלוח האירועים

גלריית ארט 192, עכו העתיקה

 
 יום חמישי 2.7 

 19:30-22:30   יומולדת עם קרקס ומעשנת 
במסעדת לה פמפה 

לה פמפה חוגגת יומולדת טעים במיוחד בארוחת 
בשרים ארגנטינאית מלווה במופע חוויתי ומפתיע 

של אמן הקרקס רן מורנו. בואו לטעום בשרים 
איכותיים הישר מהקרש וליהנות ממופע של אש 

ואורות אל מול השקיעה הגלילית המרהיבה.
מחיר: 209 ₪ לסועד. טלפון לבירורים: 052-2951177 

 westgalil.org.il  או דרך האתר בלוח האירועים
מסעדת לה פמפה, מצפה הילה

 
 יום חמישי 16.7 

 17:00-20:00   טבע, מוסיקה ויצירה נשית 
עם כרמית ארבל

נשים יקרות, השאירו את בני הזוג והילדים בבית 
והצטרפו לערב נשי בליווי מוסיקלי של חלילנית צד 

מוכשרת במיוחד. הערב יכלול טיול בנוף המיוחד 
המקיף את מצפה מתת ומפגש מסביב למדורה עם 
מלי מסטודיו אננדה המקומי, שדרך עבודותיה תיקח 

אותנו למסע מסוג אחר של יצירה וחיבור נשי. 
מחיר: 110 ₪ למשתתפת. טלפון לבירורים:

050-4400980, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, נפגש בכניסה למצפה מתת

 
 שבת 4.7 

 10:00-12:00   קונצרטיול מהאגדות עם 
כרמית ארבל

מורת הדרך כרמית ארבל מזמינה אתכם 
לקונצרטיול חוויתי בטבע – טיול במסלול סודי 

ברחבי יער גלילי קסום אשר ילווה בנגינתה 
המופלאה של חלילנית צד מוכשרת במיוחד. 
מחיר: 200 ₪ למשפחה עד 5 אנשים. טלפון 
לבירורים: 050-4400980 או דרך האתר בלוח

האירועים westgalil.org.il, מצפה מתת

 
 יום שישי 10.7 

 10:00-15:30   ברזל, פלדה וכלי עבודה 
אורי חופי, אבי חרשי הברזל בארץ, מגיע לגלריה של 

חרש הברזל יובל תלם כדי לחלוק עמנו את הידע 
העשיר שלו ולהדגים לנו כיצד מיוצרים כלי העבודה. 

נפחים צעירים ובוגרים, אתם מוזמנים ליום שכולו 
לימוד אודות ברזל, פלדות, חיסום, הרפיה ותהליכים 

נוספים ביצירת כלי עבודה ייעודיים לנפחות.
מחיר: 260 ₪ למשתתף. טלפון לבירורים: 

054-4371414/5, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, יובל תלם חרש ברזל, מצפה מתת

 
 יום שישי 10.7 

 10:00-14:00   על אומנות, יצירה ותרבות 
מקומית - טיול עם יותם דהאן  

טיול של אומנות ויצירה לכל המשפחה עם יותם 
דהאן. יחד נסייר בכפר יאסיף ונכיר את סיפורו של 

הכפר דרך ביקור באתרים מרתקים, פגישה עם 
אומנים מקומיים וטעימה מהמאפים המסורתיים. 
משם נמשיך לישוב הכפרי כליל, נשמע על החיים 
בקהילה אלטרנטיבית בגליל ונבקר בגלריית ג’רה, 

סטודיו מקומי ליצירה בזכוכית וקרמיקה.
מחיר: 85 ₪ למשתתף. טלפון לבירורים:

050-9235674, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, כפר יאסיף וכליל

 

 יום שלישי 7.7 
 10:00-12:00   קורס קליעה מסורתית עם 

רוקמות התחרה 
בואו ללמוד את רזי הקליעה בחוטי ניילון, מידיה 

המוכשרות של האומנית כוכאב קאדי, אמנית מנוסה 
בעבודות יד דרוזיות מסורתיות ואחת מחברות המיזם 

“רוקמות התחרה” הפועל בכפר חורפיש.
מחיר: 250 ₪ למשתתף עבור 10 מפגשים כולל 
חומרים. טלפון לבירורים: 054-7726414 או דרך 

westgalil.org.il האתר בלוח האירועים
בניין עמותת רוקמות התחרה, חורפיש

 

 יום חמישי 9.7 
 17:00   אל סודות הנגרות המסורתית - 

מפגש בהובלת דור פינטל 
לעת ערב, על ההר הצופה לים, מורה הדרך דור 

פינטל מזמין אתכם למסע אל סודות הנגרות 
המסורתית. הצטרפו לביקור בסדנת מלאכת העץ 

של האמן תם אטיאס, שיערוך הדגמה מרתקת 
של פיסול בעץ מקומי בכלים ידניים, ולאחריו טיול 

קצר ביער אבירים שיסתיים בטעימת גבינות עיזים 
מקומיות משובחות. 

מחיר: 80 ₪ למשתתף. טלפון לבירורים:
054-2440318, או דרך האתר בלוח האירועים 

westgalil.org.il, מצפה אבירים

 westgalil.org.il

 
 יום ראשון 12.7 

 18:00-20:30   עכו בניחוח צרפתי - סיור 
ערב עם שלי-אן פלג

המשמרת והארכיאולוגית שלי-אן פלג לוקחת 
אתכם לערב שכולו ניחוח צרפתי בעכו העתיקה. 

בשעה הקסומה שבן הערביים נחזור בזמן 
לתקופתו של נפוליאון בסיור מרתק בביצורי 

עכו המזרחיים.  מחיר: 90 ₪ למשתתף. טלפון 
לבירורים: 052-24284379, או דרך האתר בלוח 
האירועים westgalil.org.il, נפגש במלון ערבסק 

בעכו העתיקה

 
 יום חמישי 16.7 

 9:00-12:30   הארמונות הנסתרים של עכו 
העתיקה עם שלי-אן פלג 

הצטרפו לארכיאולוגית והמשמרת שלי-אן פלג 
בסיור בעכו העתיקה בעקבות אמנות ציורי 

התקרות. הצטרפו לטיול בארמונות המפוארים 
שחבויים בסמטאותיה של עכו ולהצצה על כמה מן 
התקרות המרהיבות המעטרות אותם. מחיר: 70 ₪ 
למשתתף. טלפון לבירורים: 052-24284379, או דרך 
האתר בלוח האירועים westgalil.org.il, נפגש בחניון 

המגדלור, עכו העתיקה

 
 יום חמישי 16.7 

 18:00-21:00   אבן, נייר ומכחול - סיור ערב 
של אומנות עם איילת בר מאיר 

מוזמנים לסיור ערב של טבע ואומנות עם מורת 
הדרך איילת בר מאיר. יחד נצא למסע בין קיבוץ 
געתון ליחיעם, במהלכו נפגוש ביצירותיהם של 
שני אומנים מרתקים - הצייר, המאייר והמתעד 
הלאומי, שמואל כץ ז”ל ודלית בן שלום, אומנית 

מוזאיקה ופסלת בברזל ובטון. מחיר: 80 ₪ 
למשתתף. טלפון לבירורים: 054-6378901, או 

דרך האתר בלוח האירועים westgalil.org.il, נפגש 
בכניסה לקיבוץ געתון



 
 יום חמישי 16.7 

 19:00-22:00   סיפורים עכואיים וארוחה 
מהים במסעדת פלוקה 

פלוקה, מסעדת שף בעכו העתיקה, מארחת אתכם 
לערב של סיפורים עכואים עם מורה הדרך עבדו 

מטה לצד ארוחה עם כל הטוב מהים. 
מחיר: 190 ₪ לאדם. טלפון לבירורים:

050-8919370 ,04-981118, או דרך האתר בלוח 
האירועים westgalil.org.il, מסעדת פלוקה, עכו 

העתיקה

 
 יום חמישי 16.7 

 20:00   כיצד לחלום מחול? תיאטרון זיקית 
מארח את אירנה צאבל 

עבור אירנה הכיף התנועתי מחבר בין המחול 
והאפשרות לחלום. השילוב בין שני העולמות 

אפשר לה לחזור לבמה ולעצמה כרקדנית. אירנה 
תציג את עצמה ודרכה כרקדנית בינלאומית, 

הבחירות שעשתה והשילוב של קריירה ומשפחה. 
המפגש יכלול גם הדגמות והפעלות והמשתתפים 

יוכלו לשתף בחלום או רצון, וביחד יהפכו אותם 
לקטעי ריקוד. מחיר: 50 ₪ לאדם. טלפון לבירורים: 

04-9872111, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, תיאטרון זיקית, תפן

 
 יום שישי 17.7 

 11:00   “בראשית בין שחור ללבן” - פתיחת 
תערוכה ביקב יפתחאל

יקב יפתחאל שבאלון הגליל מארח את תערוכת 
הציורים “בראשית בין שחור ללבן” של האמנית 

הרב תחומית ליאורה קוריס. בואו ליהנות 
מהשילוב המענג של יין ואמנות בפתיחה החגיגית 

של התערוכה, אשר תכלול דברים מפיה של 
האמנית וסיור ביקב. מחיר: הכניסה ללא עלות. 

טלפון לבירורים: 073-3943305, או דרך האתר בלוח 
האירועים westgalil.org.il, יקב יפתחאל, אלון הגליל

 

 יום שישי 17.7 
 17:00-20:30   פנינות טבע מדהימות, 

אומנות ושקיעה רומנטית
מוזמנים לפעילות ערב לכל המשפחה ב”סוד 

הפלא הקיבוצי” בקיבוץ כפר מסריק ולאחריה 
טיול ערב קסום בנחל נעמן עם מורה הדרך נעמן 

מזור. הצטרפו אלינו למסע נוסטלגי בזמן לימי 
לידתה של המדינה, במהלכו נשזור עבר והווה 

ונחווה את ימי ראשית הקיבוץ.
מחיר: 80 ₪ למבוגר, 60 ₪ לילד. טלפון לבירורים: 

052-5557271, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, נפגש במרכז המבקרים של

קיבוץ כפר מסריק

 

 שבת 18.7 
 10:30-14:00   קונצרטיול בפקיעין עם 

מורה הדרך אמנון גופר 
מורה הדרך אמנון גופר מזמין אתכם להצטרף 

לסיור ייחודי בסמטאות הכפר פקיעין שכולו שיר 
הלל ליופיו של הגליל. אל תחמיצו את המפגש 

המרתק עם אנשי הכפר, המטעמים המסורתיים 
ושירת האקאפלה המהפנטת של הזמרת אלה 

מדינה באחת מכנסיות הכפר.
 עלות: 100 ש”ח למשתתף. טלפון לבירורים:

054-654-9191, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, המרפסת של דבש אל-נור, פקיעין

 

 

 שבת 18.7 
 10:00-18:00   שבת גלריות פתוחות 

 ברחבי הגליל המערבי  
 שבת שמוקדשת כולה לחוויות אמנותיות 

מרגשות ברחבי הגליל המערבי. לאורך 
כל היום אמני האזור יפתחו בפניכם את 

הגלריות שלהם ויקיימו מפגשים עם הקהל 
ואתם מוזמנים לשמוע, לראות ולהתנסות 

במגוון של טכניקות וחומרים. 
 הכניסה חופשית

 <   10:30-12:30   בין הדפסים בוטניים 
לייצור נייר 

חסי נוה, אמנית ויוצרת בטקסטיל, פותחת בפניכם 
את הסטודיו שלה בבוסתן הגליל ומזמינה אתכם 

לשיחה מרתקת עם אמן הנייר יזהר נוימן. יזהר 
יספר לנו על תהליכי ייצור נייר ידני ויערוך הדגמה 
של ייצור נייר מקליפות עץ התות. לאחר מכן, חסי 
תספר על תהליך היצירה של הדפס בוטני וצביעה 

טבעית ותדגים הכנת הדפס. 
הגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב בין השעות: 

10:00-18:00 טלפון לבירורים: 054-4770015
סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

 <   11:00   “ביוגרפיה מהבטן” 
גלריית ארט 192 פותחת תערוכה יוצאת דופן של 

האמנית עדנה פיורקו, אחת מן החברות השותפות 
בגלריה. תערוכה אישית שמספקת הצצה אל תוך 
נפשה של האמנית ומזמינה את הצופים להצטרף 

אליה למסעה הפרטי של התבוננות עצמית, בו 
ימצאו גם עצמם. 

הגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב בין השעות: 
10:00-17:00 טלפון לבירורים: 04-8283955

גלריית ארט 192, עכו העתיקה 

 <   11:00, 14:00   סדנה פתוחה עם חרש 
הברזל יובל תלם 

חרש הברזל יובל תלם יפתח את הגלריה לקהל 
הרחב, למתעניינים בתחום הנפחות ולמטיילים 

הסקרנים. יובל יפגוש אתכם בגלריה בה הוא 
עובד ויחשוף בפניכם את רזי הנפחות סביב האש 

הבוערת והסדן, יספר על היצירות עליהן הוא עובד 
ועל החיים והיצירה בגליל. 

הגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב בין השעות: 
10:00-16:00 טלפון לבירורים: 054-4371414/5

יובל תלם חרש ברזל, מצפה מתת

 AV 11:30, 17:00   שיח עיצוב בסטודיו   > 
סטודיו AV מציג יודאיקה מודרנית, מוצרי נוי 

יוקרתיים לבית וריהוט, העשויים בעיקר מקוריאן 
מחודש. הצטרפו אלינו למפגש מרתק עם אביטל 

קרנר רוטנברג, הבעלים והמעצבת, שתספר על 
דרכה העיצובית, חזונה הייחודי והסטודיו הירוק 

שהקימה בנופי ילדותה.  
הסטודיו יהיה פתוח לקהל הרחב בין השעות: 

10:00-17:00 טלפון לבירורים: 054-6517977
סטודיו AV, קיבוץ רגבה

 <   12:00   ״יומני מסע בזמן״ 
הסטודיו של הבשמית אילה מוריאל בכליל מציג 

עבודות אקריליק חדשות של הציירת תמיה סנדר. 
התערוכה תהיה בדגש על צבע וקומפוזיציה 

ותחשוף את יומני-הציור של האמנית. במהלך היום 
תוכלו גם להשתתף בטקס קטורת ותה עם אילה 

מוריאל, בעלת הסטודיו.   
הסטודיו יהיה פתוח לקהל הרחב בין השעות: 

12:00-16:00 טלפון לבירורים: 050-4378866
אילה מוריאל בשמים, כליל

 <   13:00-15:00   מטבעות ישראליים בראי 
ההיסטוריה 

גלריית משמעות מזמינה אתכם לצלול לעולמם 
המופלא של המטבעות. יחד נקיים שיח על 

מקורות המטבעות העבריים והסמלים שעליהם, 
נלמד על מבנה המטבעות והחומרים מהם הם 

עשויים, נבחן את ההבדלים בין מטבעות ישראל 
והעולם ונראה כיצד מתנהג כל מטבע כאשר 

הופכים אותו לטבעת.  
הגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב בין השעות: 

10:00-17:00 טלפון לבירורים: 054-4993792
גלריית משמעות, עכו העתיקה

 <   14:00, 16:00   על אומנות הברזל 
וליד חורי, אמן ברזל, מזמין אתכם לביקור בגלריה 

שלו הנמצאת בלב פסוטה, כפר נוצרי יפהפה 
בגליל המערבי. במהלך הביקור תוכלו לשמוע 
את סיפורו המיוחד של וליד, להתרשם ממגוון 
יצירותיו ומהריהוט שהוא בונה, ואף לצפות בו 
מדגים את תהליך היצירה שלו בברזל.   

הגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב בין השעות: 
10:00-17:00 טלפון לבירורים: 054-7980606

וליד חורי – חרש ברזל, פסוטה

 <   15:00   שיחה על יצירה ואומנות 
בלב הישוב האקולוגי כליל נמצא סטודיו ג’רה בו 

פועלים יחד בתיה ואלון, זוג ביצירה ובחיים. אתם 
מוזמנים לביקור בגלריה, להיכרות עם קולקציה 

חדשה של יצירות בזכוכית ובחמר ולשיחה על 
אמנות, היסטוריה ומה שבניהם.     

הסטודיו יהיה פתוח לקהל הרחב בין השעות: 
10:00-17:00 טלפון לבירורים: 052-4698631

סטודיו ג’רה, כליל 

 <   17:00-19:00   הקסם של עולם הפסיפס 
דלית בן שלום, אמנית מוזאיקה ופיסול , תארח 

אתכם בסטודיו ותפתח בפניכם את עולמה ואת 
עולם הפסיפס. נשמע על הפסיפס היום ובעבר, 
על טכניקות שונות וחומרים מגוונים ונלמד על 
היופי והמגוון שהעולם הזה פותח בפנינו.    
הסטודיו יהיה פתוח לקהל הרחב בין השעות: 

17:00-19:00 טלפון לבירורים: 052-3224431
דלית בן שלום – סטודיו למוזאיקה, קיבוץ יחיעם



 
 מוצ”ש 18.7 

 20:30-22:00   ‘’ביירות, בודפשט, תל 
אביב’’ - מסע מוזיקלי משפחתי 

בסיומו של יום עמוס באמנות אתם מוזמנים 
להירגע במופע מוסיקלי מרגש ונוסטלגי של 

הצמד הידוע ‘’שוקי ודורית’’, המארח את ביתם 
הזמרת תמר שאוקי. זהו מופע מוזיקלי חובק 
עולם של משפחה מיוחדת במינה, המשלבת 

מוזיקה ממגוון תרבויות עם פריטי ארכיון 
הקשורים להיסטוריה המשפחתית.

מחיר: 60 ₪ לאדם. טלפון לבירורים: 054-4371415, 
westgalil.org.il או דרך האתר בלוח האירועים

קפה רושקה, מצפה מתת

 
 יום רביעי 22.7 

 10:00-14:30   סדנאות הדפס בוטני 
סטודיו חסי נוה בבוסתן הגליל מזמין אתכם 

לסדנאות של הדפס בוטני בנייר ובבד שיפתחו 
עבורכם חלון לעולם חדש-ישן בחוויה מרחיבת 
ידע, מעוררת השראה ומלאת הנאה. יחד נלמד 

איך אפשר לשמר את חותם הטבע על מצע נייר 
או בד, נרד לעומקם של תהליכים שונים בעולם 

ה-ecoprint המתחדש, נחקור את המושגים 
והחומרים השונים ונתנסה בתהליך המרתק. 

מחיר: 400 ₪ למשתתף כולל כל החומרים. טלפון 
לבירורים: 054-4770015, או דרך האתר בלוח האירועים 

westgalil.org.il, סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

 
 יום חמישי 23.7 

 10:00-14:30   סדנאות הדפס בוטני 
סטודיו חסי נוה בבוסתן הגליל מזמין אתכם 

לסדנאות של הדפס בוטני בנייר ובבד שיפתחו 
עבורכם חלון לעולם חדש-ישן בחוויה מרחיבת 
ידע, מעוררת השראה ומלאת הנאה. יחד נלמד 

איך אפשר לשמר את חותם הטבע על מצע נייר 
או בד, נרד לעומקם של תהליכים שונים בעולם 

ה-ecoprint המתחדש, נחקור את המושגים 
והחומרים השונים ונתנסה בתהליך המרתק. 

מחיר: 400 ₪ למשתתף כולל כל החומרים. טלפון 
לבירורים: 054-4770015, או דרך האתר בלוח האירועים 

westgalil.org.il, סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל

 
 יום חמישי 23.7 

 Flamenco mio     20:00 - מפגש עם 
הרקדנית בת אל פדידה בתיאטרון זיקית
הפלמנקו בחייה של בת אל היה אמצעי לגילוי 

עצמי ושינוי תודעתי. הוא הוביל לנסיעות לימוד 
בספרד, למופעים בהרכבים שונים ולהשתלב 
בעולם התיאטרון החזותי. בת אל תספר על 

עצמה, תציג מגוון טכניקות וסגנונות ריקוד בהם 
היא מתמחה ותפעיל את משתתפי הקבוצה 

בפלמנקו, משחקי קצב, טכניקת תנועות ידיים 
ועוד. מחיר: 50 ₪ לאדם. טלפון לבירורים: 04-9872111, 
או דרך האתר בלוח האירועים westgalil.org.il, תיאטרון 

זיקית, תפן.

 

 יום שישי 24.7 
 10:00-14:00   על אומנות, יצירה ותרבות 

מקומית - טיול עם יותם דהאן 
טיול של אומנות ויצירה לכל המשפחה עם יותם 

דהאן. יחד נסייר בכפר יאסיף ונכיר את סיפורו של 
הכפר דרך ביקור באתרים מרתקים, פגישה עם 

אומנים מקומיים וטעימה מהמאפים המסורתיים. 
משם נמשיך לישוב הכפרי כליל, נשמע על החיים 
בקהילה אלטרנטיבית בגליל ונבקר בגלריית ג’רה, 

סטודיו מקומי ליצירה בזכוכית וקרמיקה.
מחיר: 85 ₪ למשתתף. טלפון לבירורים:

050-9235674, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, כפר יאסיף וכליל

 

 יום שישי 24.7 
 10:00-12:00   פסיפס, עץ וגבינות עזים 
מחלבת שירת רועים שבקיבוץ לוטם מארחת 
אתכם לחוויה המשלבת אומנות והרבה טעם. 

מוזמנים למפגש עם אומנית הפסיפס והעץ אורלי 
שוורץ לשיחה על תהליך היצירה ועל עבודותיה. 
לצד השיחה המרתקת, תוכלו ליהנות מתפריט 
המחלבה ולהתרשם מעבודותיה של האמנית, 
שאף יוצעו לרכישה.  הכניסה חופשית בהזמנה 
מראש. אוכל ושתייה בתשלום. טלפון לבירורים:

04-6787161, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, מחלבת שירת רועים, קיבוץ לוטם

 

 יום שישי 24.7 
 17:00-20:00   סדנה זוגית עם אמן 

הזכוכית דני קלדרון  
אמן הזכוכית הבינלאומי דני קלדרון מזמין אתכם 

לסדנה זוגית רומנטית לעת שקיעה. נתחיל עם 
מפגש עם האמן על כוס יין וגבינות, נמשיך לסיור 
על רצפת הייצור כולל הדגמות והסברים, ונסיים 

בסדנה בה כל זוג ייצור פריט ייחודי באינטרפטציה 
אישית. מחיר: 420 ₪ לזוג. טלפון לבירורים: 

04-9823030 / 052-3833501 או דרך האתר בלוח 
האירועים westgalil.org.il קלדרון, קיבוץ חניתה 

 

 שבת 25.7 
 11:00-12:30   סדנה למשפחות עם אמן 

הזכוכית דני קלדרון 
סיור מרתק בסטודיו של אמן הזכוכית הבינלאומי 

דני קלדרון, סדנה חווייתית בה כל אחד ייצור פריט 
ייחודי אישי ושימושי.

מחיר: 70 ₪ לאדם / 320 ₪ למשפחה )עד 5 
נפשות(. טלפון לבירורים: 04-9823030,

052-3833501 או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, קלדרו, קיבוץ חניתה 

 

 יום חמישי 30.7 
 20:00   ללא מילים - מפגש עם השחקנית 

אנה ולאסוב, תיאטרון זיקית
האם צריך מילים כדי לבטא רעיונות ורגשות? האם 

הפנטומימה יכולה להפוך לחלק מחיי היומיום 
ולהשפיע על תפיסת החיים? פגישה מקרית עם 

אמנות הפנטומימה גרמה לאנה לשנות מסלול 
חיים, להתמקד באומנות ויצירה. למשתתפים 
תהיה הזדמנות לחוות מצבים ואפשרויות של 

הבעה ללא מילים תוך כדי המפגש.
מחיר: 50 ₪ לאדם. טלפון לבירורים: 04-9872111, 

 ,westgalil.org.il או דרך האתר בלוח האירועים
תיאטרון זיקית, תפן 

 

 שישי 31.7 
 9:00-13:00   בראנץ’ בריוש מפנק ב “סוד 

הפלא הקיבוצי”
אנחנו שמחים לספר לכם על פתיחתה של מסורת 

טעימה ומרגשת, בראנץ’ מפנק מבית בריוש 
במתחם “סוד הפלא הקיבוצי” בקיבוץ כפר מסריק 

ביום שישי האחרון של כל חודש. יחד נרים כוס 
של קאווה כדי להיכנס לאווירה, ונהנה משולחנות 
עמוסים באוכל משובח היוגש, כמיטב המסורת, 

בכלי נעמן המקוריים.
מחיר: 160 ₪ לזוג. טלפון לבירורים: 054-9445490, 

westgalil.org.il או דרך האתר בלוח האירועים
כפר מסריק – “סוד הפלא הקיבוצי”

 

כל האירועים דורשים הרשמה מראש.
האירועים מוגבלים במספר המשתתפים 

תחת המגבלות הקיימות.

 

 שבת 25.7 
 10:00-12:00   קונצרטיול מהאגדות עם 

כרמית ארבל 
מורת הדרך כרמית ארבל מזמינה אתכם 

לקונצרטיול חוויתי בטבע – טיול במסלול סודי 
ברחבי יער גלילי קסום אשר ילווה בנגינתה 

המופלאה של חלילנית צד מוכשרת במיוחד. 
מחיר: 200 ₪ למשפחה עד 5 אנשים. טלפון 
לבירורים: 050-4400980 או דרך האתר בלוח

האירועים westgalil.org.il, מצפה מתת

 
 יום שישי 24.7 

 10:30-13:00   אומנים ובעלי מלאכה בעכו 
העתיקה עם עמרי אבידר  מורה הדרך עמרי 

אבידר בסיור בעקבות האומנים ובעלי המלאכה של 
עכו העתיקה. הצטרפו לשיטוט במארג הסמטאות 

המקסימות השמורות לרוב רק לתושבים 
המקומיים וגלו את הפינות הפחות  מוכרות של 
העיר. יחד נכיר עכו אחרת ובלתי שגרתית בסיור 

חווייתי ומרתק שהוא כולו גן-עדן לצלמים. 
מחיר: 90 ₪ למשתתף. טלפון לבירורים:

054-9431043, או דרך האתר בלוח האירועים 
westgalil.org.il, נפגש במרכז מידע JNF ארה”ב,

רח’ סאלאח א-דין, עכו העתיקה

10+

10+

פעילות ידידותית לילדים


