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לטייל באופנוע

מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

ניר שילה

ואנחנו מתגוררים באחד האזו
ובמיוחד  בארץ  היפים  רים 
אופנוע.  לטיולי  האזור  מתאים 
נוח  אוויר  מזג  של  השילוב 
לאורך כל השנה, כבישים צרים 

ונו וירידות  וומפותלים, עליות 
לרוכבי  מזמנים  מדהימים,  פים 
מן  רכיבה  מגרש  הדו-גלגלי 
המסלול  אורך  שיש.  המעולים 
המוצע כ-80 קילומטר ובנסיעה 
בכשעה  מדובר  ורגועה  רצופה 

של רכיבה מהנה.
ונצא מכפר ורדים ונפנה שמא

לה )צפונה( מהכניסה הראשית, 
ובצומת   89 כביש  לכיוון  המשך בעמוד הבאנרד 
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לכיוון  )מזרחה(  ימינה  נפנה 
בכביש  נמשיך  פקיעין.  בקעת 
המתפתל  בכביש  ונעלה   89
כזיב,  נחל  של  הדרומית  בגדה 
צוריאל  מושב  פני  על  נחלוף 

ני כזיב,  נחל  ונרד לערוצו של 
פרד ממנו ונעלה לכיוון היישוב 

הדרוזי חורפיש.
סבלן  בנבי  לבקר  הרוצים 

ןי השנייה  בכיכר  ימינה  ויפנו 
זבול.  הר  לפסגת  בכביש  עלו 
לדרוזים  מקודש  אתר  בפסגה 
הנביא  קבור  שכאן  המאמינים 
ותצפית היקפית  )זבולון(  סבלן 
הצפוני  חלקו  על  במיוחד  יפה 
של הגליל העליון, הר אדיר, הר 
מירון, הרי דרום הלבנון וברקע 

הגולן והחרמון. 
 ,89 בכביש  בזהירות  נמשיך 
הדרוזי  היישוב  של  לאורכו 

אות יוביל  הכביש  וחורפיש. 
נו מעלה עד לצומת הר מירון. 
המעוניינים יוכלו לפנות ימינה 

וולהעפיל לפסגת המירון, המס
לול שלנו ממשיך לאורך כביד 
89 חולף על פני קיבוץ סאסא, 

ווכקילומטר אחרי הקיבוץ, בצו
)מזר נפנה שמאלה  ומת חירם, 

חה( לאורך כביש הצפון. אחרי 
פני  על  נחלוף  קילומטר  כשני 

ונ ישר(  ממשיכים  )אנו  וצומת 
משיך לאורכו של כביש הצפון 
העתיקות  אתר  מימיננו  הישן. 
של בית הכנסת ברעם מתקופת 

אחריו  ומיד  והתלמוד  המשנה 
ובית הקברות של היישוב המרו
נח בהמשך  בירעם.  הנטוש  וני 

לוף על פני מושב דובב וקיבוץ 
ברעם.

המע גדר  ברעם  קיבוץ  ואחרי 
רכת צמודה ממש לכביש בו אנו 
נוסעים. ניתן לראות מעבר לגדר 
ובמלה  ירון  הלבנוני  הכפר  את 
ההר מכיוון צפון מזרח את הכפר 
מרון א-רס שבראשו בולט מסגד 

וחדש בעל כיפת זהב נוצצת. הכ
המ מגדר  ומתרחק  מתפל  וביש 

לאחת  מגיעים  אנו  וכאן  ערכת 
החוויות המהנות בנסיעה: סדרה 

סיבוב אופנוע 
מכפר ורדים לאורך 
כביש הצפון

email∫ anatk@matigalilÆorgÆil¨ wwwÆmbizcenterÆcoÆil ¨ ∞¥≠∂∏∏≥∏±∞ ∫לפרטים והרשמה
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הכנס 
בסבסוד 
משרד 
התמ¢ת

הכנס 
בסבסוד 
משרד 
התמ¢ת

שיתופי פעולה ומעגלים עיסקיים
∞∞∫π∞≠∞∞∫∏∞  התכנסות

∞≥∫π∫∞∞≠∞π∞  ברכות 
∞π∫≤μ≠∞π∫μ∞  ספיד נטוורקינג 

π∫μ∞≠±∞∫≥μ∞  השיווק באינטרנט וברשתות חברתיות כפתרון לעסקים
                    איתמר בן חור¨ יועץ אסטרטגי לשיווק באינטרנט

∞±∫±±≠∞¥∫∞±  תכנון פיננסי ומקורות מימון לעסקים
          אלכס שחם¨ רו“ח ≠ יועץ ומלווה עסקים בגליל

μμ∫±±≠∞±∫±±  הפסקת ”בראנץ“ כיבוד ושתיה
μ¥∫≥±≠∞∞∫≥±  “שאלות קסם להעצמה אישית“≠ אמנות שאילת השאלות שמשנות חיים°

         ד“ר יוסי קדמי¨ מייסד המרכז ללימוד NLP והשפעה על התת מודע
∞≤∫≤±≠μ¥∫≥±  מעגלים עסקיים

         רינת בין¨ מעבר לאופק ≠ ייעוץ עסקי ואסטרטגיה שיווקית
∞¥∫≤±≠∞≤∫≤±  סיכום הכנס  

מÆטÆי מעלות מזמין אותך לכנס עסקים ונטוורקינג ≥±∞≥

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l חפשו אותנו בפייסבוק

מנחת הכנס∫ רינת בין

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא

יום ה‘ μ≥ באוקטובר¨ ∞∞∫¥±≠∞≤∫∏¨ אולם ”מארג“ כפר ורדים
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לטייל באופנוע

הדפסה
על קנווס

עיצוב
גרפי

שכפולפוסטרים
חוברות

קאפות הזמנות
לאירועים

פליירים
וקטלוגים

לוחות
שנה

כרטיסי
ביקור
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בי. דיגיטל - דפוס דיגיטלי
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המשך מעמוד קודם
לר מהנות  וירידות  עליות  ושל 

כיבה עד לכניסה לקיבוץ יראון. 
ביקב  לבקר  ניתן  יראון  בקיבוץ 
הרי הגליל במשתלה ובאגם חי. 
כביש  לאורך  ממשיכים  אנחנו 

קילו כשלושה  ואחרי  והצפון, 
נבחין  המתעקלת  בדרך  מטרים 
שרידי  אלו  גדול.  בטון  במבנה 
אחרי  שנבנתה  בריטית  משטרה 
מלחמת העולם הראשונה לאורך 

והגבול בין צרפת )לבנון( ובריט
ניה )ישראל(.

בתי  את  נראה  כך  אחר  מיד 
יורד  הכביש  אביבים.  הישוב 
כביש  את  ופוגש  לצומת  מטה 
נפנה  בצומת  החדש.  הצפון 
יורד  הכביש  )מערבה(  ימינה 
הצפונית  הגדה  על  בתלילות 
כשני  לאחר  אביב.  נחל  של 
חד  לעיקול  נגיע  קילומטרים 
בערוצו של הנחל ונתחיל לטפס 

ועם הכביש לאורך הגדה הצפו
נית של נחל אביב, לקו פרשת 
לנחל  אביב  נחל  שבין  המים 
הכניסה  פני  על  נחלוף  יראון. 
לקיבוץ  )הראשית(  הדרומית 

ויראון ונרד בכביש בגדה הצפו
יראון עד לעיקול  נחל  נית של 
הכביש  עם  נמשיך  ממנו  חד, 
במעלה הגדה הדרומית של נחל 
ברעם.  רמת  למרגלות  יראון 
לרדת  ומתחיל  מתפתל  הכביש 
ערוצו  באזור,  המרכזי  לערוץ 

של נחל דישון.
בנקודה זו הנוף פשוט מהמם. 
הדרה  במלוא  מתנשאת  מולנו 
של  המצוקית  הדרומית  הגדה 

ונחל דישון אליו אנו יורדים בת
לילות וחוצים את ערוצו. אחרי 
לצומת  מגיעים  אנו  כקילומטר 
בכביש  ישר  וממשיכים  ריחניה 
העוקב אחרי ערוצו העליון של 
נחל דישון למרגלות הר פועה. 

ואנו  במתינות  מטפס  הכביש 
וחולפים על פני הכניסה הדרו

וממשיכים  ברעם  לקיבוץ  מית 
במעלה הכביש החוצה את יער 

סוג אנו  הדרך  במעלה  וברעם. 
רים מעגל ומגיעים שוב לצומת 
שעה  כחצי  לפני  חלפנו  עליו 
ופונים בו שמאלה חזרה לכיוון 

צומת חירם. 
שוב  פונים  אנו  חירם  בצומת 
מטרים  כמאתיים  ואחרי  ימינה 
לכביש 899.  ימינה  פונים שוב 
הכביש מתפתל צפונית לקיבוץ 

וסאסא, אנו חולפים על פני ברי
וממשיכים  קטנה  שלולית  כה, 

ובכביש למרגלות הר אדיר. המ
יכולים לפנות שמאלה  עונינים 
ולטפס בכביש הצר העולה להר 
אדיר. בפסגת ההר נחנכה השנה 
במלחמת  לנופלים  אנדרטה 
תצפית  ובמקום  השנייה,  לבנון 

מרשימה צפונה לדרום לבנון. 

נחזור לכביש 899, נחלוף על 
פני הישוב מתת נמשיך לאורך 
פני  על  נחלוף  הצפון.  כביש 
ובצומת  בירנית  המחנה הצבאי 
)דרומה(  שמאלה  נפנה  בירנית 
מטה  המתפתל   8944 בכביש 
את  נחצה  בירנית.  נחל  לערוץ 

וערוץ הנל ונמשיך במעלה הכ
ביש המתפתל העולה למרגלות 

ותל ראש ולמושב אלקוש. מע
רבית לנו מימין נחלוף על פני 
פסוטה  הנוצרי  לישוב  הפניה 
ולאבירים. נחלוף על פני הכיכר 
ונתחיל לרדת לערוצו של נחל 

וכזיב. נגיע לצומת אלקוש בע
רוץ הנחל ונסגור עוד מעגל.

עקבותינו  על  נחזור  מכאן 
לאורך גדתו הדרומית של נחל 
כזיב בכביש 89 עד לצומת תפן 
בה נפנה שמאלה )דרומה( חזרה 

לכפר ורדים.
נסיעה בטוחה ומהנה.

קטע בנחל דישון     צילום: מיכאל יעקובסון עתיקות ברעם              צילום: אילן גד
ף.
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שש דוגמאות מחמש דקות
 שישה טיולים קצרים מתוך ספרו החדש של אמנון גופר

 "חמש דקות מהצימר" בהוצאת עם עובד

לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה

050-5241607  |  04-9573359  |  6 חרמון  ורדים,  כפר 

052-4436490  |  04-9989027  |  15 חרוב  כרמיאל, 

17 שנות וותק וניסיון ביישור שיניים D.M.D ד”ר לילך לבון

כולנו רוצים חיוך יפה!    
לכולנו מגיע חיוך בריא!

• טיפול אורטודונטי יכול לתרום להשגת מטרות אלו	
• הטיפולים הינם בשיטות הכי מתקדמות ובאחריות לתוצאות מדהימות	

לטייל מסלולים מתוך ספר

אמנון גופר
צילום: עדי אדר

סוד כמוס ברמת הגולן
עין אי"ה

מפה  עבר  רבים  ימים  במשך 
ברי של  מקומה  סיפור  ולאוזן 

כת מים צלולים במרומי הגולן, 
שמי מעיין זכים וקרים ממלאים 

בו בטובה  מרווה  והיא  ואותה 
מפריים  שהאוכל  פרי,  סתני 
יסכור את  ימיו כל עוד  יאריכו 
המקום  של  סודו  וישמור  פיו 
הנסתר(  )חכמת  ח"ן  ליודעי 

בלבד.
שמעון  שידידי  אי"ה  עין  זהו 
ימיו(  יאריך  )השם  אלכסנדר 
גילה לי את סודו והובילני אליו 

ביום קיץ חם ולוהט.
ועין אי"ה, נושא את ראשי תי

בות שמו של סמ"ר אילון יעקב 
הורוביץ ז"ל, בן מושב נוב, לוחם 
שיפצו  ליחידה  שחבריו  גבעתי 
הנשקף  הנוף  לזכרו.  האתר  את 
נשימה.  ועוצר  פראי  מהבריכה 
ירדן  סוריה,  הגבולות  משולש 
וישראל, ערוצו של הירמוך )אין 

ורואים את מימיו( ושיפולי הגב
עות היורדות אליו ומטפסות אל 

הצד הסורי מעברו השני.
בריכת המים המבוטנת יושבת 
את  המתעל  גיא,  של  בערוצו 
עצי  אליה.  המעיין  מי  זרימת 
אקליפטוס גבוהי צמרת, תאנים 

וומיני פטל וקנה, מחפשים בשו
רשיהם מים להאחז בהם.

משאון  לשכוח  המקום  זה 
לנפש  ולדחוק  הגדולה  העיר 
של  והדרו  רוגעו  מיופיו,  קורט 

הטבע בארצנו הקטנטונת. 
: מכביש 98 קילוו םאיך מגיעי
פו אפיק,  לצומת  דרומה  ומטר 

מיצר  קיבוץ  לעבר  מזרחה  נים 
לפתח  ממש  ה"טי",  ובצומת 
לאחר  ימינה.  פונים  היישוב, 

750 מטר פונים עם הדרך היורו
הכביש  )מזרחה(.  שמאלה  דת 
 1,200 ירידה  במגמת  מתפתל 
מטר עד גשרון קטן ושער ברזל 

להח המקום  זה  שמאל.  ומצד 
פני  על  לחלוף  הרכב,  את  נות 
השער, ללכת על השביל כ-400 
מטר. הירוק-ירוק של הצמחיה 

ול לבריכה  אתכם  יוביל  וכבר 
מעיין. 

מעיין היגון והאהבה
עין ליאור

הקודש  מעיר  נגיעה  מרחק 
חמד.  פינת  מסתתרת  צפת, 

מעיין שופע וסבך ירוק.
שמי מעיין  ליאור,  עין  וזהו 

מיו אחוזים בבריכת בטון ואבן 

פינה בבית המצויר בשלומי

המשך בעמוד הבא

מתקבלות הזמנות 
לצימרים ומסעדות

מתקבלות הזמנות 
לצימרים ומסעדות

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00 )שימו לב לשינוי בשעות הפתיחה(
בניין סראיא, תרשיחא, גידי 054-7633346

לבית, לאירוח, לארוחה בחיק הטבע, למתנה מפתיעה וטעימה 
לחמים טריים  גבינות בוטיק  יין  דבש אורגני

במאפיית לחם בר הלחמים נאפים בעבודת יד מקמח שאור וחומרים טבעיים
שיפון  קימל  אגוזים  קמח מלא  בצל  כוסמין  ועוד
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סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

לטייל מסלולים מתוך ספר

וקנה  גלילית, שיחי פטל  הרים 
תלוי  עץ  גזע  אותו,  סובבים 
פכפוך  וקול  בלימה  על  מעליו 
המטייל  את  מזמינים  המים 

לשבת לצידו.
וגרם מדרגות יוליך אתכם מר

חבת חניה מאולתרת לצידו של 
הכביש אל המעיין. זרזיף המים 

הברי תוך  אל  מהנקיק  וגולש 
כה. כשהייתי במקום היו המים 
צלולים, דגיגים השתובבו בהם 
ישבו  מאובקים  מטיילים  וזוג 

ובמים עד צווארם, נהנים מהמ
קום הצונן והמים הטובים.

בין   8900 כביש  מגיעים:  איך 
לפני  ק"מ  לביריה,  זיתים  עין 
לכביש  מצפון  ביריה.  מושב 
מטר(   100( קצרה  לבנה  דרך 
וגרם מדרגות מטפס אל המעיין 

)כ-40 מדרגות(.

יצירת אמנות מכשפת
הבית המצויר בשלומי

זכריה  עאפיה  היתה   100 בת 
כשהלכתה לעולמה בשנת 2002, 
מותירה אחריה את דירת השיכון 
מבלי  הפכה  אותה  גרה,  שבה 

דעת, ליצירת אמנות מכשפת. 
אמנותית  יצירה  הוא  הבית 
מרגיש  בו  שהמהלך  אתנית, 

ועדיין את רוחה של עאפיה זכ
ריה מביטה מן הקירות.

ומה גרם לאשה התימניה והנ
ומרצת הזו לאחוז במכחול ולה

תחיל לצבוע את ביתה, אין איש 
ויודע... משיחות המכחול בצב

עים עזים לא הותירו פינה שלא 
זכתה ל"נחת ידה". השירותים, 
הבגדים,  ארון  החשמל,  מפסקי 
צנרת  ואפילו  הרצפה  התקרה, 

הביוב.
בנוסף לצביעת הקירות אספה 
תחת  שהפכו  בובות  עאפיה 
ידה הכישרונית לדמויות נשים 

בבגדים  הלבושות  תימניות 
בקישוטים  ועטויות  מסורתיים 

ועשויי חרוזים. גם אוסף תרנגו
לים עשויי קרמיקה קיבל "צבע 

חדש לחייו".
מחלקת  מנהל  דדון,  שלום 
שלומי,  מועצת  של  התיירות 
הראוי  לאתר  המקום  את  הפך 
ניצל  ובזכותו  ולביקור  לשימור 

הבית. 
שלומי,  העיירה  מגיעים:  איך 
כ-  עלות:  המערבית.  השכונה 
לתאם  יש  למבקר.  שקלים   15

ביקור מראש 052-2987922.

איך הנזיר הגיע למעלה
מערת המתבודד 

נסתו במערה  סיגוף  ימי   46
עלי  הדרוזי  לשייח  נדרשו  רת 
עם  בדברים  לבוא  כדי  פארס, 
מספרות  כך  בוראו.  ועם  עצמו 

הלכות המסורת.
ודמותו המסתורית ריחפה במ

התבודדותו  מערת  שבין  רחב 
אשר  ביתו  לבין  ההר,  שבצל 
בחסותה  בכפר,  ושם  בג'וליס. 
של משפחת טאריף עסק בתורת 

הנסתר.
ימי  בשחר  נולד  עלי  שייח 

המאה ה-18. כבר לעת בחרותו 
צניעותו,  הנסתר.  בתורת  עסק 
היו  הדתית  ושירתו  למדנותו 
דת  בני  אחיו,  בין  דבר  לשם 
הם  הלא  )המוואחדון(,  הייחוד 

הדרוזים.
היו אלה ימים קשים לעוסקים 
מתדפק  בשער  כאשר  ברוח, 
והרציונאליזם.  האורות  עידן 
הרחיקו  ההיא  בעת  מיסטיקנים 
עצמם מההוויה הפוליטית. האם 
זו היתה הסיבה להתרחקותו של 
לזמן  החיים  ממרכז  עלי  שייח 
הסתגף  כך  משום  האם  מה? 
או  חבוייה  במערה  והתבודד 
היה זה מעשה דתי הכרוך בנדר 

לאלוהים? 
בשנת  לעולמו  הלך  השייח' 
בעיבורו  קבורתו  מקום   .1754
של הכפר ג'וליס, באחוזת קבר 

רחבת ידיים.
מערת כוך קטנה במצוק נחל 

רצפ על  מים  ולחלוחית  ויצהר 
כמקום  מספרת  שהמסורת  תה 
עלי  "נקאטת  עין  של  נביעתו 

פארס" היא מערת המתבודד.
הכפר  אל  עולים  מגיעים:  איך 
שאחרי  המזרקה  בכיכר  ירכא. 

וקניון "אמיש סטאר" פונים ימי
נה יוצאים משטח הכפר. אחרי 
נסיעה קצרה פונים ימינה בדרך 
גדולה  לרפת  כשתגיעו  כורכר. 
 400 הכחול  בשביל  ממשיכים 
את  חוצים  "הצינור"  עד  מטר 
עד המו 400 מטר  עוד  הצינור 
על  אחד  מאדם  יותר  )לא  ערה 

סולם(.

תפעיל את הראש חביבי
שביל החידות ברכס רמים
במ נפתלי,  הרי  רכס  ובשולי 

להתכתב  מתחילים  שבו  קום 
החולה,  ובקעת  החורש  ההר, 
מצוי שביל מטיילים קצר הנותן 

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

עין ליאור

א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

שנה טובה ומועדים לשמחהשנה טובה ומועדים לשמחה

  להתענג על תפריט חלבי מגוון ועשיר בבית קפה/מסעדה מארג )כשר( • לסייר בסדנאות ובגלריה וליהנות 
 מיצירות האמנים • לחגוג אירועים משפחתיים באולם ובגן האירועים • להתנסות בסדנאות למנהלים,

 ימי גיבוש לעובדים • לשכור את חדר הישיבות המאובזר ולערוך אצלנו כנסים • לתאם ביקור “עם ערך מוסף” 
ולהתנסות בסדנאות משותפות • לרכוש בגלריית מארג מתנות יפהפיות במחירים אטרקטיביים

מרכז אמנויות מארג מזמין את הקהל הרחב

מארג - בית לפעילות חברתית תרבותית משולבת

שעות פתיחה: ימים א’-ה’ 08:00-20:00 ימי ו’ וערבי חג 08:00-14:00
לפרטים והזמנות: כנרת 04-9971369

www.maarag.org.il :בקרו אותנו באתר מארג 

במהלך החג

סוכה
בבית הקפה
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חוויה,  נוסף של  מימד  למטייל 
וההיס ההארץ  נוף  אל  וחיבור 

מוטבעות  חידות  דרך  טוריה. 
נופי  אל  מצפור  ובסופן  בסלע 

העמק והגולן.
שביל  מתפתל  לעצים  בינות 
מנוסחות  ולאורכו  נוח  הליכה 
מצוי  שפתרונן  שאלות  שבע 
מרחק פסיעה אחת. כשמחברים 
של  הראשונה  האות  את  יחד 
שמו  את  מקבלים  תשובה,  כל 
של טייס המסוק רן כוכבא ז"ל, 

ושמסוקו נפל בקצה השביל ומ
מצפור  במקום  הקימה  שפחתו 
ספסל  חידה  כל  ליד  שמו.  על 

בכדי  הנוף  אל  ופניו  ישיבה 
את  כשתפעילו  תתעייפו  שלא 

מוחכם הקודח.
איך מגיעים: מכביש 90 צומת 
ק"מ.   2.5 בנסיעה  נעלה  כ"ח 
הראשון  החד  לעיקול  משמאל 
 50 אחרי  משולטת.  עפר  דרך 
)לבאים  השביל  מתחיל  מטר 
מהכיוון השני יש לחפש מקום 

מוסדר וחוקי לעשות פרסה(.

אין נוף כזה בשום מקום
מצפה נטופה

נטו למצפה  העולה  והדרך 
פה מתפתלת לה במעלה ההר, 

מחליפה נופיה בין צפון לדרום. 
ופעם משקיפה לבקעת בית נטו

פה ופעם לבקעת טורעאן, פעם 
ומבט לגליל התחתון ופעם קרי

צה לגליל העליון. ככל שעולים 
מתרחבת יריעת הנופים ומבעד 

הני האורן  עצי  של  ולענפיהם 
אפשר  הדרך  צידי  משני  צבים 
להציץ על עוד כברת ארץ, עד 

שמגיעים לראש ההר.
המוביל  הבטון  מדרגות  גרם 
התצפית,  מגדל  של  שיאו  אל 
בבניין  זכוכית  כמעלית  כמוהו 
חלון  קומה  בכל  קומות,  רב 
לראשו  וכשתגיעו  אחר.  לנוף 
חסרי נשימה, תגלו שעוד נותר 

לקרוא  כדי  אוויר  מספיק  בכם 
האול ההתפעלות  קריאת  ואת 

טימטיבית "וואו"!
כל מה שאתאר כאן יקטן אל 
מול הנוף. מחיפה והכרמל ועד 
החרמון, מרכסי עבר הירדן ועד 

וש קטן  נראה  התבור  והגולן, 
סי ורמת  יבנאל  רמת  ולוחות 

הבלתי  האופק  אל  פרוסות  רין 
נגמר.

: מצומת גולני נוסו םאיך מגיעי
עים צפונה על כביש 65. לאחר 
מצפה  לעבר  פונים  ק"מ   3.5
פונים  אחד  ק"מ  אחרי  נטופה. 
שמובילה  הנוף  לדרך  שמאלה 

אל המצפה.

המשך מעמוד קודם

אמנון גופרעדי אדר

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

בדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

בכפר ורדים

19:30  14.10.12
למתקדמים יותר         21:00
כפר ורדים מליאת גנים א’

לומדים: מעגלים ושורות
איציק 0525-230-230אסור לפספס את הפעם הראשונה...

Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(
משעה 19:00 עד השעות הקטנות

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

שוקלת להיות אם פונדקאית?
מעוניינת לדעת עוד?

ליווי צמוד ויחס אישי לאורך כל התהליך

לפרטים צרי קשר: 
תמר : 09-9558472

tamar@tamar-r.co.il

תמורה  גבוהה ביותר!!!תמורה  גבוהה ביותר!!!
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ידידיה טדגי
מתקין דודים וגופי חימום!

עבודות בנייה ושיפוצים	•
אינסטלציה - פתרונות לכל בעיות המים והביוב	•
חשמל פיקוד ובקרה	•

ידידיה 050-8219130

בס”ד

פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות )לא בשבת(

חגיגה בלתי נשכחת עם סדנאות, 
הפעלות ואירוח בחאן אבן מחומם

אירוח קבוצות ומשפחות לסדנאות

דרך התנ”ך אל הטבע
מכמנים

מכמנים )חצי שעה מכפר ורדים( 
טל’ 052-2476768, 04-9881337

   דבש מכמנים 
www.michmanim.co.il

לחגוג קרוב לטבע

בר/בת מצווה
עם הפעלת קהל

תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים

דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

מבצעים לסוף הקיץ ולתקופת החגים

לטייל ממש קרוב לבית

איל כץ, ענת יתח
צילומים: אייל כץ

כפר  מעלות-תרשיחא,  אזור 
במרכז  ממש  שוכן  ותפן  ורדים 

הרחו הנקודה  המערבי.  והגליל 
קה ביותר באזור זה מרוחקת חצי 
אבל  נסיעה,  דקות  עד 35  שעה 

וגם מי שחוסך דלק ומחפש נסי
עה קצרה יותר יכול למצוא כמה 
ומסלולי  מזמינים  תיירות  אתרי 

וטיול יפים. הסקירה הבאה מצי
גה כמה מהם, לאורך הכביש בין 

אגם מונפורט לפקיעין.

אגם מונפורט
ואגם מונפורט הוא אגם מלא

 89 כביש  על  הממוקם  כותי 
הוקם  הוא  חוסן.  לצומת  סמוך 
עיריית  של  משותף  כפרויקט 
והמועצה  תרשיחא  מעלות 
פארק  יוסף.  מעלה  האזורית 
האגם משתרע על פני 350 דונם 
ובמרכזו אגם מלאכותי. בימים 
אלה נבנה במקום מרכז מסחרי 
גדול, אולם עדיין ניתן ליהנות 
המקום:  שמציע  מהאטרקציות 
מתקני  קיצית,  שחייה  בריכת 

בסי שייט  לילדים,  ושעשועים 

בקיאקים מד או  פדאלים  ורות 
שאות רחבות ידיים וגם מסלול 

הליכה ריצה לחובבי הז'אנר.
מס המתחם  של  השני  ובצדו 

לבני  מקצועי  קארטינג  לול 
13 ומעלה, עם מסלול פתלתל 

וומאתגר. הקארטינג פתוח בסו
מהשעה  ובחופשות  שבוע  פי 

10:00 עד 18:00.
הח אולם  לקארטינג  ובסמוך 

קרח".  "אחלה  קרח  על  לקה 
האולם הוא חצי אולימפי, הקרח 
אמיתי מאוד, יש לשכור נעליים 
מתאימות, אבל גרביים מומלץ 
להביא מהבית. אם תעדיפו רק 

במחלי ולצפות  ביציע  ולשבת 
כאלה  מגיעים  )לפעמים  קים 
בהם(  לצפות  כדאי  שבהחלט 
קל,  סוודר  בתיק  לשים  מומלץ 

כי קררר שם בפנים.
ההחלו לאולם  בסמוך   : לאוכ
הביס מסעדת  ממוקמת  וקה 

סיון  השף  של  "הדרל'ה"  טרו 
בכל  פתוחה  המסעדה  אמסלם. 

וימות השבוע ומציעה מנות המ
שלבות בשרים איכותיים, דגים 

וטריים וגם מנות צמחוניות וקי
נוחים מושחתים.

לאח ממש  פתח  סיון  ואותו 

רונה את מסעדת השף הכשרה 
"גל" הממוקמת ממש על שפת 

והאגם, ופועל בשלב זה רק בש
עות הערב.

פארק הסלעים
בכיסרא  הסלעים  פארק  אל 
)מכביש  בנסיעה  להגיע  אפשר 

וחוסן פקיעין פונים ימינה למו
שב פקיעין החדשה, לפני שער 

והכניסה למושב פונים שוב ימי
נה ונוסעים בעקבות השילוט(.

מרהיבים,  גיר  סלעי  בפארק 
המשתלבים באופן מושלם בנוף 
כי  סבורים  היסטוריונים  היפה. 
מיו  90 מ יותר  קיים  -הפארק 
ליון שנים, ובמבט ראשון נראה 
כאילו מדובר במעשה ידי אמן. 
ידי  על  פוסל  שהפארק  אלא 
הטבע,   – מכולם  הגדול  האמן 
בעזרת  הסלעים  את  שעיצב 
הרוחות והמים, ויצר מבוך ענקי 

נקי ציוריים,  גושי סלעים  ושל 
קים וצמחיה ים תיכונית סבוכה. 
אפשר  והאביב  החורף  בעונות 
מרהיבה  מפריחה  גם  ליהנות 
ביופיה. מסלול ההליכה בפארק 
להימשך  ויכול  יחסית  קל  הוא 

שעה עד שעתיים.

אפשר  הסלעים  פארק  אל 
בשביל  רגלית  בהליכה  להגיע 
כפר  תפן  מכביש  סנה".  "הר 
לשביל  ימינה  יורדים  ורדים 
בקטע שבית תפן לתחנת הדלק 

ו"דור", מגיעים לחניון קטן וצו
עדים בשביל המסומן. המסלול 
כמעט מישורי, רובו מוצל, והוא 
נחשב לקליל ויפה. כשעה וחצי 
כיוון, ואפשר להתארגן על  כל 
רכב נהגים בקצה במסלול כדי 

לחסוך את ההליכה בחזרה.
הפארק  מול  ממש  אוכל: 

וממוקמת "מסעדת פארק הסל
ועים", המתמחה במאכלים לב

נוניים מיוחדים. 

כוורת הבוסתן
ממוקמת  הבוסתן  כוורת 
פקיעין  חוסן  לכביש  משמאל 
)864(. מוביל אליה שביל עפר 
הפו צומת  אחרי  מטר   100 -כ
חדשה.  פקיעין  למושב  נייה 
שנות  בשלהי  נוסד  המקום 
למבקרים  נפתח  אך  השבעים, 
לפני כשבע שנים ומתפתח כל 
הזמן. הוא משתרע על שטח של 

10 דקות 
מהכפר

נסיעה קצרצרה מכפר  וטיול במרחק  תיירות  אתרי 

ורדים, מעלות והסביבה, בין אגם מונפורט לפקיעין

המשך בעמוד הבא

כוורת הבוסתן
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לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 

הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

מבצעים לפתיחה
 ₪ 110 2 ק”ג סלמון טרי 
₪ 110 2 ק”ג דניס טרי 
₪ 100 4 ק”ג מושט טרי 
₪ 95 1 ק”ג לוקוס לבן 

ומבצעים נוספים

חנות הסטודיו - גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873 ורד 054-7430222 
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00 )רצוי להתקשר אם באים במיוחד(

www.studiomeyer.co.il

עיצובים  מיוחדים
כלים גדולים ומרשימים לסלון l כלי הגשה l יודאיקה

סוג ב’ וקולקציות מיוחדות במחירים מוזלים

    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

לטייל ממש קרוב לבית

אוהלי  שלושה  וכולל  דונם   5
אל  המשקיפים  גדולים  אירוח 
אירוח  משלב  המקום  יפה.  נוף 

חינו ופעילויות  בטבע  וכפרי 
תו למשל,  כך  מגוונות.  וכיות 

ייצור  תהליך  על  ללמוד  כלו 
אמיתית  כוורת  )יש  הדבש 
ועל  שמש  שעוני  על  שקופה(, 
ושל  פקיעין  של  ההיסטוריה 

ובע הילדים,  הדרוזית.  והעדה 
צם גם המבוגרים, יוכלו לרכוב 
על גמלים, להשתתף בסדנאות 
מדונג,  נרות  יצירת  כמו  יצירה 
בילוי  מגבס,  תבניות  צביעת 

ובפינת ליטוף החיות ועוד. במ
סבונים  למכירה  מוצעים  קום 
דבש  חלות  בריאות,  ומרקחות 

ודבש מעולה.
ואפשר גם להזמין פיתות דרו
לת בהתאם  קלות  ומנות  וזיות 

פריט.
הכניסה חופשית ורצוי לתאם 

הגעה 052-2477897. 

פקיעין
כמה  מזמנת  עצמה  פקיעין 

אטרקציות וחוויות אין ספור. 
ממוקם  זיתון"  "אל  הבד  בית 
בלב  לפקיעין  הכניסה  לפני 

מטעים של עצי זית, ומשמש גם 
עאמר  מוחמד  מבקרים.  כמרכז 

 .050-8228100
חומה  מוקף  הכנסת  בית 
בראשו  הכפר,  בלב  וממוקם 
מנורה בעלת שבעה קנים. הוא 
והמפתחות  הזמן,  רוב  סגור 

ונמצאים בידיה של מרגלית זי
פתיחת  את  לתאם  ניתן  נאתי. 
המקום, סיור בו וצפייה בהצגת 

תיאטרון. 04-9979120. 
סבתא ג'מילה כבר הפכה מזמן 
לשם דבר ולאימפריה מסחרית. 
את  רוקחת  היא  נעוריה  מאז 
המופקים  שלה  הפלא"  "סבוני 

שלה  החנות  טבע.  מאימא  רק 
ממוקמת בלב הכפר.

בר  שמעון  )רבי  רשב"י  מערת 
למערה  להגיע  כדי  יוחאי(. 
במרפסת  מתחילים  המפורסמת 
בתי  על  המשקיפה  התצפית 
הכפר וממוקמת בכביש פקיעין 
– ראמה. משם יורדים במדרגות 
ועצי  המערה  פתח  אל  היישר 
אפשר  אותה.  המקיפים  החרוב 
במדרגות  ולרדת  להמשיך  גם 

עד שמגיעים אל כיכר המעיין.
להסו אפשר   . סמטאו תטיול 
עצמאית  העתיקה  בעיר  תובב 
בחום  )נמליץ  מדריך  עם  או 

פקיעין,  יליד  פדול,  פריד  על 
קבע  משירות  פרישתו  שלאחר 
בצה"ל הפך למורה דרך. -050
ארבע  מטיול  וגם   ;)4666125
ההררית  בסביבה  ארבע  על 
דוד  עם  )דברו  פקיעין  שליד 
050- בגליל"  מ"טריפ  מלכה 
של  יופי  לכם  יסדר   ,5559496

טיול ג'יפים(.
מסעדות. כמה מסעדות מסביב 
לכיכר המעיין, מסעדת המערה, 
של  הפיתות  במרכז,  מנקושה 

וראיה, חומוס אל אפנדי, קונדי
טוריה יוסף ועוד אחרים ידאגו 

שלא תישארו רעבים. 

המשך מעמוד קודם

אגם מונפורט מראה אופייני בפארק הסלעים 
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המשך בעמוד הבא

בתרשיחא  היו  ומתמיד  מאז 
דומה  אבל  טובות.  מסעדות 
הגדול  הכפר  על  שעובר  שמה 
האחרונה  בשנה  הזה  והמרכזי 

במונ נתפס  בלתי  כמעט  והוא 
חדשות  מסעדות  גליליים.  חים 
לבקרים,  חדשות  שם  צצות 

ובי הוותיקות,  אל  ומצטרפות 
חד יוצרות מקבץ מסקרן, מגוון 
ולרוב טעים של מסעדות כמעט 
יהודים,  הם  היזמים  סוג.  מכל 
מוסלמים, נוצרים, תושבי ערים 

קהל  גם  וכך  קיבוצים,  ותושבי 
בילוי  מחפש  מגוון,  הסועדים: 
וליהנות  קלה,  שעה  של  טוב 

מאוכל ומהמפגש עם אנשים.
בע אכלתי  המקומות  וברוב 

שליחי  סעדו  באחרים  צמי, 
ועל אחרות שמ כפר"  ו"א-לה 

עתי ממקורות אמינים.  אז הנה 
המסעדות, כשא ואפיון  ומיפוי 

נחנו נכנסים לתרשיחא מכביש 
סיו עושים  מעלות,  מכיוון   89
בוב דרך השוק, חוזרים לרחוב 

כפר  לכיוון  ומטפסים  הראשי 
ורדים. נסיעה טעימה.

1 קסם הבלקן 
מסעדת טרנסילבניה

ותק: שבע שנים
: אוכל מזרח אירוו םמה אוכלי
הבלקן.  מאזור  במיוחד  פאי, 
לדוגמה: קוסטיצה ועוד בשרים 
המעושנים במקום, רגל קרושה, 
קבב,  גולש,  לבנים,  סטייקים 

נקניקיות ופפנאז' לקינוח.
אוכל  מאוהב.  הסועד:  דבר 
כלבבי,  מארח  וטעים,  מיוחד 
כאלה  ואף  מהסביבה  סועדים 
ממרחקים  במיוחד  שמגיעים 

אווירה משוחררת וביתית. 
כביש מעלות תרשיחא, פתוח 
מהבוקר  שבת  עד  שני  בימים 
המאוחרות,  הערב  שעות  עד 

.04-9973958

כיכר השוק 

לכביש 89 ולמעלות

מגרש 
כדורגל

למעונה

השוק בית �פר

שביל הכנ�יות
כיכר העיריה

א“ת תרשיחא כפר ורדי�

רח‘ אלו�

י�
רד

ר ו
כפ

ל

קניו� �יטי-�נטר
בניי� �ראיא

תרשיחא
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27
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1 טרנסילבניה
2 ממתקי אלאמיר

3 פראש-ברי
4 גלידה בוזה
5 שיפונדרה
6 זעתר וזית

7 רומילי
8 מיקי'ס טופ-ויו

9 לחם בר
10 אבו ג'ימי

11 פלאפל יוסף
12 מסעדת אל אמיר

13 השוק בשבת
14 אל חיאט

15 חומוס עאטף
16 כמון

17 מסעדת ברהום
18 גרנדי

19 אלומה
20 סטארס

21 ליאלי תרשיחא

www

22 שווארמה ג'וני
23 איימי

24 פיצה מרגריטה
25 מאפיית תרשיחא

26 מאפיית שאהין
27 סנדביצייה

28 מרקט זול הווארי
29 מרכז המזון

30 מיני מרקט מוסא

ודגים ופירות ים וגלידות וסמבוסק, שיפודים, חומוס, אוכל צרפתי, פיצות נרגילות ומה 
לא. תרשיחא הופכת למעצמת אוכל ולא עוצרת לרגע. סקירה ומיפוי מסעדות ובתי אוכל

כפר עם בשרכפר עם בשר
אייל כץ

גלידה בוזה
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המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

2 כתום ומתוק
ממתקי אלאמיר
ותק: הרבה שנים

מה אוכלים: בקלאוות, כנאפה, 
במ מיוצר  הכל  שמנת,  ועוגות 

קום.
והבקו הכנאפות   : הסוע דדבר 
טריות,  מצוינות.  פשוט  לאוות 

ברכי גם  נדיבות  ואיכותיות, 
)פיסטוקים,  יותר  היקרים  בים 
לטיפוח  ומעולות  למשל(, 

הכרס.
כיכר  ליד  סנטר  סיטי  קניון 
עד  שני  בימים  פתוח  השוק, 
 ,04-9974637  ,9-21 שבת 

.052-7076267

3 יוגורט איטלקי
פראש-ברי

ותק: כמה חודשים.
איטלקי  יוגורט  אוכלים:  מה 
עוגות,  פרוזן-יוגורט,  משובח, 

ומאפים, גלידות של אנדרי המ
מטוגנת,  גלידה  מיפו,  פורסם 

ופל בלגי, קרפ, קפה ועוד. 

: טרם אכלתי ברציו דדבר הסוע
נות, אבל קיבלתי כמה טעימות 

ומגו'רג', בעל המקום. טעים ומ
בטיח, ממליץ בלב קל.

פתוח  סיטי-סנטר,  קניון 
מ-10  שבת  עד  שני  בימים 
הקטנות, השעות   עד 

.052-7214288

4 הסניף הראשון
גלידה בוזה

ותק: כמה חודשים.
גלידה,  בעיקר  אוכלים:  מה 
אבל איזו! יש גם קפה טוב, ופל 

ובלגי מילקשייק ועוד, אבל הג
לידה זה העיקר.

מקום  של  יופי  הסועד:  דבר 
להתרענן בו, טעמים משובחים 
ומקום  מיוחדים,  וכמה  באמת, 
שכיף לשבת בו בפנים או בחוץ 
בשלט  הקטנה.  המרפסת  על 
פתיחתה  על  שבישר  הפרומו 
נכתב  המסעדה,  של  הקריבה 
ואני  בארץ",  הראשון  "הסניף 

בהחלט בעד.
רחוב ראשי, ליד כיכר השוק, 
שבת  עד  שני  בימים  פתוח 

ובימי  חצות,  עד  בבוקר  מ-10 
ראשון מ-17, 054-2874156.

5 זריז על האש
שיפונדרה

ותק: כמה חודשים.
מה אוכלים: שיפודים על האש, 
כבש,  פרגיות,  וסלטים.  צ'יפס 

קבב המבורגר ועוד. 
הספיקותי,  טרם  הסועד:  דבר 
למי  נחמד  כפתרון  נראה  אבל 

ובמ טוב, מהר  ושרוצה לאכול 
ואגב, המקום פתוח  סביר.  חיר 
הבוקר,  לשעות  עד  הלילה  כל 
עגל  איזה  לכם  בא  שאם  ככה 

מו בלילה, אתם  וטוב בשתיים 
זמנים. 

רחוב ראשי, ליד כיכר השוק, 
פתוח מ-10 עד לשעות הבוקר.

6 ישר מהטאבון
זעתר וזית

ותק: כמה שנים.
מהטאבון  מאפים  אוכלים:  מה 
פיצה,  המצטיינים:  וחומוס. 
בדברים  ממולאים  סמבוסקים 

לבנה,  שווארמה,  כמו  טובים 
תרד ועוד, לחם בעג'ין ופיתות. 
אפשר לשבת במקום או לקחת.

יופי  וטעים,  טרי  הסועד:  דבר 
ביניים,  לארוחת  פתרון  של 

ויופי של פתרון לילדים.
בניין סראיא, ליד כיכר השוק, 

בי פתוח  בחניון.  קרקע  וקומת 
בשעות  שבת   עד  שני  מים 

.077-4661495 ,22:00-7:00

7 בורא פרי הים
רומילי

ותק: כמה חודשים
דגים,  ים,  פירות  אוכלים:  מה 
המקום  ועוד.  פסטות  בשרים, 
וקפה,  בר  כמסעדה,  משמש 

והתפריט מגוון מאוד.
סגנון  טוב,  אוכל  הסועד:  דבר 
איליה,  השף  של  אישי  מאוד 

פי ממנת  מאוד  והתלהבתי 
שם  שאכלתי  הזוגית  הים  רות 
ששילב  רומילי",  ו"מסלט 
בצורה מפתיעה ומרעננת המון 
שרימפסים,  כולל  מרכיבים, 
פלחי לימון, עליי ביבי, שקדים, 
ועוד, שחוברו  רצועות תפוחים 

ברוטב מצוין. 
בניין סראיא ליד כיכר השוק, 
בימים שני  קומת קרקע. פתוח 
בבוקר   -10:00 מ  שבת  עד 
052- הקטנות,  השעות  עד 

.5993059

8 דג על הגג
מיקי'ס טופ-ויו

ותק: כמה חודשים
על  פאב  מסעדה  אוכלים:  מה 
בירה  נוף,  של  יופי  עם  הגג, 
אך  מצומצם  במבחר  מהחבית 
מנות  הכולל  ותפריט  איכותי, 

של דגים, פירות ים ובשרים.
בירות  תענוג.  הסועד:  דבר 
כהות  ואדלוויז  )קוכל  טובות 
נהדרות.  דג  ומנות  ובהירות( 

פע כמה  כבר  לבקר  והספקתי 
מים, דגמתי סלמון מעושן, מנת 
ומרק  שרימפס  מנת  מליטות, 
נהניתי מיופי של  ותמיד  דגים, 

מנות.
גג,  קומת  סראיא,  בניין 
שבת  עד  שני  בימים  פתוח 
הקטנות, השעות  עד   מ-19:00 

.0545-202332

9 מוציאים לחם
לחם בר

ותק: כמה חודשים.
מה אוכלים: בעיקר לחם. יש גם 
ועוד  יינות  איכותיות,  גבינות 

מוצרי מעדנייה.
: לחם שאור איכוו דדבר הסוע

תי, מקמח מלא, שנאפה במקום 
מגוון  יש  מצוין.  פשוט  והוא 
אגוזים,  קימל,  שיפון,  טעמים: 

בצל, כוסמין ועוד.
בימים  פתוח  סראיא,  בניין 
רביעי, חמישי ושישי עד 15:00, 

גידי 054-7633346.

10 בירה ובקלאווה
אבו ג'ימי

ותק: המון שנים
מה אוכלים: קונדיטוריה למיני 

הער המסורת  כמיטב  ומתיקה 
בית: בקלאוות, כנאפות ועוגות 
טוויסטים:  כמה  יש  אבל  קרם. 
לשתות  שאפשר  בר  במקום 
ויש  מחבית,  טובה  בירה  עליו 

מימין למעלה נגד כיוון השעון: חומוס פול אל חיאט, המעשנה בטרנסילבניה, זעתר וזית, חומוס עאטף, שיפונדרה,                בישולים באל אמיר, סלט רומילי, קונדיטוריה אל עמיר
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המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

כניסה
חופשית°

חלוציםחלוציםחלוצים מקס מקסמקסמקסרירירירי Øרירירירירירירירירירי
פותחים עולם של הזדמנויות בפניך

≠ פעילות נדל“ן רחבה בנהריה¨ עכו וגליל המערבי
≠ µ∏± נכסים יד שנייה למכירה בבלעדיות

≠ ≥± פרוייקטים חדשים
≠ מגרשים ומשקים בהתישבות כפרית

≠ מחלקה עסקיתØמסחרית
≠ שכירויות

≠ הרצאות אורח של בנק לאומי 
EMI¨ ייעוץ פיננסי¨ עו“ד  למשכנתאות 

וצוות יועצי רימקס
≠ הפעלות ויצירה לילדים

™ללא
עמלת תיווך

לקונה °

∞¥≠π∞∞±µ¥±Ø≤  ¨¥∂ סניף נהריה∫ הרצל 
∞¥≠π∞±ππ∞¥Øµ ¨±∞ סניף עכו∫ נחליאלי

∞¥≠∂∏±∑∑∑± נכסים בגליל מערבי∫  מושב חוסן כביש ראשי¨ 

ליריד דירות
! ענק

רימקס חלוצים חברת התיווך הגדול בישראל

בחוה“מ סוכות 3-4/10/12
10:00-20:00 פתוח רצוף

עם הצלחה לא מתווכחים°
ריØמקס הינה רשת תיווך בינלאומית בעלת וותק של עשרות שנים ועוצמה 

של מותג≠על בתחום הנדל¢ן ≠ כי אף אחד לא מוכר יותר נדל¢ן מריØמקס

ה
די

מ
ט 

ב
מ

רימקס חלוצים מזמין אתכם

בהשגחת  כשרות  בקלאוות 
הבד"צ ורבנות מקומית. 

וטעים.  מתוק  הסועד:  דבר 
ומקום טוב להפסקה קטנה במה

לך הבילוי בשוק של שבת.
בימים  פתוח  השוק,  רחוב 
,8-21 בשעות  שבת  עד   שני 

.04-9974552

11 מנה, מנה
פלאפל יוסף

ותק: כמה שנים
פלאפל,  בעיקר  אוכלים:  מה 
על  בשרים  כמה  גם  יש  אבל 

האש - פרגיות, קבב וכאלה.
טעים,  פלאפל  הסועד:  דבר 
משתי  אחת  פעם,  של  בטעם 

פלאפליות הבית שלי.
שני  ימים  פתוח  השוק,  רחוב 
עד שבת 9-18, 050-4778129.

12 חדר האוכל
מסעדת אל אמיר

ותק: המון שנים
האש,  על  בשרים  אוכלים:  מה 
סלטים, חומוס משובח, תבשילים 
גפן  עלי  יש  בשישי  וממולאים. 
ממולאים וקישואים ממולאים - 

ואפשר גם לקנות הבייתה.

ומו טוב  יעיל,   : הסוע דדבר 
הברקות.  כמה  עם  שביע, 
הממולאים פגז, והחומוס כמעט 

ור בכפר  חומוסייה.  של  וכמו 
יוצאי  מתושביה  שרבים  דים, 
בחיבה  אותה  מכנים  קיבוצים, 
ורדים",  כפר  של  האוכל  "חדר 
לפגוש  אפשר  תמיד  כי  בעיקר 

שם פנים מוכרות.
שני  פתוח  השוק,  רחוב 
הערב, עד  מהבוקר  שבת   עד 

.04-9979059

13 תאנים וזיתים
השוק בשבת

שוק תרשיחא פועל בימי שבת 
בלבד, משש בבוקר עד 15:00. 
סידקית  מוצרי  ביגוד,  מלבד 
טקסטיל וכאלה, יש בשוק כמה  
דוכני אוכל מעניינים. בין דוכני 
הירקות והפירות אפשר למצוא 
באמת,  מובחרים  דוכנים  כמה 
ובעונה גם כמה מוצרים שקשה 

מל אחרים:  במקומות  ולמצוא 
פפון בלדי, פקוס, צמחי תבלין 
ז'רז'יר  עולש,  )זעתר,  ומאכל 
וכדומה(, דוכני זיתים ושמן זית 

איב את  וגם  פיצוחים  וטובים, 
ורהים שבקיץ מוכר סברס ותא

בעצמו,  קוטף  שהוא  בלדי  נים 
ללקק את השפתיים.

 
14 חומוס ועוד

חומוס פול אל חיאט
ותק: כמה שנים טובות.

צוו בכל  חומוס   : אוכלי םמה 
נטו,  הידועות:  ההגשה  רות 
גרגרים, עם פול, מחלוטה,  עם 
ירקות,  סלט  גם  יש  משאושה. 
שכמוהו  בטחינה  בלדי  חציל 
האש  על  בשרים  טעמתם,  לא 

וצ'יפס.
דבר הסועד: אחלה חומוס, בכל 
לא  וטעים  טרי  ההגשה.  צורות 
פחות מהחומוסיות המיוחצנות. 

והחציל בטחינה? אלוהי.
שני  פתוח  ליד השוק,  בחניון 
אחה"צ,  עד  מהבוקר  שבת  עד 

 .054-48035567

15 רק חומוס 
חומוס עאטף

ותק: הרבה שנים.
בצוו חומוס  רק   : אוכלי םמה 
צ'יפס,  תוספות:  עם  רותיו 
משאושה, מחלוטה, פול, ירקות 
טריים, ויש גם חומוס עם בשר. 
מעולה,  חומוס  הסועד:  דבר 
ראוי לכל סופרלטיב שתמציאו. 
הנוכחי,  הבית  בעל  מאהר, 
עם  משפחתית  מסורת  ממשיך 

המון אהבה וטעם.
רחוב נרקיס מעל השוק, פתוח 
עד  מ-8  שבת  עד  שני  בימים 

.04-9971713 ,16

16 הפאב 
כמון

ותק: כמה שנים.
שותים,  בעיקר  אוכלים:  מה 
)מרפיס,  מחבית  טובות  בירות 
למשל(, וגם תפריט אוכל נחמד, 
כולל מנות בשריות פיצה ועוד.

אווירה,  של  יופי  הסועד:  דבר 
מו הבר,  על  או  שולחן  ועל 

לחובבי  במיוחד  נפלאה  סיקה 
פינק פלויד, קלפטון ועד כהנה 
והפיצה  דיסטורשנים.  וכהנה 
מיוחדת, דקיקה ומופלאה. אגב, 

ולבעל הבית קוראים סמים, ותו
דו שזה כבר נשמע מבטיח.

הספר,  בית  מעל  ראשי  רחוב 
שבת  עד  שני  בימים  פתוח 
הקטנות, השעות  עד   מ-19 

.04-9976537

17 טעים ומשפחתי
מסעדת ברהום

ותק: שלוש שנים
האש,  על  בשר  אוכלים:  מה 
תבשילים  צ'יפס,  סלטים, 

מיוחדים ועוד.
נהדרת,  מסעדה  הסועד:  דבר 
והטוב  המוכר  על  שהולכת 
בתוספת כמה דברים שאין בכל 
אני  למשל,  בתבשילים,  מקום. 
העשיר,  במנסף  מאוהב  פשוט 
אפשר  המתאימות  ובעונות 
ג'רג'יר  עולש,  מסלט  ליהנות 
הוגנים  מאוד  מחירים  ועוד. 
וחיוכו הצנוע של יוסף מתנוסס 
ומלו שלו,  הס"מ   200  ממרום
קרדיט  במתן  הארוחה  את  ווה 
והסבתות  הדודות  לכל  מתאים 
התבשילים  על  שאחראיות 

השונים.
העי כיכר  ליד  ראשי,  וכביש 

ביו פתוח   .04-9576752  ריה,
מים שני עד שבת כולל.

18 פאב גורמה
גרנדי

ותק: כמה שנים
מנות  אחד  מצד  אוכלים:  מה 
קורדון  סטייקים,  של  בשריות 
אחד  ומצד  ועוד,  בון  טי  בלו, 
המקום מתפקד כפאב לכל דבר 
ומעוד  הלילה,  בשעות  בעיקר 

צד הוא גם בית קפה.
בעוונוו מצטער.   : הסוע דדבר 

תיי לא הספקתי, מתכוון לתקן 
טובים  חברים  אבל  במהרה. 

שם,  ומגניב  שטעים  נשבעים 
והמחירים הוגנים ביותר.

ורחוב מותנבי ליד כיכר העי
רייה, פתוח שני עד שבת מלפני 
הקטנות,  השעות  עד  הצהריים 

.04-9570793

19 גורמה חלוצי
אלומה ביסטרו צרפתי

ותק: 13 שנה.
: מנות גורמה, מהו םמה אוכלי
שימוש  תוך  הצרפתי,  מטבח 
מהגליל  שמגיעים  בחומרים 

וותפריט שמשתנה בהתאם לעו
נה.

אולי  קלאסה,  הסועד:  דבר 
מהמסעדות  שבכתר,  היהלום 
המסעדות  סצינת  את  שהחלו 
האיכותיות בגליל. מנות גורמה 
בעיצוב נהדר ויופי של טעמים. 
במנת  פתחתי  האחרון  בביקורי 
בצ'ילי  צרובים  שרימפסים 
של  מצע  על  שהוגשו  ואורגנו, 
בליווי  ופיסטוק  חצילים  ממרח 
פלפל שושקה. העיקרית הייתה 

ציזי עם  שמוגש  לוקוס  ופילה 
בעדינות  ומתובל  לימונים  קי 
שנסקו  מנות  שתיהן  בקצח, 
לגבהים של טעם. גם המחירים 

מימין למעלה נגד כיוון השעון: פלאפל יוסף, המנסף בברהום, אלומה ביסטרו צרפתי, סטארס, מיקי'ס טופ-ויו, כמון, לחם בר,           ליאלי תרשיחא
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המשך מעמוד קודם

חדש בכפר ורדים

 צעצועים w דברי יצירה w משחקי 
 w מתנות לגבר w מתנות לנוער w קופסא

 w מכשירי כתיבה w מוצרים למטבח 
ראשי דיו w מתנות לעיצוב הבית

פתוח רצוף: 
בימים א-ה 09:00-19:30 

וביום ו 09:00-14:30

טל: 04-9572888
חדש בכפר ורדים

 מנחה: סילביה איצקוביץ
מעצבת ומורה לאמנות בעלת נסיון רב בהנחיית חוגים 

ילדים מכיתה א’ - שיעורי ציור ואמנות באוירה נעימה ויצירתית
 החלוקה לקבוצות נערכת עפ"י גיל ובקבוצות קטנות. 

 אז מה נעשה בחוג?
ניצור, נמציא ונדמיין, נלמד לשלב בין צבעים לצורות, נכיר אמנים, נפליג בדמיון אל 

מקומות מרוחקים, נפגוש בעלי חיים ודמויות משונות, נבקר בארצות רחוקות וכל זה 

באמצעות צבע, נייר, קרטון, בד ועוד

נוער - ציור ורישום, מתאים גם למי שרוצה ליצור תיק עבודות. 
מבוגרים - בשיטה המאפשרת לכל אדם ללמוד לצייר.

ציור ואמנות
חוגים לילדים נוער ומבוגרים

sgizkovich@gmail.com  052-8710862 ,לפרטים: סילביה איצקוביץ

שמקבלים,  למה  ביחס  הוגנים 
העס על  הולכים  אם  ובמיוחד 

קיות שלהם )מוגשות גם בשישי 
ושבת בשעות הצהריים(.

תרשיחא  )כביש   16 האלון 
שני  בימים  פתוח  ורדים(,  כפר 

עד שבת, 04-9574477.

20 סטארס
ותק: שלוש שנים

ארוחות  בבוקר  אוכלים:  מה 
כל  חביתות,  בסיס  על  בוקר 
היום סנדביצ'ים, פיצות ובשרים 

ועל האש, ובלילה פאב על המ
רפסת עןם מוסיקה ואלכוהול. 

: טרם דגמתי ברציו דדבר הסוע
נות. חבר שעובד בסביבה מספר 
כי הוא נהנה לאכול שם צהריים, 
ומדובר בחבר שבוחר די בקפידה 

את מה שנכנס לו לפה. 
כפר  תרשיחא  תעשייה  אזור 
שבת  עד  שני  פתוח  ורדים, 
הקטנות, השעות  עד   מהבוקר 

.9572866 -04

21 הבה נרגילה
ליאלי תרשיחא
ותק: כמה שנים.

מעשו בעיקר   : אוכלי םמה 
כולל  התפריט  נרגילות.   - נים 
בירות  נקניקיות,  סנדביצ'ים, 
המקום  אבל  קלה,  ושתייה 
נחשב למגניב ביותר. יש שולחן 
ביליארד, מוסיקה, ישיבה בחוץ 
נרגילות  ואינספור  בפנים,  או 

ומקצועיות וטבק בטעמים. המ
חירים לעישון נעים בין 15-20 
וצעירי  בטבק,  תלוי  שקלים, 
כפר ורדים כולל הצעיר הפרטי 
שם  מבלים  שלו  והחבר'ה  שלי 

הרבה ובכיף. 
המילה  על  סומך  הסועד:  דבר 
שחצה  מאז  במיוחד  הילד,  של 
את המטר שמונים. ואגב, אנשי 
סמך,  למקום  קוראים  הסביבה 
על שמו של בעל הבית החייכן.

כפר  תרשיחא  תעשייה  אזור 
ורדים, פתוח מ-12 בצהרים עד 

חצות, 052-7026776.

ושווארמה ג'וני )סניף של הש
בקניון  יסיף(  בכפר  ווארמיה 
 - "איימי"   ;)22( סנטר  סיטי 

ושווארמה טובה, שניצלים בפי
תה וגם פיצוצייה בבניין סראיא 
פיצה  לה  בסמוך  ממש   ;)23(
מאפיות:  שתי   ;)24( מרגריטה 
מאפיית תרשיחא )25( ומאפיית 
טובה  סנדבצ'ייה   ;)26( שאהין 

מרכולים:  שני   ;)27( כמון  מול 
הווארי )28( על הכביש הראשי 
מעל קניון סיטי-סנטר, והמרכז 
29( באזור התעו )הגדול למזון 

ורדים;  כפר  בואך  הקטן  שייה 
במ המצטיין  קטן  וומינימרקט 

חריפה,  שתייה  של  גדול  בחר 
מסו ליד   )30 מוסא  )מנימרקט 

עדת אלומה.

היסטוריה של 900 שנה
ה-12  במאות  הצלבנים  מימי  כבר  מתועד  תרשיחא  היישוב 
וה-13, ולכל אורך ההיסטוריה היה כפר מרכזי וחשוב. חלקים 
מההיסטוריה שלו השתמרו, ובהחלט ניתן להסתובב בסמטאות 
לבד או בליווי מדריך וליהנות ממשק כנפי. במלחמת השחרור 
ידעה תרשיחא קרבות קשים, הפצצה מפורסמת מהאוויר והרבה 

טרגדיות. 
ומבחינה מוניציפלית תרשיחא היא חלק מהעיר המעורבת מע
ולות תרשיחא. היא גובלת במושב מעונה ובכפר ורדים ואוכלו

ומיעוט  שווה  כמעט  במספר  ומוסלמים  נוצרים  כוללת  סייתה 
דרוזי. 

עוד בתרשיחא

פראש-ברי                גרנדי

שפע של טבע, חום ואווירה ביתית
עגלולים 

תינוקות
ל

מטיילים

 כל יום
תזונה 

איכותית

שעות פעילות: ימים א'-ה' מ-7:15 עד 17:00, יום ו' מ-7:15 עד 12:30 
כפר ורדים, טלפון: 0522-984183  0528-594585  077-7574970 

 ganitay.co.il  לקריאה על השיטה באתר הבית   

חוגים 
והעשרה
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