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"בעמק ובהר"
"דרך הים"
"בעמק ובהר"
 - 21.2.14פסיפס של נופים ודתות  -מגדל העמק – נצרת
הדרכה טוביה גפן – מגדל העמק סאלי עזם קוק  -נצרת
מעברת שימרון  ,מגדל העמק  -סיור בפארק הארכיאולוגי ביחד עם נאמני היער ,מפגש עם דליה שתיקח אותנו
למסע קצר ומעניין אודות העדה הקווקזית .נצרת  -נפתח דלת לנצרת בראייה חברתית .מסע בסמטאות הצדדיות
מפגש עם יזמים ,פינות נחבאות ,סיפורים עכשוויים .לסיום נאכל ארוחה צמחונית אצל משפחה שהיא חלק מפרויקט
"בתים מארחים".
עלות הטיול –  ₪ 111כולל ארוחה צמחונית
מפגש בשעה  0099צומת נהלל
סיום ב  00099בנצרת
ציוד  -נעלי הליכה ,כובע ,מים.

 22.2.14מסביב להר העגול  -הר תבור
הדרכה :מוחמד מסרוואה  -סולם איריס זרטל – קריית טבעון
סיור במרחב החקלאי ובתוך הכפר איכסאל .דבוריה – מפגש עם עטאף עווד בבית קסום.
כפר תבור  -ביקור במוזיאון המרציפן ונשמע על שקדים ,מרציפן ומה שביניהם.
עלות הטיול ₪ 01
יש להצטייד במזון למשך היום ,נעלי הליכה ,כובע ,מים.
מפגש בשעה  0099בכניסה לקבוץ מזרע
סיום בשעה  00099בכפר תבור

 22.3.14סובב גבעת המורה
הדרכה :מוחמד מסרוואה – סולם משה אנטמן – מצפה אביב
טיול רגלי בטבע מהכפר דחי לפסגת גבעת המורה שם נשקיף ממגדל התצפית מעל קבר נבי דחי .תצפית זו
מהמרהיבות בארץ .ביקור באתר עתיקות בעפולה וליד מרחביה .המשך הטיול בכפר סולם המזוהה עם שונם
המקראית .סיור בגרעין הכפר הקטן 0המסגד ,המעיין והסמטאות ונצפה בהכנה מסורתית של גבינה ערבית .בקצה
הכפר מול נוף עמק יזרעאל נתארח אצל מייסר למאכלים ערביים בייתים.
עלות הטיול –  ₪ 111כולל ארוחה צמחונית.
מפגש בשעה  0099פארק עפולה
סיום בשעה  00099בסולם
ציוד  -נעלי הליכה ,כובע ,מים.

משך הטיולים כשש שעות ,הטיולים בתשלום
והרשמה מראש info@mt-valley.org.il

"דרך הים"
 21.2.14קרובים קרובים על דרך הים
הדרכה :חאלד חמודי – קלנסווה עמרי הרמן – ראש העין
תצפית ממגדל צדק ,ראש העין – סיור בפרויקט נחל רבה ובאתר הארכיאולוגי עזבת צרטה המזוהה עם "אבן העזר"
בהקשר לקרב בו הביסו הפלשתים את בני ישראל ולקחו עימם את ארון הברית .סיור רגלי בשביל פרחי הבר ביער
ראש העין .כפר קאסם  -הפסקה לארוחת צהריים עצמית ,סיור בגרעין העיר העתיק  ,ביקור במסגד ומפגש עם
האימאם.
עלות הטיול ₪ 51
מפגש בשעה  0099תחנת הדלק בכניסה לקיבוץ עינת
סיום בשעה  00099בכפר קאסם
ציוד  -נעלי הליכה ,כובע ,מים.

 0.3.14סיור וסדנת בישול בטירה
הדרכה :נעים חיט – טירה פתיה דעאס  -טירה
מתי גלגלתם לאחרונה עלי גפן? מה מכילה המקלובה? איך מכינים את עוגיות התמרים...
חלקו הראשון של היום יכלול סיור מודרך להיכרות עם טירה .חלקו השני של היום יתמקד במטבח של פתיה .ביחד
אתה ,נלוש ,נגלגל ,נחתוך ...נכין מטעמים עד שנרכיב ארוחה טעימה.
ציוד  -נעלי הליכה ,כובע ,מים.
עלות הטיול  ₪ 121כולל סדנה וארוחה.
מפגש בשעה  0099חניית המשטרה בטירה.
סיום בשעה  00099טירה

 15.3.14שכנים
הדרכה :נעים חייט – טירה שי לויה – רמת הכובש
רמת הכובש 0סיור בקיבוץ ,הקמתו ,קשרי שכנות עם הישובים הערבים ,הקשיים שבדרך ,סיור קצר בטבע הסובב.
טייבה  -ביקור בבית אוסף של אבו ג'מאל בלעום ,הפסקה לארוחת צהריים עצמית ,מפגש עם סלימה הרוקמת
בחוטים ססגוניים.
עלות הטיול ₪ 01
מפגש בשעה  0099בקיבוץ רמת הכובש
סיום בשעה  00099טייבה
ציוד  -נעלי הליכה ,כובע ,מים.

משך הטיולים כשש שעות ,הטיולים בתשלום
והרשמה מראש info@viamaris.org.il
במסגרת "פרויקט אזורי שוויון" הוקמו ע"י עמותת סיכוי בשנת  2113שתי קבוצות תיירות
משותפות ליהודים וערבים.
קבוצת התיירות "דרך הים" אזור דרום המשולש ודרום השרון וקבוצת התיירות "בעמק ובהר"
אזור המשלב חלקים מעמק יזרעאל ומורדות הגליל .מטרת הפרויקט העלאת אזורים אלו על
מפת התיירות הארצית תוך כדי פיתוח הקשר בין הקהילות וחיזוק שיתופי פעולה בין יהודים
וערבים במרחב המשותף.
בדף זה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למגוון טיולים מודרכים באזורים אלו.

