הכנת שמן זית בב־ת הבד המשוהזי בל
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עופר־

המרוץ לזיתבגולן
השבוע נפתחפסטיבלימי ענף
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שבועות.ימי ענף הזית שלן
סשלביספעילות רכ-מנית
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המשפחה

ומספקת סיבות רבותלביקור
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יפעלובמלוא
מ־
יבולם ,לצורך
יביאו את
הפקת שמן ,ומילצורך הפיכת הזית שזה
עתה נמסק למעדן העממיהידוע .שללזני
למבקרים חוויה של ריח,
הזיתים מבטיחים
טעם ובריאות המשלבת גם מסורת עתיקת

טיול(גם) בין כרמי זיתים עםג׳ימיג׳יפ

על

מצוק

הגולן
דרום

זנים .חושבים שיודעיםלקנות
בואוללמודעוד.

שמן זית?

תפוקתם,

יומ־ן וסיפורים עתיקים כימי הזיתעצמו.
פעילות רב־
$TS1$רבגונית$TS1$
בגולןמשלבים
ימי ענף הזית

גונית
בגונית$DN2$
סיבות

המתאימה לכל בני
לביקורבחבל
רבות

המשפחה

ומספקת

ארץ שחברו בו

בעונה זו נדידת הציפורים ,פריחת טרום
החורף וכמובן מסיק הזיתים

המרוץלזית

ויצירה לבל

הגולן
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חידה ומסע
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ב־ת

ז־ת־ם

בגולן הקשורותכולן
שונות

שמן זית ,עתיקומודרני.

שירהסמארטפון$DN2$שלכם.
הסמארטפון
הגולן.
בתחנות ברחבי

סדנאלקישוטכלי
בסטודיוגמלא-

המשפחתי מהווה ב־ת
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מתחת העציםומנערים את העץ חזק חזק
בשיטה

המסורתיתלמסוק ז־ת־ם .נגיע

תמצאו

הזית על

פי מיטב

המסורת

עלב של אור,טיול עששיות בעקבות
ניצוצות

פארק הירדן

משמן זית

קדמת צבי

תקופת המסיק מזמנת שלל
פעילויות ,מגוון
בטעם של

המשפחה

פעם :מסיק זיתים ,עצירת שמן זית בב־ת

שנה,

תרבות שמן

מבקר־ם

חםולבב־המנה־ל

להג־עולצפות
המשפחתית.כולם מוזמנים
ולקנות.
בסרטתיעודי מרגש,להריח,לטעום

לפינות חמד קסומות וחבויותאליהן לא
רגיל.
להגיע ברכב
ניתן

000,2
בד עתיקמלפני

נצר למשפחתמגדלי

זיתים ויצרני שמן ז־ת .מרכז

החמצת זיתים,

אפיית לחם
והכל ממש כמו פעם.

מעוטר בזיתים בתנור חומר

עתיק שלמגדלי

תל
אלינו,
זיתים .הצטרפו
לטיול־ מודרר בסבך
בעשש־ות ,ונצא
לפעילות חובקת חושים
שבילי פארק הירדן
באווירהלילית קסומה .נאזיןלקולותלילה
ב־ת ציידא היה כפר

נצייר

אתכם

מרתקים ,נחוש זרמי אוויר קריר ,נריח ונטעם
מיני צומח מקומי.

בכתב

״די "דמות מסתורית״ באמצעות מכשיר־
$TS1$מכשירהסמארטפון$TS1$
את

רמת
הגולןמתגלה
משפחת טויסטר היא

ליהנות
בין כרמי הזיתיםאולינצליח גם
גדולים
ממראה הקוטפים הפורשים שקים

סדנא להכנת

החידה משולב סיפור
עלילתי המסופר על

התשובות

יואב

הכינרת .בנסיעה נעימה

פעילויות וסדנאות לכל

גילוי ויצירה
סיפורים מרתקים .צאולמסע

לייצור

בעונה

והמסיק
בעיצומו.בטיול ג״פים עםג׳ימי

החווההחקלאית בל עפרי

ובתי בד עתיקים וחדשים טומן בחובו

בין נקודות

זאתמבשילים הזיתים על

העצים
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הבד

משק

טויסטר

מושב גבעת

קוסמטיקה

סבוניפ ומוצרי

משמן זית

בסטודיו שלי

אתפסטיבל ימי ענף הזית,
מובילים
פעולה מלא משרדיהממשלה,
והגליל ,הרשותלפיתוחכלכל־
$TS1$כלכלשל$TS1$
לפיתוח הנגב

בשיתוף

כפר

המשרד

האמניס אניעם
חוויה של יצירה
ריחניונעיםלשימוש .כל

הפיכת שמן זיתלסבון
$DN2$כלכלשל $DN2$המגזרהערבי ,הדרוזיוהצ׳רקס־
של

אססון לשמןזיר״

וואפט

משתתף יוצא עם

הסבון שהכין .משך הסדנא :כשעה.

לכל

רוה״מ,

מתא־ם

ב־ת בד מודרני ׳ארץ גשור׳
בית בדמודרני,

שמן זיתזני ,א־כות שמניו

גשור

מתמחה בייצור

את תעשיית הזית
תרבות־ות בארצנו

זכתהלפרסום

ולפרס־ם רבים בכל
העולם .מזמין
להוויה מרתקת שתכניס אתכם
לעולמו
המופלא של

התיירות,מגדלי
במטרה מרכזיתלחזק
אשר מהווה סמללרב

הזית והתיירנים עצמם,

פסטיבל ימי ענף הזית יתקיים בתאריכים:

אתכם

שמן

הרשותלפיתוח

הגליל ,קח קיימת
לישראל ,עמותות

המשפחה.

ארץ גשור

משרדהחקלאות,

ענף הזית במועצת הצמחים,

איפה שומרים שמן זית? בבקבוק! סטודיו

לייצורכלי קרמיקה ייחודיים בעבודת
יד
לא תמצאוכלי דומה
למשנהו.במהלך
פעילות יצירה
ימיפסטיבל הזית ,תתקיים
לקישוטועיצוב בקבוקי שמן זית ,כל
יקשט,
משתתףיקבל בקבוק חימר מוכן
יציירויצבעלפי טעמו האישי

משרד התיירות,

במשרד

הזיתכולל

41.01.82

טעימותוזיהוי

41.11.81

