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חובבי יין, תושבים ואורחים יקרים,
ההתפתחות המדהימה של היקבים במועצה האזורית 

היין,  ענף  את  הפכה  האחרונות  בשנים  יהודה  מטה 

השזור בהיסטוריה של הישובים, למוקד תרבותי ראשון 

המועצה  מרחבי  וחקלאים  כורמים  ייננים,  במעלה. 

מממשים מידי יום את חזון ״דרך היין״ שהחל בשפלת 

יהודה וטיפס אל הרי יהודה, ועושים זאת בחדוות יצירה 

והנאה צרופה בשיתוף המועצה האזורית מטה יהודה 

ומחלקת התיירות.

למעלה מ-30 מיקבי מטה יהודה מציעים חוויית בילוי 

נדירה לחובבי יין ולכל מי שחפץ לגלות את סודותיהם 

מבט  המאפשרים  מודרכים  סיורים  דרך  היקבים  של 

הכרמים,  בין  נפלאים  וטיולים  היין,  מרתפי  אל  פנימי 

הביקור  יהודה.  במטה  והגבעות  העמקים  היערות, 

לסיפורים  אתכם  יחשוף  באזור  הססגוניים  ביקבים 

כל  הייחודי של  לחיבור  וייננים,  מרתקים של חקלאים 

ליינות בטעמים שלא תמצאו בשום  לענף,  אחד מהם 

מקום אחר ולחבל ארץ מתפתח שרואה בתרבות היין 

חלק בלתי נפרד מהתיירות באזור.

היין״ התפתחה בשנים האחרונות תרבות  ״דרך  סביב 

עשירה ומסורת של אירוח ביתי אותנטי, אומנות, אתרי 

לינה ואטרקציות קסומות המפרנסות משפחות רבות 

ומיועדות לכלל המבקרים הבאים בשערי המועצה.

מצורפת חוברת מידע אודות היקבים של מטה יהודה. 

מידע נוסף ומפורט ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

בילוי נעים ולחיים!

ניב ויזל
מ״מ ראש המועצה

ערן אוחנה
מנהל מחלקת תיירות וחקלאות

מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.

www.tour-yehuda.org.il
מרכז מידע 8108*
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אל  שורק,  עמק  על  המשקיפה  יפיפייה  אחוזה   - החאן״  ״אחוזת  חוות 
ידי משפחת  נופיו הקסומים. יקב שמשון ודלילה הוקם בשנת 2005 על 
נמצאים בעמק שורק,  היין  והגפנים מהם מייצרים את  מיכאל. הכרמים 
למרגלות החווה במקום בו התרחש סיפור אהבתם של שמשון ודלילה. 

בכרם מגדלים ארבעה זנים: מרלו, קברנה, פטי ורדו, וקברנה פראנק.
מרכז המבקרים של היקב ממוקם במתחם חוות הסוסים.

האירוח וטעימות היין במערה חפורה בסלע.
פתוח לקהל בתיאום מראש

נירית מיכאל 

טל: 052-8328328

המשפחתי  ליקב  והיה  בירושלים  העתיקה  בעיר   1870 בשנת  הוקם 
הראשון שהוקם בארץ ישראל בעת החדשה. מאז ועד היום, נמצא היקב 

בבעלות משפחתית.
בשנים האחרונות נמצא היקב בעיצומה של מהפכת איכות וכיום הוא אחד 
החדישים והמודרניים בארץ. היקב ממוקם על שטח של 20 דונם למרגלות 
הרי יהודה, ציר תיירות היין החשוב בישראל. היקב מציע מגוון סדרות של 

. LEGACY,  ESSENCE :יינות איכות. סדרות הדגל

www.teperbergwinery.co.il
טל: 02-9908080

1 כשר

יקב טפרברג - מול קיבוץ צרעה 

יינות יקב צרעה מיוצרים מענבים אשר גודלו וטופחו בכרמי היקב שבהרי 
יהודה. יינות אלו מבטאים נאמנה את הטרואר הייחודי של הכרם והבציר, 
והם נקראים על שם מקור מוצאם. יין הדגל, ׳מיסטי הילס׳ מופק מחלקה 
יהודה׳  ו׳הרי  ׳שורש׳  היינות  וקרקע עשירה.  צפוני  ייחודית בעלת מבנה 

הינם בלנדים המופקים מחלקות שונות בכרם.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: 10.00-17.00. ו׳: 9:00-14:00

www.tzoravineyards.com
3טל: 02-9908261 כשר

יקב צרעה - קיבוץ צרעה  

זהו סיפורה של משפחה נושמת ומייצרת יין כבר מעל ל-50 שנה. היכרותו 
האינטימית של גולן יינן היקב עם כל חלקה וגפן ונחישותו לשלב שיטות 
עבודה ידניות מסורתיות על מנת להפיק את המיטב מהכרמים, יחד עם 
הניסיון המשפחתי המצטבר, ההכרה וההצלחות הבינלאומיות, ביססו את 

יקב פלם כיקב משפחתי עם מסורת של מצוינות.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה: 9.00-17.00. ו׳: 9:00-14:00

www.flamwinery.com
טל: 02-9929923 כשר4

יקב פלם - מול מושב אשתאול )יער הקדושים(

יקב בוטיק תיירותי המזמין את המבקרים למסע בזמן אל מחוזות היין 
אלפי  במשך  ובעולם,  בארץ  נהוגות  שהיו  יין  ייצור  בשיטות  קדם  בימי 
שנים. בסיור נצפה בסרטון המתאר את המסע מחלום אישי, דרך יזמות 

ומקצוענות ועד לשלל המדליות של היינות ביקב.
במרכז המבקרים ניתן לקיים סיורי יין וטעימות, לפרטיים וקבוצות, בליווי 

ארוחת גבינות מפנקת.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה: בתיאום. ו׳ ושבת: 11:00-15:00

www.kadma-wine.co.il
טל: 054-9195156, 02-9927894 5

יקב קדמא - מושב כפר אוריה  

שמשון ודלילה - מושב כפר אוריה
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בלב הגבעות שטופות השמש של עמק שורק שוכן יקב מוני של משפחת 
ערטול. היקב עלה על הקרקע בשנות השמונים של המאה הקודמת. אב 
המשפחת חכר את האדמה ושתל 650 דונם של גפנים מתוך התחשבות 

בטרואר המיוחד של האיזור. 
היקב הוקם בשנת 2000. היין מתיישן בחביות עץ אלון בתוך מערת גיר 

ציורית המספקת תנאים אידיאליים.

מרכז המבקרים פתוח לקהל כל ימות השנה

טל: 02-9916629

יקב מוני - דיר ראפת 

2 כשר
למהדרין
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הוקם ב-1994 והינו אחד מיקבי הבוטיק הראשונים שהוקמו בארץ.
יינות היקב ניחנים בעוצמת טעמים ובטקסטורה בולטת שמקורה בענבים 
ובטכנולוגיה. מאז הקמתו מפעיל היקב בית ספר לעשיית יין, 150 יקבים 

הוקמו על ידי בוגריו. חזון היקב יצירת שמחה דרך עולם עשיית  היין.
של  המופלא  לתהליך  תחשפו  הקמתו,  סיפור  את  תשמעו  ביקב  בסיור 

עשיית היין, תבקרו בחדר החביות ותטעמו מיינות היקב.

הסיורים מתקיימים בתיאום מראש ובתשלום בנפרד

www.soreq.co.il
טל: 08-9450844 11

יקב שורק - קיבוץ נחשון 

יקב בוטיק משפחתי הנמצא בלב 250 דונם כרמים. ניתן ליהנות מטעימת 
יינות היקב ומסיור בכרמים המקיפים אותו. הייננים, פרופסור בן עמי ברבדו 
ופרופסור עודד שוסיוב, חברי הסגל של האוניברסיטה העברית בירושלים, 
הינם מבכירי המומחים בישראל בנושא גפן ויין. תהליך התסיסה הייחודי 
מיוצר  היין  הענב.  פוטנציאל  מיצוי  לצורך  שונות  בטמפרטורות  מתבצע 

ללא סינון בתהליכי הצללה ממושכים.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 11:00-14:00

www.bravdo.co.il
טל: 050-2207022 כשר12

יקב ברבדו - מושב כרמי יוסף  

שוכן על חלקת אדמה עתיקה ומיוחדת, במורדות הרי יהודה, גובל בעמק 
כרמים  בין  והמלכים.  יהושע  במלחמות  כבר  הנזכר  עמק  אותו  איילון. 
יין  ובו גת עתיקה, אשר שימשה לעשיית  וגבעות מוריקות נמצא היקב 
כבר לפני כשלושת אלפים שנה. בשנת 1998 נטע איל רותם, בשיתוף עם 
קיבוץ הראל, את הכרמים באזור. הקרקע )המורכבת מסלע גיר מכוסה 
בקליפה דקה( ומיקרו אקלים ייחודי הופכים חלקה זו לאדמה משובחת 

לגידול גפנים, המפיקה ענבי יין יוצאי דופן.
מרכז המבקרים פתוח בתיאום מראש בלבד. 

www.closdegat.com
7טל: 02-9993505

יקב קלו דה גת - קיבוץ הראל 

היין  ייצור  איכות.  יינות  ייצור  דיגלו  על  חרט  אשר  משפחתי  בוטיק  יקב 
החל ב-2006. כיום מייצר היקב מידי שנה כ-2000 בקבוקים בלבד. כל היין  

מוטעם ונמכר במרכז המבקרים הביתי.
הייקב מייצר יינות אדומים מורכבים ואיכותיים לצד יינות לבנים ארומטיים 

מיושני חבית ויין קינוח סמוק בסגנון פורט.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: 11:00-15:00. ו׳ ושבת: 10:00-15:30

8טל: 02-9992060, 053-9197711

יקב גיזו - מושב גיזו 

מייצרים  ביקב  ליין.  ייחודי, שנולד מאהבה  בוטיק  יקב  נמצא  בלב הכרם 
יינות קברנה, מרלו, וקברנה פרנק. התהליך מתבסס בהשריית הקליפות 
ביקב מייצרים כ-3000 בקבוקים המיושנים בחביות עץ אלון.  בתסיסה. 
לצד היקב הוקמה מבשלת בירה פפו, המייצרת בירות בשיטה המסורתית. 

ניתן להתארח במקום ולהנות מהיין, מהבירות ומארוחה חלבית. 

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש לקבוצות.

ו׳: 9:30 - שעות סגירה להתעדכן טלפונית.

9טל: 02-9992291, 054-5304576, 054-7597159

יקב נבות - מושב צלפון   

7

יקב בוטיק חקלאי משפחתי. ביקב מיוצרים מגוון יינות אדומים ולבנים, 
רוזה וכתום. יינות היקב ניתנים לרכישה במקום.

ויינות היקב  ומפנק מתנובת המשק  בכל שישי מוגש ברנץ׳ חלבי עשיר 
נמזגים חופשי.

אירוח לקבוצות  גם במהלך השבוע. בתיאום מראש.

היקב פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 9:00-15:00

www.kerembarak.com
טל: 052-6288591 10

יקב כרם ברק - מושב בקוע 
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פורט.  בסגנון  קינוח,  ויין  בלנדים  ולבנים,  אדומים  יינות  מייצרים  ביקב 
היינות האדומים מתיישנים בחביות עץ אלון צרפתי בין 18-24 חודשים 

ומיוצרים בסדרות מוגבלות, מה שמאפשר ליינן להעניק מגע אישי.
תהליך  על  והסבר  מודרך  סיור  המשלבת  אירוח,  חווית  מציע  נבו  יקב 

הייצור, טעימות יין ואירוח קולינארי איכותי.

מרכז המבקרים פתוח לקהל:
א׳-ו׳: בתיאום מראש.

www.nevowinery.co.il
טל: 052-6071866, 052-6071780

יקב נבו - מושב מטע 

במורדות הרי יהודה ניטע כרם ענבים הממשיך מסורת אבות והוקם יקב 
הנבצרים  מענבים  מסורתיות  בשיטות  מיוצרים  היקב  יינות  משפחתי. 
הבציר  בתום  מיד  הענבים  העברת  מאפשרת  ליקב  הכרם  קרבת  ידנית. 

למכלי התסיסה והתיישנותם בחביות עץ אלון צרפתי כ- 24 חודשים.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 9:00-14:00

טל: 050-5065880, 052-5298511

יקב רמ״א  - מושב מטע   

15כשר

14כשר כשר

יקב סוסון ים מייצר יין בשיטה מסורתית,
אנחנו נוגעים בו... ואתם מרגישים זאת.

האורגני  הנחלה  בכרם  הגדלים  שיגרתיים,  פחות  בזנים  מתמקד  היקב 
חלק  רק  הם  קונואז  מורוודר,  זינפאנדל,  בלאן,  שנין  גיורא.  בר  שבמושב 

מהזנים המרכיבים את הבלנדים הייחודיים של סוסון ים.

ביקורים וטעימות בתאום מראש בלבד.

במשך כל ימות השבוע כולל שבתות.

www.seahorsewines.com
טל: 054-4843495, 02-5709834

יקב סוסון ים - מושב בר גיורא 
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במורדות המושב, בגובה 650 מטר, נטוע באדמה גירית כרם קטן ומטופל 
בקפידה - משלב הזמירה ועד הבציר הידני. על הכרם משקיף היקב שבו 
קטנות:  ובכמויות  במקצועיות  העשויים  יבשים  אדומים  יינות  מיוצרים 
חודשים  מיושנים 24-14  היינות  בלנדים.  ובעיקר  פטי-וורדו  סירה,  מרלו, 
בחביות עץ אלון, מבוקבקים ללא סינון והם בעלי יכולת התיישנות ארוכה.

היקב משפחתי ומנוהל ע״י היינן אופיר רביב.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 10:00-13:00 מומלץ לתאם מראש

טל: 052-2393293

יקב רביב - מושב נס הרים 
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יקב קטלב אשר הוקם בשנת 1998, הינו מחלוצי יקבי הבוטיק הכשרים 
בארץ. היקב מקפיד לייצר את היינות מכרמים הגדלים בהרי יהודה. יינות 
קטלב מיושנים בחביות עץ לתקופה מינימלית של 24 חודשים, מתאפיינים 

בגוונים כהים ועזים, בארומות נהדרות ובטעם עמוק ופירותי.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
ב׳-ה׳: 10.00-16.00 בתאום מראש. ו׳: 10:00-13:00

www.katlav.co.il
טל: 02-5703575, 054-7591866

יקב קטלב - מושב נס הרים

כשר 18

יקב ותיק מאוד, מעל מאה שנה. גדול ביותר בהיקפי הייצור שלו. קבוצת 
הנזירים שהקימה את מנזר לטרון )מנזר השתקנים( הגיעה לישראל בשנת 
1890. על פי עקרונות כת התרפיסטים, אליה משתייכים הנזירים, עליהם 
והיקב נחצב בסלע  לחיות מעבודות כפיים. הכרמים נטעו באזור המנזר 

ההר. גם שמן הזית, סוגי החומץ והברנדי המיוצרים במקום.
הביקור ביקב,  בחנות היין ובכנסייה, בתיאום מראש.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
ב׳-שבת: 9:00-14:00

טל: 08-9220065

יקב לטרון - מנזר לטרון 

13
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חלקת  את   1988 בשנת  לטעת  אותנו  שהובילה  האינטואיציה  זו  הייתה 
המסורת  את  המחדשים  האזור  לחלוצי  להפוך  ובכך  הראשונה  הכרם 
העתיקה. בשנת 1992 נבצרו הענבים לשש מאות בקבוקי היין הראשונים. 
מאז העיקרון המרכזי המלווה את שלבי יצירתנו הוא איכות נטולת פשרות. 
על כך מעידים מיטב מבקרי היינות בעולם. הכרמים נטועים באדמת טרה 
רוסה, טיט ואבן גיר מנוקזת היטב בחלקות שונות בהרי יהודה. הגפנים 

גדלות בצפיפות רבה ומניבות יבולים קטנים ואיכותיים הנבצרים ידנית.
סיורים ביקב וטעימות יין בתאום מראש.

www.castel.co.il
טל: 02-5342249

יקב קסטל - יד השמונה

מרכז המבקרים שוכן בנווה אילן בסמוך לכביש מס 1. 
יין  לעשיית  חמישי  דור  הוא  היקב  של  והבעלים  היינן  אהרונוף,  אלירן 
שהחלה בבוכרה בשנת 1860. כרמי היקב פרוסים בהרי ירושלים והגליל 
פרמיום. ברמת  ובלנדים  זניים  עיקריות:  יין  סדרות  שתי  ליקב  העליון. 

היינות נמכרים במקום ובחנויות יין בארץ ובחו״ל.

מרכז המבקרים פתוח בתיאום מראש.
לפרטים נוספים בקרו באתר האינטרנט:

www.aharonoff-winery.com
טל: 052-6663995

יקב אהרונוף - מושב נווה אילן   

יקב מצודה הוא פרי חלומם של שני חברים, יאיר שטרנהרץ ויוסי אייזיקוביץ. 
היקב ממוקם בלב נופי בראשית ובסמיכות לכרמים האיכותיים, כשלצידו 

מרכז המבקרים, המאפשר לכל אחד ואחת לחוות את העשיה והיצירה.
זוכים  וכן  נחשבות,  בתחרויות  במדליות  בעקביות  זוכים  היקב  יינות 

לביקורות חיוביות ממבקרי וטועמי יין מובילים.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
ו׳: בתאום מראש

www.metzuda.com
טל: 050-4141658, 054-4524064

יקב מצודה - מושב גבעת יערים   

כשר

כשר 22

יהודה.  אבי  והיינן  הכורם  של  ילדות  חלום  מתוך  ב-1998  נוסד  היקב 
יצירת יינות אדומים יבשים איכותיים בגידול מוקפד ומדוייק בהרי יהודה. 

היינות מתיישנים 24 חודשים בחבית עץ אלון צרפתי משובח.
יקב תיירותי בהדגשת אזור יהודה. כל היינות נמכרים במרכז המבקרים. 

ביקב מדריך אבי יהודה  סדנאות יין ייחודיות בהרשמה מראש.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
ו׳: 11:00-14:00 שבת: 11:00-16:00

טל:  054-4638544, 02-5348175

יקב יהודה - מושב שורש 

23

שוכן  היקב  בשנת 1998.  הלפגוט  ואהרון  ארז  ארנון  ידי  על  הוקם  היקב 
בישוב עלמון בפתחו של וואדי קלט.

מייצר יינות אדומים יבשים שחלקם זכו במדליות בתחרויות בארץ.
לפי  ארוחות  ומגוון  יין  טעימות  המציע  מבקרים  מרכז  פועל  היקב  לצד 

הזמנה מראש.

פתוח בשבתות בתאום מראש

www.anatotwinery.co
טל: 050-2600324

יקב ענתות - עלמון  

24 21
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כרם צובה הגדול בכרמי האזור, מניב כבר משנת 1997. הכרם נפרש על 
אידיאליים  טופוגרפיים  בתנאים  טרה-רוסה  אדמת  של  דונמים  כ-400 
עתיקות,  ולגתות  לכרמים  בסמוך  הוקם  צובה  יקב  יין.  ענבי  לגידול 

המחברות את היקב עם מורשתנו ומהוות מקור השראה.
היקב מייצר יינות איכות: פינו נואר, שיראז, קברנה סוביניון, מרלו ושרדונה.

סיורי יין בתאום מראש.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

א׳-ה׳: 8.00-16.00. ו׳: 8:00-14:00

www.tzubawinery.co.il
טל: 02-5347000, 054-5637788

יקב צובה - קיבוץ צובה 

20 כשר
למהדרין

19כשר
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ויינות  יבש  וחצי  יבש  ושרדונה  ויונייה  מסוג  לבנים  יינות  מייצר  עמוס 
וטיפוח  ומרלו, מענבים מגידול  אדומים משובחים מהזנים פטיט סירה 
גרוייר,  כגון  וארומטיות  בשלות  גבינות  עמוס  מייצר  בנוסף  עצמי. 
מחלב  המיוצרות  גבינות  ועוד  פקורינו  בלפאזה,  קאשקאבל,  מאסדם, 

עיזים וכבשים מובחר.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳ - שבת: 9:00-14:00

טל: 02-9994848, 052-7250905

יקב קלע דוד - מושב גבעת ישעיהו 

המשק של גדי ושולה שוכן למול הנופים המופלאים של גבעות עדולם, תל 
עזקה ונחל חכליל, שבו נטוע כרם ג׳נבא, שמענביו מיוצר היין.

ישן״,  ״עולם  בסגנון  ומיוצרים  גידולם  מקום  שם  על  הנקראים  היינות, 
ומניפולציות ביוכימיות, הם הביטוי המושלם של הטרואר  ללא תוספים 
של גבעות יהודה. במשק מסעדה בסגנון ים תיכוני כפרי, הפתוחה לקהל 

הרחב בשישי ושבת. בכל ימות השבוע: לקבוצות בתאום מראש.
היקב פתוח למבקרים:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳ - שבת: 10:00-17:00

www.hsw.co.il
טל: מסעדה: 02-9990162, יקב: 052-3859926

משק יין הנס שטרנבך - מושב גבעת ישעיהו 

30

יפו ב-1998, אן צרפתיה מחבל אלזס  יקב  אן ומשה צלניקר הקימו את 
ומשה יליד הארץ החליטו להמשיך את המסורת המשפחתית של אן.

ההתחלה הייתה ביפו ומכאן שמו. עשיית היין ביקב יפו משלבת מסורות 
וידע בשאיפה לייצר יין ייחודי לאזור וליקב, לכן מתמקדים בענבים הגדלים 
באזור וברובם מכרמים בבעלותנו. הבן סטפן למד ייננות בצרפת ומזה כמה 

שנים הפך ליינן הראשי ואחראי על כל תהליך עשיית היין.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 11:00 עד כניסת שבת

www.yaffowinery.co.il
טל: 054-4523201, 052-2523201

יקב יפו - מושב נווה מיכאל 

26כשר

והיסטוריה  טבע  בנופים  המדהים  האלה  עמק  באזור  נמצא  רוגלית  יקב 
עשירה. האזור עשיר בכרמים, יקבים, מבשלות בירה ואוכל טוב. 

מקור השם ״רוגלית״ הוא גפן השרועה קרוב לקרקע ״ויקח מזרע הארץ 
לגפן  ויהי  ויצמח  שמו.  צפצפה  רבים,  מים  על  קח  זרע,  בשדה  ויתנהו 
סורחת, שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו ושרשיו תחתיו יהיו. ותהי לגפן 

ותעש בדים ותשלח פארות...״ )יחזקאל פסוק ה,ו(

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳: 9:00-14:00

טל: 052-4207088, 052-8806469

יקב רוגלית - מושב נווה מיכאל   

27

כשר 28

היקב מייצר יינות פרימיום מכרמים שבבעלותו הבלעדית, תוך שליטה בכל 
לביטוי האזורי. העקרונות  דגש משמעותי  ונתינת  גידול הענבים  תהליך 
היתרונות  את  המנצל  מעולה,  יין  לייצר  הנם  היקב  את  מובילים  אשר 
והתנאים הייחודיים של האזור. היקב נחשב לאחד המתקדמים והאיכותיים 
ביותר בישראל, ומייצר כ-300 אלף בקבוקים בשנה. כ-20 אחוז מהתפוקה 

מופנים לייצוא לארה״ב, אירופה ,קנדה ,יפן והשאר לשוק המקומי.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

א׳-ה׳: 8.00-16.00. ו׳: 8:00-14:00

www.ellavalley.com
טל: 02-9994885

יקב עמק האלה - קיבוץ נתיב הל״ה 

25כשר
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של  הייחודית  האצבע  טביעת  את  נושא  לבנים,  ליינות  המומחה  יקב 
ניואנסים,  ומלאת  עדינה  מדוייקת,  מינימליסטית,  הון.  רב  דורון  היינן 
כל פרט ביקב הוקם מתוך תפיסת עולם לבנה: עשייה טבעית, שקופה, 
נקייה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ותהליכים מדעיים לצד רגישות 
של אמן. אנחנו מזמינים אתכם לטיול בתוך מניפה עשירה של גווני לבן 

במרכז המבקרים.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
בסופי שבוע: 10:00-15:00

www.spherawinery.com
טל: 02-9938577, 054-6600595, 054-5905727

יקב ספרה - מושב גבעת ישעיהו 

31
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שוקי ישוב, היינן של היקב, נוגע ומפסל את היין בזיעת אפו. ביקב מייצרים 
יינות שהם ממסכים: תערובת מתוך הלב בלוטות הטעם והריח של הינן 
הוא מעצב את המיץ המבעבע של אמא אדמה ושומר על הטעם המפתה 

של הרי יהודה. יקב עגור מראשוני היקבים באזור יהודה.
מרכז המבקרים פתוח לטעימות בסופי השבוע לאורך כל השנה.

איזור המלאכה סגור בשבתות וחגים. 
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

סופ״ש: 10:00-16:00

www.agurwines.com
טל: 02-9995423

יקב עגור - מושב עגור 

34כשר

יקב בוטיק משפחתי. היינץ הביא איתו את אהבתו הגדולה ליין שהחלה 
עוד בהיותו בשוויץ. אחרי שנים בהוד השרון, עברו בני הזוג למושב עגור 
יין לצריכה עצמית. מהר מאוד גילו  מתוך רצון עז להגשים חלום ולייצר 
שהדבר גדול מהם והאהבה הגדולה שנולדה גרמה להם להעמיק וללמוד 
על תהליך ייצור היין. הבציר נעשה בלילה, בקטיף ידני. הענבים עוברים 
ישירות ליקב להתססה, ללא צורך בהסעות ומעברים ארוכים. וזאת מאחר 

והיקב נמצא בתוך הכרם. תהליך הפקת היין נעשה בצורה מסורתית.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
א׳-ה׳: בתיאום מראש. שבת: 9:00-14:00

טל: 050-2802554, 054-4512045

יקב מטלר - מושב עגור  

35

יין  אוהבי  לציבור  ״יקב הדר״  ופיטר מארק פותחים את שערי  בת שבע 
בשני אירועי מוסיקה קאמרית - ״מוסיקה בכרם״. בואו לטעום יין שלנו 

עם חברים מהתזמורת הפילהרמונית.
פראנק  בקברנה  מתמחה  לאחרונה,  עגור  למושב  שעבר  ביתי  יקב  הדר, 

וסירה מהכרמים שבבעלותו.

מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:
יום ו׳: 9:00-14:00

טל: 050-2325110, 054-4612812

יקב הדר - מושב עגור 

36

״יין הוא שירה מבקבוק״, כך כתב רוברט לויס סטיבנסון, וכך הוא יין, אישות 
לייצר את היין הטוב ביותר שאפשר  ורגיש. תפקיד היינן הוא  ובועט  חי 
עם הענבים של אותה שנה - היינן הוא מעין אמצעי שדרכו הענבים, או 
בסופו של דבר היין, מוציאים מעצמם את המיטב. עבור לורי ושייקה לנדר, 
ל״עולם  בדומה  שהיין,  רבה  חשיבות  ישנה  צפרירים,  יקב  של  הבעלים 

הישן״, יבטא את האזוריות )appellation( של הרי יהודה.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳ ובשבת: 11:00-16:00

www.zafririmwinery.com
טל: 052-4284329, 052-4493042

יקב צפרירים - מושב צפרירים 

32

בעלי היקב הם אוריאל הררי ומוטי מרדכי השניים גרים בשכנות. בזכות 
וידנית לכל  יקב קטן היין של שריגים מקבל תשומת לב פרטנית  היותו 
אורך תהליך היווצרותו, החל בבציר, דרך המיון, שבירת הגרגירים והפרדת 
ויישון בחביות. על כל אלה, כמו גם על  השדרות, ועד לשלבי ההתססה 
השפעה  ישנה  בשריגים  מאמינים  הזה,  האישי  למגע  הביקבוק  שלבי 

מכרעת על היין, ניחוחו, צבעו וטעמו.
מרכז המבקרים פתוח לקהל בשעות:

א׳-ה׳: בתיאום מראש. ו׳ - שבת: 9:00-14:00

www.srigimwinery.co.il
טל: 02-9991512, 050-6234110

יקב שריגים - ישוב שריגים 

33

ם
ל
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ומסעדה  מבקרים  מרכז  ובו  השנה 20  החוגג  קטן  משפחתי  בוטיק  יקב 
המשלבת מטבח איטלקי וקוצ׳יני.

סנדרו הביא את אהבת היין והידע מאיטליה ויחד עם אירית הם יוצרים 
יבש.  וריזלינג  פרימיטיבו,  סירה,  סנג׳ובזה,  מיוחדים  מזנים  יחודיים  יינות 

היקב פתוח בסופי שבוע כל השנה לקבוצות ויחידים בהזמנה מראש.

מרכז המבקרים פתוח לקהל:
חמשי שישי ושבת בתאום מראש 

www.ltpwinery.com
טל: 050-5684775

יקב לה טרה פרומסה -קיבוץ גת  

37
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במסגרת פסטיבל היין
המועצה האזורית מטה יהודה, 

מחלקת התיירות והחקלאות
ויקבי האיזור,

מזמינים אתכם
לסיורי יין ייחודיים!

בימי שישי אתם מוזמנים
לנסיעה בין נופיה התנכ״ים
של דרך היין במטה יהודה

הנטועה כרמים ונופים משכרים.
הסיורים משלבים ביקור
בשלושה יקבים שונים.

סיורי היין יתקיימו
בתאריכים:

סיורי יין
ביקבים

מספר המקומות מוגבל.
ההרשמה בתשלום מראש בלבד. 

הסיורים למבוגרים בלבד!
בהסעה מאורגנת

פרטים והרשמה בטלפון:

02-9958650
בימים א׳-ד׳ בין: 9:00-14:00

אירועים פסטיבל היין:

פסטיבל היין
יקבי מטה יהודה

אירוע פתיחה

יקבי מטה יהודה19ה-
פסטיבל היין

19ה-

פרטים נוספים:
www.tour-yehuda.org.il מחלקת תיירות: 02-9958650 

הכניסה בתשלום

יקבי מטה יהודה מזמינים אתכם

לטעום ממבחר היינות המשובחים מכרמי האזור.

מועדון הצלמים של סטודיו הראל מביא את הצילומים האותנטיים 

של האנשים מאחורי היין והאמנות בתערוכה ייחודית.

ייננים, בעלי ועובדי היקבים, ישמחו לפגוש אתכם.

אירוע טעימות היין המסורתי
יתקיים ביום חמישי

2.11.17 י״ג חשון תשע״ח 
במלון יד השמונה 

החל מהשעה 19:30
הסעה חינם לאורחי בתי המלון והצימרים באזור

לנרשמים מראש.

10.11.17

17.11.17

24.11.17

BRAVDO יקב כרמי יוסף

יקב עמק האלה

יקב קדמא

יקב הדר

יקב שורק - בית ספר לעשיית יין

יקב יהודה

סיורי יקבים עם הרצל חובב

בימי שישי, חגיגת מרלו בין הכרמים - יתקיימו טעימות מיוחדות של מרלו. בטעימה ניתן דגש על זן המרלו.
נטעם מרלו 2015 ומרלו )עתידי( מהחבית. הטעימות במרכז המבקרים של היין והיקב בתוך הכרמים.

הטעימות ילוו בלחמים, גבינה, זיתים ושמן זית.
האירוע בתשלום בהרשמה מראש. טל: 050-2207022

ביום שישי, 3.11.17 - בוקר של בראנצ' וטעימות יין - בין השעות 10:00-12:30. בתשלום בהרשמה מראש.

ביום שישי, 17.11.17 - אירוע טעימות מיוחד - בכוסות רידל, בישיבה סביב שולחנות. האירוע ילווה בכיבוד קל, 
גבינות, לחמים, ירקות. שעות האירוע: 10:00-12:00. בתשלום בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

להרשמה: במייל: vc@ellavalley.com, טל: 02-9994885

יום חמישי, 9.11.17 - השקת יינות 2015 במרכז המבקרים במושב כפר אוריה.

יום חמישי בערב, 16.11.17 - מוסיקה גבינות ויין
מופע ״פרויקט לה גיטנה״ עם לירון מיוחס, אמנית כלי הקשה וזמרת במופע סולו מכשף על כלי נגינה מגוונים, 

פאנטם, גיטרה וכלי הקשה מרחבי העולם. לירון מביאה קסם מתרבויות שונות שאספה במהלך השנים, מופיעה 
עם חומרים מקוריים ומכניסה צבע מיוחד במוזיקה שורשית, רעננה וקסומה בעיבודים יוצאי דופן. האירוע 

יתקיים במרכז המבקרים של היקב. בתשלום. מספר המקומות מוגבל. פרטים נוספים בטלפון: 054-9195156

יום חמישי, 16.11.17 - קונצרט ערב ויין. הרכב של הפילהרמונית הישראלית. שעה 19:30.

יום שישי, 24.11.17 - קונצרט צהריים בכרמים. הרכב הפילהרמונית עם יוסי ארנהיים סולו חליל. שעה 14:00.
בתשלום. בהזמנה מראש. טל: 0502325110, 0544612812

יום שישי, 24.11.17 - בשעה: 09:00-13:00 - סופשבוע של טעימות יין אזוריות כמיטב המסורת 
בחורשה ליד היקב נארח את שף ירון אורלב, עם מנות טאפאס ים תיכוניות ומטעמים מהטאבון.

בשעה 10:00 סדנא בנושא ״אזוריות ביין״ - נטעם  ארבעה יינות ״סירה״ מבציר  2017 )יין בתהליך(, שנבצרו 
בארבעה אזורי גידול שונים בארץ. ננתח את ההבדלים ונזהה את ההשפעות של כל אזור ואזור על היין.

יום שבת, 25.11.17 - בשעה: 10:00-14:00 - סופשבוע של טעימות יין כמיטב המסורת 
דוכן גבינות  של   השוקייה - בית לגבינות משק.

בשעה 11:00 סדנא בנושא ״אזוריות ביין״ - נטעם  ארבעה יינות ״סירה״ מבציר  2017 )יין בתהליך(, שנבצרו 
בארבעה אזורי גידול שונים בארץ. ננתח את ההבדלים ונזהה את ההשפעות של כל אזור ואזור על היין.

בתשלום ובהרשמה מראש. מס׳ המקומות מוגבל. טל:  08-9450844, 050-9450844  )אפרת(

בימי שישי ושבת - מפגש - הכורם יינן אבי יהודה יוליך אתכם דרך גידול היין אל עולם יצירתי בצורה מסקרנת 
ומפתיעה. המפגש כשעה מלווה בטעימות יין וכיבוד להחלפת טעמים. בתשלום. טל: 054-4638544

בשבתות של פסטיבל היין בשעות 9:00-13:00. להרשמה: 052-3106930. הסיורים ברכבים פרטיים.

מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.

www.tour-yehuda.org.il
מרכז מידע 8108* Yad Hashmona Country Hotel

מלון כפרי יד השמונה

אירוע פתיחה



מחלקת תיירות וחקלאות
במועצה אזורית מטה יהודה

מחלקת תיירות 02-9958650
פרטים נוספים על טיולים, אמנים ואוכל  באתר:

www.tour-yehuda.org.il
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