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תושבים ואורחים יקרים, 

ימי חג השבועות צובעים את שדותינו בצהוב של חיטה בשלה ומוכנה לקציר, חבילות 
קש זהובות הנערמות בשדה ומרחבים חקלאים פתוחים ומרחיבי נפש. כמדי שנה, 
ואת  תושבינו  את  ומזמינים  ודבש"  חלב  ב"פסטיבל  השבועות  חג  את  מציינים  אנו 
זמר עברי  האורחים הרבים המגיעים לעמק - לחגיגה של חקלאות, תרבות, טבע, 

ואהבת הארץ.
אתרי התיירות בעמק מציעים הצצה מרתקת לחקלאות המתקדמת בעמק - יקבים, 
משקים חקלאים המציגים רפתות חדשניות, גידולי מאכל מגוונים, פרחים ותבלינים. 
במהלך החג יערכו סיורים וטיולים ברחבי העמק ואנו מזמינים אתכם להצטרף ולגלות 

פינות נסתרות וסיפורים חדשים בעמק היפה שלנו.
 

כולם מוזמנים לטקס הביכורים המסורתי המושך מדי שנה אלפי משתתפים, לתכנית 
תרבותית עשירה ומזמינה המתאימה לכל גיל, וכוללת תערוכות אמנות, מופעים, ערבי 
גם פעילויות  יתקיימו  "גלגלים של תקווה".  ומסע האופניים המסורתי  ומחול,  שירה 

מגוונות לילדים ולכל המשפחה בסימן "אורח חיים פעיל ובריא".  
 

הקהילות השורשיות של המושבים והקיבוצים מתחדשות בשכונות הרחבה חדשות 
ומלבלבות והישובים הקהילתיים איתנים ושוקקי פעילות. אנו שומרים על החקלאות 
בעמק ועל האיזון שבין צרכי הפיתוח ולבין השמירה על מרחביו, על מורשתו הייחודית 

ועל ערכיו.
 

אתם מוזמנים לקחת חלק בשפע הפעילויות.

בואו לבלות, לטייל, ליצור ולהנות בעמק יזרעאל,
 

חג שבועות שמח!
 

אייל בצר
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

תיקון ליל שבועות ב"ניגון הלב"

שלישי, ה' בסיון תשע"ד | 3.6 | 21:00 | במועדון בנהלל
הכניסה חופשית! 

תאוות-הממון בימים ההם בזמן הזה
ילמדו במהלך הערב:

• ד"ר ענת ישראלי מורה ופרשנית במדרשה ובמכללה באורנים, מנהלת תכנית  
  "מיכאל" לסטודנטים מהעדה האתיופית

• קובי וייס מורה ליהדות במסגרות רבות, עובד בארגון "רבנים שומרי משפט"
• שי זרחי מקהילת "ניגון הלב" ומה"מדרשה באורנים"

תכנית השיעורים המפורטת תפורסם בהמשך.
שירים וניגונים עם צעירי "ניגון הלב", כיבוד ברוח החג!

תיקון ליל שבועות המסורתי של העמק

שלישי, ה' בסיון תשע"ד | 3.6 | 22:30 | חדר האוכל יפעת
הכניסה חופשית!

• פתיחה חגיגית לליל מתן תורה
• שיעורו של פרופ' יאיר הופמן בנושא: "גלות וגאולה - בין שעבוד מצרים לשיבת ציון"

• עיון בחברותות בשיר "איילת" ממחזור שירי מכות מצרים לנתן אלתרמן.
לפרטים: מרים אהרוני 052-8702613 

"שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו" 

שני, ד' בסיון תשע"ד | 2.6 | 19:30 | ספרייה אזורית עמק יזרעאל נהלל
הכניסה חופשית!

יחסי אחים במשפחה מנקודת מבט ספרותית, מקראית, פסיכולוגית ואמנותית, 
בהנחיית: הדס פרידמן-עטייה הערב ילווה בקטעי נגינת חלילים. 

nuritg@eyz.org.il | 04-6416023 :לפרטים

תיקוני ליל שבועות 
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תערוכות

חי צומח דומם 

1-7.6 | אתר רכבת העמק בכפר יהושע
)כל יום מלבד יום ו', על פי שעות הפתיחה של האתר(  כרטיס: 10 ₪ 

פתיחה: שבת | 31.5 | 19:00 | הכניסה חופשית!  

מאז ומתמיד היה הצומח חלק בלתי נפרד ומשמעותי בהוויית תושבי העמק. התערוכה 
"חי צומח דומם" מבטאת את עיסוקם הייחודי של אמנים שונים בנושא. מבעד לצומח 
מציעה התערוכה מנעד רחב של נקודות מבט הנעות בין התבוננות תמה להתבוננות 
האמנים  בין  אישית.  להתייחסות  קולקטיבית  לאומית  התייחסות  בין  ביקורתית, 
המשתתפים: אלי שמיר, ציבי גבע, נורית גור-לביא, דינה שנהב, ברכה אביגד ואחרים.

ארועים בתערוכה: 
  5.6 |  20:00- תיאטרון פלייבק שקופיות מפגשים של אנשים וסיפורים על הצומח

21.6 | 11:00 - מפגש עם האוצרות והדרכה בתערוכה
אוצרות התערוכה : מיכל שכנאי יעקבי ונטע הבר

michals222@gmail.com | 050-8813126 :לפרטים
התערוכה תוצג בין התאריכים  9.7- 1.6

ותיקי העמק מפסלים בנייר 

1-7.6 | מלון נוף תבור מזרע
פתוח 24 שעות, הכניסה חופשית! 

תערוכה מסכמת של הסטודנטים במכללת 
הוותיקים - קורס פיסול בנייר בהדרכת מיכל דורון

michal_d@yifat.org.il | 052 4842440 :לפרטים

תערוכת אמני עמק יזרעאל

2-7.6 |  10:00-20:00 | מרכז קהילתי תמרת 
ערב חג ויום שישי 10:00-13:00 

הכניסה חופשית!  

אמנים ויוצרים תושבי העמק מציגים בתערוכה קבוצתית. 
ביניהם: אלי שמיר ויעקב דורצ'ין. 

בעמק  חקלאי  ישוב  של  ספציפי  פרטי  בעת מקרה  בו  מהווים  אלי שמיר  של  ציוריו 
יזרעאל )כפר יהושע( וגם סיפורו של אתוס מסויים ונקודת מוצא לשאלות עקרוניות 

של מקום, "שמיר, דוברו של העמק במחוזותיה של האמנות" 
)רון ברטוש - חוקר אמנות(

מכה,  חותך,  מפריד,  "הבורר,  וטבע  אמנות  איש  הישגים,  עתיר  פסל  דורצ'ין,  יעקב 
מעקם, מכופף, מאחה ואז הוא משגר אליו לעמק את שתלי הברזל החלודים הללו 
שמהן ייברא בתהליך של הכלאות "עולם חי" חדש, המאשר אורגניות פנימית חדשה" 

)גדעון עפרת( 
אוצרת: נורית טל טנא  

יוזם ומפיק: דוד הירש

מיכל דורון
צילמה חנה גולדמן קליש  יואל גילינסקי
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משב רוח גלילי בהרדוף 

רביעי - חמישי | 4-5.6 | 9:00-21:00 | שער לאדם חורש הרדוף
כרטיס: 100 ₪ כולל את הפעילויות וההצגות

ארוע יהודי - ערבי  עשיר 
הצגות ילדים של תאטרון המלה: "ג'ים ונהג הקטר", "צרור נפלאות הקרקס",  

"ליצנים מחפשים משמעות"
מופעי מוסיקה  סיורים חווייתיים ברפת האורגנית בהרדוף  סדנאות יצירה 

מספרי סיפורים  מעגלי שיח  סדנאות ריקודי עמים

אנסמבל מארק אליהו מתארח במשב רוח גלילי

רביעי | 4.6 | 20:30 
כרטיס: 70 ₪

info@adam-insan.org.il | 04-9058511 :לפרטים

ערב שירה עם עינת שרוף

שלישי | 3.6 | 22:00 | דשא אולם התרבות האזורי יפעת
הכניסה חופשית!

חגיגת זמר עברי עם מנחת השירה בציבור עינת שרוף
מופע חוץ, ישיבה על הדשא - נא להצטייד בלבוש מתאים

יום הסטודנט "ירוק בעמק" 2014

שני | 2.6 |  18:00 | המכללה האקדמית עמק יזרעאל 
כרטיס: 85 ₪ | תושב מועצה: ₪65 | בערב מופע: ₪120

בהשתתפות: שלמה ארצי, אביב גפן,

משה פרץ ומטבוחה פרוג'קט
 aguda@yvc.ac.il  04-6423461 :לפרטים

להקת The Angelcy בהופעה בשילוב מופעי קרקס 

שלישי | 3.6 | 21:00 | בית הספר הישראלי לקרקס - בית העם כפר יהושע
כרטיס: 60 ₪ קנייה במקום בערב המופע

על הלהקה: "אם תראו אותם על הבמה אתם תישאבו לקסם האדיר של החבורה הזו. 
המוזיקה שלהם היא שילוב של פולק, ג'אז, משהו מעט קברטי ורוק רך, שילוב שמוגש 

על ידי שישה נגנים מוכשרים ושמחים". 

לפרטים: סמדר 077-5030001 | 054-2313134

עת קציר - חגיגת שבועות בשדה יעקב

ראשון, ג' בסיון תשע"ד | 1.6 | 17:30 | שדות שדה יעקב
הכניסה חופשית!

תהלוכה ותצוגת משקים  מכירת תוצרת חקלאית  תצוגת כלים חקלאים 
רונדו סוסים  תחרויות חקלאיות

לפרטים: מזכירות האגודה החקלאית, 04-9831432 )בשעות הבוקר(
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פעילות יצירה לילדים

9:30-14:00 | מועדון כפר יהושע 
כרטיס: 20 ₪ לילד, הורה מלווה חינם

מוזאון עין דור מגיע לכפר יהושע עם פעילות יצירה לחג

תערוכת צעצועי המותג ג'ון דיר

9:30-14:00 | רחבת מועדון כפר יהושע 
  

מתחם אקטיבי משפחתי

9:30-14:00 | אולם ספורט כפר יהושע 
הכניסה חופשית!

שני מתחמי הפעלה אנרגטיים וקופצניים, לילדים והורים:
טרמפולינות ומסלול מכשולים משפחתי מחוייך

מופע דרבוקומניה

9:30-14:00 | חצר בית הספר כפר יהושע
הכניסה חופשית!

מופע תופים סיפורי לכל המשפחה ובשיתוף הקהל 
בהנחיית אמן כלי ההקשה ירון רוזנברג

הפנינג קרקס לכל המשפחה

פעילות מהשעה 11:00 | מופע 12:15
כרטיס: 30 ₪ לילד מגיל 3 | 100 ₪ למשפחה

להטוטים  התעמלות קרקע  אקרובטיקה אווירית  אקרובאלנס    
הליכה על חבל ועל כדור   ועוד הפתעות מבית קרקס כפר יהושע

לפרטים: 077-5030001 | 054-2313134

רביעי 4.6 | מרכז כפר יהושעפעילות לכל המשפחה  בסימן אורח חיים פעיל ובריא
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בית פתוח, שוק קח-תן והצגת ילדים בתמרת

רביעי | 4.6 | 10:00-16:00 
הכניסה חופשית!  

בית פתוח: אמני היישוב פותחים את בתיהם לתצוגה ומכירה מפת הכוונה תחולק 
בכניסה ליישוב.

שוק קח-תן: לוקחים ונותנים, חפצים שימושיים באולם הספורט תמרת

"כרובינה": פעילות והרצאה בעקבות סיפור  | 11:00-13:00 | אולם הספורט תמרת
כרובינה רוצה להרוויח כסף ומחליטה למכור את בובת הברווז הישנה שלה. 

סיפור על תאוות בצע, על התלבטויות ועל הקושי להיפרד. לילדים בגילאי 5-12

tarbutimrat@gmail.com 04-6546584 :לפרטים

קונצרט זוכי פרס רובינשטיין לפסנתר תשע"ד

רביעי | 4.6 | 11:00 | מועדון לחבר גניגר 
כרטיס: 50 ₪ | תושב מועצה 40 ₪

רסיטל לפסנתר עם זוכי תחרות ארתור רובינשטיין ה- 14 
בקונצרט ינגנו שני הזוכים בתחרות היוקרתית.

)שנת ה-40 לתחרות(

אמני יפעת מציגים את יצירותיהם

רביעי | 4.6 | 10:00-16:00 | חדר האוכל יפעת
הכניסה חופשית! 

בנוסף יתקיימו הפעלות לילדים 

cecilia.tamir@gmail.com | 052-2206283 :לפרטים

10
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לחם, חלב ודבש

רביעי | 4.6 | 16:00-10:00
כרטיס: 50 ₪ | גמלאי: 25 ₪ 

פעילות שבועות לכל המשפחה:
לחם- דיש במורג, טחינה באבני ריחיים, אפיית 

פיתות בטאבון, סיפורי שדה 
חלב- חביצת חמאה, בישול גבינה על פתיליה, ביקור במוזאון הרפת, צפייה 

בחליבה ברפת העמק
דבש- פתיחת כוורת דבורים, סיורים בביתן הדבש

שבועות- פינות יצירה לחג, טקס שבועות לכל המשפחה מול נוף העמק

www.pioneers.co.il | 04-6548974  :לפרטים והרשמה

"מודעה למועד"- תערוכה

ראשון-חמישי | 1-6.6 | 9:00-15:00 |
שבת | 7.6 | 11:00-14:00 | חדר גלריה, 

מוזאון העמק יפעת
אוסף כרזות בנות למעלה מ-40 שנה, שהוצגו 

לקראת חגים, מועדים וארועים. לצד הכרזות 
רשימות שפורסמו במשך השנים בעלון הקיבוץ. 

האוסף הינו נדבך נוסף לתרבות ומסורת מקומית.
כתב וצייר אותן: ירמיהו בן צבי.

 www.pioneers.co.il | 04-6548974 :לפרטים

אין כבר דרך חזרה | עם יורם טהרלב ועופר גביש

שני | 2.6 | 21:00 
כרטיס: 60 ₪

יורם טהרלב קורא משיריו ומספר את הסיפורים
מאחורי השירים ועופר גביש שר ומנגן עם  הקהל

שביל פרות החלב

רביעי-שבת | 4-7.6 | 9:00-18:00 |  
בית לחם הגלילית - משפחת ברנדס 

כרטיס: 40 ₪ 
מבצע לימי הפסטיבל: כרטיס: 35 ₪ 

בין השעות 9:00-10:00, 15:00-18:00

סיור חוויתי המשלב הסבר ופעילות חקלאית 
ברפת החלב

הסבר על משפחת היונקים, הפרה והעגל היונק •
לומדים לחלוב פרה בידיים - כל אחד יכול ! •
מניקים עגלים קטנים עם בקבוקים גדולים •
מאכילים את הפרות הגדולות •
רואים רובוט שחולב את הפרות לבד - הי טק ברפת •
לסיום נכין ונטעם שוקו וחמאה •

חוגגים עם דורית אראל בשירים וסיפורים מן השדה והרפת, משחקים וריקודים.

brandes_z1@bezeqint.net | 04-9832437   :לפרטים

פסטיבל הקולעים בחוות דרך התבלינים

שלישי-רביעי | 3-4.6 | 9:00-17:30 | בית לחם הגלילית 
פסטיבל הקולעים ה-8 עם מיטב קולעי הסלים, סדנאות אומן ופעילויות לכל המשפחה

כניסה לפסטיבל ומגוון פעילויות ללא עלות,  חלק מהפעיליות בעלות סמלית. 
סדנאות אומן לקליעת סלים לכל המשפחה •
קורס קליעת סלים למבוגרים )4 שעות(:  •

בתיאום מראש
סדנה: מתופפי מוריה- ישראל קוזצ'י  •

   חוויה מוסיקלית לכל המשפחה ללא תשלום
סדנאות מתובלות ופעילויות יצירה •
סיור לשדות התבלינים •
תערוכת חקלאית מאז ועד היום •
פינת טעימות עשירה ולבנה והדגמות שף  •
תה ביסטרו-תפריט קפה חליטות ומאפים מתוקים •

www.derech-hatavlinim.co.il | 04-9533405 :לפרטים

מוזאון העמק יפעת
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לחם אמיתי עושים לבד

רביעי | 4.6 | 9:30-16:00 
כרטיס: 50 ₪ לילד | 40 ₪ לילד תושב מועצה | 35 ₪ למבוגר | 30 ₪ לתושב מועצה

פעילות שבועות לכל המשפחה אל מול נופו היפהפה של התבור. אנו מזמינים אתכם 
לבוא להתנסות ולהנות מפעילות משפחתית של הכנת הלחם כמו בימים הקדומים, 

מהשיבולת בשדה עד פת הלחם הריחנית:
סיור מודרך הכולל קציר במגל בשדה, דייש בגורן, טחינה באבני ריחיים קדומות ואפיית 

פיתה  )בהרשמה מראש( 
מגוון הפעלות ומשחקים, סדנאות יצירה ומשחקי ענק ברחבת המוזאון.

www.eindormuseum.co.il | 04-6770333 :לפרטים והרשמה
    

קבלת שבת חגיגית בסימן שבועות

שישי, ח' בסיון תשע"ד | 6.6 | 18:00
קהילת "אל מול תבור" בשיתוף קהילות עמק יזרעאל מזמינות את הציבור לקבלת 

שבת יזרעאלית, לכבוד חג השבועות.
מוזמנים לבוא בחולצות לבנות ולהביא חלות ביתיות, יין או מאפה 

לפרטים: טליה 054-9788127  

בואו, יהיה פסטיבל!
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, ממשיכה גם השנה לקדם אמנים 
ליצירה  הרחב  הקהל  בין  המפגישים  פרויקטים  ליזום  ויוצרים, 

האמנותית ולתרום לעשרות פסטיבלים שונים ברחבי הארץ. 

בואו לחגוג איתנו בפסטיבלים ולהיות חלק מהחוויה.

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות” ב-

המוזאון הארכיאולוגי עין דור
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"וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים"
חגיגת ביכורים כמיטב המסורת בעמק יזרעאל

בתכנית:
המשק  ענפי  תצוגת  היום   ועד  בעמק  ההתיישבות  מראשית  טרקטורים  תצוגת 
השונים  "מחריש ועד קציר" - הדגמה בשדה פתוח  טקס הבאת הביכורים  רונדו 

טרקטורים  רונדו סוסים

רביעי, ו' בסיון תשע"ד | 4.6 | 17:00 | נהלל
הכניסה חופשית!

טקס הבאת הביכורים

געגועים לנעמי שמר

רביעי |  4.6 | 20:30 |  אמפי נהלל
כרטיס: 100 ₪ | תושב מועצה: 90 ₪ | בערב המופע: 110 ₪

בהשתתפות:  "הכל עובר חביבי", אסף אמדורסקי וישראל 

גוריון, שלמה גרוניך ובליווי תזמורת סימפונט רעננה בניצוחו 
של דודו זבה

מופע מיוחד לפסטיבל חלב ודבש המצדיע ליצירותיה המופלאות של המשוררת 
נעמי שמר, במלאת עשור למותה. בערב יושרו משיריה הבולטים של שמר, ביניהם: 

אל בורות המים, בקיץ הזה תלבשי לבן, שדה תלתן, לילה בחוף אכזיב ועוד.

הפקה מוסיקלית - אסף אמדורסקי , נהול מוסיקלי - דרור אלכסנדר

16
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חמישי | 5.6 | 19:30 | אמפי נהלל
כרטיס: 50 ₪ | תושב מועצה: 40 ₪ | בערב המופע: 60 ₪

הפקה מוסיקלית חד פעמית המצדיעה לשירי הילדים היפים מכל הזמנים! 

בהשתתפות: סבא טוביה, מיקי, רוי בוי, טל מוסרי, אורנה דץ, 

חני נחמיאס, אסף אשתר רוני נדלר ומקהלות בתי הספר 
בעמק יזרעאל

הפקה וניהול מוסיקלי - האחים אסנר, חברים הפקות

"אצלנו בחצר": חגיגת שירים לכל המשפחה יום ירוק

חמישי | 5.6 | 10:00-14:00 | מרכז לחקלאות וקיימות נהלל
הכניסה חופשית!

הצגת ילדים  הפעלות ירוקות לילדים  דוכני מכירה של מוצרים מקיימים
ותוצרים מקומיים מהעמק  מכירה מתוצרי המשק: ירקות, שתילים, קומפוסטרים, 

דוכני מזון ושתיה

לפרטים: שובל 050-3493978 | רועי 050-6256726

מופע חבורות זמר ולהקות צעירות

חמישי | 5.6 | 20:30 | התחנה הבריטית משטרת נהלל ההיסטורית 
הכניסה חופשית!

נוער מהעמק  הרכבי  בשילוב  עברית,  זמר  בחגיגת  יזרעאל  עמק  הזמר של  חבורות 
בשירים ישראלים.

בהשתתפות: פינה בעמק, קולות שלובים, דרכים, הושעיה, כפר תקווה.
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שישי-שבת | 6-7.6 

"חמשת המגילות" בסימן חמש שנים לפסטיבל המחולות -
להקת המחול "אלון יזרעאל" מארחת כ- 15 להקות בוגרים מכל רחבי הארץ במופע 

פתיחה ססגוני, הרקדה בלבן ומופע סיום. 
ניהול אמנותי: זאב קרן. הפקה: עמותת "אלון יזרעאל".  

מופע פתיחה

שישי | 6.6 | 17:00 | 
אולם התרבות האזורי יפעת 

כרטיס: 25 ₪

הרקדה בלבן

מיני מרתון ריקודי-עם, לתוך הלילה 
שישי | 6.6 | 21:00 |

אולם הספורט ויצו נהלל
כרטיס: 35 ₪

מופע סיום

שבת | 7.6 | 17:00 |
אולם הספורט ויצו נהלל 

הכניסה חופשית!

מחול יזרעאלי

חגיגת אקורדיונים ארצית

שישי | 6.6 | 18:00 | אמפי נהלל
כרטיס: 70 ₪ | תושב מועצה: 60 ₪ | בערב המופע: 80 ₪

מחווה ליהודה אופנהיימר ז"ל "נביא האקורדיון בישראל"
18:00 - פינות נגינה ברחבי האמפי

19:00 - במה מרכזית בהנחיית ירום אנגלנדר
תזמורת אקורדיונים ילדים ומבוגרים באר שבע בניצוחו של ויקטור דרנבאום  

אמני האקורדיון ולהקותיהם: ויטלי פודולסקי ועוזי רוזנבלט  
אשף האקורדיון פטר ראלצ'ב מבולגריה   

מופע מרהיב של ריקודים בלקניים  
22:00 - שירה בציבור: יוסי לב, ירום אנגלנדר ונגני האקורדיון לדורותיהם, בליווי 

חצוצרות, סקסופונים, קלרינט, כינורות וחלילים.  
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"גלגלים של תקווה" - מסע אופניים

שבת | 7.6 | בית המועצה האזורית עמק יזרעאל
דמי השתתפות: 85 ₪ לאדם | 250 ₪ למשפחה )הורים + 2 ילדים( 

מחיר מיוחד לתושבי העמק!
מסע האופניים השנתי של עמותת "אתגרים" בעמק יזרעאל, בחסות בנק הפועלים, 

יוצא לדרך זו השנה ה-12 ברציפות. 
ההכנסות  וכל  "אתגרים"  לעמותת  תרומה  הם  האופניים  במסע  ההשתתפות  דמי 

יוקדשו לטובת הרחבת פעילות האופניים לילדים ובוגרים עם מוגבלות ברחבי הארץ.

מסע האופניים יכלול שני מסלולי רכיבה:
מסלול  "סובב עמק" - 54 ק"מ | זינוק בשעה  07:00

מסלול שטח - 35 ק"מ | 07:00
מסלול שטח למשפחות - 10 ק"מ | זינוק בשעה 08:00

  www.etgarim.org     :לפרטים ולהרשמה
ornawinkler@etgarim.org :לרישום קבוצות בלבד

המועצה האזורית עמק יזרעאל 
מחלקת התרבות

המועצה האזורית עמק יזרעאל 
מחלקת התרבות

75 75משטרת נהלל ההיסטורית, כביש  משטרת נהלל ההיסטורית, כביש 

במקום אוכל ובר משקאות עשירט.ל. ח

 www.eyz.org.il כרטיסים: אתר המועצה להזמנת 
0 4 - 6 0 4 0 5 7 5 או בטלפון: 

מומלץ להזמין כרטיסים מראש!מספר המקומות מוגבל 

חותמים את פסטיבל 
חלב ודבש ופותחים 

עונה בתחנה הבריטית!

במסגרת מוצ"ש 7.6
פסטיבל 

חלב ודבש

דני סנדרסון פותח את עונת 
מופעי הקיץ בתחנה הבריטית

20:00 פתיחת דלתות: 
21:00 תחילת מופע: 

כרטיס: 90 ₪ | תושב מועצה: 80 ₪
ערב המופע: 110 ₪

 

החברים של בני
ישראל גוריון, 

חנן יובל והפרברים

חמישי 10.7

  20:00 פתיחת דלתות: 
21:00 תחילת מופע: 

 
נורית גלרון חמישי 31.7

  20:00 פתיחת דלתות: 
21:00 תחילת מופע: 

מופע להקה  

שישי 27.6

  21:00 פתיחת דלתות: 
22:00 תחילת מופע: 

מופע להקה
יזהר אשדות

 

עילי בוטנר 
וילדי החוץ

מוצ״ש 23.8

  18:00 פתיחת דלתות: 
19:00 תחילת מופע: 

מופע שקיעה

 
גורי אלפי חמישי 7.8

  20:30 פתיחת דלתות: 
21:30 תחילת מופע: 

הסטנד אפ
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סיורים וטיולים בעמק

הצריף בנהלל | מושב נהלל

הצריף של אצילית ועפר בנהלל - אירוח ייחודי המשלב "מסע מרתק בשבילי הציונות" 
עם עפר אבירן, דור שלישי בנהלל, וחגיגה כפרית בצריף האורחים - ארוחה צמחונית 

עשירה ומיוחדת. לפרטים והרשמה: 050-5621195 | 04-6515840

"הדבר היה ככה..." סיור של נוסטלגיה בעמק | עפר אבידוב, מושב נהלל 

בואו להתרפק על העמק של פעם, המראות והסיפורים המרתקים של עמק יזרעאל 
ומושב נהלל, מתובלים בסיפורי מאיר שלו.

מועדי הסיורים: 30.5 - 7.6.2014 משך הסיור כ- 3 שעות, מיועד ליחידים ולקבוצות 
בהרשמה מראש ומותנה במספר הנרשמים. מחיר: 40 ₪ לאדם. אתר "הסליק בנהלל" 

יהיה פתוח לביקורים בתאום מראש בטלפון או בדוא"ל 
ofer@avidov.org.il | 052-3347194  לפרטים והרשמה: עפר אבידוב

בעקבות אלכסנדר זייד | בית זייד- קרית טבעון

טלי זייד נכדתם של אלכסנדר וציפורה זייד, עורכת סיור מודרך בבית זייד- בעקבות 
הראשונים.  ימי שני - חמישי  2-5.6  בין השעות 14.00- 12.00. הסיור בן השעתיים 

כולל סיפורים, שירים, תמונות, הפתעות והליכה קלה. מתאים לכל המשפחה. 
מחיר מיוחד לפסטיבל: 35 ₪ למשתתף.  לפרטים והרשמה: טלי 050-6848105

טיול ושיר איציק מלכי | מורה דרך

טיולים מזמרים וערבי זמר ייחודיים. לטייל ולשיר על האתרים בהם מבקרים ועל
המקומות שעליהם נכתבו שירים רבים. 

www.tiulvashir.com  |  052-3732382 :לפרטים והרשמה

סיפורי בתים- בבית לחם הגלילית | קובי פליישמן , בית וגם סיפור

במהלך ימי החג יתקיימו סיורים מודרכים בבית לחם הגלילית בעקבות סיפורי הטמפלרים 
הגרמנים: נשוטט בין הבתים והחצרות, נאזין לסיפורי המקום ולרכילות היסטורית ונבקר 

בבית משפחת פליישמן, המציג את חיי היום יום של המתיישבים. 
אורך הסיור: שעה וחצי.  מחיר: 30 ₪  למשתתף

 bagalil@012.net.il | 052-3556939 לפרטים והרשמה : קובי

מגוון טיולים לחג עם רנצ'ו מניס | מושב ציפורי

טיולי רכיבה על סוסים בנוף גלילי קלאסי, רכיבה על סוסי פוני לילדים )מגיל שנתיים 
ומעלה( הטיולים מלווים במדריכים מנוסים ובמסלולים מחוץ לשטח האתר וסובבים את 

הגן הלאומי ציפורי. הפעילות בימי החג, בין השעות 10:00-17:00
ranchomenis@gmail.com | 04-6566550 | 054-4694051 :לפרטים

מרכז שטח אלון הגליל 

מגוון טיוליי אופניים למבוגרים במרכז שטח אלון הגליל. רכיבות לילה ויום  במסלולים 
מרתקים. במהלך הפסטיבל ניתן יהיה לשכור גם אופני הרים חשמליים לטיול על דרך 

הנוף יערות ציפורי במחיר 150 ₪ לשעתיים. 
שעות הפתיחה : א'- ה' בין השעות 9:30 - 19:00 ו' - ש' וחג  בין השעות  17:00 -8:00 

www.4x4bike.co.il | 04-9869888 :לפרטים

אופניים למשפחות אופק בשטח | אלוני אבא 

השכרת  אופני הרים מכל הסוגים: לכל המשפחה וקבוצות. במקום חנייה, שרותים, 
נקודת שטיפת אופניים ומפת מסלולי טיול בכל האזור. פתוח כל ימי הפסטיבל 

בין השעות 9:00-19:00, שבת וחג סגור. טיול מודרך בערב חג שבועות, 3.6 בין השעות 
10:00-13:00 ניפגש במרכז האופניים "מצמן את מרוץ" שבאלוני אבא. 

משך הטיול: כשעתיים. הדרכה ללא תשלום. יש להירשם מראש במייל. לפרטים והרשמה: 
www.ofek-il.com | 04-9833987 | 0522-662181 | ofek@adi.org.il

מרכז שטח שטיין טיולי אופניים חשמליים | קיבוץ רמת דוד

טיולים מאורגנים מלאי אנרגיה ואדרנלין באופניים חשמליות לקבוצות או משפחות בשדות 
העמק. חוויה מתאימה לכל בני המשפחה. הרכיבה מתקיימת בקצב שלכם והמסלול

על פי בחירתכם. ימי הפעילות: 3-7.6, שלישי-שבת, בין השעות 10:00-16:00, 
הגעה ויציאה ממרכז השטח. מומלץ לתאם מראש!  לפרטים והרשמה:

  www.steinbikes.com  | shiristein@gmail.com | 053-2738359
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ביקור במשקים חקלאים 

קטופותי | בית לחם הגלילית

קטיף עצמי של פירות יער, ירקות ועשבי תבלין. במסגרת חגיגת שבועות, יודגמו חריש 
במחרשה הרתומה לטרקטור, תיחוח בעזרת מתחחת וזריעה. התצוגות החקלאיות 

תתקיימנה בשעה 12.00. מגוון אטרקציות לילדים: האכלת עיזים, שאיבת מים, פינות 
ליטוף ופינת יצירה, הנבטת שעועית ואפיית פיתות בטאבון.

ימי הפעילות : במהלך ימי החג בין השעות 9:00-14:30 מחיר כניסה: 30 ₪
www.ktofoti.co.il | 054-5507480 :לפרטים

משתלת ורדים קרן צור | בית לחם הגלילית

ביקור ותצוגת ורדים לגינה בחנות המשתלה ואפשרות לסיורים בשטחי הגידול בתיאום 
מראש. במהלך ימי הפסטיבל בין השעות  9:00-13:00, לא כולל שבת וחג.
www.vradim.com | 04-9835376 | vradim@vradim.com :לפרטים

בית בד גלילי ושוק איכרים ואמנים | בית לחם הגלילית

כרם זיתים, בית בד אקולוגי ומרכז מבקרים של משפחת גלילי. בכל שישי ושבת ניתן לקבל 
סיור והדרכה אישית אודות ייצור שמן הזית ותפעול בית הבד, לטעום שמן זית מהזנים 

השונים ולרכוש שמן זית וגבינות ממחלבות בוטיק יחודיות.
לכבוד פסטיבל חלב ודבש: שוק איכרים ואמנים, בהשתתפות מיטב יצרני העמק.

בימים רביעי עד שבת, 4-7.6. מרכז המבקרים יהיה פתוח בכל ימי הפסטיבל בין השעות 
9:30-17:30. מבחר גבינות עשיר במיוחד מומלץ להקדים ולהזמין מראש גבינות לחג!

לפרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של "בית בד גלילי" |  ערן  054-4903157

זיו רוזס | מושב היוגב

חנות פרחים ומתנות במושב היוגב. בביקורכם בחנות הפרחים, תוכלו לצפות בשלבי מיון 
הפרחים, חגיגה של צבע וריחות. יציאה לסיור בחממות הוורדים בתאום מראש!

 www.zivroses@gmail.com | 054-5989802 | 04-9937578 :לפרטים

כרמל יבולים | מושב היוגב

הצצה לחממות הגידול  המרהיבות של חסה "סלנובה" הגדלה בשיטה הידרופונית, מרענן 
ומלבב לראות ולהתרשם מהקדמה ומהמוצר היפה והטעים. בכניסה למשק חנות  עם כל 

מוצרי המשק הירוקים, ביצי משק טריות, שמן זית, זיתים גבינות ועוד. החנות פתוחה
כל יום 17.00 -7.00,  לכבוד החג יערך סיור ביום שישי,  6.6  בשעה 10.00 בתיאום. 

www.carmels.co.il  | 04-9891858 | 050-3334666  :לפרטים

דורון בר - און  iCook | מושב היוגב

השף דורון בר און מארח במטבח החקלאי במושב היוגב ארוחות בוקר וצהריים מתוצרת 
מקומית תחת הסיסמא " הם מגדלים, אני מבשל ". תוצרת מקומית טרייה של החקלאים 

השכנים במושב. יום שישי 6.6, בין השעות 10:00-14:00 מחיר: 75 ₪ לסועד 
www.icook.co.il | 04-9893247 :לפרטים

הקרקס החקלאי | מושב היוגב

חוויה איכותית, מגבשת ומהנה לכל המשפחה של קרקס וחקלאות. כתב חידה בגינות 
ירק אורגניות, זריעת עציץ וקישוטו מתנה, קטיף עצמי )תלוי בעונה(, סדנת קרקס 

ומשחקים, מופע קרקס מרשים ומצחיק לכל המשפחה. הפעילות מותנית במזג האוויר 
כדאי לבדוק לפני הגעה. ימי הפעילות: ד'-ה' 4-5.6 ושבת 7.6, פייסבוק -הקרקס החקלאי.

054-5500274 | 054-5500175 | www.agricircus.com :לפרטים
 

משק זק | מושב שדה יעקב

קטיף עצמי במשק: פטל שחור, אדום, תותי עץ ופעילות יצירה לכל המשפחה של קישוט 
סלסלות ביכורים. במשק חממות, חורשה מוצלת, פריחה שופעת, עשבי תבלין ועוד.  

ימי פתיחה 1-2.6, א'-ב',  8:00-19:00 |  3.6 יום ג', 8:00-17:00  
יום ה' 5.6  8:00-19:00 | 6.6 יום ו'  8:00-17:00  שבתות וחג סגור. 

פייסבוק "פטל טוב משדה יעקב". מחיר כניסה: 30 ₪ לאדם.  
לפרטים : 04-9832539 )הודעה מוקלטת( |  050-5530862 ענת.

חוויה אורגנית בחווה | קיבוץ הרדוף

סיור חוויתי לכל המשפחה בחווה האורגנית במהלכו נגמיע ונאכיל את העגלות, נלמד 
ביחד מה אוכלת הפרה, נאכיל תרנגולות בגרעינים מכף היד, נסייר בגן הירק ונכיר את 
הירקות השונים. לסיום נכין יחד ארוחה אורגנית טרייה ומזינה. ימי הפעילות : 1-8.6, 

לביקור יש להרשם מראש באתר:   www.harduf.net | ארנון  052-7250000

מרכזי מבקרים 

מרכז מבקרים לבידו | מושב נהלל

חוויה רב חושית של צמחים ושמנים לכל המשפחה, סיור בבוסתן צמחים המונה למעלה 
מ 500 זנים של צמחי בושם, הדרכה על שמנים ואורח חיים בריא, סדנא לכל המשפחה 

של הכנת בושם אישי משמנים אתריים וריחות מהטבע. 
מחיר מיוחד לפסטיבל - 15 ₪ לאדם.

   tourist@lavido.co.il | www.lavido.com  | 04-56515131 :לפרטים והרשמה
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מחלבת תנובה |  אלון התבור

".. איך שיר נולד? " – כולם כבר יודעים, אבל  איפה נולד השיר על האוטו של תנובה? את 
זה באים ללמוד ולראות במרכז המבקרים של תנובה באלון תבור, לשמוע את סיפורה של 

כל טיפת חלב מהרפת ועד למוצר המוגמר, ותולדותיה של תנובה שנולדה בעמק.
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 | כניסה מגיל 6 ומעלה עם הצגת ספח ת.ז. 

לפרטים והרשמה: 04-6408140 שלוחה 2. 

ברווזים בכפר  | כפר ברוך

ביכורי אפרוחים בברווזים בכפר - פלא היווצרות חיים,  סיור מודרך מרתק ומפתיע לכל 
גיל.  מפגש עם עופות המים: הטלה, דגירה, ההתפתחות העוברית בביצה, שלבי הבקיעה 

ועד לברווז הבוגר. לילדים, זרי שבועות ופעילויות בפינת היצירה. בפינת הליטוף סלסלות 
עם אפרוחים בני יומם.  בשבת ובחג פתוח מ-10:00, כניסה אחרונה ב 16:00.
בשאר ימי הפסטיבל ההגעה בתיאום טלפוני: 04-6540882 | 052-6577591 

   www.barvazimbakfar.co.il |  barvazimbakfar@gmail.com

"מקורות" אתר אשכול | צומת המוביל

מסע בעולם המים, המאפשר למבקרים לגלות את הדרך הארוכה שעוברים מי הכנרת 
עד לברז הביתי. הצצה נדירה אל מפעל טיהור המים היחיד מסוגו בישראל והרביעי בגודלו 

בעולם! ביקור חוויתי ואינטראקטיבי. כניסה ללא תשלום, בתיאום מראש.
פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 | לפרטים נוספים: 04-6500664

כפר קדם | הושעיה

בכפר קדם, המשחזר את החיים הגליל בתקופת המשנה נהפוך לרועי צאן קדומים. נחגוג 
את שבועות  בדיר העיזים, נחלוב, נגזוז, נטווה, נגבן גבינה יש מאין, כפי שנעשה על ידי 

אבותינו בעבר ונצא לרכיבה משעשעת על גבי חמורים.  בשער הצאן ניתן להצטלם וללטף 
הגדיים. הפעילות תתקיים בתאריכים:  6.6 ,3.6 ימים ג', ו' בשעה 11:00  

מחיר: 70 ₪ לאדם )התשלום מגיל שנתיים( 
 info@k-k.co.il  |  www.k-k.co.il  | 04-6565511 :לפרטים

מוזאון מזרע הקטנה | קיבוץ מזרע 

מוזאון לתולדות הקיבוץ, תצוגת חפצים ייחודית ומרשימה המספרת את מסכת העשייה 
בחברה, במשק, בחינוך, בתרבות ובביטחון, בקיבוץ מזרע ובהתיישבות עמק יזרעאל. 

במבנים הראשונים של הקיבוץ, במתחם המוזאון, פועל מתחם קניות כפרי ואינטימי" 
"מזרע הקטנה" - חנויות קסומות. הביקור במוזאון בתאום מראש.

shiboli@mizra.org.il | 04-6429804 | 050-2721158 :לפרטים

החצר הגדולה במרחביה | קיבוץ מרחביה

מרכז המבקרים "החצר הגדולה" מספר את סיפור ראשית ההתיישבות העברית בעמק 
יזרעאל ואת גלגול רעיון הקואופרציה מלפני מאה שנה עד למהפך של התנועה הקיבוצית 

כיום. הביקור בתיאום מראש.
www.merchvyard.org.il | 04-6598882 | 052-3638156 :לפרטים נוספים

יקבים

מרכז המבקרים יקב יפתחאל | אלון הגליל

מרכז המבקרים בבקתת עץ ייחודית שהובאה מארה"ב ובה ניתן לטעום ולקנות ממגוון 
סוגי הדבש האיכותי שמייצרת מכוורת אופיר וממגוון היינות האדומים המיוצרים מענבי 

הכרם של המשפחה. בקומה השנייה - תערוכות ציור מתחלפות של אמנים שונים. 
שעות הפתיחה בימי החג : 10:00-17:00 ובערב החג 10:00-14:00.

לפרטים: www.yfw.co.il | 04-9865811 | 052-2824644  | פייסבוק- יקב יפתחאל

יקב טוליפ | כפר תקווה

מרכז המבקרים יהיה פתוח לביקורים וטעימות יין במהלך פסטיבל "חלב ודבש"
בין השעות 15:00 - 9:00, למעט ביום החג ובשבת. קבוצות בתיאום מראש בלבד.

 lital@tulip@winery.co.il  | 054-6660311  לפרטים : ליטל

יקב יזרעאל | קיבוץ חנתון

חגיגות יין ומוסיקה ביקב: ביום שישי 6.6.14 בין השעות 17:00-11:00
היקב פותח את שעריו ומזמין את הקהל הרחב לחגיגה של יינות לבנים, גבינות 

משובחות מייצור מקומי ממחלבת צאן-אל, פוקצ'ות טריות מהטאבון ומוסיקה חיה. 
הכניסה חופשית, מחירים מוזלים לחוגגים.

www.jezreelwinery.com | 04-8708701 : לפרטים

פארק היורה - חץ וקשת | בית לחם הגלילית

מסלולי קליעה אולימפיים, תחנות ירי אתגרי למטרות תלת מימד, מסלול דינוזאורים ענק 
ביער אשוחים מסומן, חנות לציוד ,קשתות, סדנאות מנהלים וגיבוש. הפעילות מיועדת 

 www.blarchery.com | 04-8113861 :לצעירים מגיל 7 ומעלה.   לפרטים

למידע נוסף על צימרים, מסעדות, גלריות ואתרים נוספים הפועלים בחג:
 www.emek-tour.co.il

*ארועי התיירות הינם באחריות אתרי בלבד



פסטיבל 
חלב ודבש
בעמק יזרעאל

31

להזמנת כרטיסים:

אולם התרבות האזורי יפעת:  04-6040575
ימים: א'-ה' 9:00-18:00, ו' 9:00-14:00

תשלום בערב המופע - במזומן בלבד!

כרטיסים בקליק:  אתר המועצה
 w w w . e y z . o r g . i l

הפסטיבל מופק על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל

מנכ"ל הפסטיבל  דן תנחומא
מנהל הפסטיבל  עמירם הלוי

מפיקה בפועל  ברכה כהן

יחסי ציבור ופרסום  רחלי אבידוב- דוברת המועצה
   פאר לוין תקשורת

הפסטיבל מופק בעזרת: דני עייק, מירי שריג, מירי שטיינברג, 
אלון טל, משה אלקנה, אבידן אברהם, חלי לוי, קטי ויינר, 

לילך עמיצור, אורית מסר-הראל, פליקס דה פז, קרן שחר, 
שלומית קוזי-חת, רותי אלוני, מורן ניר וחן זרצקי.

השותפים לפסטיבל:

* הזכות לשינויים שמורה

מוקד הפסטיבל: 04-6520734

כל האירועים והעדכונים מהפסטיבל בדוא"ל שלך! הירשמו עכשיו לדיוור הישיר של המועצה.

צילומים: ישראל פרץ, מירי שטיינברג
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עמ'שעהמקוםשם האירועתאריךיום

17:306שדות שדה יעקבעת קציר - חגיגת שבועות1.6ראשון

4רכבת העמק כפר יהושעתערוכה: "חי צומח דומם"1-7.6ראשון-שבת

13מוזאון העמק יפעתתערוכה: "מודעה למועד"1-7.6ראשון-שבת

תערוכה: ותיקי העמק 1-7.6ראשון-שבת
מפסלים בנייר 

5מלון נוף תבור מזרע

10:00-20:005מרכז קהילתי תמרתתערוכת אמני העמק2-7.6שני-שבת

3נהלל, יפעתתיקוני ליל שבועות2-3.6שני-שלישי

18:006המכללה האקדמית עמק יזרעאליום הסטודנט2.6שני

21:0013מוזאון העמק יפעתשירה: יורם טהרלב ועופר גביש2.6שני

להקת The Angelcy ומופע 3.6שלישי
אמני קרקס 

21:006בית העם כפר יהושע

22:007דשא אולם יפעתערב שירה עם עינת שרוף3.6שלישי

9:00-17:3012בית לחם הגליליתפסטיבל הקולעים3-4.6שלישי- רביעי

9:00-21:007שער לאדם חורש הרדוףמשב רוח גלילי4-5.6רביעי-חמישי

10:00-18:0012בית לחם הגלילית שביל פרות החלב4-7.6רביעי-שבת

פעילויות לכל המשפחה 4.6רביעי
מתחם אקטיבי

9:30-14:008-9מרכז כפר יהושע

10:00-16:0010תמרתבית פתוח, שוק קח ותן והצגה 4.6רביעי

10:00-16:0010חדר האוכל יפעתאמני יפעת מציגים4.6רביעי

11:0011מועדון גניגרקונצרט זוכי פרס רובינשטיין4.6רביעי

10:00-16:0013מוזאון העמק יפעתלחם, חלב ודבש4.6רביעי

9:30-16:0015מוזאון עין דורלחם אמיתי עושים לבד4.6רביעי

17:0016נהללטקס הבאת הביכורים המרכזי4.6רביעי

20:3017אמפי נהללגעגועים לנעמי שמר4.6רביעי

10:00-14:0018מרכז לחקלאות וקיימות נהלליום ירוק6.5חמישי

20:3018התחנה הבריטית נהללמופע חבורות זמר ולהקות צעירות5.6חמישי

19:3019אמפי נהלל"אצלנו בחצר" - מופע ילדים5.6חמישי

18:0015מוזאון עין דורקבלת שבת6.6שישי

20יפעת, נהללמחול יזרעאלי6-7.6שישי-שבת

18:0021אמפי נהללחגיגת אקורדיונים ארצית6.6שישי

07:0022בית המועצה האזורית עמק יזרעאל"גלגלים של תקווה" אופניים7.6שבת

21:0023התחנה הבריטית נהללדני סנדרסון בהופעה7.6שבת

24-29סיורים וטיולים בעמק

רשימת הארועים

* הזכות לשינויים שמורה

 
להזמנת כרטיסים: אולם התרבות האזורי יפעת, 04-6040575

www.eyz.org.il :  כרטיסים בקליק
 


