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אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה אוכלים?

04 בועז מבשל  |  מצפה הילה  |  טלפון: 9572090

במרחק צעד וחצי, בתוך מצפה הילה ובשכנות ל”תמר וגפן”, תמצאו את “בועז מבשל”: מסעדת שף שאליה מגיעים מביני דבר מכל 

רחבי הארץ. בועז קווינטנר, השף המיתולוגי של “קפריצ’יוזה” ו”ביג מאמא” התל אביביות, וממייסדי סצינת האוכל התל אביבית, פתח 

ובשר  ים  ורק בתיאום מראש( ארוחת טעימות בלתי נשכחת. פירות  )רק בסוף השבוע,  ובה הוא מגיש  מסעדה ממש מתחת לביתו, 

משובח, דגים היישר מהשוק של עכו, חומרי הגלם הטובים ביותר.  טלפון: 04-9572090

http://www.musthave.co.il/default.aspx?ItemID=518

052 לה פמפה - חווית בשרים גלילית  |  מצפה הילה  |   טלפון: 4253566

ודגים. ממוקמת במצפה הילה בלב החורש  לה פמפה, מסעדה אינטימית מבוססת מאכלים ארגנטינאיים, מתמחה בעישון בשרים 

הטבעי, הוקמה ע”י ערן טבצניק ומשפחתו ובצמוד לביתם. חוויית הארוחה במסעדה היא חוויה כוללת, במהלכה אנחנו משתדלים 

לפנק אתכם מההתחלה ועד הסוף בתפריט קבוע ועשיר. המנות יוצאות מהמסעדה בקצב נינוח ובכל פעם יוצאת מן המטבח הפתעה 

קטנה אחרת. המסעדה ממוקמת על מרפסת המשקיפה לנוף הקסום של נחל כזיב. בשעות היום וגם בשעות הערב, בחורף ובקיץ. 

הגעתם? מרגע זה את הקצב מכתיב העשן הריחני שבמעשנת, הקצב האיטי הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה. התפריט במסעדה משתנה 

על פי הבשרים שמחכים במעשנת, כשלרוב מדובר בנתחים מובחרים ועשירים כמו אנטריקוט ושפונדרה )אסדו(, המעצימים את חוויית 

העישון בזכות המפגש המבורך בין בשר, שומן ועצם. יש להזמין מקום מספר שעות קודם ההגעה.

/http://www.lapampa.co.il

ממש ליד הצימר

057 אדלינה | קבוץ כברי | טלפון: 9441321

שאליה  “אדלינה”,  מסעדת  הספרדי.  קטלוניה  לחבל  קפיצה  לכם  מחכה  כברי,  קיבוץ  של  והמשוחזר  המקסים  הישן,  התרבות  בבית 

מגיעים שוחרי אוכל גם מרחוק,  מגישה אוכל ספרדי קטלוני, שמורכב בעיקר ממנות טאפאס צבעוניות, מגרות חך ומשמחות. מומלץ 

במיוחד הבראנץ’ בבוקר יום שישי.

/http://www.adelina.org.il

057 מיכאל | מושב לימן | טלפון: 9443089

השף מיכאל גרטובסקי החליט שהוא עוזב את העיר, קובע את ביתו בכפר ומתחיל לבשל מה שהשוק והים מביא באותו יום. זו החלטה 

אמיצה וקצת משונה, בימים בהם שפים פותחים מסעדה על מסעדה בעיר הגדולה. מיכאל קבע את משכנו החדש בבקתת עץ במושב 

לימן, צפונית לנהריה והוא מגיש מנות עונתיות, טריות וחפות מצילחות מעיק ומולקולריות מעייפת. הכל פשוט וטרי מאד, ואת השוק 

והים של עכו מריחים כמעט עד הצלחת. למיכאל מגיע קהל מקומי, שרוצה לטעום קצת תל אביב וקהל תל אביבי שרוצה לטעום קצת 

גליל.

/http://michael-bistro.co.il 

20 דקות נסיעה

10 דקות נסיעה

04 אלומה  |  כביש תרשיחא-כבר ורדים  |  טלפון: 9574477

ממש ליד “תמר וגפן” אתם מוזמנים למצוא את עצמכם במיזוג תרבויות: ביסטרו גלילי שממוקם בכפר תרשיחא, מרוהט בסגנון פרובנסאלי 

 ומגיש אוכל צרפתי וים-תיכוני. וכן, זה מקסים בדיוק כמו שזה נשמע. המסעדה פתוחה כל ימות השבוע, ומגישה גם ארוחות עסקיות. 

טלפון: 052-5070099 

/http://www.alumabistro.co.il

חומוס איברהים  |  מתחם עאסי סנטר, א.ת. מעיליא

הצהריים  עד  מהבוקר  פתוח  פסוטה,  מהכפר  מקסים  איש  איברהים,  ע״י  במקום  שנעשה  טרי  חומוס  ונעימה,  פשוטה   חומוסיה 

)או עד שנגמר החומוס(.

04 8446649  |  054 ברים, חוויה אחרת  |  תרשיחא  |  טלפון: 5202332

כמון -  ליד מסגד הכפר תרשיחא,  Meaky’s top view,  בקומה האחרונה של מבנה הסראיה,  בברים של תרשיחא אפשר למצוא 

יהודים, נוצרים ומוסלמים, ובהתאם, גם אלכוהול מגוון, בשר חזיר ופירות ים.

http://www.haaretz.co.il/food/dining/1.1839641

http://www.rest.co.il/rest/80154851?gclid=CjwKEAiAu6DBBRDDr6-e_6698E0SJACvuxnyo3CQyx1tcAIEyWtxASfMNQnU
 LFAElVvpcqpXX_vTdhoCI3Lw_wcB

http://www.mako.co.il/food-weekend/Article-03ce7899c4b2a31006.htm

מיקיס  |  כמון

מיכאל
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אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה אוכלים?

20 דקות נסיעה

30 דקות נסיעה

04 אורי בורי | ההגנה )רחבת המגדלור(, עכו | טלפון: 9552212

מסעדת הדגים הידועה על החוף של עכו היא חוויה של אוכל טוב ומשמח. דגים ופירות ים מהשלל היומי הופכים לשלל מנות יצירתיות 

וטעימות להפליא. מומלץ ללכת על אופציית ארוחת הטעימות, כדי לנסות כמה שיותר. חשוב במיוחד: אל תוותרו על מרק הדגים! 

http://www.efendi-hotel.co.il/?categoryId=95032

077 אלמרסא | עכו | טלפון: 9964425

מסעדת אלמרסא בנמל עכו היא שילוב מוצלח בין ישן לחדש: מסעדה השוכנת במבנה היסטורי שנבנה בשנת 1210 ושימש כבית המכס 

העותומני מצד אחד ואווירה מודרנית מצד שני. אלמרסא היא מסעדת השף של שף עללא מוסא ושותפו וחבר ילדותו מרואן סועאד. 

בתפריטה המגוון של אלמרסא ניתן למצוא קרפצ'ו עגל לצד חציל בלאדי, אנשובי כבוש, צדפות מוקרמות, קוקי סאן ז'אק לצד סלטי 

תבולה, פטוש ועשבי תיבול.

את הקלמרי מגישים כאן על מצע של חומוס וטחינה. התפריט של אלמרסא עשיר ומגוון. כשבאים למסעדה לראשונה ממליץ השף 

להכיר את המסעדה באמצעות ארוחת טעימות הכוללת טונה כבושה, צדפות מוקרמות בפרמזן, סרדינים ממולאים, גלילת סינטה, 

קלמרי פריך, גרטן ירקות שורש ברוטב שמנת וגורגונזלה שרימפס בשמן זית. עוד בתפריט דגים טריים תוצרת הדגה היומית של הדייגים 

בעכו, מנות פירות ים ומנות של בשרים ותפריט קינוחים מעולה. 

/http://www.almarsa.rest.co.il

04 | שלישי-שבת 18:00-11:00; חמישי 11:00-22:00 קוקושקה  |  עכו  |  טלפון: 9019758

בליבה הפועם של עכו העתיקה, בתוך הבזאר התורכי המתחדש והאקסקלוסיבי,  שוכנת קוקושקה. פינת חמד קטנה ומעוצבת ששמה 

לה למטרה להציע לאורחי הגליל המערבי חווית בילוי ואוכל שונה וייחודית. בירת בוטיק גלילית ואלכוהול משובח, אוכל רחוב איכותי 

ומושקע ויחס אישי ולבבי הם מנת חלקם של אורחינו.  התפריט בקוקושקה כולל נקניקיות טריות ואיכותיות בטעמים מרחבי העולם, 

המבורגר שלא טעמתם כמוהו, צ׳יפס תוצרת בית עשוי במקצועיות והרבה אהבה ומנות של דגים ופירות ים בטעמים )וגם מחירים( 

מפתיעים. להתראות בקוקושקה.בימים אלו נפתח הקוקושקה קופי בר – קפה משובח בליווי מאפים מתוקים ומלוחים 

/http://www.westgalil.org.il/kukushka

04 יאניביצ'י  |  בוסתן הגליל  |  טלפון: 8222122

בביסטרו יאניביצ'י שבבוסתן הגליל תפגשו בישול פיוז'ן מוקפד, המשלב אוירה תל אביבית עם טעמים גליליים ומנות מקומיות לצד 

מנות שלקוחות מאיטליה ומצרפת. המסעדה הינה ביסטרו שף מקומי הבנוי על תפריט עונתי ומתחלף שמורכב מחומרי גלם טריים 

סלומון  טאטאקי  ופרמז'אן,  לבן  יין  עם  סלק  ריזוטו  כגון  מסקרנות  ראשונות  מנות  בה  לפגוש  תוכלו   . המקומיים  והדגה  מהשווקים 

וברבוניות מטוגנות עם סלט ציזיקי. לעיקריות תוכלו להתלבט בין אנטריקוט, פילה מוסר ים, אוסובוקו טלה, ניוקי דלעת, פסטה קרועה 

ועוד. את תפריט הקינוחים המענג אתם מוזמנים לגלות לבד. המסעדה שוכנת בין האקליפטוסים במושב בוסתן הגליל, מספר דקות 

מעכו, בתוך מבנה משופץ משנת 1948, שבמקור היה מבנה המחלבה הראשונה של המושב והיא גם נקראת על שם החלבן הראשון של 

המושב. ניתן לערוך במקום אירועים פרטיים, ימי חברה , ערבי קונספט ועוד ... 

/http://yanivichi.co.il

אלמרסא

קוקושקה

יאניביצ׳י

אורי בורי

300 גרם

סמדר בכליל

054 סמדר בכליל  |  טלפון: 8184345

במסעדה מוגשות ארוחות עשירות ומגוונות, לענג את החיך וליהנות. ברגע שכף רגלכם תדרוך אצל סמדר בכליל, תשטוף אתכם שלווה 

השמורה בדרך כלל לאנשים שחיים בהרמוניה עם הטבע. העיצוב המיוחד והצבעוני של המסעדה משתלב באופן מושלם עם הצמחייה 

הפראית שמסביב ועם התפריט. סלטים רעננים, גבינות עזים משובחות, לחמים מהמאפיה הביתית בכליל, פסטות, ניוקי, ועוד מנות 

מהמטבח האיטלקי, קינוחים נפלאים הכל מעשה ידיה של סמדר. המסעדה פתוחה בכל ימות השבוע מ9:00. רצוי לתאם מראש.

/http://www.westgalil.org.il/smadarbeklil 

053 300 גרם  |  מושב בצת  |  טלפון: 7931971

מסעדת שף כשרה השוכנת בבקתת עץ במושב בצת. המסעדה והשף איתי חסון, מזמינים אתכם לחוויה קולינרית יוצאת דופן ולחגיגת 

ומקוריות.  מיוחדות  שף  מנות  עם  עשיר  תפריט  מציעים  אנו  מובילה  בשרים  כמסעדת  מדהימים.  וקינוחים  משובחות  מנות  טעמים, 

המסעדה  צוות  בנוסף,  והעמוק.  העשיר  לטעם  התורמת  מיוחדת  חיתוך  בשיטת  עסיסיים  וסטייקים  בשר  בנתחי  מתמחה  המסעדה 

מתמחה בשיטות מיוחדות ליישון ולעישון בשר. כמו כן, אנו מציעים מנות עסקיות כל יום מהשעה -18:00 12:00. ואם לא די בכך הרי 

תמצאו בתפריט שלנו מנות פתיחה מיוחדות ומפתיעות, תוספות מקוריות, מגוון מנות טאפאס, מבחר סלטים העשויים מחומרי גלם 

ומירקות טריים ואיכותיים וקינוחים.

/http://www.300gram.co.il

המשך בדף הבא <

כשר
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אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה אוכלים?

שותא

שותא - גרוזינית מבית טוב | קבוץ שומרת | טלפון: 077-9964423

מסעדת שותא נפתחה במבנה בו פעלה המחלבה המיתולוגית מראשית ימיו של קיבוץ שמרת. המבנה, שהיה נטוש זמן רב, שופץ ע"י 

שתי נשים, בלה חנן ולאה אוצ'רי, ילידות גרוזיה וחברות בנפש, אשר פתחו את שותא, מסעדה לפי מיטב המסורת של המטבח הגרוזיני 

מבית אמא.

/http://shota.rest.co.il

שולה משתולה | מושב שתולה | טלפון: 052-8366818

שולה מתגוררת בישוב הפסטורלי שתולה, על גבול הלבנון והדרך אליו יפה ומוריקה.. שולה גלעדי "המאמא הכורדית" , שיצאה לגמלאות 

לפני מספר שנים, אוהבת לארח אנשים ולתת להם להתענג על מאכליה הטעימים. כיום היא מגישה בביתה ובגינתה הירוקה אוכל 

כורדי אותנטי שנעשה בהרבה אהבה. בביתה ובגינתה המוריקה היא מגישה אוכל טרי שמבושל באותו יום והכולל כמובן את הקובות 

עם הבמיה. לצד הקובות היא מגישה שיפטה )קציצות בשר(, יאפרח )בצל ועלי גפן ממולאים(, לביבות תפוחי אדמה, עוף בתנור, סלטים 

מבושלים לצד סלטים טריים, ותוספות של אורז מיוחד, שעועית וחמוצים שהיא כובשת לבד. בתום הארוחה היא מגישה את התה 

והריבות ורק מחכה שיבקשו ממנה לספר את סיפורה האישי, המרתק, אותו היא נוהגת לסיים בשירה ובקטעי חזנות מרגשים. ניתן גם 

להזמין ולקחת אוכל מוכן ולקיים סדנאות בישול לקבוצות במקום.

/http://www.westgalil.org.il/shtula

מסעדת קוצ’ינלה | מושב בצת | טלפון: 052-3721328

יומין, במרכזו של משק חקלאי פעיל, הוקמה לה מסעדת קוצ’ינלה על  בבצת - מושב קסום בגליל המערבי, עם היסטורייה עתיקת 

טהרת הגידול המשקי הביתי. קוצ’ינלה היא מסעדה של מגוון טעמים עם מתכונים ארוכי מסורת של אם הבית - חבצלת, בשילוב מגע 

הקסם של שף, עם מתכונים ייחודיים. המנות במסעדה הן עשירות וייחודיות עם נגיעות מהמטבח הצרפתי והאיטלקי, עשויות מכל 

הלב, הנשמה, הניסיון ובמתכונת מנצחת.

http://www.rest.co.il/sites/default.asp?txtrestid=8450

סהרה - מסעדה מרוקאית | מושב שומרה | טלפון: 077-9964444

מסעדת סהרה בישוב שומרה היא מסעדה ביתית המגישה מאכלים מרוקאים אותנטיים. המסעדה היא עסק משפחתי של מיכל ושמעון 

וקנין ובנם אביחי כשכל המשפחה מבשלת ומגישה. המסעדה כשרה למהדרין. א - ה 12.30-22.00 ו 9.00 ועד שעה לפני כניסת השבת. 

אפשר להזמין אוכל מוכן לצימר. 

http://www.ozrothagalil.org.il/supplier/297/3/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%AA-
%D7%A1%D7%94%D7%A8%D7%94

לחם ועוגה | קבוץ מורן | 04-6988992

מקמחים  העשויים  יד  בעבודת  טבעיים  ומחמצת  שאור  לחמי  של  מגוון  תמצאו  במסעדה   . מורן  בקיבוץ  גלילית  ומסעדה  מאפייה 

איכותיים, עוגיות ומאפים מכל הסוגים והמינים. אם אתם רעבים יותר תוכלו להתענג על ארוחות בוקר וצהריים המוגשות במסעדה, 

מהמטבח במקום יוצאות מנות של אוכל ים תיכוני אקלקטי, מעשה ידי השף דרי בן נבט, שמבוסס על חומרים גליליים עונתיים מקומיים 

כגון טורטליני פטה, קרם חצילים, זיתים יווניים ואורגנו טרי , קבב דג ים שמוגש לצד תבשיל חצילים, עגבניות ולבאנה עם נענע יבשה או 

כריך קרואסון עם גבינת צאן. יש גם מנות צמחוניות וטבעוניות ואוירה נעימה. ניתן גם להצטייד במעדנים מהגליל ומהגולן כגון גבינות, 

ריבות ביתיות, דבש משובח ועוד.

/http://www.westgalil.org.il/bread-and-cake

שולה משתולה

קוצ׳ינלה

סהרה

לחם ועוגה

כשר

כשר

כשר

http://shota.rest.co.il/
http://www.westgalil.org.il/shtula/
http://www.rest.co.il/sites/default.asp?txtrestid=8450
http://www.ozrothagalil.org.il/supplier/297/3/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%94%D7%A8%D7%94
http://www.westgalil.org.il/bread-and-cake/


אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה מטיילים?

נחל כזיב ומבצר המונפורט

מה זה? נחל כזיב ומבצר המונפור הינו אחד ממסלולי הטיול היפים בארץ. תוסיפו נחל שזורם כל השנה, נקבת מעיין, מבצר צלבני על 

צלע הר והרבה ירוק גלילי ותקבלו טיול שאסור לפספס. אחד הטיולים היפים והמומלצים בארץ, בכל עונות השנה ובמיוחד בקיץ.

איך מגיעים?  ישנם דרכים רבות ליהנות מטיול בנחל להלן המרכזיות בהם. 

■ מסלול מעגלי )8 ק”מ( מצפה הילה - עין תמיר - מונפור - מצפה הילה: מסלול זה מתחיל ומסתיים באותה נקודה והוא מתאים 

למי שבאים ברכב אחד. ליד הכניסה לישוב ממשיכים ישר לדרך עפר המסומנת בסימון שבילים אדום. לאחר כ-200 מטרים ניתן לראות 

פניה שמאלה לדרך עפר בסימון שבילים שחור. ממשיכים ישר עם הדרך האדומה. לאחר כמה מאות מטרים פונה השביל ימינה ולאחר 

זמן קצר מגיע למגרש חניה בו נשאיר את הרכב. ממגרש החניה יוצאים שני שבילים שחור בו נתחיל את המסלול ואדום ממנו נשוב )מגיע 

מהמונפורט(.       

■ מסלול שאינו מעגלי 1 )6 ק”מ( פארק גורן - מצפה מונפורט - עין תמיר - פארק גורן מזרח: מצומת בצת פונים מזרחה לכביש 

הצפון )כביש 899(. לאחר 13 ק”מ ישנו שילוט ימינה לפארק גורן. בפארק גורן ממשיכים בעקבות השלטים עד למצפה מונפור. שם 

מתחיל המסלול. הרכב השני ימשיך בדרך הפארק, מזרחה, בסמוך לגדת הנחל, ובמקום בו הכביש פונה שמאלה, ממשיכים ישר בדרך 

העפר עוד כ-200 מטרים עד לנקודה שמעל עין טמיר )סימון שבילים כחול(.

■ נחל כזיב למיטבי לכת )25 ק”מ( יש להתחיל בכפר הדרוזי חורפיש. המסלול מתחיל ליד הכיכר בכניסה הצפונית של הכפר ומתפתל 

עם הנחל עד לישוב עבדון.

דרך נוף הילה - מנות

מה זה? דרך סלולה ברובה, שמתאימה לנסיעה איטית ברכב, רכיבה על אופניים או להליכה )איטית או ספורטיבית( עם הפנים לים, ובין 

שני צדדים של חורש עבות ומקסים. בדרך אל תתפלאו אם תפגשו בפרות ועיזים.

המונפורט,  לכיוון  )צפונה(  ימינה  פונים  מהמצפה  היציאה  בצומת  אופניים,  על  או  ברגל  ברכב,  יוצאים  הילה  ממצפה  מגיעים?  איך 

בנסיעה או בהליכה על הכביש הצר הסלול נוסעים וכשהוא מתעקל שמאלה )מערבה( ממשיכים איתו ונהנים לכל אורכו מנופי ההר 

וממול נופי הים, עד מושב מנות, ממושב מנות ניתן לצאת לכביש הראשי המוביל לכיוון צפון - לשלומי ולכביש הצפון או דרומה לצומת 

כברי.

צוק הנשרים

מה זה? אחד המקומות המרהיבים ביותר בגליל בכלל, ובאזור מצפה הילה בפרט. מדובר במצוק שלילי, שבסיסו צר יותר מהאזור הגבוה 

שלו – ובגלל המבנה ההפוך, נדמה למי שעומד עליו שהוא מרחף באוויר. מהמצוק אפשר לצפות בהרים סביב, שמנוקבים בקיני נשרים.  

איך מגיעים? ממצפה הילה יוצאים ברכב לכייון הכפר מעיליא, יש לצאת מהכפר לכביש מספר 89 ולפנות שמאלה )מזרחה( לכיוון 

מעלות. ברמזורים הראשונים, פונים שמאלה )צפונה( לאזור התעשיה של מעיליא, הכביש מוביל דרך איזור התעשיה והשכונה המזרחית 

כל הדרך למעלה, עד לדרך עפר, נכנסים אל דרך העפר ונוסעים על דרך נוחה בין מטעי הזיתים, הדרך יורדת בין המטעים ואח”כ מטפסת 

לכיוון צפון מערב. בהגיעך אל החווה של אליאס, יש להחנות את הרכב וללכת הליכה של כ-15 דקות, בשביל מסומן סימון מקומי )בצבע 

אדום( אל המצוק. יש ללכת בזהירות ולהקפיד ולשמור שהילדים לא ירוצו קדימה.

חורבת נחת

מה זה?  חורבות מצודה צלבנית ובה שרידים של מבנים, בורות מים ומגדל, מעל מבצר מונפורט. מהמצודה ניתן לצפות אל נוף עוצר 

נשימה, ובאביב ובחורף ליהנות ממרבדי פרחים צבעוניים הפרושים תחתכם. 

איך מגיעים? נוסעים ממצפה הילה לכיוון המונפורט על השביל המסומן באדום. חונים אחרי גדר הבטון, יורדים לכיוון מערב, ליד באר 

בטון, על שביל עיזים, והולכים עם השביל צפונה עד הריסות מבני המצודה. 

שביל נורמן )המכונה גם “שביל האבנים הצהובות”(

מה זה?  נורמן, תושב כפר ורדים, חיפש ומצא דרך למשוך ילדים אל הטבע: דרך האגדות. בשביל מתפתל בגבעה ירוקה הוא פיסל את 

ביתו של מיץ פטל, את מאורת הדוב, את ביתה של שלגיה ועוד. מתוך המסלול, לא רחוק מבית הגמדים ומעץ הנוסטלגיה, יוצא גם “שביל 

האוהבים” הטבעתי. מסלול קל להליכה ורומנטי להפליא!

איך מגיעים? נוסעים בכביש 854 המוביל ממעלות לכפר ורדים. כ-200 מטר דרומית לכניסה לכפר ורדים, ניצב מימין )ממערב( סלע 

גדול עם כתובת צהובה: “Normans”. הולכים בעקבות החיצים הצהובים. 

חורבת בלטון, עין שעל ונחל שעל

מה זה?  נחל ציורי ומעיין נובע המצוי במבנה יפה, לצד חורבות מצודה עתיקה.

איך מגיעים? ממצפה הילה נצא לכביש המוביל למבצר המונפור. אחרי 200 מ’, מסתעפת דרך מערבה המסומנת שחור, ובה נלך לעבר 

חורבת בילטון הדרך עוברת על שלוחה המפרידה בין נחל שעל, מדרום, ונחל נחת, מצפון, וממנה נשקפות תצפיות לים לאזור גבול לבנון.

מצפה הילה ממוקם באזור יוצא דופן ומשופע במקומות לטייל אליהם: אזור שיש בו הרים ויערות, נחלים ומעיינות, מצפורים 

ומסלולי חמד חבויים וגם אנשים מעניינים, הרבה היסטוריה ואוכל טוב.  הנה כמה אופציות למי שהחליט שלא מספיק לו 

צימרים יוקרתיים ויין משובח, אלא רוצה גם קצת להפעיל את הרגליים.

נחל כזיב

מבצר המונפורט

דרך נוף הילה-מנות

צוק הנשרים

חורבת נחת

שביל נורמן

חורבת בלטון

המשך בדף הבא <



אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה מטיילים?
בתקופה האחרונה, נפגע קשות הנוף הטבעי באזור כתוצאה מפריצת דרכים, הכשרת שטחי חורש לחקלאות ומחצבות הפוצעות את 

הנוף.

כ- 1400 מ’ לאחר תחילת הסימון השחור, מסתעף ממנו סימון אדום )לא ברור בשטח( היורד למפגש הנחלים שעל ונחת. אנו נמשיך לפי 

הסימון השחור.

כק”מ לאחר מפגש השביל האדום, נגיע לחורבת בילטון. במקום יש מכלאת עיזים, ומייד אחריה יש תצפית מרשימה לאפיקו העמוק 

של נחל שעל, שהיה נסתר מאיתנו כל זמן שהלכנו על גב השלוחה. בחורבת בילטון יש בורות מים, וכן אבן ים של בית בד )ובאפיק הנחל, 

במסלול הכחול, ניתן למצוא שתי אבני ממל שהדרדרו מהחורבה למטה(.

50 מ’ אחרי התצפית, נוטש השביל השחור את דרך העפר ויורד במדרון לעבר עין שעל, מרחק הליכה של כ- 200 מ’. הירידה היא בשטח 

פתוח וטרשי, המחייב הליכה זהירה. עין שעל נובע במערה קטנה חצובה, ובתוכה נטיפים וחדר נוסף חצוב. המעיין מכונה בפי תושבי 

הסביבה “מעיין הדם” בשל העלוקות הנמצאות במימיו. בצד המעיין גדלה צמחיית מים - טיון דביק, פטל קדוש ונענה משובלת, וכן יש 

סיכוי לראות כאן סלמנדרות וצפרדעים. למרגלות המעיין ניתן לזהות שרידי בריכה ביזנטית חרבה. בקרבת המעיין יש גם קבוצת עצי 

עוזרר. מעין שעל ממשיך השביל לכיוון דרום-מזרח, בצלע הצפונית של נחל שעל, מעל לאפיק, ואחרי כ- 300 מ’, יורד השביל לאפיק 

עצמו. באפיק יש צומת שבילים: הסימון השחור ממשיך במעלה הנחל עד כביש 89, ואילו סימון כחול )שסומן בשנים האחרונות - שביל 

2240( יורד לעבר מפגש הנחלים שעל ונחת.

נמשיך במעלה הנחל, בצל עצי היער )קטלב מצוי, ער אציל, כליל החורש, אלון מצוי, אלה א”י ועוד( - אווירה “אירופאית” מרשימה, 

ובאפלולית החורש צומחים טחבים רבים וכן בן-השיח עצבונית החורש. עד מהרה עוזב השביל את הערוץ וממשיך בגדה הדרומית, אל 

קרחת יער בה יש שטח חקלאי נטוש. בקצה הקרחת נשפך לנחל שעל יובל ללא שם היורד מכביש 89, ומעבר לו ניתן לראות מצוק ובו 

מערת רועים ושיחי צבר.

לצד יובל זה, מטפסת דרומה דרך עפר החרוצה כולה בבקיע עמוק, תוצאה של הסטת הזרימה לדרך העפר במהלך שנת 2004.

העלייה תלולה, אך עד מהרה נגיע לאזור מטעי זיתים, ו- 300 מ’ אחרי הכניסה לתחום המטעים, נעזוב את דרך העפר לפי הסימון, ונפנה 

ימינה דרך מטע זיתים וחציית גדר אל הכביש - מרחק 600 מ’ מנחל שעל. אם חשקה נפשנו במסלול מעגלי, ניתן להמשיך עם הכביש 

עוד 100 מ’ מערבה, למסעף כביש צדדי בו מתחילים מסלולי הליכה מסומנים ירוק ושחור, בשלוחות ממערב לנחל שעל, עד למפגש נחל 

שעל ונחל נחת, ומשם ניתן לחזור בדרך הנופית מנות-הילה, המובילה כמעט עד לנקודת ההתחלה. 

פארק הסלעים בכיסרא

מה זה?  חורש טבעי של עצי קטלב ואלון, לצד פארק סלעים בעלי צורות יוצאות דופן - גושי סלע דמויי עמודים ופסלים, שנוצרו בתהליך 

איטי לאורך אלפי שנים. עוד אפשר לראות במקום את שולחנות האכילה של היערונים: מכרסמים קטנים הניזונים מבלוטים.

איך מגיעים? נוסעים בכביש 854 ממעלות לכיוון כרמיאל. בפניה לכיסרא פונים שמאלה, עם כביש 8655. בתוך הכפר קיים שילוט 

המכוון אל הפארק. השביל המרכזי העובר לאורך פארק הסלעים מסומן שחור ומחולק לשלושה קטעים שונים: שביל הקטלב, שביל 

היערון ושביל הממותות. יורדים כ-50 מטר בדרך רחבה ומסומנת שחור, ופונים שמאלה עם השילוט לשבילים השונים. שביל הקטלב 

)גושי סלע דמויי עמודים או פסלים( שנוצרו  עובר בתוך חורש )שהעץ העיקרי בו הוא דווקא האלון המצוי(. הדרך רצופה בטרשונים 

כאשר מי הגשם, עם הפחמן הדו חמצני שנפלט מהצמחים, והפכו לחומצה פחמתית שהמסה את הסלע. שביל הקטלב מתחבר לשביל 

היערון. כאן תצורות הסלע הופכות גדולות ומיוחדות יותר ככל שמתקדמים, וניתן לראות את שולחנות האכילה של היערון, שנמצאים 

בדרך כלל בפינה מוגנת בכוכי הסלע. מכיוון שהיערון יכול לאכול רק חצאי בלוטים, שולחנות האכילה מלאים בחצאים הלא אכילים. 

שביל היערונים מסתיים בקבוצה של סלעי ענק – תחילתו של שביל הממותות. כאשר מגיעים לפיצול שבילים בוחרים בשביל המסומן 

שחור ומטפסים איתו לכיסרא. פונים שמאלה וצועדים לאורך הרחוב בחזרה לרכב. לעיתים תושבי הכפר מוכרים פיתות דרוזיות עם 

לבנה ושמן זית.

מערת קשת

המרהיב  הנוף  המקום,  של  הטבעי  יופיו  לביקור.  מאוד  ראויים  האתרים  ושני  אדמית,  פארק  של  בליבו  שוכנת  קשת  מערת  זה?   מה 

שנשקף ממנו והפארק המטופח והמסודר מהווים כולם סיבות מצוינות להגיע למקום.

איך מגיעים? נוסעים בכביש מס' 4 צפונה, לעבר ראש הנקרה. בצומת בצת פונים ימינה )מזרחה( בכביש מס' 899 )כביש הצפון(. 

חולפים על פני שלומי וצומת חניתה ומגיעים לצומת T, הקרויה צומת עבש. בצומת פונים שמאלה )מזרחה(, בהמשך כביש 899. כעבור 

חמישה קילומטרים לערך מגיעים לפניה שמאלה )צפונה( לעבר אדמית. נוסעים במעלה הכביש המפותל אל שיא הגובה שבו שילוט 

ברור ימינה, אל החניה המסודרת שבמקום. 

שביל קצר ונוח )המתאים גם לנכים, אם כי יש לזכור שהחזרה לחניה היא בעלייה ונדרש לדחוף את כיסא הגלגלים במעלה!( יוביל אותנו 

ממגרש החניה אל מרפסת התצפית הניצבת ממש מעל המערה. נוף מרהיב נשקף מכאן אל כל הגליל המערבי. אפשר לראות בבירור 

את שיאי הגובה של הגליל העליון משתפלים מערבה לעבר רצועת חוף צרה ונטרפים על ידי גלי הים. בין לבין אפשר לראות את מושבות 

הגליל וכפריו טובלים בירק, את נהריה, בירת האזור וביום עם ראות טובה גם את רכס הכרמל ואת חיפה. ממש מערבית לנו נראה חלקו 

המערבי של רכס סולם, הנופל ישירות אל הים בראש הנקרה ומהווה מעין גבול טבעי בינינו לבין לבנון. 

שביל יפה חולף על פני הקשת עצמה וממשיך מזרחה, לאורך המצוק המשקיף על נחל בצת. לאחר מכן מטפס השביל ועולה בחזרה 

לחנייה )שביל זה אינו מותאם למעבר נכים(. אפשר להעפיל אל מעל מגרש החנייה לעבר פסגת ההר, שם נמצא בית הקברות של הכפר 

הבדווי הסמוך ערב אל-ערמשה. התצפית ההיקפית מאפשרת הצצה חטופה לעבר לבנון )מצפון לנו, על מגדל השמירה, נוכל להבחין 

בדגלים לבנוניים(. 

נמצאים  שניהם  והבוסתן.  התבלינים  גן   - מטעמה  נוספים  מפעלים  שני  אל  להגיע  נוכל  הקק"ל  שהניחה  השילוט  אחר  נעקוב  אם 

עין שעל

פארק הסלעים

מערת קשת

פארק אידמית

המשך בדף הבא <



אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה מטיילים?
בשיפולים הצפון מערביים של ההר. כאן נוכל להלך בטראסות שהוכשרו במיוחד ושבהן נטעו עצים מניבי פרי )חרובים, רימונים, גפנים 

)זוטה לבנה, מרווה מסוגים שונים, לואיזה, רוזמרין, אזוב ועוד( לרווחת הציבור. אם יש עמנו גזיה או  ועוד( וערוגות צמחי תבלין וריח 

בנזיניה, נוכל לאסוף מתוך שפע הצמחים את אלו האהובים עלינו לתה, למצוא פינה יפה המשקיפה מערבה אל עבר השקיעה ולגמוע 

- את התה ואת יפי הנוף.

חורבת מנות

מה זה?  חורבת מנות הנה אתר ארכיאולוגי השוכן במרכזו של יער כברי שניטע על ידי הקרן הקיימת לישראל, ממזרח לכביש 70 המחבר 

בין כברי לשלומי. מדובר בחווה חקלאית מהתקופה הצלבנית של ממלכת ירושלים הראשונה )המאה ה - 11 לסה”נ( אשר בו היה קיים 

מפעל להפקת סוכר מקניי סוכר שגודלו באזור. במקורות הצלבניים מוזכר האתר מנות החל מהמחצית השנייה של המאה הי”ב בשם 

Manueth, וזאת בהקשר של ייצור הסוכר. על אף חילופי השלטון התדירים באזור בין הצלבנים למוסלמים, המפעל שמר על ייעודו 

המקורי, ככל הנראה עד המאה הט”ז, והחל מתקופה זו שינה את ייעודו ושימשה חווה לגידול ג´מוסים אשר פעלה במקום עד לכיבוש 

הממלוכי ולאחר מכן ניטש המקום וחרב. האתר כולל שרידי אמה שהוליכה מים מנחל כזיב הסמוך, שרידי טחנה שנועדה לרסק בכוח 

נוזלים מהקנים המרוסקים, שרידי אולם מקומר גדול ובבסיסו  המים את קני הסוכר, מגלשי טחנת ריסוק, בסיס מכבש בורג למיצוי 

תנורים לבישול ולזיקוק מיץ קני הסוכר, שרידי אולם נוסף מצפון וקמרון תת - קרקעי מדרום.השרידים החשופים נישאים לגובה של 

עד 7 מטר, כך שמפלס הקרקע הנוכחי גבוה ממפלסו המקורי בכ-3 מ´ וזאת בשל מפולות וסחף. חורבת מנות היא דוגמא נדירה למצב 

וחפירה ארכיאולוגית שנערכה  והן  ובכך ערכו של האתר. הן מהמקורות הצלבנים  השתמרות של מפעל סוכר צלבני על כל מרכיביו 

יושביה  משנטשוה  בריה”.  “בית  בשם  הברזל  מתקופת  והנוכרית  יותר  קדומה  עיר  של  במקומה  מדובר  הנראה  שככל  עולה  במקום 

והמרכזי  הגדול  במבנה  מנות”.  “חורבת  השם  את  יקבל  לימים  במקום  והתיישבו  הגבעה  מורד  אל  ירדו  ומלחמות,  צרות  של  מסיבות 

שבאתר יש מרתפים מקורים ולידו עדיין ניצב קיר של אמת מים, אשר הובילה מים אל טחנה שכיום לא נותר הרבה ממנה.

איך מגיעים? מסלול הטיול נמצא לצד כביש הגישה ליישוב מנות, 3 ק”מ צפונית לצומת כברי.

נקודת הסיום היא בצומת כביש הגישה למנות )כביש 8911( עם כביש 70. לנקודת ההתחלה יש לנסוע בכביש 8911. לאחר 300 מ’ יש 

לפנות ימינה לכיוון מנות, ולאחר עוד 500 מ’ לחנות בצד הדרך לצד שלט )בימין הדרך( המפנה לחורבת מנות. השלט ממוקם כ- 150 מ’ 

לאחר עיקול גדול בדרך. אם החמצנו את נקודת ההתחלה, לאחר 200 מ’ נוספים נגיע לעיקול גדול נוסף, ולאחר כ- 3 ק”מ נוספים נגיע 

לכניסה ליישוב מנות.המסלול אינו מעגלי, ומרחק ההליכה מנקודת הסיום לנקודת ההתחלה הוא 850 מ’ )ניתן בסוף המסלול לשלוח 

את הנהג חזרה להתחלה(.

תיירות כפר מסריק

קיבוץ כפר מסריק, פנינה ירוקה הסמוכה לעכו, מציע מגוון טיולים, סיורים ייחודיים, ארוחות בוקר וצהרים כשרות ואתר לינה כפרית.

גלריה  הקיבוצי,  בנוף  וסיור  נמפית"  "עין  הטבע  בשמורת  טיול  משלבים  המבקרים,  ממרכז  היוצאים  מרתקים  סיורים  מסריק  בכפר 

לאמנות ישראלית, סיורי ליקוט ובישול ארוחות בטבע, סיורי אפניים, סדנאות, הרצאות ומופעים מוזיקליים. * הסיורים הינם לקבוצות 

מינימום 20 איש 

חלוציאדה - פעילות נפלאה למשפחות. בכל שבת אחרונה בחודש. בסיור "שירת הקיבוץ" נצא אל מסע אחורה בזמן שמתחיל בחצר 

הראשונים - בסנדלריה האותנטית משנות ה40, בה ניחוח מתוק של ילדות קיבוצית, עם נעלים אדומות וסנדלים תנכיות, במבנה בנוי 

לבנים אדומות, תוצרת מפעל נעמן האגדי. ומשם לתצוגת כלי חרסינה נעמן פורצלן, בה מוצגות צלחות וכוסות מאויירות ידנית ועוד 

פריטים מיוחדים. משם ממשיכים לצריף הראשונים, הממחיש את צריף המגורים בשנות ה40-50, עם הפרימוס, המנשקה, הפליט 

והרדיו הישן ועוד פריטים הסטוריים בצריף משנת 1938. ומשם נעבור בין שירי משוררים הכתובים על קירות מבנים ציבוריים - הקומונה, 

המכבסה ובתי הילדים, ודרך השירים והשמעתם, נספר על קיבוץ שלם שמחפש את דרכו החדשה משתופיות להפרטה.

המוזיאון הפתוח בתפן 

המוזיאון הפתוח תפן ממוקם בגן התעשייה תפן בלב הגליל המערבי, המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן כולל את הגלריה לאמנות, 

גן הפסלים ואוסף המכוניות,אירועים מתקיימים  המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית - מרכז מורשת הייקים, מוזיאון אומנות התעשייה, 

לאורך כל השנה, הצגות, מופעים סדנאות יצירה ועוד..

עמותת תיירות “זמן גליל מערבי”

עמותה לקידום התיירות בגליל המערבי בדגש קולינרי ותוצרת מקומית. 

העמותה צמחה מלמטה והוקמה ע”י קבוצה של תיירני בוטיק במתחם - ייננים, שפים, גבנים, מדריכי טיולים ועוד כשהבסיס לעבודתם 

השיתוף פעולה והעשייה המשותפת.  

www.westgalil.org.il :תוכלו להתרשם ממגוון עצום של ההצעות באתר ובפייסבוק

פארק אידמית

חורבת מנות

תיירות כפר מסריק

המוזיאון הפתוח בתפן

המוזיאון הפתוח בתפן

www.westgalil.org.il


אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה עוד מתפנקים?
״תמר וגפן״ הם הרבה יותר מעוד צימרים יוקרתיים בגליל המערבי. הם הסביבה המושלמת להשקיע בעצמכם. עם כוס יין ביד ושלווה גדולה 

מסביב, אתם יכולים למשל:

לקבל טיפולי ספא, עיסויים וטיפולים אלטרנטיביים )בהזמנה ותיאום מראש(:

רקמות  עיסוי  באך,  פרחי  רייקי,  רפלקסולוגיה,  ורפלקסו-הילינג,  הילינג  חמות,  אבנים  עיסוי  הוליסטי,  עיסוי  שלנו:   בתפריט 

עמוק, טווינא ועוד.   )שימו לב: כדי להבטיח שתקבלו את הטיפול שבו אתם מעוניינים, יש להזמין מראש(

אנחנו ממליצים על המטפלים הבאים:  מישל: 052-4743674   |    אתגר כהן: 050-9720913    |     נטע ישורון: 050-7408228

Avalon - אבלון, טיפולי מים וספא

נחל  שמורת  על  המשקיף  קסום,  ביתי  ואירוח  ספא  מרחב   - "אבלון"  נמצא  המערבי  שבגליל  הילה  במצפה  גלילי  אבן   בבית 

היומיום  לערפילי  מעבר  המתגלה  וריפוי  שקט  של  אי   - נקרא  המתחם  שמו  על  המיתולוגי  האי  כמו  הוא  "אבלון"  הים.  ואל   כזיב 

מגע.  טיפולי  ממגוון  וליהנות  להתרווח  אפשר  בו  יפהפה  טיפולים  חדר   - הרחבה  בחצר  החיים.  שגרת  לתוך  רענן  קסם   ומחזיר 

השילוב  נמצא  ב"אבלון"  המים.  ולטיפולי  לשחייה  ומחוממת  מקורה  בריכה  לכם  מחכה  הנוף  אל  הפונה  הקדמית   בחצר 

המושלם של טבע בראשיתי, נוחיות מפנקת וטיפולי ספא מיוחדים.

)יש לתאם פגישה מראש יאהלי יקותיאלי  050-2555878(

להביט לתוך עצמכם )בהזמנה ותיאום מראש(:

הנה הזדמנות להכיר את עצמכם ואת בני זוגכם מזווית קצת שונה, מפויסת, מדליקה: ■  אבחון נומרולוגי אישי / זוגי  ■  אימון אישי ממוקד

 )יש לתאם פגישה מראש - מור אסאל, נומרולוגית: 050-8833416(

סדנת בישול צמחוני חוויתית וטעימה אצל חגית בכליל

 במטבח קסום, עם נוף כלילי נפגשים ירקות דגנים ותבלינים ובשילוב ריחות וצבעים והרבה אהבה מתבשל לו אוכל צמחוני, 
פשוט וטעים.  

)לתיאום מראש - חגית 052-6464884(

סדנת קדרות עם מיכל קרן גלמן:

לגעת  מנסה  בחומר,  נוגעת  בהתאמה(.  ושלוש,  שלושה  )לאחד,  ואחות  אם  זוג,  בת  אישה,  קרמיקאית.  קרן-גלמן,   “מיכל 

בצורפות  רומנטי  עבר  בעלת  בצלאל,  בוגרת  משתדלת.  אני  כך  בעדינות,  אחרים.  של  באלה  וגם  הלוואי  שלי,  בעיקר   ברגשות. 

רעיונות  מצרפת:  בעיקר  כיום  הילה.  במצפה  לביתי  שמתחת  בסטודיו   , פחות  לא  רומנטי  בהווה  ויוצרת  חיה  תפאורה.   ובעיצוב 

לצורה, מגע למבנה, מילים לחומר. חושבת ומג’מג’מת ביני לביני מוזיקה ועיצוב, הרמוניה ויופי. תצטרפו?” 

)/http://michalkg.blogspot.co.il :”מתוך הבלוג של מיכל “כתוב בחומר(

 )לתיאום מראש - מיכל 052-4703071(

חוויה ימית רומנטית ומפנקת על המניאנה בנמל עכו:

שייט  מחווית  וליהנות  זמן  פסק  ליטול  ויוקרתית,  מפנקת  מפרש  יאכטת   - המניאנה  של  סיפונה  על  לעלות  מוזמנים   אתם 

מרגע  הימית,  המסורת  כמיטב  אתכם  ולפנק  הים,  בחווית  אתכם  לשלב  ידאג  הצוות  עבורכם.  במיוחד  שתותאם  ימי   ואירוח 

שכף רגליכם תדרוך על כבש העלייה לספינה ועד שובכם לשגרת יומכם )או לחדר המפנק שלנו כמובן(.  

)לתיאום מראש - דורית: 053-4247070 | מעוז: 050-7787821  | משרד: 04-9080164(

סדנאות של פעם

בחיים,  פעם"-  של  "סדנאות  אתר:  נמצא  מהסיפורים"  "מרפסת  הלינה  מתחם  ליד  אלונים,  ביער  הילה",  "מצפה   בקצה 

מדריך   - עופר  סדנאות.   מרכז  לבנות  וחלמה  שפרשה  באייפק,  מטפלת  בנק,  עובדת   - איריס  בזמן.    – פעם"  של   "סדנאות 

וכיום  החלום  את  הגשימו  יחד,  והישרדות.  שטח  מיומנויות  ומדריך  חינוך  איש  סיפורים,  מספר  ובחו"ל,  בארץ  ותיק   טיולים 

הביתי.  המטבח  אל  מהשטח  ליקוט  סדנאות  מקיימים:  פעם"  של  "סדנאות  במרכז  הסדנאות.  את  ועופר  איריס   מארחים 

והעפת  בניה  סדנאות  כוכבים.  על  סיפורים  ערבי  ואש.  באולר  כלים  גילוף  סדנאות  עתיקות.  בשיטות  אש  הדלקת   סדנאות 

עפיפונים. ועוד...  

לפרטים נוספים ותיאום: 050-7405367

אומניה

כדי  העולם  בכל  לו  שנדד  אלדד,  משובח.  מעור  אומנות  מוצרי  בו  ליצור  מקום  בכר  אלדד  האמן  לו  יסד  המוריק  אפק   בקיבוץ 

במסעותיו  בעור  עיסוקו  את  החל  בכר  אלדד  יפהפיה.  וחנות  סטודיו  בתוך  היום  ומלמד  יוצר  המקצוע,  סודות  את   ללמוד 

.כיום  שונות  חינוכיות  במסגרות  ונוער  ילדים  בהדרכת  בעבר  עבד  וגם  יד  ובמלאכות  גלם  בחומר  ועניין  אהבה  מתוך   בחו”ל 

רחב,  לקוחות  קהל  עם  משגשג  לעסק  ולהפוך  ומקורי  מגוון  פעילויות  מערך  ליצור  הצליח  ,הוא  השניים  בין  לשלב  משכיל   הוא 

 , הסדנא  במהלך  משפחות.  או  ארגונים  קבוצות,  של  מגוונים  לקהלים  סדנאות  לקיים  ניתן  באומניה  שנים.   17 מעל   הפעיל 

בחירתו.  לפי  שימושי  למוצר  טבעי  גלם  חומר  הופך  משתתף  כל  ומרתק,  מהנה  עשייה  תהליך   בתוך 

במקום נמצאת גם חנות, בה ניתן לרכוש את מוצריו, הכוללים תיקים, ארנקים, נעליים, חגורות, סיכות לשיער ועוד. 
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אבלון-טיפולי מים וספא

טיפולי ספא לחדר

מור אסאל

חגית בכליל

מיכל קרן גלמן

אומניה

סדנאות של פעם מניאנה
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http://michalkg.blogspot.co.il/
www.omanya.co.il


אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה עוד מתפנקים?

הסטודיו חסי נוה

או  כייף  יום  חברות,  עם  כמשפחה,   - בסרט  כמו  ממש  טלאים  שמיכת  ליצור   - החלום  את  להגשים  אפשר  נוה,  חסי   בסטודיו 

בהזמנה  כייף  וימי  לסדנאות  שלה  הסטודיו  את  פותחת  טלאים(  )שמיכות  קווליט  ויוצרת  אמנית  חסי,  ארוך...  שבוע   סוף 

שרוצים  הטקסטיל  מתחום  לאנשים  גם  מתאימות  הסדנאות  למבקרים.  הסטודיו  נפתח  בחודש  ראשונה  שבת  ובכל   מראש 

של  ערימות  תפירה,  מכונת  עליו  ענק  שולחן  שבמרכזו  הסטודיו  "טאי-דאי".  בשיטת  בדים  צביעת  של  בטכניקות   להשתלם 

על  עצמה,  על  מספרת  הרבה  במקצועיותה  חסי,  דופן.  יוצאת  לחוויה  מזמין  ומיוחדות  שונות  טקסטורות  עם  צבעוניים   בדים 

הקווילט  של  והעבודה  היצירה  דרך  על  וכמובן  רב(  וכבוד  לפרסים  וזוכות  בעולם  מוצגות  )שחלקן  יצירותיה  על  כאמנית,   דרכה 

אבוקדו.  מטע  בלב  מבודדות  עץ  בקתות  בשתי  מארחת  חסי  ובנוסף  הגליל,  בוסתן  במושב  נמצא  הסטודיו  הבדים.   וצביעת 

 בקתות קסומות ומפנקות במיוחד המתאימות לזוגות ולמשפחות. המשפחה בעלת משק חקלאי עם בעלי חיים, קשורים לאדמה בכלל 

 ולאדמת בוסתן הגליל בפרט. אירוח מיוחד שכזה, מאפשר לאורחים לחוות חוויה של כפר, להיחשף לרגע לדרך חייהם הייחודית הכוללת: 

חקלאות, אירוח ויצירה.    

לפרטים נוספים ותיאום: 054-4770015

תיירות כפר מסריק

לינה  ואתר  כשרות  וצהרים  בוקר  ארוחות  ייחודיים,  סיורים  טיולים,  מגוון  מציע  לעכו,  הסמוכה  ירוקה  פנינה  מסריק,  כפר   קיבוץ 

בנוף  וסיור  נמפית"  "עין  הטבע  בשמורת  טיול  משלבים  המבקרים,  ממרכז  היוצאים  מרתקים  סיורים  מסריק  בכפר   כפרית. 

מוזיקליים.  ומופעים  הרצאות  סדנאות,  אפניים,  סיורי  בטבע,  ארוחות  ובישול  ליקוט  סיורי  ישראלית,  לאמנות  גלריה   הקיבוצי, 

)הסיורים הינם לקבוצות מינימום 20 איש( מחודש נובמבר - סיורי שלישי ב11:00 לקהל הרחב

בזמן  אחורה  מסע  אל  נצא  הקיבוץ"  "שירת  בסיור  בחודש.  אחרונה  שבת  בכל  למשפחות.  נפלאה  פעילות   -  חלוציאדה 

אדומות  נעלים  עם  קיבוצית,  ילדות  של  מתוק  ניחוח  בה  ה40,  משנות  האותנטית  בסנדלריה   - הראשונים  בחצר   שמתחיל 

בה  פורצלן,  נעמן  חרסינה  כלי  לתצוגת  ומשם  האגדי.  נעמן  מפעל  תוצרת  אדומות,  לבנים  בנוי  במבנה  תנכיות,   וסנדלים 

המגורים  צריף  את  הממחיש  הראשונים,  לצריף  ממשיכים  משם  מיוחדים.  פריטים  ועוד  ידנית  מאויירות  וכוסות  צלחות   מוצגות 

בין  נעבור  ומשם   .1938 משנת  בצריף  הסטוריים  פריטים  ועוד  הישן  והרדיו  הפליט  המנשקה,  הפרימוס,  עם  ה40-50,   בשנות 

על  נספר  והשמעתם,  השירים  ודרך  הילדים,  ובתי  המכבסה  הקומונה,   - ציבוריים  מבנים  קירות  על  הכתובים  משוררים   שירי 

האירועים  הסיורים,  על  מידע  ולקבל  להתקשר  מוזמנים  להפרטה.  משתופיות  החדשה  דרכו  את  שמחפש  שלם   קיבוץ 

והארוחות הכשרות.  

לפרטים נוספים ותיאום: 052-5557271

רימוני הגליל

חווייתית  ובדרך  מקרוב  לחוות  תוכלו  הכחול  הים  אל  הגולשים  ההרים  שלוחות  בין  ומגוון,  ירוק  תיכוני  ים  חורש   בלב 

אשר  ולמשפחות  לקבוצות  פעילות  בימי  מתמחים  הגליל  רימוני  המערבי.  הגליל  אזור  של  והנופים  האנשים   את 

על  או  געתון  בנחל  ג'יפים  מטיולי  ליהנות  ניתן  המקצועיים.  המדריכים  של  הניסיון  ומיטב  הלקוח  רצון  לפי   "נתפרים" 

לשלב  ניתן  בג'יפ.  עצמית  בנהיגה  הגליל  ונופי  אנשי  בין  חוויתי  -מסע  ל"גלגליל"  לצאת  או  כזיב  נחל  של  הצפונית   הגדה 

אתגריות  תחרויות  למצוא  גם  ניתן  הגליל  ברימוני  טאבלט.  מכשירי  עם  משימות  משחקי  כגון  מאתגרות  משימות  גם   בטיולים 

בין צוותים בתפאורה המדהימה של מבצר יחיעם, סנפלינג במערת הקשת, שייט בסירות מהירות וגם ימי כייף בחוף הים. 

www.rimoney-hagalil.com | 04-9524567 :לפרטים נוספים ותיאום

Galileat

במשך  שנה.  לשלושים  קרוב  כבר  הגליל  של  הכפרי  באזור  גר  אני  ניירנס.  פול  של  ובניהולו  בבעלותו  נמצאת   'Galileat'  חברת 

עממיות  תרבות  חוויות  להציע  לי  מאפשרים  אלו  יחסים  באזור.  הגרים  רבים  אנשים  עם  טובים  יחסים  טיפחתי  זו   תקופה 

המבוססות על אוכל. אם זה קשור לקולינריה מהגליל, אני מכיר את זה. אני רוצה לחלוק את החוויה הזאת איתכם.

הכנסת  של  תיכוני  הים  המנהג  את  תמצאו  כולם  ואצל  ונוצרים,  מוסלמים  הדרוזים,  המארחים   - יומית  חצי  בישול   סדנת 

מנות  של  מעשית  בהכנה  כמובן(  תה  או  קפה  כוס  )לאחר  מתחיל  היום  בתיהם.  תוך  אל  אורחים  של  חמה  פנים  קבלת   אורחים; 

הסדנה  שהכנו.  מהסעודה  ליהנות  נתיישב  ההכנה  סיום  עם  העונה.  לפי  משתנה  התפריט  שעות.  כ-3  במשך   מסורתיות 

כ-3  ממשיכות  והארוחה  הסדנה  בגליל.  ומרענן  שונה  משהו  לעשות  שרוצים  לאלה  סתם  או  גיבוש  ימי  צוות,  לימי   מתאימה 

שעות. גודל הקבוצה: עד 40 משתתפים

האכילים  הצמחים  מן  אלו  וללמוד  מארחינו  בליווי  השדות  אל  לצאת  יכולים  אנו  הבישול,  לסדנת  בנוסף   - יומית  תרבות   חווית 

את  בסדנא.  שימוש  בהם  ונעשה  לקטוף(  שמותר  )אלה  הצמחים  את  נקטוף  וסגולותיהם.  תכונותיהם  ואת  רפואיים   ו/או 

של  יום  היום  ולקצב  לעונה  בהתאם  הכל  בו.  נבקר  פתוח,  המקומי  והשוק  במידה  בטבע.  כמובן  נשאיר  המוגנים   הצמחים 

המקומיות  בחנויות  נבקר  המקומית,  ההיסטוריה  ועל  תושביו  על  נשמע  בכפר;  סיור  נערוך  הארוחה,  אחרי  המקום.   חיי 

ובמקומות בולטים בכפר. יום של כ-6 שעות הכוללת סיור בשטח, סדנה וארוחה. גודל הקבוצה: עד 30 משתתפים

אוכל  לטעום  מעוניינים  עדיין  אך  מציעים  שאנו  והריחות  הטעמים  מגוון  מלוא  את  לחוות  זמן  אין   - מהירה  סדנה   –  "Quickie" 

ונכין  המארחים  אחד  של  ביתו  אל  מגיעים  התשובה.  היא  מהירה  סדנה  בעיה.  אין  הגלילי?  הכפר  מחיי  ולספוג  אמיתי   מקומי 

מיני  עבורכם.  במיוחד  הכין  שהמארח  נוספות  מנות  עם  ביחד  שהכנתם,  מה  את  אוכלים  מוכנה  המנה  כאשר  אחת.   מנה 

עד  קבוצה:  גודל  וחצי.  כ-שעה  ממשיכות  וארוחה  אחת  מנה  הכנת  הזמנים.  לוח  את  ישבשו  שלא  צהריים  וארוחת   סדנה 

40 משתתפים

בהזמנה  לארגן,  יכולים  אנחנו  הפתרון.  את  לנו  יש  וצ'יפס"?  "שיפודים  ממסעדות  ונמאס  בגליל  מטיילים   - אמיתית   ארוחה 

הסטודיו של חסי

תיירות כפר מסריק

תיירות כפר מסריק

רימוני הגליל

GalilEat
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אירוח ויין בוטיק בגליל

איפה עוד מתפנקים?

והסלטים  התפל  מהבשר  שכחו  שלנו.  המארחים  אחד  ידי  על  באהבה  שהוכן  מסורתי  ערבי  אוכל  של  שלמה  ארוחה   מראש, 

מכינים  שאתם  דבר  לשום  דומה  תהיה  לא  שהיא  רק  ביתית,  מארוחה  תיהנו  ממוצעת.  מזרחית  במסעדה  המוגשים   הישנים 

בבית. הארוחה נמשכת כשעה. גודל הקבוצה: עד 40 משתתפים

בדגנים  הרב  השימוש  לכך,  בנוסף  הרבנות.  בהשגחת  כשר  מטבח  יש  שלנו  מהמארחים  לאחד  הכשרות,  שומרי   עבור 

ממנו  ייהנו  שבה  המידה  באותה  בדיוק  מהאוכל  ליהנות  לצמחונים  מאפשר  הערבי  במטבח  טריים   ובירקות 

הקרניבורים.  

www.galileat.com | 055-8810727 :לפרטים נוספים ותיאום

סטודיו ג'רה

גיל  אלון  האמנים  זוג  ע"י  הוקם  ג'רה  סטודיו  קסום.  בנוף  אמנותית  חוויה  בכליל,  וחרס  בזכוכית  ועיצוב  אמנות  ג'רה   סטודיו 

ואורח  הסביבה  המערבי.  בגליל  כליל,  האקולוגי  בכפר  ממוקם  הסטודיו  בצלאל.  לאמנות  האקדמיה  בוגרי  מרגלית,   ובתיה 

בשריפות  האמנים,  של  היוצר  מבית  למכירה  עבודות  שלל  מציע:  הסטודיו  היצירה.  לתהליך  השראה  מקור  מהווים   החיים 

לקבוצות,  מתאים   – שביניהם  ומה  בכליל  החיים   , יצירה   , אמנות  על  שיחה   - צמחים  תה  כוס  על  מפגש  ייחודיות,   וטכניקות 

ומתקדמים,  למתחילים  סדנאות  וקבוצות,  למשפחות  מתאים   – ומבוגרים  לילדים  וזכוכית  בחרס  פעמיות  חד   הפעלות 

בודדים וקבוצות,  שעורים שבועיים למעוניינים להעמיק בהבנת החומרים ובתהליכי יצירה.

www.clil.org.il | 052-4698631 :לפרטים נוספים ותיאום

קלדרון אמ.די

בישראל.  כולם  המיוצרים  יד,  בעבודת  מזכוכית  וכלים  פריטים  וייצור  לעיצוב  ומפעל,  סטודיו  הוא  בע"מ  אם.די   קלדרון 

פתחנו  לאחרונה  בצלאל.  לאמנות  באקדמיה  לזכוכית  המסלול  ומקים  בוגר  בזכוכית,  ומעצב  פסל  קלדרון,  דני  עומד   בראשו 

סיור  בסדנתו,  האמן  עם  מפגש  הכוללים  לקבוצות,  והן  לפרטיים  הן  לביקורים,  געתון,  בקיבוץ  הנמצא  מפעלנו,  שערי   את 

ממשפחות  לקבוצות.  מתאימות  הסדנאות  חווייתיות.  וסדנאות  פעילויות  למגוון  ואפשרויות  הייצור,  תהליכי  והצגת   במפעל 

בתום  ומחברת.  משותפת  חוויה  העובדים  את  להעביר  הרוצים  ארגונים,  או  משותפת  יצירה  לחוות  ורוצות  באזור   המטיילות 

הסדנא המשפחה/קבוצה יוצאת עם כלי מזכוכית שיצרה יחדיו.

kalderonmd.com | 052-8855904 :לפרטים נוספים ותיאום

מעניין אתכם משהו אחר? שתפו אותנו וננסה לאתר בעבורכם מרצה בתחום!

http://www.westgalil.org.il/homepage/?lang=he בכתובת:  מערבי  גליל  זמן  באתר  למצוא  תוכלו  הצעות  שפע  ועוד  נוסף  מידע 

סטודיו ג׳רה

קלדרון אמ. די

מרכז מידע חדש בעיר העתיקה של עכו 
מופעל על ידי עמותת זמן גליל מערבי - 

המרכז מספק שירותי בניית מסלול מותאם 
אישית, המלצות על פעילויות תרבות 

ואמנות, פעילויות טבע, מסעדות ועוד.

www.galileat.com
www.clil.org.il
kalderonmd.com
www.westgalil.org.il


איפה אוכלים?

אירוח ויין בוטיק בגליל

מחכים לכם




