פסטיבל "מטיילים במגפיים" ,פסטיבל החורף השנתי בכרמל ,מס'  8יוצא
לדרך!
במהלך חג החנוכה וחודש דצמבר
זו כבר מסורת! פסטיבל "מטיילים במגפיים" ,פסטיבל החורף השנתי בכרמל ,יוצא לדרך זו השנה
ה 8 -ברציפות.
עמותת התיירות כרמלים ומועצה אזורית חוף הכרמל בשיתוף קק"ל מזמינות את המבקרים
מרחבי הארץ ליהנות מיופיו של הטבע המתעורר לחיים ,מזרימת הנחלים בכרמל ,מניצני הפריחה
החורפית ומניחוח האדמה והגשם.
במהלך חודש דצמבר וחג החנוכה -חווית סיורים והדרכות מיוחדות במסלולי הטבע והנוף הירוק
של הכרמל .יתקיימו שלל סיורים מודרכים קק"ל ושל עמותת כרמלים:
משחק משימות משפחתי נושא פרסים ביער חוף הכרמל (יער עופר) ,טיול לגבי המים
המתמלאים בחורף בנחל אלון ,טיול לנחל בוסתן בכרמל ,טיול שביל הבריחה ביער עופר בהדרכת
מדריכי קק"ל ,טיולי עששיות במגפיים -בקיסריה ,ביער עופר ובכפר האומנים עין הוד .כמו כן
אירועי טבע ויער שמחים ותוססים -פיקניק משפחות בתצפית ים כרמל ,קבלת שבת חגיגית ביער,
פעילויות משפחתיות בנושאי מחזור ונקיון היער ועוד ....כמו כן ,יערכו במסגרת הפסטיבל
פעילויות וסדנאות במוזיאונים ומרכזי מבקרים ,פעילויות אקסטרים לכל המשפחה ,הופעות
חורפיות ושפע של מסעדות ובתי קפה בתפריט חורף מפנק.

פרטים נוספים ועידכונים על פעילויות הפסטיבל ,טיולי המשפחות התאריכים
והשעות ,הנחות ומבצעים במגוון עסקים הפועלים באיזור כגון מלונות ,מסעדות
ואטרקציות נוספות .תוכלו למצוא באתר מטיילים במגפיים בכתובת:
www.magafaim.co.il

תוכנית עבודה קק"ל -כרמלים
פסטיבל מטיילים במגפיים

מטיילים במגפיים -טיולי ואירועי הפסטיבל
משחק משימות משפחתי נושא פרסים ביער חוף הכרמל - 30.11, 1.12, 2.12, 3.12, 4.12, 5.12,
 -10.12, 11.12, 17.12, 18.12, 24.12, 25.12, 31.12, 1.1.2022כל ימי חופשת החנוכה ובכל סופי
השבוע של דצמבר -משחק משימות משפחתי ביער עופר .המשימות יינתנו בתצפית השייטת ביער
מחנה הצופים .חינם לאורחי בתי המלון
פיקניק משפחות בתצפית ים כרמל ביחד עם פודטראק "חלון אל החוף" - 3.12, 4.12, 10.12,
 11.12, 17.12, 18.12, 24.12, 25.12, 31.12, 1.1בכל סופי השבוע במהלך דצמבר -ימי שישיושבת.
ייפרסו מחצלות בעמדת התצפית היפה במעלה יער עופר .יפוזרו כסאות ישיבה ויחולקו משחקים
לילדים בצמוד לפודטראק ועמדת המידע של כרמלים" -חלון אל החוף" .הקהל יגיע עם ציוד
פיקניק וכיבוד מהבית יתקיים פיקניק משפחות משותף .ניתן גם לרכוש סלסלות פיקניק מראש
בפוד טראק עצמו.
בימי שישי בשעה  14:00תתקיים קבלת שבת משותפת עם הרכבים מוזיקלים מהאזור.
בימי שבת יתקיימו הפעלות ציור .כני ציור יפוזרו במתחם הפיקניק בעמדות תצפית מיוחדות על
הכרמל ותינתן האפשרות לגדולים ולקטנים לצייר את המראות המיוחדים הנשקפים.
טיול שביל הבריחה ביער חוף הכרמל  - 3.12, 17.12חינם לאורחי בתי המלון
שביל היער הקסום ביער עופר - 25.12 ,18.12 ,11.12 ,4.12 -טיול משפחתי קסום בין שבילי היער.
הליכה קלילה בין שבילי היער הקסומים בין פרחי הסתיו.
במהלך הטיול משחקים ופעילויות לכל המשפחה והסברים אודות החיים ביער.
חינם לאורחי בתי המלון

סביבה ,יער וקיימות -משחק סלולארי קק"ל בחניון השלוחה ופעילות לכל המשפחה בנושא מחזור
וניקיון היער18.12 ,11.12 ,4.12 -
טיול נחל בוסתן 25.12, 1.1 -יציאה ממלון יערות הכרמל דרך הטראסות ,ירידה לנחל בוסתן
וסיום בניר עציון .חינם לאורחי בתי המלון
רכיבת אופניים -סינגל השלוחה -26.12 ,18.12 ,11.12 ,4.12 -כל שבתות דצמבר -7:00-12:00
קהילת רוכבי האופניים ובני משפחותיהם מוזמנת לרכב בסינגל השלוחה בכל שבת בחודש
הפסטיבל וליהנות ממכמני יער חוף הכרמל .בהגעה עם זוג אופניים מוזמנים הרוכבים ובני
משפחותיהם למטעמי פוד טראק "חלון אל החוף" וסלסלות פיקניק מוזלות .הפוד טראק ממוקם
בתצפית "ים כרמל" שביער חוף הכרמל.

עששיות במגפיים!!

עששיות במגפיים ביער עופר - 30.11, 1.12, 2.12, 3.12, 4.12, 5.12, 9.12, 10.12, 17.12, 24.12,
31.12בכל ימי חופשת החנוכה ובכל שישי בשעות אחה"צ -ערב במהלך חודש דצמבר.חינם לאורחי בתי המלון
עששיות במגפיים -בקיסריה עם הדגמת ניפוח זכוכית30.11, 1.12, 2.12, 3.12, 4.12, 5.12, -
9.12, 10.12, 16.12, 17.12, 23.12, 24.12, 30.12, 31.12בכל ימי חופשת החנוכה ובכל ימיחמישי ושישי בשעות אחה"צ -ערב במהלך חודש דצמבר.
טיולי עששיות בעין הוד -31.12 ,24.12 ,17.12 ,10.12 ,3.12 -בכל ימי שישי של חודש דצמבר.
חינם לאורחי בתי המלון

לילות  LIVEבמגפיים

מופעי התרבות בהיכל התרבות מוזה חוף הכרמל
מופעים והצגות
יהורם גאון ,29.11 -יום שני בשעה 18:30
מי מפחד מחנה לסלאו  23.12.21-יום חמישי בשעה 20:30
בראש אחד מופע מחווה ליוצרים דני ליטני ויהודית רביץ  30.12.21-יום חמישי בשעה 20:30

קברט ספרותי
אשכול נבו פגש את מירי מסיקה 08.12.21 -יום רביעי בשעה 20:30

הצגות ילדים
הצגת ילדים "לאסי" –  30.11יום שלישי בשעה 17:30
חנן הגנן 13.12.21 -יום שני בשעה 17:30
ילדיסקו 29.12.21 -יום רביעי בשעה 20:30

הצגת תיאטרון בית לסין
ארבע אימהות 09.12.21 -יום חמישי בשעה 20:30
ארבע אימהות 11.12.21 -מוצ״ש בשעה 20:30

מופע מחול של להקת המחול הקיבוצית
תעתוע 13.12.21 -יום שני בשעה 20:30

תוכניות נוספות ברחבי כרמלים בפסטיבל מטיילים במגפיים
חנוכה לכל המשפחה במוזיאון ינקו דאדא בעין הוד-
יצירה וחוויה לכל המשפחה במוזיאון וברחבי כפר האמנים עין הוד
 1בדצמבר –  5בדצמבר  ,2021רביעי עד ראשון
סיור בעקבות פסלים בכפר האמנים עין הוד
בימים רביעי עד ראשון 5-1 ,בדצמבר ,2021 ,בשעה 11:00
בכל יום נצא לסיור מודרך לכל המשפחה בעקבות פסלים ברחבי כפר האמנים.
לאורך המסלול נעמיק היכרותנו עם סיפורם של הכפר ושל הפסלים .ליד כל פסל נעצור ,נתבונן,
נלמד ,נשוחח ונקיים פעילות יצירתית.
מספר המקומות מוגבל .יש להירשם מראש! 04-9842350
משך הפעילות :שעה וחצי
עלות ₪ 30 :למשתתף |  ₪ 110משפחתי (עד  4משתתפים)
שחורלבן בצבע
פעילות לכל המשפחה בעקבות התערוכה "שחור לבן" לגילים 11-6
בימים רביעי ,חמישי  | 1-2.12וראשון  5.12בשעה 11:00
מוזמנים ומוזמנות לגלות את המוזיאון באופן חווייתי בהשראת אשכול התערוכות "שחור לבן".
הפעילות תכלול סיור ושיח בין היצירות במוזיאון .נגרש את החושך ,ונאיר את השחור והלבן
באמצעות צבעים וצורות חדשות.
מספר המקומות מוגבל.
הפעילות במוזיאון מתקיימת בהתאם לתקנות התו הירוק והנחיות משרד הבריאות.
הפעילות בליווי מבוגר ,לבעלי תו ירוק .כל משתתף חייב בכרטיס.
משך הפעילות :שעה וחצי
עלות ₪ 30 :למשתתף |  ₪ 110משפחתי (עד  4משתתפים)
ותמיד אפשר גם פעילות עצמאית
סלסילת "פיקניק אמנות"
ערכה משפחתית חווייתית לפעילות עצמאית .במהלך שעות הפעילות של המוזיאון ניתן לרכוש
סלסילה לפעילות ברחבי כפר האמנים .הערכה כוללת את מפת הכפר ,חומרי יצירה ,מדבקות
בצורות שונות ,ואוסף פעילויות המשלב סיור בין הפסלים ומשימות חקר ויצירה.
ערכת הפעלה עצמית בתצוגת הקבע – חידון ויצירה בעקבות יצירות של מרסל ינקו בתערוכת
הקבע .ניתן לרכוש בדלפק בכניסה למוזיאון.
ערכות נוספות לפעילות ולקריאה בבית – הערכות הייחודיות למוזיאון נמצאות בדלפק הכניסה:
ערכת יצירה בעקבות הספר “זקנשפם ושפמזקן” בהפקת המוזיאון הכולל את ספר הילדים של טל
חן ,וחומרי יצירה והפעלה.
פעילות ב"מעבדאדא – מרחב יצירה חווייתי לכל המשפחה" ,תתקיים רק בהזמנה מראש
למשפחות וקבוצות ועל פי הנחיות התו הירוק .במרחב קסום וייחודי המעוצב ברוח תנועת דאדא,
בחלל ממוזג ונעים ,תתאפשר התנסות פעילה בכ 15-טכניקות שונות כמו קולאז' ,אסמבלאז',
פעילות עם חפצים (רדי-מייד) ,מיצג ,ועוד .כולל סדנת יצירה מיוחדת לחג.
טל 04-9842350 .או dadamus@bezeqint.net

שיח גלריה | אשכול התערוכות "שחור לבן"
בימים חמישי  2.12.21וראשון  5.12.21בשעה 11:30
עוד בחג החנוכה ,נקיים שיח גלריה וביקור באשכול התערוכות "שחור לבן" עם האוצרת ומנהלת
המוזיאון רעיה זומר-טל .האמנים המציגים :יובל אצילי ,כרמית חסין ,שאדי טואפרה ,פנחס עשת,
פבל צנבחט ואיגור קפלונוביץ' ,לימור צרור ,גד צ'רני.
כלול בדמי הכניסה למוזיאון

חצר ראשונים עין שמר
●
●

●
●
●
●

שם הפעילות -נס פח השמן
הסבר קצר על הפעילות – חבילת פעילות מיוחד לכבוד חנוכה ,הפעילות מודרכת לפי
שעות סיור קבועות בהזמנת כרטיסים מראש.
פינת יצירה – הכנת חנוכיות וסביבונים מחומרים ממוחזרים.
אפיית לחמניות  ,בתנור לבנים משוחזר
סיור בעגלה רתומה לטרקטור ,ברחבי הקיבוץ והשדות
הדגמת פעולתו של בית הבד העתיק
ביקור במוזאון הטרקטורים והמיכון החקלאי
הדרכה במוזיאון ההיסטורי – "החלוצים באים"
מועדים – 4-6/12/21
מחיר כניסה – ₪ 45
קישור להזמנת כרטיסיםwww.courtyard.co.il -
כתובת האתר -מוזיאון חצר ראשונים  ,קיבוץ עין שמר

טיולי אופניים באזור בקעת הנדיב -עם בוא הסתיו והתקררות מזג האויר ,החלה שוב פעילות
סיורי האופניים שלנו באזור בנימינה ובקעת הנדיב .אנו מציעים  3מסלולים שכל אחד מהם
בנושא אחר ושונה מהותית מהשני :סיור יקבים הכולל ביקור ביקב ,הסברים וטעימות של יינות
מובחרים לצד גבינות איכות ועוד בשיתוף יקב ארגוב ,סיור היסטורי לאורך אמת המים לקיסריה
עד הכפר ג'סר אל-זרקא כולל ארוחת דגים על חוף הים בכפר הדייגים הפסטורלי של הכפר ,סיור
בטבע בפארק הנדיב כולל מעיינות ותצפיות נהדרות על מישור החוף .מצורפות מס' תמונות
להמחשה מסיור יקבים שהיה השבוע עם צוות של חברת בנייה מהמרכז .מוזמנים ליצור קשר,
איל אופק eofek1956@gmail.com ,052-3864369

שם האתר -מוזיאון ניסכו לתיבות נגינה
●
●
●
●
●
●

שם הפעילות -סיור מוזיקלי
הסבר קצר על הפעילות -סיור מוזיקלי במוזיאון ניסכו המכיל בתוכו תיבות נגינה עתיקות
בנות מאה שנה ויותר ,במהלך הסיור נלמד על סיפורן של התיבות תוך כדי שמיעת צלילים
מופלאים מהעבר והתנסות בהפעלתן.
אורך הסיור -כ 40דקות
שעות פעילות10:00-15:00 -
עלות הסיור -מבוגר  30₪-ילד20₪ -
לפרטים077-2306358 :

יקב אמפורה

יקב אמפורה ממוקם בחוות מכורה ,בבית אבן מרהיב ביופיו ,בתוך נוף טוסקני עוצר נשימה.
במהלך פסטיבל מטיילים במגפיים מרכז המבקרים של היקב מזמין אתכם לסיורים מקצועיים
ביקב כולל טעימות של היינות המשובחים של היקב בליווי לחמים הנאפים במקום ,זיתים ,שמן
זית וירקות ,מול נוף פסטורלי והרבה שקט ושלווה.
לפרטים077-2306324 :

טוק טוק אלונה

אטרקציה משפחתית חדשה בפארק אלונה! טיול משפחתי ברכבי גולף בתוך נוף טוסקני יפיפה של
מטעים כרמים ושדות .בילוי משפחתי מהנה ומגבש .במהלך הטיול עצירה בפינות חמד למנוחה
ותצפית על הנוף הפסטורלי הנפרש מלוא העין .לפרטים077-2306325 :
מחנה המעפילים עתלית :סיור מרתק במחנה המעפילים בין הצריפים המשוחזרים ומתקני
המחנה .שיאו של הביקור באוניה גלינה המספרת את סיפורם הבלתי יאמן של המעפילים שעלו
לארץ ישראל .הסיורים בתיאום מראש בלבד077-2306345 .

טיולי אופניים בבנימינה

תחנת האופניים בבנימינה מזמינה אתכם לטיולי אופניים חווייתיים לכל המשפחה.
לכיוון מזרח רכיבה לאורכו של נחל התנינים בתוך שטח חקלאי פסטורלי של כרמים ומטעים
והמשך לאתר מי קדם .לאורך הדרך עצירה במספר מעיינות ופינות חמד .לכיוון מערב רכיבה דרך
אתר שוני עד לחוף הים .כל המסלולים נוחים ומסומנים ומותאמים לרכיבה משפחתית.
במקום אופניים עם כסאות לילדים .לפרטים077-2306316 :

גיפ חיון לאסוף חוויות מן הטבע

טיולי גיפים מסעירים ,בכרמל ,רמות מנשה ובקעת הנדיב .נסיעה חווייתית לאורך יערות ירוקים
ואדיות ומעברי נחלים .העפלה אל נקודות תצפית עוצרות נשימה .במהלך הטיול הסברים על
החיים בכרמל .לפרטים נוספים077-2306314 :

שם האתר -רמת הנדיב
●
●

●
●
●
●

שם הפעילות -סיור בגנים לאור עששיות
הסבר קצר על הפעילות -סיור חוויתי ומפתיע לאור עששיות שיחשוף את הגנים באופן
אחר .נחדד את החושים ,נאזין לצלילה הטבע הנשמעים בחשכה ובדרך אף נפגוש דמויות
מפתיעות החיות בסביבה.
בואו ליהנות מהטבע סביבנו בשעות קסומות ונעימות.
בתום הסיור נתפנק בסופגניות ונדליק נרות.
מועדים .02.12 ,01.12 ,30.11 ,29.11 -בשעות 18:00 ,17:30
מחיר כניסה 45 -שקלים למשתתף
מותנה בהזמנה מראש
קישור להזמנת כרטיסיםhttps://www.eventer.co.il/rsrd3 -

פארק הדייג מעין צבי  ,בכל יום במהלך דצמבר
הטבה לאורחי פסטיבל מטיילים במגפיים :מרק חם לכל אורח.
פארק הדייג מעין צבי ממוקם בין בריכות הדגים ולצידו של נחל דליה .במקום מגוון פעילויות לכל
המשפחה .דייג :דייג חווייתי בבריכות הפארק ובנחל דליה הסמוך כולל דיג דגיגונים לילדים .ניתן
להביא ציוד דייג אישי או לשכור במקום.
טיול טבע וצפרות :טיול רגלי מודרך בין בריכות הדגים ועד לחוף הים
פעילויות לילדים :ג'ימבורי ,בימבות ,מתנפחים ,פינת חי ,רכיבה על חמור ,גשר וסולם חבלים,
אומגה ,סירות ,בריכות שכשוך פתוח בכל יום בין השעות . 8:00-16:00לפרטים077-2306334 :

חווית הרוכבים ,בכל יום במהלך דצמבר:
יום בילוי לכל המשפחה בליבו של הכרמל :טיולי סוסים ,טיולי תומקאר ,מסעדת בשרים במחיר
מיוחד מול הנוף הירוק והיפיפה של הכרמל .לפרטים077-2306340 :
מוזיאון האצ"ל :מגוון סרטים ותערוכות המתעדות את פעילות האצל והפריצה לכלא עכו.
לפרטים077-2306366 :

