
ברוכים הבאים לחגיגה בורוד-לבן
פסטיבל פריחת השקדיות במרחב גליל תבור.

ורגליים,  רכובים  פריחה  בסיורי  חלק  לקחת  מוזמנים 
תערוכת פיסול בעץ, דוכני יצירה, מכירת תוצרת מקומית, 

תערוכת כלים חקלאיים ועוד מגוון פעילויות במרחב.

תופעל  תבור  בכפר  תבור"  "יקב  הפנים  קבלת  במתחם 
דוכני  ממגוון  תהנו  שם  האירוע,  לבאי  מידע  תחנת 
פעילות ותוצרת וכמובן תוכלו לצאת לחלקות השקדיות 

הפורחות ולאטרקציות ביישובים נוספים.

ניצן פלג        מחכים לכם!
ראש המועצה

האזורית גליל תחתון

עודד הלפרין
ראש המועצה

המקומית כפר תבור



כפר
תבור

שדמות
דבורה

כפר
קיש

65

65

7276

7276

767

מתחם 
הפסטיבל

גליל ְּבָורֹוד-לבן

תערוכת פיסול בעץ בכפר תבור - מתחם היקב בחסות:

לדף האירוע סרקו <<



יקב תבור
 פועל רק ביום שישי 14.2 

יקב הוותיק והנחשב, מייצר יינות 
עטורי שבחים ממגוון זנים. סיורים 

ביום שישי 10:00 // 12:00
בהרשמה מראש.
טלפון: 04-676044

מיקום: כפר תבור - מתחם היקב

יקב בירגר
פועל רק ביום שישי 14.2 

בצהרי שישי מסיבת פריחה באוירת 
היקב. המשק יציג תערוכת כלים 

חקלאיים וכל שעה עגולה תתקיים 
הדרכה על ענף השקד הישראלי, 

חקלאות מקומית וסגולותיו 
הבריאותיות של השקד.

מיקום: כפר קיש

שמורת טבע גן לאומי ארבל
טרק ארבלי למשפחות מיטיבות לכת

במסלול מעגלי במצוק ונחל ארבל.
בהרשמה מראש! 

טלפון: 3639*
מיקום: ארבל

בית המרציפן והשוקולד
סיורים בשקדיות הפורחות

וסדנאות יצירה במרציפן
לכל המשפחה.

טלפון: 04-6772111
מיקום: כפר תבור - מתחם היקב

מוזיאון חצרות האכרים
מרכז מבקרים מרהיב לרגלי התבור,

פותח צוהר לחייהם של ראשוני
המתיישבים ב-1901.

סרט עלילתי מרגש לכל המשפחה, בית 
האיכר, פיתות בטאבון ופינת פיקניק.

איש קשר: איריס 054-6258787
מיקום: כפר תבור

דבורת התבור 
מרכז המבקרים דבורת התבור

מציע סיור לכל המשפחה
בנושא דבורים, דבש ומשי. 

טלפון: 04-6769598
מיקום: שדמות דבורה

דרך העץ 
פארק הרפתקאות המציע מגוון 
אטרקציות וסדנאות חווייתיות,
מרביתן עוסקות בעצים ובטבע. 

טלפון: 04-6620606
מיקום: שדמות דבורה 

ספארי גלילי 
סיורי ספארי בלתי נשכחים
במטעי השקדיות הפורחים.

העלייה לספארי מגיל 3.
ניתן להירשם במקום
טלפון: 054-6671126

מיקום: במרחב יציאה מכפר תבור

בשבילי התבור
טיולי שטח בנהיגה עצמית
בין אלפי דונמים פורחים.

חוויה מדהימה לכל המשפחה.
התקשרו ושריינו מקום! 

איש קשר: 052-2435556 
מיקום: כפר קיש

הסדרייה
ביקור במוזיאון הדפוס, סדנת
דפוס מסורתית במכונות בנות

למעלה ממאה שנה. סדנאות
יצירה למשפחות ולקבוצות.

איש קשר: חיים 052-4081177
מיקום: הגפן 5, כפר קיש

עסקים ~ אטרקציות ~ פעילויות:

מאיה אלון - צלמת  
עמדת צילומי משפחה במטע 
השקדיות במהלך הפסטיבל. 

3-4 תמונות משפחתיות
ערוכות, מקצועיות ויפהפיות.

איש קשר: 054-2859588



עסקים ~ אטרקציות ~ פעילויות:

קפהדרציה
בית קפה מקסים בלב המושבה

כפר תבור. בעל תפריט מגוון 
המבוסס על תוצרת מקומית

טלפון: 04-6766233
מיקום: המייסדים 32 כפר תבור 

בציר 66
שילוב מנצח בין המטבח האיטלקי 

והצרפתי עם ספיישל שקדים
ומגוון יינות איכותים,

מקומות ישיבה עם בר פעיל.
טלפון: חנה שגיא 050-2121864

מיקום: כפר תבור - מתחם היקב  

קיאנו  
בתפריט מגוון מנות עסיסיות.

סמוך למסעדה מתקן שעשועים 
ומרחב מדשאות

טלפון: 050-6942842
מיקום: פארק המעיין בכפר תבור 

מונק אוכל וחוויה על הדרך 
אחד מדוכני המזון היותר מעניינים 
בצפון. עם תפריט מאפים יחודיים 

וספיישלים על טהרת השקד.
איש קשר: אמיר מונק 052-5201505

מיקום: מצפה ארבל סמוך למסד 

ג'חנון תבור  
פועל רק ביום שבת 15.2 

בתוך יקב בוטיק, פיתות בטאבון
עם לאבנה שקדים ועוד מגוון

מאכלים של שבת ישראלית בין הכרמים.
איש קשר: ליאור תירוש 054-5332207

מיקום: כפר קיש, בכניסה לפי השילוט. 

טאבון יודה  
ממגוון מאכלי רחוב אותנטיים.

איש קשר: יוסף 050-5645300
מיקום: בסמוך למוזיאון חצרות

האיכרים, כפר תבור

לשתות, לאכול, להתאוורר

ענבלים
גלריה מקסימה עם מגוון גדול

של פריטים לעיצוב הבית.
לבאי הפסטיבל 10% הנחה. 

איש קשר: טל 054-8170677 050-3044490
מיקום: שדמות דבורה

זיזי טריפו
גלריה בוטיק פופ-אפ בלב כפר תבור

באוירה אינטימית וייחודית,
בקונספט הפופ אפ - מכירות מיוחדות

עם קולקציה מתחלפת. 
מיקום: כפר תבור - אזור הקפהדרציה 

מירב רחמים עוגות ועגיות
פועל רק ביום שישי 14.2 

מבחר מארזים מתוקים ברוח
פריחת השקד וט"ו בשבט.

מיקום: כפר תבור - מתחם היקב  

טלי עוגיות מזרח ומערב
מבחר מארזי עוגיות ברוח ט"ו בשבט 
ממשפחת השקדים / אגוזים / פירות 

יבשים. גם טבעוני וללא גלוטן.
מיקום: כפר תבור - מתחם היקב

אלונה עיצוב תכשיטים
פועל רק ביום שבת 15.2 

אלונה גולדמן קירשנבאום -
צורפת ומעצבת תכשיטים.

מיקום: כפר תבור - מתחם היקב

האגוזיה 
מבחר אגוזים, פירות יבשים, קטניות, 

ממרחים ועוד המון הפתעות.
איש קשר: אלעד זהבי 054-2802200

מיקום: כפר תבור - מתחם היקב

האגוזיה

האגוזיה

חנות בטבע שלי

חיים בריא - קונים ביחד

054-8170677


