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אירועים

תיירות מקומית

צילומים??????? :
צילום :שרלה גור לביא

נופי "דרך היין" .בתמונות
הקטנות :חביות ביקב נבו ,רמי
אזולאי ביקב רמ"א ,סתווניות
ראשונות וצבעי שלכת

טיול של סתיו ויין
פסטיבל היין השנתי של יקבי יהודה יוצא לדרך ,בעיתוי מושלם
עם ראשית הגשמים ,עם פריחת הסתווניות וצבעי הסתיו.
אפשר לסייר בין היקבים ובעשרות מסלולי טיול באזור
גם השנה ,זו הפעם ה– ,17יתקיים פסטיבל
היין השנתי במטה יהודה  -חגיגה של
תיירות ,יין ,חקלאות ותרבות  -בארבעת סופי
השבוע של חודש נובמבר .בפסטיבל ישתתפו
שלושים יקבים ,המפוזרים על שטח גדול ,המשתרע
מאזור עמק האלה ועד צפונית לכביש  .1במהלך
ימי הפסטיבל תקיים מחלקת התיירות של המועצה
האזורית מטה יהודה ,בשיתוף בית ספר שדה שער
הגיא–רמות שפירא ,סיורים מודרכים בין היקבים.
המיתוג של האזור כ"דרך היין הישראלית"
התחיל ב– ,2001אז ארגנה המועצה המקומית ביקור
רב מומחים בדרך היין בדרום אפריקה .הקבוצה
חזרה עם החלטה אסטרטגית :איחוד כוחות והקמת
דרך היין .מאז חלה התקדמות עצומה בתחום היין

בארץ ,מספר היקבים גדל וגם "דרך היין" צמחה
ולבלבה .היקבים הפכו למפעל תיירותי משגשג,
והיו למקור פרנסה ולעוגן תיירותי לאזור כולו.
בהשראת מירוץ היקבים באוסטרליה ,מרתון
הבוז’ולה ,המרתון "השיכור" בצרפת ומירוצים
אחרים המשלבים ריצה בין כרמים ויקביי יין ,נולד
גם בארץ מירוץ יקבים ,שיתקיים השנה זו הפעם
השביעית .המירוץ המסורתי יחולק לשלושה
מסלולים :חצי מרתון ( 21.1קילומטרים) ,מסלול
עממי בן עשרה קילומטרים ומסלול משפחות של
חמישה קילומטרים (שישי ,27.11 ,יוזנק ב–07:30
מהכניסה לקיבוץ נחשון ויחלוף על–פני אתרי
מורשת היסטוריים .ההרשמה דרך אתר sportweb
בכתובת .)http://yekevim.sportweb.co.il

אפשר גם לסייר לבד בין היקבים ,ולא מוכרחים
להגיע דווקא אל היקבים הגדולים והמפורסמים.
במושב מטע ,למשל ,נחבאים שני יקבי בוטיק
קטנים .בעבר גידלו במטע זיתים ,פירות שונים
וטבק ,אך בהדרגה הבינו שהאיכות של ענבי היין
באזור טובה במיוחד ,וכיום יש כאן כ– 400דונמים
כרמים .יקב רמ"א (טל'  )050–5065880נחבא בקצה
המושב ,בסמוך לערוץ הנחל .רמי אזולאי ,המקים
והבעלים ,מספר שהשם רמ"א הוא ראשי תיבות
שלו ושל אשתו אורלי וניתן גם מתוך כבוד לרמ"א
(הפוסק רבי משה איסרליש).
רמי הוא דור שלישי במטע ,והוא מספר
בהתרגשות על סבו ,שהיה עובד אדמה קפדן
במיוחד .הוא זה שהנחיל לו את אהבת העבודה
החקלאית ואת האמונה שערכים רבים ,כגון
סבלנות ,מסירות ,הקפדה ,השקעה ואהבה ,צומחים
יחד עם עיבוד השדה או הכרם .בעבודת האדמה
הוא גם רואה שליחות לאומית .היקב אינו מקור
פרנסתו היחיד .רמי משרת במשמר הגבול בגזרת
הכותל בירושלים .אלה ימים לא פשוטים לשרת

וגידלה ירקות ,ובקיץ שלחה אותי לאסוף ענבים
שלא נאספו כדי להכין יין".
הניחוח שנדף מהמרתף שבו אחסנו את היין
הטריף את נבו ,המשפחה כולה נדבקה בחיידק.
הדודה החלימה וחזרה לצפון ,אבל מורשתה נשארה.
היקב הוקם ,נבו למד את המקצוע ביקב שורק
ובסדנאות בחו"ל ,וכמובן מניסיונו האישי.
ביקב נבו ישנו מרכז מבקרים מקסים מעץ ,שבנה
נבו במו ידיו .בשעת הערב שבה ישבתי אצלו ירד
בחוץ גשם והתחושה הייתה של חוץ לארץ ממש.
בביתם של רמי ואורלי אזולאי ישנה מרפסת
גדולה מקורה שאך הוקמה וצופה על המדרון
הנגדי .בתיאום מראש ניתן להזמין בשני המקומות
ארוחות (חלבי ובשרי ,הכול כשר .סגור בשבת!).
אורלי ,שמוצאה בבולגריה ,מתמחה באוכל בולגרי
ומזרחי .איריס ,שמוצאה מטורקיה ,מתארת את
צילומים :יותם יעקבסון
המטבח שלה כפיוז'ן ,שבו הרבה טעמים ומסורות
בישול מתערבבים יחדיו .שני המקומות מתאימים
לאירועים קטנים (עד שבעים איש) ולימי גיבוש.
שם ,ורמי ,הדובר ערבית על בוריה ,אומר שכשהוא
באזור הסמוך למטע יש שפע מסלולי טיול
נמצא שם נחסכים הרבה עימותים מיותרים  -קול
מקסימים .מחורבת חנות הסמוכה ניתן לצאת
מתון שמשמח לשמוע בימים אלה ,ועוד מלב–לבו
אל בקעת מטע בואך עין מטע ועין תנור .לאורך
של מוקד הסכסוך .ביקב הוא מייצר יינות קברנה
הדרך כבר פורחות סתווניות וצבעי סתיו ניכרים
סוביניון ומרלו ,כשרים למהדרין.
בכול :עצים שונים (כגון השקדים והאלה הארץ
יקב נבו (טל'  )052–6071780הוא היקב הוותיק
ישראלית) ,כבר משירים את עליהם ,הזיתים
יותר .גם נבו חזן ,המקים והבעלים ,הוא דור שלישי
מבשילים ,ובעקבות הגשמים צבעי החזזיות שדהו
במושב .בעברו היה נהג סמיטריילר ומעולם לא
בקיץ נעשו שוב עזים .בעין מטע נשמע פכפוך
חשב להפוך ליינן ,אבל לחיים היו תוכניות
המים תחת עץ התאנה ובסמוך שרידי
משלהם עבורו .לפני כ– 14שנים,
חווה צלבנית שממתינים לגילוי.
דודתו ,לאה ,שעזבה את המושב
על
נוספים
פרטים
לצפון חלתה ונאלצה לקבל
אפליקציה לנופש מוזל
הפסטיבל :מחלקת התיירות
טיפולים קבועים בהדסה עין
דילון  48היא אפליקציה חדשה
מטה יהודה *8108 ,או בטל'
כרם .הוא ואיריס ,אשתו,
וחינמית ,המאפשרת לבתי המלון לעדכן
באתר:
;02–9900898
הזמינו אותה לגור אצלם.
בעצמם באופן שוטף דילים לאותו היום
או למחרת בלבד .המיזם החדש ,מקבוצת
www.tour-yehuda.org.
"הדודה הזאת היא זן נדיר.
 ,hotel4uמאפשר לנופשים מאות דילים
 ilובעמוד הפייסבוק
למרות המחלה והטיפולים
לחופשה מיידית במלונות ברחבי הארץ ,במחירי
"הלב הירוק תיירות מטה
היא טיפסה על עצים,
הרגע האחרון .לדוגמה :מלון נופים בטבריה:
יהודה").
קטפה תאנים ורימונים,
לילה לזוג  +ארוחת בוקר ב־ 200שקלים
יותם יעקבסון
מסקה זיתים ,הכינה ריבות
לזוג .האפליקציה זמינה בחנות ה־
 APP Storeוב־Play Store

חלון למלון

ציון:

צילום :יח"צ

ים בפנים ובחוץ
מלון ים ,תל אביב

רשת אטלס הוסיפה לפני חצי שנה עוד
מלון לרשת ,מלון שקל להתאהב בו :עיצוב
יצירתי ומשמח של אורן ברונשטיין בקונספט “ים”
 צעיר ורענן ,שעושה טוב בכחול ובלבן. 43חדרים פזורים בשבע קומות ,ולכולם עיצוב
דומה .לחלקם מרפסות מתוקות אל הנוף העירוני
ואל הים .בחדרים שולט מוטיב הים עם גלשן
מרהיב בקיר ,מטקות אם יתחשק לשחק ,כדור ים

ותמונות חוף מפעם .חדר הרחצה קטן יחסית ,אבל
המקלחת נוחה.
שלושה מוטיבים אהבתי במיוחד :התמונות
ההיסטוריות של חופי תל אביב הפזורות
במסדרונות ובחדרים ,השילוט שמשתמש בפונט
ילדותי שמדמה גיר על לוח כמו פעם ,והעובדה
שכל מי שיוצא לחוף מקבל תיק ממותג עם מגבות
חוף ,מטקות ,מים וקופסת פירות .למרות מזג
האוויר המשתנה ,יש עדיין ימים נעימים לרביצה
כיפית .עוד יהיו חמסינים במקומותינו.
בלובי הקטן יש קיר עם כוורת מעוצבת ,מלאה

במוטיבים של ים וספורט משובבים וססגוניים
ומסכים עם סרטוני גלישת גלים .על הקירות
האחרים תלויים כובעים סטייל המפרי בוגארט,
גלגלי הצלה ,תמונות גלשנים ועוד .קיר אחד
משמש כלוח גיר ומתעדכן מדי יום בטמפרטורת
המים ,גובה הגלים ועוד .ארוחת הבוקר מוגשת
בחלל הפנימי ובמרפסת חיצונית והיא אלגנטית ,לא
עמוסה ועם מרכיבים משובחים .כמו ביתר מלונות
הרשת ,יש בימים א’-ה’ ב–happy hour 19:00-17:00
קליל עם נשנושים ,פירות ,מאפים ומשקאות.
האווירה במלון משפחתית וחמה ,ועובדי הקבלה

מלון ים .אווירת חוף בפנים ובחוץ
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מסייעים לאורחים במידע רב .יש שלושה זוגות
אופניים להשאלה .ניסינו אותם ברכיבה בטיילת
הצפונית ,והים כמובן במרחק נגיעה כמו גם נמל תל
אביב (למי שעוד מתרגש ממנו) ,החניה  -או יותר
נכון ,היעדרה ,אז חונים בחניוני רידינג של העירייה.
הם אמנם מאפשרים חניה ללא תשלום ,אבל גם הם
מפוצצים ,ויש שעות שאי–אפשר לתקוע בהם סיכה.
החהיונים נמצאים במרחק של עשר דקות הליכה.
•  1,135-730שקלים לזוג ללילה ,כ”ג יורדי
הסירה  16תל אביב ,טל’ ,03-5455000

thbyrby:http://www.atlas.co.il/heb

אורלי גנוסר

ג'ז בירושלים .למרות הכול ואף על פי כן

תרבות נגד סכינאות
ירושלים מחזירה מלחמה

• ירושלים ,שהתעוררה לפני כמה שבועות
להתקפות טרור מחרידות ,משיבה בנשק מסוג
אחר  -תרבות .פיגועי הדקירה והסכינאות
הדירו את רגלי המבקרים והמטיילים מרחובות
העיר ,ואפילו תושביה העדיפו להישאר ספונים
בבתיהם .אבל לא עוד .בימים אלה מגיבים
גורמים שונים למצב באופן שלא היינו מצפים
לו ,ומייצרים שפע של אירועי תרבות ,שנועדו
לחזור ולמשוך מבקרים ,תיירים ומטיילים,
וגם לשלוף את הירושלמים מבתיהם.
מי שספונטניות היא לחם חוקו ישמח לשמוע
שהערב (יום ה') מתקיים בעיר פסטיבל אינדי
סיטי .ואף שמדובר בשנה חמישית ,הוא עדיין
מחדש ,תוסס ומלא אקשן .ברחבי העיר יופיעו
אמנים רבים על במות או בברים וייתנו הופעות
חיות אל תוך הלילה ,לצד מסיבות ,תיקלוטים
חיים ,יריד מוזיקה ויד שנייה ,דוכני אומנות
ומתחמי אוכל ( .)www.young-city.co.il
רשות הצעירים העירונית יוצאת עם פרויקט
"יוצרים בלילה" ,שיתוף פעולה של יוצרים
מתחומי המוזיקה ואמנויות הבמה ,יחד עם
בתי עסק שיארחו אותם .זהו פרויקט מקורי
ויצירתי במיוחד ,עם תכנים ייחודיים ומופעים
כמעט חד–פעמיים .באחד מהם יתמזגו שירי
חזנות עם פרשנות אלקטרונית עדכנית ,אחר
יציג מופע מוזיקלי אינטראקטיבי בשיתוף
הקהל ,פאב מקומי יהפוך לזירת קרב בין טוב
לרע של שלושה מוזיקאים ,ויהיו עוד עשרות
מופעים מדליקים (לפרטים נוספים הורידו את
אפליקציית .)JLM NIGHTGUIDE
חלק מהמופעים יזלגו גם לדצמבר ,עד אז,
יש לקוות ,יירגעו מעט הרוחות .בתחילת
החודש ( )2-4.12יצא לדרך פסטיבל הג'ז
הבינלאומי הראשון של ירושלים ,אירוע חדש
של פסטיבל ישראל בסיוע הקרן לירושלים,
שחוגגת גם היא ,כמו מוזיאון ישראל 50 ,שנה.
האירוע יקבל טוויסט ייחודי ,ובמסגרת
המופעים ישלבו נגינה מגוונת עם אמנות רב
תחומית .הוא יכלול הפקות מקוריות ,כיתות
אמן ,סשנים ,ג'אמים ,מופעים מפתיעים
ושילובים יצירתיים .בפסטיבל ישתתפו
אמנים מהארץ ומהעולם והעיר תימלא
בצלילי ג'ז שיתנגנו בגלריות ,במוזיאון ישראל
ובמרכז המוזיקה "הצוללת הצהובה" השותפה
( www.JerusalemJazzFestival.
לפרויקט
 .)org.ilהאירועים שיתקיימו בסוף השבוע
הראשון של דצמבר יהיו למעשה האירועים
המרכזיים בסדרת התרבות "חמשושלים"
המתקיימת מדי שנה ,במהלך סופי השבוע
של דצמבר .בכך מבטיחה ירושלים לאורחיה
רצף של אירועים שוברי שגרה מצד אחד ,וגם
כאלה ששומרים על השגרה השפויה מצד שני.
אורלי גנוסר

