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נתניה. מפטיסרי ועד לנז'רי

נתניה מון–שרי
שופינג ואופנה ב"פריז הקטנה"  
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צומת לב. מוזיקה, אקרו יוגה, סדנאות רישום בטבע, מדיטציה מונחית ועוד

ומסביר  המואר  בסטודיו  מארח  עץ,  אומן  אטיאס, 
הפנים שלו למפגש ולסדנאות )לפרטים ולהזמנות: 
מספר  הוא   .)www.tomattias.com  ,052-5596916
להבנת  שלו  נגמר  הבלתי  המסע  על  בהתלהבות 
כלים  מפעיל  הוא  כיצד  ומדגים  ותכונותיו,  העץ 
הוא  בעצמו.  התקין  מהם  שרבים  ייחודיים,  ידניים 
מקיים גם סדנאות שבהן ניתן להכין קרשי חיתוך, 

כלי הגשה וכפות עץ. 
פילוסופית  מבט  )נקודת  סאבי  הוואבי  בסדנת 
שבבלייה  ליופי  המתייחסת  יפנית,  ואסתטית 
של  לשלמותו  החומר,  של  הטבעית  ובהתכלות 
ה”פגום” כביכול משיני הזמן( הוא מציע למשתתפים 
תמונה  וליצור  שליקט,  חומרים  בשלל  להשתמש 

תלת ממדית שמקנה משמעות חדשה לדברים. 

בני יונתן בן השבע הכין בעזרתו של תם חרב עץ 
שאת צורתה ניסר ואחר כך הקציע בכלים בטוחים 

לשימוש של בן שבע. לא היה קץ להתלהבותו.
ביקרנו  באמת,  עשויות  חרבות  ממה  להבין  כדי 
בכפר  חורי  וליד  הברזל  חרש  של  הנפחות  בסדנת 
של  אבן  פסלי  ניצבים  בכיכרות  פסוטה.  הסמוך 
דמויות מכתבי הקודש המלמדים על אופיו הנוצרי.

והחליט   ,40 בגיל  בברזל  להתעניין  החל  חורי 
לטובת  עבד  שבה  הבשר  תעשיית  את  לעזוב 
לחומר  ברזל  מטילי  שבהפיכת  המיומנות  רכישת 
ביד היוצר. לצד עבודות נפחות גדולות הוא מכין 
ברזל.  עשויות  קיר  ותמונות  קטנים  פסלים  גם 
בתיאום מראש תוכלו לבקר בבית המלאכה ולזכות 
בהדגמה חיה של העבודה בברזל מלובן וגם לערוך 
סדנת יצירה )לפרטים ולהזמנות: 054-7980606(.

חמושים בחרב העץ שלנו יצאנו לתור את מעבה 
החורש שסביב אבירים, בואך חורבת זווית. חלפנו על 
פני אלון עתיק גדול ומבוך אבנים מקסים, דמוי סמל 
מאגי, שהקימו בני היישוב. מצאנו סרקופגים וקברים 
האתר  אבירים.  מצד  שרידי  את  ופקדנו  עלומים 

שנחשב מלכתחילה כצלבני מזוהה כיום כמבנה קבר 
רומי–ביזנטי, אבל למה להיות קטנוניים. 

בחיק היער, בצלו של ער אציל, סיפרתי ליונתן 
את האגדה על הנימפה דפנה שנמלטה מפני אפולו 
לעד  המסמלים  לזרים  היו  שענפיו  לעץ  והייתה 
שהעפיל  בני,  קיבל  שכזה  ניצחון  זר  הניצחון.  את 
של  הקניוני  מערוצו  המפרכת  בעלייה  בעיקשות 
פינות  שפע  ולאורכו  בשצף  זורם  הנחל  כזיב.  נחל 

חמד עם בריכות לשכשוך וצל. 
מעט  לא  יש  אבירים  במצפה 

היא  מהן  אחת  לינה.  אפשרויות 
ועדנה  אייל  חפר, אצל  במשק 

www.meshekhefer.( חפר
   )052-58325320  ,com
גם  ויש  צימרים,  שבו 
חורש  בחיק  קמפינג  אתר 
פינות  הכולל  האורנים, 
חומרי  מקררים,  בישול, 
מקלחות  למדורות,  הכנה 

ושירותים מסודרים. 

אבירי החורש
אבא ובן יצאו לחפש הרפתקאות ביער, חמושים בחרב עץ, נעלי 

הליכה וסקרנות אין-קץ. מצפה אבירים וסביבותיו לא אכזבו

בעבודות  באבירים  דרכם  את  החלו  ועדנה  אייל 
וגידור לטובת מרעה. לימים, החליטו  כריתת עצים 
להקים את דיר העזים שלהם. המתחם גדל והתרחב. 
כיום נערכים בו ימי גיבוש וניתן לצאת ממנו לטיולי 
סוסים וג’יפונים )“רומנטי–קאר”(. מכיוון שאת המשק 
מעסיקים  לא  וכמעט  ידיהם  במו  ומנהלים  בנו  הם 
את  בין–אישי.  באמון  לדגול  בוחרים  הם  עובדים, 
הגבינות שעדנה מייצרת )וגם יין( ניתן לרכוש בכל 
שעה ממקרר שמוקם בחצר ולהשאיר תשלום בהתאם. 
ממתחם הקמפינג במשק חפר יוצא שביל מסומן 
השביל  אל  וגם  זווית  חורבת  אל  מאולתר  באופן 
המסומן היורד במורד נחל אבירים אל חלקו הפחות 
מתויר של נחל כזיב, בואך אזור עין זיו. ניתן לרדת 
גם  וניתן  דרך  באותה  ולעלות  ולשוב  הנחל  אל 
הזיתים  וחניון  טמיר  עין  לעבר  במורדו,  להמשיך 

ואף הלאה, עד למרגלות מבצר מונפורט. 
הסתעפות מנחל אבירים מובילה למערת המקדש, 
שעל הסלע הסמוך אליה חקוקה דמות מסתורית של 

חייל רומי הידוע בכינוי “האיש שבקיר”. 
וישנה גם הפינה הגאה: לפני חמש שנים החליטו 
בשט  בן  ליאור  אביבים  התל  התכשיטים  מעצבי 
אביב  תל  מלב  לעבור  דוד  סיני  וקרלוס 
השקט  את  חיפשו  הם  לאבירים. 
חתוליהם,  כ–40  ועבור  עבורם 
הבית  לצד  כאן.  אותו  ומצאו 
הם  שבו  המעוצב  והסטודיו 
תכשיטיהם  את  מעצבים 
גם  הם  הזמנה(,  לפי  )גם 
האירוח   סוויטת  בעלי 
Ana-Regina-Miriam-
גם  שמומלצת   ,puente
לטבעונים )לפרטים: -054

  .)5511431
           יותם יעקבסון

עשתה  הקורונה  דרך,  מורה  פינטל,  לדור 
ולאב  אמריקאית  לאם  נולד  הוא  טוב.  רק 
וחזר  בגיל 14 עבר עם משפחתו לשיקגו  ישראלי. 
לישראל לבדו כדי לשרת בצבא כחייל בודד. בתום 
מסעות בעולם החליט לשוב לישראל ולהדריך בה 

טיולים והשתקע עם משפחתו במצפה אבירים. 
מאז החל להדריך חלם להישאר באזור הבית ולא 
להיעדר ימים ולילות. והנה, בזכות הקורונה החלום 
טיולים  מדריך  פינטל  שבועות  כמה  כבר  התגשם; 
במערב הגליל, שבהם משולבים מפגשים עם יוצרים 
סביב ביתו שבמצפה אבירים )טל': 054-2440318(.

סוגר מכל עבר על המצפה  חורש אלונים סבוך 
אנשי  מאכלס  ומאז  ה–80  בשנות  שהוקם  הקסום 
תם  שונים.  ויוצרים  אמונה  חדורי  קשוחים  שטח 
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קסמי קיסריה
סיור מודרך בקיסריה העתיקה מדי יום 

שלישי במהלך חופשת הקיץ. הסיור יוצא 
מאמת המים ששימשה להובלת מים לעיר 
לפני 2,000 שנה, וממשיך בחוף עם לגונות 
כחולות ושרידי פסיפס עתיקים, כולל שריד 

מרצפת בית כנסת קדום. בנמל קיסריה מפגש 
עם נפח אומן להדגמת ניפוח זכוכית לפי מתכון 

רומאי עתיק, ומשם לקינוח בגלידריית לה 
ויטה בלה וטיול לחוף לאור עששיות. 

לפרטים: 6550*, 9841114–04 
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בטבע,  רישום  סדנאות  יוגה,  אקרו  מוזיקה,  קונג, 
חינמיים,  האירועים  ועוד.  מונחית  מדיטציה 
בשעות  כולו  אוגוסט  חודש  לאורך  ויימשכו 

.17:00-20:30
במקביל, עלו לרשת כמה אירועי אמנות, תרבות 
והגות דיגיטליים, בשיתוף הקהל, ובאמצע אוגוסט 
ארבע  עד  שלוש  של  חבילה   - הפתעה  מכינים 
האלה,  לימים  שמותאמים  ואירועים  פעילויות 
שאותם ניתן לפגוש בדרכים שונות ומקוונות. אלה 

יתקיימו עד סוף ספטמבר. 
פורטיס אומרת שהשנה “זה סוג של מיני–פסטיבל 

אתגרי העשור הבא ולהישיר מבט קדימה אל העתיד 
אך לא ויתרו על נוכחותם בשטח, ולכן יצרו סדרת 
אירועים ופעילויות, שברוח ימים אלה הותאמה גם  

להנחיות התו הסגול. 
מדי יום רביעי מתקיים בטיילת שרובר שעל קו 
- מפגש,  לב  “צומת  אירוע  הנציב  בארמון  התפר 
פורטיס,  נעמי  לדברי  ואנשים”.  רעיונות  דרכים 
אמנות,  “מפגשי  הם  אלה  הפסטיבל,  מנכ”לית 
שכבות  לכל  שמתאימים  ומבט,  רגיעה  שיתוף, 

האוכלוסייה”. 
צ’י  שיעורי  מתקיימים   הזו  העדינה  בפעילות 

פסטיבל “מקודשת” שמתקיים בירושלים זה 
בעיקר   - רב–תחומית  באמנות  עוסק  עשור 
מיצבים,  סיורים,  מוזיקה,  בין  יצירתיים  שילובים 
וירושלמית  ישראלית  מקומיות  של  חזקה  תחושה 
משאמאנים   - שבחוץ  לעולם  גדולה  ופתיחות 

טיבטיים ועד מוזיקה יהודית–ארמנית.  
מארגני  החליטו  המגפה,  התפרצות  לפני  עוד 
לקראת  בהתארגנות  השנה  להתמקד  הפסטיבל 

מקודשת, קצת אחרת
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פסטיבל

וצנועה, במרחב  מסוג אחר, חבילת אירועים קטנה 
פעילויות  ומגוון  והדיגיטלי,  הפרטי  הציבורי, 

שמתאימות לכל גיל”.
גם  סוף–סוף  זכתה  “מקודשת”  חשוב,  פחות  ולא 
FEEL” שנפתח לטובת הקהילה  לבית קבע “ביית’ 
ולעבודה  ליצירה  מקום  לאמנים  ומציע  המגוונות 
גם לצורך פרנסה. פורטיס מסכמת: “נס שזה קורה 
לעולם  להציע  מצליחים  שאנחנו  נס  קהל.  ומגיע 

הצעה שמתאימה למצב הרוח ולאווירה”. 
חפשו בפייסבוק” “מקודשת”

אורלי גנוסר

g@globes.co.il

צילומים: יותם יעקבסון

בחיק היער. מבוך אבנים 
דמוי סמל מאגי, מבצר 
מונפורט, שפע פינות 

חמד עם בריכות לשכשוך,  
תם אטיאס, אומן העץ, 

וליד חורי, חרש הברזל

בארץ
אסטרטגיית יציאה

בהתאמה לרוח התקופה

אורבני

הרבה  כל–כך  לנתניה  אלינו  שבאו  "מאז   •
שלם  רחוב  לנו  נהיה  מצרפת,  חדשים  עולים 
 - צרפתים  של  קפה  ובתי  בוטיקים  של 
פריז  ממש   - פרומז'רי  בולונז'רי,  פטיסרי, 
סטייליסטית  וינר,  אנג'לה  אומרת  הקטנה", 
סיורי  שמובילה  תדמית,  ויועצת  אישית 
עולה  עצמה  היא  בעיר.  וסטיילינג  אופנה 

ותיקה מברית המועצות לשעבר דווקא. 
)"בעיקר  לקבוצות  עורכת  שהיא  הסיורים 
וחמות,  כלה  ובנות,  אימהות  חברות,  קבוצות 
אבל גם זוגות"( מתחילים על כוס קפה ומאפה 
באחת הפטיסריות הצרפתיות, שם מפטפטים, 

משתפים ומתאמים ציפיות. 
נותנת  )"אני  לנז'רי  בחנות  ממשיכים 
אפקט  תיתן  תחתונה  הלבשה  איזו  טיפים 
מחמיא לכל גוף ובכל גודל"(, ובכמה בוטיקים 
חולצה  יש  כיס.  לכל  בוטיק  )"יש  צרפתיים 
ויותר"(, מבקרים אצל  ב–50 שקל וגם ב–500 
תכשיטנית ועוד. מסיימים על כוס יין וגבינה 
עולה  של  בפרומז'רי  המקום  תוצרת  קיש  או 
הגבינות  על  למעוניינים  שמסביר  מצרפת 

השונות ומקורן. 
סדנאות  מנחת  גם  שהיא   ,53 וינר, 
סטיילינג ועוסקת בייעוץ סטיילינג תדמיתי 
וארגוני, מדגישה שמדובר בטיול, לא בסיור 
חייבים  לא  שממש  מדגישה  היא  שופינג. 
בעלות  )"גם  למדוד  לא  ואפילו  לקנות 
שום  איתן  לי  ואין  זה,  את  יודעות  החנויות 
הסכמים על אחוזים. והכי חשוב - בשום שלב 

לא מופעל לחץ"(. 
"סטייליסטית זה יחסית מקצוע חדש", היא 
אומרת, "הרבה אנשים לא מכירים. אז רציתי 
בחוויה  ולהתנסות  להצטרף  יוכל  אחד  שכל 
ואולי  סטייליסטית,  עם  חנויות  שיטוט  של 

למדוד משהו שבחיים לא היה מנסה". 
ורואת חשבון,  היא כלכלנית  וינר  במקור, 
לזכוכית  מפעל  שנה   25 במשך  שניהלה 
התפטרה  בסרטן,  חלה  כשבנה  ומראות. 
בהמשך  בו.  ולתמוך  לטפל  כדי  מעבודתה 
למדה סטיילינג בקורס מסודר אצל בוגרת של 
סיורי הסטיילינג  בלונדון.  בית ספר לאופנה 
הם בשבילה דרך להתאוורר ולנקות את הראש 

עם הדבר שהיא הכי–הכי אוהבת, לדבריה.
עם   - קורונה  לימי  מותאמים  הסיורים 
מסכות ובקבוצות קטנות )"נכנסות עד ארבע 
החנות  את  סוגרות  והמוכרות  לבוטיק,  נשים 
ונוכל  צפוף  יהיה  שלא  כדי  בשבילנו,  רק 

למדוד ברוגע"(.
הקטנה"  פריז   - בסטייל  "טיול  הסיור 
ובמסגרת  למשתתף.ת,  שקל   150 עולה 
ניתן  הוא  נתניה  עיריית  של  הקיץ  אירועי 
בעיר. סופ"ש  חופשת  שמזמין  למי   חינם 

לפרטים: 050-7739688. 
זהרה רון
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