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תושבים 4157הכפר שלנו 

דונם 12,090

כלכלי -מדד חברתי
"2"

מדד פריפריאליות  
"2"

1-כ, תיירים' מס
תיירים בשנהמיליון 

60-עסקים200
מהם פרוסים לאורך 

הכביש הראשי 

מסעדה



היסטוריה  -מסעדה 
.הדרוזיים בצפון רמת הגולןהכפרים ארבעתכפר מסעדה נמצא במרכז 

(מקום נמוך יחסית במורדות הר החרמון)כמקום לאיסוף הצאן בימי החורף הקשים 50הכפר נבנה בשנות ה 
.הכפר עבר תקופה קשה במלחמת ששת הימים. ולינה בטוחה לרועים

מ מזרחה "ק20לכפר מסעדה אשר נמצא כ סחיתאהחלה הגירה הדרגתית של תושבי כפר , השניםבמשך 
.  למסעדה

כיום נמצאים במסעדה  , התפתחות הסביבה והעולם חלה עליה משמעותית ברמת ההשכלה בין הצעיריםעם 
.עסקים שונים150מהנדסים מכל התחומים ויותר מ 30יותר מ , רופאים40יותר מ 

חלה  לאחרונה .. דובדבנים ועוד , בגידול ומכירת תפוחים, התושבים במסעדה מתפרנסים ברובם מחקלאות
לינה  , קולינריה, אטרקציות, התעוררות והתפתחות רבה בתחום של קידום ופיתוח תיירות על כל גווניה

ותיירות חקלאית



אטרקציות

יפים  'טיולי ג•

צימרים  •

מסלולי הליכה•

מסלולי אופניים  •

בסביבה שלנו

העיר העתיקה•

ברכת רם•

יער אודם•

נחל סער•

מבצר נמרוד•

בניאס•

קולינריה

אוכל דרוזי  •

כנאפה •
וממתקים

מסעדות•

ופנאיתרבות 

פסטיבלים•

ערבי תרבות•

שוק בשישי•

כביש ראשי  •



ערבי תרבות פסטיבלים

שוק בשישי כביש ראשי

אירועים בני יומיים או יותר  3-4כ: פסטיבלים•

מדי שנה  

אירועים מיוחדים בצורה  : תרבותערבי•

,  להקות מקומיות, שבועיםחודשים או אף 

..אמנים מהסביבה ועוד 

טיילת הכביש הראשי עם מגוון  : כביש ראשי•

ומקסימותחנויות מיוחדות 

9.00כל ימי שישי החל מהשעה : שוק בשישי•
במרכז הכפר" השוק"בחצר 19.00ועד 



מסעדנות כנאפה וממתקים אוכל דרוזי

דרוזיאוכל 

מציעים מגוון סוגים של ממתקים עם  , שאם תכנסו אליה יהיה לכם קשה לצאת משםהראשי חנות בכביש : כנאפה וממתקים•

.מתכונים וטעמים מיוחדים שהוכנו על ידי בעלי החנות

,  חומוס, פלאפל: פריסה מגוונת ולאורך הכביש הראשי וכבישים משניים של מסעדות המגישות סוגים שונים של אוכל: מסעדנות•

.כל מסעדה מעניקה לאורחיה תחושה שונה ומיוחדת. ים'סמבוסק וסנדוויצ, בשרים, דגים



נחל סער ברכת רם הכפר העתיק

יער מסעדה ובה הגדולה'הג מבצר נמרוד

300-מניב בחורף כ, מעיין הבלוע, הגדול שבהן)מסתבר שבתחתית הבריכה כמה נביעות טבעיות . מהווה מקור מים יחידי לחקלאות צפון רמת הגולן, אלף קוב400-כנפחה : רםברכת 
הזרמת המים מוואדי אבו סעיד לברכת רם מונעת . אך עם ירידת המפלס זורמים המים מהבריכה חזרה אל בטן ההר, המעיינות הללו נובעים כך שמימיהם זורמים לבריכה(. קוב מים לשעה

.את חלחול המים מהבריכה חזרה אל מפלס מי התהום
אשר במטעים מגודלים סוגי פירות שונים בנוסף לבתים וזולות שבהם  , הברכה מוקפת במטעים הנמצאים תחת בעלות תושבי הכפרים הדרוזים. מהכפר-מתמקמת במרחק של כהברכה

.  על האש ואווירה חמה מרתקת, וגם בימי החורף הקשים עם תנור עץ, מתיישבים הבעלים בימי הקיץ החמים כדי ליהנות מהרוח הנעימה ליד בריכת רם
בנוסף למטעים סביב הברכה גם הוקמו  

לקיים מפגש או ערב עם החברים והמשפחה בחדרים מיוחדים ועוד חוויה מיוחדת זמינה  , פארק מרהיב שבו נוכל למצוא מקום לישיבה באוויר הפתוח ליד ברכת רם: BAMBOOK:פארקים
.בפארק והיא חווית הקמפינג באוהלים העשויים מעץ

:  מסעדות
TBONE :מגוון רחב של מאכלים מוצעים ומוכנים על ידי טבחים מוכשרים. מסעדה מודרנית המציעה מקומות ישיבה באוויר הפתוח וגם במרחב סגור חם ומיוחד .

.עם נוף ואווירה מקסימה מול ברכת רם, BAMBOOKמתמקמת מעל פארק : מסעדת ברכת רם

בחלק מרחבי היער . יער המחבר  בין כפר מסעדה למושב אודם השכן: אודם-יער מסעדה
לשבת  , קבוצות גיבוש/ קבוצות חברים/ פרוסים ספסלים אשר בהם יכולים להשתמש משפחות

קמפינג ואפילו סיורים בטבע היער , פיקניק. מגבשת ומלאת חיים, ביער עם אווירה מרגיעה
.  יעניקו למבקרים תחושת נוחות ושלווה במרחב המגניב

בתחילת . ובה'התצפית מרשימה ומומלץ ליהנות מסיבוב קצר מסביב לג:  ובה הגדולה'הג

המעוניינים יכולים גם  . ובה הכרכום הנאה והכרכום הצהבהב'החורף פורחים בסביבת הג

לחזור ולטפס בצידה השני ולהמשיך את חצי הסיבוב , ובה'לרדת בזהירות לתחתית הג
.שימו לב כי הירידה והעליה לא קלים. הנותר

הוא המבצר הגדול ביותר שנותר  , מבצר נמרוד השוכן למרגלות החרמון: מבצר נמרוד

.בישראל מימי הביניים

חלש  , כשהוא מוקף במצוקים תלולים, מטר760-מיקומו של המבצר הבנוי בגובה של כ

.  על אחת הנקודות האסטרטגיות ביותר בדרך שהובילה מעמק החולה והגולן לעבר סוריה
.נופי הצפון הנפלאים נשקפים מכל מגדל במבצר



צימרים  יפים'טיולי ג

מסלולי אופניים מסלולי הליכה

שחלק ממנו הוא עליות  , המקיף את ברכת רם: ואפנייםמסלול הליכה •

,  מכל נקודה מהמסלול אפשר לראות נוף שונה הכולל ברכת רם. וירידות

.  כפר מסעדה והר חרמון

מסלול הטיול המומלץ לרכבי שטח מקיף את הבריכה  : יפים'גטיולי •

יוצאים מאזור המסעדה ופונים בכביש . ממזרח ומסתיים בלב יער אודם

לאחר כמה מאות מטרים פונים שוב ימינה לדרך עפר המסומנת  . ימינה

עוברים בין מטעים ומבחינים בסוכות השמירה שבהן יושבים  . בירוק

ממשיכים לנסוע דרומה ולא יורדים לכיוון שפת הבריכה  . הכפריים בקיץ

ותחנת השאיבה עד שמגיעים לנקודת תצפית יפה הנמצאת מדרום 

פונים בדרך העפר שמאלה ויורדים עד שמגיעים לכביש  . לבריכה

פונים בכביש שמאלה ולאחר  . ומסעדהבוקעתאהמחבר בין הכפרים 

אפשר לחנות ולעצור לפיקניק  , מצידו השני של הכביש, כחצי קילומטר

.בין עצי האלון של יער אודם

צימרים וחדרי אירוחי עם אווירה מיוחדת שלא ניתן  עשרות: צימרים•

אחרלמצוא בכל מקום 

סמוך לברכת רם הבריכה  ,מסלולי הליכה מקסימים: מסלולי הליכה•

הליכה במים ועודמסולילאו , או לכיוון נחל סער, הטבעית



חקלאות כדרך חיים

מקור פרנסה ומוקד  החקלאות במסעדה מהווה 

תפוחים  .משיכת תיירים לאורך כמעט כל השנה

בחקלאותבעיקרשידועיםודובדבנים הם הפירות 

בפעילות קטיף , חקלאית של מסעדהובתיירות

ומכירה


