
 

 

 

 שטח וים אקשן, 

 מושלםהתמריץ ה טיולאת לכם הרכבנו 

 . די להתרגש כל מה שצריך כאת יש בה בארץ הגליל המערבי  שה ימיםושל

  קאר-וםבפינות נסתרות בגליל, נגלוש בסנפלינג מרגש, נסע בת מופלאגלילי נאכל אוכל מקומי 

חוף הים עם  על  ץ, נרבויםהדרכאבק  שטיפתמהאקשן ו התקררות  טבילתל חליםונ תלמעיינו

 יאקים, סירות מרוץ טורנדו, שנירקול, סאפים ועוד... ופעילות ימית של ק פיקניק הפתעה

 ג'יפים ואם תרצו אפילו רכיבה על סוסים. טיול באו  קליל בנופים מרהיבים יםנארגן טיול אופני

 . בעצמנו  להכין נקנח בגלידה שנלמד ותגר ק חבלים מאארפבגובה בין עצים נעבור ב

ממבשלות  בירות ין מיקבי האזור ו, יצמחונייםאו מעולים וך האקשן מסעדות בשרים ף לתינוס

 אחד ולכל החושים.  והרי לכם תוכנית מושלמת לכל מקומיות

 ....? נורגע, צניחה חופשית אמר

 

 ? להתרגש מוכנים

 

 

 

 



 

 

 : 1יום 

  רקבו

   וף"ה בהרדקמ או קפה יודפתבעשירה  ליתיגלארוחת בוקר 

 .לבית הקפה של שרון ביודפת, נגיע הירוקה לאזור משגב דרכנו צפונה הקר טוב, נעשוב
שמן הזית מיודפת, לחמי    -  מחומרי גלם מקומיים מהגליל   ה העשוי עשירה  נתחיל בארוחת בוקר  

 . הר השאבי הנוף של  על המרפסת מול  . נשב  בוטיק מהאזור וגבינות    המחמצת המקומיים 
 . ( ללא גלוטן ו י  טבעונ   יט פר מחפשים ת ל   גם   דות ת מיוח יש מנו )חשוב:  

מארוחות קלות,  תוכלו ליהנות מאווירה אחרת,  ,המוקף בצמחייה גלילית,  הרדוף ב  קפה גלריה קמ"ה ב 

הכול מוכן במקום, בעבודת יד ומבוסס על חומרי גלם טריים, טבעיים,   –דברי מאפה, ומיצים סחוטים 

 .גינת הירק האורגניתגדלים ב םשחלק

  –טיפולי ועל מדפיו מוצגים למכירה מוצרי הסדנאות -אות תעסוקתינדך סלק ממערוה חמהופה הק בית

 . מעשה ידיהם של חברי בית אלישע: מבוגרים עם צרכים מיוחדים הכל –מאפייה, אריגה, נייר וקרמיקה 

 * כשר

 

  אפשרות נוספת:

 שירת רועים גבינות בם ויקב לטבם ינרהיישר מהיצגלילית בוקר ארוחת 

שלב בין איכויות אדם ואדמה. השילוב ניים הבודדים בארץ, המבים האורגיקה ין ב, טםיקב ל לנגיע 

כמובן בשילוב של  , איכותי ומקוריהייחודי בין תכנים רוחניים, תהליכים אנרגטיים ומדע מתקדם, יוצר יין 

 . ההשכנ עיםרושירת מחלבת מוגבינות   מטעמים מקומיים 

יות מחלב צאן )עזים  גבינות איכות בוטיק המייצרתה מחלבת לה אתומפעיה שהקימנפגוש את מיכל מור, 

חצי קשות, חצי רכות ורכות, בשיטות מסורתיות הנהוגות במחלבה מיוצרות גבינות קשות,  וכבשים(.

 ללא חומרי שימור, ללא צבעי מאכל או ציפויי שעווה.  –באירופה 

 * כשר
 



 

 

 

 הבוקר רוחת ר אלאח ו

 חבלים  ופארק אומגה יוויתחאקשן 

אקשן מיל ליהנות , נשים קסדה ונתחנירתם. שם סאסאבוץ לקי , מאוד צפונה... נו צפונהבדרכ נמשיך

,  מטרים 80אומגה של ל גלישה ענתנסה ב. את האומץ והתמיכה של החברים ולבחון מהסוג הגבוה

 אדרנלין. ד טיפת למי שחסר לו עופיינטבול לו מטווח יב ואפ מגניות בכמה רמות, טיול צמר פארק חבלים

 . מזג האוויר והעונהמותנה במובן כ* 

 

   סיפורוגלידה , "בוזהטעימה של ה"עם נסיים 

יצא לטייל בעולם בעקבות חלומו ללמוד להכין גלידה. הוא עבד בגלידריות שונות בעולם אדם זיו 

פרים  גלידרייה קטנה באחד הכה ביותר עשה באיטליה, בהארוכ ז'והתמקצע בתחום. את תקופת הסטא

גלידות  חזר לארץ כבר היה לו רעיון: להקים באחד מכפרי הגליל גלידרייה שתייצר שכד פירנצה. לי

פגש אדם את עלאא סוויטאת, בעליה מחומרים איכותיים וטבעיים עם גוון גלילי. בחיפושיו אחר מקום,  

דה גליה" )"בוזלטבעית. כך נולדה ביניהם  ע הפכה השותפותובן רגא בתרשיח "אלומה" של מסעדת

ות. זהו הבסיס באהבה לחומרי הגלם, לטעמים, ולריח –שורשיה של בוזה נטועים עמוק בגליל  בערבית(

 .מחומרי הגלם הטריים והטובים ביותרלגלידה הייחודית, אשר נעשית יום יום בעבודת יד מוקפדת ו



 

 

 

 בוקר רוחת הר אלאח אפשרות נוספת

 בכרמיאלג'ה ונינחווית טיפוס 

היסודות  שיעור אודות נעלי טיפוס ו, נקבל בארץובילים הטיפוס המ ממועדוניד אח, פוסקאמלנגיע 

 .אין צורך בידע מוקדם כדי להתנסות וליהנות. לעלות על הקירונתחיל  החשובים

 

 ים צהר

 קסוגי בירה בוטי 5של כולל טעימות  רוח(לה ואיבש )מהמעוצב בתפן  ם בסלון מלכהצהרי ארוחת 

הצמודה למסעדה ונלמד אודות  , נבקר במבשלה ים/ותככמו מלית בבישו רגת מלכהסלון במבשלת 

 כה.כמובן נטעם כיד המלך/ .תהליך ייצור סוגי הבירה השונים

מלווה  שירה הע יםזמן ארוחת צהרב חלל המבשלהי כפרי ונשקיף ל נון מודרנה המעוצבת בסגנעלה לגלרי

 ן בירה. חוויה מובטחת.בהמו

 רכש* 

 



 

 

 

 

 או 

אל מול   אצל אמן ברזל במתת היצירומסורתית   ארוחהאו חומה בביקור ו  להשואצל  ארוחת צהרים

 נוף גלילי מושלם

 ל שולההסעודה הכורדית אצ

  ביותר פים ים היהכביש היא על אחד הדרך אל הישוב שולה מתגוררת בישוב שתולה על גבול הלבנון.

ובה עם הק אע שבהם הושהידום ניינתה הירוקה מעדמגישה בביתה ובגשולה גלעדי  ל המערבי. בגלי

פן ממולאים(, לביבות תפוחי  הבמיה. לצד הקובות היא מגישה שיפטה )קציצות בשר(, יאפרח )בצל ועלי ג

וחמוצים   /שעועית יוחד,אורז מותוספות של אדמה, עוף בתנור, סלטים מבושלים לצד סלטים טריים, 

אישי,  סיפורה ה תה לספר אמחש ושולה, המאפים והריבות בתום הארוחה מוגשים התה .שהיא כובשת

וציורי   גרפיטי העלילצייר  הוזמנומכל העולם אמנים ת הגבול אשר נמשיך לבקר בחומהמרתק בביתה. 

 )בדומה לחומת ברלין(.  קיר

 * כשר

  ניתוסעודה צמחוהדגמה  –חרש הברזל יובל תלםאצל 

 .שנה 30-הוקמה במתת לפני כשל חרש הברזל יובל תלם הנפחייה 

ולה המזמינה לשבת ולהירגע תחת סוכת גפנים  חצר גדעי עם רש טבנוף של חו הלאכה נג ביב בית המלס

רושקה, המשקיף אל נוף עוצר   - לפני מספר שנים נוסף לגלריה בית הקפה .הצופה על הגליל העליון

 .ירותיו של יובלה, הם יצמכלי ההגשוחלק הריהוט,   .נשימה מהר אדיר ועד לחרמון

 גלריה רושקה -בקפהם לצהריח ואירו ל חרש הברזלאמן עם יוב ה, מפגשניתן לתאם סדנאות יציר



 

 

 

 

 בהתאם למקום הלינה  - ערב
   ות. הייחודי של כל אחת מהערים ורייםקלעכו או לתרשיחא לגילוי חיי הלילה המה חמויך מעם מדרנסיעה 

בעכו  עתיקמבנה על גג  למשל,, נשב .עכו העתיקהי הערב/לילה של לחיוגות נסתרים  וגנגיע לפינות 

ל  , כן יש דבר כזה.. אוכאוטנטיי אכוערינק ביד ואוכל גגות עכו העתיקה עם דל על הים ועה עקיונצפה בש

 ייחודי לעכו.  

סצינה  גלות ל תהיו מופתעים .תרשיחאל ותר בארים עם מדריך מקומי המכיר את הפינות המיוחדאו סיו

 אנחנו לא בברלין. . ולא.מית אחרתמקו

 משקאות לאדם. 2כולל 

 

 

 

 

 



 

 

 או

 אדלינהשף ת מסעדוחת ערב בראהמלצה ל

שנה בקיבוץ כברי. עם מרפסת גדולה מול מטעי בננות הצפים   15קמה לפני יותר מ  מסעדת אדלינה

 דיות.  כוני והשפעות ספרתי-יםדלינה היא מסעדת שף עם מטבח במרחב וים כחול באופק, מסעדת א

גפן, עצי זית, גן   ץ, מרפסת עטורתעמודי אבן, קורות עלמסעדה עיצוב כפרי יוקרתי וחלל פנימי מרשים, 

 .שובחאפייה מ תבלינים עשיר ובמרכז המסעדה, טאבון

 

 

 אפשרויות נוספות: 

 הגליל המיסטי  -עם אמנון גופר מרתקסיפורים ערב 

מחבר ספרי הטיולים רבי המכר   ם,פר ורדי תושב כ ילית. אמנון,וחוקר התרבות הגל ך דרטייל, מורה 

 ות מהצימר" גליליים" ו"חמש דק "סודות

עמוקה עם ההווי המיוחד של הגליל, מתובל   ו המיוחדת והמשעשעת, משלב אמנון גופר בטיוליו, הכרות דרכ"…ב

 בו בערבוביה"  בסיפורים עסיסיים שמסורת, אגדות, דמיון ומציאות משמשים 

 

 ם מיוחדיםות גלילייכם למקומ ולחבר את  לצותלתת המנשמח  –  הלינ

 : 2יום 

 בוקר 

 ת ינג במערת קשפלסנשן חווית אק

 .בין שמיים לארץשל גלישה חוות את תחושת הריגוש ם למערת קשת, המקום המושל

  40-חתית כממעלה המערה עד לתגלוש נו ורתמהעי נתלבש עם קסדה לאחר תדרוך ע"י הצוות המקצו

   ולנסות משהו חדש.אומץ   טיפה לאזוררק  ין צורך בידע מוקדםאמטרים. 

 עונהבו מתאים  אווירמזג מותנה בן מובכ*



 

 

 

 ם צהרי

 עכומסעדה טובה בב  אוסודי בגליל ם הפתעה במקויק פיקנים ארוחת צהר

נופים  שרת אותנו בהגעה למקומות קסומים, ת את הגליל המערבי ההשנים והמעמיק תרב והיכרותנ

, מקומות  ריםוכהפחות מגליל הומעיינות חלי מים בנזרימת ל ועם צות נסתרות ופינימה עוצרי נש

 .ילהגל לארץה וצבין חברי הקבו ר יבוח, ם לפיקניקמושלמי

או נזמין קייטרינג שטח בסגנון \ליל וניקח איתנו סלסלות פיקניק משובחות מבשלני ומסעדות הג

 פינג" איכותי."גלאמ

 םאחר צהרי

 זיבאו אכ ציוןשבי ב פעילות ימית

 כזיב הקסומים ון או אשבי צי פיחוימית ב ותפעיל

אזור הריף  ל רנדו" וט"  מהירות בסגנון סירותת מגוונות  ויילומשם נצא לפע" על החוף ו"מחנהם יקנ

 . בירה קרהקולה או מהחוף ומהים עם   ליהנותאו סתם   , שנורקלים, סאפיםראש הנקרהוהנקרות של 

 והעונהמזג האוויר מותנה ב מובןכ *

 



 

 

 ת מגניבו ות אופצי –ערב 
 הנקרה ש * טיול עששיות בנקרות של רא

 מעכו לנקרות שייט לילהל כו נצאש לילי בעלאחר נשנו * 

 של כל אחתוהיחודיים  וריים קלעכו או לתרשיחא לגילוי חיי הלילה המחה ומעם מדריך מיעה סנ* 

 . מהערים  

 ם מיוחדיםייכם למקומות גלילר את ולחבלצות לתת המנשמח  –  לינה

 3יום 

 ר בוק

 ית ופשח  צניחה - בחייםל פעם טורפת שחוויה מ

 הזה הגיע.  אז הנה היום עם הראשונה.....ו בפה עשיתם משהבפעם האחרונמתי 

,  של כמה דקות באוויר מהמטוס לצניחה חופשית  ניפרדמדריך הצניחה ק"מ גובה ויחד עם  4-נמריא לכ

ה בדר"כ רק מורוש לעולם חוויה שלא תשכחו שלמת.ותחושת חופש מו ןנליאדר נחווה ריגוש של

 לציפורים. 

   ר והעונהמזג האווי מותנה בן מובכ *

 

 ים צהר

 אלטו או בעכוקפה ומחלבה בראנץ' ב -ומקומית  ם עשירהית צהרארוח

החל את דרכו כגבן  , אב המשפחה, חזןאריאל  .המשפחתית מחלבת אלטוב נפתח שולן עשיר ומפנק  

  ההבהא לבת הבוטיק המשפחתית.ימה המשפחה את מחהק עם השנים. במחלבה הקיבוצית הקטנה 

פיתוח  ת העשייה ומובילים א  Cheese Maker -ל אריאל כת והיצירתיות שבון, הדייקנויגכת הלמלא

 .ושמירה על המסורת רתמות כל בני המשפחהדות במחלבה, תוך היהגבינות המיוח

 * כשר



 

 

 

 

 םאחר צהרי

 יוםיקניק סים או פ כולל ארוחת צהר יקב יפתחאלקור בבי

בכרם  ענבים הגדלים ינם על טהרת ה צרים ביקב המיוות הינהי . פירשל משפחת אויפתחאל יקב ע לנגי

מייצר  וקטן ובוטיקי . היקב סאןסירה, מרסלן ורו יטמרלו, שירז, פטסנג'ובזה,  -  הרת הזןל וכן על טיפתחא

כז רממתבצעות במות הטעיוש מיוחד מכמה זני צמחים במשק מייצרים דב .בקבוקים בשנה 7000-כ

 אפלאצ'ים שבארה"ב. רי האה מהרית שיובבקתה מקווא קרים שהמב

 מי ע"י המטיילים. עצש רותין של יצירת ייייצר חוויה ל עונהניתן ב

 

 

 



 

 

 רה הביתה ת ונסיעה חזסיום התוכני

 או

 יוליוס  במזקקתוטעימות   בוקר ביקור

איש תקשורת ומבקר מסעדות אלכוהול בעברו, החליט להפוך מאיש תאוריה  הבעלים של המקום,  ג'וב, 

 אלכוהול בעצמו.מעשה ולייצר  לאיש

בים המיוצרת במתקן הזיקוק  גראפה ענמייצר  שם ג'ובנוף משכר,  בחניתה, מולצאת היום מהמזקקה נ

 …ואתרוגיםנאפס פירות כגון מנדרינות, שזיפים, אפרסקים הגרמני וגם ש

חומר הגלם החקלאי ועד הביקבוק   ינם ידניים וטבעיים לחלוטין, משלב בחירתהייצור ה כל תהליכי

 .והאריזה

ס הוא יצירה  יוליומתוצרת ק קטנים מביאים לכך שכל בקבוק קוזיבשילוב עם מחזורי  עקרונות ייצור אלה,

 .תדירה מסוגה, אשר נושאת מספר סידורי וחתימה אישיחד פעמית, איכותית ונ

ודדות בעולם  א אחת מהמזקקות הבוהי (Sustainability) ת הקיימותונה לעקרוניוליוס נאממזקקת 

 .סולארית. כל מוצרי יוליוס הנם כשריםשמופעלות באנרגיה 

ג'וב עם  פיתח הקים את מזקקת הבוטיק הראשונה בישראל. נשמע את הסיפור כיצד , למעשה, ג'וב

 נחשבת למזקקה מהמתקדמות מסוגה בעולם.  נוכחי, כשהיאלמעמדה השותפיו את המזקקה עד 

 לאומיים מהללים את מוצרי יוליוס אשר נמכרים בהצלחה בארץ ובעולם.-ןאנשי מקצוע בי

 יצירה, לטעום ממגוון המוצרים ולהשתכר מהטעם והנוף המרהיב. ה במקום ניתן לשמוע על תהליך

 * כשר

 

 

 



 

 

 

 או

 בפני עצמה  חוויהיקאית דרום אמרמשפחתית , מסעדת בשרים פמפהלה  - במצפה אביב םצהריארוחת 

 .במצפה הילהיתית ב יםמסעדת בשר

רן הקימו את ועני הזוג אילנית ב .ום, הררי ורגועהמסעדה ממוקמת על מרפסת המשקיפה לנוף קס

 .ילדיהם, הם מבשלים את האוכל ומגישים אותו באהבה רבההמסעדה בחצר ביתם וביחד עם 

מנות  ב לבנת טעם וכיום, הוא משערן, יליד ארגנטינה, גדל על האוכל הארגנטינאי במשפחה אני

  ניאת קצב הארוחה מכתיב העשן הריח .םעם טעמי המקום הגלילייהמיוחדות שלו את מאכלי ילדותו 

 מהחוויה.  שבמעשנת, הקצב האיטי הוא חלק בלתי נפרד

 .ובכל פעם יוצאת מן המטבח הפתעה קטנה אחרת כיאה ל"אוכל איטי"   המנות יוצאות בקצב נינוח

 .מובחרים ועשירים מעשנת, כשלרוב מדובר בנתחיםב יםנה על פי הבשרים שמחכהתפריט משת

ת, כמו אמפנדס וצ'וריסוס לצד מאכלים גליליים.  יונות הן שילוב של המנות הארגנטינאהמנות הראשו

  מבוססות על הבשר המתחיל את תהליך ההכנה שלו במעשנת, שעות לפני בואכם.המנות העיקריות 

 .רת את החוויה לארוחה גלילית נהדם נוף הירוק והשקט משלימיהאווירה, האוכל, ה

 

 או

 וירה של חו"ל אובין ערביים בים או צהר -בחצר מלכה ה מלכהת בירמנוח זמן
מתוך אהבה לטבע ורצון לקדם את  2006אסף לביא החל את דרכו עם מבשלת בירה מלכה בשנת 

לכה בהירה מ גזים של מלכה אדמונית,לאחר שגובשו המתכונים, העמיס אסף אר .בארץ תרבות הבירה

  וץהתמקמה המבשלה בקיב 2008בשנת  .ומלכה כהה על הטנדר ועשה את דרכו לחלוקה בתל אביב

  מאז ועד היום מתמחה המבשלה בייצור בירות מסוג .ות המבצר, בתוך נוף גלילי מול היםליחיעם, למרג

   .כל האיטי" כיאה למסורת ה "או ות,מסורתית ובכמויות קטנאייל בשיטה ה

מתחיל בשימוש בחומרי הגלם האיכותיים ביותר וממשיך בבקרת איכות קפדנית, ואי   צורתהליך היי

 .הבירה הסופית תהתפשרות על רמ

 .והם פשוט טעימים –ממעיינות הגעתון הסמוכים לקיבוץ  המים המשמשים לייצור הבירות מגיעים 



 

 

 

 דרכנו הביתה ב אחרונה עצירה  – ערב

 ידרור ל חגית -בכלילארוחת ערב ות בישול סדנ

חות שף  ור, סדנאות שוקולד, אטבעוני חגית מארחת  קבוצות, משפחות, זוגות ויחידים לסדנאות בישול

 הכל על טהרת הבישול הצמחוני הבריא. –וארוחות בטבע 
וף גלילי מרהיב, בין גינת תבלין, טעמים  האירוח בביתה שבכליל, עם מרפסת רחבת ידיים הצופה לנ

 ה. ונית המעניקה לבישוליה את ניסיונה העשיר ואהבתה הגדולבעחגית היא שפית ט . בעיםוצ

, סדנת Raw foodרוחה גלילית, אנפלאות המטבח ההודי,  ,Rawחגית: סדנת שוקולד  בין הסדנאות של

 . .. בריאות בהשראת המזרח, קינוחים בריאים, ועוד

 )ללא תעודה(  כשר בית* 

 

 או

 'ת ביתי בגדרוזי  –'נט ל גבמטבח שחת ערב ארו

  פותחת את ביתה ומציעה אירוח דרוזי ביתי, חם ואותנטי בכפר ג'ת, כפר דרוזי קטן יחסית, הנהנהג'נט 

 נוף משכר ומאויר נקי. מ
ם, להכיר אותה ואת בני משפחתה ולשבת עימם לסעודה עם  יאצל ג'נט, תוכלו להיכנס למטבחה הנע

מג'דרה, סינייה, סלט טאבולה, גפן,  הגליל כגון: עלי  ילל מאכלים ומאפים טריים המבוססים על מוצרש

 מוסקה, קובה ממולאת בבשר, מקלובה ועוד. 
הדרוזית,  ים להתענג על קפה ומאפים ולשוחח עם בני המשפחה על התרבותנמבסיום הארוחה אתם מוז

 יוחד שיש למשפחה עם כוחות הביטחון. על המנהגים, על האמונה וגם לשמוע על הקשר המ

 



 

 

 או

 זית בג'וליס דרו מסעדה -אצל נורוחת ערב אר
 ס. ילהיא מסעדה דרוזית ובית קפה, שהוקמה על ידי בסמה חיר במרכז הכפר ג'ו "נור" 

יים והוא נקרא על שם חבסמה היא אלמנת צה"ל שהקימה את המקום עם הרבה אמונה והרבה שמחת  
 נור.   - בנה

 סורתיים . ת על הטעמים המקומיים ומוגשות בכלים מוסס מבהמסעדה 
עם מגוון מנות כגון סלט תבולה, במיה, חומוס הנעשה במקום ופיתה דרוזית במילוי   להתפנק תוכלו

וי עוף  למעלי גפן, מנסף של בשר כבש, מחמר או פיתה דרוזית במי, קשוקה של המקוםהשמיוחד לצד 
 וסומאק.

ות  של הקפה השחור מהפינג'אן לצד בקלאווה או העוגוהניחוח טעם האת הארוחה תוכלו לקנח עם 
 והעוגיות המפנקות של בסמה. 

 

 לדוגמא:טיול,  יומיים/לבחירה ביוםפשרויות נוספות א

  חד וימהקמה ותפעול סיפור  , חלקם עם כשריםחלקם אף אורגניים, חלקם  -ל לימגוונים בג בוטיק קביי

 ועשירים.  נפלאיםיים גליל םבטעמיין כולם י , לבה ליין ולגליל, שנוצרו מאהוכולם מעולים

  , כולם עם בירה איכותיתברחבי הגליל מצוינותהולך וגדל של מבשלות בירה מספר יש  –בירה  שלותמב

 , לשמוע ולטעום. ים להגיעמנזוסיפור מרתק... מו

ם  תמיד עאו ארוחה גלילית מקומית, מד לשבת על קפה חפינות ע מפתיע של שפ -בתי קפה ומעדניות

 בשלנים מקומיים. ת המקום ותוצר

, לכן לא מפתיע שהגליל עיקרי במטבח הגלילי לכל העדות והדתות מרכיבם ינה הינגבו חלב -מחלבות

 הגבינות ומוצרי החלב המשובחים. הגליל את   אןמצ שמייצריםים מוכשרים בנהתברך בג

קניק בנקודות  פי לותסלסאסוף וכל לנ – לפריסה בנקודות מפתיעות מיוחד אוכלפיקניק עם סלות סל

את המוצרים הטריים ונהנה , נפרוס בטבע ופחות מוכרות קסומות תצפיתדות וגיע לנקלהו שונות בגליל 

 ינו שאתם בישראל! אממנופי הגליל שידברו אלינו בשפתם... לא ת

סדנאות בישול, סדנאות ליקוט, סיורים בשוק ופעילות קולינרית   –סיורי אוכל בבתי מקומיים ברחבי הגליל 

 דרוזים וערבים. יהודים,  –ועמיתיו  פול ניירנסבגליל, עם 

על מנהגיהם, לבשל עימם ביחד ארוחה  אתם מוזמנים להיכנס לבית המארחים, להכיר אותם ולשמוע 

 במטבח המשפחתי ולאכול את הארוחה בצוותא.

 עבור שומרי הכשרות, יש מטבח כשר בהשגחת הרבנות אצל אחד המארחים.

מאפשר לצמחונים ליהנות מהאוכל בנוסף לכך, השימוש הרב בדגנים ובירקות טריים במטבח הערבי 

 בשר מושבעים.  בדיוק באותה המידה שבה ייהנו ממנו אוהבי

 

 גלידה בוזה בסאסה 

א עבד בגלידריות שונות  ולמוד להכין גלידה. המקיבוץ סאסא, יצא לטייל בעולם בעקבות חלומו לו אדם זי

לידרייה קטנה באחד  גתר עשה באיטליה, בהסטאז' הארוכה ביו תקופת בעולם והתמקצע בתחום. את



 

 

  כשחזר לארץ כבר היה לו רעיון: להקים באחד מכפרי הגליל גלידרייה שתייצר  .הכפרים ליד פירנצה

, פגש אדם את עלאא סוויטאת, םי. בחיפושיו אחר מקולידות מחומרים איכותיים וטבעיים עם גוון גלילג

טבעית. כך נולדה בוזה לה השותפות ביניהם תרשיחא ובן רגע הפכומה" בבעליה של מסעדת "אל

ות.  יחבאהבה לחומרי הגלם, לטעמים, ולר  –שורשיה של בוזה נטועים עמוק בגליל )"גלידה" בערבית(, 

ריים והטובים  דת ומחומרי הגלם הטפם יום בעבודת יד מוק זהו הבסיס לגלידה הייחודית, אשר נעשית יו

 .ביותר

Action Race שוק עכו העתיקב 

לארגונים  לחברות ו, המיועד עמרי אבידרמורה הדרך עם  וץ למיליון בעכו רמשחק תחרותי בסגנון המ

עם הטעמים, הריחות והמראות שיש כדי המשחק ך העיר העתיקה ולמפגש מרתק תוסמטאות  בנבכי

   הציע בנוסף למפגש עם אנשי עכו המיוחדים.לעכו העתיקה ל

תפים צדדים חדשים  יא מהמשתהוצל, ם לחבר בין חברי הקבוצהבכל פעקליל ומפתיע ומצליח משחק ה

ה למשחק יא, הסבר על עכו בסיוע תחפושות ומתנדבים מן הקהל, יצאו פחות מוכרים ולשבור את הקרח

   .המנצחת בסיום! המשימות מגוונות ומאתגרות שימות בקבוצות והעלאת חוויות ומתן פרס לקבוצה המ

מי במסעדות ם ואוכל מקואו ארוחת דגי ארוחת טעימותכולל  שוק בעכובעם נורית פורן סיור קולינרי 

 או בבתי מקומיים.  משפחתיתאווירה ב

מבקרים  ל מכירהת ובשווקים של הגליל המערבי, בסמטאום ובילה נורית אנשימבשש השנים האחרונות 

ינאריים  ים קולסיור ם מקומיים, מציגה אותם לאנשים המקומיים ומשלבת תרבויות וטעמים.מאכלי

עד לחם,  חניים, סיפורים ואנשים מעניינים, עם אוכל מגוון ושמח, מיין ו במעדנים ריחוויתיים, מתובלים 

 . המחומוס ועד גליד

 

 

 

 



 

 

 בגליל המערבי אקשןת והרפתקאו ,חוויות ודעו

 " זמן גליל מערבי" חבר עמותת  - ולנושא האוכל בגליל, לפעילויות לאזור ה מקומי מומחה/מדריך ✔

 תוארוחת בוקר גלילי מותכולל טעיובתי קפה  בות ר במחלביקו ✔

 אקשן חוויתי   ✔

 מיוחדתים ארוחת צהר ✔

 בילוי ערב   ✔

 אומנות המתוקוהבנת  ת שוקולדדנס ✔

 . יפים גם אים לא רק טעימים אלמאפ עם קפה ובית  הימאפי ✔

לות ימים, רכיבה על  , פעי: מג'יפיםמעדן למעדןבין  קולינריה"  הפסקת" ל תחווייתי פעילותתוכן ו ✔

 יחה חופשית ועוד....צנפוס, טי  אתגרי, סנפלינג סוסים,

 גראפה, שנפס פירות ועוד...  -ולםמהמזקקות המיוחדות בע תוטעימות באחביקור  ✔

   ברחבי הגליל עם אופי וסגנון אחר, תמיד עם תיבול  ממסורות שונותמטבחים וסיפורים מבתים   ✔

 מעניין.      

 . מופלאיםטעמי גליל קסומים וומות ובסת בנקודות ק בשלומיקבים ו ✔

 . ות שף איכותיות לפינוק גלילי משובחסעדמ ✔

 .ראש הנקרהבנקרות ששיות טיול ע ✔

 .מעכו לנקרות שייט לילהכו נצא לבעלילי  נשנושלאחר  ✔

של כל אחת  והיחודיים  ורייםקלעכו או לתרשיחא לגילוי חיי הלילה המ חהומריך מעם מד עהנסי ✔

 ים לאדם.משקאות אלכוהולי  2 ללכו המרתקות מהערים

 הגליל המיסטי  -עם אמנון גופר רתקמם סיפוריערב  ✔

 . הגלילי והיופי השקט ,  סלסלות פיקניק מכל הסוגים ל"חניה" בטבע ולהתבודדות קבוצתית עם המקום  ✔

 רק תבחרו. -ורתייםוקולד ומטבחים מסמקומית, גלידה, ש מאפיההחל  –שול ביסדנאות  ✔

 

 י הגליל המערבי:חבר וג בכלמעט כל חוויה ופעילות מכל סלארגן כנדע לשלב ובנוסף, 

סיורי יין  ,  אירועי השקה וימי כיף לרבות פעילות גיבוש חוויתי לות ים, שטח, פעיילות מפע

בתי ה, מחלבות וכסורתי, אמנות ובעלי מלאל ואירוח ביתי משוול, מסעדות, סדנאות ביואלכוה

 ועוד... , ספא וטיפולים מפנקים קפה

 בורכם ע  אםהמותם מושלהאנו תופרים לכם את האינסנטיב 

https://www.westgalil.org.il/ 
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