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  הצצה מרתקת לעולמה של פסלת קרמיקה
מהמובילות בעולם

סיור בגלריה ושיחה עם הפסלת הבינלאומית ורדה 
יתום בגלריה הפסטורלית בקיבוץ סאסא. התהליכים, 

הדילמות ותובנות של אישה המפלסת את דרכה 
 בשדה האמנות הישראלי והבינלאומי.

 גלריית ורדה יתום, קיבוץ סאסא
10:30-12:00 | 25 ש"ח לאדם

072-3941143

  פתיחת התערוכה "הסוס ועולמו" ויין 
ביקב משק אופיר

פתיחת תערוכה של האמן סרחיו קרייזר וסיור מודרך 
ביקב. באירוע יוגש יין, כיבוד קל וטעימות מתשעת 

 סוגי הדבש השונים של המשק. 
 משק אופיר, אלון הגליל | 11:00-12:00

 כניסה חופשית | 072-3957567
 

  קולות, צלילים וסיפורים בין החומות - 
קונצרטיול בעכו העתיקה 

קונצרט מרענן לימי הקיץ בביצוע ההרכב 
"עלמה קול נשי ישראלי" וטיול בסמטאות 

עכו העתיקה עם טובי מורי הדרך אמנון 
גופר ומשה אנטמן. טיול המשלב את עולמה 

 הרוחני, האדריכלי וההיסטורי של העיר.
בין השירים: כמו גלגל, עמוק בטל, משאלה, 

smoke gets in your eyes ,ave verum ועוד.

בתום הקונצרט נצא לטיול בעכו העתיקה 
המלווה בסיפורי פולקלור, טעימות קטנות 

ומפגש בלתי אמצעי עם העיר ואורחות חייה.
 מרכז מידע JNF-USA עכו העתיקה

 10:00-14:00
מחירים )מכירה מוקדמת/ביום האירוע(

קונצרט: 90 ש"ח/100 ש"ח
קונצרט+טיול: 130 ש"ח/140 ש"ח

072-3941110

  סדנת יצירה חווייתית להכנת סבונים ריחניים   
מוזמנים לסדנה להכנת סבונים בלב פקיעין 

בהנחייתה של ספאא ח'יר, יזמית מעוררת השראה. 
 הסדנה כוללת סיפור אישי וכיבוד.

מרכז מבקרים וסדנאות ספאא, פקיעין | 11:00-12:30 
40 ש"ח לאדם )כולל קבלת פנים( | 072-3971125

  אמנות בקצה - סיור בסדנאות אמנים 
על הר גילון

סיור סביב הר אחד, שני ישובים והמון אמנות. 
האמנית פולה רייקין )מסטודיו TIN-TIME( מזמינה 
אתכם לסיור מלא השראה בין אמנים גליליים שבחרו 

 לחיות וליצור בקצוות ולא במרכז הארץ.
 סטודיו TIN-TIME, משגב | 16:00-19:30  
 150 ש"ח לאדם כולל מפגשים, קפה ועוגה  

072-3971600

  לילה לבן בתושה בייקרי
לרגל פסטיבל יוליארט - לילה של פינוקים מול 

חוף אכזיב! התפריט האהוב של תושה, בר אלכוהול 
 משובח, הופעה חיה ובריזה מהים. 

 תושה בייקרי אכזיב | 17:00-05:00  
 הכניסה חופשית, אוכל ושתיה לפי תפריט

072-3957620 

  רשמים ממרוקו - תערוכת צילום, שיח גלריה 
וארוחה מרוקאית בקפה יודפת 

הנכם מוזמנים לערב הפתיחה החגיגי של התערוכה 
"רשמים ממרוקו" בקפה יודפת, שיח גלריה עם האמן 

רני )ערן( פרייס וארוחה מרוקאית צמחונית מעשה 
 ידיו בליווי יין. 

 קפה יודפת | 20:00-22:00
85 ש"ח לאדם. 150 ש"ח לזוג | 072-3957542  

יום שבת
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  סיור סטיילינג תרפי בגליל עם אורנה 
רוטברט ניצן

נפתח בקפה ובמאפה, נמשיך בביקור בחנויות יד 2, 
נמדוד ונתנסה ונעלה יחד שאלות ותהיות על יחסינו 
עם בגדים. לסיום נבקר אצל אמנית ייחודית ונאכל 

 ארוחת צהריים משותפת.
נתחיל את יומנו בקיבוץ עברון | 9:00-15:00

250 לאדם כולל סיורים, קפה ומאפה וארוחת צהריים
072-3941144

  סדנה אמנותית לעיטור כלים קרמיים
 Art 192 בגלריה

סדנת עיטור כלים קרמיים חוויתית ומהנה בגלריית 
האבן היפהפייה Art 192 בעכו העתיקה. עיטור 
כלי לבחירה )ספל, קערית, צלחת( בהנחייתה של 

 הקרמיקאית ניבה הרצוג. 
גלרית Art 192, עכו העתיקה | 11:00-13:00
250 ש"ח לאדם, עבור עיטור 2 כלים, גלזורה 

ושריפה.
072-3971233
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הכניסה לאירועים מותנית בהרשמה מראש: 

www.westgalil.org.il | 072-3941110 

יום שישי
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With gratitude to Charles Gallo in memory of 
Blossom and Gunther Sprecher
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  סדנת מלאכת יד ב"אומניה" – בית ליצירה 
בעור 

סדנת ריקועים להכנת מוצר בעיצוב אישי )ארנק, צמיד, 
חגורה ועוד( בליווי אלדד בכר, אמן עור מזה 22 שנים, 

באווירה נעימה בסטודיו הממוזג בקיבוץ אפק.
אומניה, קיבוץ אפק | 16:00-18:00

25 ש"ח לאדם, כולל הדרכה. עלות המוצרים על פי 
בחירה החל מ-15 ש"ח ומעלה | 072-3957613

  אני ? ME - מופע בכורה של להקת המחול הקיבוצית
? ME - יצירתה של לאה בסודו-גרק, רקדנית להקת 
המחול הקיבוצית, עבור רקדני "קיבוצית 2" במופע 

בכורה לרגל פסטיבל יוליארט.
 אולם זכרי, כפר המחול הבינלאומי, געתון

20:00-21:00 | מחיר 70 ש"ח לאדם | 072-3970884

  יוצרים בשוקולד ב"אודט – בוטיק השוקולד" 
מוזמנים לסדנה מתוקה במיוחד לכל המשפחה 
בסטודיו אודט שבקיבוץ רגבה. ציור בשוקולד 

 בצבעים, זילוף בצורות שונות והכנת סוכריות על מקל. 
סטודיו אודט, מושב רגבה | 17:00-18:00

 150 ש"ח להורה וילד. כל ילד נוסף 90 ש"ח
072-3957570

  קיבוץ אחד, אמנים רבים בו - טיול בהדרכת 
מורה הדרך גבי זהר

מוזמנים לגלות את קיבוץ עברון, הקיבוץ הראשון 
בקיבוצי הגליל המערבי: סיפורים מרתקים מימי 

המנדט הבריטי, רצפת פסיפס הקשורה למסורת משיח 
ושטן, אדריכלות חדרי האוכל בקיבוצים ומפגש עם 

 אמנים בני המקום.
קיבוץ עברון | 10:00-15:00 | 120 ש"ח לאדם, כולל 

הדרכה, מפגשים, קפה ועוגה | 072-3971612

  מפגש עם חרש הברזל בכפר הנוצרי פסוטה 
הנכם מוזמנים לעלות לכפר הציורי פסוטה ולפגוש 

את חרש הברזל וליד חורי, לשמוע את סיפורו האישי, 
לצפות בהדגמה כיצד הוא הופך פס ברזל לפסל 

ולהסתובב בגלריה הפסלים הייחודית שלו. במפגש 
יוגשו בקלאוות עבודת יד, שתיה חמה, יין ופינוקים.

וליד חורי, פסוטה | 11:00-13:00 
75 ש"ח לאדם | 072-3957562

  מתנות קטנות מהים - סדנה ליצירת מתלה עץ 
לתכשיטים 

מפגש יצירתי מול נוף ים מהפנט, בליווי יין וגבינות 
גליליות מובחרות. ניצור מתלה ייחודי מעץ סחף עם 
תמונה ומסר אישי. נקשט בחלוקים וצדפים ונעבוד 

 בטכניקת הדפס מיוחדת של תמונות בצבעי אקריליק.
 מוזארט אכזיב – בית פתוח וגלריה | 12:00-14:00 
180 ש״ח לאדם כולל כל חומרי היצירה למשתתף, 
כיבוד קל, שתיה חמה/קרה, כוסית יין ונשנושים. 

)אפשרות לצרף בן/בת זוג בתוספת 100 ש"ח(.
072-3941152

  קפה ועוגב - מפגש בסדנת עוגבים היחידה 
בארץ!

קבלת פנים בבית המלאכה, סיור בין מגוון הכלים, 
מפגש אמן בו תוכלו לשמוע על העוגב, תולדותיו, 

החיבור לסיפורו האישי של הבעלים של הסדנא, אורי 
שני. לסיום יתקיים מיני קונצרט.

 סדנת העוגבים, מעיין היצירה, יובלים | 16:00-17:30 
40 ש"ח לאדם | 072-3941142

  קיבוץ אחד, אמנים רבים בו - טיול בהדרכת 
מורה הדרך גבי זהר

מוזמנים לגלות את קיבוץ עברון, הקיבוץ הראשון 
בקיבוצי הגליל המערבי: סיפורים מרתקים מימי 

המנדט הבריטי, רצפת פסיפס הקשורה למסורת משיח 
ושטן, אדריכלות חדרי האוכל בקיבוצים ומפגש עם 

 אמנים בני המקום.
קיבוץ עברון | 10:00-16:00 | 120 ש"ח לאדם, כולל 

הדרכה, מפגשים, קפה ועוגה. 
 072-3971612

  אצל מיקה בחצר - מוזיקה חיה וקולינריה
מנות מיוחדות מתפריט הפינוקים של קפה מיקה, 
אלכוהול, יין טוב והרכב מוזיקלי "חצי למה לא" 

שינעים את הערב בקאברים לשירים ישראליים 
 אהובים, ללאונרד כהן ועוד.

 מיקה-כשטעם וריח נפגשים, קיבוץ אילון |
19:30-23:00 | הכניסה חופשית, אוכל ושתיה לפי 

תפריט | 072-3941158

  סדנת פיסול עם הפסלת הבין לאומית ורדה 
יתום

סדנת יצירה בהנחייתה של ורדה יתום בגלריה 
הפסטורלית בקיבוץ סאסא. סדנת פיסול חווייתית 

 ליצירת פסל משותף, מגש או רהיט לבחירה.
גלריה ורדה יתום, קיבוץ סאסא | 10:30-14:00

מחיר לשעת יצירה לאדם 110 ש"ח | 072-3941143

הכניסה לאירועים מותנית בהרשמה מראש: 

www.westgalil.org.il | 072-3941110 
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יום רביעי
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  טיול אמנות בעקבות "עכו אחרת" 
עם כרמית ארבל 

ניכנס אל הסמטאות המיוחדות, אל הבתים ואל הפינות 
הפחות מוכרות של עכו. דרך הטעמים, אמנות הרחוב, 

הצלילים והאנשים נקבל השראה ונגלה עולם מרתק.
עכו העתיקה | 10:00-13:00

150 ש"ח לאדם | 072-3971215  

יום שישי
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יום חמישי
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  "אומניה" – אמנות העור
10:00 שיח אמן והדגמה

אלדד בכר, אמן עור מזה 22 שנה, מזמין אתכם 
לסטודיו לשיחה על שיטות עבודה מסורתיות 

ומודרניות ביצירה בעור, בשילוב הדגמת ריקוע על 
עור טבעי בתלת ממד.

"אומניה", קיבוץ אפק | 10:00-16:00
072-3957613

TIN-TIME סטודיו  
10:30 "גלגולו של חפץ" 

מפגש בסטודיו המוקף בנוף גלילי ירוק ובו מוצרים 
שימושיים ודקורטיביים ממוחזרים מלאי דמיון, צבע 

והרבה הומור. 
האמנית פולה רייקין תספר על תהליכי העבודה, 

איסוף חומרי גלם והערך המוסף של יצירה מחומרים 
בשימוש חוזר. 

ההסבר ילווה בהדגמה של יצירת פריטים שונים 
מחומרי גלם ממוחזרים.

 TIN-TIME, גילון | 10:00-16:00 
072-3971600

  דלית בן שלום - סטודיו למוזאיקה ולפיסול
11:00 "סיפורים קטנים על קירות גדולים" 

ביקור בחלל היצירה הססגוני של דלית בן שלום 
ובו פסלי נוי העשויים מחלקי חרס, קרמיקה וחלקי 
מראות ומפגש מלווה בתמונות ואנקדוטות קטנות 
מחבלי היצירה של קירות המוזאיקה הגדולים של 

דלית ברחבי הארץ והעולם. 
 הסטודיו של דלית בן שלום, קיבוץ יחיעם

072-3957617 | 10:00-16:00

 

  סטודיו חסי נוה 
11:00 ניחוח כותנה - שתי יוצרות נפגשות בשדות

איילה מוריאל וחסי נוה, נשים יוצרות, חברות, 
מחוברות לטבע, לחושים ולסביבה. המפגש יכלול 

הכרות עם האמניות, תצוגה והדגמה של יצירותיהן 
בנקודות ההשקה של מיצוי צבע, צורה וניחוח מן 

הטבע. 
 סטודיו חסי נוה, בוסתן הגליל | 10:00-16:00

072-3971218

 Art 192 הגלריה השיתופית  
12:00 הקרמיקאית אורית קמה מספרת על 

שריפות מסורתיות 
בגלריה הייחודית Art 192 המשותפת לעשר אמניות 
מהגליל והגולן, תפגשו את הקרמיקאית אורית קמה 

שתסביר ותדגים אודות סגנון עבודה ייחודי שפיתחה, 
המשלב יצירת מיכלים בטכניקות שונות, שריפתם 

בשריפות מיוחדות לקבלת אפקטים וטקסטורות 
מורכבים, תוך זיקה עמוקה לטבע. 

 הגלריה השיתופית ART 192, עכו העתיקה
072-3971190 | 10:00-16:00 

  פיסול ורדה יתום
12:00 שיח אמן 

מוזמנים למפגש עם ורדה יתום, אחת מפסלי 
הקרמיקה המובילים בעולם. נשוטט בגלריה שלה 

ונשוחח על האתגרים ומקורות ההשראה שלה כאמא, 
כבת, כאישה וכיוצרת בשדה האמנות הישראלי 

והבינלאומי.
 פיסול ורדה יתום, קיבוץ סאסא
072-3941143 | 10:00-16:00

 

  וליד חורי - חרש ברזל
13:00 שיח אמן והדגמה

וליד חורי, חרש ופסל בברזל וזוכה פרסים בתחרויות 
פיסול ברחבי אירופה מזמין אתכם לגלריה שלו 

בכפר הציורי פסוטה שם תשמעו את סיפורו ותצפו 
בהדגמה חיה בסדנא שלו בעבודת הברזל.

וליד חורי, פסוטה | 10:00-16:00 | -072
3957562

  סטודיו "אורוקא" – תכשיטים בעבודת יד, 
סדנאות ואירועי בוטיק 

13:00 "להרגיש את המתכת" 
נשמע את הסיפור האישי של אורלי קופלר, מעצבת 

וצורפת רבת ניסיון שתתן לנו הצצה אל מאחורי 
הקלעים של יצירת תכשיטים. 

הקהל מוזמן לצפות בהדגמה של כח האש על 
המתכת, לשאול שאלות ולהבין את התהליכים 

המשפיעים על עיצוב תכשיט. 
 סטודיו אורוקא, עכו העתיקה | 10:00-16:00

072-3971187

  מוזארט - בית פתוח וגלריה לאמנות
15:00 שיח גלריה: "אמנות סוחפת – מתנות 

קטנות מהים" 
בגלריית הבית הפתוח הצופה לחוף ים שמורת 
אכזיב הפראית נפגש לחוויה וגיבוש בהשראת 

הנוף ויצירות האמנות להנחיה מרתקת של ד"ר טל 
שורץ – פסיכולוגית ואמנית גלילית בוגרת בצלאל, 

שתפתח לכם דלת לחומרים הקיימים סביבנו להתחבר 
למחזוריות הטבע והחיים. 

גלריית 'מוזארט' אכזיב | 10:00-16:00
072-3941152

  סוד הפלא הקיבוצי
15:00 מפגש עם אוצרות התערוכה "אובססיה 

אהובתי"
צפייה בתערוכה "אובססיה אהובתי" בגלריית מוניו 
בכפר מסריק ושיחה עם אוצרות התערוכה יעל ניצן 
ואפרת פלד שדה. כ- 25 אמניות ואמנים המציגים 

עבודות ייחודיות של רקמה, אריגה ותחרה ומספרים 
על רקמה אנושית אחת.

גלריית מוניו, כפר מסריק | 10:00-16:00
072-3971564
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 בין השעות 10:00-16:00 שבת גלריות
הכניסה חופשית, בהרשמה מראש



  מנפוליאון ועד לערבסק - ערב צרפתי בעכו
נפגש לערב שכולו על "צרפת בעכו".

טעימה היסטורית הכוללת שיטוט בין מבנים 
ושכונות וסיפורים מרתקים על הקשר בין עכו 

לנפוליאון, למלך לואי ה-9 ועוד. נקנח על הגג של 
 מלון ערבסק ליין וטעימות מקומיות בסגנון צרפתי. 

 עכו העתיקה | 17:00-20:00 
165 שקל לאדם | 072-3971617

  זה לא נעים לי - מופע קומי, אינטימי וחשוף  
בסלון בירה מלכה

מוזמנים לסלון מלכה בתפן לבירה קרה, תפריט 
אוכל משובח ומופע יחיד קומי, חשוף ומאוד 

תיאטרלי - "זה לא נעים לי". השחקנית חן דנון 
זקס במופע על משבר גיל ה-40, תשוקות, אהבות, 

 יצרים ועוד.
סלון בירה מלכה, תפן | 20:00 
65 ש"ח לאדם | 072-3971214

  חוויה של בד וצבע בסטודיו חסי נוה
בבוסתן הגליל

סדנה המשלבת בדים, חפצים, צמחים והרבה צבע. נכין 
פיסות בדים וניירות עם דוגמאות חדשות וייחודיות 

אותם תוכלו להמשיך לחבר וליצור יצירות נפלאות -  
 בדי חלודה, הדפס שמש, חותמות 

 מעלים ועוד. 
 הסטודיו של חסי נוה, בוסתן הגליל | 9:30-12:30

 200 ש"ח לאדם כולל שתיה וכיבוד קל
072-3971218

 
  ערב יווני במסעדת הדגים אלמרסא בנמל עכו

מוזמנים לערב יווני במסעדת השף אלמרסא, הכולל 
הופעה יוונית מלאת שמחה, תפריט מיוחד לאירוע 

 והרבה אוזו.
 מסעדת אלמרסא, עכו העתיקה | 19:30-23:00

170 ש"ח לאדם | 072-3971185

  צורפות השוקולד
מוזמנים לטעום ולשמוע את סיפורן האישי והמרתק של 

שתי אמניות שהתחילו את הקריירה שלהן כמהנדסות 
 וכיום הן מקדישות את חייהן ליצירה. 

 סטודיו אורוקא, עכו העתיקה | 11:00-12:30 
 120 לאדם | 072-3957570

  בובות בצפון - פסטיבל דו לשוני מס' 4 
לתיאטרון בובות

פסטיבל דו לשוני )ערבית עברית( ובו הצגות, שעות 
סיפור תיאטרליות ופעילות חוצות של פינות ג'אגלינג, 

 משחק ויצירה מתחלפות ללא תשלום נוסף. 
 תיאטרון זיקית, תפן | 16:00-18:00

30 ש"ח לאדם | 072-3970930

  רוקדים בין הכרמים – ערב של תנועה, קולינריה 
ואמנות 

מוזמנים לכרמים של משק אופיר בשעות בין ערביים 
למופע סוחף ומלהיב של רקדני 'קיבוצית 2' שיסתיים 

במסיבה אנרגטית עם אמן הקצב רן שני. בין לבין תהנו 
 ממגוון יינות היקב, דבש משובח וגבינות בוטיק.

 משק אופיר, אלון הגליל | 18:00-21:00
 100 ש"ח לאדם מעל גיל 18. כוס יין ראשונה חינם, 

55 ש"ח לילד | 072-3957567

  ארוחה ותערוכה: השף אורי צור בארוחת 
טעימות בהשראת יצירותיו של הצייר מקס 

פרידמן
הנכם מוזמנים למפגש מרתק בין אוכל, אמנות 

ואנשים שיתקיים בבית האבן המרהיב בית 
אלפראשה. תערוכת היחיד של האמן מקס פרידמן 
וארוחת טעימות עונתית ומוקפדת מעשה ידי השף 

 אורי צור בהשראת היצירות והציוריות של עכו.
 בית אלפראשה, עכו העתיקה | 12:00-16:00

 מחיר: 390 ש"ח לאדם, כולל תערוכה, ארוחה ויין
072-3941150

  צורפות השוקולד
מוזמנים לטעום ולשמוע את סיפורן האישי והמרתק 

של שתי אמניות שהתחילו את הקריירה שלהן 
 כמהנדסות וכיום הן מקדישות את חייהן ליצירה. 

 סטודיו אורוקא, עכו העתיקה | 11:00-12:30 
120 לאדם | 072-3957570

  סיור סטיילינג תרפי בגליל עם אורנה 
רוטברט ניצן

נפתח בקפה ובמאפה, נמשיך בביקור בחנויות יד 2, 
נמדוד ונתנסה ונעלה יחד שאלות ותהיות על יחסינו 
עם בגדים. לסיום נבקר אצל אמנית ייחודית ונאכל 

 ארוחת צהריים משותפת.
נתחיל את יומנו בקיבוץ עברון | 9:00-15:00

250 לאדם כולל סיורים, קפה ומאפה וארוחת צהריים
072-3941144

  בובות בצפון - פסטיבל דו לשוני מס' 4 
לתיאטרון בובות

פסטיבל דו לשוני )ערבית עברית( ובו הצגות, 
שעות סיפור תיאטרליות ופעילות חוצות של פינות 

 ג'אגלינג, משחק ויצירה מתחלפות ללא תשלום נוסף. 
 תיאטרון זיקית, תפן | 10:00-12:00

30 ש"ח לאדם | 072-3970930
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  טבע, חומר ותנועה – טיול עם מורה הדרך 
עמרי אבידר  

מוזמנים לטיול גלילי מרנין עם מורה הדרך עמרי 
אבידר – שילוב של טבע אביבי, פיסול נדיר של 
האמן ואדים רובינצ'ק וחווית תנועה וריקוד עם 

רקדנים מקצועיים מן הטובים בארץ.
ברחבי הגליל המערבי. נפגש בסמוך לישוב נווה זיו

10:00-14:00 | 160 ש״ח לאדם כולל ההדרכה, 
הסיורים והמפגשים

072-3971678

מזל שהיה שם צייר
من حظُنا كان هناك رسام

Good Thing There Was A Painter There 

תערוכה המשחזרת אירוע החתמה על עצומה 
למען שלום עולמי בעיר עכו בשנות ה-50.

השנה 1952, חברי הקיבוצים עין המפרץ וכפר 
מסריק מעמידים דוכן עץ פשוט במרכז העיר 

העתיקה של עכו. 
על הדוכן מונחת עצומה למען שלום עולמי. סביב 

הדוכן מתגודדים וחותמים נשים וגברים, יהודים 
וערבים. אל הדוכן מגיעים גם שני אמנים: שמעון 

צבר וגרשון קניספל, אשר מצליחים לתפוס את 
הרגע הזה ולתת לו ביטוי דוקומנטרי אומנותי. 
צבר יוצר רישום וקניספל יוצר ממנו ציור שמן.

התערוכה מציגה העתקים של היצירות ומאפשרת 
הצצה לאותה סמטה בעכו. באמצעות תיעוד 

היסטורי נחשפת בתערוכה התרחשות בינלאומית, 
עוצמתית ונשכחת בה הוחתמו מיליוני אנשים 
ונשים ברחבי העולם על עצומות למען שלום 

עולמי. בישראל התקיימו אלפי אירועי החתמה 
אשר אורגנו על ידי ״הוועד למען השלום 

בישראל״ וגופים נוספים. באוגוסט 1952 הוגשה 
עצומה עם 400 אלף חתימות לכנסת. העצומה 

נדחתה. 

השנה 2022, התותחים שוב רועמים, החרדה 
ממלחמת עולם שלישית ומפצצת האטום שוב 

עולה. המבט מופנה אחורה בתקווה אל אותו רגע 
בסמטה בעיר עכו, אשר ללא היצירות של צבר 

וקניספל הייתה נשארת במחוזות השכחה. 

אוצרת התערוכה: יערה גלאור

 JNF-USA גלריית המרחב, מרכז מידע 
עכו העתיקה | 11:00-13:00

הכניסה חופשית | 072-3941110
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  בובות בצפון - פסטיבל דו לשוני מס' 4 
לתיאטרון בובות

פסטיבל דו לשוני )ערבית עברית( ובו הצגות, 
שעות סיפור תיאטרליות ופעילות חוצות של פינות 

 ג'אגלינג, משחק ויצירה מתחלפות ללא תשלום נוסף. 
 תיאטרון זיקית, תפן | 10:00-12:00, 16:00-18:00

30 ש"ח לאדם | 072-3970930

  מפגש עם חרש הברזל בכפר הנוצרי פסוטה 
הנכם מוזמנים לעלות לכפר הציורי פסוטה ולפגוש 

את חרש הברזל וליד חורי, לשמוע את סיפורו 
האישי, לצפות בהדגמה כיצד הוא הופך פס ברזל 
לפסל ולהסתובב בגלריה הפסלים הייחודית שלו. 

במפגש יוגשו בקלאוות עבודת יד, שתיה חמה, יין 
ופינוקים.

וליד חורי, פסוטה | 11:00-13:00 
75 ש"ח לאדם | 072-3957562

  בישול ומדיטציה בבית אלפראשה
מוזמנים לחוויה מיוחדת ובלתי נשכחת המשלבת בין 
הגוף והנפש. סדנת בישול אוכל עכואי ומדיטציה עם 

 קערות טיבטיות בבית אלפראשה בעכו העתיקה.
בית אלפראשה, עכו העתיקה | 12:00-13:30

120 ש"ח לאדם | 072-3971182

  אני נראה משמע אני קיים - סדנת
עיצוב מראה 

מראת "אמנות מן הטבע" שמה דגש על העושר 
הטמון בחומרי הטבע שספגו את השפעת האקלים, 
השמש, המים ותופעות טבע אחרות. בסיום הסדנה 

וההנחיה לעיצוב מראות הנפש שלכם, תזכו 
למראה ייחודית שתלווה אתכם במסר האישי 

 שלכם במשך כל הימים.
 מוזארט באכזיב – בית פתוח וגלריה

12:00-14:00 | 200 ש״ח לאדם כולל מראה אחת 
למשתתף, כיבוד קל, שתיה חמה/קרה, כוסית יין 

ונשנושים | 072-3941152

יום שישי
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 בתמונה: שמעון צבר, "חתימה על עצומת השלום בשוק בעכו ב-1953", 2002 | הדפס רשת על נייר כותנה, 97.5X79 | מקור: גרשון קניספל  אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות
צילום: מוזיאון תל אביב לאמנות

  סדנה ליצירת תכשיטים מנייר ממוחזר 
  Art 192 בגלריה

בסדנה המבוססת על אמנות עממית ברזילאית 
השמה דגש על מיחזור ושימוש מחדש בחומרים 

קיימים, נגלגל נייר ונלמד טכניקות לייצור חרוזים, 
 דיסקיות וטבעות ליצירת תכשיט מיוחד משלנו. 

Art 192, עכו העתיקה | 10:30-12:30
200 ש"ח לאדם, כולל חומרים

072-3941146

  ארוחה ותערוכה: השף אורי צור בארוחת 
טעימות בהשראת יצירותיו של הצייר מקס פרידמן

הנכם מוזמנים למפגש מרתק בין אוכל, אמנות 
ואנשים שיתקיים בבית האבן המרהיב בית 

אלפרשה. תערוכת היחיד של האמן מקס פרידמן 
וארוחת טעימות עונתית ומוקפדת מעשה ידי השף 

 אורי צור בהשראת היצירות והציוריות של עכו.
 בית אלפראשה, עכו העתיקה | 12:00-16:00

 390 ש"ח לאדם, כולל תערוכה, ארוחה ויין
072-3941150

התערוכה בתמיכת JNF-USA וחוג המשפחה והידידים של דב שילוח.



89

4

4

4

4

70

70

70

70

899

899
899

899

899

89 89

89

89
89

89

85

8585

85
8585

ראש הנקרה

אכזיב

לימן

גשר הזיו

סער

בן עמי

עברון

שבי ציון
מזרעה

רגבה

לוחמי הגטאות

כליל

נס עמים

שמרת

בוסתן הגליל

עין המפרץ

כפר מסריק

כפר יאסיף

ג’ודידה מכר
טל אל

ג’וליס

בית העמקאבו סנאן
אשרת

עמקה

א-שיח’ דנון

כברי

מצובה
שלומי

בצת

חניתה
אידמית

עראמשה

אילון

גרנות הגליל

שומרה

זרעית

שתולה

נטועה
אבן מנחם

אבירים

צוריאל

כפר ורדים
יאנוח

יאנוח ג’ת
ג’ת

ירכא
כישור

פלך

מג’ד אל-כרום

לבון

חרשים

סאג’ור

נחף

תובל

אזור תעשייה תפן כפר סומע פקיעין

חמדת ימים

עין אל-אסד שפר

פרוד

מירון
בר יוחאי

ספסופה

צבעון

ברעם
דוב”ב

פקיעין החדשה

חורפיש

סאסא

מתת

בית ג’ן

ראמה

כרמיאל

מנותמצפה הילה

עבדון

נוה זיו

געתון

יחיעם

עין יעקב

מעיליא

מעונה מעלות
תרשיחא

פסוטה

עכו

נהריה

יסעור

אחיהוד

יבור

גילון צורית

אשחר

סח’ניןאשבל

צביה

כמון

ראס אל-עין מורן

חזון

סלמהמע’אר

לוטם

ערב אזונר

דיר חנה

עראבה יחד

הררית

נג’ידאת

מצפה נטופה

אבטליון

עיילבון

כמאנה

שער

יעד

שורשים

יובלים

כאבול
עצמון שגב

טמרה
מצפה אבי”ב

מנוף
רקפת

קורנית

יודפת

כפר מנדא

אעבלין

קרית אתאשפרעם

קרית יםאפק

נופית

עדי

הרדוף
אלון הגליל

חנתון

65

65

70

70

70

22

22

קרית ביאליק

תרדיון

כעביה
70

77
79

79

79

77

77

77

859

i

זמן גליל מערבי - עמותה לקידום התיירות נוסדה ב 2011 ע"י תיירנים בגליל המערבי במטרה לקדם 
את  לקדם  למטרה  לה  העמותה שמה  האזור.  והגיאוגרפי של  ההיסטורי  התרבותי,  העושר  יחדיו את 
התיירות במרחב, תוך קשר בלתי אמצעי בין המטיילים לאנשים מאחורי העשייה והיצירה. העמותה 

נתמכת ע"י הארגון האמריקאי JNF ארה"ב כחלק מהחזון לפיתוח הגליל.

שמים את האמנות הגלילית על המפה

פסטיבל יוליארט של זמן 
גליל מערבי - חודש של 
אירועי תרבות, אמנות, 

טיולים, מוסיקה, קולינריה 
ותיאטרון ברחבי הגליל 

המערבי, ליחידים, זוגות 
ומשפחות.

אנו ממליצים לכם להירשם 
מראש ולהבטיח את 

מקומכם. כל הסיורים, 
הסדנאות, הארוחות 

מותנים בהרשמה מראש / 
במינימום משתתפים.

 לפרטים: באתר
 www.westgalil.org.il 

 בלוח האירועים, 
ובטלפון 072-3941110 

בואו לטעום. לחוות. לגלות, 
כי זה הזמן לגליל המערבי!

שלכם, צוות וחברי זמן 
גליל מערבי - עמותה 

לקידום התיירות

 הצטרפות לקבוצת 
 הוואטסאפ
 "מה קורה

 בגליל המערבי"

הצטרפות לקבוצת 
 הוואטסאפ
 "מה קורה 

בגליל למשפחות"

 עקבו אחרינו
 ברשתות

 החברתיות-
זמן גליל מערבי

 לאירועי 
 יוליארט 

באתר
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