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3פסטיבל.היין.ה־20.של.מטה.יהודה

מטה.יהודה.
מובילים.באיכות.החיים.

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

מבקרים.ותושבים.יקרים,

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

השנה.נציין.20.שנים.להשקת.״דרך.היין״.אשר.הפכה.את.

היקבים.והכרמים.לחלק.בלתי.נפרד.מהנוף.של.שפלת.הרי.
יהודה,.כחלק.מההיסטוריה.האזורית.

משפחות. למאות. פרנסה. מקור. הינו. היין. יהודה. במטה.

ועשרות.משקים,.עוגן.תיירותי.לבעלי.אורחנים.ואטרקציות.

.57 בין. המאחדת. מהתרבות. חלק. מהווה. היין. תיירותיות..

ייננים,. מאות. מממשים. בשנה. יום. מידי. המועצה.. יישובי.

היין'. 'דרך. יהודה.את.חזון. וחקלאים.ברחבי.מטה. כורמים.
ועושים.זאת.בחדוות.יצירה.והנאה.צרופה.

יהודה. מטה. האזורית. המועצה. ברחבי. היקבים. עשרות.

הישראלית.. היין. בתעשיית. דבר. לשם. מכבר. לא. הפכו.

נוסף.כאשר.הגשנו.בקשה. השנה..עשינו.צעד.משמעותי.

להכרה.רשמית.ככינוי.מקור.לאומי,.ובעתיד.תוביל.להכרה.
בינלאומית.באזור.גידולי.ענבי.היין.של.יהודה.

שיש. מה. מכל. ולחוש. לטעום. לחוות,. אתכם. מזמין. אני.

לאזור.הייחודי.שלנו.להציע,.להתרשם.מהנופים.וממסלולי.

הטיול,.לבקר.במסעדות.ובאטרקציות.התיירותיות.ולהאזין.
למוזיקה.באווירה.מיוחדת.

ניב ויזל   
ראש.המועצה.האזורית.מטה.יהודה .

שלכם,.
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הוקם.בשנת.1870.בעיר.העתיקה.
בירושלים.והיה.ליקב.המשפחתי.

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.יינות.איכות..
..LEGACY,..ESSENCE.:סדרות.הדגל

יקב טפרברג
מול.קיבוץ.צרעה.

בלב.הגבעות.שטופות.השמש.
של.עמק.שורק.שוכן.יקב.מוני.של.

משפחת.ערטול..היקב.עלה.על.
הקרקע.בשנות.השמונים.של.המאה.

הקודמת..אב.המשפחה.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.

יקב מוני 
מנזר.דיר.ראפת.

2

1

כשר
למהדרין

The visitor center is open year-round.
Friday 11: 00-14: 00 
Saturday 11: 00-16: 00
Phone: 02-9916629

www.teperbergwinery.co.ilכשר

The winery was founded in 1870 
in the Old City of Jerusalem 
and was the first family winery 
in modern Israel. Since its 
establishment the winery has 
remained a family business.,In 
recent years the winery has 
been undergoing a quality 
revolution and is currently one 
of the most modern wineries in 
Israel. Its facilities spread on an 
area of 2 hectares at the bottom 
of the Yehuda mountains, along 
Israel’s most important wine trail. 
The winery offers a variety of 
quality wine series. Flag series 
are Legacy and Essence.

Nestled between the sunny 
hills of the Sorek valley is Artul 
family’s Mony Winery. 
The winery was established there 
in the 1980’s. The head of the 
family leased the land there and 
planted 65 hectares of vineyards, 
giving the region’s unique terroir 
its deserved attention. 
The winery was launched in 
2000. Wine ages in oak barrels 
inside a picturesque limestone 
cave, offering ideal conditions. 

Teperberg Winery 
 Across from Tzor’a Kibbutz

Mony Winery 
Dir Raffat Monastery

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.כל.ימות.השנה
ו':.11:00-14:00

שבת:.11:00-16:00
טל..02-9916629

Phone.02-9908080..טל

אשכול גיזו
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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.ייחודית.בעלת.מבנה.
צפוני.וקרקע.עשירה..היינות.'שורש'.
ו'הרי.יהודה'.הינם.בלנדים.המופקים.

מחלקות.שונות.בכרם.

כשר3

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.

יקב פלם
מול.מושב.אשתאול.)יער.הקדושים(

כשר 4

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה':.10:00-17:00..ו':.9:00-14:00

www.tzoravineyards.com
טל..02-9908261

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה:.9:00-17:00..ו':.9:00-14:00

www.flamwinery.com
טל..02-9929923

The wines at Tzora winery are 
made using grapes grown at the 
winery’s own vineyards in the 
Yehuda mountains. These wines 
showcase the vineyard’s and the 
harvest’s unique terroir, and are 
named after their place of origin. 
The flagship wine, “Misty Hills”, 
is produced from a unique plot 
with a northern structure and 
rich soil. “Shoresh” and “Yehuda 
Mountains” wines are blends 
made using grapes from differ-
ent plots in the vineyard.

This is the story of a family that 
has been living and making wine 
for over 50 years. Winemaker 
Golan knows each plot and 
every grapevine intimately, 
and is determined to combine 
traditional, manual methods in 
order to make the most out of 
the vineyards. This, combined 
with Golan’s determination to 
harness the family’s accumulated 
experience, recognition and 
international success, has 
positioned Flam winery as a 
family-owned winery with a 
tradition of excellence.

Tzora Winery 
Kibbutz Tzora

Flam Winery
Across from Eshtaol Moshav

The visitor center is open to the public:
Sun-Thu: 10:00-17:00; Friday: 9:00-14:00
www.tzoravineyards.com
Phone: 02-9908261

אשכול גיזו

The visitor center is open: 
Sun-Thu: 10:00-17:00, Friday: 9:00-14:00
www.flamwinery.com
Phone: 02-9929923



1998-2018 6

חוות.״אחוזת.החאן״.-.אחוזה.יפיפייה.
המשקיפה.על.עמק.שורק,.אל.נופיו.
הקסומים..יקב.שמשון.ודלילה.הוקם.

בשנת.2005.על.ידי.משפחת.מיכאל..
הכרמים.והגפנים.מהם.מייצרים.את.
היין.נמצאים.בעמק.שורק,.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.

יקב.בוטיק.תיירותי.המזמין.את.
המבקרים.למסע.בזמן.אל.מחוזות.

היין.בימי.קדם.בשיטות.ייצור.יין.
שהיו.נהוגות.בארץ.ובעולם,.במשך.

אלפי.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.

יקב קדמא
מושב.כפר.אוריה..

שמשון ודלילה
מושב.כפר.אוריה

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

6
פתוח.לקהל.בתיאום.מראש

נירית.מיכאל.<.טל..052-8328328

אשכול גיזו

Kadma Winery
Kfar Uriya Moshav 

This touristic boutique winery 
invites visitors to a journey 
through time to early-day 
winemaking using traditional 
methods that were common 
both locally and globally for 
thousands of years. A video 
showcases the winery’s journey 
from a personal dream, 
through entrepreneurship and 
professionalism, to the many 
medals the winery’s wines have been 
awarded. The visitor center offers wine 
tours and wine tastings, for individuals 
and groups, accompanied by a generous 
cheese-based meal.

The visitor center is open to the public at 
these times: Sun-Thu: by appointment only. 
Friday and Saturday: 11:00-15:00 
www.kadma-wine.co.il 
Phone: 02-9927894, 054-9195156

Samson and Delilah
Kfar Uriya Moshav 

Open for visitors by appointment. 
Nirit Michael > Phone: 052-8328328

The Han Mansion ranch is a 
beautiful mansion overlooking 
the Sorek valley and its beautiful 
landscapes. The Samson and 
Delilah winery was founded 
in 2005 by the Michael family. 
Grapes come in from vineyards 
just below the farm in the Sorek 
valley, where the love story of 
Samson and Delilah took place. 
The vineyard has four varieties: 
Merlot, Cabernet, Petit Verdot, 
and Cabernet Franc. 
The visitor center is located on 
the horse ranch grounds. 
Wine tastings are held in a 
cave. 
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שוכן.על.חלקת.אדמה.עתיקה.
ומיוחדת,.במורדות.הרי.יהודה,.גובל.

בעמק.איילון..אותו.עמק.הנזכר.כבר.
במלחמות.יהושע.והמלכים..בין.כרמים.

וגבעות.מוריקות.נמצא.היקב.ובו.גת.
עתיקה,.אשר.שימשה.לעשיית.יין.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.

יקב קלו דה גת
קיבוץ.הראל.

יקב.בוטיק.משפחתי.אשר.חרט.על.
דיגלו.ייצור.יינות.איכות..ייצור.היין.

החל.ב-2006..כיום.מייצר.היקב.מידי.
שנה.כ-2000.בקבוקים.בלבד..כל.

היין..מוטעם.ונמכר.במרכז.המבקרים.
הביתי.

היקב.מייצר.יינות.אדומים.מורכבים.
ואיכותיים.לצד.יינות.לבנים.ארומטיים.

מיושני.חבית.ויין.קינוח.סמוק.בסגנון.
פורט.

יקב גיזו 
גיזו.

7
מרכז.המבקרים.פתוח.בתיאום.מראש.בלבד..

www.closdegat.com.|.טל..02-9993505

8

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

טל..02-9992060,.053-9197711

אשכול גיזו

Clos de Gat Winery
Harel Kibbutz 

This winery occupies a special, 
ancient piece of land, on the slopes 
of the Yehuda mountains, on the 
cusp of the Ayalon valley. The same 
valley has been mentioned in the 
wars of Joshua and the Kings. The 
winery and an ancient winepress, 
which was used for winemaking 
3000 years ago, are nestled amidst 
vineyards and green hills. In 1998 
Eyal Rotem planted the vineyards in this 
area together with the Harel Kibbutz. The 
soil – made up of thin-crusted limestone 
– and the region’s unique microclimate 
make this land excellent for vineyards; as a 
result, the soil produces exceptional wine 
grapes. 

The visitor center is open
 by appointment only. 
www.closdegat.com | Phone: 02-9993505

Gizo Winery 
Gizo 

Gizo Winery is a boutique 
winemaki ng establishment which 
prides itself in high-quality wines. 
Winemaking began here in 2006. 
Today the winery makes only 
about 2000 bottles per year. All 
wine is available for tasting and 
purchase at the intimate visitor 
center.
The winery makes complex, 
high-quality red wines, alongside 
barrel-aged aromatic white 
wines, and a port-like blushed 
dessert wine.

The visitor center is open: 
Sun-Thu: 11:00-15:00. 
Friday and Saturday:  10:00-15:30 
Phone: 02-9992060, 053-9197711
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ייחודי,. בוטיק. יקב. נמצא. הכרם. בלב.

מייצרים. ביקב. ליין.. מאהבה. שנולד.

פרנק.. וקברנה. מרלו,. קברנה,. יינות.

הקליפות. בהשריית. מתבסס. התהליך.

כ-3000. מייצרים. ביקב. בתסיסה..

אלון.. עץ. בחביות. המיושנים. בקבוקים.

לצד.היקב.הוקמה.מבשלת.בירה.פפו,.

המסורתית.. בשיטה. בירות. המייצרת.

מהיין,. ולהנות. במקום. להתארח. ניתן.
מהבירות.ומארוחה.חלבית..

9

יקב נבות
מושב.צלפון...

ביקב. משפחתי.. חקלאי. בוטיק. יקב.

ולבנים,. אדומים. יינות. מגוון. מיוצרים.

רוזה.וכתום..יינות.היקב.ניתנים.לרכישה.
במקום.

עשיר. חלבי. ברנץ'. מוגש. שישי. בכל.

היקב. ויינות. המשק. מתנובת. ומפנק.
נמזגים.חופשי.

השבוע.. במהלך. גם. . לקבוצות. אירוח.
בתיאום.מראש.

יקב כרם ברק
מושב.בקוע.

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

www.kerembarak.com
טל..052-6288591

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

ו':.9:30.-.שעות.סגירה.להתעדכן.טלפונית.
טל..02-9992291,.054-5304576,.054-7597159

10

אשכול גיזו

Navot Winery
Zlafon Moshav 

The vineyard hides a unique 
winery, born out of love for wine. 
The winery makes Cabernet, 
Merlot, and Cabernet Franc 
wines. The process is based on 
soaking the grape skins in the 
fermenting wine. This winery 
makes around 3,000 oak-
barrel-aged wine bottles. Next 
to the winery is a beer brewery 
named Pepo, which makes beer 
using a traditional method. The 
winery welcomes visitors for an 
enjoyable experience of beer, 
wine, and a dairy meal. 

Kerem Barak Winery
Bekoa Moshav 

The Kerem Barak winery is a 
family-owned boutique winery. It 
produces a variety of red, white, 
rosé and orange wines. Wines 
are available for purchase. 
Every Friday a dairy brunch is 
served, made using the farm’s 
own products, and local wines 
are offered with free refills. 
Group visits are available 
during weekdays as well by 
appointment only.  

The winery is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday: 9:00-15:00. 
www.kerembarak.com 
Phone: 053-6288591

The visitor center is open: 
Sun-Thu: By appointment for groups only. 
Friday: from 9:30 - please call for closing time. 
Phone: 02-9992291, 054-5304576, 
054-757159
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מיקבי. אחד. והינו. ב-1994. הוקם.
הבוטיק.הראשונים.שהוקמו.בארץ.

טעמים. בעוצמת. ניחנים. היקב. יינות.

ובטקסטורה.בולטת.שמקורה.בענבים.

מפעיל. הקמתו. מאז. ובטכנולוגיה..

היקב.בית.ספר.לעשיית.יין,.150.יקבים.

הוקמו.על.ידי.בוגריו..חזון.היקב.יצירת.
שמחה.דרך.עולם.עשיית..היין.

בסיור.ביקב.תשמעו.את.סיפור.הקמתו,.

עשיית. המופלא.של. לתהליך. תחשפו.

ותטעמו. החביות. בחדר. תבקרו. היין,.
מיינות.היקב.

11

יקב שורק
קיבוץ.נחשון.

יקב.בוטיק.משפחתי.הנמצא.בלב.250.

מטעימת. ליהנות. ניתן. כרמים.. דונם.

ומסיור.בכרמים.המקיפים. היקב. יינות.

אותו..הייננים,.פרופסור.בן.עמי.ברבדו.

הסגל. חברי. שוסיוב,. עודד. ופרופסור.

של.האוניברסיטה.העברית.בירושלים,.

בישראל. המומחים. מבכירי. הינם.

בנושא.גפן.ויין..תהליך.התסיסה.הייחודי.

לצורך. שונות. בטמפרטורות. מתבצע.

מיצוי.פוטנציאל.הענב..היין.מיוצר.ללא.
סינון.בתהליכי.הצללה.ממושכים.

יקב ברבדו 
מושב.כרמי.יוסף..

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה':.בתיאום.מראש..ו':.11:00-14:00

www.bravdo.co.il.|.טל..050-2207022

הסיורים.מתקיימים.בתיאום.מראש.
ובתשלום.בנפרד

www.soreq.co.il.|.טל..08-9450844

כשר12

אשכול גיזו

Soreq Winery 
Nahshon Kibbutz 

The winery was established 
in 1994 and is one of the first 
boutique wineries in Israel. 
Wines are characterized 
by powerful flavors and an 
exceptional texture, coming 
from both the grapes and the 
technology used to make the 
wine. Since its establishment 
the winery has been running a 
winemaking school, whose graduates 
have launched 150 wineries. The winery’s 
vision is to instill happiness through 
winemaking. Visitors at this winery hear 
the story of its establishment, get a 
glimpse into the extraordinary process 
of winemaking, visit the barrel room, and 
are offered a taste of the local wines.  

Bravdo Winery
Karmei Yosef Moshav 

This is a family-owned boutique 
winery situated in the heart of 
a 25-hectare vineyard. Visitors 
can enjoy the local wines and 
are offered a tour through 
the surrounding vineyards. 
Winemakers Professor Ben-Ami 
Bravdo and Professor Oded 
Shosayov, both serving at the 
Hebrew University in Jerusalem, 
are among Israel’s top vineyard and wine 
specialists. The fermentation process 
takes place in different temperatures 
in order to bring out the grape’s full 
potential. Wine is unfiltered and made 
under continuous shading processes. 

Tours are paid and take place 
by appointment only. 
www.soreq.co.il | Phone: 08-9450844

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday: 11:00-14:00 
www.bravdo.co.il | Phone: 050-2207022
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ביקב.מייצרים.יינות.אדומים.ולבנים,.
בלנדים.ויין.קינוח,.בסגנון.פורט..היינות.
האדומים.מתיישנים.בחביות.עץ.אלון.
צרפתי.בין.18-24.חודשים.ומיוצרים.

בסדרות.מוגבלות,.מה.שמאפשר.ליינן.
להעניק.מגע.אישי.

יקב.נבו.מציע.חווית.אירוח,.המשלבת.
סיור.מודרך.והסבר.על.תהליך.הייצור,.

טעימות.יין.ואירוח.קולינארי.איכותי.

יקב נבו 
מושב.מטע.

14

יקב.ותיק.מאוד,.מעל.מאה.שנה..גדול.

קבוצת. שלו.. הייצור. בהיקפי. ביותר.

לטרון. מנזר. את. שהקימה. הנזירים.

לישראל. הגיעה. השתקנים(. )מנזר.

כת. עקרונות. פי. על. ..1890 בשנת.

התרפיסטים,.אליה.משתייכים.הנזירים,.

כפיים.. מעבודות. לחיות. עליהם.

והיקב. המנזר. באזור. נטעו. הכרמים.

נחצב.בסלע.ההר..גם.שמן.הזית,.סוגי.
החומץ.והברנדי.המיוצרים.במקום.

ובכנסייה,. היין. בחנות. . ביקב,. הביקור.
בתיאום.מראש.

יקב לטרון
מנזר.לטרון.

13

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

טל..08-9220065

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

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

כשר

אשכול המזלגאשכול גיזו

Latrun Winery
Latrun Monastery 

This winery has been operating for 
more than 100 years and has a very 
large output. The group of monks 
who founded the Latrun monastery 
came to Israel in 1890. The guiding 
principles of the Therapist Sect, 
with which the monks are affiliated, 
stipulate that they must live off 
manual labor. Vineyards were 
planted near the monastery and 
the winery was quarried into the 
mountain. The monastery also 
makes olive oil, different types of 
vinegar and brandy. Visits to 
the winery, the wine shop and the 
church are offered by appointment 
only.  

Nevo Winery
Matta Moshav  

The winery makes red and white 
wines, blends, and a port-style 
dessert wine. Red wines are 
aged in French oak barrels for 
18-24 wines and are produced 
in limited editions, afact which 
allows the winemaker to offer 
their personal touch to the wine. 
The Nevo Winery offers a guided 
visit, combining a tour and 
explanation on the winemaking 
process, wine tastings and a 
high-quality culinary visit. 

The visitor center is open: 
Sun-Fri: by appointment only. 
www.nevowinery.co.il 
Phone: 052-6071866, 052-6071780

The visitor center is open: 
Mon-Sat: 9:00-14:00 
Phone: 08-9220065
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במורדות.הרי.יהודה.ניטע.כרם.ענבים.
הממשיך.מסורת.אבות.והוקם.יקב.

משפחתי..יינות.היקב.מיוצרים.בשיטות.
מסורתיות.מענבים.הנבצרים.ידנית..

קרבת.הכרם.ליקב.מאפשרת.העברת.
הענבים.מיד.בתום.הבציר.למכלי.

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

יקב רמ״א
מושב.מטע...

15

יקב.סוסון.ים.מייצר.יין.בשיטה.
מסורתית,

אנחנו.נוגעים.בו....ואתם.מרגישים.זאת.

היקב.מתמקד.בזנים.פחות.שיגרתיים,.
הגדלים.בכרם.הנחלה.האורגני.
שבמושב.בר.גיורא..שנין.בלאן,.

זינפאנדל,.מורוודר,.קונואז.הם.רק.
חלק.מהזנים.המרכיבים.את.הבלנדים.

הייחודיים.של.סוסון.ים.

יקב סוסון ים
מושב.בר.גיורא.

16

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

www.ramawinery.com
טל..050-5065880,.052-5298511

ביקורים.וטעימות.בתאום.מראש.בלבד.
במשך.כל.ימות.השבוע.כולל.שבתות.

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

כשר

אשכול המזלג

Rama Winery
Matta Moshav
 
This family-owned winery was 
set up on the slopes of the 
Yehuda mountains, along with a 
vineyard which follows ancient 
traditions. Wines here are 
made using traditional methods 
from hand-harvested grapes. 
The winery’s proximity to the 
vineyard enables the winemakers 
to transfer grapes to the 
fermentation containers right 
after harvesting, where they 
age for 24 months in French oak 
barrels.    

Seahorse Winery
Bar Giora Moshav 

The Seahorse (Suson-Yam in 
Hebrew) winery makes wine 
following a traditional method. 
We touch the wine - and you can 
tell. 
This winery focuses on less 
common grape varieties, which 
grow in an organic vineyard 
in Bar Giora. Chenin Blanc, 
Zinfandel, Mourvedre and 
Counoise are just some of the 
grape types which make up 
seahorse ‘s unique blends. 

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday: 9:00-14:00
www.ramawinery.com
Phone: 050-5065880, 052-5298511

Visits and tastings by appointment only. 
Every day including Saturdays. 
www.seahorsewines.com 
Phone: 054-4843495, 02-5709834
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מטר,. .650 בגובה. המושב,. במורדות.

נטוע.באדמה.גירית.כרם.קטן.ומטופל.

בקפידה.-.משלב.הזמירה.ועד.הבציר.

שבו. היקב. משקיף. הכרם. על. הידני..

מיוצרים.יינות.אדומים.יבשים.העשויים.

מרלו,. קטנות:. ובכמויות. במקצועיות.

בלנדים.. ובעיקר. פטי-וורדו. סירה,.

היינות.מיושנים.24-14.חודשים.בחביות.

והם. סינון. ללא. מבוקבקים. אלון,. עץ.
בעלי.יכולת.התיישנות.ארוכה.

היינן. ידי. על. ומנוהל. משפחתי. היקב.
אופיר.רביב.

יקב רביב
מושב.נס.הרים.

17

.,1998 בשנת. הוקם. אשר. קטלב. יקב.

הכשרים. הבוטיק. יקבי. מחלוצי. הינו.

בארץ..היקב.מקפיד.לייצר.את.היינות.

יינות. יהודה.. בהרי. הגדלים. מכרמים.

לתקופה. עץ. בחביות. מיושנים. קטלב.

מינימלית.של.24.חודשים,.מתאפיינים.

בגוונים.כהים.ועזים,.בארומות.נהדרות.
ובטעם.עמוק.ופירותי.

יקב קטלב
מושב.נס.הרים

כשר

כשר

18

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

מומלץ.לתאם.מראש
טל..052-2393293

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

אשכול המזלג

Raviv Winery
Ness Harim Moshav 

On the Moshav’s slopes, at an 
altitude of 650 meters above 
sea level, a small vineyard is 
set on lime soil. It is carefully 
maintained – from pruning to 
hand-harvesting. The winery, 
overlooking the vineyard, 
produces professionally-made, 
small-quantity dry red wines: 
Merlot, Sira, Petit-Verdot and 
mostly blends. Wines are aged 
for 14-24 months in oak barrels, 
bottled without filtering, and 
have long aging properties. The 
winery is family-owned and run 
by winemaker Ofir Raviv.  

Katlav Winery
Ness Harim Moshav 

The Katlav winery was founded 
in 1998. It belongs to a small 
group of pioneering Kosher 
boutique wineries. The winery 
sources its grapes strictly 
from vineyards in the Yehuda 
Mountains region. Katlav wines 
are aged in wood barrels for 
a minimum of 24 months, and 
are characterized by dark, bold 
shades, wonderful aromas, and a 
deep and fruity flavor. 

The visitor center is open: 
Mon-Thu: with appointment only. 
Friday: 10:00-13:00 
www.katlav.co.il 
Phone: 02-5703575, 054-7591866

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday: 10:00-13:00, calling in advance is advised. 
Phone: 052-2393293
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כשר

אילן. בנווה. שוכן. המבקרים. מרכז.
בסמוך.לכביש.מס.1..

של. והבעלים. היינן. אהרונוף,. אלירן.

יין. לעשיית. חמישי. דור. הוא. היקב.

כרמי. ..1860 בשנת. בבוכרה. שהחלה.

והגליל. ירושלים. בהרי. פרוסים. היקב.

יין.עיקריות:. העליון..ליקב.שתי.סדרות.

היינות. פרמיום.. ברמת. ובלנדים. זניים.

בארץ. יין. ובחנויות. במקום. נמכרים.
ובחו״ל.

יקב אהרונוף
מושב.נווה.אילן...

כרם.צובה.הגדול.בכרמי.האזור,.מניב.

על. נפרש. הכרם. ..1997 משנת. כבר.
טרה- אדמת. של. דונמים. כ-400.

אידיאליים. טופוגרפיים. בתנאים. רוסה.

לגידול.ענבי.יין..יקב.צובה.הוקם.בסמוך.

המחברות. עתיקות,. ולגתות. לכרמים.

ומהוות.מקור. מורשתנו. היקב.עם. את.
השראה.

נואר,. פינו. איכות:. יינות. מייצר. היקב.
שיראז,.קברנה.סוביניון,.מרלו.ושרדונה.

סיורי.יין.בתאום.מראש.

יקב צובה
קיבוץ.צובה.

19

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

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

www.aharonoff-winery.com
כשר20טל..052-6663995

למהדרין

אשכול ההר

Tzuba Winery
Tzuba Kibbutz 

The Tzuba vineyard is the largest 
in the region and has been 
yielding grapes since 1997. The 
vineyard is set on 40 hectares of 
terra-rossa soil in ideal conditions 
for winemaking. The Tzuba 
winery was set up next to ancient 
vineyards and winepresses, 
bringing tradition and inspiration 
into the winemaking process.  
The winery makes quality wines: Pinot Noir, 
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot and 
Chardonnay.
Wine tours by appointment only. 

The visitor center is open: 
Sun-Thu: 8:00-16:00, Friday: 8:00-14:00 
www.tzubawinery.co.il 
Phone: 02-5347000, 054-5637788

Aharonof Winery
Neve Ilan Moshav 

The visitor center is located close 
to Highway No. 1. 
Eliran Aharonof, winemaker and 
owner of the winery, is a 5th-
generation winemaker whose 
family began making wine in 
Buchara, Uzbekistan in 1860. The 
wine’s vineyards are spread across 
the Jerusalem mountains and the 
upper Galilee. The winery has two 
main wine series: variety-specific, 
and premium blends. Wine is sold 
at the winery and in wine shops in 
Israel and overseas.  

The visitor center is open by appointment only. 
For more details please visit the winery’s 
www.aharonoff-winery.com 
Phone: 052-6663995 
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אשכול.ההראשכול.גיזו אשכול.עדולםאשכול.המזלג

יקבים על דרך היין של מטה יהודה 
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יקב.מצודה.הוא.פרי.חלומם.של.שני.

חברים,.יאיר.שטרנהרץ.ויוסי.אייזיקוביץ..

בראשית. נופי. בלב. ממוקם. היקב.

האיכותיים,. לכרמים. ובסמיכות.

המאפשר. המבקרים,. מרכז. כשלצידו.

העשיה. את. לחוות. ואחת. אחד. לכל.
והיצירה.

במדליות. בעקביות. זוכים. היקב. יינות.

בתחרויות.נחשבות,.וכן.זוכים.לביקורות.
חיוביות.ממבקרי.וטועמי.יין.מובילים.

יקב מצודה
מושב.גבעת.יערים...

כשר 21

הייתה.זו.האינטואיציה.שהובילה.אותנו.

לטעת.בשנת.1988.את.חלקת.הכרם.

הראשונה.ובכך.להפוך.לחלוצי.האזור.

העתיקה.. המסורת. את. המחדשים.

לשש. הענבים. נבצרו. .1992 בשנת.

מאז. הראשונים.. היין. בקבוקי. מאות.

שלבי. את. המלווה. המרכזי. העיקרון.

פשרות.. נטולת. איכות. הוא. יצירתנו.

היינות. מבקרי. מיטב. מעידים. כך. על.

בעולם..הכרמים.נטועים.באדמת.טרה.

היטב. מנוקזת. גיר. ואבן. טיט. רוסה,.

הגפנים. יהודה.. בהרי. שונות. בחלקות.

יבולים. ומניבות. רבה. גדלות.בצפיפות.
קטנים.ואיכותיים.הנבצרים.ידנית.

בתאום. יין. וטעימות. ביקב. סיורים.
מראש.

יקב קסטל
יד.השמונה

כשר 22

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
ו':.בתאום.מראש

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

www.castel.co.il
טל..02-5342249

אשכול ההר

Metzuda Winery
Giv’at Yaarim Moshav 

The Metzuda winery was the 
shared dream of two friends, Yair 
Sternhertz and Yossi Eisekowitz. 
The winery is located amidst 
primal landscapes and close 
to the high-quality vineyards; 
the nearby visitor center 
allows everyone to experience 
the creative process of 
winemaking. 
This winery’s wines consistently 
win medals at prestigious wine 
contests, as well as positive 
reviews from leading wine 
tasters and critics.  

Castel Winery
Yad HaShmona 

Intuition led us to plant our first 
vineyard in 1988, making us the 
region’s pioneers in renewing an 
ancient tradition. The harvest of 
1992 yielded our first 600 bottles. 
Since then, our guiding principal 
has been uncompromising quality. 
This is attested by the world’s 
leading wine critics. Vineyards are 
planted on well-drained terra-
rossa, silt and limestone soil on 
different plots in the Yehuda 
mountains. Grapevines grow in 
high density and have a small, 
high-quality yield which we harvest 
manually.  
Winery tours and wine tastings by 
appointment only. 

www.castel.co.il 
Phone: 02-5342249

The visitor center is open: 
Friday: by appointment only. 
www.metzuda.com 
Phone: 050-4141658, 054-4524064
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היקב.נוסד.ב-1998.מתוך.חלום.ילדות.
של.הכורם.והיינן.אבי.יהודה..

איכותיים. יבשים. אדומים. יינות. יצירת.

יהודה.. בהרי. ומדוייק. מוקפד. בגידול.

בחבית. חודשים. .24 מתיישנים. היינות.
עץ.אלון.צרפתי.משובח.

יהודה.. אזור. בהדגשת. תיירותי. יקב.

נמכרים.במרכז.המבקרים.. היינות. כל.

יין. סדנאות. . יהודה. אבי. מדריך. ביקב.
ייחודיות.בהרשמה.מראש.

יקב יהודה
מושב.שורש.

23

ואהרון. ידי.ארנון.ארז. היקב.הוקם.על.

שוכן. היקב. ..1998 בשנת. הלפגוט.
בישוב.עלמון.בפתחו.של.וואדי.קלט.

מייצר.יינות.אדומים.יבשים.שחלקם.זכו.
במדליות.בתחרויות.בארץ.

מבקרים. מרכז. פועל. היקב. לצד.

ומגוון.ארוחות.לפי. יין. המציע.טעימות.
הזמנה.מראש.

יקב ענתות
עלמון..
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מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
ו':.11:00-14:00.שבת:.11:00-16:00
טל...054-4638544,.02-5348175

פתוח.בשבתות.בתאום.מראש
.www.anatotwinery.co.il.|.050-2600324..טל

אשכול ההר

Yehuda Winery
Shoresh Moshav

The winery was established 
in 1998, following grapevine 
grower and winemaker Avi 
Yehuda’s childhood dream. 
The winery makes high-quality 
dry red wines using precision-
grown grapes from the Yehuda 
mountains. Wines age for 24 
months in superior French oak 
barrels. This is a touristic winery 
focusing on the Yehuda region. 
All wines are sold at the visitor 
center. Avi Yehuda offers unique 
wine workshops – advance 
registration is required. 

Anatot Winery 
Almon 

The winery was founded by 
Arnon Erez and Aharon Halpgott 
in 1998. The winery is locaed in 
Almon Moshav near Wadi Qelt. 
The winery makes dry red wines, 
some of which have won medals 
in contests in Israel. 
A visitor center next door offers 
wine tastings and a variety 
of meals when ordered in 
advance. 

Open on Saturdays by appointment only 
www.anatotwinery.co.il | Phone: 050-2600324

The visitor center is open: 
Friday: 11:00-14:00, Saturday: 11:00-16:00 
Phone: 04-4638544, 02-5348175
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יקב.רוגלית.נמצא.באזור.עמק.האלה.

והיסטוריה. טבע. בנופים. המדהים.

יקבים,. בכרמים,. עשיר. האזור. עשירה..
מבשלות.בירה.ואוכל.טוב..

מקור.השם.״רוגלית״.הוא.גפן.השרועה.

קרוב.לקרקע.״ויקח.מזרע.הארץ.ויתנהו.

בשדה.זרע,.קח.על.מים.רבים,.צפצפה.

ויהי.לגפן.סורחת,.שפלת. ויצמח. שמו..

ושרשיו. אליו. דליותיו. לפנות. קומה,.

בדים. ותעש. לגפן. ותהי. יהיו.. תחתיו.
ותשלח.פארות...״.)ספר.יחזקאל(

יקב רוגלית
מושב.נווה.מיכאל...

26

מכרמים. פרימיום. יינות. מייצר. היקב.

שליטה. תוך. הבלעדית,. שבבעלותו.

בכל.תהליך.גידול.הענבים.ונתינת.דגש.

העקרונות. האזורי.. לביטוי. משמעותי.

אשר.מובילים.את.היקב.הנם.לייצר.יין.

מעולה,.המנצל.את.היתרונות.והתנאים.

נחשב. היקב. האזור.. של. הייחודיים.

ביותר. והאיכותיים. המתקדמים. לאחד.

בישראל,.ומייצר.כ-300.אלף.בקבוקים.

בשנה..כ-20.אחוז.מהתפוקה.מופנים.

יפן. קנדה,. אירופה,. לארה״ב,. לייצוא.
והשאר.לשוק.המקומי.

יקב עמק האלה
קיבוץ.נתיב.הל״ה.

כשר 25

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה':.8.00-16.00..ו':.8:00-14:00

www.ellavalley.com.|.02-9994885..טל

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

טל..052-4207088,.052-8806469

אשכול עדולם

Ella Valley Vineyards
Netiv HaLamed-Hey Kibbutz

This winery makes premium 
wines from its proprietary 
vineyards, thus controlling 
all stages of grape-growing 
and emphasizing regional 
elements. The winery follows 
the principles of excellent 
winemaking while harnessing 
the region’s advantages and 
unique conditions. The winery is 
considered one of Israel’s most 
advanced high-quality wineries 
and makes around 300 thousand 
bottles annually. Around 20% 
of its output are exported to 
the USA, Europe, Canada and 
Japan, while the rest is sold 
domestically. 

Roglit Winery
Nave Michael Moshav 

Roglit Winery is located in the 
beautiful landscape of Ella Valley, 
rich with nature and history. 
The area has ample vineyards, 
wineries, beer breweries and 
good food. 
The name Roglit refers to a 
grapevine which sprawls close to 
the ground.  

The visitor center is open: 
Sun-Thu: With appointment only. 
Friday: 9:00-14:00 
Phone: 052-4207088, 052-8806469

The visitor center is open: 
Sun-Thu: 8:00-16:00, Friday: 8:00-14:00 
www.ellavalley.com | Phone: 02-9994855
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ויונייה. לבנים.מסוג. יינות. מייצר. עמוס.

ושרדונה.יבש.וחצי.יבש.ויינות.אדומים.

ומרלו,. סירה. פטיט. משובחים.מהזנים.

בנוסף. עצמי.. וטיפוח. מגידול. מענבים.

מייצר.עמוס.גבינות.בשלות.וארומטיות.

קאשקאבל,. מאסדם,. גרוייר,. כגון.

גבינות. ועוד. פקורינו. בלפאזה,.
המיוצרות.מחלב.עיזים.וכבשים.מובחר.

יקב קלע דוד
מושב.גבעת.ישעיהו.

כשר28

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

טל..02-9994848,.052-7250905

אשכול עדולם

Kela David Winery
Givat Yeshaayahu Moshav 

Amos makes white wines 
such as Viognier and dry and 
semi-dry Chardonnay, as well 
as excellent Petit-Sirah and 
Merlot red wines, using his own 
grapes. In addition Amos makes 
ripe, aromatic chesses such as 
Gruyere, Massdam, Kashkaval, 
Bel Paese, Pecorino, and other 
cheeses made from superior 
sheep and goat milk.  

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday and Saturday  9:00-14:00 
Phone: 02-9994848, 052-7250905

יפו. יקב. את. הקימו. צלניקר. ומשה. אן.

אלזס. מחבל. צרפתיה. אן. ב-1998,.

ומשה.יליד.הארץ.החליטו.להמשיך.את.
המסורת.המשפחתית.של.אן.

שמו.. ומכאן. ביפו. הייתה. ההתחלה.

עשיית.היין.ביקב.יפו.משלבת.מסורות.

לאזור. ייחודי. יין. לייצר. בשאיפה. וידע.

וליקב,.לכן.מתמקדים.בענבים.הגדלים.

באזור.וברובם.מכרמים.בבעלותנו..הבן.

ומזה.כמה. ייננות.בצרפת. סטפן.למד.

שנים.הפך.ליינן.הראשי.ואחראי.על.כל.
תהליך.עשיית.היין.

יקב יפו
מושב.נווה.מיכאל.

כשר27

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה':.בתיאום.מראש..ו':.11:00.עד.כניסת.שבת

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

Yaffo Winery
Neve Michael Moshav 

Anne and Moshe Zelniker founded 
the Yaffo winery in 1998. Anne, 
a Frenchwoman who was born 
in Alsace, and Moshe, a local, 
have decided to follow Anne’s 
family tradition.The winery was 
first established in Jaffa, hence 
its name. Winemaking here uses 
a combination of traditions and 
know-how, aspiring to create wine 
that is unique both to the region and 
to the winery, which is why the winery 
focuses on regional grapes – most from 
proprietary vineyards. The couple’s 
son Stephane has studies winemaking 
in France and for the past few years 
has been serving as the winery’s chief 
winemaker, overseeing the entire 
winemaking process. 

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday: 11:00 until Shabbat 
www.yaffowinery.co.il 
Phone: 054-4523201, 052-2523201
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למול. שוכן. ושולה. גדי. של. המשק.

הנופים.המופלאים.של.גבעות.עדולם,.

תל.עזקה.ונחל.חכליל,.שבו.נטוע.כרם.
ג'נבא,.שמענביו.מיוצר.היין.

היינות,.הנקראים.על.שם.מקום.גידולם.

ללא. ישן״,. ״עולם. בסגנון. ומיוצרים.

הם. ביוכימיות,. ומניפולציות. תוספים.

של. הטרואר. של. המושלם. הביטוי.

בסגנון. מסעדה. במשק. יהודה.. גבעות.

ים.תיכוני.כפרי,.הפתוחה.לקהל.הרחב.

השבוע:. ימות. בכל. ושבת.. בשישי.
לקבוצות.בתאום.מראש.

משק יין הנס שטרנבך
מושב.גבעת.ישעיהו.
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יקב.המומחה.ליינות.לבנים,.נושא.את.

היינן. של. הייחודית. האצבע. טביעת.

מדוייקת,. מינימליסטית,. הון.. רב. דורון.

פרט. כל. ניואנסים,. ומלאת. עדינה.

ביקב.הוקם.מתוך.תפיסת.עולם.לבנה:.

שימוש. נקייה,. טבעית,.שקופה,. עשייה.

ותהליכים. מתקדמות. בטכנולוגיות.

רגישות.של.אמן..אנחנו. מדעיים.לצד.

מניפה. בתוך. לטיול. אתכם. מזמינים.
עשירה.של.גווני.לבן.במרכז.המבקרים.

יקב ספרה
מושב.גבעת.ישעיהו.
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היקב.פתוח.למבקרים:
א'-ה':.בתיאום.מראש..ו'.-.שבת:.10:00-17:00

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

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
בסופי.שבוע:.10:00-15:00
www.spherawinery.com

טל.02-9938577,.054-6600595,.054-5905727

אשכול עדולם

Hans Sternbach Wine Vineyard
Givat Yeshaayahu Moshav 

Sphera Winery
Givat Yeshaayahu Moshav 

Gadi and Shula’s farm lies across 
from the outstanding scenery 
of Adolam hills, Tel Azeka and 
Hachlil river, where the Javna 
vineyard - the winery’s source of 
grapes - is located. 
Wines are named after the 
source of their grapes and 
are made old-world-style, 
without additives or biochemical 
manipulation, and therefore fully 
express the terroir of the Yehuda hills. 
The farm has a rustic Mediterranean 
restaurant welcoming diners on Fridays 
and Saturdays. Groups are welcome 
during weekdays by appointment. 
The winery is open for visitors: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday and Saturday: 10:00-17:00. 
www.hsw.co.il 
Phone: Restaurant: 02-9990162
Winery: 052-3859926

This winery specializes in white 
wines and bears winemaker 
Doron Rav Hon’s unique touch 
- minimalistic, precise, delicate 
and full of nuance. Every detail 
in this winery has been planned 
out of a white worldview: 
natural, transparent, clean 
winemaking, using advanced 
technologies and scientific 
processes combined with the 
sensitivity of an artist. We invite 
you to travel through shades of 
white at the visitor center. 

The visitor center is open: 
On weekends: 10:00-15:00 
www.spherawinery.com 
Phone: 02-9938577, 
054-6600595, 054-5905727
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״יין.הוא.שירה.מבקבוק״,.כך.כתב.רוברט.

יין,.אישות.חי. לויס.סטיבנסון,.וכך.הוא.

לייצר. הוא. היינן. תפקיד. ורגיש.. ובועט.

עם. שאפשר. ביותר. הטוב. היין. את.

הענבים.של.אותה.שנה.-.היינן.הוא.מעין.

אמצעי.שדרכו.הענבים,.או.בסופו.של.

דבר.היין,.מוציאים.מעצמם.את.המיטב..

עבור.לורי.ושייקה.לנדר,.הבעלים.של.

רבה. חשיבות. ישנה. צפרירים,. יקב.

יבטא. הישן״,. ל״עולם. בדומה. שהיין,.

הרי. )appellation(.של. האזוריות. את.
יהודה.

יקב צפרירים
מושב.צפרירים.

32

ומוטי. הררי. אוריאל. הם. היקב. בעלי.

בזכות. בשכנות.. גרים. השניים. מרדכי.

היותו.יקב.קטן.היין.של.שריגים.מקבל.

תשומת.לב.פרטנית.וידנית.לכל.אורך.

דרך. בבציר,. החל. היווצרותו,. תהליך.

והפרדת. הגרגירים. שבירת. המיון,.

ויישון. ועד.לשלבי.ההתססה. השדרות,.

בחביות..על.כל.אלה,.כמו.גם.על.שלבי.

הביקבוק.למגע.האישי.הזה,.מאמינים.

על. מכרעת. השפעה. ישנה. בשריגים.
היין,.ניחוחו,.צבעו.וטעמו.

יקב שריגים
ישוב.שריגים.
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מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.בשעות:
א'-ה':.בתיאום.מראש..ו'.ובשבת:.11:00-16:00

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

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

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

אשכול עדולם

Zafririm Winery
Zafririm Moshav 

“Wine is bottled poetry,” wrote 
Robert Louis Stevenson, and 
such is wine – alive, kicking and 
sensitive. The winemaker’s job is 
to make the best possible wine 
using a given year’s grapes – the 
winemaker is a vessel carrying 
grapes, or ultimately – wine, to 
showcase their best traits. For 
Lori and Shaike Lender, owners 
of Zafririm winery, it is of great 
importance that their wine, just 
like the “old world”, express the 
Yehuda mountains’ appellation. 

Srigim Winery
Srigim Community 

Uriel Harari and Motty Mordechai 
are neighbors and owners of this 
winery. Thanks to the winery’s small-
scale production, the Srigim wine 
gets manual, individual attention 
throughout its production process, 
starting at the harvest, through 
sorting and breaking, until the final 
stages of fermentation and barrel 
aging. Srigim’s owners believe that 
their personal touch through all 
stages of production as well as 
bottling has a crucial influence 
on the wine, color, fragrance, and 
taste. 

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday and Saturday: 11:00-16:00 
www.zafririmwinery.com 
Phone: 052-4284329, 052-4493042

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. 
Friday and Saturday: 9:00-14:00 
www.srigimwinery.co.il 
Phone: 02-9991512, 050-6234110
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שוקי.ישוב,.היינן.של.היקב,.נוגע.ומפסל.

מייצרים. ביקב. אפו.. בזיעת. היין. את.

מתוך. תערובת. ממסכים:. שהם. יינות.

הלב.בלוטות.הטעם.והריח.של.הינן.הוא.

המבעבע.של.אמא. המיץ. את. מעצב.

אדמה.ושומר.על.הטעם.המפתה.של.

הרי.יהודה..יקב.עגור.מראשוני.היקבים.
באזור.יהודה.

יקב עגור
מושב.עגור.

כשר 34

הביא. היינץ. משפחתי.. בוטיק. יקב.

ליין. הגדולה. אהבתו. את. איתו.

בהיותו.בשוויץ..אחרי. עוד. שהחלה.

הזוג. בני. עברו. השרון,. בהוד. שנים.

למושב.עגור.מתוך.רצון.עז.להגשים.

עצמית.. לצריכה. יין. ולייצר. חלום.

מהר.מאוד.גילו.שהדבר.גדול.מהם.

גרמה. שנולדה. הגדולה. והאהבה.

תהליך. על. וללמוד. להעמיק. להם.

בלילה,. נעשה. הבציר. היין.. ייצור.
ישירות. עוברים. הענבים. ידני.. בקטיף.
בהסעות. צורך. ללא. להתססה,. ליקב.
והיקב. וזאת.מאחר. ארוכים.. ומעברים.
נמצא.בתוך.הכרם..תהליך.הפקת.היין.

נעשה.בצורה.מסורתית.

יקב מטלר
מושב.עגור..
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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

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

שבת:.9:00-14:00
טל..050-2802554,.054-4512045

אשכול עדולם

Agur Winery
Agur Moshav 

Winemaker Shuki Yeshuv carves 
the wine using his touch and hard 
work. The winery makes masking 
wines: a mixture coming from the 
winemaker’s heart, taste buds and 
sense of smell. He shapes Mother 
Earth’s juices while preserving 
the tempting taste of the Yehuda 
mountains. Agur Winery was one 
of the first wineries founded in 
the region.

Metler Winery
Agur Moshav 

Heinz has brought his great love of 
wine, which began when he was still 
living in Switzerland, into this family-
owned winery. After spending 
several years in Hod HaSharon, the 
couple moved to Agur Moshav in 
order to make their winemaking 
dream come true. They soon 
discovered that their great love of 
wine required more skill than they 
had, and they soon began learning 
about the winemaking process. Harvest is 
done manually at night. Grapes go straight 
to the winery for fermentation, without 
much time in transit – since the winery 
is set within the vineyard. The wine is 
produced using traditional methods. 

The visitor center is open: 
Sun-Thu: by appointment only. Saturday: 
9:00-14:00. 
Phone: 050-2802554, 054-4512045

The visitor center is open for tasting dur-
ing weekends year-round. 
The winemaking area is closed during 
Sabbath and holidays. 
The visitor center is open: 
Weekends: 10:00-16:00 
www.agurwines.com | Phone: 02-9995423
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את. פותחים. מארק. ופיטר. שבע. בת.

שערי.״יקב.הדר״.לציבור.אוהבי.יין.בשני.

״מוסיקה. .- קאמרית. מוסיקה. אירועי.

בכרם״..בואו.לטעום.יין.שלנו.עם.חברים.
מהתזמורת.הפילהרמונית.

עגור. למושב. שעבר. ביתי. יקב. הדר,.

פראנק. בקברנה. מתמחה. לאחרונה,.
וסירה.מהכרמים.שבבעלותו.

יקב הדר
מושב.עגור.

36

החוגג. קטן. משפחתי. בוטיק. יקב.

השנה.20.ובו.מרכז.מבקרים.ומסעדה.
המשלבת.מטבח.איטלקי.וקוצ'יני.

והידע. היין. אהבת. את. הביא. סנדרו.

יוצרים. הם. אירית. עם. ויחד. מאיטליה.

יינות.יחודיים.מזנים.מיוחדים.סנג'ובזה,.

היקב. יבש.. וריזלינג. פרימיטיבו,. סירה,.

פתוח.בסופי.שבוע.כל.השנה.לקבוצות.
ויחידים.בהזמנה.מראש.

יקב לה טרה פרומסה
קיבוץ.גת..

37

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

טל..050-2325110,.054-4612812

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל:
חמשי.שישי.ושבת.בתאום.מראש.

www.ltpwinery.com
טל..050-5684775

אשכול עדולם

Hadar Winery
 Agur Moshav 

Bat Sheva and Peter Mark 
welcome wine lovers at their 
winery during two chamber-
music events: “Music in the 
Winery”. Come taste our 
wine with members of the 
Philharmonic Orchestra. 
Hadar, a family-owned winery 
which has recently relocated to 
the Agur Moshav, specializes in 
Cabernet Franc and Sirah grapes 
from its proprietary vineyard. 
  

This small family-owned winery 
is celebrating 20 years. It has a 
visitor center and a restaurant 
offering a combination of Italian 
and south-Indian cuisines. 
Sandro has brought his love of 
wine and winemaking know-how 
from Italy, and, together with 
Irit, they make wine from unique 
varieties including Sangiovese, 
Sirah, Primitivo, and dry Riesling. 
The winery is open during week-
ends year-round for groups 
and individuals by appointment. 
 

The visitor center is open: 
Thursday, Friday and Saturday 
by appointment.
www.ltpwinery.com 
Phone: 050-5684775

La Terra Promessa Winery
Gat Kibbutz 

The visitor center is open: Friday: 
9:00-14:00 
Phone: 050-2325110, 054-4612812
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יקב כרמא
מושב.תירוש

יקב.בוטיק.אסטייט.הממוקם.במושב.

נוסד. היקב. יהודה.. בנחלת. תירוש.

בשנת.2012.ע”י.חברי.אגודת.״ברכת.
הארץ”.וקבוצת.פילנטרופיים.מהעולם.

בית. בוגר. מנשה,. רפאל. היקב. יינן.

הספר.לייננים.של.יקב.שורק,.בעל.ותק.

וניסיון.עתיר.בגידול.כרמים.ועשיית.היין.
מראשיתו.ועד.סופו..

כרמי.היקב.נמצאים.באיזור.המאופיין.

במזג.אויר.מיוחד.עם.תנודות.קיצוניות.

של.חום.וקור,.אשר.מספקים.לכרמים.

האולטימטיבית. האווירה. את. שלנו.
להצלחה.

יקבי מטה יהודה 
חוגגים 20

.
יקבי.מטה.יהודה.מזמינים.אתכם.להתענג.מהנוף,.

ללגום.מהיין.ולפגוש.את.האנשים.והסיפורים.המיוחדים

אשכול עדולם

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

www.tour-yehuda.org.il..|.מחלקת.תיירות.<.02-9958650.

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.

מלון.יערים,.מעלה.החמישה..|.יום.שני,.3.12.18.|.9:00-14:30

Karma Winery
Tirosh Moshav 

An estate boutique winery 
located in the Tirosh Moshav in 
Nahalat Yehuda.  The winery was 
founded in 2012 by members of 
Brachat Ha-Aretz association 
and an international group of 
philanthropists. Winemaker Refael 
Menashe, graduate of the Sorek 
Winery School of Winemakers, is 
highly experienced in vineyard 
keeping as well as the entire process of 
winemaking.The winery’s vineyards are 
located in a region characterized by a 
unique climate with extreme heat and cold 
variations, which give our vineyards the 
ultimate atmosphere for success.

מרכז.המבקרים.פתוח.לקהל.
בתיאום.מראש:

א'-ה':.9:00-15:00,.ו':.9:00-12:30
טל..054-2167797

www.carmawinery.co.il

The visitor center is open by appointment 
only:Sun-Thu:  9:00-15:00
Friday: 9:00-12:30. 
Phone: 054-2167797 | www.carmawinery.co.il כשר38



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

יקבי מטה יהודה 
חוגגים 20

.
יקבי.מטה.יהודה.מזמינים.אתכם.להתענג.מהנוף,.

ללגום.מהיין.ולפגוש.את.האנשים.והסיפורים.המיוחדים

יקבי מטה יהודה חוגגים

1998 - 2018

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.

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. .

בתוכנית
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אירועים בפסטיבל היין ה־20 של מטה יהודה

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.

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

להזמנות.<.050-2325110//.054-4612812

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

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

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

ירון.אורלב.עם.מטבח.הטפאסים
מוזמנים.ליהנות.איתנו.בחגיגת.שישי.משכרת..

הזמנות.בווטצאפ.<.052-4493042.//.052-4282329

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

דיוקן עגור 
שלושה.יקבים.מארחים.ביקב.הדר.'תוצרת.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.



27פסטיבל.היין.ה־20.של.מטה.יהודה

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..

יקבי מטה יהודה חוגגים

1998 - 2018

www.tour-yehuda.org.il..|.מחלקת.תיירות.<.02-9958650.

בתאריכים

21.12 | 14.12 | 7.12 | 30.11
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מחלקת.תיירות.וחקלאות.במועצה.אזורית.מטה.יהודה

מחלקת.תיירות.02-9958650

פרטים.נוספים.על.טיולים,.אמנים.ואוכל.באתר.<
www.tour-yehuda.org.il


