עמוד 1

MB

לילה

טעימה
מנצרת
בנצרת ,לקח

את

כמנור ,במלון בוטיק ובבתי הארחה :רוב בתי
המלון בנצרת מתייהרים \ר מחיר של  500שקל
יהודית יהב
ללילה וארוחת בוקר

חדרימלון
005,1
כ־
לצליינים,ולהם
מעותית
$DN2$משמעותית$DN2$

לעיר מש־
$TS1$משמעותית$TS1$
ובתי אירוח יש בנצרת ,כיאה

עם

דוחול ספארי ,הבעלים של

מסעדת דיאנא

שרית

מיליונים
משקיעים

$DN2$ומשרד $DN2$התיירות
שרד

במקומות הכי טעימים בעיר

או כר ,מרבית המ־
$TS1$המלונות$TS1$

לונות
$DN2$המלונות $DN2$בעיר

חרשים כוותיקים

מתיישרים עם

כנאפה
שם מכינים
טיול
קולינרי בנצרת אינויכוללה־
$TS1$להתקיים$TS1$
ימינהלרחובפאולוס
תקיים
$DN2$להתקיים$DN2$בלי השף המזוהה עימה יותר
דוחול.
רוחול ספאדי .האיש שגדל בין התבלינים של זיאד ספארי ,דודו של
מכל,
פה אפשר למצוא את כל הדברים שכבר אין
סמטאותיה שלהעיר ,דור שני
החדישות והמודרניות.לדוגמה :כו־
$TS1$כוחול$TS1$
בחנויות
סערנים ,ספג את אהבתהבישול מאביו ,מחמוד
לעיניים) או מקלות
$DN2$כוחול( $DN2$אבקת איפור שחורה
בקולנוע דיאנא בנצרת חול
ספארי .האב היה סדרן
רוחול .וגם
משפד
ונהגלמכור שיפודיםלצופים שבאולסרט .מהר
אקסוס ריחניים ,שעליהם
תרופות סבתא
פופולריות אדירה.
מאור צבר המקום הקטן שלו
לעיכול ,או עשרכ ,שהםעלים
ומלוחייה
משלשלים ,וגם דבש חרובים ,במיה
לאביו,מילא פיתות וטי־
$TS1$וטיגן$TS1$
דוחול ,הבן הבכור ,עזר
מיובשות ,טחינה לא מוכרת משכם ,שורש שמ־
$TS1$שמגיע$TS1$
להפעיל את מס־
$TS1$מסעדת$TS1$
$DN2פלאפל .כשבגר החלרוחול
גן
של
ונחשב
מסוריה
הולך
כשהוא
היום,
ריאנא
לוויאגרה
ברחוב,
העולם הע־
$TS1$הערבי$TS1$,
עדת
ת$DN2$
גיע
$DN2$שמגיע$DN2$
בעצמו.
שנשאר
$DN2$הערבי $DN2$,או סבונים שמכינים משמן הזית
רבי,
עוצרים אותו התושבים שוב ושוב משל היה כוכב
מהמםיק הקורם .במקרר יש שקיות שללבנה,
אלינו למסע של ריחות וט־
$TS1$וטעמים$TS1$
רוק מקומי .הצטרפו
שמגבניםבמהלכות ביתיות.הלקוחות של זיאד
ם $DN2$למקומות שבהם נוהג ״השף של נצרת׳׳
עמים
קונים שקיתלבנה ,וכשמגיעים הביתהמגלג־
$TS1$מגלגלים$TS1$
ולקנות .רק הערה אחתלפני שיוצאים
לאכול
$DN2$מגלגלים $DN2$אותהלכדורים ומכניסים לצנצנת עם שמן
לדק־ :קשהלנקוב כתובת מדויקת בנצרת .צריר לים
זית.
לסמור על כושר הניווט .לא מוצאים את המס־
$TS1$המסערה$TS1$
 $DN2$או החנות?
0362932-450
רח׳פאולוס השישי,טל׳
התקשרו למספרים המופיעים
ערה
להגיע.
כאן ,וישמחולהסביר לכם איר

מהטובות בעיר ,ופונים

קפה
אבו

חומוס
החומוםייה

של

זיאד,

נראית כמו

לחנות
ת$DN2$

פשוטים,

אבו ג׳ראר ,ברחוב

תאופיק

חומוסייה טיפוסית:
$TS1$שולחנות$TS1$
שו־

תפריט

פאהום

ג׳ראר

קטנטן וחומוס

שנעשה

של

של אבו חאלד,

קפה

הערבים ,רק שתדעו,

קפה

פאהום שמה .אצל
זה תרבות שלמה.

הקפה

זאת

הסיבה

תחנת

שכשרוציםלפגוע במישהו ,אומ־
$TS1$אומרים$TS1$

המשפט
$DN2$אומרים $DN2$לו את
רים
אוכלים ,גומ־
$TS1$גומדים$TS1$,
לאודר כל היום .יושבים,
במקום
לשתייה׳׳.דוהול
אינו ראוי
דים,
$DN2$,
הולכים .אף אהד לא עושה מעצמו פהעניין
שבה תיכנסו לבית ערבי ,תמצאו בו קנקן קפה
גדול.
על האש .בחנות הריחנית של אבו חאלד מצאנו
׳׳לפני  25שנה ,כשלמדתי בתיכוןליד מגרש
משקהייחודי :קפה חמוץלהפליאשדוחול מכנה
הכדורגל בנצרת ,הייתי חוסר יומיים כרילאכול
׳׳הגראפה שלהערבים" .החמיצות הזאת מזכירה
דוחול,׳׳ומאז וער היום אני
פה חומוס״ ,אומר
מאור את העיקרון שעל פיו מכינים לחם מחמ־
$TS1$מחמצת$TS1$:
ממשידלאכול פה״.
$DN2$מחמצת $DN2$:לא זורקים את משקע הקפה שנותר בסוף
צת:
ממומחה :איך מכינים חומוס מו־
$TS1$מו׳׳צריר$TS1$
תן טיפים
מים
יום,
מוסיפים
אלא
היום
מדי
לו,
צלח?
ועוד
עוד
לעולם ,וט־
$TS1$וטעמו$TS1$
קפה .כר מתקבל משקה שלא נגמר
אני,
ריר $DN2$להקפיד על סוגי הגרגירים
׳׳צריר
לחלוטין .שווהלנסות.
חמוץ
משתמש בזן
למשל,
הבולגרי .אסורלוותר על
עמו
$DN2$וטעמו$DN2$
5501806-40
רח׳ תאופיק זיאר  44טל׳
תהליד ההשריה במיםללילה ,או לפחות לכמה
שעות.לפני שסיר החומוסעולה על האש צריר
לשטוף אותו לפחות שלוש פעמים .מרתיחים

הכהמעליב :׳׳הקפה שלר
מספר שבכל שעה

על

אש חזקה מאוד כשעה ,מסירים

מוסיפים

סמבוסק

את הקצף,

לריכור הגרגי־
$TS1$הגרגירים$TS1$,
אבקת אפייה שעוזרת

 $DN2$,מנמיכים
רים,

את

האש

וממשיכים לבשל כש־
$TS1$כשלוש$TS1$

עצלני

אפייה וחובבי בצקים זה המקוםעבו־
$TS1$עבורכם$TS1$.

לוש
$DN2שעות״.
שמתמחה בבצקיםממולאים
2084646-40
רח׳ תאופיק זיאד,טל׳
$DN2$מקפיאים $DN2$את התוצרת,ולכם רק נותרלאפות אולטגן
פיאים
בעצמי׳׳ .סו־
$TS1$סורכם$TS1$,
׳׳הרגע הכנתי
בבית,ולהגיש בהבעת
חנות התבלינים
$DN2$סורכם $DN2$,בכל מקרה ,יהיה שמורעימנולנצח.
רכם,
ספאדי
של זיאד
יש פה בצק מגולגל שמכיל עלי זעתר,
$DN2$עבורכם$DN2$.עווניסרז׳י
רכם.

ואשתו

גדה
מפעילים

פה עסק

עבודת יד .הם מק־
$TS1$מקפיאים$TS1$

ומעליו
מהחומוס

עלה
$DN2

של

אבו ג׳ראר אנחנו צוערים במ־
$TS1$במעלה$TS1$

הרחוב ,עוברים

את

ממתקיאל־מוכתאר,

מפתיע

ונוח ,שעומד על כ־  500שקלים
ללילה עם ארוחת בוקר,וכולם
אינם מבחינים בין אמצע לסוף
שבוע ,מה שהופר את נצרת לא־
$TS1$לאטרקטיבית$TS1$
טרקטיבית
$DN2$לאטרקטיבית $DN2$במיוחד.

קבלו
ללינה

כמה

אופציות

חדשות

בנצרת:

ארבע קומות בעיר העתיקה.
old city
goldencrown

מרשתגולדן קראון הוא מלון
חדש ,שנמצא ממשבשולי העיר
קומות ו־  100חדרים ו־ חדרי כנסים
העתיקה.במלון החדש
ומעלתו אינה רק הקירבהלעיר העתיקה והתוססת
בכל קומה,
עם אתריה ההיסטוריים ,השוק והמסעדות ,אלא גםעיצובו:
חלונות ענק מכניסים היישר לחדר את הנוף הפנורמי המיוחד
של העיר ,על צריחה וכנסיותיה .יתרון נוסף :המחיר האטרקטי־
$TS1$האטרקטיבי$TS1$,
המלון.
$DN2$האטרקטיבי $DN2$,לפחות לרגל פתיחת
בי,
0008056-40
לזוג 500 :שקלכולל ארוחת בוקר.
לילה

במנזר על

ההר .אירוח מיוחד במינו

גם

גבינתג׳יבני

ספיחה

שמזכירה מעט פטה .יש

ארמנית ,מיני־פיצה עם

פלפל ירוק ועגבניות;

תמצאו במרומי ההר,

החולש על נצרת:מלון סנטגבריאל,
קונצרטים
במלון כנסייה יפה ,שבה מתקיימים
ואירועי
מנזר

למלון.
עתיק שהוסב
תרבות,

כשלעצמה .זהו
המצדיקה ביקור

מבנה אבן עתיק בןלמעלה ממאה שנה,הכולל
מחודשים וגינה יפה ,שאותו מנהל ניזאר צפורי ,דור שלישי
מלונאים .באירועי סופ׳׳ש של תרבות מוצעות חבי־
$TS1$חבילות$TS1$
למשפחת
לות
$DN2$חבילות $DN2$מיוחדות,הכוללות גם סיורים בעיר.
שקל.
002,1
לזוג:כולל חצי פנסיון
3312756-40
סוף שבוע
מלון בוטיק כעתיקה.וילה נצרת ,הממוקמת ממש באזור המ־
$TS1$המעיין$TS1$,
$DN2$המעיין $DN2$,במבנה ששימש בעבר בית ספר.לפני כשנתייםהחלו אמיר
עיין,
תל־אביב ,ואשתו ננסי ,בת
שחאדה,אדריכל בוגר אוניברסיטת
המפורסמת מיפו ,בהסבת המבנהלמלון בו־
$TS1$בוטיק$TS1$.
למשפחת חינאווי
המתפרסים על שתי קומות,
$DN2$בוטיק$DN2$.במלון  18חדרים מרווחים,
טיק.
לובי וחצר פנימית
ומעליה בר הצופה אל העיר העתיקה.
9650006-40
לזוג 500 :שקלכולל ארוחת בוקר.
לילה
אכסניה חברתית .סיור בין הסמטאות מביא אותנולאכסניה
המיוחדת פאוזי עזאראין.לפני כשנה זכה יזם התיירות הנמרץ
בינלאומית של "תיירות אחראית׳׳ עלניהול
מעוזינון בתחרות
אכסניהזו .האכסניה שוכנת בבית אחוזה ערבי בן  200שנה בלב
העיר העתיקה ,ומציעה חדרי מעונות וחדרים פרטיים.
ה׳לובי׳
הוא חצר יפהפייה עם קשתות אבן ,מקום מפגש של ישראלים
מוצ׳ילרים מכל
עם
העולם.
9640206-40
לזוג 580 500 :שקלכולל ארוחת בוקר.
לילה
למשפחותולחברים .עשרה חדרים וסוויטה אחת תמצאו
בבית הארחהאל־מוטראן עוד מבנה עתיק בלב העיר העתי־
$TS1$העתיקה$TS1$,
ויהלומנים .בבניין שתי
$DN2$העתיקה $DN2$,שהיה שייר בעבר למשפחת צורפים
קה,
וסביבו
מרכזי
כוללת
הסבה
חדר
הקומה
קומות,
ארבעה
העליונה
הדרים זוגיים ,מה שעושה את המקום מאוד מתאים למשפחה
לזוגות חברים.
מורחבת או
לזוג 520 :שקלכולל ארוחת בוקר ,הנחהלקבוצה.
לילה
היום  60חדרים

נצרת מצויה חנות

מאחורי

כל

שם מצויה חנות

מחיר

ומסעדת שף בבית עץ ציורי,
אגד

בשיקום הסמטאות,

בתאורה

ובחו״ל,
היפה ובעסקי התיירות ,וצעירי נצרת ,שלמדו בארץ
חוזריםלעיר והם מנהלים עכשיו את מרביתהמלונות ובתי

סרדס־טרוטינו

השישי,

נוספים

בהתמדה עודועוד חדרים יחד

התגברות תנועת התיירות נוצרית והיהודית .העירייה ומ־
$TS1$ומשרד$TS1$

ההארחה .כר

למסע

במחיר הוגו

סמבוסק

בשר טחון,

גבינהלטיגון

7497546-40
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שבתוכם הוטמנו גבינת

בבית ,כדורי בצק קטנים
שוש ברק,

גאורהוזיתים;

ממולאים
לאפה
שללאפה,הממולאים
כבש

בשר

שווארמה

שהם כיסונים

ואפילו
פטרוזיליה;
טחון עם

מעין סיגרים שעשויים

בצק

בשווארמה.

רה׳ מוסמר ,בירידה מקריית
6040746-40
נצרת,טל׳

קטנים

לכיוון
הממשלה

0295886-450

חלתה

נצרת

צמוד למקדש הבצקים
$DNחלווה נצרתלייצורחלווה וטחינה .פה לא
על
משתמשים בחומרי הקצפה כדילייצר
חלווה,
התוצרת לא תסכן לכם את הסתימות.
ועל כן
הקצפהוהלבנה סינתטיים מש־
$TS1$משתמשים$TS1$
במקום חומרי
משים $DN2$בתמצית של שורש מיוחד ,שעושה את
תמשים
אותה עבודה בדיוק .ישחלווה משומשוםרגיל
או מלא,חלווה בלי סוכר במבחר גרסאות ,חל־
$TS1$חלווה$TS1$

סמבוסק מצוי
$TS1$המפעל$TS1$
המפ־

ווה
$DN2$

מקצחועוד .גם הטחינות טובות ויש

שחורה

נלווים
מוצרים
או שמן קצה המומלץלחולי
כמו שמן

שומשום

בכבישה קרה,

סוכרת כיוון

שהוא

מאזן את רמת הסוכר בדם ואף מחזק את המער־
$TS1$המערכת$TS1$

 $DN2$החיסונית .בתיאום
כת

מראש

אפשר

סיורבמפעלולקבל הסברים על
רה׳ מוסמר ,בירידה מקריית
3323556-40
נצרת,טל׳

גםלעשות

ושמן זית.

זההכל.

אתהמלפפון בכלל לא מש־
$TS1$משתפים$TS1$

צמודלחנות הירקות מצוי רוכן מיצים,העו־
$TS1$העושה$TS1$

לכיוון
הממשלה
שה
$DN2$העושה$DN2$

שימוש

מקסימים.

כפירות

מיץ

דובדבנים

עם קנה סוכר ,רימונים עם תפוזים ,והכי־הכי:

פירות

אל־חיאל

שייק שהוא

פצצת אנרגיה אמיתית ,ובו פיסטוק,

זאת אנחנו נאלצים
רבי
לנפץ מיתוס :סלט
כלל אינו דומה לסלט

שקדים ,קוקוס וקנה סוכר.

קצוץ

9996756-40
רח׳ נמסאוי,טל׳
מבחר

אדיר

חגיגית

האזור.צלעות הטלהניחוחיות,עדינות ומענגות

תפים בחגיגה.
$DN2$משתפים$DN2$
דרכי הייצור.

3370164-050
או

וירקות

בהזדמנות

פחות .הם מורכבים בתבונה וביד קלה מכל טעמי

שלדלועיםלנוי

מצוי

שאנחנו רגילים לכנותו

בפתח

חנות הירקות הזאת ,לצד במיה קטנטנהועדינה,

אטליז

קישואים שפרחים טרייםעדייןתלוייםעליהם
כזרבובית ,עלימלוחייה מנוקים
מגבעולים,

למילוי,
קישואים מרוקנים הממתינים
ירוק
מלון
שצבעו ירקרק חיוור וגם
שטעמו
כמלפפון.דוחול מכיןמהמלון הירוק הזה סלט
מתובל בנענע ,בצל ושמן זית.
אגב ,בהזדמנות חגיגית זאת אנחנונאלצים
לנפץ מיתוס :סלט ערבי כלל אינו דומה לסלט
לכנותו .סלט
קצוץ דק־דק כפי שאנחנורגילים
ערבי אמיתי ,לדברי
דוחול ,מורכב מעגבנייה
חתוכה גס ,פלפל ירוק חריף ,קצתבצל ,נענע
פאקום

דק־דק כפי

אטליז מצטיין בלב
ומסודר כמו בית

בחיווי
שכונת מגורים,

מרקחת.

תמצאו פה מוצרי

מזן אסף ,שהוא הכלאה בין

לזן
מזה

כבש

יש גם

תוצרת בית ,נקניקיותצ׳וריסו עם
במקום ,ומקרר עם מוצרי חלב בייצור עצמי:
יוגורט

כבשים,לבנה

שמכינים

צאן ,חלבעיזים וגם גבינת

אושר

פשוט וטהור.לא ,לאזול פה .בכלללא .אבל כל
כך טעים עד שהמחיר ,משמעותי ככל שיהיה,
אינומצליחלהאפיל על חדוותהאכילה.
שכונת מוטראן,
רח׳  5053מלון גרנד יו,
8616515-770
9192756-40
טל׳

$TS1$קולינרית$TS1$
קולי־
ועוד המלצה
לסיום :הספר ״נצרת עיר
אלינוער רבין ,יצא לאור
$DN2$קולינרית $DN2$מרתקת״ ,מאת
נרית
לקוראיו הזדמ־
$TS1$הזדמנות$TS1$
הוא
חודשים.
כמה
לפני
מעניק
$DN2$הזדמנות$DN2$לעדורטיולקולינרי בעיר .אפשרלטייל
נות
או
איתו בשוק ,בין החנויות ובמסעדות ,בין דוכני

הפלאפל,

תוקפני

תערובתלקבבים
יין

ג׳יבני מחלב כבשים
ועיזים,

החומוס
והחצילים מעוררים אצל הסועד

9550206-40
הכבש השמןהבלארי

מרינו האירופי וטעמו עדין ופחות

של הכבשהרגיל.

מצוחצח

מלוחים.
ולמילוי מאפים
4694735-050
נצרתח׳לתאל־דיר,טל׳

במיוחד .הקבב

המפורסם

משופד על מקלקינמון,

החומוסיות,

המאפיות ובתי

דיאנא

החדשה

נים
$DN2$מתכונים$DN2$

אותנטיים

השווארמיות,

הממתקיות,

הקפה .יש בו גם  107מתכו־
$TS1$מתכונים$TS1$

ממסעדות אבל

גם

של בשלנים

מקומיים :מנסף עם אורז וכבש ,מג׳דרה ,צוואר

המלכה הנוצצתוהבלתי מעורערת של
$TS1$מסערות$TS1$
מסע־

$DN2$מסערות $DN2$נצרת.הסלטים הרעננים הם פאר
רות
המשמשת לכנאפה

היצירה ,לא

ממולא ,סחלב,

משקה רימונים ,ערק ונענע,

ועודועוד( .הוצאת מורותום,

119שקל).

