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הגליל המערבי 
בארץ ובחו"ל

כליל - בדרך אל הלא מחובר...
כמסע אל זמן שעצר מלכת, או שעון שהאט מחוגיו, כך יהיה 
הטיול ביישוב האקולוגי כליל. וכאילו מתוך המילים "מששו 
את הרוח, היטב געו בעץ...." בשירתו של נתן זך, עולים ובאים 
מצדי הדרך בתים, אוהלים, סוכות, גפנים, זיתים, אנשים וכל 
שמתבקש באותו רגע ממש, זה לעצור לרגע, למשש את הרוח, 

לגעת בעץ...

סמדר, המארחת הנאיבית האחרונה

בבית העץ הישן שפעם היה ביתה 
של משפחת ירדני, נושק עץ התאנה 
לעץ האגוז ושניהם מלטפים בענפיהם 
את גג המרפסת. נוף הוואדי נשקף 
למרחוק וקול ציוץ הציפורים הבא 
מהחצר, הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה.
את מקום הישיבה נצטרך לבחור בין 
המרפסת הפונה מערבה, או בחוץ, מתחת לגפן המשתרגת 
 מעל. בימי סתיו וחורף חומו של הבית יקח אתכם ישר 
וזה גם הדבר הנכון  אל האגף הקרוב למטבח או לתנור 
למי שרוצה להיות קרוב להוויה הקולינארית והידידותית 

שמתרחשת במרחב.
מיטב הגבינות הגליליות, יוגורטים, קישים, ירקות העונה, 
זיתים, מאפי בית ועוד מכל טוב הארץ, האדמה והגליל כולם 
באים אל השולחן במגשי עץ וצלחות נאות, כל מנה בתורה 
וכאילו נתחברו להם יחדיו למנגינה אחת ואולי למילה אחת 

– הללויה!
זהו שיר הלל לטבע, למארחת נדיבת הלב ומאירת הפנים 

ולאורחים המתקבלים בברכה.
סמדר בכליל, טל' 054-8184345 )בתיאום מראש(

ג'רה – קסמי החרס והזכוכית
ובתיה, תפגשו בסטודיו שבחצר ביתם בכליל.  את אלון 
ואמנותיים  שימושיים  כלים  היוצר  קרמיקה  אמן  אלון 
שעבודותיו מכוונות לשילוב הקרמיקה בנוף ובתיה, אמנית 
זכוכית יוצרת כלים ותכשיטים בשילוב נחושת ומינרלים. 
אני נשביתי בקסמו של החרס, באבניים הסובבות, בידיים 
היוצרות ובחצר שהפכה להיות חלון הראווה של האמנות.

השוק הספונטאני של ימי חמישי
כמו סצנה מתוך סרט של קוסטאריצה מתחילים להאסף כל 
יום חמישי אחר הצהרים ילדים, כלבים, תושבים ואורחים 
היישוב.  בין העצים שבגן המשחקים בלב  מהאיזור אל 
מביאים פיצה, גבינות, בגדים יד שניה, פורסים מחצלות, 
שותים צ'אי, מדליקים מדורה ועושים שמח כאילו השוק 
הוא רק אמתלא לכל החברותא וההילולה שסביבו, ואם 

מוכרים או מחליפים משהו מיד ליד, גם זה לטובה...
ימי חמישי בסביבות 15:00 עד רדת החמה, לא כולל ימי גשם.

תובל - היין של שטרן
קיבוץ  נטועים בתיו של  ובשיאו של ההר  בקצה הדרך 
תובל, טובלים ונוגעים בירוק של חורש וכחול של שמים. 
אם נוסיף את הנוף האין סופי הנשקף ממרפסת טבעית 
שבשולי הקיבוץ והיקב הקטן של ג'וני שטרן, יש סבירות 

גבוהה שלא תרצו לעזוב.
בשביל הסדר הנכון של הדברים, אני ממליץ להתחיל ביקב 

ולסיים עם בקבוק יין מול הנוף.

ידידי  "יקב של חברים", כלומר חבורת  יקב שטרן הוא 
אליה( המשתתפת  להצטרף  יכולים  אתם  )שגם  היקב 
באופן פעיל, החל מהבציר ב"עונה הבוערת" וכלה בעבודה 
יין  ג'וני שטרן החל בייצור  היינן  שגרתית בעונה השקטה. 
כתחביב ולאחר שפרש לגמלאות הפך את התחביב למקצוע. 
סקרנותו מורגשת היטב בבלנדים אותם הוא מייצר, אשר זכו 
בעיקר  זניים,  ביינות  וגם  ובינלאומיות,   בתחרויות מקומיות 

קברנה סוביניון. 
זהו יקב קטן והאירוח מתבצע בדרך כלל בתוך היקב על 
דלפק עץ כשאתם מוקפים במיכלי תסיסה או בחזית על 

חבית יין שהפכה לשולחן טעימות.
מפגש וטעימות בתיאום: ג'וני שטרן 054-3034361

הנוף של אלוהים
תצפית  מרפסת  מצויה  מהיקב  הליכה  דקות  חמש 
אולטימטיבית. זוהי פינת חמד התלויה על בלימה במצוקו 
של מתלול צורים והיושב אל מול הנוף )יש ספסלים( או 

על במת הסלע, מרגיש כאילו כל הגליל התחתון בידיו.
איך מגיעים לתצפית: יש שילוט או תשאלו את ג'וני.

ולסיום, מעשה טוב וארוחה טובה...
תיירות חברתית תופסת מקום של כבוד בעת האחרונה, 
כשמטיילים רבים פוקדים אתרים שיש בביקור בהם תרומה 

לאוכלוסיות חלשות. 
"מארג" כפר ורדים הינו מיזם תרבותי ותיירותי, המשמש 

כאמצעי לשילוב אמיתי בין אוכלוסיות.
ומציגים אמנים מן השורה, לצד אנשים  יוצרים  במקום 
בעלי מוגבלויות שונות. זוהי חוויה אמנותית סוחפת, הן 
והן בסיור בסדנאות האמנות לסוגיהן.  בעיצוב האסתטי 
לצד הגלריות, בלב המתחם, פועלת מסעדה חלבית )כשרה( 

המפנקת את אורחיה בארוחות בוקר וצהרים דשנות.
כפר ורדים, כיכר 9, סגור בשבת, טל' לפרטים: 04-9971369

הכותב הוא מורה דרך המתמחה בטיולי יין, קולינאריה ובתרבות 
הגלילית

מדורי גן עדן 
בימים יפים ואחרונים של סתיו, בשעה שחילופי עונות מותירים בטבע רישומם, אפשר 
שנזמין עצמינו לשיטוט קל בשבילי הגליל כשהטעם, הריח, הצליל והנוף המשכר, יהיו 
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שימושי ואומנותי. אמן הקרמיקה אלון )צילום: יח"צ(

יקב שטרן בתובל )צילום: יח"צ(

כל טוב הארץ והגליל. אצל סמדר בכליל

)צילומים:יח"צ(


