
אחת התקופות היפות יותר והמומלצות ביותר לטיולים- היא התקופה 
-להומה  פסטורלי  בין  לצהוב,  ירוק  ,בין  לניסן  אדר  בין  ממש.  הזאת 
אדם..  בחיפזון יצאנו לדרך,  לפני שהשבילים יתמלאו מטיילים עד 
להתפקע ולא יישאר אפילו עץ רענן אחד בחום של יולי אוגוסט.. שאז 
הדבר היחיד שבאמת תרצו הוא פשוט: לרבוץ ליד מים, או יותר נכון- 
בתוכם. חמושים במפות , מנשא, ונשנושים לרוב ]כי צאצאינו בעיקר 
צועדים על קיבתם[ יצאנו  לכמה טיולים נבחרים כמו למשל- נחל 

אלכסנדר.

נחל אלכסנדר: לא לצבים בלבד  

בשל מחירי הדלק המאמירים הצפון נראה רחוק מתמיד... לפעמים 
קצת  בעיניים,  ירוק  לראות  מהשגרה,  לצאת  פשוט  זה  שרוצים  מה 
חיות לילדים , שקיעה בים- והביתה. זהו בדיוק נחל אלכסנדר- קרוב 

אבל מבטיח.

נחל אלכסנדר  הוא שארית הפליטה של הנחלים המפוארים שזרמו 
למינים  גידול  בית  גם  הוא  היכר..  לבלי  וזוהמו  בחופינו  בעבר  כאן 
מיוחדים של חיות נדירות וביניהן- הצב הרך. תתקשו להאמין לאילו 
מימדים מגיע הצב הזה. כשתתייצבו על גשר הצבים תהיו המומים 
שיש  מה  מכל  להנאתם  מתפטמים  ,אשר  הצבים  של  מגודלם 
בסכנת  הרך   הצב  וממספרם.  אסורה[  ]האכלה  להציע  למטיילים 
פרוייקט  במקום  מבצעת  והגנים  הטבע  שמורות  ורשות  הכחדה 
רבייה- הגנה על הביצים מטורפים, ומכשירה מרבצי שיזוף חינם אין 

כסף  לבעלי הדם הקר.

נחל אלכסנדר הוא גם מקור לגאווה לאומית ומשמש דוגמא לנחל  
בתחרות  הראשון  הפרס  לו  הוענק  כך  ועל   מוצלח,  שיקום  שעבר 

.RIVERPRIZE הבינלאומית לאיכות סביבה

איך מגיעים: לבאים מכביש 2  - במחלף חבצלת )או גבעת שפירא( 
ויתקין.  וכפר  ונוסעים לעבר ביתן אהרון   5710 פונים מזרחה לכביש 
עד  ויתקין  עוקף  בכביש  נוסעים  ימינה,  פונים  ויתקין  לכפר  בכניסה 
פונים שמאלה  מיד לאחר מסילת הרכבת  ימינה.  פונים  ובה  הכיכר 
לכביש משובש. נוסעים עם השלטים לעבר גן האירועים “ליד הנחל” 

עד שמגיעים לחניון גשר הצבים. 

להנאתם.  משתזפים  הצבים  שם  לתצפית,  מגיעים  עושים:  מה 

ואז  חסד,  של  דקות  עשרות  לכמה  מהופנטים  יהיו  הקטנטנים 
ממשיכים למסלול קצר לאורך הנחל, בשביל נחמד משולט ומאויר 

]ממבחר החיות המככבות באתר[ ובו גם הסברים.

באביב- שלל פרחים. אורך המסלול- תלוי בכם. משעה ועד שלוש 
שעות ]ניתן להקפיץ רכב אחד לסוף[ ניתן גם ללכת ולחזור.

ומה  בסביבה? ניתן לסיים את היום בחוף בית ינאי בפיקניק ולצפות 
שירותי  פיקניק,  שולחנות  הרחצה-  לים.בעונת  נשפכים  הנחל  במי 

הצלה, מקלחות, אפשרות ללינה בחוף.

מה עם עגלה? אפשר גם אפשר.

בעונת  ינאי  בית  בחוף  חנייה  מלבד  לחלוטין,   חינמי  מסלול  עלות: 
הרחצה בלבד ]החל מאפריל[, שאז תצטרכו להיפרד מ-23 ₪ לרכב.

נחל השופט והרוכבים הצעירים

עדיין די קרוב ושווה כל רגע, זהו נחל השופט. פינה פסטורלית מיוחדת 
במינה המתאימה לכל המשפחה כולל הסבתא והסבתא רבא. פשוט: 
כי הנחל הזה הוכשר גם לכיסאות גלגלים. המסלול עובר ליד הנחל 
זורם כל השנה, אבל המים מתמעטים מאוד בעונת הקיץ[  ]שאגב, 
בין בריכות שכשוך ומפלונים קסומים נגלה גם את המערות הקטנות 
כשעה  הוא  בתיבה..המסלול  משה  את  נדמיין  הסוף,  קני  ובין  בסבך 

הליכה עם כל הכבודה והפסקות לשכשוך.

סוסים  חוות  דובי-  חוות  לה  שוכנת  רחוק משם,  לא  בסביבה?  ומה 
 .)6 מכביש  נסיעה  דק’   4( מנשה  רמות  בקיבוץ  ,הממוקמת  יפיפייה 
של  ובמקום  בזמן  מסע    - עצמה  בפני  חוויה  הינה  לחווה  הכניסה 
אותנטית,  בוקרים  כבקתת  מעוצבת  החווה  הישן.  מהמערב  סרט 
לפגוש  תוכלו  בחווה  לקוח מתפאורה של סרט.  מוזיאון,  כמו  נראית 
אמיתי  קאובוי    - לסוסים”  כ”הלוחש  בכינוי  הידוע  סלמן  דובי  את 
בעל חזות מחוספסת, אשר מדהים את אורחיו בסיפוריו המרתקים 
ומשמעות  והסוס  ההיסטורי של האדם  הפרוע,  הקשר  על המערב 
הביטוי “הלחישה לסוס”. הטיול לכל המשפחה הוא מחצי שעה עד 
שעתיים . ניתן לצרף גם ילדים בני ארבע ומעלה כשהם רכובים על 
 : סוס עם מדריך. חוויה מרגשת במיוחד מזומנת לילדים שבחבורה 
טיול סוסים במסלול יפיפה וירוק עם פריחות עונתיות מרהיבות, דרך 
נחל שלף, נחל דליה ודשדוש פרסות הסוסים במימי נביעת הנצח של 

לטייל עם הילדים

ליאת שקד
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עין המחוללים...

איך מגיעים: לנחל השופט- מצומת התשבי נוסעים דרומה על כביש 
ישנה   ,)28 ה  לק”מ  )בסמוך  ק”מ   6 לאחר  מגידו(.  צומת  )לכיוון   66
פניה מסודרת ומשולטת ימינה )מערבה( לכיוון פארק יערות מנשה .  
מספר מטרים לאחר רחבת הכניסה ישנה פניה ימינה, בדרך העולה 
לכרמל. נוסעים  בדרך זו מספר ק”מ, חולפים על פני אזורי פיקניק 
ולבסוף מגיעים לפניה ימינה לעבר נחל השופט. ממשיכים עם הדרך, 

נעזרים בשילוט, ומגיעים לחניון חרובים ,מקום חניית הרכב.

לכיוון  ממשיכים  תות[  עין  ]ממחלף   6 מכביש  בירידה  דובי:  לחוות 
רמות  לכיוון  ימינה  לוקחים  ובמחלף   ,70 מספר  כביש  על  אליקים  
רמת  לקיבוץ  הכניסה  עד    672 כביש  על  ישר  ממשיכים  מנשה. 

השופט. לאחר הכניסה בכיכר השנייה שמאלה ומיד ימינה.

אז מה עושים:  מתחילים בארוחת בוקר בחניון חרובים, עם שולחנות 
כולל  השופט  בנחל  הליכה  למסלול  ממשיכים  ירוק.  ונוף  פיקניק 
בריכות שכשוך קטנות ומטריפות , מערות בסבך וגשרי עץ  נחמדים. 

המסלול מעגלי ומסתיים חזרה בחניון חרובים.  

ומה עוד? ממשיכים לחוות דובי לטיול רכיבה מחצי שעה עד שעתיים, 
במקום גם ארוחת צהרים מפנקת בשבתות. 

.. 4X4 מה עם עגלה? מוכשר לכל ה

נחל השופט – חינם אין כסף. חוות דובי- התענוג יעלה לכם  עלות: 
75 ₪ לחצי שעה רכיבה  לאדם ]רכיבה נטו [ 100 ₪ לשעת רכיבה 
ולשעה וחצי 150 ₪ .במידה ותגיעו חמישה אנשים או יותר תזכו גם 

ב- 10% הנחה.

ארץ פלגי המים- טיול יומיים
ועדיין, אי אפשר בלי לבדוק במו עינינו עד כמה עלה מפלס הכנרת, 
אין על הצפון. הכל מתנהל על  ובכלל, תודו:  או איך הזרימה בירדן, 
מי מנוחות, רחוק מהמולת המכוניות של המרכז, והאוויר כל כך נקי 

שהחמצן עולה ישר למוח. 

לצפון  נסענו ליומיים, בדגש על מסלולי זרימות ופריחות. 

יום ראשון
, מפחד הפקקים ובאמת שכדאי. החוכמה- מארגנים  יצאנו מוקדם 
הכל בערב. לא משאירים שום דבר לבוקר. וכך מנצלים את אלמנט 
ההפתעה,  כשהזאטוטים רק פקחו עין תורנית העמסנו אותם הלומי 
הוכן מבעוד  ולדרך. כמובן שסל פיקניק  שינה לבוסטרים למיניהם- 

מועד וטמן בחובו הפתעות לרוב, אבל  לזה עוד נגיע.

]מאלו  בדרך  במסלול  להתחיל  ניתן  ארוכות-  בנסיעות  למתקשים 
המוצעים כאן[ ולהמשיך לאחר מכן בנסיעה. 

אופוריה בעופוריה 

בשמורת  כמובן[  בדרך  עצירות  שלוש  ]לאחר  היום  את  פתחנו   
החולה. בשמורה מסלולי טיול  מקסימים למשפחות וגולת הכותרת: 
שביל הביצה. מדובר בגשר צף  החוצה את הביצה- כשלכל אורכו 
חסידות  כנף-  בעלי  והרבה  ]תאואים,  החיים.  בעלי  על  תצפיות 
לארצות  לשלום  נפרדים  מעט  שעוד  וכאלו  קורמוראנים  שקנאים, 
קטנה,  “ביצונת”  היא  החולה  אכן. שמורת  ביצה?  אמרנו  אז  הקור..[ 
ייבוש החולה הענק בשנות החמישים.  שהושארה למזכרת ממפעל 
מה שנעלם עם הייבוש הוא המוני החיות  שחיו רק כאן – פשוט נכחדו 
לאחר  בישראל,   הראשונה  השמורה  קמה  וכך  האדמה.  פני  מעל 
מאבק של הארגונים הסביבתיים ואוהבי הטבע. נוכל גם לראות שני 
פולשים שאינם כל כך רצויים כאן- השפמנונים המתרבים בהמוניהם 

והנוטריות,  שילהיבו את הילדים, אבל לא את החקלאים ..

איך מגיעים: על כביש 90 , עוברים את ראש פינה וממשיכים לכיוון 
יופיע  לשמורה   והשילוט  המעלה,  יסוד  בצומת  ימינה  פונים  צפון. 

לאחר 3 ק”מ.

אז מה עושים: בשמורה מספר מסלולי טיול , בין שעה לשעה וחצי 
של גשרי עץ, קני סוף  גומא הפפירוס ]כן,ההוא ממצרים ששימש כנייר 
העתיק ביותר [ותצפיות לרוב. התוספת החדישה ביותר לשמורה היא 
ה”עופוריה”. בין השאר במרכז המבקרים יתלהבו הילדים מפוחלצים 
בגודל טבעי, במרכז שכלולים שונים ושאר ירקות, בין השאר- חידון 

טריוויה, סרטים על החי והצומח בשמורה, וגולת הכותרת- מופע 

הכותבת מנהלת תיירות פנים בחברת “נקודת 
וכיף  גייד” המתמחה בימי טיול  חן -איזראלי 

לישראלים ולתיירים.
http://www.israeliguide.com  
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מולטימדיה משוכלל, מרהיב עין ורווי אפקטים, בתלת מימד כמובן, 

שהצופה מצטרף למסע עם להקת ציפורים נודדות..  

לאטרקציה  נגיע  נסיעה[  ד’   20[ משם  גדול  לא  במרחק  עוד?  ומה 
עד  להצטרף  ניתן  שם  והגולן”.  היער  ב”טרקטורוני  משפחתית  
או  בריינג’ר  או  ומעלה[  שנה  מגיל  תינוקות  ]כולל  בג’יפון  נפשות   4
]מעל  בטרקטורון  עצמית   נהיגה    : לילד  חלום  להגשים  לחילופין- 

גיל 7[

מה עם עגלה? המסלול בשמורה הוכשר לנכים, נגיש לכל סוגי העגלות.

העלות: שמורת החולה- מבוגר- 33 ₪, ילד 20 ₪ מעל גיל 5. טיול 
ג’יפונים משפחתי- עסק לא זול- אבל מפנק- מעל 300 ₪ לזוג+2 , 

שווה להתעדכן במבצעים .

יום שני
מותנינו,  שינסנו   , הציפורים  ציוץ  לקול  התעוררנו  באנרגיה  מלאים 

העמסנו את מנשאנו ויצאנו לטייל בנחל עיון.

דרוש עיון מעמיק: נחל עיון ומפל התנור

חגיגה  הוא  זו  בעונה   . קילומטרים מהגבול  מקורו כשבעה  עיון  נחל 
שבהם[  המפורסם  רק  הוא  ]התנור  מפליו  ארבעת  כל  על  לעיניים 
וההליכה בו  מעלה בנו ניחוח חו”ל.. בכל זאת ארבעה מפלים במסלול 
אחד אינו דבר של מה בכך בארצנו הקטנטונת. זה מה שהופך אותו 
,לאחד מהמסלולים המרהיבים ביותר בגליל. המפלים  גולשים מגובה 
של 20-30 מטרים בשפע של מים לרוב בעונה זו- והמסלול מתפתל 
פריחות  לראות  ניתן  השאר  בין  אחר.  מפל  עם  פעם  בכל  ונפגש 

מרהיבות, חורשת איקליפטוסים והרבה הרבה טבע מסנוור עיניים.

תוך  אל  נכנסים  מטולה.  עד   90 כביש  על  נוסעים  מגיעים:  איך 
המושבה ויורדים ברחוב הראשונים לכיוון מזרח, קרוב לגדר המערכת 
של  הראשי  רחובה  המייסדים,  רחוב  של  הצפוני  בקצהו  המזרחית. 
מכוון  ברור  .שילוט  עיון  בשמורת  הטיול  לתחילת  יורדים  מטולה, 

ממרכז המושבה.

קצרה,  מעגלית  אחת  טיול:  אופציות  שתי  בשמורה  עושים:  מה  אז 
וחצי עד שעתיים  ואחת אורכית. האופציה האורכית –אורכת כשעה 
הליכה ומצריכה הקפצה של רכב ]אחרת צריך לטפס הכל בחזרה[  
אבל עוברת בכל ארבעת המפלים המרשימים. האופציה המעגלית- 

כחצי שעה- רק למפל התנור והשמורה מסביב.

ממוקמת  דפנה  בקיבוץ  נסיעה,  דקות   25 של  במרחק  עוד?  ומה 
חברת “באופן טבעי” טיולי אופניים בכל אזור מקורות הירדן. במקום 
ניתן להשכיר אופניים במגוון סוגים, גדלים ותוספות פשוט מדליקות. 
מפינות  בדרך  וליהנות  הדן  לפלגי  אופניים  לטיול  לצאת  תוכלו  כך 
ועוד.  ענק  פאזל  הסאג’,משחק  על  פיתות  של  עצמית  הכנה  יצירה, 
גולת הכותרת היא - האופניים. תוכלו לרתום לאופניים ריקשה לשני 
ילדים, לחבר כסא לתינוק ]מגיל 6 ח’ לערך[ או לחבר חצי אופניים 
לילדים אשר רוכבים עם גלגלי עזר ]4-8[ בקיצור, זוג הורים ושלושה 
. והנופים? טיול מרהיב של זרימות,  ילדים יכולים  להסתדר בנוחות 

צמחייה והרבה הרבה קלוריות- ששורפים...

מה עם עגלה? בנחל עיון- תצטרכו להשתמש  במנשא, אולם במפל 
התנור -החניון ידידותי לעגלות.

העלות: הכניסה לשמורת עיון: מבוגר 27 ₪, ילד 14 ₪ .טיולי אופניים: 
זולים יותר מאטרקציות מוטוריות, משתנה בהתאם לעונה. 

מתאים לתבנית קפיצית 24  ס"מ

מרכיבים:
360 גר' שוקולד מריר

300 גר' חמאה
4 ביצים

3/4 כוס סוכר
כוס פאקנים / אגוזי לוז (קלויים 7 דק' בתנור 

טחונים דק)
30 גר שוקולד לבן

אופן ההכנה:
מחממים תנור מראש ל- 160 מעלות.

ממיסים 180  גר' שוקולד ו- 180 גר חמאה על 
בן – מארי (קערה המונחת על גבי סיר שבו מים 

רותחים כך שהמים לא נוגעים בקערה שמעל) 
נמוכה,  במהירות  חלמונים  מקציפים 
להקציף  וממשיכים  בהדרגה  סוכר  מוסיפים 

עד שמתקבלת מסה בהירה ותפוחה.
המומס  השוקולד  את  לחלמונים  מוסיפים 

והאגוזים הטחונים ומערבבים עוד כדקה.
מקציפים את החלבונים בהתחלה במהירות 
לקצף  עד  גבוהה  במהירות  ואח"כ  נמוכה 

יציב.
מעבירים שליש ממסת השוקולד לתוך הקצף 

ומקפלים.
ושוב  שוקולד  מסת  יתרת  את  מעבירים 

מקפלים עד למסה אחידה והומוגנית.
אפייה  בנייר  התבנית  תחתית  את  מרפדים 

ומשמנים את דפנותיה.
מעבירים את הבלילה לתבנית ואופים 35-40 
יוצא  העוגה  במרכז  הננעץ  שקיסם  עד  דק' 

מצופה בפירורים לחים.
מוציאים מהתנור ומצננים.

הופכים את העוגה על צלחה הגשה ומסירים 
את נייר האפייה.

הציפוי:
120  גר' חמאה  180  גר' שוקולד ו-  ממיסים  
העוגה  פני  על  המסה  את  ויוצקים  בבן-מארי 

והדפנות.
במיקרוגל,  הלבן  השוקולד  את  ממיסים 
מעבירים אותו לשקית זילוף קטנה ומקשטים 

את העוגה.
לדוגמת הפרח שבתמונה מזלפים 3 עיגולים 
קוים  מושכים  שיפוד  ובעזרת  העוגה  על 

ממרכז העוגה החוצה.

עוגת שוקולד פאקן לפסח
(או לרגישים לגלוטן)

טיפ מספיל‘ה
פרווה-  בגרסת  העוגה  את  להכין  אפשר 
מחליפים את החמאה במחמאה ואת השוקולד 
מלך  אגוזי  עם  העוגה  בקישוט  להחליף  הלבן 

קצוצים.
נמוכה....  יחסית  יוצאת  העוגה   – להיבהל  לא 
שוקולד  פצצת  אבל  א.אפיה)  וללא  קמח  (ללא 

מתוקה שמלקקים מהאצבעות...
מומלץ מאוד לאכול עם כדור גלידה לצידה.

לפרטים והזמנות: 052-8406534ספיל‘ה
עוגות בהזמנה אישית לשבתות ואירועים

ן של זמןמדור פנאי י י נ ע

אמא... חשבנו איך 
יהיה לך נח...

תיקי ההחתלה של “שוגון” עשויים מחומרים חזקים ואיכותיים 
תיק  עיצבו  ב”שוגון”  שנים.  לאורך  עמידות  לך  המבטיחים 

המתאים לצרכים שלך בכדי שתוכלי לטפל בילדך בנוחות...

להזמנות: 1800-335-666
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