אירועי תרבות:
יום רביעי – 19.10.2016

מיקום :חורשת הזיתים בישוב קציר

16:30-19:30
18:00-18:40
18:40-19:20
19:30-20:15

הפנינג :אמנים ,הולכי קביים ,להטוטנים ופעילות של צופי קציר.
מופע "דולמן" one man show
מופע "האסיף"  -מחולות קציר ,מחולות מנשה ,הורה פרדס חנה
מופע מרכזי :אליעד – בסיבוב הופעות חדש" :אור"

יום חמישי – 20.10.2016

מיקום :מתחם אולם המופעים בקיבוץ גן שמואל

 17:30-18:30הצגת ילדים" :הענק הכי יפה בעולם" תיאטרון אגדית
 18:30-19:30קרקס שבזי במופע "מפגשים באוויר"
 20:00-20:30הרכב הג'אז "מוזיכלי"
 20:30-21:30מופע מרכזי  -אמיר דדון  -בהופעה חשמלית

יום שישי – 21.10.2016

יש בו טעם...
יש בו ריח...

חמש דקות מכביש ( 6מחלף עירון) 50 ,דקות מתל אביב או חיפה -
מועצה אזורית מנשה מזמינה אתכם להכיר את רבגוניות האזור ,לשמוע
מסיפורי המקום ,להנות ממגוון חוויות באטרקציות התיירותיות.

מיקום :החממה האקולוגית בקיבוץ עין שמר

 10:00-12:00סדנאות ברוח החג והשבת בחממה ובסוכה
 10:00-10:45הצגת ילדים" :שבת הזהב" תיאטרון אורנה פורת
 11:00-11:45מופע "דולמן" one man show
 12:00-13:00קבלת שבת עם "פרשת דרכים"

לצד האטרקציות התיירותיות יתקיימו במשך היום והערב ,מופעי מוסיקה
של אמנים מובילים ,הצגות לילדים ,מופעי חוצות ססגוניים ,קרקס ,קבלת
שבת משותפת ועוד מגוון פעילויות.
• פעילויות באטרקציות התיירותיות וטיולים מודרכים בתשלום ,הכניסה לכל המופעים ללא תשלום.

הכניסה לכל המופעים ללא תשלום
לפרטים נוספים :תרבות מנשה  | 04-6177310/1ובאתר המועצה www.menashe.co.il

החווה הכפרית לשלום בקה אל גרביה | רביעי-חמישי 19-20.10

חצר ראשונים בעין שמר | שלישי-שבת 18-22.10

מזית לשמן חוויה לכל המשפחה

שעות | 16:00 - 10:00 :ב  – 21.10השעות 10:00-14:00
משך פעילות 3 :שעות | הרשמה מראש :ללא
התנסות במסיק זיתים ,השתתפות פעילה בהפקת שמן בבית בד מראשית המאה הקודמת .סיור במוזיאון
כולל סרט אור קולי ,אפיית לחמניות במאפיה המשוחזרת .נסיעה בעגלה רתומה לטרקטור וסיור חוויתי ברכבת
האלונים .פעילות יצירה לילדים (מומלץ לבוא בבגדים שניתן ללכלך).
בכדי ליהנות מכל הפעילויות מומלץ להגיע עד השעה  12:30ובשישי עד השעה .11:30
עלות :פעוט ( ₪ 40 )2-5מגיל  5ומעלה  | ₪ 45גמלאי ₪ 40
טל' | 04-6374327 :אתרwww.courtyard.co.il :

תבלין בגן  -גן שומרון | רביעי-חמישי 19-20.10

במקום תתקיים
הצגת ילדים -
פרטים באתר המועצה

חגיגת ארבעת המינים
חווה מתחברים לירוק המרפא ,בטעימה ,בהכנת מזון מן הטבע ,ביצירת עבודה מן הטבע ,בטיפול בצבים מוגנים,
האכלה ויחס חם ,בשתילת צמח מרפא .הכנת פיתות על הסאג' ,כל ילד יקבל עציץ ששתל .המבקרים יתכבדו
בשיק פירות ,חליטת צמחים ועוגת בריאות.
שעות | 16:00 - 10:00 :משך פעילות :שני מחזורי פעילות של  3שעות ,כל אחד בשעות | 13:00 ,10:00
הרשמה מראש :נדרש
עלות :מבוגר  | ₪ 30ילד ₪ 40
נאווה -טל' | 052-3719196 :אתרwww.tavlinbagan.co.il :

מושב תלמי אלעזר | רביעי-חמישי 19-20.10

במקום תתקיים
הצגת ילדים -
פרטים באתר המועצה

חי צומח דומם
סיור מודרך בתערוכת צמחים קסרופיטים .ולהכיר ולראות צמחים שטרם נראו בארץ.
סדנת בונזאי קצרה ,המתאימה לכל המשפחה מגיל  6מעלה .המבקרים יקבלו את הצמח להמשך גידולו בבית.
משך פעילות :שני מחזורי פעילות של שעה אחת  -בשעות  | 13:00 ,10:00הרשמה מראש :נדרש
עלות :מבוגר  | ₪ 25ילד ₪ 20
דני -טל' | 050-7324444 :אתרwww.dannytourism.co.il :

מושב עין עירון  -איש הפסיפלורה | רביעי-חמישי 19-20.10
חקלאות תעשייה ומה שביניהם

במקום תתקיים
הצגת ילדים -
פרטים באתר המועצה

מפגשים עם איש הפסיפלורה – שיחה וסיור במטע הפסיפלורה .יצירה לילדים .ערכת חידה סובב עין עירון
"ביקור במשתלת נירוונה ומופע לכל המשפחה".
משך פעילות :שלושה מחזורי פעילות של שעה אחת  -בשעות 14:00 ,12:00 ,10:00
הרשמה מראש :אין צורך
עלות :ללא תשלום * המעוניינים יוכלו לרכוש
ערכת חידה סובב עירון ב  ₪ 20למשפחה.
שי -טל' | 052-7543000 :אתרwww.passionfruitman.co.il :

הכפר אום אל קטף | רביעי-חמישי 19-20.10

מוזיאון מורשת הכפר הערבי
מגוון פעילויות להיכרות עם הכלים החקלאיים ,טחינת חיטה באבני ריחיים ,שאיבת מים מהבור ,זיהוי פתגמים,
הכנת פיתות.
משך פעילות :מחזור פעילות כשעתיים וחצי.
הדרכה במוזיאון וסיור בכפר בשעות  .14:00 ,12:00 ,10:00פעילות לילדים לאורך היום
הרשמה מראש :אין צורך
עלות :מבוגר  | ₪ 30ילד ₪ 25
עבדול -טל' | 050-5835517 | 052-3853995 :אתרhttp://www.wadiara. org.il :

רוח שתות ליד המרכז המסחרי בגן שמואל | רביעי-חמישי 19-20.10

במקום תתקיים
הצגת ילדים -
פרטים באתר המועצה

הכרה וקטיף צמחי תבלין
האבקה ע"י דבורים ותצפית בכוורת שקופה .שעשועונים וחידונים .סדנת יצירה של
שקיות ריח או סבון ריחני .הדגמת זיקוק שמן אתרי .הכנת פיתה מתובלת בטאבון .תה צמחים.
שעות | 10:00-16:00 :משך מחזור פעילות :שעתיים .מחזור  | 10:00 1-מחזור 12:00 - 2
| מחזור  | 14:00 3-הרשמה מראש :נדרש
עלות :גילאים  | ₪ 30 - 3-5מגיל  5ומעלה ₪ 40
טל' | 058-5010111 :הרשמה דרך האתרwww.ruachshtut.co.il :

חגיגת מסיק זיתים חוויה כפרית
מגוון פעילויות לכל המשפחה בחווה אקולוגית קסומה:
קבלת פנים וכיבוד קל ,מסיק זיתים ( בשיטת – חליבה  ,נקיפה ,גרגור ) | ריסוק הזיתים בבית בד
מסורתי ,אצירת השמן ,דפיקת הזיתים ותהליך ההכנה עם התבלינים | אפיית מנקושה ( פיתה עם
שמן זית וזעתר ) בטאבון העתיק | ביקור בבית העתיק  ,תצוגה של כלי עבודה ,כלי מטבח ,ודברי
נוי | סדנת חינה -הדגמה של טקס חתונה מסורתי עם הלבוש ,המוסיקה ,החנה ושאר הפעילויות
המרתקות של החתונה הערבית | פעילות ספורט ומשחק אתגרי בטבע.
משך פעילות 10:00-16:00 :מחזור פעילות  3שעות | הרשמה מראש :מומלץ
עלות :מגיל  5ומעלה  | ₪ 40גילאים ₪ 30 - 3-5
חנאן -טל' | 052-5446399 :אתר | www.abujameel.com :חוות אבו ג'מיל ב  WAZEבקה אל גרביה

ג'ת  -קונסרבטוריום אל קינדי | רביעי-חמישי 19-20.10
סדנה מוסיקלית ועוד לכל המשפחה

סדנה מוסיקאלית עם מוסא ומוחמד כלף  ,סיפור אישי משולב בנגינה  -כינור עוד .הסבר על ז'נרים
מרכזיים במוסיקה ערבית תוך מתן דגש על תבניות קצב נפוצים מהמוסיקה הערבית -שיתוף הקהל
בקצב ושירה.
משך פעילות :מחזור פעילות  1באורך שעה וחצי בשעה  | 11:00הרשמה מראש :נדרש
עלות :מבוגר  | ₪ 25ילד ₪ 20
מוחמד חלף-טל'053-7090381 :

אמנה כפר קרע | רביעי-חמישי 19-20.10

כפר קרע -תרבות וטעמים
סיור קצר בכפר ריחות וטעמים ,ביקור במסגד ,סדנת סמבוסק בפיתה של אמנה ,הסבר על הלבוש
המסורתי הערבי.
משך פעילות :מחזור  1בשעה  | 10:00הרשמה מראש :נדרש
עלות 30 :לילד |  40למבוגר
אמנה כנעאן -טל' | 054-6763635 :אתרhttp://www.wadiara.org.il :

השוק החקלאי חברתי בגן שמואל | חמישי 20.10

מרכז הקניות בגן שמואל
חיבור בלתי אמצעי בין החקלאים לצרכנים .בואו לרכוש תוצרת חקלאית טרייה איכותית
ומוקפדת במחיר שהוא מצוין עבורכם ועבור החקלאי.
משך פעילות | 15:00-22:00 :הרשמה מראש :אין צורך
עלות :כניסה חופשית
טלפון*9212 :

טיולים ופעילויות בטבע

מגוון טיולים מודרכים ופעילויות בטבע
משך הטיולים :כ  3שעות | עלות ₪ 35 :למבוגר 25 ,לילד
פרטים נוספים ,הרשמה ותשלום מראש באתר www.wadiara.org.il
• בשביל העצים העתיקים :טיול בטבע משולב עם הפעלות ומדרשי עצים .מדריך :יזהר הס "דרך הלב"
• על הדרך היורדת מהכפר ...מכפר פינס לעין עירון .מדריכה :מיכל דמסקי
• בין אום אל קטף לחריש :טיול משולב בפעילות  OUTDOORחוויתית לכל המשפחה.
מדריך :צביקה גולן
• אנשים ,נופים וטבע על רכס הר אמיר :אל עריאן ,שמורת יער אום ריחן וקציר .מדריכה :מוריה גבסי
• בין הקיבוץ לכפר ,טיול מהשער הרומי במענית אל הכפר מיסר .מדריכה :סיגל לבאן
• גן שמואל מפרדס אתרוגים לקיבוץ .מדריכה :מיכל דמסקי

"סוכת אברהם ושרה" | חמישי 20.10

בחממה האקולוגית בעין שמר
הרב בני לאו מתארח בסוכה ומדבר על החברה הישראלית בתרבות ,חינוך וקיימות  -הרצאת
הרב ומעגלי שיח.
בין השעות  | 12:00-16:00הרשמה מראש :אין צורך
עלות :כניסה חופשית
טל'04-6374160 :

