
ME
ובפמנותאיכותייםביקביםמשופעבו,שגדלותהמשובחותבגפניםשק־ועיהודה,מטהאזור

הכרמשביןלט״לנהדרתהזדמנותהואהבא,בשבועששלתשפסשבלחבויותחמד

גטניואידן גטניואילן

שנח־יהודה,מטהאזור

^/

$TS1$^/שנח$TS1$

$DN2$^/שנח$DN2$גפנים,לגידולמשובחשב

אזו־לשנילהשוותאפשר

רים

$TS1$אזורים$TS1$

$DN2$אזורים$DN2$באזורהייןדרךבעולם:מפורסמים

אפרי־בדרוםקייפטאוןלידסטלנבוש

קה,

$TS1$,אפריקה$TS1$

$DN2$,אפריקה$DN2$נאפההמפורסמיםהעמקיםשניאו

שניהםקליפורניה.שבצפוןוסונומה

מסורתעםבוטיקביקבימשופעים

ערבובגפנים,טיפוחשלשניםארוכת

בש־משובחים.יינותשלויצירהזנים

ניהם

$TS1$בשניהם$TS1$

$DN2$בשניהם$DN2$יין״דרךנמתחת
מיקבהעוברת

ישוכנאפהמפורטות,מפותעםליקב,

התייריםאתהלוקחתיין״״רכבתגם

הנהיגהאתמהםוחוסכתליקבמיקב

האלכוהול.בהשפעתהמסוכנת

נמצאושבויהודה,מטהבאזור

תעשייתשללקיומהעדויות
יין

כבר

הריכוזהיוםנמצאשנים,אלפילפני

בוטיקיקבישלבארץביותרהגדול

האח־השניםבעשרמסחריים.ויקבים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$תופעתבישראלמאורהתרחבה

כהגשמתהוקמושרובםהבוטיק,יקבי

יותרשניים.אואחדאדםשלחלום

יהודה,מטהבאזורפועליםיקבים30מ־

מאותכמהרקשמייצריםמיקביםהחל

עשרותשלליקביםועדבשנהבקבוקים

בקבוקים.אלפי

שי־יהודה,מטהשלהייןפסטיבל

תקיים

$TS1$שיתקיים$TS1$

$DN2$שיתקיים$DN2$הואנובמבר,חורשכלבמהלך

הללו,הבוטיקליקבילהגיעהזדמנות

לטעימותמודרכים,לסיוריםשייפתחו
מוסיקלייםולאירועיםלסדנאותיין,

האנשיםעםמקרובלהיכרותובעיקר

שלוההיסטוריההייןביצירתהמעורבים

הטעמיםאיךלספריכוליםהםהיקב.

במזגתנורהכלעםמשתניםוהניחוחות

הקרקע,בטיבאוהשמשבזוויתהאוויר,

רבה.באהבההייןאתיוצריםהםואיך

רקלאהואמהיקביםאחדבכלהביקור

דיאלוגלקייםכדיאלאייןלקנייתסתם

המשלבתחוויהולעבוריוצריועםמרתק

הואהפסטיבלופורח.מקסיםבאזורבילוי

למ־קרובבאזורלבקרהסיבותאחתרק

רכז,

$TS1$,למרכז$TS1$

$DN2$,למרכז$DN2$בגלריותטיול,במסלוליהמשופע

ובמבש־ביתייםבבשלניםאמנים,של

לות

$TS1$ובמבשלות$TS1$

$DN2$ובמבשלות$DN2$ליצוריכוליםשיחדבוטיקיות,בירה

משההמועצהראשמושלם.טיוליום

ואישיים,קטניםמקומותכימאמיןרדון

חוויהשמספקיםהםנשמה,עםמקומות

נשכחת.בלתיתיירותית

בשלושהיקביםטיוליכמהתפרנו

ולאיהודה,מטהשלמרכזייםאזורים

לעשותאפשרעורמהלצייןשכחנו

בסביבה.

המערהבתורחביות

לכביש)בהמשךראפאתדירמנזראיפה:

צרעה(.לקיבוץהמוביל

ומולשורקעמקשלהגבעותעלמה:

שוכןומטעיםכרמיםשלמרהיבנוף

ידיעל2002ב־הוקםאשרמוני,יקב

לכאןשהגיעוומשפחתו,ערטולשקיב

מע׳ארמהכפר80ה־שנותבתחילת

לט־המנזריםיקביאלכך,שבגליל.

רון

$TS1$לטרון$TS1$

$DN2$לטרון$DN2$גם2002ב־הצטרףג׳מאלובית

במקוםראפאת.דירבמנזרמונייקב

לגידוליםחקלאיתחווהגםהוקמה

במע־יין.וגפניזיתיםובהםשונים,

רת

$TS1$במערת$TS1$

$DN2$במערת$DN2$עץחביותמאותנחותציוריתגיר

תוססובהן
יין

בכר־שנבצרומענבים

מים

$TS1$בכרמים$TS1$

$DN2$בכרמים$DN2$קברנהמזניהיקב,אתהמקיפים

ועוד.שרדונהשיראז,מרלו,סוביניון,

המבקריםמתקבליםהיקבבחנות

מיינותיו,לרכושומוזמניםפניםבמאור

סורייםזיתיםבמקום,הנוצרזיתשמןוכן

פרגולהעלוגבינות.נהדריםמרירים

מוז־המדהים,לנוףהמשקיפהשממול,

מנים

$TS1$מוזמנים$TS1$

$DN2$מוזמנים$DN2$פיקניקלעצמםלארגןהמבקרים

ושוב.שובהכוסאתולמלאספונטני

שישיכוללהשבועכלפתוחמתי:

ושבת.

9266199-20לפרטים:

הנגארבאמצעבר

בקוע.מושבבקצהאיפה:

ויוסייעלשלוהאדמההאדםאהבתמה:

המעוצבביקבפינהבכלניכרתרוזנברג

במושב2011בשנתשהקימווהמקסים

המושב,בקצהממשברק.כרםבקוע

בכרמים,מוקףוהואהטבעאלכשפניו

ושו־ייןברשבמרכזוגדול,האנגרשוכן

לחנות

$TS1$ושולחנות$TS1$

$DN2$ושולחנות$DN2$מטעמים.ושופעינדיביםאירוח

ואדומיםלבניםיינותשלייצורמלבד

במ־מתקיימיםייחודיים,בלנדיםושל

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$שב־מחמצתלחםלאפייתסדנאות

סיומן

$TS1$שבסיומן$TS1$

$DN2$שבסיומן$DN2$מערפליבניחוחותהיקבמתמלא

וכןטרי,ולחםפראשמרישלחושים

בקרמחלבביתיותגבינותלהכנתקורס

צאן.ומחלב

הפסטי־בחודשרביעייוםבכלמתי:

בל

$TS1$הפסטיבל$TS1$

$DN2$הפסטיבל$DN2$בימימוסיקליים.מופעיםיתקיימו

מוגשות00:01-00:41בשעותשישי

גבי־עםעשירותבראנץ׳ארוחותביקב

נות

$TS1$גבינות$TS1$

$DN2$גבינות$DN2$עצ־מתוצרתמחמצתלחמיועם

מית

$TS1$עצמית$TS1$

$DN2$עצמית$DN2$טעימותומתקיימות
יין

מודרכות.

סגור.בשבת

1958826-250לפרטים:

השריוןמוזיאוןאתרבסביבה:עודמה

הנטיפים.מערתישראל,מיניבלטרון,

הנוףמולמרפסת

מטע.מושבאיפה:

עץ,וספונתידייםרחבתבמרפסתמה:

אזו־ואורלירמימגישיםהרים,נוףמול

לאי

$TS1$אזולאי$TS1$

$DN2$אזולאי$DN2$לצדרמ״איקביינותאתלטעימה

הבו־מהמטבחמשובחיםמאכליםשפע

לגרי

$TS1$הבולגרי$TS1$

$DN2$הבולגרי$DN2$,בניצהתרד,בניצהבואיקוס

סלטים,פוקצ׳ות,טרטור,מרקגבינות,

בניעובדיםביקבועוד.כבושיםלימונים

הםידניות.מסורתיותבשיטותהמשפחה

מןישירותליקבהענביםאתמביאים
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ייצורבתהליךמיידומתחיליםהבציר

סו־קברנהמזנימיוצריםיינותיהםהיין.

ביניון

$TS1$סוביניון$TS1$

$DN2$סוביניון$DN2$.ומרלו

מראשבתיאוםשישי,ערראשוןמתי:

וליחידים.לקבוצות

אורלי:0885605-050רמי:לפרטים:

2185925-250

אדריכלשלנוגעעם

הרים.נסמושבאיפה:

יתח,יוסיידיעלהוקםקטלביקבמה:

בעיצו־ניכרוהדברבמקצועו,אדריכל

בו

$TS1$בעיצובו$TS1$

$DN2$בעיצובו$DN2$שסג־המבקרים,מרכזשלהייחודי

נונו

$TS1$שסגנונו$TS1$

$DN2$שסגנונו$DN2$,לאווירהתורםאשרכפרי־אירופי

תחושההמעניקותולשלווהאינטימית

מושלמת.הנאהשל

לו,בסמיכותממוקמיםהיקבכרמי

קטלבנחללאיטוזורםהמושבולמרגלות

במקוםהייחודית.התפאורהאתומשלים

סדנאותוכןוייןבשראירועימתקיימים

איש.20מ־החללקבוצותמודרכותיין

שישי00:01-00:71שני-חמישימתי:

מרכזמראש.בתיאום00:01-00:41

שבתימישישי.בימיפתוחהמבקרים

סגור.וראשון

6681957-450לפרטים:

ייהנוהטבעאוהביבסביבה:עורמה

נחלהסטף,ובהםטיולמסלולימאינספור

לפיקני־חמדומפינותמטע,ועיןקטלב

קים.

$TS1$.לפיקניקים$TS1$

$DN2$.לפיקניקים$DN2$בא־המסעדותלאחתלהיכנסשווה

זור,

$TS1$,באזור$TS1$

$DN2$,באזור$DN2$בכ־פיצ׳ונקהנפלאלנוףהצופות

ניסה

$TS1$בכניסה$TS1$

$DN2$בכניסה$DN2$בצומתבהרבראוהריםנםלמושב

בנסרפילבוסתןלהגיעאוהריםנס

אקזוטיים.פירותשלעצמילקטיףהרים

החביות111

צפרירים.מושבאיפה:

באמניםמשופעצפריריםמושבמה:

זותוססתובאווירהביתיים,ובמארחים

ביתםבחצרלינדר.ושייקהלוריפועלים

בשיטותמייצרים,הםצפריריםביקב

בכ־ידניתהנבצריםומענביםמסורתיות

רמים

$TS1$בכרמים$TS1$

$DN2$בכרמים$DN2$איכותייםיינותליקב,הסמוכים

קדומיםיישוביםשלשמותהנושאים

באזור.שהיו

המ־אורחכלבשמחהמקבליםהם

גיע

$TS1$המגיע$TS1$

$DN2$המגיע$DN2$הסמוכהבפרגולהיינותלטעימת

בכרםלשבתאףואפשרהחביות,לחדר

עלמרתקהסברמהםולשמועהצמוד

האזורשלהייןהיסטורייתועלהיינות

העתיק.בזמןכולו

יהיההיקבשלהמבקריםמרכזמתי:

שישיבימיהפסטיבלבמהלךפתוח

ימותבשאר1-00:6100:1בשעותושבת

מראש.לתאםישהשבוע

9234824-250לפרטים: 2403944-250,

היקבלידבסבבה

עגור.מושבאיפה:

עגור,יקבשלהיינןישוב,שוקימה:

ונושםחיהיין,לעולםבתשוקהעטוף

בייןנוגעשהואאומרשלו,היצירהאת

המבקריםמרכזאפו.בזיעתאותוומפסל

שלהמתגלגלהנוףעלמשקיףהיקבשל

בסככהוהישיבההעין,מלואיהודההרי

היינותטעימתכדיתוךליקבהצמודה

ומהנה.נינוחהחוויההיא

בתיאוםפתוחהמבקריםמרכזמתי:

ייןולקנייתלטעימותמראש
בסופי

00:01-00:61בשעותשבוע

3245999-20לפרטים:

צפריריםיקבלידכסביבה:עודמה

יוגב,עדישלהחמדפינתנמצאת

סלסילותמכינההיאידיים״.״מעשה

שבהןבטעמים,מתפוצצותפיקניק

ייחו־ממרחיםשונים,מסוגיםלחמים

דיים,

$TS1$,ייחודיים$TS1$

$DN2$,ייחודיים$DN2$עיזיםגבינותביתיות,ריבות

ויופי.טעםוהמוןעוגיותירקות,מקומיות,

לאכולאוזובאופציהלבחוראפשר

לי־און,שריגיםשבמושבלי־אוןבקפה

עשיראוכלתפריטבעלתשףמסערת

היצ־טהרתעלואלכוהולבירהותפריט

רנים

$TS1$היצרנים$TS1$

$DN2$היצרנים$DN2$.המקומיים

וחובביטיול,מסלוליאינספורמסביב

שב־מוצא״ל״נקודתמוזמניםהאופניים

מושב

$TS1$שבמושב$TS1$

$DN2$שבמושב$DN2$,ולצאתאופנייםלשכורצפרירים

עדולם.בפארקלרכיבה

הבםנויבלבתיחת

ית־יהודהמטהשלהייןפסטיבלמה:

קיים

$TS1$יתקיים$TS1$

$DN2$יתקיים$DN2$ייפתחהואבנובמבר.6-82ב־

לידישראלמיניבאתרחגיגיבאירוע

בשעהבנובמבר,חמישי,ביוםלטרון

היקביםכלישתתפובפתיחה03:91

יוגשושלהםהיינותומיטבבפסטיבל

כשבר־ברשולחנותסביבלטעימות

קע

$TS1$כשברקע$TS1$

$DN2$כשברקע$DN2$.מוסיקה

לכבודמיוחדתבתאורהיוארהפארק

עםבשביליםלטייליהיהואפשרהאירוע

כוס
שקלים70הכניסה,מחירטובה.יין

וטעימותמתנהייןכוסכולללאדם,
יין

הגבלה.ללא

במטהנוספיםואתריםטיוללמסלולי

www.tour-yehuda.org.ilיהודה:
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