
סופ"ש  
מטוס אמיתי. 
הנוף ממצפה 

מנחם

אמירים

טעם גן עדן
באמירים יש הכל: חמש מסעדות (!), צימרים מפנקים, ספא, נוף עוצר נשימה 

וגם נטלי פורטמן בחרה לנפוש שם. מה, לא תסעו?
ני מזל פותחים עין תורנית בחיוך גדול מול גלוית 

נוף מרהיבה ביופייה ומחייכים למשמע ציוץ 
הציפורים שמקדמות אותם בבוקר טוב. אלה הם 

תושבי אמירים שמתגוררים באחד מהיישובים הכי פסטורליים 
בארץ, שמכל פינה שלו הנוף והטבע פורצים פנימה בלי 

גבולות. המושב הוקם ב־1958 על ידי גרעין מתיישבים שפתחו 
שעריהם למגורים רק למי שהצהירו שהם טבעונים וצמחונים. 

בראשית שנות ה־60 הם עלו על מפת התיירות ככפר הנופש 
הראשון בארץ שהקים צימרים לאירוח סגפני משהו, מאחר 
שהכניסה לסיגריות ולבשר היתה אסורה. עברו השנים ועל 

מדרון ההר בנו צימרים לתפארת והמילה סגפנות נשארה 
מחוץ לשער היישוב בעיקר הודות לבנות הדור השני והשלישי 
הנמרצות שהחדירו בו אנרגיות חדשות של שיתוף וחיי קהילה 

אמנותיים, תרבותיים ותיירותיים. לאחרונה עלתה אמירים 
גם על מפת הפפראצי והפכה לאובייקט מסוקר של צלמי 
התקשורת שעקבו אחרי גברת "ברבור שחור" שהתארחה 

באחד מהצימרים המיוחדים בישוב שהיה לי הכבוד והעונג 
להלך בו יום אחרי שנטשה והשאירה אחריה שובל של 

אבק כוכבים.

אם הגעתם לאמירים 
ליומיים־שלושה, אתם יכולים 

להחנות את הרכב בפתח הצימר ולדגום את כל הטבע הסובב 

אותו בהליכה מרחיבת נפש וריאות. האוויר צלול, הנוף עוצר 
נשימה וההליכה בין שביליו תפתח לכם את כל הצ'קרות. חברי 

המושב פרצו בו שלושה שבילי יער לטיולים קלילים - מעלה 
קרני, עוקף אמירים והשביל הנסתר שבסופו מערה טבעית שבה 

נהגו בעבר לגדל עיזים. מהמערה נפרש כל הנוף מאכברה 
ועד רמת הגולן. בסופשבוע ובחגים (מפסח ואלך) מתקיימים 

בקצה המסלולים מנחות מוזיקליות, מגוון סדנאות ומופעי 
תיאטרון שמפתיעים את המטיילים בדרך. יעד טיול נוסף הוא 

גן הפסלים העובר בתוך החורש בין אוסף פסלים שנתרמו 
להם לפני 15 שנה על ידי מוזיאון ישראל. הפסלים נטועים בין 

העצים בטבעיות כאילו צמחו בתוכו. 
לאמירים שני מצפורי נוף, שגם אם אתם לא מתארחים במושב 

שווה שתגיעו במיוחד להתבשם ולהתמכר למראות. מצפה 
כנרת משקיף ממורדות הר מצפה הימים על הר כמון משמאל, 
הר כפיר שנושק להר מירון ומצודת שפר העתיקה שמציצה 

מבין העצים. מדרום מרחיקים עד לפסגה המתעגלת של 
התבור ומצוק הארבל שגולש לכנרת. מצפון הרי רמת הגולן 
ומתחת משתרעים הקיבוצים פרוד ומורן, חוות עין כמונים 

ומאגר פרוד המנצנץ מקרני השמש. סביב מרפסת הנוף נבנה 
אמפיתיאטרון קטן למופעי מוזיקה על רקע השקיעה שצובעת 
את ההרים והכנרת בצבעים קסומים. המצפה השני נקרא ע"ש 
הטייס מנחם קשטן שנפל במלחמת יום כיפור. במצפה הוקמה 

אנדרטה מרגשת עם מטוס קרב אמיתי שחרטומו מזדקר אל 

ב

על ובחזיתו ספסלים לשקוע בהם לנצח מול הפנורמה.
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פונים לכביש 866 המטפס למושב

במקום הקטן הזה יש 
חמש מסעדות ובתי קפה 

שפתוחים מבוקר עד ליל, כך שאין צורך לצאת מהמושב אלא 
אם חשקה נפשכם לנעוץ שיניים בנתח בשר עסיסי. דגמנו 
את קפסיטו - קפה־מסעדה השייך למוריה שמבשלת אוכל 

צמחוני נהדר. ישבנו במרפסת בצמוד למסלעה הטבעית ולאח 
המבוערת שחיממה את גוף בעוד מרקי העדשים, הפטריות, 

הבצל והבטטה חיממו את הבטן. עוד בתפריט: סלטים (נסו את 
החמוציות ואת הירוק הקצוץ עם המון עלי פטרוזילה ונענע), 
פטריות ממולאות, פסטות וקישים מקמח מלא. לצד האוכל 
מגישים שייקים פירותיים, מיצים סחוטים, חליטות תה ויין 

בשביל המצב רוח. מוריה מכינה גם סלי פיקניק והערך המוסף 
שלה היא תחנת המידע שבה תוכלו לקבל פרטים והנחיות על 

מסלולי טיול, פעילויות ואטרקציות בילוי באזור וכן חוברת עם 
10 מסלולי טיולים מובנים. קפסיטו, 077-7531113, 050-9531113 

מהשביל המוביל לבית 77 עולים ניחוחות של מאפים טריים. 
הקונספט הוא מאפייה, קפה, גלריה ובית טבע של ג'וי ואריאל, 
אם ובנה, שמתמחים במאפים מקמח מלא - פוקצ'ות נפלאות 

עמוסות בגבינות, פלפלים וחצילים ופיתות חומות קטנות 
וטעימות. יש גם עוגות, עוגיות, לחמים ומעדנים. אפשר לשבת 

בפנים, מתחת לפיות המשתלשלות מהתקרה, או בגינה מול 
הנוף כמובן. במקום מגישים ארוחות בוקר, ארוחות קלות וקפה 

ומאפה באווירה נעימה. על המדפים מוצגות למכירה עבודות 

שיוצרים בני המשפחה, בהן בובות בד מתוקות בסגנון וולדורף 
וצעצועים, כלי בית ורהיטים מעץ בגימור טבעי. בית 77 (פתוח 

בחמישי־שבת), 052-5813626, 04-6980984

רישיקש מביא לכאן את ניחוחות הודו הודות לסונו שפגש 
בשירית ועשה עלייה לארץ בעקבות האהבה. השניים הקימו 

בחצר ביתם מסעדה ביתית שמגישה אוכל הודי אותנטי 
ועל הבישולים אחראי סונו, שלמד לבשל מאמו את האוכל 

המסורתי באמצעות הנחיות שנתנה לו בטלפון. השניים 
מגישים לפי כל כללי הטקס מנות מהמטבח הצפון הודי 

הצמחוני כולל פפד, פקורה, ביריאני, תבשילי עדשים, אלו־גובי, 
פלק פניר, מלאי קופתה ומשקה לאסי שעשוי מיוגורט סמיך. 

את התפאורה ההודית משלימה החנות הקטנה בה נמכרים 
צעיפים, בגדים, מצעים, מפות וחפצי נוי מהודו. מסעדת 

רישיקש, 052-5784114 

מבין 180 הצימרים שבמושב 
בחרה הגב' נטלי פורטמן להתארח 
בסודי סודות בהסעודה האחרונה - הסוויטות היפהפיות של בלה 
שולדבראנד שנקראות על שום המסעדה המיתולוגית ששכנה 

שם בעבר. שבע הסוויטות יוצרות סוג של מלון בוטיק שבנוי 
מאבן, מוקף בחורש טבעי וגן יפה ומטופח. אצל בלה אלוהים 
נמצא בפרטים הקטנים ואין פרט שלא חשבה או דילגה עליו 

בעיצוב בסגנון האירופי הקלאסי, החל בתקרות העץ הגבוהות, 
הפרקט המשובח, הריהוט הכפרי, הטקסטיל של לורה אשלי, 

מיטות הקינגסייז, המגבות והחלוקים העבים במיוחד, המטבח 
המאובזר, הקמין המבוער ועד לסידורי הפרחים והנשנושים 

הקטנים. את הקירות מפארים ציורי היפים של בלה, ומול 
החלונות הגדולים הציבו את הג'קוזי הבלתי נמנע. לחלק 

מהצימרים צמודה מרפסת עץ להתרווח בה על ערסלי הישיבה 
מול הנוף ובחצר בריכת שחייה הנחבאת בין עצי החורש ומעל 
haseudah-haacharonah. ,04-6989788 ,הוואדי. הסעודה האחרונה

com. 800־1,300 שקל ללילה לזוג

לגיתית יש מנוע טורבו. היא מתרוצצת ודואגת שלאורחים 
שלה יהיה הכי טוב, נוח ומפנק שאפשר, ואין זה פלא שקראה 

למקום שלה נוף 10. מעבר לבקתות העץ שהקימה על צלע ההר, 
בקו הראשון לנוף האינסוף, פתחה ספא עם חדר טיפולים זוגי 

שגולת הכותרת שלו היא בריכת הזרמים הגדולה אותה מיקמה 
במרפסת הפתוחה מול הכנרת. ה־חוויה לשכשך במים בשעת 

השקיעה ואז לקבל את הירח העולה לאור נרות. עוד בפינוקים: 
ג'קוזי בכל בקתה, מכונת קפה, מערכת קולנוע, אינטרנט 

 nof10.com ,052-2361011 ,10 אלחוטי, יין ומלא כיבודים. נוף

ספא חלום של ליהי ושמוליק עטיה, שני מטפלים מקצועיים 
במיוחד, ממוקם בקצה המושב ודבר לא מפריד בינו לבין 

הנוף. במקום שני חדר טיפולים זוגי, ג'קוזי גדול, סאונה יבשה, 
חמאם טורקי, לובי עם אקווריום ומרפסת ענקית להתרווח 

בין לבין. תוכלו לבחור בין עיסוי שוודי למשולב, אבנים חמות, 
שיאצו או איורוודה וליהי מתמחה גם בטיפולים קוסמטיים 

של ג'רנטיק. הלהיט הוא טיפול חלום – קרצוף אותנטי בחמאם 
הטורקי המשולב בעיסוי. להשלמת הבילוי הם מציעים גם 

ארוחת גורמה צמחונית ועל הבישול המופתי אחראי שמוליק 
שמשלב מנות בהשראת האוכל הטברייני של אמו. ספא חלום, 

spa-halom.co.il ,050-4662642 ,04-6987346

איפה מטיילים?

איפה אוכלים?

איפה לנים?

על 
הדרך

ביטחון, תרבות וטבע
סופ"ש אקטואלי בנושא 

צבא וביטחון בגליל 
בהשתתפות כרמלה 

מנשה, ח"כ ישראל חסון, 
רובי המרשלג קובי פינקלר 

ואחרים. בנוסף יתקיים 
סיור בעקבות נקודות 

אסטרטגיות בגבול הצפון, 
סיור בן הפסלים שבקיבוץ 
וטיול לעמק הנהר הנעלם. 
19.1.־21. הגושרים מלון בטבע, 
קיבוץ הגושרים. 04-6816001. 

775-845 שקל ללילה לזוג

אהבות אסורות
סיור בתל אביב בעקבות 

האהבות של ביאליק 
וטשרניחובסקי, ענקי שירה 

שחוו תסכול והחמצה 
בחייהם הפרטיים, וחזרה 
אל שירים שכתבו דרכם 

נפתח צוהר לסערות 
הרגשיות שחוו. 21.1. החברה 

להגנת הטבע. 03-6388688. 
בהרשמה בתשלום

תרבות ומוזיקה 
סופ"ש תרבותי שבו 

יתארחו הסופרת דורית 
רביניאן שתערוך סדנת 

כתיבה יצירתית ולאחריה 
תתקיים הופעה של הזמר 
אסף אמדורסקי. 26.1־28, 
מלון רויאל רימונים, ים המלח. 

03-6754591. 1,250 שקל 
לאדם לשני לילות בחצי פנסיון

הסבנטיז 
סופשבוע הצדעה לשירים 

ולמבצעים הגדולים של 
שנות ה־70 ובו יתארחו דני 
רובס, להקת ווטרלו ורבקה 

זוהר. בנוסף תתקיים 
הרצאה עם דוד ויצטום 

בנושא מחאת הסטודנטים 
באותם שנים וכן טיול לנחל 

עמוד ולמצודת ראשית 
ההתיישבות בחוקוק. 26.1־

28, מלון פסטורל כפר בלום. 
04-6836611. 1,750 שקל 

לאדם ל־2 לילות בפנסיון מלא 

מוזיקה 
וטבע. 
מצפה 
כנרת

צמחו ביער. 
גן הפסלים 
באמירים ו ל ל פ ה א ל א י ר טיולים א
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