
 
 

יקב טפרברג 1870
1870בירושלים  בשנת  נוסד  טפברבג  יקב 
בעיר העתיקה ומאז ועד היום, נמצא בבעלות 
משפחת טפרברג, השומרת על חזונו ועכשיו 
יהודה.  הרי  למרגלות  ענבים  כרמי  כיום 
הכרמים והחלקות הבודדות מהם היקב בוצר 
שכלול  תוך  בקפידה  נבחרים  הענבים,  את 
נתוני הקרקע ומזג האוויר, גישה זו מאפשרת 
להפיק יינות איכות מזני ענבים מובחרים. יקב 
יינות  של  סדרות  מגוון  מציע   1870 טפרברג 
הדגל  סדרת   reserve סדרת  בניהם:  איכות, 
של היקב, סדרה של איכות בלי מתאפשרת 
  terra סדרת  קלאסיות.  בשיטות  יין  והכנת 
המאופיינת בענבים מכרמים איכותיים הנהנים 
 silver סדרת  אופטימליים.  גידול  מתנאי 
בין  ובאיזון  קלסיים  זנים  ביינות  המאופיינת 

פרוטיות לעץ אלון.
מול קיבוץ צרעה טל' 02-9908080

www.tepeberg1870.co.il כשר
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משפחתי  בוטיק  יקב  הוא  ברק  כרם  יקב 
שהוקם בשנת 2011 ע"י יוסי ויעל רוזנברג,

וכן  יינות אדומים ולבנים  ביקב מיוצרים מגוון 
היקב  בנוסף  ייחודיים,  ובלנדים  זניים  יינות 
ויין כתום הניתנים לרכישה  יינות רוזה  מייצר 
בממרכז המבקרים של היקב, בימי ו טעימת 

יינות ובראנץ לקהל הרחב. 
השעות  בין  שישי  בימי  פתוח  היקב 
פתוח  השבוע  ימי  בשאר   10:00-14:00

בתיאום מראש בלבד. סגור בשבת
מושב בקוע טל� 052-6288591

www.kerembarak.com

יקב כרם ברק 9 

יקב צרעה
יינות יקב צרעה מופקים אך ורק מענבים אשר 
גודלו וטופחו בכרמי היקב. יינות אלה מבטאים 
והם  כרם,  לכל  הייחודי  הטרואר  את  נאמנה 

נקראים על שם מקור מוצאם. 
יין  סדנאות היין ביקב צרעה מיועדות לחובבי 
עולם  עם  היכרותם  את  להעמיק  המעוניינים 
והן  ביקב,  המיושמת  הטרואר  ותפישת  היין 
 40 עד  של  לקבוצות  מראש  בתיאום  זמינות 
או  עברית  בשפות  מועברות  הסדנאות  איש. 

אנגלית ומלוות בגבינות, לחם טרי ושמן זית.
שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-17:00, 

ו' 09:00 – 14:00
קיבוץ צרעה 02-9908261

www.tzoravineyards.com כשר
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יקב לטרון
אפשר  אותם  יינות  מבחר  מייצרים  במקום 

להשיג בחנות הממוקמת בכניסה למנזר.
חנות היקב פתוחה כל יום 8:30-18:00. 

ביום א' סגור.
מנזר לטרון טל' 08-9255180
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יקב קדמא
היין  מחוזות  אל  בזמן  למסע  אתכם  מזמין 
היינות  נעשים  בעולם הקדום. השיטות שבהן 
כמו  ענקיים,  חרס  בכדי  התססה  משלבות 
מלפני אלפי שנים. בסיור אפשר לקבל הצצה 
גם אל מסע  כמו  היין העתיק,  עולם  אל תוך 
את  לשלב  ניתן  היקב.  והקמת  השורשים 
לחם  בוטיק,  גבינות  ארוחת  עם  היין  טעימות 
מנות  בית, בתוספת מבחר  ומטבלים תוצרת 
 150 עד  מארח  המבקרים  מרכז  מהתפריט. 
חברה,  אירועי  עסקיים,  למפגשים  איש 

סדנאות, וימי גיבוש.
 15:00  –  11:00 שבת  שישי  פתיחה:  ימי 

במהלך השבוע בתיאום מראש.
מושב כפר אוריה

טל' 054-9195156, 050-8674505
www.kadma-wine.co.il
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יקב שמשון ודלילה
יפיפייה  אחוזה  החאן"  "אחוזת  חוות 
המשקיפה על עמק סורק אל נופיו הקסומים 
 2005 בשנת  הוקם  לדלילה  שמשון  יקב 
מיכאל,  משפחת  ידי  על  אוריה  כפר  במושב 
נמצאים  היין  עשוי  מהם  והגפנים  הכרמים 
סיפור  התרחש  שבו  החווה  למרגלות  בעמק 
 4 גדלים  בכרם  ודלילה,  אהבתם של שמשון 
וקברנה  קברנה  ורדו  פטי   , ,מרלו  זנים  סוגי 
בן  אלון  עץ  בחביות  יושנו  היינות   , פרנק 
היקב  היין,  לסוג  בהתאם  חודשים   24-48
במקום  יפיפייה  סוסים  חוות  בתוך  ממוקם 

צימרים ומערת יין מדהימה.
מושב כפר אוריה

טל' 052-8328328 
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יקב קלו דה גת
יקב קלו דה גת הוא יקב בוטיק ישראלי השוכן 
בקיבוץ הראל, למרגלות הרי יהודה. הכרמים 
בבציר  לפעול  החל  והיקב  ב-1998  ניטעו 
הוא  כרמים.  דונם   130 היקב  ברשות   .2001
מפיק יין בשלוש סדרות: סיקרא, קלו דה גת 
צירוף  על  מבוסס  היקב  של  שמו  והראל. 
כרם  בצרפתית:   -  (clos) "קלו"  המילים: 

המגודר בחומת אבן ו"גת" - יקב עתיקה.
קיבוץ הראל

טל' 02-9993505
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יקב סוסון ים
הן  אם  בן  היינן  של  ורגשותיו  מחשבותיו 
קשורות לתהליך יצור היין , בין אם לאן , ימצאו 
דרכם, בסופו של דבר לבקבוק היין שנוצר, יקב 

סוסון ים ממוקם במושב בר גיורא 
כל  במהלך  בלבד  מראש  בתיאום  פתוח 
סוגי  מגוון  לטעום  ניתן  הביקור  בעת  השבוע. 

יינות כולל טעימה מהחבית
מושב בר גיורא בתיאום מראש

טל' 02-5709834, 054-4843495
www.seahorsewines.com info@seahorse-wines.com
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יקב רמ"א
ובין  מטע  מושב  הרי  מול  אל  יהודה  הרי 
היקב  והוקם  ענבים  כרם  ניטע  הוואדיות 
המשפחתי הכרם ממשיך מסורת אבות ומחזיר 
בבי  המצוי  היקב  יינות  ליושנה,  עטרה 
מסורתיות  בשיטות  מיוצרים  המשפחה 
וקרבת מיקום הכרם  ידנית  מענבים הנבצרים 
בתום  הענבים  של  מהירה  העברה  מאפשרת 
הבציר אל מכלי התסיסה היין מתישן בחביות 
 . למהדרין  כשר  היין   , חודשים  כ18  אלון  עץ 
יינות  בשנה  בקבוקים   6000 כ  מייצר  היקב 
וכן  ענבי מרלו  היקב מבוססים על  הדגל של 
מארחים  אנחנו  ביקב  סובניון,  קברנה  על 
השבוע  במהלך  יין  לטעימות  ויחידים  קבוצות 
אנו  המשובח  היין  לצד  כן  כמו  שישי,  ובימי 
מסורתיים  בולגריים  מאכלים  מגישים 

לקבוצות ובודדים בהזמנה מראש. 
מושב מטע

טל' 050-5065880 כשר
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יקב  קטלב
של  מולדתם  נוף  מולדתו  נוף  תבנית  הוא  יין 
בהרי  מוריקות  מפסגות  מורכב  קטלב  יינות 
חמים  קיץ  וימי  מושלגים  מחורפים   , יהודה 
מאדמה משובחת שמברכת גפנים שגדלים בה 
כבר מאות ואלפי שנים. בתוך תבנית הנוף הזה 
נעשה היין. השילוב בין הכנת היין המסורתית 
המתקדמת  הטכנולוגיה  לבין  והמשפחתית 
מתפשרת  בלתי  ובקרה  אישי  יחס  מאפשרת 
על איכות היין, למרכז המבקרים ולטעימות יין. 

מושב נס הרים.
ימי ב-ה 10:00-17:00 יום ו 10:00-14:00 , 

ימי שבת וראשון סגור . 
מושב נס הרים

בתיאום טל' 054-7591856 02-5703575 
www.katlav.co.il כשר
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יקב  עגור
את  ומפסל  נוגע  היקב,  היינן של  ישוב,  שוקי 
היין בזיעת אפו. ביקב עגור עושים יינות שהם 
ממסכים: תערובות מתוך הלב, בלוטות הטעם 
והריח של היינן. הוא מעצב את המיץ המבעבע 
של אמא אדמה ושומר על הטעם המפתה של 
יהודה. מרכז המבקרים משקיף על הנוף  הרי 
לטעימות  ופתוח  יהודה  הרי  של  המתגלגל 
יין בסופי שבוע בין השעות 10:00 עד  וקניית 

.16:00
פתח מושב עגור טל' 02-9995423
אזור המלאכה סגור בשבתות וחגים.

www.agurwines.com כשר
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יקב  יפו
אן ומשה צלניקר הקימו את יקב יפו ב-1998 
הארץ  יליד  ומשה  אלסז  מחבל  צרפתייה  אן 
המשפחתית  המסורת  את  להמשיך  החליטו 
של אן לאחר שהות ארוכה בצרפת חזרו לארץ 
והקימו את היקב . יקב יפו ממוקם במושב נווה 
עשירה  ההיסטוריה  עם  אזור  שבעמק  מיכאל 
של תעשיית יין כבר לפני אלפי שנים "דרך יין" 
חדשה שקורמת עור וגידים. עשיית היין ביקב 
יין  לייצר  בשאיפה  ידע  מסרות  משלבת  יפו 
בענבים  מתמקדים  לכן  וליקב,  לאזור  ייחודי 

הגדלים באזור וברובם מכרמים בבעלותנו.
 , וחדש  ישן  של  עולם  תפישת  משקף  היקב 
צעיר ופרוע אך מעודן עם נוכחות מענג אך לא 

מתחנף.
מושב נווה מיכאל   

טל' 052-2523201, 054-4523201
כשר
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יקב ספרה
טביעת  את  נושא  לבנים,  ליינות  מומחה  יקב 
הון:  רב  דורון  היינן  של  הייחודית  האצבע 
ומלאת  עדינה  מדויקות  מינימליסטית, 

ניואנסים.
כל פרט ביקב הוקם מתוך תפיסת עולם של 
עשיה לבנה טבעית שקופה , נקיה תוך שימוש 
מדעיים  ותהליכים  מתקדמות  בטכנולוגיות 

שלצדים עבודה רגישה של אומן , 
אנחנו מזמינים אתכם לטיול מרתק בתוך עולם 
יין חד  היין הלבן מנעד מופלא של אפשרויות 
וישיר לעומתו יין עגול ואצילי , יכול להתקבל 
קליל ורענן בעוד שבתהליך אחר יכלול עומק 

מורכב של טעמם.
קיבוץ גת

טל' 054-6600595
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יקב  שריגים
יינות  המייצר  בוטיק  יקב  הוא  שריגים  יקב 
לא  אוריאל,  היינן,  אדומים,  מזנים  איכותיים 
יצור  ביינותיו.  היצירתיות  את  להביא  מהסס 
בציר,  מידי  בלבד  בקבוקים   3000 כ-  של 
בקבוק  לכל  אישית  לב  תשומת  מאפשר 
ובהרבה  ידנית  עבודה  של  בתהליך  המופק 
אהבה. בעבודת היקב לוקחת חלק המשפחה 
השותפים  נאמנים  לקוחות  מצטרפים  אליה 
בריטניה  לפארק  נושקת  היקב  חצר  לעשייה. 

ומשקיפה לנוף עוצר נשימה.
שישי שבת 11:00-16:00 בתיאום מראש

שריגים רחוב הגפנים 36 
טל' 02-9991515, 050-6234110, 

www.srigimwinery.co.il 050-5255664
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יקב  צפרירים
לורי  הם  והבעלים  הייננים  בו  בוטיק  יקב  הוא 
צפרירים  בישוב  שוכן  היקב  לנדר.  ושיקה 
בשיטות  מיוצרים  היקב  יינות  האלה.  שבעמק 
בכרמים  ידנית  הנבצרים  מענבים  מסורתיות 

הסמוכים ליישוב.
הקשר לאזור ולתעשיית היין בימי קדם מורגש 

שמות של ישובים עתיקים בקרבת היקב.
לקהל  פתוח  יהיה  היקב  של  המבקרים  מרכז 
השעות  בין  ושבת  שישי  בימי  הרחב 
לתאם  יש  השבוע  ימות  ביתר   11:00-16:00

מראש 
מושב צפרירים

טל' 052-4493042, 052-4284329  
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יקב  קלע דוד
ויונייה,  מסוג  לבנים  יינות  ביקב  מייצר  עמוס 
כגון:  משובחים  אדומים  ויינות  יבש  וחצי  יבש 
וטיפוח  מגידול  מענבים  ומרלו  סירה  פטיט 
בשלות  גבינות  עמוס  מייצר  בנוסף  עצמי. 
וארומאטיות כגון גרוייר, מאסדם, קאשקאבל, 
פלפאזה, טאלג'ו, תום (מרווה קימל) פיקורינו 
עיזים  מחלב  מיוצרות  הגבינות  ואמנטל. 

וכבשים מובחר.
פתוח בסופי שבוע בשעות 10:00-16:30
טל' 02-9994848  052-7250905 כשר

גבעת ישעיהו
 amosb@m-yehuda.org.il 
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יקב עדולם
יקב בוטיק ובו יינות מענבים שמקורם במשק 
ארוכה של  בעל מסורת  הכרמים המשפחתי, 
מרהיב  לנוף  משקיף  היקב  ליין,  גפנים  גידול 

של עמק האלה ותל –עזקא. 
לטעימות יין והזמנות : 

טל' 054-7588829
מושב גבעת ישעיהו 
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יקב בוטיק משפחתי הנמצא בקיבוץ גת.
ידע  את  הביא  איטליה  יליד  פלגריני  סנדרו 
ואהבת היין אתו יחד עם אירית הם יוצרים יינות 

ייחודיים מזנים פחות שגרתיים כמו:
סנג'ובזה, סירה פרימיטיבו וריזלינג יבש.

היקב פתוח במשך כל השנה בסופי השבוע וניתן 
ליהנות מיין טוב ואורחות המשלבות את המטבח 

האיטלקי והקוצ'יני. 
במהלך סופי השבוע של הפסטיבל נארח ביקב 

לארוחות .
כל אורח בוחר מהתפריט מנה ראשונה, עיקרית 
 – חמישי  ימי  לפסטיבל.  מיוחד  במחיר  וקינוח, 

מהשעה – 22:00 19:00 
שישי 12:00 – 16:00 ו 19 :00-22:00 

שבת 12:00 – 17:00 חובה להזמין מקום מראש. 
יין בימי שישי ושבת בכל שעה עגולה  טעימות 

בתשלום ובתאום מראש : 10:00-12:00 . 
קיבוץ גת 

טל' 050-5684775, 08-6849093
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ליין טוב צריך ענבים מצוינים, לכן אנו טורחים 
יינות  מהם  ולעשות  בעצמינו  אותם  לגדל 

לבנים ורודים ואדומים , 
ים  מסעדה  היקב  שלצד  הגפנים  בסוכת 

  "slow food" תיכונית כפרית מסורתית
הנופים  ואל  הכרם  אל  צופה  המסעדה 

הנפלאים של גבעות עדולם , 
ושבת  שישי  בימי  פתוחים  והמסעדה  היקב 

בתאום ובהזמנה מראש , 
טעימות היין ומרכז המבקרים של היקב 

טל' 02-9990162 052-3859926
מושב גבעת ישעיהו

www.hsw.co.il 
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יקב מוני
שטופות  הגבעות  על  יהודה  הרי  של  בליבם 
של  מוני  יקב  שוכן  שורק  עמק  של  השמש 
בתחילת  לקרקע  עלה  היקב  ערטול  משפחת 
אב  הקודמת  המאה  של  השמונים  שנות 
דונם   650 ושתל  האדמה  את  חכר  המשפחה 
המיוחד  בטרואר  התחשבות  מתוך  גפנים  של 

של האזור.
היקב הוקם בשנת 2000 . היין מתיישן בחביות 
המספקת  ציורית  גיר  במערת  השוכנות  עץ 
תנאים אידיאליים ליישונו של היין. היקב מייצר 

יין ישראלי ייחודיי מפתיע וכשר למהדרין
כל  במהלך  לקהל.  פתוח  המבקרים  מרכז 

השבוע וכן בימי שישי ושבת. 
בהמשך לקיבוץ צרעה

טל' 02-9916629 כשר למהדרין
www.mony-vineryard.co.il

2

יקב פלם
בפתחת נחל כסלון ויער הקדושים נמצא יקב 
ים  איכות  יינות  שמייצר  בוטיק  יקב  פלם, 
תיכוניים שהוקם על ידי גולן, גלעד וקמי פלם 
למד  היקב,  של  היינן  גולן   1998 בשנת 

באיטליה ועבד ביקבים איכותיים בטוסקנה 
פלם  יקב  של  הפילוסופיה  ואוסטרליה. 
מתבססת על התיאוריה האירופאית ש"יין טוב 
מתחיל בכרם" בשילוב התיאוריה של העולם 
זהות של  לתעודת  אחראי  היינן  לפיה  החדש 
צבעים  ביינות  מדגיש  הייצור  תהליך  היין. 
עמוקים, מרקם עשיר, טעמים זניים מודגשים 

ותנינים ארוכים וקטיפתיים
פתוח א- ה 09:00 – 17:00 

ביקורים וטעימות ביום ו'.
מול מושב אשתאול

טל' 02-9929923, 054-2113324
www.flamwinery.com כשר

4

יקב בר גיורא
יינות אדומים  יקב בוטיק המתמח בבלנד של 
שגדלים על מורדות הרי יהודה מרלו, קברנה 
בתאום  ביקב  וכן  בחו�ל  נמכר  היין  סוביניון 

מראש . יין הדגל שלנו נקרא בבלנד יהודה . 
מושב בר גיורא 

טל' 052-8777318

17

כרם ניר
ליד מושב מטע טל' 054-2377999

15

אשכול גיזו

יקב  צובה
כבר  מניב  האזור,  בכרמי  הגדול  צובה  כרם 
אדמת  של  דונמים  כ-400  על   ,1997 משנת 
אידיאליים  טופוגרפיים  בתנאים  רוסה  טרה 
לגידול יקב צובה שהוקם בשנת 2005 נמצא 
המחברות  עתיקות,  ולגתות  לכרמים  בסמוך 
את היקב עם מורשתנו המהוות מקור השראה. 
צובה, היקב  יין הדגל של  בנוסף ל"המצודה" 
קברנה  שיראז  נואר  פינו  איכות:  יינות  מייצר 
והבלנד  קינוח  יינות  שרדונה  מרלו  סוביניון 

 HARMONY החדש
כל יום מהשעה 16:00– 08:00 

בתאום  יין  סיורי   .8:00  -  14:00 שישי  יומי 
מראש.

קיבוץ צובה 
בתיאום טל' 054-45637788 02-5347000

www.tzubawinery.co.il כשר
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יקב  מצודה
חזון משותף של שני צעירים שהחליטו לקחת 
ולהקים  קדימה  אחד  צעד  ליין  האהבה  את 
בשנת 2011 יקב בוטיק ובו לייצר יינות איכות 
ובסטנדרטים גבוהים ביותר,  בשנת 2014 עם 
היקב  הועבר  החדש  היקב  בניית  השלמת 
בהרי  יערים  גבעת  במושב  הקבוע  למשכנו 
יהודה בלב נופים מרהיבים ובסמיכות לכרמים. 

כיום מייצר היקב 
כ – 20,000 בקבוקים בסדרות שונות הקרויות 
מהיקב  הנשקפים  מקומות  של  שמם  על 
 " רזיאל   " סדרת  היא  המרכזית  הסדרה 
המבוססת על יינות אדומים יבשים זניים בלבד 

שהתיישנו בין 18-20 חודשים בחבית, 
מרלו,   , סובניון  לקברנה  ביטוי  ניתן  בסדרה 
ושיראז כשכל זן מבטא נאמנה את הייחודיות 
שבו, סדרת הדגל היא "הר איתן" המבוססת 
על בלנד  ייחודי שהתיישן 24 חודשים בחבית 
ומאוזן בצורה מושלמת בין גוף, צבע, פרוטיות 

, ומורכבות . 
לצד היקב הולך ונשלם מרכז מבקרים שבו כל 
את  מקרוב  ולחוות  לבוא  יכולים  ואחת  אחד 
וליהנות מהחיבור המושלם  היין  חווית עשיית 
נשימה  עוצר  ונוף  טבע  יין  טעימות  של 

.לטעימות יין בימי שישי .
מושב גבעת יערים 

050-4141658  ,054-4373060 טל'  בתיאום 
כשר למהדרין
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יקב  יהודה
יקב משפחתי שנמצא בכניסה למושב שורש. 
היקב הוקם ב- 1999 ע"י אבי יהודה כורם ויינן 
היין  כרמי  בחידוש  אותו  בירך  שהגורל 

האיכותיים ביהודה, לאחר השריפה הגדולה 
בקבוקים  כ-6000  מייצר  היקב   .1995 ב- 
שהתיישנו  יבשים  אדומים  יינות  של  בשנה, 
חודשים   20-24 בין  צרפתי  אלון  עץ  בחביות 
היינות  חדשות.  בחביות  חודשים   14 מתוכם 
משקפים את אופי ארבע בנות יהודה בנות אבי 
קברנה  שקד:  רזבז  שירז  אחינועם:  ואילנה 
סוביניון רזרב, ניצן: בלנד קברנה, מרלו שירז, 

אורי: מרלו רזרב.
במהלך  בלבד  ביקב  לרכישה  ניתנים  היינות 
השעות  בין  ושבת  שישי  בימי  השנה 

11:00-16:00 בימים א' ה' בתיאום מראש
מושב שורש 054-4638544 02-5348175

22

יקב  ענתות
היקב הוקם על ידי ארנון ארז ואהרון הלפגוט 
עד  היקב  של  היצור  היקף   .1998 בשנת 
יינות  מייצר  היקב  בשנה.  בקבוקים   10,000
וסנג'יובזה  מרלו  סוביניון,  קברנה  מסוג  זניים 
וקברנה  מרלו  בלנד  "נוטרה"  בלנדים:  וכן 
וקברנה,  שיראז  של  בלנד  "שני"  סוביניון, 
כל  ומרלו,  שיראז  של  בלנד  "אלפא" 
היקב  בעלי  בין   .60:40 ביחס  התערובות 
והכורמים המספקים ליקב את הענבים נרקמו 
בפיקוח  נעשה  הענבים  גידול  טובים  קשרים 
היקב,  עבור  ידנית  נבצרים  הענבים  היקב. 
פרי  מניבים  השוטפים  והטיפולים  ההקפדה 
חלק  המשובח.  היין  לייצור  התורם  איכותי 
בתחרות  בפרסים  זכו  היקב  של  מהיינות 
אשכול הזהב ובהערכה אצל טועמי יין ידועים.

ענתות טל' 050-2600324 052-2157454
www.anatotwinery.com בתיאום מראש

23

יקב נבות מבשלת פפו
נטיעת הכרם והקמת היקב הם הגשמת חלום 
של מוטי בוהדנה כורם ויינן. בלב הכרם שוכן 
ביקב  ליין.  ייחודי, שנולד מאהבה  בוטיק  יקב 
תהליך  מהכרם,  ומרלו  קברנה  יינות  מופקים 
של  ארוכה  השרייה  על  מבוסס  היין  יצור 

התירוש עם הקליפות בתהליך התסיסה.
המיושנים  בקבוקים  כ-3000  מיוצרים  ביקב 
היקב  לצד  וחצי.  כשנה  אלון  עץ  בחביות 
בוטיק  מבשלת  פפו,  בירה  מבשלת  הוקמה 
מסורתית  בשיטה  בירות  מגוון  המייצרת 
באופן  מבוקר  בישול  בתהליך  יד,  בעבודת 
אישי . במקום מרכז מבקרים בו ניתן להתארח 
ובירות המיוצרות במקום אירוח  וליהנות מיין 
ובימי  השבוע  במהלך  לקבוצות  הכרם  לצד 
סיפור  סיור   , הרחב  לקהל  פתוחים  שישי 
וטעימות על הגשמת חלום עשיית היין והבירה 
גבינות   , מיוחדים  לחמים  חלבית  ארוחה  עם 

גורמה , פוקאצ'ות, פיצות מהתנור ועוד ,
ביקב ובמבשלה יוגשו יינות לצד 8 סוגי בירות 

וסיידר דובדבנים.
א'-ה לקבוצות בתיאום מראש 

יום ו' מהשעה 10:00 עד כניסת שבת 
מושב צלפון

טל'   02-9992291 ,  054-5304576   
www.navot-winery.co.il כשר

8 

דונם   250 בלב  הנמצא  משפחתי  בוטיק  יקב 
כרמים שמחוץ ליישוב כרמי יוסף על כביש 44 
ליהנות  ניתן  הפסטורלי  המבקרים  במרכז 
בכרמים  ומסיור  היקב  יינות  מטעימת 
עמי  בן  פרופסור  הייננים  אותו  המקיפים 
העברית  האוניברסיטה  של  האקדמי 
בישראל  המומחים  מבכירי  הינם  בירושלים, 
בנושא גפן ויין. ייצור היין ביקב מתחיל דקות 
מספר לאחר הבציר עם עלות השחר. תהליך 
בתהליכי  סינון  ללא  מיוצר  היין  התסיסה 
וטעם  ארומה  להבטחת  ממושכים  הצללה 
עשירים ומיושן במשך 12 חודשים חביות עץ 
המיוצרות רובן מעץ אלון צרפתי ומיעוטן מעץ 
אלון אמריקאי ליצירת שילוב נכון בין ארומת 

הפרי וניחוח החבית.
היקב מייצר היום כ-85000 בקבוקים.

בין  ושבת  שישי  בימי  פתוח  המבקרים  מרכז 
השעות 11:00-14:00

ובאמצע שבוע בתיאום מראש 
כרמי יוסף טל' 050-2202022

 www.bravdo.co.il  כשר

11

יקב עמק האלה 24
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יקב שורק
שוכן בלב עמק שורק. היקב נוסד בשנת 1994 
והינו מוסד ותיק וייחודי בענף היין הישראלי : 
יקב החובק בתוכו בית ספר מקצועי לעשיית 
אחת  בכפיפה  מתקיימים  הענפים  שני  יין. 
מאפשרים לניר שחם, יינן היקב חופש בחירה 
אופי  ועד  הזנים,  הכרמים,  מבחירת  ויצירה: 
היינות המיוצרים בכל שנה ושנה. היקף הייצור 
בשנה,  בקבוקים   45,000 הינו  המשותף 
המתחלקים באופן שווה בין היקב ובית הספר. 
במקצועיות  עשויים  איכותיים,  היקב   יינות 
טעמים  בעוצמת  ניחנים  סגנונות,  ובמגוון 
בענבים  שמקורה  בולטת  ובטקסטורה 

ובטכנולוגיה.
עולם  דרך  שמחה  "יצירת  הינו  היקב  חזון 
עשיית היין" ואנו שמחים להגשים חזון זה יום 

..יום ...
היקב פתוח בכל ימות השבוע א-ה בין השעות 

10:00-17:00
קיבוץ נחשון טל' 08-9450844

www.soreq.co.il

10

יקב נבו13
מטע  במושב  הממוקם  משפחתי  בוטיק  יקב 
אדומים  יינות  מייצרים  ביקב  יהודה,  שבהרי 
יבשים מתבגרים בחביות עץ אלון צרפתי בין 
רוזה  ויוונייה,  מזן  לבן  יין  חודשים,   18-24
מענבי קברנה סוביניון ויין קינוח בסגנון פורט, 
מזנים  יין  גפני  של  מובחרות  חלקות  ליקב 
שונים אשר מהן מופקות סדרות יינות פרמיום, 
בסגנון  מבקרים  מרכז  הוקם  היקב  במתחם 
 , יין  היקב לטעימות  בעלי  בו מארחים  ייחודי 
סדנאות יין, מפגשי חברה ואירוח קבוצות של 
10-70 אורחים לאירועי בוטיק , פתוח במהלך 
לפני  כשעתיים  עד  ו'  יום  א-ה  בימי  השבוע 

כניסת שבת, סגור בשבת
יין ואירוח בתיאום  יין מודרכים טעימות  סיורי 
מראש, היינות ניתנים לרכשיה ביקב בלבד, או 
בארץ  הלקוח  בית  עד  ומשלוח  בהזמנה 

ובחו"ל.
מושב מטע 

טל' 050-2221407,  052-6071866 כשר

 

נתיב  קיבוץ  למרגלות  שוכן  האלה  עמק  יקב 
הל"ה, בלב עמק האלה התנכי., שהינו אזור יין 
קדום, היקב משלב בין טכנולוגיות מתקדמות 
נשזרים  אשר  מסורתיות,  יצור  שיטות  לבין 

ביחד ליצור יין משובח וכשר , 
אך מבלי בלוותר על שיטות היצור המסורתיות 

שהוכיחו את עצמן.
והאיכותיים  המתקדמים  לאחד  נחשב  היקב 
ביותר בישראל, ומייצר כ-300 אלף בקבוקים 
בשנה, כולם יינות פרמיום איכותיים מתיישנים, 
לייצוא ארה"ב  מופנים  כ-20 אחוז מהתפוקה 
 , המקומי  לשוק  והשאר  ,יפן  ,קנדה  אירופה 
 EVERRED סדרת  יין:  סדרות  שלוש  ליקבי 

סדרת עמק האלה וסדרת הפריומיום
קיבוץ נתיב הל"ה טל' 02-9994885

info@ellavalley.com כשר 

יקב  קסטל
בהרי  השוכן  משפחתי  יקב  הינו  קסטל  יקב 
את  שהובילה  האינטואיציה  זו  הייתה  יהודה. 

אלי בן זקן לטעת בשנת 1988 את חלקת 
האזור  לחלוץ  להפוך  ובכך  הראשונה  הכרם 
הכרמים  כל  העתיקה  המסורת  את  המחדש 
של  העתיק  בטרואר  היקב,  בקרבת  נמצאים 
יהודה בגובה ממוצע של 750 מטר מעל  הרי 
המרכזי  העיקרון  היום,  ועד  מאז  הים.  פני 
איכות  הוא  ביצירתו  ושלב  שלב  כל  המלווה 
מבקרי  מיטב  מעידים  כך  על  פשרות.  נוטלת 
שנות   20 מ  למעלה  במהלך  בעולם.  היינות 
שותפים  ואריאל  איתן   , אילנה  ילדיו  בציר, 
היקב  עבר  לאחרונה  המשפחתית,  לעשייה 
המעבר   , השמונה  יד  בישוב  החדש  למשכנו 
ההתפתחות  את  מסמל  החדש  ליקב 
והמשכיות העשייה הבין - דורית של משפחת 

בן זקן . 
מושב יד השמונה 

מושב רמת רזיאל טל' 02-5342249
www.castel.co.il. כשר
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מלון
כרמים

יקבים על דרך היין של מטה יהודה


