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 30.5יום חמישי, 
 

משירי רחלמופע  –לך ועליך" " –אנסמבל שירה עברית   

מופע משיריה המולחנים של רחל בלובשטיין, משוררת החלוצים, שסיפור חייה 

ם ומוכרים. בין השירים שזור בחיינו אנו ובנוף ילדותנו. בתוכנית שירים אהובי

ע נזכר באנקדוטות ודועות וידועות פחות מחייה ונקרא ממכתביה ושיריה. במופ

במופע משתתפים ארבעה נגנים, זמירים דאו. ויצגת תמונות וקטעי משולבים מ

 וזמרות והוא כולל מצגת שקפים, סרטי ארכיון, קטעי יומן ועוד.

 

  5.31 ,יום שישי

 פעילות ספורטיבית לתחילת היום

ר מרעננת בסביבת המלון.את היום נפתח בריצת/הליכת בוק  

 

""ללמוד יין מייננית –רוני ססלוב   

ומרצה בארץ ובעולם.  ומבקרת יין, שופטת בתחרויות  כתבת ננית, כורמת,יי  
"אני שמחה להביא את נקודת מבט הרחבה והעמוקה ממנה אני מגיעה לאחר מעל שני עשורים 

 בתחום."
בחין ולזהות ריחות ת יין ורוצה להכיר אותו לעומקו, ללמוד לה/סדנאות היין נועדו למי שאוהב

 היין: טעימת כישורי את נפתח בסדנא וטעמים ולהבין את המשמעויות העומדות מאחוריהם.
 הענבים, זן לבין בינם הקשר את ולהבין ובטעמים בריחות ולזהות להבחין נלמד
  היין. של הפזיולוגי והגיל הגידול אזור העשייה, שיטת
 ומסקרנות. חוויתיות התנסויות הרבה עם רחבות מבט היין מנקודות של הסיפור את לעומק נחקור

 

 1.6יום שבת, 

לשומרי שבת מהמלון, הטיול מתאים נצא בהליכה רגלית ,טיול רגלי לתרשיחא העתיקה  

תרשיחא היא בליל של תרבויות, מלאכות, מטעמים, צבעים וצלילים. זהו כפר קטן במורדות 
אך כשמשוטטים  –ד למעלות, שנראה מרחוק חסר ייחוד הרי הגליל המערבי, בצמו

בסמטאות המקסימות, כשלומדים להכיר את עברו וכאשר זוכים להכיר את אנשיו מגלים 
 שהוא יחיד ומיוחד. כפר בעל אלף פנים וניגודים.

גוניותו. מזה מאות -תרשיחא, שכבר על מקור שמו יש כמה גרסאות סותרות, ידוע ברב
רים ומוסלמים ביחד כאשר הכנסיות והמסגדים שוכנים בסמיכות רבה זה שנים גרים בו נוצ

שבת פעיל ואותנטי שסביבו התרכזו בעלי -לזה. זהו כפר עירוני או עיירה כפרית עם שוק
 מלאכה אומנים או חקלאים שמשמרים עד היום מלאכות ומסורות עתיקות.


