
וליהנות מוריה – 050-9531113. מתארחת בג'קוזי ביער
14. בית 77 - חנות של משפחה יוצרת קפה, מאפייה ביתית 

- לחמים ומאפים, גלריה לעבודות עץ ובובות עבודת יד, בית 
טבע, 04-6980984 052-8520366

14. פיצה בטאבון - פיצה אפויה במקום בטאבון במגוון 
תוספות אריאל-0525813626. בבית 77

14. ענת- קוסמטיקה טבעית. סדנא למבוגרים להכנת 
סבונים טבעיים. ב-10:00,ב-11:30,ב-13:00, ב-14:30 וב-16:00

40ש"ח למשתתף,כל משתתף מקבל את הסבון שהכין. 
הנחה לקבוצות מעל 5 אנשים. 

ענת 054-7667576. מתארחת בבית 77  
14. מגני דוד תלת ממדיים ("מרכבה"), מעץ ואבנים טובות, 
מרהיבים וצבעוניים. כרמל 052-8313028. מתארחת בבית 77   

14. בגדים מיוחדים לנשים מיוחדות סגנון צועני, ספרדי 
הודי. לימור 0544986344. מתארחת בבית 77

15. מסעדת דליה - המסעדה הוותיקה באמירים
מגוון עשיר מול נוף מרהיב 04-6989349

16. 12:30 - תאטרון צלליות - סיפור קסום באור וחושך 
"המסע של מישמיש" זהו סיפור על יצור מתוק וקטן, שיצא 

באומץ אל העולם..לילדים מגיל 4. מחיר כניסה לילד: 20 
ש"ח, למבוגר 10ש"ח, למשפחה 60 ש"ח

באולם כרמלי, שירז 052-3229956
17. הגלריה של כרמית - ציורי נוף גליליים בשמן ואקוורל 

מ-10:00 ועד 17:00, בכל שעה עגולה - סדנאות יצירה 
לילדים. עלות: 35ש"ח לילד והורה מלווה. ריבות ביתיות 

כרמית 054-6556095 
17. קרן קפלן - יצירות פסיפס, בובות תאטרון, ציורים 

לחדרי ילדים 10:00-13:00 סדנאות יצירה בפסיפס לגילאי 4 
ומעלה. 30ש"ח-40ש"ח

050-8318533 מתארחת  בגלריה של כרמית
18. חמיאל - זיתים ושמן זית אורגני כתית מעולה   

 04-6989746
19. יצירה משפחתית ביתית -עולם הילד- בובות, משחקים 
וערכות להכנה עצמית מחומרים טבעיים (לרכישה).סדנאות 
פתוחות מ-10:00 ועד 17:00.סדנאות יצירה מחומרים מגוונים 
מהטבע. אמנות הלחם הביתי. רפואה עממית. מחיר 45 ש"ח 

למשתתף. משפחת פיידר - 04-6987208
20. ספא חלום - היכרות עם מוצרי הבריאות והטיפוח של 

חברת ג'רנטיק – ייעוץ חינם במקום, טיפול פנים במחיר 
היכרות של 130 ש"ח, 050-4662642

20. האמנית ג'נט ג'ינו מציגה מבחר מעבודותיה מתוך 
הסדרה "גלים מעצבים", העשויות מעשה ידי אמן משילוב 

מרהיב של חרס וחלוקי ים. מתארחת בספא חלום 
04-6987346

21. נקודת מפגש - רחבת בית העם
21. סיור בגן פסלים ייחודי -ב-12:30 מאוסף מוזיאון ישראל        

בהדרכת אסתר שריר, אמנית, יוזמת ואוצרת גן הפסלים. 
ללא תשלום. 

21. סיור בשביל יער סובב אמירים ב-10:00 וב-16:00 
בהדרכת דובי קרדו, מפורצי שבילי היער. ללא תשלום.

22. בית סנאנדה - סדנאות העשרה 10:30 סדנת התמקדות: 
להתחבר למהות שלנו בדרך חוויתית מתוך תחושות הגוף

16:00 סדנה אנרגטית: ללמוד מההיבט האנרגטי כיצד 
מחשבות ורגשות יוצרים מציאות. 

כשעה, 35 ש"ח למשתתף ג'נט פלג 054-4766816 
חצרות פתוחות

קריאה בקלפי טארוט1
אבחון טיפול למעלה מ-22 שנה, טארוטרפיה במקום של 

החלמה והעצמה נחמה מירב – 052-3716939
2. "הסעודה האחרונה" - גלריה לאמנות הציור

בסגנון האימפרסיוניסטי המרגש והסוער.
בלה שולדברנד 04-6989788

3. רלאטה - מסעדה, בית קפה, חנות
אווירה, מוזיקה ונוף 04-6990167

MEYBRIAH .3- חנות המפעל. מתקני מים חיים לשיפור 
איכות מי הצנרת לרמות של מים בטבע.  במקום יועברו 

הסברים על נושא החייאת המים. 052-8311372
3. טיול ג'יפים סובב אמירים - תצפית ונסיעה חוויתית ביער. 

בכל שעה עגולה. מהרחבה ליד רלאטה. 0505-316140 
4. דום יוגה - המרכז הפנימי - מקום להשראה

10:15 - סדנת יוגה ביחד, לזוגות ולהורים וילדים. 
14:30 – סדנת  ציור וצביעת מנדלות 

(30ש"ח להורה וילד) אורלי – 054-4856799
Free Spirit  5. בגדי נשים בכל המידות של המעצבת יסמין

בגדים נוחים, נעימים ופשוטים לנשמה החופשייה שאנחנו
מירית 052-8694596

6. רישיקש - מסעדה ממיטב המטבח ההודי
חנות קטנה ומיוחדת עם צבעים, ריחות וטעמים מהודו 

שירית 052-5784114
7. מיכל נועם - קריאה בקלפי זן

ב-10:00, ב-12:00 וב-14:00 -מפגש התבוננות מדיטטיבי דרך 
קריאה בקלפי זן. (התשלום ב- Dona, תרומה לפי ראות 

האדם). 0523-745638 מפגשים אישיים בתיאום מראש.
8. 11:00 קונצרט בטבע - עשהאל שריר בחליל צד ואורן 

עזר על קלידים.  ללא תשלום. במצפה כינרת
9. אבי אליסף - פיסול באבן 04-6980822, 054-7980834 

חומוס האמיר- חומוס, פולנוס, מסבחה, ממולאים, אוכל 
ערבי טרי וביתי. 052-2378944

שריר אמנויות - גלריה סטודיו, עבודות יד מקוריות, 
קרמיקה, יודאיקה, הדפסים וחפצי נוי 04-6989233, 

052-4617969
אוספים באמירים - הרבה יותר מיד 2 - דברים לבית, 

בגדים, עבודות יד, מתנות ועוד 052-8656557
ג'קוזי ביער- טיפולי ספא וסדנאות.

בגדי נשים ונערות - מעוצבים בבדים איכותיים. נוחים, 
נעימים ומחמיאים. מחירים גליליים מיוחדים. 

מיכל פילר 054-2022924
עינבל ערד - טיפולים הוליסטיים קצרים

טעימות מענגות - טיפולים הוליסטיים קצרים לשחרור 
ורגיעה (15דק ’ 35 ש“ח)

12:30 - מפגש רפלקסולוגיה - כלים פשוטים ושימושיים ליום יום.
17:00 - מפגש דמיון מודרך -  לחבור מחדש עם עצמי 

לרגיעה ורענון הכוחות. עלות: 35ש"ח  למשתתף 
עינבל 050-2993510 מתארחת בג'קוזי ביער

תלתן  יפה - ציורים
רקדניות, מוזיקאים והרבה ג'ניס ג'ופלין בציורי אקריליק 

ייחודיים 054-4680910. מתארחת בג'קוזי ביער
רויטל - עבודות בחרוזים, עיצובים מיוחדים 

050-5821621. מתארחת בג'קוזי ביער
רותי מילר - קרמיקה שימושית איכותית

מתארחת בג'קוזי ביער
סלי פיקניק מפנקים לזוגות ומשפחות לבוא, לקחת 
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