רשימה סופית של קבוצים מארחים  -סוכות תשע"א
סידורי
1

שם הקיבוץ
גבת

מועדי אירוח
שבת 10:00 25/9
יום ב' 9:30 27/9

2

נצר סרני

יום ג' 15:00 28/9

3

תל קציר

שבת 9:30 25/8
יום א' 9:30 26/9

4

עין גב

ימים א'-ב' 26-27/9
15:30

5

יזרעאל

פרטים בהמשך.

6

לוטן

7

ניר עוז

כל ימי חול המועד מלבד
שבת
יום ה' 11:00 23/9
יום ג' 11:00 28/9

פרטי תכנית חופשית
התכנסות ברחבת הרפת,
ביקור במוזיאון גבת +סרטון,
סיור בעקבות שירי פניה ברגשטיין,
ביקור בתחנת תקשורת סודית מימי
ההגנה +סליק,נסיעה בטרקטור לגן
יאיר ועוד
מפגש במועדון עם חברים "עיתון
פתוח" ,סיור מודרך בקבוץ
ביקור בחוות אלנבי  -גלריית
אמנים,השתתפות באירוע "אסיף
השנים" שהוא יום הולדת לוותיקי
הקבוץ ) .מתאים למבוגרים בלבד(
מפגש במועדון והסבר,
מיצג אור קולי על החיים בצל הגולן,
סיור בקבוץ ובהרחבה הקהילתית,
תצפית על מפגש הגבולות,
סיור רכוב בענפי החקלאות
מפגש ושיחה על ההיסטוריה של
הקבוץ ,סיור ברכבת ברחבי הקבוץ,
השתתפות ביריד הקיץ של תיירות עין-
גב
סקירה על הקמת הקיבוץ,
ביקור ברפת ובגן הפסלים,
ביקור במערכת החינוך וסיפורי הלינה
המשותפת
סיור אקולוגיה בקבוץ ופעילות מגוונת
וחוויתית במתחם ה"אקוכיף"
מפגש וסיור ב"בית הלבן" גלריות וגן
פסלים.
הסברים על הקיבוץ וסיור בגן
האקולוגי ,המוזיאון ועוד אטרקציות

תוספות אפשריות בתשלום
בקור וקניה בגלריות :מוניקה
הדרי)קרמיקה( ,מירב סודאי
)אמנות פלסטית( ,ציפי
עינב)פיסול קרמי(.
ארוחת צהריים )ביום השני
ובתאום מראש(
בקור וקניה בגלריית אמנים

פרטי הרשמה מראש
רון רוגל 057-7969208
ofrarogel@gmail.com

עדנה 08-9278100/101 :
תמר 052-3863058 :
netzer01@netzer.org.il
mad_tamar@walla.com

רכישת לוחות שנה מיוחדים
ביגוד מייצור מקומי ועוד

דבורה'לה050-8890237 :
בשעות הערב04-6756809 :
orty21@walla.com

פעילויות ביריד
שייט בכנרת
מופע באולם
ארוחת ערב
ארוחה בתשלום
מיני קונצרט
סיפורי עליה ויזמויות

איריס 054-5658006 ,04-8858008
cen_reserve@eingev.org.il

ארוחת צהריים ממיטב תוצרת
המקום ב"בית התה"
חנות המחלבה ועוד
מכירת מוצרי מזון מהקבוץ
והאזור

יפעת-חדווה04-6598222 :
ניצן פלדמן
tarbut@yizrael.org.il
משרד תיירות054-9799030 :
08-6356935
טל ויקטור 054-7916915
niroz_inn@nir-oz.org.il

8

רבדים

יום ו' 9:00 24/9
יום ב' 9:00 27/9

9

עין השופט

יום ו' 11:00 24/9
שבת 11:00 25/9

10

משמר העמק

11

מבוא חמה

12

זיקים

ימים א' – ג' 26-28/9
משעה 10:00
שבת 25/9
16:00 ,10:00
יום שני 27/9
16:00 ,10:00
נדרש ברור לגבי
התאריכים
יום ו' 11:00 24/9
שבת 11:00 25/9

13

מגל

ימים ב' ,ג' 27-28/9
10:00

14

עין גדי

ימים ב'  -ד' 27-29/9
החל מ 8:00 -

סיפור הקמת הקבוץ וסיור בענפי
המשק ,אנדרטת האם הבוכייה.
הלינה המשותפת וחצר הגרוטאות
פינת החי ,היונקיה ועוד
מפגש והצגת תולדות הקבוץ,
סיפור הסליק וביקור בו ,צפייה
בחליבה ,פינת חי מוזיאון ארכיאולוגיה
ועוד
כיבוד בסוכה ומפגש עם חברים
סיור מודרך בקיבוץ ,ביקור בפינת
הגולה ,רפת רובוטית ועוד
תצפית לכנרת ולגליל :עם נגיעה
בהיסטוריה ,גיאולוגיה ,החי והצומח.
גני ילדים ,חדר אוכל ,מפעל "מפל"
פרוייקט הבניה צפונית לקיבוץ.

מסעדת "שיבולים"
תכשיטים ,גלריות ,עבודות עץ
ועוד

נעמה 08-8588777 ,08-8588781 :
Samuel.grass@revadim.org.il

מבחר מוצרים מהגלריות
והיזמויות המקומיות

יהודית )בשעות העבודה(
04-9035111
איציק 050-5228600
eitzik@tkz.co.il

המאפיה
בית קפה – סטודיו לצילום
בית דפוס – כולל אפשרות
לצלם תמונה אישית ולהדפיס

ארוחת צהריים בחדר
האוכל,פעילות בפינת החי,
חנות מפעל "פולירון"

סיור קצר באזור )ברכבים פרטיים(,
חממות המפונים ,אגם שקמה ,סיור
בקיבוץ,ביקור ברפת ,ביקור בסוכה
הקיבוצית ,תצפית על יישובי "עוטף
עזה"
ארוחת צהריים,ביקור בסטודיו
התכנסות ,תצפית והסבר על
לקרמיקה ,חנות לשמן זית
ההיסטוריה והגיאוגרפיה של הקבוץ,
מייצור מקומי ומתנות לחג
ביקור במטעי הרימונים
והשקדים,ביקור בחוות סוסים טיפולית,
בית בד -מרכז המסיק
ים המלח הנו בריאה מופלאה
במסגרת ציון  100שנים לתנועה
המשלבת ארבעה אלמנטים
הקיבוצית וכחלק מ"פסטיבל התמר",
טבעיים לכלל חוויה הוליסטית.
פותח הגן הבוטני הנמוך בעולם את
מי הים ,הבוץ השחור ,האוויר
שעריו ל  3ימים שבהם מוזמן הקהל
הרחב ל :לטייל בגן מרהיב ומיוחד בלב רווי הברום וקרני השמש יצרו
ספא של הטבע ,.את עין-גדי
נווה מדבר ,להתפעם מלמעלה מ -
sea of spa
 1000זנים וסוגים של צמחים מרחבי
לשירות האורחים מגוון
העולם ,לשוטט בין דפי ההיסטוריה
המצולמת של עין -גדי אז והיום במיצג טיפולים ,ברכות גופרית טרמו-

יפה04-9898901 :
yafal@m-h.co.il
ג'ו סופר 050-5211552
)נוסף( 046764511
jjjooe@gmail.com

מעיין דרורי 0523-962520 :
chedarim@zikim.org.il

נירית04-6287111 :
052-5017986
kibbutzmagal@gmail.com

תיירות עין גדי 08-6584444
08-6594726/757

15

קטורה

16

כפר גלעדי

"ימי ראשונים" ,להאזין להופעות
ממיטב המוסיקה ישראלית מתחת לעץ
הבאובב:

ימים א' ,ג'
26-28/9
בשעה 15:00

סיור בקבוץ ובמטעי התמרים ,בקור
בחווה לגידולי אצות לתעשיית
התרופות ,ביקור בחווה הסולארית
הגדולה בארץ

מינרליות )אפשרות לרחצה
נפרדת גברים-נשים( בתוך
מבנה ממוזג .ברכת מים
מתוקים הפתוחה לקהל
בעונה ,בקרבת חוף הים
"בוצייה" ומקלחות טרמו
מינרליות לעיסוי הגוף.
בר "מול הים" – בבית
הארחה אל מול ים המלח.
הבר פתוח משעה  09:00עד
אחרון הלקוחות .ארוחות
קלות ,סנדביצ'ים עוגות ,קפה
ואלכוהול
ארוחת צהריים בסוכה,
בריכה,השכרת אופניים ועוד

יום ה' 23/9
יום ו' 24/9
בשעות 13:00 ,10:00

סיור ברחבי הקיבוץ :מפגש בחצר
ראשונים  -מול רפת א' )בהתאם
לשילוט שיוצב במקום החל מהכניסה
לקיבוץ( .כיבוד קל .יציאה לסיור דרך
הקיבוץ  -מכבסה ,בית ראשונים ,בתי
הקיבוץ ,חדר האוכל )כולל אירוח קצר
בסוכה( ,חדר האוכל ,הדשא הגדול,
גני הילדים ,בית הספר "עלי גבעה",
חממת צמחי-נוי ,בית השומר )לא כולל
כניסה אליו  -ביקור בנפרד( ,תצפית
אל צפון עמק החולה ,פינת החי
)הפארק( ,רפת ,רחוב הלולים וחזרה
לחצר ראשונים .ברחוב הלולים
גלריות ,דוכני מכירה שונים ודוכן אוכל.

ביקור בסליקים  -הסיור יצא
כרבע שעה לאחר תום הסיור
בקיבוץ ,מאותו מקום .הרשמה
ותשלום במקום )ע"י מלון כפר-
גלעדי(.
ביקור בבית השומר  -בית
השומר פתוח לקהל הרחב,
ונמצא בקצה הדרומי של
הקיבוץ .יש לנסוע לשם )דרך
שער הכניסה לקיבוץ ,וממש
לפניו לפנות ימינה( ולחנות
בקרבת החממה.
ארוחת צהריים בחדר האוכל
 ארוחת צהריים עשירהבמזנון פתוח )בשעות 11:30
עד  .(13:30תשלום במקום
במזומן ,בהזמנה מראש
בלבד.

מלה 052-3948805 :
mala.falkof@ketura.co.il

רני כשר – נייד050-5751581 :
rani.kasher@gmail.com

17

אדמית

18

כפר מסריק

ימים א' ,ב' 26-27/9
10:00

19

מעגן

יום ה' 11:00 23/9
יום א' 11:00 26/9

20

כנרת

יום ו' 24/9
יום ב' 10:00 27/9

21

בית זרע

22

יראון

23

אלמוג

24

רמת יוחנן

ימים א' ,ב' 26-27/9
12:00 ,10:00
יום ו' 24/9
14:00 ,10:00
ימים א' ,ב' 26-27/9
14:00 ,10:00
יום א' 26/9
יום ג' 28/9
11:00
כל יום חול -העדפה
לקבוצות

25

גבעת חיים -
איחוד

יום ו' 10:00 24/9

26

דגניה א'

יום א' 11:00 26/7

שבת 25/9
14:30 ,12:00

מפגש במועדון ,סיור ברחבי הקבוץ
ובשכונת ההרחבה ,תצפית לגליל
ולגבול הלבנון סיפורי מקום ועוד
מפגש וחלוקה ל –  3מסלולים.
מפעל דוקרט ,חצר ראשונים,
בריכות הדגים ,קטיף כותנה,
גלריה ,תערוכת  100שנה לקיבוץ ועוד
סיור בקיבוץ מעגן וסיפור תולדותיו.
מלחמת ההתשה  -בשנות ה,60-
מוזיאון הצנחנים השליחים.
תצפית על האי בכנרת והסבר על
המפלס ובעיית המים.
מפגש ,סיור במוזיאון ,שיבת התמר,
בית המוטור ,בית העלמין לראשוני
הישוב
מפגש ,סיור בקבוץ ואתריו ,צאפיה,
מוזיאון מרקנהוף ועוד
מפגש והסברים ,סיור מודרך בקבוץ,
תצפית על גבול הלבנון ועוד

סיור בקיבוץ ,חקלאות במדבר ,סיור
עם מכוניות פרטיות ,מוזיאון בית
הסופר
מפגש והסבר ,סיור מודרך בקבוץ,
מבני הקהילה וענפיו.
מפגש והסבר על הקבוץ המתחדש,
סיור ברפת ,מתחם "מול הלול" שכונת
הבנים ,יזמויות ועוד
נפגשים בחצר הראשונים ,סיור
בעקבות ראשוני העלייה השנייה

מיני-שוק ,מכירת מוצרי מזון,
פינות יצירה והפעלה לילדים
 18:30מופע משירי לאה
גולדברג
ארוחת צהריים
רחצה בבריכה

שלומית הבורסי 050-7654303
 049859111מזכירות
nof_habursi@walla.com
יעל  /רותי ,04-9854510
04-9854512
yael-z@masaryk.org.il

הסיור מיועד לאורחי כפר
הנופש.

מרכז ההזמנות כפר הנופש  -מעגן

ארוחת צהריים
תמרים פלוס -

רויטל 04-6759123
kinnertour@kinneret.org.il

גן-חי ,גלריה ,ארוחת צהריים

ענת,054-6769177 :
anatsy@walla.com 057-2206525
עדית 054-7768649
דוא"ל m_a@yiron.org.il

בריכה

כפר הנופש 02-9945201

אגם-חי ,יקב הרי גליל ,דוכן
יזמויות

יהודה טל 04-8459318
052-3662318
פינת חי ,ארוחת צהריים ,חנות
יד שניה

יעל 0507249512
tarbutghi@gmail.com

בחצר הראשונים ניתן ליהנות
מארוחה חלבית עשירה בנינוח

הדס ורדי 04-6608273
rishonim@degania.org.il

שהקימו את דגניה לפני  100שנה.
ביקור במוזיאון הראשונים ,צפייה ב 2-
סרטונים :דגניה  100שנות חלוציות +
רחל המשוררת.
ספור הטנק המיתולוגי ממלחמת
השחרור.

חלוצי ב"קפה ראשונים".
סיור עם קרטינגים ממונעי
פדלים באתרי ההיסטוריה של
דגניה )מגיל .(5
מוזיאון בית גורדון ,פינת חי.

יום ב' 11:00 27/9

.27

אילון

28

גניגר

29

נתיב הל"ה

30

מגן

יום ג' 9:00 21/9
התאריך לפני סוכות ,דורש
ברור
ימים א' ,ב' 26-27/9
10:00
יום א' 11:00 26/9
שבת 10:30 25/9
יום א' 17:00 26/9

בקור בתערוכה אינטראקטיבית לכבוד
 100לדגניה "התלם הארוך"
התערוכה מציגה את ההתלבטות
לעלות לארץ ישראל להיות חלוץ ,דרך
הקבוצה ,החינוך ,הקמת חומה ומגדל
וחיי השיתוף.
התערוכה מלווה בהצגה פעילה של
אנשי "התלם הארוך"
גן הפסלים ,תערוכת דלועים ,סיור
בקבוץ ,פרויקט קשת-אילון ועוד
בית ראשונים ,מערת הפלמ"ח ,חדר
האוכל הראשון ,שכונת ההרחבה ועוד
סיור בקבוץ ואתריו
יעודכן מחר
סיור ברחבי הקיבוץ  -בית ראשונים,
רפת ,בתי הילדים ,חדר האוכל ,פינת
החי.

בית קפה ,חנות קרמיקה

נוגה 052-8698712
nogarosen@gmail.com

מבשלת הבירה המקומית

אורית גל 052-2352120
orit@ginegar.co.il
טל גלין 052-3844930
02-9900212
דני ברזילי 089983207
0547919596
mazkir_magem@magen.org.il

ארוחת צהריים בתשלום של
 ₪ 35לאדם בחדר האוכל
)ביום שבת בלבד(

