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מיטל שרעבי *

שבו עליכם להמשיך בשביל המסומן בירוק עד לצומת 
טחנת  של  שרידים  לראות  תוכלו  שם  הבא,  השבילים 

־קמח. לא מקום שגרתי לטחנה מסוג זה, שכן בנחל זור
מים מים רק למשך תקופה קצרה מאוד בשנה. ההשערות 
בשנה.  ספורים  רק שבועות  פעילה  הייתה  הן שהטחנה 
אל  ממשיך  השביל  הטחנה,  אחרי  הלאה  כשתמשיכו 
רדודה.  אגירה  בריכת  אל  המוביל  סכר  ה"אגם", שהוא 
כביש,  חוצה  הערוץ,  לאורך  ממשיך  השביל  מהבריכה 
ומוביל אותנו אל עין אורן - מעיין קטן נוסף, שנמצא 

־בתוך מבנה. מכאן ממשיכים עד לצומת שבילים המסו
מן בצבעי שחור־אדום. בוחרים את השביל השחור, והוא 

יוביל אתכם אל חניון האגם. 

שמים ראש
להשקיע  מומלץ  פעילויות,  מציע שלל  מכיוון שהאזור 
יותר מיום, ולשלב את הסיור עם לינה באחד מבתי  בו 
ואף  באזור.  ובקיבוצים  הצימרים שבמושבים  או  המלון 
ממליצה  תמיד  אני  המהביל,  מהקיץ  רחוקים  שאנחנו 
לשים ראש במלון חוף נחשולים, שיושב על קו החוף אל 

מול מפרץ טבעי ולגונות של מים כחולים. 
־במלון יש 42 חדרי בוטיק, המאפשרים גם לחובבי הפי

את  כוללים  החדרים  והטבע.  מהשלווה  ליהנות  נוקים 
כל מה שאתם מצפים שיהיה במלון בוטיק, ובחלקם יש 
בריכה פרטית, אך היא לא מחוממת בחורף. המלון מציע 
התיכון"  הים  ממטבחי  "השראה  השואבת  בוקר  ארוחת 
אור־ שאינם  מי  גם  08:00־12:00.  השעות בין   ומוגשת 

58 שקל  בעלות של  ממנה,  ליהנות  מוזמנים  המלון  חי 
חבר  לעונה",  "מחוץ  הנחשבת  בתקופה  כעת,  לאדם. 

־המלון לעמותת כרמלים. במסגרת שיתוף הפעולה, אור
חי המלון שישהו בו בסופי השבוע של הפסטיבל, ייהנו 
משלל פעילויות שייכללו במחיר האירוח. המלון מציע 
ונפש", הכוללת לינה, שיעור  "גוף  כעת חבילות פינוק 
45 דקות בחדר, ארוחת בוקר ופי־  יוגה, עיסוי זוגי למשך
נוקים המוגשים לחדר - עוגיות בריאות, סלסילת פירות, 

שוקולדים ובקבוק יין.
מחיר החבילה: 1,500 שקל לזוג ללילה.

מלון חוף נחשולים: 04-6399533.
www.magafaim.co.il :לפרטים נוספים על הפסטיבל

צילומים: בועז לביא, גארי רזניקובסקי

עששיות בעין הוד

ארוחת בוקר בנחשולים קפה בנימינה


