
השראה לטיול הבא שלכם

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



בישראלת.העצמאית.למטיילמדריךלמעשההואהזההקטלוג

ILH-Israelעמותתשלהםשלווהביצועהיוזמה Hostelsמטרת.בארץוההוסטליםהגסטהאוסיםקהילתשהיא
המקוםאתלהכירבאמתאפשרותשנותנתמקומיתתיירות-בישראלהעצמאיתהתיירותקידוםהיאשלנוהעמותה

.והעולםמהארץות.מטייליםלהכירשמאפשרת,רגללפשוטמבלילטיילשמאפשרת,בושחייםנשים.והא

כפריאירוחמקומות,חאנים,הוסטלים,גסטהאוסים-שוניםמסוגיםעצמאייםעסקיםחבריםבעמותה?בעמותהמי
.המימדיםגדולת,המסחרית,הפורמליתלתיירותאלטרנטיבהמהוויםשהםהואלכולםהמשותףכאשר,ועוד

להיותות.יכוליםן.אתםלכן,מחשבהומתוךבקפידהנבחריםשלנובעמותההחברים-המקומותסטנדרט
בהםיהיה,ונקייםמטופחיםיהיוהם-שהצבנובסטנדרטיםעומדיםכאןהמוצעיםהלינהשמקומותות.בטוחים
,טוביםמפגשיםשיאפשרומשותפיםחלליםבהםיהיו,בהגיעכםפניםאלפניםאתכםשיקבלאדםעםמפגש
.ועודלעצמכםלבשלהאפשרותבהםתהיה

,מקומות,טיולים,מסעדות-הארץברחביחוויותשלמרגשותאפשרויותעלמידעמלאלכםלרכזמאמץעשינואז
!ן.שלכםהבאלמסעהשראהלקבלבנחתושבוקפהאיזהן.לכםתעשו,יאללה.....רעיונות

:איתנולדברות.מוזמנים-רעיוןאושאלהבכל

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

ILH  תיירות
אלטרנטיבית בישראל

ilh_israel_hostelshostels-il.cominfo@hostels-Israel.com

https://www.facebook.com/Israel.Hostels
https://www.instagram.com/ilh_israel_hostels/
https://www.hostels-il.com/


וההוסטלים שלנוהגסטהאוסים

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



הצפון הירוק והשופע
רמת הגולן

בשריםמסעדות,וסלטיםפלאפל,חומוס-לילהוחייפאבים,מעולותמקומיותמסעדותתמצאוהגולןרמתבצפוןהדרוזיםבכפרים
.משפחתידרוזיאירוחוגםמעולות

farmמסעדת-המושבוצ,גשורבקיבוץ'פס'הבירהבית,נטורמחלבתעלממליציםהגולןבדרום to tableיס'דוד,רמותבמושב
.גמלאבמעלהנינוהמגניבההקפהועגלת,נובהטרהיקב,ברמותהבקתהמסעדת,יואבבגבעת

המפורסמיםופלטרהר אודם -ביקור ביקבים▪
דה קרינה בעין זיווןשוקולד מפעל▪
ממלכת הקרואסונים בעין זיוון-מטרלו▪
קטיף עצמי במטעי התפוחים וסצנת פאבים שוקקת, ברכת רם, יעפורישוק , סיבוב במדרחוב–המדהימה דל שמס 'במגיום ▪
באניעםהאמניםכפר ▪
▪AZIZO-חוות לבנדר מטריפה במושב כנף
מיוחדות במושב רמות DIYסדנאות–לול ארט ▪

והבניאסהמשושיםבריכת,חזורינחל,ילבון'הגמפלנמצאיםנסיעהבמרחק.הליכהשביליומוקףאודםיערבנמצאאודםמושב▪
.הגיראבןשלצבעהבשל-הלבןוהמפל,הבזלתאבןשלצבעהבשל-השחורהמפלובתוכהעלאלנחלשמורת-הגולןבדרום▪

שונותקושיבדרגותמ"ק1.5-4.5שלשוניםבאורכיםבמסלוליםלטיילניתן

גסטהאוסמאודםהליכהדקות20.וסוריההגולן,החולהעמק,החרמוןשלפנורמינוףכולל.אודםהרמפסגתמרהיבהשקיעה▪
שוירחעיןאו,איהעין,פיקעיןבטבילה-הגולןבדרום▪

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים
גסטהאוסאודם 

הוסטל הנווד
חאן בגולןינגס'ג

.שפיותשלבועה–פנינהמסתתרתהגולןרמתבצפון
.הוגניםבמחיריםונוחיםנקיים,פשוטיםחדריםבמקום
ללילה,קטנהבקבוצהאובזוג,לבדלמטייליםמושלם

,משותףסלון,שינהחדרי7בגסטהאוס.שבועייםאואחד
ופינותערסליםעםטבעמוקפתחצר,מאובזרמטבח
השנהכלכמעטשפועלתיבשהסאונהואפילוישיבה

<<<לאתר ההוסטל 

5בכפר.הגולןרמתבדרוםיואבבגבעתקסוםמונגוליאוהליםכפר
שולחנות,גדולותמדשאות,מאובזרמטבח,מזגןעםגדוליםאוהלים
והתבורטבריה,הכנרתנוף.ועודתבליניםגינת,מנגלפינת,פיקניק

מהכפרנשקפים

<<<לאתר ההוסטל <<<לאתר ההוסטל 

Golan Heights Hostel

Genghis Khan in 
the Golan

Nomad Hostel

זוהי  . בישוב הקטנטן נמרוד, מטר1115בגובה , ממוקם ממש בתחילתו של שביל הגולן
שהיא חלק אינטגרלי מהטבע הפראי והיפהפה  , עשויה קורות עץ וטיח צבעוני, בקתת הרים

האווירה הקסומה של המקום מתאימה  . ומחלונותיה נשקף אגם ברכת רם, שבתוכו צמחה
משהות  שיהנו, ולמבקרים צעירים בנפשם מכל סוג, לסדנאות, בודדים וקבוצות, למטיילים

וכל יתר האטרקציות של הגולן, יקבים, יערות, קרוב לנחלים

https://odemle.com/
https://gkhan.co.il/
https://nomadhostelnimrod.com/


הצפון הירוק והשופע
כליל והסביבה

ועודפיצות,בשרים,וסלטיםפלאפל,חומוס-מעולותמקומיותממסעדותליהנותתוכלולכלילהקרוביםהדרוזיםבכפרים
הפתעותועודמאפים,תבשילים,ממולאיםהמציע,ירכאמהכפר,נבילאתתמצאולכלילבכניסה▪
מראשבהזמנהלקבוצותאולזוגותמגווןביתיאירוחשמציעיםרביםבשלניםישבכליל▪
ועודמאפים,ממרחים,לחם,טרייהאורגניתתוצרתעםחווהבלבחנותישהליכהדקות5במרחק-בעצמולבשלשרוצהלמי▪

סולאריחשמללעצמומייצרביתכל.החשמללרשתמחובראינואשראורגניאקולוגיישובהינוכליל
נעימהכלילאיתואווירהבירות,תבשילים,פיצותתמצאובומקומישוקמתקייםחמישייוםבכל▪
למסורשתרצודבריםלהביאאפשר.לקחתופשוטאוצרותלמצוא--״תןקח-שניהיד״▪
ועודזכוכית,קרמיקה-מקומייםאמניםשלגלריות▪
וכדומהריטריטים,סדנאות,יוגהשיעורי-בכלילעצמיתוהתפתחותלמודעותמרכז-נפש״״משיב▪
מההיצעליהנותמוזמנים-רביםאלטרנטיבייםומטפלותמטפליםחייםבכליל▪

ומיוחדתמהנהחוויההואכלילבתוךפשוטטיול.נרחבשטחפניעלומתפרסתטבעיחורשבלבנמצאתכליל▪
כיווןלכלכשעתייםאורכת(יחיעםבקיבוץ)יחיעםלמבצרעדמהגסטהאוסהליכה-הישובבתוךהעובריחיעםנחל▪
לכיווןכשעתייםכןגםינוחהכפראלמכלילמסלול▪
הצפוניתהחוףרצועתוכמובןעכו,הנקרהראש,בצתנחל,כזיבנחל,במונפורטלטיילתוכלוקצרהנסיעהבמרחק▪

סובבשבילכןכמו.המערביהגלילאזורולכלהתיכוןליםמשגענוףמציעהכלילמעללהרשעהרבעשלהליכה:קסוםטבעועודעוד
ונהדרקצרמסלולהואכשעהשאורךכליל

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים

גסטהאוסכליל 

<<<הגסטהאוסלאתר 
רחבהלמרפסתהיוצאיםחדרים3בגסטהאוס.מסביבירוקהמוןעםאקולוגיכפרבלבגסטהאוס
,יוגהלתרגל,להירגע,לנוחמעולהמקום.היםלכיווןמהמםונוףישיבהפינותמספרהכוללתמשותפת

ומעלה18לגילאימיועד.כלילשלמהוייבליהנותופשוטאחריםטייליםלפגוש,לטייל

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Clil GuestHouse

https://clil.org.il/%D7%94%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9C%E2%80%8B/


חוויה אורבנית מפתיעה
ירושלים

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

הרחבהמגוון–העירברחבימרכזייםאזוריםבכמהפרוסההיא.עצמהבפניסנסציההיאירושליםשלהקולינריתהסצנה
רפאיםעמקשלהבוטיקיותוהמסעדותהקפהבתי,כרםעיןשלהקסומותהמסעדות,יהודהמחנהשוקבוספציפיתהעירמרכזשב

,מקומיקינוחיםמאסטר–סאיר-אבופטיסרי,בשוקרוסטרסקפה–ספציפייםכמהעללהמליץצריכיםהיינואם.בקעהושכונת
פאבים.הקלאסיקפיתוקפהקאלוקפה,וקפהקדושקפה,שלשוםתמול,16נחלה,המרקיה,גלוטןללאמסעדה–קזה

המזלגקצהעלרקוזה,9קקטוס,זוטא,השכנה,בירתנו,שוקא,ברשושנה,הגלןבר–מומלצים

הפתעותומלאהקברכנסיית,לכותלגיחה,המוסלמיברובעהשוק.בירושליםביקורשלהבסיסזה–העתיקהבעירשיטוט▪
בדרךשתפגשוצבעוניות

שווה)יהודהמחנהושוקהעירבמרכזהמדרחוב,המרהיבותוהכנסיותהירוקכלביןכרםעין-שיטוטששוויםאזוריםעוד▪
בצלאלמדרחוב,שץמדרחוב,(ההוסטלדרךטעימותסיורלעשות

חוויה(ומדהיםירוקמרחבלהיותוהפךהתורכיתהרכבתתוואיפעםשהיהמה)העירכלאתשחוצההמסילהבפארקהליכה▪
הראשונההתחנהמתחםאתוגםשווהושייקיםמיציםדוכןתמצאולחםביתדרךעל,הפארקבאמצע.קלאסיתירושלמית

:שלכםבחופשהאותולשלבושווהיפהפהלהוסביבבירושליםהטבע
במעייןלטבילהאופציה.מסורתיתחקלאותובחלקותבירוקשטבולהלירושליםסמוכהמהממתשמורה–סטף▪
במרחבדיוריחידותאלפילבנייתתוכניתמנעוהסביבהארגוניארוךמאבקאחרי!העירבתוךטבעימרחב-הצבאיםעמק▪

.גיחהשווה.ופסטורליטבעיפארקכאןישכיום.הזההירוק
אשקףועיןשריגעין,תמרעין:במיוחדמומלציםכמה.שוויםמעיינותמאודהרבהמוקפתירושלים–לעירמסביבמעיינות▪

ותבינותבואו.טבעמלאתאומנותיתליצירהכללבנייןשלהגגאתהפכוסביבהואנשיאמניםקבוצת–מוסללהשלהגג▪
צהריםשישיחומוסאחלהגםבמקוםתמצאו.שוקקתרבותלמוקדוהפךלהריסהמיועדשהיהמבנה–המפעל▪

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים
סינמה הוסטל

פוסט הוסטל
אברהם הוסטל ירושלים

שלהפועםבלב,אורבנייםלמטייליםאידאלימקום
נמצאההוסטל.בעירהתיירותמוקדיבקרבת,ירושלים

באותוומעוצבקולנועביתהיהשבעברחללבתוך
מחוותמכיליםוהחדריםהמרכזייםהחללים-הנושא

חדריםכוללותבמקוםהלינהאפשרויות.אהוביםלסרטים
יש.ייחודיותבקפסולותלינהואפילומשותפיםאופרטיים

קוקטייליםוברגדולהמרפסת,משותףמטבחגם

<<<לאתר ההוסטל 

לתחנתוצמודיהודהמחנהלשוקבסמוך,העירבמרכזממוקםהמבנה
,למשפחותהמתאימיםחדריםשלרחבמגווןבהוסטל.הקלההרכבת

מטייליםעםלמפגשמושלם,לאומיתביןאווירהעםמקום.ובודדיםזוגות
עםמגניבבר,ומאובזרגדולמטבחלמצואתוכלוהיתרבין.העולםמכל
מתחלפותאמנותותערוכותמפנקגג,אירועיםמלא

<<<לאתר ההוסטל 

המרכזייםלאתריםסמוך,בירושליםהמרכזיהדוארבביתהממוקםונגישמסוגנןהוסטל
רחבהלקשתהמתאימיםחדריםמגווןבמקום.העירשלהתוססוהמרכזהבילויולמקומות

בר,ביליארדשולחן,וחיצונייםפנימייםמשותפיםחלליםתמצאוכאן.והעדפותגילאיםשל
ומסיבותסדנאות,אירועיםגםכאןמתקיימים.ועודמפנק

<<<לאתר ההוסטל 

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Cinema Hostel

Abraham Hostel 
JLM

The Post Hostel

https://www.cinema-hostel.com/
https://www.abrahamhostels.com/jerusalem/he/
https://theposthostel.com/


חוויה אורבנית מפתיעה
יפו-תל אביב

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

,הפשפשיםשוק,הכרמלשוקבאיזורמסעדותשלגדוליםריכוזיםיש!מרגשותקולינריותבאפשרויותמפוצצתאביבתל
,האסליהחומוסמרכז,חסןאבובחומוסאסליאוכל:העירמרחבידוגמאותמעטרקאלו.שרונהומתחםלוינסקישוק

במשקאו416,באנסטסיהטבעוניאוכל,במגזינואיטלקיאוכל,הקוסםפלאפל,ובניוסאלוףמסעדת,לוינסקיבורקס
פראויקטי'צ-שווהאוכלעםייןבר,בתדראו16הרצל,סעידבפורטהדרינקלצדמנות,בויטרינההמבורגר,ברזילי
המלביהשלהסניפיםבאחדוקינוחשאנןבנווההמקומיותבמסעדותמגווןאסייתיאוכל,דהרייר

עלמהכולי,אלפאבית,הקולאבו,רומנובית,הבלוקמועדוןלמשל–בעירהמטורפיםוהמועדוניםבבריםליליבילוי▪
אנשיםפחותכשישהשבועבאמצעכיףהכי.להציעיששלעירהרביםהחופיםבאחד-היםחוףעלרביצה▪
חוויה,העירביתמוזיאון,ישראלארץמוזיאון,לאמנותאביבתלבמוזיאון-הגלריותאוהמוזיאוניםבאחדאמנות▪

העתיקהביפוהגלריות,לגעת-נאבמוזיאוןחושית
ושביםבעובריםובהייהקפהשתייתכולל,רוטשילדשדרות,מילאנוכיכר,רביןכיכר,הבימהבכיכרבשמשבילוי▪
העירבדרוםהמאכליערבביקור▪
ומעניינתמגניבהפלורנטיןשכונתגם.קפהובתימסעדות,מעניינותחנויותמלאביפונגהמתחם▪

הנמלושוקהפשפשיםשוק,התקווהשוק,לוינסקישוק,הכרמלשוקצבעונייםשווקים•
הידועותרוטשילדשדרותלאורךאוהטיילתלאורךבעיראייקונייםטיולים•
ביפוהמדרוןפארקאוהעירבדרוםהחורשותפארק,העירבצפוןהירקוןפארק-בעינייםוירוקשקטקצת•
צדקנווהשכונת,העתיקהיפובסמטאותMUSTשהםסיבובים•
הצפונייםוהחופיםאביבתלנמל,הירקוןפארקלאורךאופנייםטיול•

יום,מגדלורהספריםחנות,החשמלגןמתחם,המסילהפארק,ביפוהפשפשיםשוקבליליבילוי,השכונתישפיראקפה
הילטוןמלוןשלהדרומישמצידוהדשאמלאתמהגבעהשקיעה,האגדימציציםחוף,לוינסקישוקבונשנושיםטעימות

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים
ספוט הוסטל

Jungle Jaffa

<<<לאתר ההוסטל 

אברהם הוסטל תל אביב

<<<לאתר ההוסטל 

הפופולרייםהאתריםמןבלבדספוריםצעדים-בסטיילאביביתלהוסטל
,וחדשישןמשלבהמיקום.והנמלהירקוןפארקבקרבת,אביבתלשלביותר

כאןתמצאו.קטנותקבוצותאוזוגות,ליחידיםלהתאיםויכולוטבעעירונינוף
,טלוויזיהעםיל'צחדר,ובחוץבפניםמשותפיםבילוימרחבי,מאובזרמטבח

סנוקרשולחןואפילושוקקבר,לעבודהמיועדאיזור

,העירבמרכזממוקםההוסטל
משדרותהליכהדקות2-כ

מגווןתמצאוכאן.רוטשילד
המתאימיםחדריםשלרחב

.ובודדיםזוגות,למשפחות
'הלאונגבקומתלבלותתוכלו

ומטבחברגםהכוללתהענקית
מלאהגגעלאו,עצמילשימוש
מארועיולהינותהאווירה
מעולהמקום.רביםתרבות

ומטיילותמטייליםעםלמפגש
והעולםהארץמרחבי

סמוךממש,מהמםיפואיבמיקוםמשותפיםלמגוריםוביתהוסטל
חוף,השעוןמגדל,הפשפשיםשוקבקרבת,בלומפילדלאצטדיון

פרטייםחדריםבמקום.המגניבותושפיראפלורנטיןושכונותהים
נוףעםענקסלון,משותףלשימושמאובזרמטבח,משותפיםאו

ומזמיניםנעימיםובילויישיבהומרחביעבודהמרחבי,ירוקלפארק

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

The Spot Hostel<<<לאתר ההוסטל 

Abraham Hostel 
TLV

Jungle Jaffa Hostel

https://www.thespothostel.com/?lang=he
https://www.abrahamhostels.com/tel-aviv/he/
https://www.jj-hostel.com/


חוויה אורבנית מפתיעה
חיפה

ברחביהפזוריםטראקיםהפוד,התחתיתהעירדרך,תלפיותשוקשלהשוקקתמהסצנה.טובבאוכלשופעתשחיפהכמהוואו
-ברחומוס,מגוונתומסעדהבירהמבשלת-ליבירהמבשלת:מפתחהמלצותכמה.תבחרורק.הגרמניתוהמושבההעיר

פוד-אויסטר,במיוחדומגניבהיפסטריומכבסהקפהבית-מקוואהאל,(חומוסרקלאממש)משובחתטבעוניתמסעדה
.השמונהמרכזרכבתתחנתלידיפס'צאנדפיששלטראק

לשוק תלפיות( בעיקר בשבת)הליכה בין שוק הפשפשים -סאליבואדי ▪
הפירמידה-מרכז אומנות עכשווית▪

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

–שיחנחלהואבמיוחדאוהביםשאנחנואחד.מהממיםטיולבמסלוליורוויההיםלביןהכרמליערותביןמצויהחיפה▪
נדירהוצמחיהגיאולוגיה,עתיקות,בוסתן,מעיינותשמשלב,לחוףעצמהמהעירשעתייםשלהליכהמסלול

וטיילתאליהומערת,מאריססטלהמגדלור,הבהאייםהגניםדרך,ניסנסבואדיתתחילו-עירונימסלולעלללכתתרצואם▪
(טיוליוםחצי)גליםבתשכונת

קיבוץעד–שרוציםכמהדרומה(בחיפהביותרהדרומי)הסטודנטיםמחוףהרצועהעלכיפיתהליכה–החוףעלטיול▪
מ"ק+10עתליתעד,מ"ק3-כהחותרים

ברחוב,המתעוררתלפיותבשוקלסיבובצאו.בארץכרגעשישומגניביםמפתיעיםהכיהיעדיםאחדהיאחיפהס'בתכל
ערביתשכונה-סאליבבואדי!בארץהיחידטאוןהדאון-ובנמלהתחתיתבעיר,המגניבהגליםבתבשכונת,הפלורנטינימסדה

.בשקיעהאליולהגיעשמומלץיפהפהסלעיחוף-שקמונהובחוףמרתקתהיסטוריהבעלת"נטושה"

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים

NestHouse Haifa

מעולהמיקום.וקבוצתייםפרטייםחדרים.משותףומטבחמרכזיחללעםויפהנעים,ביתי,קטןגסטהאוס
חיפההעיראתמתוכולחקורומשפחתימזמיןבית.התחתיתוהעירהגרמניתהמושבהבקרבת

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

NestHouse Haifa

http://backpackers-nest-hostel.haifa-hotels-il.com/en/


חוויה אורבנית מפתיעה
נצרת

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 
הליכהבמרחקהכלוכמעט.עשירבינלאומימטבחועדתיכונימזרחמאוכל–במיוחדענפהנצרתשלהקולינריתהסצנה
מאפיית,תישרין,המשובחויסאםפלאפל,Bayat,Rosemary:במיוחדמומלצותמסעדותכמהלכםריכזנו.העתיקהמהעיר

The,אלוואקדשווארמה,אלמשדאווי garden.קפהאמאני,ליוואןעלממליצים-הקפהבתיבגזרת,Rose,סאלם-ואבו

ותבינולשםתגיעו.שלמות.עליאוםכנאפה-מיליםמדייותרבלי▪
שוניםואירועיםגלריה,קפהביתהכוללמקומיחברתי-תרבותימיזם–LIWANקפה▪
השוקבלבאשרףאבושלאלסריאיאדיוואןאצלומשובחטעיםקטאייף▪

וזף'גוסנטהבשורהכנסיית–במיוחדהמפורסמות.פינהבכלשנמצאיםוהיסטוריהכנסיותהמוןביןחופשישיטוט▪
פיקניקואיזהלטבעלגיחהומושלםבירוקטובלהסמוךקשתביתיער▪
מרעננתלטבילהונחמדקטןמעיןגםתמצאוליישובבכניסה.ביקורשווה(עצמהציפוריוגם)ציפורישסביבהמרחבכל▪

עצמהבפניומיוחדתצבעוניתחוויההואנצרתשלהשוק▪
בראשןוספאדיאלבאבור:מרהיבותתבליניםחנויותשללגםבותמצאו▪



איפה ישנים

מבית אברהם הוסטלעאזרפאוזי 

<<<הגסטהאוסלאתר 

,גבוהותתקרותעם,קומות3בן,19-המהמאהאבןמבנה.היסטוריבביתבנצרתהעתיקההעירבמרכזשוכןעאזרפאוזי
ייחודיתבאווירהופרטייםמשותפיםחדריםמציעהבית.אבןוקשתותפנורמינוףעםציבורייםוחלליםידבעבודתצבועות

ועודאוכלחדר,מאובזרמטבח,פנימיתחצר,(ליוואן)מרווח'לאונגגםבמקום.ומטיילותלמטיילים

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Fauzi Azar Inn by Abraham

https://www.abrahamhostels.com/nazareth/he/


חופש עם ערך מוסף חברתי
קיום משותף

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

ואחמדהיפאשלביתםבחצרלמשל,מדהימהמקומיתארוחהשכוללותרבותביתיאירוחאפשרויותיש–זרקא-אסר'ג▪
ופורטמריפוסהלמשל,טובותמסעדותתמצאובקיסריה,קצתלנסועתרצואם.היםבחוףאו(הגסטהאוסבעל)ובראן'ג

באדמהבבורותלאיטםהמתבשליםאותנטייםבדואיםבישולים–בזרזירפאטמהטאבוןעלמאודממליצים–טבאש-כעביה▪
מעולהבמחירחמודישלהעראייסוגם

הדייגתשלהספרבביתימיוספורטסאפ,גלישהשיעורי,דייגיםבסירתשיטישהמתפתחהדייגיםבכפר–זרקא-אסר'ג▪
בקשמסורתיתקליעהוסדנאותאותנטימקומיבישולסדנתלמצואתוכלו,כןכמו.חמאמהוהספורטאית

בכפרכיהודיםהחייםסיפוראתשמציג–איריתעםמפגשלשלבממליצים.ומהפנטירוקמסביבהטבע–טבאש-כעביה▪
מוסטפאעםמפגששכוללארוךבסיורלבחורגםתוכלו.אותנטיתבדואיתארוחהבתוספת,שנים25כברטבאשהבדואי

סינגליםאחלהיש–הדיוושלאוהבי.בנחלוהליכהאותנטיתבדואיתארוחה,הגרוטאותאומןעומרעםמפגש,הכפרמוכתאר
רים'ריינגאואופנייםלהשכרתאופציהעםמסביבבטבע

.הכפרשלוהרקעההיסטוריהעלמודרךסיורעלממליציםהכיאנחנוהמקוםאתבאמתלהכיררוציםאם–זרקא-אסר'ג▪
שבילומקטעהחדשההחוףטיילת,כברהבריכות,קרוקודילופוליס-תניניםנחלשמורתכמושוותאופציותישהטיוליםבגזרת
היםחוףעלישראל

.ובאביבבחורףהמדהימותהפריחותעםאבאאלונילשמורתוסמוךציפורינחלשמורתעליושבהכפר–טבאש-כעביה▪
יפהפהמקטע.עליוראסהנזיריםתחנת,יבקעעיןמעייןבמיטבילה,ציפורינחללאורךהבוסתניםביןרגועלטיולרביםמקומות

.הדרךבאבניהחקוקותל"חזואגדותסיפוריםמשולביםלאורכו,הסנהדריןשבילאתגםלהכירשווה.ישראלשבילמתוך
.טבריהעדציפורי,אושה,שעריםביתבעתיקותעובריםהשבילמקטעי

למעגן מיכאלזרקא-אסר'גהגשר בין : סיורים מיוחדים, ביקור בכפר הדייגים–זרקא -אסר'ג▪
ובית'השראהמקום'האיכותיהקפהעםטמפלריישוב-וולדהיים-אבאאלוניהםמאודמיוחדיםישוביםשני–טבאש-כעביהאזור▪

ועודהמאכליער,וקשתחץ,התבליניםחוות-המשפחהלכלפעילויותמגווןשבו–הגליליתלחם

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

בחרנו שני  , לאלו שמחפשים להכיר עוד תרבויות ולקבל ערך מוסף חברתי
זרקא-אסר'בגגסטהאוסוחא 'וגטבאששבט אחים בכפר : מקומות מיוחדים



איפה ישנים

שבט אחים

גסטהאוסוחא 'ג

<<<הגסטהאוסלאתר <<<הגסטהאוסלאתר 

ייחודיאירוחמתחם
בכפר,התחתוןבגליל

מעל,טבאשהבדואי
עיןומעייןציפורינחל

.יבקע
אתתמצאובמקום

הגדולהלבןהחאן
המתאיםוהמאובזר

קבוצותלאירוח
סטודיודירת,וסדנאות

,משפחותלאירוח
בריטירכבתקרוןואפילו

לחדרשהוסבמשוחזר
לזוגותמפתיעאירוח

ויחידים

הקטעעל,זרקא-אסר'גהיישובבלבממוקםטורס&גסטהאוסוחא'הג
חוףמרצועתהליכהדקות10-וכלקיסריהזכרוןביןישראלשבילשל

בתיאוםפעילויותמגווןמציעהמקום.במינוייחודידייגיםכפרעםציורית
,קהילתי-חברתיכעסק.ועודערביתשיעורי,סיורים,ארוחותכגוןמראש

המקומיתהאוכלוסייהלביןהתייריםביןחיבורונקודתגשרמהווהוחא'ג

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Juha's GuestHouse Galilee Bedouin Camplodge

https://www.zarqabay.com/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95/
https://shevet-ahim.co.il/


.קטנהקונדיטוריהואפילו,מעוליםהמבורגריםעםקיבוצייםפאבים,קטניםיקבים,מסעדותתמצאוהאזורבישובי-נגברמת▪
.מאודמומלצתהסמוכהקורנמלחוות

מיעםבנושאלבררלכםשווה.קולינריותוסדנאותביתיותמבשלותמגווןתמצאווסביבותיההכיכרבנאות-צפוניתערבה▪
.שקדיבחאןשבדלפק

הקושירמותובכלהסוגיםמכלטיולבמסלולימלאהאזור-נחמדרגליטיולאו,רייזרים,גמליםעלרכיבה,יפים'גטיולי-נגברמת▪
הביתמגבינותטעימותכוללנאותבחוותמודרךמסיורלהנותניתן▪
מהפנטתגלריהעםבינלאומימתכתאמן.ביקורשווהבהחלטהכיכרבנאותו'וג'גגלריית-צפוניתערבה▪

לילהוספאריחולותסקי,מכתשים,מרענניםגבים,מדברייםמעיינותתמצאונאותלחוותסמוך-נגברמת▪
נחל,פרסגבי,צפיתנחל,תמרנחל:כגוןרביםמומלציםטיולמסלולינמצאיםשקדימחאןקצרהנסיעהבמרחק-צפוניתערבה▪

.וטיוללבילויאפשרויותישהקרובהובסביבתועצמוביישובגםאך.ועודסדוםהר,פרצים
ניתןהצלףלמסלולבסמוך.ציןנחלעלמלמעלהומבטטבעיתקשתבתוךמעבר.ונוחהקצרהיפיפייהנופיתדרך-הצלףנחל▪

.הביזנטיתמהתקופהנזיריםמערות”לאורות”בלבקר
המקום)הדרךלצדדקליםקבוצתלידחניה.הישוביםאלהגישהכבישלאורךאופנייםעלרכיבהאוקצרהבנסיעה-פלוטיתעין▪

.וטבילהלמנוחהמושלםמקום.קטנהשיכשוךבריכתהממלאתטבעיתנביעהחבויההדקליםקבוצתבתוך(משולט

מדהימהושקיעהמדברילנוףתזכוגבינותופלטתייןבקבוקעם,נאותחוותאתהמקיפותהגבעותעלבטיפוס-נגברמת▪

בלב המדבר הקסום

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



Tzavta–חוות נאות  tube hostel

חאן שקדי

.הכיכרנאותבמושבמדבריכפריאירוחחוויית
מהווההערבהוביןהמלחיםאזורביןהמיקום

שקדיבחאן.באיזורלטיוליםנוחהיציאהנקודת
.במיוחדרגועההיאוהאווירהמלכתעומדהזמן
,באוהליםמגוונותלינהאפשרויותקיימותבחאן

.ומעוצביםמשופציםאוטובוסיםאועץבקתות
פרטיישיבהאזורכוללותהלינהאפשרויותכל

ולמנוחהלאכילה

<<<לאתר החווה 

<<<לאתר החאן 

איפה ישנים

עד18מגילצעירים,ומהעולםמהארץלמטייליםהמיועדומנוחהמפגשמקום
מיטהעםממוזגענקבצינורהלינה.דורירבחברתיממפגששנהנים,80

במתחם.חדשיםחייםוקיבלמיםלהולכתמיועדהיהשבמקור,נוחהזוגית
שולחנות,מדורהפינת,ישיבהופינותערסלים,גדולהטבילהבריכת

הפתעותועודגדוליםמשותפים

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Tzavta Tube Hostel

Shkedi's
Camplodge

https://www.naotfarm.co.il/
http://shkedig.com/


תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

,המעולההטבעונית"מאונה"אתתמצאוהמסחריבמרכז.הבשמיםברובעשניהם-לשהומאפייתהברךפאב-רמוןמצפה▪
וכמובן.קפהמסעדהבר-החביתהמקומיתבמסעדהליהנותתוכלוהשבועבמהלך.משובחמדבריכנאפה-הטורקיהומולה

vegan expressמשובחטבעוניאוכלעםבמצפההעברייםקהילתשל
ביתיאוכלעם,מדהימהחוויה-המקומיותהמבשלותעםאתכםמפגיש'ירוחםשלהמבשלות'המיוחדהמיזם-ירוחם▪

ארוחהלתאםתוכלוירוחםשלהתיירותבאתר.מסורתי

אזור:הבשמיםדרכיברובעלסיבובועצרוטובהלעצמכםעשו,למכתשמגיעיםשאתםלפני-רמוןבמצפההבשמיםדרכירובע▪
מצפהאז'הגמועדון,אוכל,גלריותמלא.בולהסתובבמאודשנעיםמקומייםועסקיםאמנותלמוקדוהפךחידוששעברתעשיה

אתכםלהוביללרגלייםתנו.ועודקירציורי,פארןטבעיתקוסמטיקה,רמון
יצירהסדנאותSute-caseסטודיו-מראשמהןלאחתלהירשםבחוםמומלץ.סטודיואיםבמגווןיצירהבסדנאותמלאהירוחם▪

סטודיו,שמשדפוססדנת,מדבריתואמנותקרמיקהסדנת-במדברדברים,מרוקאיתאמנותסדנת-זואק,ממוחזריםמחומרים
לקופסהמחוץוחשיבהצילום,עיצוב–ָאָּבָגָדהסדנת,אקולוגיתבראייהואומנותיצירהסדנאות-גלגולים

הים"(1):לוואומנייסהחוויהאתשיהפכוספציפייםמקומות3ישאבלמכיריםכולםעצמוהמכתשאת-רמוןבמכתשאוצרות▪
שעברה,בארץיפההכיהדרךכנראה-רמוןצבעידרך(2)במדברבמיםלשכשךכמואין-(מים,רוח,אבןנקרא)"מצפהשל

מאגר-הרמוןצבעידרךשבקצההכותרתגולת-המחצבה(3)מגזימיםלאשאנחנוונשבעיםבינלאומיתברמהשיפוץלאחרונה
הזההמקוםשלמהעוצמותתורידמילהכל.קניםמלאקסוםמים

לצפייהבלילהאליולהגיעבמיוחדממליצים.ירוחםמכתש,רמוןמכתששלהקטןהאחאתמכיריםלאאנשיםהרבה-ירוחםאזור▪
ישראלשבילמתוךמקטעגםשהוא,ירקעםלעיןימיןמגביפהפהיומיטיולמסלוליש:וגם.בכוכביםמלאיםבשמיים

הבשמיםדרכיברובעוסדנאותגלריה,קפה-UMA-רמוןמצפה▪
מהרתשכחושלאמחזהכנראהזה.אבנוןבהר(שקיעהאו)זריחהחווית-ירוחם▪

בלב המדבר הקסום
עיירות מדבריות

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



White Hill Guesthouse

חץ בשקט

<<<הגסטהאוסלאתר 

<<<לאתר החאן 

איפה ישנים

,ורכותלבנותלגבעותפתוחנוףמול
הגסטהאוסנמצא,הגדוללמכתשצמוד

חדריםבמקום.הזהוהמזמיןהצבעוני
גםוקיימתוקבוצתייםמשפחתיים,זוגיים

העירייה.כולוהביתאתלהזמיןאפשרות
שלההאורחיםבהכנסתידועהירוחם

מעולהנקודה.מגניבותסדנאותובשלל
שלוהתרבותהטבעאתממנהלחקור
הנגב

מזמינים'בשקטחץ',היםפנימעלמטר900-כ,רמוןמכתשמשפתספוריםצעדים
דקות15–כממוקםהמתחם.המדברשלוהרוגעמההשראהלהנותאתכם
אפשרויותמגווןבמקום.המצוקלשפתדומהובמרחק,רמוןמצפהמהעיירההליכה

סדנאותאירוחוכןוקשתחץפעילותבשילובקטנותולקבוצותלפרטייםלינה
סולאריתתאורהמאיריםהערבואתלחשמלמחובראינוהאתר.קטנים.ואירועים

וכוכביםירח,רכה

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

White Hill Guesthouse

Silent Arrow Lodge

https://www.thewhitehill.com/
http://silentarrow.com/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/


אירוח קיבוצי בצפון
בית אלפא וקיבוץ ענבר

,גלבועמעלהבצומתהמעולהארטישוקמסעדת,מעוליםופיצהחומוסעםנעיםוייב-נחוםבשדה'צרפתיאצל'-המעיינותעמק
האורגינלאליהווחומוסבחפציבהדגן-דגמסעדת

.טעימיםבוטיקיםומקומותרימוןיקב,אדירמחלבת–מעולותקולינריותאופציותמגווןתמצאודלתוןהתעשיהבאזור–הגלילמרום
גליליערביאוכלעםנהדרותמסעדותשללראמהבכפר

עין,הרטובומסלולהתחנהבריכת,הקיבוציםנחל,מודעעין,שוקק,מגדלעין-בעמקשנמצאיםמעיינותעשרות-המעיינותעמק
ועודאבוקהעין,הלבניםהמפלים,נזםעין,יהודה

רצפת,(בקיץהערבבשעותאורקולימופע)שאןביתעתיקות,המשוקמתחפציבהמחצבת-וההיסטוריההגיאולוגיהלאוהבי
תהלחובבימבקריםמרכזte-הבית',סלימהסימה'בסליםקליעתגםתמצאו.אלפאביתשלהעתיקהכנסתבביתהפסיפס
'ברקנית'בשםמעולהעיזיםומגבנת

חנותאתגםתמצאודלתוןהתעשיהבאזור.המקומייםהעסקיםמגווןאתלגלותלאמיריםנסיעהעלמאודממליצים-הגלילמרום
העתיקההעיראזורבכלמיוחדתוברוחבקסםומלאהרחוקהלאצפתגם.'טבעיסבוןמיכל'שלהמפעל

ותשריינו.המעיינותובפארקיצפרבנחל,הנעלםבעמק:לעמקמהגלבוערגלייםטיוליםמסלוליתמצאובאזור-המעיינותעמק
,(הסחנה)השלושהגן:כאלודבריםאיןאבלבתשלוםואמנם.יפהפה–'הירוקהחוף'–המפורסםהאסישלהחופשילחלקגיחה

חרודומעיןחוגהגניהסגנוןובאותו
המקסיםעלווהבעיןטבילה.לקהלפתוחהשהיאלפניבדקו–מיוחדתמאודהרפתקההואעלמהלמערתרגליטיול-הגלילמרום

האזורכלעלמרהיבהלתצפיתלגלבועעליהכמואין-המעיינותעמק
טובספראתכםוהביאוביופיהמהממתצפצפהעציחורשתלתוךלמטהברגלעלווהמעיןהמשיכו–הגלילמרום

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים
אירוח קיבוצי בית אלפא

ענבר אירוח כפרי

<<<לאתר מקום האירוח  

<<<לאתר מקום האירוח 

מיםאתריבלב,הגלבועהרילמרגלות,חרודבעמק
הטובלהאירוחאתרשוכן,אלפאביתבקיבוץ,והיסטוריה

אגפים6פניעלהמחולקיםאירוחחדרי50במתחם.בירוק
במקום.למשפחותוחלקםלזוגותמיועדיםחלקם,שונים

מנגלומתקניערסלים,ישיבהפינות,דשאכרי

ענברקיבוץשלהכפריהאירוח
.וירוקהרריבנוף,הגלילבלבשוכן

,ממוזגיםאירוחחדרי18בענבר
.ישיבהופינותבמדשאותמוקפים
שללקבוצותבמיוחדמתאים

לבלותהרוצותוחבריםמשפחות
מאפשרהמיקום.ובפרטיותבשקט
.טיוליםמסלולילמגווןנוחהגישה

וסדנאותסמינריםמרכזגםבמקום
בריאות

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Alfa Resort

Inbar Country 
Lodging

https://beitalfa.co.il/#about
http://www.inbar.co.il/he


ליד הים
אילת

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

,ביקורששווהמיוחדמקום–אילתיינות:במיוחדמרעננותהפתעותכמהבהויש,מוכרתתמידלאבאילתהקולינריתהסצנה
,ה'ברנז,פורטונה,חומוסוף,ס'עומר,מסאללהטיקה,פדרו,ביותראיכותיומאפהקפה–ברויטמןמאפיית,הביתיתסרניטיגלידה
!התיירותלאיזורומחוץמקומייםכולםכמעט.זוהרשלוהכנאפהספתאשלהחצר

אולצלילותונוחהזמינהואופציהצלוליםמים,אלמוגיםשוניות.בארץלנושישומדהיםמיוחדהכיהיםכנראההואסוףים▪
סיאםדיפ)צלילהקורסלעשותאוסאפלהשכירתמידיכולים.החשמללחוףלכוימיספורטשלשבקטעלמי.שנורקלים

–מהיםליהנותועדייןיבשלהישארשאוהבלמי.ביקורשווהמאוד–הדולפיניםריףכמובן.(מעוליםישראלדייבופרי
מהפנטימיהתתהמצפה

Paint–הוסטלאברהםדרךשוותפעילויותמלאיש▪ & pint,באתרהתעדכנו–קורקינטיםסיורי,יוגהשיעורי,סלסהערבי
המלחבבריכותהחייםהפלמינגוסלהקתאתלפגושלעירמחוץקצרהנסיעההיאמיוחדתחוויה▪

.שלוביופימהפנט.חובהמקום.והסבריםמיליםעזבו-תמנעפארק▪
נחל,עמרםעמודי,שחורת-רחם,שלמהוהרנטפיםנחל,שחורתקניון,האדוםהקניון,עליוןגשרון-באזורשוויםמסלולים▪

מפליםונחלשלמההר,סמרחולות,צפחות
תמנעלפארקבסמוךהנעלםהאגם▪
ובשקיעהבזריחהבעיקר,מאודמומלץהצפרותפארק▪

בחוםממליצים.זמןהרבהכזהמיוחדמשהוראיתםלא,אלעדתיאטרוןשלההצגותאחריעקבו▪

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים

אברהם הוסטל אילת

<<<לאתר ההוסטל 

ומהירהקלהגישההמאפשרבמיקוםהעירבמרכזממוקםאילתהוסטלאברהם
,ליחידיםחדריםסוגישלרחבמגווןבמקום.להציעישאילתשלעירמהלכל

שמתפקדענקי'לאונגגםתמצאו.ומפתיעצבעוניעיצובעםמשפחותאוזוגות
ועודטלוויזיהחדר,משותףמטבח,חיצוניברעםבריכה,תוססכברגם

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Abraham Hostel Eilat

https://www.abrahamhostels.com/eilat/he/


ליד הים
טבריה והסביבה

תאכלו קצת

המקומיבוייבדברים 

צאו לסיבוב

ההמלצות האישיות שלנו

Sweetחלביתמסעדה,מעולהטברייניפלאפלדוכניתמצאובטבריה Storeתצאואם.חביבסבאהבשריםמסעדתואת
ביישובהמזרחיתתנוריןמסעדת,טבעונימבחרעםיעקבבאשדות90חומוסמסעדתאתתמצאוהקרובהלסביבהמהעיר

הסביבהביישוביטובותהפתעותועודמגדל

רוירובאו'אבוקיאק'עםקיאקיםאוראפטינגלטיולצאו,הירדןבנהרלהירטבשלבענייןאתםאם▪
וארוחותסיוריםהמציעהאקולוגיתחווההיאבחוקוקבכפרירוקחוות-המקיימתהחקלאותתחוםאתכםמסקרןאם▪

מראשבתיאום
הפראיחוקוקחוףבמיוחדמומלץ.הכנרתמחופיבאחדורביצהטבילהכמובן▪

:שבאיזורהאתריםבאחדרגלילטיולצאואו,הכנרתאתוהקיפואופנייםהשכירו',ונס'געין'החמהבנביעהלטבילהקפצו
Jesus,הגולןברמתיהודיה trail,ישראלשביל

או,זרעביתכמובסביבהבקיבוציםבפאביםביקור,הסקוטיבמלוןבברייןכוס,הכנרתבצפוןבכנסיותטיול,בכנרתשחייה
ארבלממצוקנשימהעוצרלנוףעלייה',בדגניה

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 



איפה ישנים

Tiberias hostel

<<<לאתר ההוסטל 

לגלותלכםלעזורשישמחוידידותימנוסהצוותעםביתיתבאווירהאכסניה
.טבריההעירבתוךמהכנרתהליכהדקות5ממוקמת.והגולןהגלילאת

נהדרנוףעםוגגמשותףישיבהאיזור,ומשותפיםפרטייםחדריםבמקום

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

Tiberias Hostel

https://www.hosteltiberias.com/home


!השראהשמצאתםמאודמקווים

!בקשראיתכםןלהיותנשמח

?לעמותהבהצטרפותומתענייניםותשלנובאווירהאירוחמקוםות.בעלי

?ויזמיותיזמיםבסדנתלהשתתףות.ורוציםלתחוםלהיכנסות.חושבים

?מענייניםפעולהשיתופיליצורמתאימיםמקומייםעסקיםות.בעלי

?שלנוהגסטהאוסיםאוההוסטליםבאחדלהתנדבתרצו?שאלותלכםוישות.מטיילים

:איתנולדברות.מוזמנים-רעיוןאושאלהבכל

,וחיבוריםלטיוליםובאיחוליםבאהבה
ILH

וההוסטלים בישראלהגסטהאוסיםקהילת 

ILHתיירות אלטרנטיבית בישראלilh_israel_hostels

Hostels-il.com

https://www.facebook.com/Israel.Hostels
https://www.instagram.com/ilh_israel_hostels/
https://www.hostels-il.com/

