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עמוד 1



כדיה"בלי"אתקצתצריכיםאנחנועיתים

ליום־מהילדיםלהתרחקה"עם".אתלהעריך
יומיים

$TS1$ליוםיומיים$TS1$
$DN2$ליוםיומיים$DN2$הבוקרחיוכיכיפייםכמהלהיזכרכדי
במילואיםהוא)כיהזוגבןבלילישוןשלהם:
רברשוםבחו"ל;עבודהבנסיעתאתכיאו

חבוקים:להירדםנעיםכמהמחדשלהביןכדידרמטי(
לחזורכדירשתיתהשמלמערכתללאיומייםלחיות
בקומ־לקפההמיםהרתחתקלותאתולהעריךהביתה

קום

$TS1$בקומקום$TS1$

$DN2$בקומקום$DN2$.הכפרבכליל,יומיים־שלושהבתשהותאבלחשמלי

מג־יותרהרבההיאהמערבי,שבגלילהיפהפההאקולוגי

עגועים

$TS1$מגעגועים$TS1$

$DN2$מגעגועים$DN2$.לאינטרנט,החיבורתעתועיהירוק,הנוףלמזגן
מפיריםהציפוריםושירתהצרצריםצרצורישרקהשקט

ללאלשוחחלמרינדירההזדמנותמספקיםאלהכל
שללבבותגםכובש)הואמהטבעליהנותדעת,הסחות

לה־ובלילמהרבלילהיות.ופשוטמניסיון(עיר,עכברי
סתחרר.

$TS1$.להסתחרר$TS1$
$DN2$.להסתחרר$DN2$

משתמשיםהאזורשתושביגליל","זמןשהמושגנדמה

ב־9791הוקםהכפרבכליל.עצמועלמתעלהבחיוך,בו

אנשיםיריעלהגליל,לייהודהמצפיםתוכניתבמסגרת

הכפ־מתושביפרטיותאדמותשקנוחלום,ועםחזוןעם

רים

$TS1$הכפרים$TS1$

$DN2$הכפרים$DN2$המכו־עתיקבמבנהשמומקורהסמוכים.הערביים

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$הםמכליותראוליאותושמאפייןומהכלילחורבת

הבתים.ביןהטבעיהחורשושטחיהגדוליםהזיתיםמטעי

הואכאלה(,כ־008)ישהכפרתושבימסביריםהרעיון,

הכפרבתיואמנםלאנשים",גםאבללטבע,ספייס"לתת

אוקהילתייםשירותיםגדר,בוואיןמזהזהלמדירחוקים

מקפידיםסולארי,חשמללעצמםמייצריםתושביומרכז.

תשמעושכנראההיחידהמרכז)לכןהפסולתמחזורעל

המים,מחזורעלגםולרובהמחזור(מרכזהואכאןעליו

מס־הםלמשל,)כך,שוגיםמסוגיםבאוהליםחייםוחלקם

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$רבים(.יורטאוהלישבהיורט,ניושכונתעלבחיוך

תםי1שלהסיורים

בד־)מרתקים,סיוריםשמציעדרךמורהדהאן,יותם

קנו(

$TS1$)בדקנו$TS1$

$DN2$)בדקנו$DN2$,הגיעובכלילהמתיישביםראשוניכימספרבכפר

הצ־האחרוןבעשורואולםפשטות,אחרבחיפושלכאן

טרפו

$TS1$הצטרפו$TS1$

$DN2$הצטרפו$DN2$ונהניםלאג׳נרהמתחבריםבהכרחשלאאנשים

שב־אףמתברר,נפגעת,לאהיאהחיים.מאיכותבעיקר

חורף

$TS1$שבחורף$TS1$

$DN2$שבחורף$DN2$נקיטתומחייביותר,מאתגרהעצמאיהחשמלייצור

עלמבוססממילא)החימוםהתאורהצמצוםכמוצעדים
עלמשמעותיותהגבלותישובקיץבאח(,עציםהדלקת
של"הבדיחהכאלה(.ישבכלל)אםהמזגניםהדלקתזמני
הכיבקיץ,כלילאנשיאתמחפשיםשאםאומרתהאזור

דהאן,מספרבמזגן",בירכא,בסופראותםשתמצאוסביר
בנותיו.שלושאתכאןומגדלבכלילשנולד

הכיבחוותביקורגםכולליםמציעשהואהסיורים

ולטעוםהעיזיםלהמלטותלהצטרףאפשרשבהפדייה,
ירקותקטיףאוהאקולוגייםהבתיםבאחדביקורגבינות,
חליטותבישוללטובתברצמחיליקוטהאורגנית,בגינה

בכפרהילדיםגנישסביבהגמדיםבשבילהליכהבשטח,

לשלביוכלוהמעונייניםהסמוך.יהיעםנחלעלותצפית
הבירהבמבשלתוביקוריחיעםלמצודתרגליטיולגם

למס־בהתאםמשתניםהסיוריםמחירישבסמוך."מלכה"
פר

$TS1$למספר$TS1$
$DN2$למספר$DN2$הסיור.ולאופיהאורחים

.050-9235674•לפרטים:

ביש1םסדנאנת.2

הבי־בסטודיוהביקורמספקלטבעאחרמסוגחיבור

שום

$TS1$הבישום$TS1$

$DN2$הבישום$DN2$לע־התחילהמוריאלמוריאל.איילההבשמניתשל
סוק

$TS1$לעסוק$TS1$
$DN2$לעסוק$DN2$בכ־"גדלתיבמקרה.לאולגמריב־1002,בבשמים

ליל,
$TS1$,בכליל$TS1$

$DN2$,בכליל$DN2$זהשספגתי,מה"זהמספרת,היאבטבע",מוקפת

הש־ההיפיםשהורייהטבעיותהתרופותכוללממני,חלק

תמשו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$לעונותוהמודעותבחורףהליקוטיםכוללבהן,רק
נולדתי,שבהלקנדה,נסעתילחייה־02בשנותהשנה.
והתכנוןשם,לשורשיםגםולהתחברזהמהלראותכדי
שהריחוגיליתישנה.18בתלשהותהפךקצרהלשהות

הפ־בעונותומתפרץחזקהכלפהמאוד.ליחסרכאןשל

ריחה,

$TS1$,הפריחה$TS1$

$DN2$,הפריחה$DN2$היורה,שללריחהתגעגעתימעודן.הכלשםואילו
הגעגועמתוךהיסמין.שלההדרים,שלהבר,פרחישל

לאכתחביב.בקטורת,להתעסקהתחלתילריחותהזה
מרווהאומריחואנהכמוהריחזהלרובהצלחתי,ממש

אינ־מתוךהזמן,ועםאתרייםלשמניםעברתיאזשרופה,

טואיציה

$TS1$אינטואיציה$TS1$

$DN2$אינטואיציה$DN2$לבשמים".הגעתיעצמאית,למידהוהרבה

לומראפשראבללאפייןקשהריחושאתבסטודיו,
לחלוטין,טבעייםבשמיםרוקחתהיאביותר,נעיםשהוא
כפינמלים",ב"עבודתבעצמהמזקקתשהיאמתמציות

מוצגתהעבודהשולחןשעלבבקבוקוניםמעידה.שהיא

לרובהמכיליםעשרותכמהשלההבשמיםקולקציית

עמוד 2



תשנו?איפה

אירוחבקתותשלושמציעההשחר""אחוזת

משקי־מתוכןשתייםביותר.ונעימותמרווחות
פות

$TS1$משקיפות$TS1$
$DN2$משקיפות$DN2$מרשיםאבןביתהשלישיתיחיעם,לוואדי

מערבה,משקיפהבכלילהראשוןהביתשהיה
)לאמאובזרמטבחמהבקתותאחתבכללים.
הח־מערכותכמובן.חשמליים,קומקומיםכולל

שמל
$TS1$החשמל$TS1$

$DN2$החשמל$DN2$בעומסעומדותלאהסולאריותהביתיות

ובעי־רהבסלוןשינה,חדרישנימייצרים(,שהם

קר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$נינוחה.שלווהלהשרותשמסייעתאסתטיקה

הקטנהבבריכהלטבולאפשרהחמיםברגעים
ללילהשקל800והמחיר?שבחצר.והנחמדה
בסוףלזוגשקל1,100השבוע,באמצעלזוג

בוקר.ארוחתכולליםאינםהמחיריםהשבוע.
אומהסביבהבגודיזלהצטיידממליציםאנחנו

לידרור.חגיתאצלארוחההזמנתמראשלתאם
.054-4616867לפרטים:

בתרשיחא,בלבד,נסיעהדקות22במרחק
ימיםשישהפתוחההיאאלומה.מסעדתנמצאת

עדבערבמשבעראשון(בימי)סגורהבשבוע

והתפריטבצהריים,גםובשבתותבלילה,עשר

עלהתענגנואנחנומאכזב.לאשלההמהודק
שום,איולילצדשהוגשהכפריהמחמצתלחם
עלשקל(;18)עגבניותוממרחחציליםממרח
פחותלאשהיהטולוםוגבינתהעגבניותסלט

שהוגשהקלמריסלטעלשקל(;44)ממצוין

חרי־פלפליםסלרי,צרובה,במיהלבנה,עם

פים

$TS1$חריפים$TS1$

$DN2$חריפים$DN2$ועלשקל(48)וכיפיהרפרףוהיהוצנונית
הערבשלכהברקהשהוגדרקולרביהקרפצ׳ו

עדינה,כנאפההערבסקקינוחשקל(.42)
54)תאניםומלביבוזהמביתפיסטוקגלידת

בדרךהמתוקפינתאתעבורנוסגרשקל(
ביותר.המוצלחת

בשמיםאצלהלקנותאפשרבושם.לכלתמציותכ־02

הב־מחיריאישית.התאמהשלתהליךלעבוראומוכנים

שמים

$TS1$הבשמים$TS1$

$DN2$הבשמים$DN2$קטנטנהלכמותשקלל־140042ביןהמוכנים
להרכבתסדנאותגםמציעהמוריאלמ"ל.ארבעהשל
היאשבהןהעתיקותהטכניקותעללומדיםובהןבושם

שנ־כזאת,סדנהעלותבושם.מקבליםובסופןמשתמשת

משכת

$TS1$שנמשכת$TS1$

$DN2$שנמשכת$DN2$קצרותסדנאותלאדם;שקל550שעות:כשלוש

בקבוקוןמקבליםובסופןלילדיםגםשמתאימותיותר,

לאדם.שקל75עולותדוגמית,
.050-4378866•לפרטים:

טבעתיבישול

שלריחותהםלידרורחגיתשלביתהבחצרהריחות
מתוךטבעוני,בישולסדנאותמציעהלידרוראוכל.
יכולובריאטבעוניאוכלשגם)ומוצדקת(עזהאמונה
אתקיבלהשאיתוהמרענןהירוקבשייקטעים.להיות

תפוח,מנגולד,חסה,קייל,סוגישלושהטחנההיאפנינו

היאבהכשרתהובננה.ג׳ינג׳רמעטנענע,לימון,קליפת

מספ־היאהחיים,אבלטיפוליתרכיבהמדריכתבכלל

רת,

$TS1$,מספרת$TS1$

$DN2$,מספרת$DN2$שניםאחרילמטבח.אותההובילולבישולוהחיבה

חבריהתחנוניושלטבעובפסטיבליבאשרמיםבישולשל

לבישולמשלהגרסהעלללכתהחליטהמסעדהשתפתח
בליוויולארוחות.לסדנאותביתהאתופתחהמאהבהשבא

וש־קשיוממרחילהכיןללמודתוכלולידרורשלהמחויך

קדים,

$TS1$,ושקדים$TS1$

$DN2$,ושקדים$DN2$ירקותקציצותכבוש,לימוןוממרחזעתרפסטו

סלטהבית(,שבגינתבתנורבטחינה)שיוקרמוועדשים

אורזאובראורזמונבטות,וחילבהמשושעועיתעגבניות

וירקות,אורזדפישלרוליםאוטבעוניתפולנטהאדום,
סלטאוידיהמעשהטבעוניפרמזןתחליףעםירוקסלט

כידוע,אי־אפשרקינוחשבליוכיווןטריים.זעתרעלי
קקאווחמאתנאקקאוממיסיםעצמכםאתשתמצאוסביר

קקאוופיסותשקדיםחמאתלתערובתמוסיפיםהגז,על

הת־אתיוצקיםואזמייפלומעטמלחקמצוץקפואות,

ערובת

$TS1$התערובת$TS1$

$DN2$התערובת$DN2$לתבניותיחסית()והבריאה,המפתההשוקולדית

שעותכארבענמשכותבסופהוהארוחההסדנהפרלינים.

עבורישלםזוגאנשים.לחמישהשקל1,400ועולות
וכו־וחצישעתייםבת)כשהסדנהשקל580כזאתסדנה

ללת
$TS1$וכוללת$TS1$

$DN2$וכוללת$DN2$ארבעבת)לסדנהשקל750אומנות(שלוש־ארבע

מנות(.ושששעות

.052-6464884לפרטים:

משותףסטודיו-4

)לאעשיתםשלאשסבירמהסוגנוספתפעילות

בתיההאמניתמציעהרבותשניםכזוג(לאובטחלבד,

אלוןזוגהובןבתיהבכליל.ג׳רהבסטודיומרגליתגיל
חייםבירושלים,בצלאללאמנותהאקדמיהבוגריגיל,

פתחוהאחרונותובשניםשנים,27כברבכלילויוצרים

הואבזכוכית,יוצרת)היאשלהםהמשותףהסטודיואת

עלבהצרם,בישיבהולקורסים.לסדנאותבקרמיקה(
התכ־הקערות,הכדים,ביןטריים,עץותותיקרתה

שיטים

$TS1$התכשיטים$TS1$

$DN2$התכשיטים$DN2$,מעצמו.מתעוררמשהוליצורהחשקוהפסלים

מת־שמאליותידייםזוגעללהתנצלהצורךופתאום

פוגג

$TS1$מתפוגג$TS1$

$DN2$מתפוגג$DN2$חופשיבסגנוןמצייריםכבראתםכךאחרורגע

וחרוזיםנחושתפיסותלומדביקיםזכוכית,ריבועעל

ויודעיםמצטלמיםלזה,זהמחייכיםזעירים,צבעוניים

לעירהביתה,אליכםתגיעידיכםמעשהשכשהמאפרה
שמ־הגדולהזכוכיתבתנוראותהתאפהשבתיה)אחרי

זכיר

$TS1$שמזכיר$TS1$

$DN2$שמזכיר$DN2$,)מחיריצחקו.מסביבאםגםבהתתגאוסרקופג

מצי־ואלוןבתיהשקל;75לאדםהחווייתיתהסדנה

עים

$TS1$מציעים$TS1$

$DN2$מציעים$DN2$לאדם.שקל25בעלותכשעהבניאמןמפגשיגם
.050-4698631•לפרטים:

ומרקחתסאז׳.5

כמוובכלילכידוע.נופש,לאהואעיסויבלינופש

ללמודוגםמעיסויליהנותגםומומלץאפשרבכליל

מרכזבעלתקופרשטיין,תמרהזה.אתעושיםאיךקצת

טבעיתלרוקחותסדנאותמציעהתמרהינדי,הטיפולים

המסו־ההודית)הרפואההאיורוודהברוחמגעוטיפולי

רתית(.

$TS1$.)המסורתית$TS1$

$DN2$.)המסורתית$DN2$בסל־מצוידתשלכם,לצימרבשמחהתגיעהיא
סילות

$TS1$בסלסילות$TS1$
$DN2$בסלסילות$DN2$להכיןאתכםותלמדשרקחהריחניותמרקחותעם
אולאדם(שקל120)ויעילותפשוטותטבעיותמשחות

תוכלולהתפנקפשוטתרצוואםזה.אתזהלעסותכיצד
ני־לטובתוייזועשימוןבטיפולאיורוודי,בעיסוילבחור

קוי

$TS1$ניקוי$TS1$

$DN2$ניקוי$DN2$,האףמערותלניקויבטיפולאובאבקהבעיסוירעלים
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