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נהריה ,רומנטית גם כיום.
כרכרה רתומה לסוסת לבן ,חוף נקי,
סוריקאטה חמודה בגן הבוטני והרבה
נוסטלגיה במלון ארנה שטרקמן

קפל קטן בזמן

הרבה מים זרמו בגעתון מאז הייתה נהריה ה–מקום לירח דבש.
הכרכרות עדיין כאן ,ואווירת האייטיז שולטת .טיול נוסטלגי
בשנות ה– 60וה– 70נהריה הייתה המילה
האחרונה בתחום הנופש .זה היה ה–מקום
לעשות בו ירח דבש .זוגות נהרו אל מלון קרלטון
כאילו היה תיבת נוח ,ויצאו ממנו לסיורים רכובים
בכרכרה לאורך שדרות העיר .בימי מבצע שלום
הגליל הפכה העיר למעון מועדף לחיילי או”ם .אבל
מאז זרמו מים בגעתון ,וגם חיילי האו”ם כבר אינם.
סקרנים לראות מה נותר מכל זה הגענו אל העיר.
התחנה הראשונה הייתה מלון ארנה שטרקמן
(ז’בוטינסקי  .29טל’  ,04–9920170אינטרנטwww. :
 .)sernahotel.co.ilהפסאדה של המלון עושה לרגע
קרעכץ קטן ,שאולי המסע הנוסטלגי הזה בטעות
יסודו .אך הדלת הרחבה נפתחת אל עולם קסום

ומופלא שאורנה שטרקמן ,דור שלישי למלונאות
בנהריה ,ניצחה על עיצובו ועל מיתוגו מחדש.
בחדר ההסבה המרווח סיפרה לנו אורנה שהרעיון
היה להשאיר אווירה של בית .ניכרת ההקפדה על
כל פרט ,מאגרטל ועד מעשה רקמה ,מהתמונות
המשפחתיות הממוסגרות ועד השנדלירים היפים.
המלון ידע תהפוכות רבות; ראשיתו בחדרים
שארנה ושרלוטה אחותה השכירו לקייטנים בשנות
ה– ,60המשכו במלון ששירת בעיקר את חיילי
האו”ם בשנות ה– 70וה– - 80עת כל מי שרצה קצת
חוצלארץ הפליג צפונה אל שדרות הגעתון ואל
הנורווגים וכל שנכרך בהם .ועתה ,לאחר שיפוץ
פנים מדוקדק ,יצרה אורנה ,נכדתה של שרלוטה

אחות ארנה ,פינה אירופית קטנה במרחק 150
מטרים מהים ומשדרות הגעתון .לאחר התאוששות
קצרה יצאנו אל הטיילת .לתל אביבים שבינינו
בוודאי יהיה מוזר לגלות חוף ים הסגור בגדר לכל
אורכו .הכניסה אל חוף גלי גליל ואל המיני קנטרי
קלאב (מושג אייטיז מובהק) היא חינם לאורחי מלון
ארנה שטרקמן ,לאחר שמצטיידים בשובר בקבלה.
הטיילת לא השתנתה מאז שנות ה– ;80בתי קפה,
פיצריות וגלידריות ,וחוף אין–סופי ,נקי ומזמין
לטבילה .ניתן להדרים בטיילת ברגל או באופניים
עד למושב שבי ציון ,שם יש חוף ים פרטי נוסף
(בתשלום) וגם רצפת פסיפס ביזנטית הפתוחה
לקהל ולחסדי הרוח ,הגשם והשמש .מדהים לגלות
שגם בלב נהריה נחבאת רצפת פסיפס מרהיבה
של כנסייה ביזנטית ,שזה כמה וכמה שנים סגורה
לציבור הרחב .כמה מתושבי העיר לחשו על אוזני
כי ראש העירייה ,המבקש לדבריהם מסילות אל
לב האוכלוסייה הדתית ,מונע את פתיחת המקום

בית ומסגרת לביטוי צרכים חברתיים וקהילתיים
באמצעות האמנות .רמון ודה–לנגה ,יחד עם קבוצת
פעילים שהצטרפו אליהם ,מקיימים במקום סדנאות
לקשישים ,לנכים ,לנוער במצוקה ולאחרים .התהליך
והתוצאה מעניינים :מועלות סוגיות חברתיות ונוצרים
דיאלוגים בין קבוצות שונות בפסיפס האנושי שבגליל.
בגלריה יש תערוכות מתחלפות (שני וחמישי19:00- :
 16:30שישי ,15:00-12:00 :שבת.)13:00-11:00 :
למשפחות עם ילדים מומלץ ביקור בגן הבוטני.
הוא אמנם דל למדי ,אך יש בו מדשאה יפה
שבה מהלכות חסידות חופשיות ,ויש טרריומים
לנחשים ופינת האכלה וליטוף .חמודות במיוחד
הן הסוריקטות ,שמדי פעם מזדקפות על רגליהן
האחוריות ומביטות בסקרנות על המביטים בהן.
בערב שוב טבילה בבריכת הנוסטלגיה ,בעוד
מוסד :מסעדת הפינגווין .עניין הרטרו הנוסטלגי
תופס חזק בנהריה; הכורסאות מפעם ,התפריט
האקלקטי–ישראלי של שנות ה– .80שדרות הגעתון
ההיסטוריות עברו מתיחת פנים ,שדואגת להשאיר
צילומים :יותם יעקבסון
אותנו בללהלנד של הזיכרונות .בין העצים לעמודי
התאורה נמתחו שרשרות אור צפופות ,פרוסות
כחופה מעל השדרה כולה .יפה? זאת שאלה של
טעם ,אבל אין ספק שמישהו כאן הלך עם האמת
מחדש .בעיריית נהריה התעלמו משאלותיי ,אבל
שלו עד הסוף .אני משפשף את עיניי ,אבל
ברשות העתיקות ענו בדיפלומטיות“ :רשות
הכרכרות הרתומות לסוסים עדיין כאן ,וכך גם
העתיקות פעלה ופועלת מול עיריית נהריה,
הרכבת המיניאטורית .מתברר שילדים נהנים ממנה
האחראית למבנה ,לטיפול באתר ולהנגשתו לציבור
גם בשנות ה–.2000
ולהפיכתו לאתר פעיל .הרשות תשמח להעמיד
מי שרוצה קפה טוב ממש ועוגות נימוחות יצפין
לרשות עיריית נהריה את יועציה המקצועיים ,כדי
לשכונת רסקו ,לשני מוסדות נהרייניים :קפה בריוש
שהפסיפס המרשים יוצג לציבור”.
במזרח העיר נחבא מרכז הקצה (www.the-
שברח’ קק”ל ( 16טל’ 054– ,077–4260520
 ,)edge.co.ilשהוקם לפני שש שנים
 ,)9945490פתוח כבר משש(!) בבוקר
על–ידי לי רמון ויצחק דה–לנגה -
ועד  ,18:00ובשישי עד 15:00
עמק המעיינות
זוג אמנים ופעילים חברתיים.
(בשבת סגור) .לא הרחק
לרגל חג המים ושמחת בית
השניים התפרסמו כשיזמו את
משם נמצא “בנחלה” (טל’
השואבה חוגגים במועצה האזורית
עמק המעיינות את פסטיבל המעיינות,
איור הסיפור שחיבר גלעד
 ,04–9512074שני עד
עם אירועים ,מופעים ,סיורים מודרכים ועם
שליט בילדותו ,הציגו
שבת  ,)23:00-9:00שהוא
פעילויות לכל המשפחה באתרי תיירות ונופש.
אותו בתערוכה נודדת
גם בית קפה וגם מסעדה,
במוצאי שבת יתקיים ערב לימוד משותף
והפיצו אותו ברחבי העולם
וממוקם בגינת אירועים
בקיבוץ (הדתי) טירת צבי ,עם שולחנות עגולים
כחלק ממסע הפרסום
יפה ומטופחת.
של לימוד ושיח בהשתתפות רבנים ואנשי רוח
מהעמק ,ואחריו מופע מיוחד של
יותם יעקבסון

לשחרור שליט .הקצה הוא
שלמה גרוניך" ,מסע אל המקורות"
(כניסה חופשית),1-8.10 .
טל' ,04–6065860
tonaiam.www

חלון למלון

ציון:

צילום :אורלי גנוסר

וילה בג’ונגל

וילה כרמל ,מלון בוטיק בחיפה
כבר  66שנים שהמבנה של מלון הבוטיק
וילה כרמל מקבל אורחים .הוא התחיל את
המסורת כמלון וכטל ההיסטורי ,הפך למלון ורד
הכרמל ,והתגלגל לבית אבות שננטש עד שהושיעו
אותו בעליו הנוכחיים .המבנה שנועד לשימור שופץ
בהתאם ,ושמר על חזותו המקורית ,כמו גם על גרם
מדרגות העץ הפנימי היפהפה.
 15חדרים יש במלון ,בגדלים שונים ( 42-24מטרים

רבועים) ,מעוצבים בקו אחיד ,אבל שומרים על
עצמאות משתנה .העיצוב אירופי משהו ,עם קירות
כהים ועליהם טפטים דקורטיביים ,עם ריהוט עץ
יפה ועם מיטות בהירות .כל זוג שמתארח מקבל
ערכת טיפוח; מתנה המונחת על המיטה .חדרי
הרחצה מרווחים ובגוונים הרמוניים.
בלובי הכניסה יש עיתונים ,פינת שתייה חמה וקרה
וספרייה .יש גם אינטרנט אלחוטי בחדרים ופינת
משרד עם מחשב לטובת אנשי עסקים .למרות
הלוקיישן במרכז הכרמל ,המקום שקט ונעים.
דווקא הגג הוא החמצה קטנה .יש בו ג’קוזי

וסאונה ,אבל הוא סגור בלוחות עץ ומפספס את
הנוף ואת הבריזה .הרהורי חרטה בעניין אולי
יובילו לפתיחה מחודשת של הגג ,שתאפשר הנאה
מקסימלית מאלמנט הגובה .בגג ובקומת הכניסה
יש חדרי טיפולים ,כחלק מהספא המקומי המציע
תפריט טיפולים רחב ( 400-260שקלים).
נקודות החוזק הן מסעדת השף הצמודה בסגנון
ביסטרו ,והחצר הקסומה .כאן מוגשות ארוחות
הבוקר (עד  )12:00ומלבדן מציע השף ,אורן בן–הרוש,
תפריט עשיר עם עסקיות צהריים טובות ועם מנות
ערב מצוינות .המסעדה פתוחה גם לקהל מבחוץ.

וילה כרמל 66 .שנים של הכנסת אורחים
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בווילה כרמל הצלחנו להירגע ולהתפנק בשלווה
כמעט מדיטטיבית .בעיניי האווירה מתאימה יותר
לחורף חמים ומכרבל ,אבל במרחק רבע שעה מהים
גם הקיץ אקטואלי .המחירים ,השירות האישי
והאווירה מעניקים לו ציון גבוה ,והוא מפלט מעולה
לזוגות שרוצים לנוח ,אבל גם לכאלה שאתרי
הכרמל קוסמים להם לטיול.

•
•
•

 1,350-850שקלים לזוג ,כולל ארוחת בוקר
טל’ 04–8375777/8
אינטרנט.www.villacarmel.co.il :

אורלי גנוסר

בריכת ההרדופים .שריד לנופים לפני ייבוש החולה

בדרך אל החסידות
מעיין עינן ושמורת החולה

• עונה מומלצת :סתיו ,חורף ואביב
• התאמה :לכל המשפחה
• קושי מסלול :קליל
• אורך מסלול :ביקור באתר
• משך מסלול :שעה וחצי בניחותא
• מפה :מפת סימון שבילים גליל עליון.
מהדורה אחרונה ומעודכנת2007 :
• איך מגיעים :תחנת עינן צמודה לכביש 90
ממערב .היא נמצאת קצת יותר מקילומטר
צפונית לפנייה לשמורת החולה .זהירות,
הירידה וההשתלבות בכביש  90מסוכנות.
• טלפון לתיאום ביקור בתחנה.04–6809242 :
טיול מימי–סתווי לחג שמחת בית השואבה:
בשולי עמק החולה פורצים מהקרקע מי נביעות
עינן .על נביעות אלה הוקמה בשנת  1952תחנת
עינן–מלכיה של חברת מקורות ,שמאז בנייתה
הפכה למקור המים הראשי של יישובי עמק
החולה ,אצבע הגליל ,חצור וצפת .למרות גודלה
של התחנה ,כלל לא ניתן להבחין בה .איך זה יכול
להיות?  -בגלל הקרבה לגבול הסורי (שאז היה
מעברו האחר של העמק) ,הורה בן–גוריון לבנות
את התחנה בתוך מנהרה שנחצבה עמוק בתוך
בטן ההר ,כך שלא תיפגע בהפצצות .המנהרה,
שקצה נמצא  150מטרים בבטן האדמה ,נחצבה
על–ידי חברה שבדית מכספים שמקורם בכספי
השילומים מגרמניה .התחנה נסגרת על–ידי דלת
פלדה שבה הותקנו במיוחד חרכי ירי.
בתוך התחנה הוצבו שלושה מנועי דיזל עצומים
  1,500כוחות סוס האחד (שפעלו עד שנת ,1970כשהתחנה הוסבה לפעול באמצעות
חשמל) שבכוחם נדחפו המים הלאה .את המים
שואבים מתוך קידוחים קודם לנביעתם ,במקום
שבו מפלסם קבוע והם טרם התלכלכו בעלייה
אל פני השטח .מי הקידוחים מועברים לבריכת
יניקה וממנה יורדים בגרביטציה אל יחידת
המשאבות התת–קרקעיות שסונקות את המים
לכל האזור .בביקור רואים את החציבה הענקית
והמרשימה למדי בבטן ההר ,את המנועים
העצומים ואת צינורות הענק שדרכם מוזרמים
המים הלאה.
בסמוך לתחנה יש בריכת מים .הרדופי נחלים
צומחים על גדותיה ,שריד למראות שהיו כאן
קודם לייבוש החולה ,כשמי המעיינות נקוו
בעמק ויצרו ביצה גדולה ושוקקת חיים .את
שרידיה של הביצה ניתן לראות כיום בשמורת
החולה הסמוכה או באגמון החולה ,ואפשר וכדאי
לשלב את הטיול הקטן הזה עם ביקור באתרים
המפורסמים יותר .גם בביצה וגם באגמון החולה
יש מסלולי הליכה ושפע אטרקציות .בעונה
זו ניתן ליהנות מלהקות העופות והציפורים
הנודדות שעושות את דרכן דרומה ,בתקווה
שהן מבשרות שחורף גשום יבוא עלינו לטובה.
יותם יעקבסון
		

