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על דרך היין
יהודה מטה  יקבי 



מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.

www.tour-yehuda.org.il
מרכז מידע 8108*

מבקרים ותושבים יקרים,

מועצה אזורית מטה יהודה מקיימת זו השנה ה-20 את פסטיבל 
היין. 

השנה נציין 20 שנים להשקת "דרך היין" אשר הפכה את היקבים 

והכרמים לחלק בלתי נפרד מהנוף של שפלת הרי יהודה, כחלק 

מההיסטורית האזור.

ועשרות  משפחות  למאות  פרנסה  מקור  הינו  היין  יהודה  במטה 

משקים, עוגן תיירותי לבעלי אורחנים ואטרקציות תיירותיות. היין 

מהווה חלק מהתרבות המאחדת בין 57 יישובי המועצה. מידי יום 

בשנה מממשים מאות ייננים, כורמים וחקלאים ברחבי מטה יהודה 

את חזון 'דרך היין' ועושים זאת בחדוות יצירה והנאה צרופה.

יהודה הפכו לא  עשרות היקבים ברחבי המועצה האזורית מטה 

היין הישראלית. השנה  עשינו צעד  מכבר לשם דבר בתעשיית 

משמעותי נוסף כאשר הגשנו בקשה להכרה רשמית ככינוי מקור 

לאומי, ובעתיד תוביל להכרה בינלאומית באזור גידולי ענבי היין 

של יהודה.

לאזור  שיש  מה  מכל  ולחוש  לטעום  לחוות,  אתכם  מזמין  אני 

הייחודי שלנו להציע, להתרשם מהנופים וממסלולי הטיול, לבקר 

באווירה  למוזיקה  ולהאזין  התיירותיות  ובאטרקציות  במסעדות 

מיוחדת.

ניב ויזל   
ראש המועצה האזורית מטה יהודה  

שלכם, 
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פרטים נוספים:
www.tour-yehuda.org.il  | מחלקת תיירות < 02-9958650 

האירוע בתשלום 60 ש"ח לאדם, כולל כוס יין מזכוכית וטעימות לאורך כל הערב.
מומלץ לדאוג לנהג תורן.

חניה בחניון אולפני נוה אילן הסמוך // לנוחיותכם שרותי הסעה לאירוע ללא תשלום.

אירוע הפתיחה
יום חמישי 29.11.18 | שעה 19:00 | מלון יד השמונה 

התכנסות כל הייננים, בעלי היקבים והאורחים.    > 19:00

פתיחה חגיגית במעמד ראש המועצה ניב ויזל   

הקרנת סרט: 20 שנות יין במטה יהודה.   

חשיפת חוברת יין היסטורית המתארת את התהוות   

  דרך היין במטה יהודה מאז ועד היום.

אירוע הטעימות המסורתי יחל בתום הפתיחה החגיגית    > 19:30

יפתחו הבקבוקים והקהל מוזמן לטעימות יין.  

בנוסף מוסיקת ג’אז והפתעות נוספות.  

במקום דוכני מזון בתשלום.  
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יקבי מטה יהודה מזמינים אתכם להתענג מהנוף, 

ללגום מהיין ולפגוש את האנשים והסיפורים המיוחדים
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תכנית הכנס:

ברכות ודברי פתיחה

הרצאה | ד"ר יגאל ישראל | גידול ענבי יין וייצור יין מאז ועד היום

הרצאה | פרופ' עמוס הדס | טרואר וכרמים ייחודיים

הרצאה | עו"ד עידן בר אולפן | הכרה באזורי יין ישראלים-לאן?

פאנל ייננים ומומחים | הנושא "אזור הגידול של יהודה - היום ובראייה עתידית"

סיכום וארוחת צהריים

מספר המקומות מוגבל ומותנה בהרשמה מראש 
במחלקת התיירות במטה יהודה ובמכירה מוקדמת באתר 

כנס היין ה-3 | יקבי מטה יהודה
הטרואר של מטה יהודה: עבר, הווה ועתיד

מלון יערים, מעלה החמישה  | יום שני, 3.12.18 | 9:00-14:30
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המועצה האזורית מטה יהודה, מחלקת התיירות והחקלאות ויקבי יהודה, 
מזמינים אתכם לסיורי יין ייחודיים במסגרת אירועי פסטיבל היין.

בימי שישי אתם מוזמנים לנסיעה בין נופיה התנכ"ים של דרך היין במטה יהודה 
הנטועה כרמים ונופים משכרים.

הסיורים משלבים ביקור ביקבי יהודה. בכל סיור נטייל בשלושה יקבים. 
הסיורים בנויים לפי אשכולות )פירוט במפה(.

יציאה לסיור בימי שישי בבוקר ממרכז "ביג" בבית שמש. 

האוטובוס יאסוף את הנרשמים ומדריך ילווה את הקבוצה בהסברים על האיזור ועל היקבים. 
בכל היקבים יהיו טעימות של יינות היקב.

סיורי יין 
ביקבים

מספר המקומות מוגבל. הסיורים למבוגרים בלבד, בהסעה מאורגנת.
ההרשמה בתשלום מראש בלבד, תשלום באתר. 
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בתאריכים

21.12 | 14.12 | 7.12 | 30.11



אירועים 
בפסטיבל היין ה־20 

של מטה יהודה

יקב סוסון ים - ההשקה
המינגוויי 2015 - ההשקה

לטעימה  יפתח  בפסטיבל  השבוע  סופי  כל  במהלך 
הבציר החדש שחיכה בסבלנות לרגע הזה.
להזמנות <  054-4843494// 02-5709834

יקבי האלה
חברת  את  מארח  המבקרים  מרכז   ,14.12.18 שישי 

רידל לטעימות יינות היקב מיוחדות בכוסות רידל.

שישי, 28.12.18, "שישי ביקב" השקה חגיגית ותוססת 
Bianc de Bianc - לכבוד היין המבעבע החדש של היקב

להזמנות < 02-9994885
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יקב גיזו 
בעשייה  האיכות  מיינות  לטעימות  מוזמנים  הין  חובבי 
בפרגולה  בישיבה  יקב  יינות  מבחר  נטעם  מוקפדת 
מטעמי  לצד  משפחתית  אינטימית  באווירה  הביתית 

בייצור עצמי.

בתאריכים < 30-31.11//6-8.12//13-15/12// 21.12
להזמנות < 052-5342228

יקב כרמא - ההשקה
שישי  14.12.18 | 9:00-12:30

גאים ומתרגשים להשיק את זמורה 2014
טעימות  לסיורים  פתוח  היקב  של  המבקרים  מרכז 
ו'  ובימי   9:00-15:00 בשעות  א'-ה'  בימים  מודרכות. 

בשעות 9:00-12:30 בתאום מראש בלבד.

4.12.18 | 20:30 < האנדלוסית ביקב

במסגרת "נאמן למקום" יארח היקב הרכב מיוחד 

עם הפייטן והזמר סולן התזמורת האנדלוסית דוד 

וייצמן בליווי 4 נגנים, לצד כוס יין מהיקב

להזמנות < מושב תירוש ביקב < 054-2167797
ww.carmawinery.co.il

יקב צפרירים - ההשקה
שישי 7.12.18 | 10:00-14:00

יינות לבנין ופטום 2015,  גאים להציג 
יין, גלעד  יינות עדולם 2015. טעימות 
ירון  ג'אז,  במוסיקת  וחברים  חצב 

אורלב עם מטבח הטפאסים
שישי  בחגיגת  איתנו  ליהנות  מוזמנים 

משכרת. 
הזמנות בווטצאפ < 

052-4282329 // 052-4493042
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יקב קדמא
 RESERVE 2015-6.12.2018 < השקה של יינות 2016 ו

יינות חדשים ומרגשים. הכניסה חופשית.

20.12.2018 < ערב צרפתי - ערב איכותי עם יינות יקב 
קדמא המתאימים לאוכל הצרפתי.

תפריט צרפתי משובח מאת השף ירון אורלב.

15.12.2018 < שבת גיאורגית בפסטיבל היין

הגיאורגית  המוזיקה  לגיאורגיה!   הבאים  ברוכים 

כבר מתנגנת ברקע,  ההתרגשות בעיצומה, הבצק 

הגלם  חומרי  עם  לדרך.  יוצאים  לעבודה,  מוכן 

האיכותיים והטריים ביותר, טעם מגוון, עשיר וקסום 

של מאכלים בעבודת יד - חצ'פורי בליווי פחאלולי 

גיאורגי, פובאי  חצ'פורי -  כדורי תרד, כדורי סלק,  

והדגמה  גלילות חצילים במילוי פסטו אגוזי מלך 

במקום של פתיחת הבצק הייחודי.

להזמנות < 054-9195156

יקב הדר
שישי, 7.12.18 |  בשעה 14:00 < קונצרט שכולו יצירות 
מאת המלחין הצ'כי אנטונין דבוז'אק. אומנים אורחים < 

רביעיית דפנה, חברי התזמורת הפילהרמונית.
הקהל מוזמן מ־13.00 לכוס יין הבית ווכיבוד.

חמישי 27.12 | בשעה 20.00 < יאיר דלאל, מוסיקאי 

יוצר יופיע בתוכנית "ואהבת" אצלנו ביקב  הקהל מוזמן 
בשבע וחצי לכוס יין וכיבוד.

להזמנות < 050-2325110// 054-4612812

דיוקן עגור 
'תוצרת  הדר  ביקב  מארחים  יקבים  שלושה 
בית' אורחים מהמושב עם מטעמים וסיפורים. 
יקבי מושב עגור - יקב עגור, יקב מטלר, יקב 

הדר עם יינות היקבים. 
ביום חמישי 6.12 בשעה 16:00 

מספר המקומות מוגבל, בהזמנה מראש. 
להזמנות < 054-4612812 


