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מלון הבוטיק בית שלום במושבה מטולה, מעניק 
עם  אחר  ובניחוח  גבוהה  ברמה  כוללת  חוויה 
ונוף  ספא  טיפולי  מסעדה,  מפנקות,  סוויטות 
חצר  החולה.   ועמק  החרמון  הגליל,  הרי  של 
לפני 120 שנה, על  נבנתה  בית שלום במטולה 
הרחוב  הראשונים,  ברחוב  המושבה  מייסדי  ידי 
סיפורים  לשמוע  ניתן  במטולה.  הישן  הראשי 
על משפחת  הבעלים,  הוד,  מחיימק'ה  הסטורים 
מטולה,  המושבה  בהקמת  התלאות  הוד-פיין, 
ועוד.  ואירופה  ירדן  מדמשק,  אורחים  אירוח 
חיימק'ה  של  סבתו  של  הישן  המגורים  בבית 
המסעדה  הוקמה  למקור,  בנאמנות  ששופץ 
וחיות  לחקלאות  שיועדה  החצר,  ובחקורה- 
גינה  ביניהם  האירוח.  וחדרי  הסוויטות  הבית- 
מטופחת  ריחניים,  בפרחים  מלאה  ידיים,  רחבת 
ושלווה, שבמרכזה מזרקת מים. בית שלום הוא 
במדינת  ביותר  הצפוני  העתיק  האירוח  מבנה 
המודרני  האירוח  בשילוב  הוא  וייחודו  ישראל 

והאווירה החלוצית של פעם. 

משפחה לתפארת
שנים,  ממאה  יותר  לפני   1895 קיץ  בשלהי 
מרוסיה,  חדש  עולה  פיין,  חיים-משה  הגיע 
החולה,  אגם  גדות  על  המעלה  יסוד  למושבה 
שם הוא התאהב ביפה בנערות הכפר, יוכבד, בת 
חיזורים  לאחר  המיוחסת.  אייזנברג  למשפחת 
נמרצים, מכתבי אהבה ושירים הם נישאו. בשל 
השניים  נאלצו  השנה,  באותה  הרבים  הגשמים 
הצליחו   1896 באביב  ורק  שלם  חורף  לחכות 
לחצות את ביצת החולה ולהגיע לביתם שהוקם 
ילדים   11 נולדו  לזוג  במטולה.  הראשי  ברחוב 
גבעת  יהודה,  נחלת  נהלל,  מייסדי  בין  שהיו 
וקיבוץ  אתא  כפר  א',  דגניה  בנימינה,  עדה, 
במעורבות  דרכם  המשיכו  הנכדים  גם  יפעת. 
בהקמת מדינה. אחד מהבנים האלוף מוטי הוד 
(פיין), שהיה מפקד חיל האוויר בששת הימים 
ועל שמו נקרא מצפה הוד בצומת אלומות מעל 
הכינרת ורחוב בשכונת צהלה בתל אביב. שאר 
בפינה  ומונצח  מתועד  המשפחה  של  פועלה 
הבן  במטולה.  הוד  משפחת  בבית  המשפחתית 
במטולה  להישאר  החליט  פיין,  שלום  העשירי 
הבוטיק  מלון  שלום".  "בית  נקרא  שמו  ועל 
המשפחה  בית  יסודות  על  נבנו  והמסעדה, 

ההיסטורי והחקורה, חצר המשפחה. 

מסעדה עם אווירה משפחתית
במבנה  הממוקמת  שלום,  בית  במסעדת 
המשפחתיות,  אווירת  על  ושומרת  המשפחתי 
מציעים תפריט חדש בניצוחו של שף מוסטפא 
חומרי  על  המבוססות  מגוונות  מנות  עם  סלילי 
מגינת  היישר  המגיעים  ומתבלינים  טריים  גלם 
התבלינים, הנמצאת סמוך למסעדה. בין המנות: 
מהגינה,  תיבול  ועשבי  אורז  ממולאים  גפן  עלי 
באבא גנוש- סלט חצילים בלאדי מתובל בטחינה 
גולמית, יוגורט, רכז רימונים טבעי ופטרוזיליה, 
פלחי  שונים,  מסוגים  חסות  עלי  השף-  סלט 
ברי,  וגבינת  מלך  אגוזי  חמוציות,  עץ,  תפוח 
בתיבול ויניגרט הדרים ועוד.  במסעדה מגישים 
מנות מיוחדות ומגוונות לצד מטעמים מקוריים 
שמורים ואותנטיים ממתכוני המשפחה בני מעל 
ל-100 שנה של סבתו של חיימק'ה הוד. הריבות 
והמרקחות נעשות מפירות העצים של המשפחה 
למעלה מ-100 שנה.  בן  עתיק  וגם מעץ תאנה 
התפוחים,  עוגת  הכבושים,  הדגים  הגבינות,  גם 
הדובדבנים  ליקר  ואפילו  הכבושים,  הזיתים 
יוכבד  סבתא  ממתכוני  "ירושה"  הם  והשזיפים 

לבית הוד העוברים מדור לדור.

ארוחות בוקר נפלאות
ארוחות הבוקר העשירות, מוגשות לאורחי המלון 
גבינות  סוגי  מגוון  וכוללות  מבחוץ  ולאורחים 
וירוקים  שחורים  זיתים  שונים,  בטעמים  טריות 
כבושים  דגים  טריים,  לחמים  המשפחה,  ממטע 
תוצרת בית, ביצים- לפי בקשת האורח, סלטים 

טריים, מוזלי ביתי בשילוב פירות העונה, שתיה 
קלה, שתייה חמה וחליטות תה מגינת המסעדה. 
בנוסף מוגשות גם ריבות ביתיות, בטעמים לפי 

העונה ועוד.

סיורים מודרכים
סיורים מודרכים עם חיימק'ה הוד לפריחות מטעי 
מתקיימים  נשימה  עוצרות  נוף  ותצפיות  הפרי 
שלום,  מבית  יוצאים  הסיורים  מראש.  בתיאום 
נעצרים  מוקד  בכל  כאשר  פרטיים,  ברכבים 
בתי  בינות  עובר  הסיור  והסברים.  לצפייה 
המושבה הישנים על סיפורי המשפחות, הרחוב 
היסטורית,  בסקירה  מלווה  מטולה  של  הראשי 
לבנון,  דרום  כפרי  הטחנה,  מפל  על  תצפיות 
צפון עמק החולה, רכס הרי נפתלי, כפר גלעדי 
ותל-חי, ערוץ הכניסה למפל התנור ועוד. משם 
עם  בשיא תפארתם  למטעים שנמצאים  נוסעים 

פריחה מרהיבה בדיוק בתקופה זו של השנה! 

גלריית אומנות
בה  חדשה,  אמנות  גלריית  שלום,  בית  במתחם 
מוצגת במלאת חמש-עשרה שנים ליציאת צה"ל 
אשר  הוד,  מרים  של  עבודות  תערוכת  מלבנון, 
נסיגת  לאחר  צד"ל  פליטי  בחילוץ  חלק  לקחה 
המשלבות  יד  עבודות  תערוכת  מלבנון.  צה"ל 
צילומים  עיתונות,  קטעי  עם  אמנותית  רקמה 
שניהלה  ומהמאבק  צה"ל  מנסיגת  וכתבות 
לקהל  פתוחה  הגלריה  צד"ל.  פליטי  לטובת 

הרחב ללא תשלום. 
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