
כפר עין אל אסד

1

י תושבים "ע, צמח ישוב קטן בשלהי המאה התשע עשרה , בתוך ים של ירק , על רמה פתוחה , בשיפוליו הדרומיים של הר מירון 

!שהמקום הפסטורלי שבה את ליבם , שונים ממקומות

ועל כך נקרא , אשר שכן בתוככי ההר , המשיכה החזקה שלהם למקום גברה על הפחד מהאריה שהיה פוקד את המעיין שבמקום 

( .מעיין האריה)אסד -עין אלהמקום

ושניהם שמרו  ,השפיע על הנוף האנושי בו , הכינרת והגולן , פסגות הגליל התחתון , הנוף המרהיב של הכפר המשקיף על הרי הכרמל 

.על השני אחד 

.אחרי למעלה ממאה שנים עדיין התושבים שומרים על הנוף האותנטי של הכפר ועל האותנטיות שלהם 

, הקידמה והפיתוח של המאות העשרים והעשרים ואחת לא השכיחה מהם את מקורם ומנהגיהם האצילים המאופיינים בנדיבות לב 

.אהבת הזולת וקבלת אורחים ביד רחבה ובלב חם, סבלנות וסובלנות .התנדבות 

.ואף בשנים האחרונות מתארחים בצימרים הפורחים ומתרחבים , לא פלא שכל השנים פקדו ופוקדים את הכפר מטיילים רבים

ובזכות  ,הנוף המיוחד והאוויר ההררי הצלול , שווה להתאמץ בגלל המעיין במרכז הכפר`` עין אל אסד``הדרך לכפר הדרוזי הגלילי 

.השקט והנוף הנשקף מחדרי האירוח ובגלל המאכלים הדרוזים המסורתיים והאירוח האוטנטי של המארחים,האווירה השקטה 

וחורשות , עצי זית, בתי הכפר משובצים בין בוסתנים, כתשע מאות תושבים, כפר עין אל אסד נחשב צעיר בין מאה וחמשים שנה

.אלונים טבעיים



:באיזורמה 

מזרחית ( דקות נסיעה 5-במרחק של פחות מ)עין אל אסד הוא יישוב דרוזי הממוקם ליד קיבוץ פרוד ומושב אמירים

פונים לכוון  ( צומת שבע ) מגיעים לצומת חנניה . בחלק הדרומי של הר מירון, במדרון הר כפיר, לעיר כרמיאל לכיוון צפת

.מ מצומת חנניה פונים שמאלה ונכנסים לתוך היישוב "ובמרחק של שני ק, צפת 

טיולי  , שייט קייקים, לונה גל, חופי הכנרת, אופניים, סוסים, יפים'טיולי ג, המלצות לטיולים ואטרקציות במקום

...טרקטורונים ועוד

!אין עליהם–מסורתם ומאכליהם , לחופשה נהדרת עם חום המארחים



מיקום ונתונים כללים
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מועצה  בתחום ה, בקעת בית הכרםממזרח ל, גליל העליוןבדרוזיכפרהוא ( عين األسد: ערביתב)אסד-עין אל

.פני היםמטרים מעל 600-ל550גובהו בין . האזורית מרום הגליל

ן'גבית בני היישוב דרוזיםעל ידי , 1899הכפר הוקם בשנת 

900-אסד כ-מתגוררים בעין אל, 2018נכון לסוף ( ס"הלמ)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני 

. 0.2%האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של .תושבים

-עין אל", הנובע בתחומומעייןשמו נקרא על שם . הרי מירוןבחלקו הדרומי של גוש , הכפר שוכן למרגלות הר כפיר

סביב  . בהם עין לביאה ועין הארי, בערוצים הסמוכים לכפר נובעים מעיינות נוספים"(. מעיין האריה"עבריתב" )אסד

בכפר עצמו כמה  . הר מירוןשמורתהמהווה חלק מחורש ים תיכוניובמדרון מעליו , רביםבוסתניםוזיתיםכרמיהכפר 

.הכנרתוהים התיכון, חיפה, הר תבור, הגליל התחתוןנקודות תצפית המשקיפות אל רחבי 

-המאה האסד מראשית -התפתח בעין אל, בזכות הנוף היפה הנשקף ממנו וקרבתו לשמורות הטבע הגדולות בגליל

.בסגנון דרוזי מסורתימסעדותובתי אירוחפועלים בו כמה . תיירות הפניםענף 21

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1899
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92'%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2018
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A9_%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%94


עין אל אסד:תצפיות 

.כפר ציורי היושב על צלע הר מירון וצופה לעבר הגלילי התחתון מהכנרת ועד לכרמל

נוף זה משמש . בוסתנים ובמדרון מעליו חורש ים תיכוני המהווה חלק משמורת הר מירון, סביב הכפר כרמי זיתים

.כמשאב התיירותי העיקרי
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עין אל אסד-כיכר המעיין:אטרקציות 
.במרכז הכפר נמצאת כיכר המעיין

לאחרונה בוצעו עבודות טיפוח ושדרוג מתחם המעיין ובהמשך ישודרג כל מתחם הכיכר . סביבה הוקם הכפר בראשיתו

(.  משרד התחבורה)

.מי המעיין זורמים במקום ומובלים בצינור להשקיית בוסתנים במורד ההר

.איש צדיק ששהה במקום, רמאני'סלאח אלג' ליד המעיין מתחם קדוש לזכרו של השיח
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הישןה'החילוומבנה : אטרקציות

בית התפילה  , ה'במעלה הדרך מהמעיין נבנה חילוו

המבנה היה בשימוש שנים רבות וננטש לאחר  . הדרוזי

המבנה הישן בבעלות  . ה חדש בהמשך הדרך'בניית חילוו

,  מיקומו המרכזי והנוף הנצפה ממנו, אינו בשימוש, הווקף

.הופכים את המקום לפנינה תיירותית
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מצפורים:  אטרקציות

.  בשנים האחרונות הוקמו בקצוות הכפר שלושה מצפורים הצופים אל הנוף

.  כולל תצפית יפה וחניה ומשמש נקודת מפגש ואוריינטציה, המצפור הראשון ממוקם בכניסה לכפר

.ומשקיפים לתצפית יפה במיוחד, שני המצפורים הנוספים נמצאים בקצה הכפר
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בית העלמין: אטרקציות

,  ניתן להתרשם מצורת הקבורה הייחודית הקיימת בדת הדרוזית. חלק מהמצפוריםבית העלמין ממוקם ליד 

.בבית העלמין מבני הטמנה על פי מספר המשפחות בכפר
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שביל ציר המעיינות:  אטרקציות

ניתן  . לאורך צינור המים המובלים מהמעיין ניתן להתרשם מבוסתנים וגידולי חקלאות נוספים

או להמשיך לרדת במורד ההר עד , לסייר לאורך שביל קצר היורד ועולה חזרה לכביש הראשי

.  למטעי הזיתים

כשלאורך השביל נובעים מעיינות , למיטיבי לכת ניתן להמשיך מערבה ולעלות חזרה, בהמשך

.הציר עצמו הינו בבעלות המועצה ואינו מסומן. קטנים נוספים
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מרכז מבקרים:אטרקציות
.עמותת שורשים  -מרכז אומניות נשים

,עמותת שורשים מרכז הממוקם ליד המעיין ובו נערכות סדנאות תצוגה ומכירה של אמנות הנשים  
.אנשים60קיבולת עד ,שמן זית ,סבונים ,צורפות ,אריגה ,רקמה 



שבילי טיולים  : אטרקציות
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:הסעדה
. ממתכונים שעברו מדור לדור, בכולן ניתן למצוא אוכל דרוזי אותנטי, מסעדות3בעין אל אסד כ 

אירועים  , ברובן ניתן לארח קבוצות, אל מול הנוף הגלילי ומוגשים על כל הלב, המסעדות פועלות בבתי התושבים

.וכנסים

050-6272401: הבוסתאןמסעדת ,  050-2187264: מסעדת הדיוואן ,  050-7251849: מסעדת אל עין

052-3861111: גאנםמרכז קניות -סופר מרקט
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הלנה בכפר עין אל אסד  
רובם ככולם פונים אל הנוף הגלילי המיוחד , חדרי אירוח במספר מתחמי הלנה במגוון רמות90בעין אל אסד כ 

.משפחות ולאירועים, זוגות , המיועדות לקבוצות 

.www.druz.co.il:  אתר הבית050-7435759: אחת מהן היא אחוזת מצפה שני הימים 
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https://www.youtube.com/watch?v=efLwH7VB94Q

http://www.druz.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=efLwH7VB94Q


סופרפוזיציה-מצב קיים
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https://salama1959.wixsite.com/salama2אחוזת מצפה שני הימים  

הכנסת האורחים הדרוזית שמציבה  מחוויתובעיקר , מלון בוטיקורחבת ידיים ברמה שליפהפיהתרשו לעצמכם להתרגש ולהתפעם מאחוזת יוקרה 

.את האורחים במרכז

האחוזה בנויה  . הגעתם לאחוזת מצפה שני הימים אשר הייתה בעבר ביתו וארמונו של מוכתר הכפר עין אל אסד הגלילי, וילה בצפוןמחפשים

.מאבן עתיקה ומקשתות יפהפיות המשתלבות היטב עם אבני הגליל המיוחדות והיפות

יוצרים אוירה וחוויה גלילית בתוך טבע המשרה שקט ושלווה  , ציורי הקיר המקשטים את קירות האחוזה והעיצוב הכפרי האותנטי שובים את הלב

.באוויר הררי צח ונקי ומול תצפיות ונוף מרהיבים וייחודיים

.למשפחות ולקבוצות, שבע סוויטות יוקרה לזוגות, באחוזת מצפה שני הימים לובי מרווח עם פינות ישיבה מזרחיות מסוגננות

.קוזי פינתי'וחדר רחצה עם אמבטיה מפוארת או ג LCDטלוויזיה , מיזוג אוויר, מפנקת ומיטות יחיד נוחותסייזבכל אחת מהסוויטות מיטת קינג 

. מטבח מרכזי מאובזר בכל הציוד הדרוש להכנת ארוחות לקבוצות גדולות ופינות קפה

.אשר מימיה לקוחים היישר ממעיין עין אל אסד, בריכת שחייה פרטית מחוממת ומקורה

.בוילה בצפון באחוזת מצפה שני הימיםחוויה כפרית ואותנטית 
salama1959@gmail.com: מייל050-7435759: סלאמה –לפרטים .  אירוח דרוזי מכל הלב , נשמח לארח אותכם באירוח נדיב ומיוחד 

https://salama1959.wixsite.com/salama2
mailto:salama1959@gmail.com

