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"מטיילים במגפיים" ,מיזם טיולים
ופעילויות של עמותת התיירות
"כרמלים" ,מציע מגוון רעיונות
לחופשה ישראלית חורפית ,שאפשר
להעתיק גם לאזורים אחרים בארץ
כתב וצילם :צביקה בורג

אז

נכון שהפסקנו לפחד
מהחורף האירופי ולמדנו,
שלא חייבים להמתין
לחופשת הקיץ כדי לקפוץ
לחופשה קצרה בחו"ל .ברור,
שאפשר גם להעז ולצאת לטיול חורפי ברחבי
ישראל ,ולא לפחד מהגשם .ולא ,אין הכוונה
רק למסע ארוך אל נחלי הצפון הזורמים ,אל
המפלים השוצפים של רמת הגולן או אל החרמון
הלבן .אם רוצים להישאר קרוב יחסית למרכז
הארץ ולחסוך נהיגה ונסיעה ממושכת ,מומלץ
לטייל באזורים נוספים שנצבעו בירוק בעקבות
הגשמים האחרונים .למשל ,בכרמל וברצועת החוף
היפהפייה שלמרגלותיו.
נופי החורף בחוף הים מקסימים ,גם אם
הכניסה למים הקרים היא עניין לאמיצים בלבד:
הגלים לרוב גבוהים ושוצפים ,ומותירים על
רצועת החול הפתעות בדמות צדפים וקונכיות;
עופות מים ,שמגיעים לבלות אצלנו את העונה
הקרה ,ניצבים על קו המים בחיפוש אחר מזון;
ובכלל – החוף הריק מאנשים מזמין להליכה
ממושכת לאורכו ,באוויר נקי וצלול ,רחוק
מהמולת הערים הצפופות.
לעזרת המטיילים באזור באה עמותת התיירות
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"כרמלים" ,שבסופי השבוע ,עד  18בינואר,
עורכת באזור חוף הכרמל פסטיבל חביב בשם
"מטיילים במגפיים" .הרעיון :לטייל בטבע,
לפגוש בתושבים ,לטעום מהמגוון הקולינרי
ואפילו להישאר ללון בסביבה.
כל הפרטיםmagafaim.co.il :
הנה כמה מהאטרקציות שמזמן האזור:

קפה ומתוקים בבנימינה

את בנימינה מכירים רבים כצומת רכבות סואן
וכמשכנו של יקב בנימינה ,אבל במושבה הוותיקה,

קפה בנימינה

שנוסדה בשנת  ,1922תוכלו למצוא רחוב ציורי
לא ארוך ,המייסדים שמו ,שבו ממוקמים כמה
מבתי הראשונים ביישוב וכמה עסקים מקוריים.
אחד מהם הוא "קפה בנימינה" ,שהתפתח מעסק
שהתמחה בקפה ובסדנאות להכרת עולם הקפה
לבית קפה שמציע גם כריכים ,נשנושים ומתוקים.
קפה בנימינה ממוקם במבנה שאכלס את
הקיוסק הראשון של המושבה ,לצד חצר קטנה
המאפשרת פסק זמן תחת צמרות העצים .מקום
מצוין לפתוח בו יום של טיול בסביבה.
קפה בנימינה ,רחוב המייסדים .15
פתוח :ימים ראשון-שישי ,מ־ 7:30עד
 ,17:00-16:00בשישי עד  .13:30סגור בשבת.
טל'.04-6380048 :
אתרbeancafe.co.il :

נופים ופריחה בכרמל

כביש מס'  ,721המטפס למרומי הכרמל מאזור
עתלית ועד ליישוב עוספיא דרך קיבוץ בית־
אורן ,נחשב לאחד היפים בישראל .למרבה הצער,
התפרסם הכביש גם באסון הדליקה בכרמל בשנת
 ,2010עת נספו באחד מעיקולי הדרך  44מאנשי
שירות בתי הסוהר ,שוטרים וכבאים.
רכסי הכרמל מצדי הכביש אינם מכוסים
ביערות צפופים של אורנים ,שעלו באש בשריפת
הענק ,אבל הנוף כבר ירוק וניכר שהטבע מתגבר.
טיול חביב אפשר לערוך בנחל אורן .תמצאו
במקום מסלול הליכה קל ,שמתאים גם למשפחות
עם ילדים ,ניצנים של פריחה חורפית (רקפות,
הרבה רקפות) ופה ושם גם מקווי מים ,וכן חניון
גדול ונוח עם ספסלים ושולחנות שמזמינים

לפיקניק בטבע (זכרו לאסוף עמכם את האשפה).
מידע נוסף bit.ly/39iF6VT :וגםbit.ly/2sliIun :

חגיגה ארגנטינאית

"דוניה רוסה" היא מסעדה ותיקה יחסית במונחים
ישראליים (פועלת משנת  ,)2003וממוקמת
במבנה אבן עתיק בלב כפר האמנים עין־הוד.
שורשיה דווקא בארגנטינה הרחוקה ,שם הייתה
בבעלות משפחת רוכפלייש חווה גדולה לגידול
בקר .דור הנכדים שומר פה בישראל על המורשת.
המסעדה מתמחה בבשרים בנוסח ארגנטינאי,
משלב היישון ועד ההגשה.
התפריט כולל כל מה שקרניבורית נלהבת
חולמת עליו :אמפנדוס וצ'וריסו לראשונות,

דוניה רוסה
אסאדו ,אנטריקוט ,סינטה ונתחים נוספים
הנצלים על גריל פחמים ארגנטינאי לעיקריות.
תפריט היינות מתבסס על יקבים ישראליים
וארגנטינאיים ,ובימים שני-חמישי יש ארוחות
עסקיות (ב־ 110או ב־ 150שקל) במשך כל היום.
טל' ,04-9543777 :אתרdonarosa.co.il :
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הגן הלאומי קיסריה

מבקבוקי יין לממצאים ארכיאולוגיים.
מוזיאון המזגגה ,נחשולים
טיפ :אם תגיעו לעין־הוד באחד מערבי פסטיבל
"מטיילים במגפיים" ,תוכלו להשתתף בסיור
מודרך עם עששיות בסמטאות הכפר וליהנות
מסנגרייה או סיידר חם על חשבון הבית כסיפתח
לארוחה במסעדה.
עוד בתי אוכל באזור המשתתפים בפסטיבל:
ברונתיא (כשרה) ,מטעים ,אדמה והמייסדים – 16
בזכרון־יעקב; זהרה במושב עין־כרמל.

ב-

"שבועון לאשה“
להורדה חינם

כתבות ,מתכונים ,הורוסקופ,
קופונים ,שופינג
וכל מה שמעניין נשים (וגברים)

נכנס יין

המיזם הוא ביוזמת "עמים וטעמים" ,שמפעילה
שבעה בתי אירוח אצל משפחות דרוזיות .מדובר
בשילוב נהדר הכולל היכרות עם המטבח הדרוזי
האותנטי ,עם נשות המשפחות האלה ,שהן
האמונות על המטבחים והבישול ,וגם הקניית
ידע על העדה ,המסורת והמנהגים.
את תפריט הארוחות ניתן לבחור באתר המיזם
(או בפנייה מראש) ,והמגוון עצום :סוגים שונים של
אורז ובורגול ,עלי גפן ,חומוס וטחינה ,קציצות
בשר ומנסף ,סלטים ,מאפים ,ממולאים ועוד.
אפשר להוסיף לארוחה גם סיור מודרך
במרכז העתיק של עוספיא ,כולל ביקור במוזיאון
המורשת המקומי והרצאות .מדריכה מצוינת
לנושא היא אשת החינוך נוואל כאמל.
"עמים וטעמים" ,שבעה בתי אירוח ,לקבוצות
מ־ 10סועדים ומעלה .כשר ,סגור בשבת.
טל'.0524535100 ,0772306328 :
אתרel-carmel.com :

את יקבי "כרמל" שבזכרון־יעקב מכירה כל
ילדה ,ובהחלט מומלץ להגיע לסיור במקום,
במרכז המבקרים המוצלח מאוד שלהם (אתר:
 ,)carmelwines.co.il/wine-toursאבל בזכרון־יעקב
פועל יקב נוסף ,צנוע הרבה יותר אך איכותי:
יקב סומק.
היקב הוקם בשנת  2002על ידי ברק והילה
דהאן ,דור חמישי למשפחה ממייסדות המושבה.
ברק הוא כורם בן למשפחת כורמים ותיקה ,הילה

יקב סומק

קולינריה
אזורית .מיקי לב

המאפים של מיקי לב

עדיין לא שבעתן ממגוון הקולינריה בחוף
הכרמל? מיקי לב ,קונדיטור שהתאהב באזור
ובבקעת הנדיב הסמוכה ,מארגן סיורים קולינריים
וסדנאות אפייה ואוכל ,בשיתוף חקלאים ,ייננים
ואנשי אוכל החיים ופועלים במרחב זה .מיועד
למשפחות ולקבוצות.
טל' ,050-5616778 :אתרmikilev.com :

מטעמים דרוזיים

אם אתן מטיילות בקבוצה (מינימו ם  10מ�ש
תתפות) ,למשל משפחה מורחבת או כמה זוגות
חברים ,תוכלו לעצור לחוויה דרוזית מקורית
שכוללת גם ארוחה (ואפילו כשרה!) ביישובים
עוספיא ודלית אל־כרמל שבמרומי הכרמל.

למדה ייננות באוסטרליה ,ושניהם מייצרים סדרה
מוצלחת מאוד של יינות אדומים ולבנים ,מזנים
ים־תיכוניים אופייניים הטובים לגידול באזור,
בהם מרסלאן ,קריניאן ,גרנאש ,פטי ורדו ,סירה
וקברנה פרנק.
היקב ומרכז המבקרים ממוקמים ברח' הרצל 16
בלב זכרון־יעקב.
הביקור בתיאום מראש וכולל טעימת חמישה
יינות ( 80שקל לאדם).
טיפ :ניתן להזמין טעימה משודרגת ,הכוללת
גבינות ,לחמים ועוד.
טל'.050-5346491 :
אי־מיילsomekwinery@gmail.com :
אתרsomek-winery.co.il :

צילום :אסף פינצ'וק

צילום :רון קדמי

היסטוריה במוזיאון

בניין עם סיפור :על הברון רוטשילד שהגיע לארץ
ישראל ,סייע בהקמת המושבות הראשונות ,בהן
זכרון־יעקב ,ותמך בחקלאים ובתעשיית היין לומד
כל ישראלי בבית הספר .מוכר קצת פחות הוא
סיפורו של המפעל לייצור בקבוקי יין ,שהוקם
במקביל ליקבים ,סמוך לחוף הים מול זכרון־יעקב,
וכיום ליד קיבוץ נחשולים.
רוטשילד ,שידע דבר או שניים על ייצור
ועסקי יין ממולדתו בצרפת ,האמין שכל
שרשרת הייצור – מגידול הענבים ועד האריזה
בבקבוקים – חייבת להתבצע בסביבת היקב .חול
הים שנמצא בשפע באזור גרם לו להאמין שגם
ייצור בקבוקי היין יכול להתבצע בחוף הכרמל,
במרחק קצר מהיקבים בזכרון־יעקב .בשנת 1891
הוקם המפעל במבנה מרשים ,אבל ננטש בהמשך
מסיבות כלכליות 80 .שנה אחרי כן שופץ המקום
ונוסד בו מוזיאון המזגגה ,שמתמקד בממצאים
ארכיאולוגיים מהסביבה ,בעיקר מתל־דור הסמוך
וממעמקי הים ,שם נמצאות ספינות טרופות רבות,
לצד תערוכות מתחלפות העוסקות בזכוכית.
הכניסה בתשלום (סגור בשבת).
טל'.04-6390950 :
אתרmizgaga.com :

מורשת בעוספיא .סיור עם נוואל כאמל

בתזמון מפתיע בחר מגזין התיירות האמרי־
קאי הנחשב  Travel & Leisureבנמל העתיק
של קיסריה ובגן הלאומי הסובב אותו כאחד
מ־ 50היעדים התיירותיים שמומלץ לבקר
בהם בשנת .2020
הבחירה לא צריכה להפתיע את מי שמ־
כירות את המקום .קיסריה סמוכה לאתרים
ולאטרקציות של חוף הכרמל ,וממש לאחרו־
נה שודרג האתר ונוספו מרכז מבקרים חדש
 השוכן במתחם האחסנה של הנמל שהקיםהמלך הורדוס ,ונחשף ושוחזר לאחרונה -
לצד טיילת משודרגת ועוד אטרקציות.
בשטח הפארק יש גם מסעדות ובתי קפה,
הפועלים גם בשעות הערב.
הכניסה לפארק ולמרכז המבקרים בשעות
הפעילות הינה בתשלום .המתחם נגיש גם
למוגבלי תנועה ולנכים.
פרטים ומידע:
 caesarea.com/heוגםbit.ly/352HBbj :

עם הראש לשם

מלון "חוף נחשולים" ממוקם לצד אחד
החופים היפים בישראל .בעונת הקיץ מלא
ועמוס כאן ,והסיבה ברורה ,אבל כדאי
להגיע גם בחורף :החוף היפהפה נפלא
לטיולים רגליים  -עד חוף הבונים ואפי־
לו עתלית לכיוון צפון; לחוף קיבוץ דור,
לאזור בריכות הדגים של מעגן־מיכאל,
למעגן סירות הדיג של הכפר ג'סר א־זרקא
ואפילו עד קיסריה לכיוון דרום  -מפסגת
תל־דור הסמוך נשקף נוף מרשים של הים
ממערב ורכס הכרמל ממזרח (טיפ :בכל
שבת ,ב־ ,11:00מציע המלון סיור מודרך
חינם לאורחים ,לעתיקות שעל החוף).
במלון  152חדרי אירוח ברמות שונות,
מחדרי נופש בסיסיים ועד  24סוויטות
מפוארות ,מאובזרות ומפנקות במבנה
חדיש ,לצד שתי מסעדות לארוחות בוקר
וערב (טיפ :אפשר להגיע לארוחת בוקר
בין  8:00ל־ ,12:00גם בלי להיות אורחי
המלון ,בהזמנה מראש ,במחיר  85שקל
לאדם) .ויש אפילו מבצע :עד סוף ינואר,
בימים א'–ה' ,מחיר הלינה מתחיל במאה
שקל לאדם בחדר זוגי.
פרטים :טל'.04-6399533 :
אתרnahsholim.co.il :

סעודה בעוספיא

סיור עששיות בסמטאות.
עין־הוד

ויש עוד המון אפשרויות לחופשה ישראלית
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להירטב?
רק בבריכה!

רעיונות לחופשה יבשה בימים גשומים
 26סוויטות.
דרים איילנד ,שדה־יואב

נווה מדבר .שנגרילה,
מפרץ אילת

ממוקדים בספא

מרחץ אדים

 ,Dream Islandריזורט סוויטות וספא
אתן אולי זוכרות את המקום כ"חמי יואב" ,אתר ספא נחמד ואהוב

תל־אביב ,טיפול
חמאם ב"ספא טוליפ"
אם תרצו – מדובר בחדר

אילת ,מלון רויאל שנגרילה

את מלון "אורכידאה" ,הממוקם לצד כביש אילת
טאבה ,מול שמורת האלמוגים ,מכירה כל אחת:
העיצוב המיוחד ובתי העץ המזכירים כפר תאילנדי
מסורתי מהווים אלמנט יוצא דופן בנוף בתי המלון
של העיר הדרומית ,מאז שנפתח לפני כ־ 25שנה.
לאחרונה ,בוצע במלון פיצול ,מעין "ספין־אוף" –
מושג הלקוח מעולם העסקים והמניות 53 :מתוך 194
יחידות האירוח של אורכידאה הוותיק מותגו מחדש
כמלון "רויאל שנגרילה" ,ושודרגו לרשת "הרברט
סמואל" ,שהיא יוקרתית ומפנקת יותר מאורכידאה.
מה תמצאו ב"שנגרילה"? הווילה המרכזית
והמפורסמת ,הניצבת במיקום גבוה וצופה אל הנוף
המרהיב של מפרץ אילת ,הפכה לטרקלין אירוח
הפתוח כמעט כל שעות היממה לרשות אורחי המלון
ומציע ארוחות בוקר עשירות ,ובשאר שעות־היום

נשנושים ומשקאות חופשי ,כולל אלכוהול .בסביבת
הטרקלין – בריכת שכשוך גדולה הצופה אל הנוף,
כורסאות שיזוף ודלפקי בר .בקיצור ,מדובר במקום
נהדר לבלות בו שעות רבות ,ופשוט לבהות במראה
המפרץ הכחול העטור הרים חומים־אדמדמים ,נוף
ששווה מיליון ואין כמותו בישראל.
עוד בשנגרילה :מגוון חדרי אירוח ווילות ,ברי־
כות ,טיפולי ספא (שאפשר להזמין לחדרים) ואפילו
שירות הסעה לחוף היפהפה של מלון "הריף" הסמוך,
השייך גם הוא לרשת הרברט סמואל.
מחירים? מ־ 700עד  2,600שקל לזוג לילה ,תלוי
במועד ,בסוג ובגודל החדר (המחירים נקבעים לפי
היצע וביקוש ,חפשו מבצעים באתר רשת "הרברט
סמואל" ובאתרים השונים להזמנת חדרי מלון).
אתרherbertsamuel.com/He/Royal-Shangri-La :

קרצוף בחמאם .ספא טוליפ
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בלב העניינים" .בכר האוס",
בקרבת שדרות רוטשילד

לילה בבוטיק

תל־אביב ,חוויות ב"בכר האוס"
לא צריך לקפוץ לחו"ל כדי להרגיש כמו בחו"ל :בילוי של לילה
ובוקר בלב תל־אביב מלמד שלסיסמת השיווק המפורסמת  -עיר ללא
הפסקה  -יש כיסוי .לב העיר חי ,פועם ונושם סביב השעון ,והחוויה
בהחלט מרשימה.
מה מומלץ לעשות? להתארגן מראש על אירוע תרבות כלשהו –
הצגה ,ביקור במוזיאון ,מופע מחול וכדומה – להזמין מקום במסעדה
לארוחת ערב ולינת לילה במלון בוטיק ,שכולל גם ארוחת בוקר
למחרת .המהדרין יכולים להוסיף גם פינוק בספא .בילוי ממוקד
שכזה ,שיכול להימשך  24שעות ואפילו פחות ,ממלא מצברים ,מחליף
אווירה ותורם לרומנטיקה ולזוגיות.
בתל־אביב יש עשרות מלונות בוטיק ,חלקם נהדרים וברמה מעולה.
אחד מהם ,שנפתח בחודש אוגוסט האחרון ,הוא "בכר האוס" (מרשת
"פתאל") ,וצמוד למלון בוטיק אחר של הרשת" ,רוטשילד ."22
קצת היסטוריה ,כיאה למלון בוטיק :בית משפחת בכר נבנה בשנת
 1923בפינת הרחובות לילינבלום ונחלת בנימין ,בתכנון האדריכל
יהודה מגידוביץ .במהלך השנים עבר הבניין גלגולים רבים ,בין השאר
שימש את בנק המזרחי ואף היה בבעלות איש העסקים ארקדי גיידמק.
רשת פתאל ,שכאמור מפעילה את מלון רוטשילד  22הסמוך ,חכרה
את הבניין למשך  25שנה ,שיפצה אותו תוך שימור ושחזור המראה
והאלמנטים המקוריים ,והפכה את בית בכר למלון בוטיק חמים וחביב
בן  26חדרים.
למה לצפות? לאירוח אינטימי ושקט בלב הכי סואן של העיר,
לטרקליני אירוח המאפשרים כיבוד קל ושתייה חמה ,קרה ואלכוהול
עד שעות הערב המאוחרות ,לארוחת בוקר נהדרת (המוגשת במלון
רוטשילד  22הסמוך) ,ולאפשרות להזמנת טיפולים בספא ,והכל במרחק
הליכה קצרה ממוקדי הבילוי והתרבות של העיר .מקסים.
מחירים? החל מאלף שקל לזוג ללילה.
אתרbacharhouse.co.il :

צילומים :איציק לוי ,רותם גרפי ,מעין אמון ,איה בן עזרי ,צביקה בורג

מיליון דולר בייבי

בריחה מושלם :מרכז טיפולים
אינטימי ,בלב אחד האזורים
המאוכלסים של לתל־אביב ,ש�י
כול לספק מפלט רגוע מלחצי
היומיום או פינוק רומנטי וזוגי.
את "טוליפ" הקימה ומ ־
נהלת גלינה אשכנזי ,בעלת
ניסיון רב בתחום הספא ,בין
היתר ב"מצפה הימים" .תפריט
הטיפולים כאן מגוון ,וכולל
קלאסיקות מוכרות כמו עיסוי
רקמות עמוק ,רפלקסולוגיה,
פילינג גוף ,ארומתרפיה ,עי־
סוי באבנים חמות ועיסוי בע־
זרת כוסות רוח ,והטופ :טיפול
בחמאם ,הכולל קרצוף הגוף
בעזרת כפפה להסרת תאי עור
מתים ,המרצת מחזור הדם ,קצף
סבון והכל בשילוב הרבה מים
חמים וקרים לסירוגין .מפנק
לגמרי.
מחירים?  450-300שקל לרוב
הטיפולים המקובלים.
מיקום :טוליפ ,רח' רודנסקי 5
תל־אביב ,טל' .03-5555161
אתרtulipcenter.co.il :

על רבים ,שהשתרע לצד כביש מס'  35המחבר בין אשקלון לקריית־
גת וסמוך לקיבוצים שדה־יואב ונגבה ,אבל המקום ההוא איננו עוד.
במקומו ניצב כיום  ,Dream Islandריזורט ספא משודרג ומעוצב,
שכול ל  26סוויטות אירוח מפנקות 1,500 ,מ"ר של מתחמי מים ו�ב
ריכות מסוגים שונים ,לא פחות מ־ 15חדרי טיפול בספא הצמוד,
שהוא מהגדולים בישראל ,שתי מסעדות גורמה מושקעות ומצוינות,
ואפילו חדר לחוויית יין.
למה בוצע השינוי? "חמי יואב עבדו היטב ,אבל הציבור רוצה
ומחפש פרימיום" ,מסבירים היזמים ,אנשי קבוצת התיירות והאירוח
"שבט אחים".
ואכן ,ה־ Dream Islandהוא מוצר אחר לגמרי :לא עוד אתר מקומי
של מים מינרליים שמספק אפשרות לטבילה ,אלא מתחם אירוח
מפואר ,מעוצב ,שמציע חבילות אירוח ייחודיות שכוללות הכל :מיום
מלא הכולל בילוי במתקני המים ,טיפולי ספא וארוחות ,ועד לחבילה
הכוללת לינה בסוויטות.
במוקד החוויה ב־ Dream Islandנמצא הספא ,שמציע מגוון טיפולים
מוכרים (שוודי ,אבנים חמות ,שיאצו ועוד) ,לצד טיפולים מיוחדים כמו
וואטסו וחמאם .הצד הקולינרי כולל מסעדה חלבית ( )Terraובשרית
("ערמונים") ,לצד עמדות אוכל הפזורות ברחבי הריזורט ומציעות
נשנושים ושתייה.
כדאי לשים לב גם לחדר היין ,שמציע טעימות ממגוון יקבים
הסמוכים לאזור וכן סדנאות ואירועים מיוחדים.
מחירים? למשל ,חבילת בילוי באתר כולל טיפול בספא וארוחה או
שתיים 880-570 ,שקל לאדם (בהתאם לחבילה); חבילה מלאה הכוללת
לינה בסוויטה ,טיפולים וארוחות ,מ־ 2,100שקל לזוג.
אתרdream-island.co.il :

קצת תרבות

"
פסטורליה בצלילים" ,עו
נת התרבות בכפר־בלום
מלון פסטורל

בכפ
ר־בלום שבעמק החולה
פסטיבל "פסטורליה בצלילים" ,סדרת סו מארח זו השנה ה־ 18את
פי
אירועים,
שבוע המשלבים אירוח,
הר טיולים ומופעי תרבות.
עיון :סדרת מו
פעים במהלך סוף שבוע מ
בין הנושאים השנה :מוזיקה קלאסית ,סוף מוקד סביב נושא מסוים.
שב
ומערב ועוד.
וע לטיני ,אופרה ,מזרח
מחירים? מ־00
מלא ,מופעים  2,1שקל לאדם ,לשני ל
יל
ות
ב
סו
פ"
ש,
כו
לל
פ
נסיון
וטיול
ים (טיפ :שימו לב לכמה א
העונה בימי אמצע השבוע ,במחיר מופחת :ירועים הנערכים במהלך
מ־
 1,190שקל לאדם לשני
לילות ,כולל הכל).
פרטי
-ho
םrblum tel.co.il :
kfa
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