
 

  

  2017 של סתיויין טיולי  - "בשבילי היין" 
https://www.facebook.com/winetalestrails/  

  

טיולי יין ליקבים שונים  מגוון יתקיימו  תכנית טיולי הסתיו,במסגרת 

, מהנה שונהבקונספט ומטה יהודה  השפלה  באזורי הגליל והגולן,

משולבת לאוהבי יין, טבע ובילוי  המזמין לחוויה כזה  וחד.ומי

נו י . "בשבילי היין" ההיין בישראל  של אזורי איכותי במרחבי הנוף 

על טיולי איכות באזורי יין שונים  סס מרכז לתרבות חווית היין המבו

הזדמנות את תרבות היין בשילוב  קדם בכל ושואף ל ברחבי הארץ

   .וחברים סיפורים ,טיולים
 

 נקודת מפגש טיול יין יום תאריך #
מחיר 

� 
 סוג אזור יין

 כשר גליל תחתון 225 צומת המוביל יקב נטופה שישי 20/10/2017 1

   גליל תחתון 225 צומת המוביל יקב יפתחאל שבת 21/10/2017 2

 225 יסעור יקב הר זמר שישי 27/10/2017 3
עליון גליל 

 עמק קדש
  

   רמות נפתלי 225 יסעור גפנים 3יקב  שבת 28/10/2017 4

 כשר רמת הגולן 225 צומת המוביל יקב הר אודם שישי 3/11/2017 5

   שפלת יהודה 240 לטרון יקב קדמא שבת 4/11/2017 6

   עמק האלה 240 לטרון יקב צפרירים שישי 10/11/2017 7

   כרם בן זמרה 225 יסעור יקב מילס שבת 11/11/2017 8

 כשר גליל מערבי 225 צומת יגור יקב כישור שישי 17/11/2017 9

   גליל עליון 225 יסעור יקב ברעם שבת 18/11/2017 10

 240 לטרון יקב נבו שישי 24/11/2017 11
הרי  - מרכז 

 יהודה
 כשר

   רמות נפתלי 225 יסעור גפנים 3יקב  שבת 25/11/2017 12

   כרם בן זמרה 225 יסעור יקב מילס שישי 1/12/2017 13

   עמק האלה 240 לטרון יקב צפרירים שבת 2/12/2017 14

 כשר רמת הגולן 225 צומת המוביל יקב הר אודם שישי 8/12/2017 15

   רמת הגולן 240 צומת המוביל אסףיקב  שבת 9/12/2017 16

 כשר יהודההרי  240 לטרון יקב נבו שישי 15/12/2017 17

 225 יסעור יקב הר זמר שישי 22/12/2017 18
גליל עליון 

 עמק קדש
  

   עמק האלה 240 לטרון יקב צפרירים שבת 23/12/2017 19

 כשר רמת הגולן 225 צומת המוביל יקב הר אודם שישי 29/12/2017 20

 

  



 

    

  נטופה יקב – טיול סיפור ביקב ובכרם
של יקב נטופה בגליל  "עולם ישן"טיול לחובבי היין בשבילי 

התחתון, הכרמים באדמת עין דור בגליל התחתון, בואכה עמק 

בסיור נכיר את מאפייני האזור המיוחד    בית נטופה המרהיב.

לגידול גפנים מהם מיוצרים יינות בסגנון עולם ישן, מדוע 

מצליחים לייצר שם יינות באיכות גבוהה המתאפיינים בגוף 

ם מורכבים? מהו זן טוריגה נסיונל מעודן, בעל ניחוחות וטעמי 

ומהיכן הוא מגיע? נצעד ברגל בשיפוליו של הר תבור ונרד 

, לכרמים המטופחים של היקב, בהם מגדלים זנים ייחודיים

"טרואר" ים תיכוני במיקרו אקלים המשלב מגוון קרקעות ב

הכרם. נשמע שנוצרו בחלקות מנוקזות היטב. נטעם מיינות 

ינן צרפתי, מזג ים תיכוני, ציונות ועסקים לעולם ישן ומסתורי של ייצור יין לסיפור מרתק שמחבר י

בארץ הקודש. משם נמשיך למרכז האירוח של היקב ביישוב נטופה, נתפנק בטעימות יין משובח 

  ונאכל מעדנים מקומיים. 

 .08:00-16:00למשתתף. נק' מפגש וסיום: צומת המוביל, �  225, עלות: 20.10.17יום שישי, 

     https://www.winetours.co.il/winetour   ,5524178-052-4  לפרטים והזמנות :

  

  יקב יפתחאל - חקלאות, כרם ודבש 

אנו מזמינים אתכם לסיור מרתק בלב ליבו של יקב מיוחד, 

סיפור אהבה לשמוע את הסיפור המרתק על הקמתו של היקב, 

של משפחה אחת, כרם אחד ויקב אחד, שכל כולו מבוסס על 

. אהבה לאדמה, ומתוך רצון להעמיק שורשים באדמות הגליל

חלמנו על חקלאות אמיתית, על משפחה, ועל חיבור ביניהם. על 

ביקור והצצה ב נשלב  הסיפור המלא, על אהבה, ענבים ויין

יפתחאל באלון  מעמיקה ליקב החקלאי ומכוורת הדבש של יקב

הגליל, נטעם מגוון רחב של יינות מפתיעים, נסייר בכרמים 

ונשמע את סיפור היקב מפי צביקה אופיר חקלאי בנשמתו, יינן, 

  כוורן ואיש חזון ואדמה אמיתי.

. 08:00 – 16:00, המוביללאדם. נק' מפגש וסיום: צומת �  225עלות :  21.10.17  ,שבתיום 

  052-5524178 אוחיון רוני  לפרטים והזמנות :

  

  גפנים   3יקב הר זמר ויקב –אל מקורות היין בעמק קדש ורכס רמות נפתלי

טיול יין לאחד האזורים המובחרים והמשובחים ביותר 

לייצור יין בארץ, שמקורו בכרמי גפן נטועות בעמק קדש, 

במדרונות ובשיפולים של רכס רמות נפתלי. במוקד טיול 

, יקב בוטיק קטן יקב הר זמר - יקבים משפחתיים  2היין 

 גפנים 3יקב ו וחייכן הממוקם ביישוב החקלאי דישון

חוויית יין נפלאה ומעניק לנו  ברמות נפתלי םמהוותיקי 

 :בקעת קדששל  אזור היין הנחשקוהצצה מעמיקה ל

כרמים, נופים, טבע, חקלאות, הסטוריה ועוד.. מה עוד? 

   יין טוב, אנשים לבביים, סיפורים וחברים כמיטב המסורת

 225עלות : , 25.11.17, 28.10.17שבת, גפנים:  3יקב  22.12.17, 27.10.17יקב הר זמר: שישי, 

�  052-5524178רוני   לפרטים והזמנות: 08:00-16:00ור, סעי קיבוץלאדם. נק' מפגש וסיום:    

  



 

  

  

  יקב הר אודם–שם הרי גולן הושט היד וגע בם.. ביקב שנושק בעננים

טיול יין לנופים המהפנטים של צפון רמת הגולן לאחד האזורים 

המובחרים והמשובחים ביותר לייצור יין בארץ, שמקורו בכרמי גפן 

נטועות במדרונות ובשיפולים של הרי הגולן התמירים, הקרים ומלאי 

הממוקם למרגלות הר אודם  ,יקב הר אודם -  הוד. במוקד טיול הייןה

ועל שמו הוא נקרא, ומציג את סיפורה של החקלאות המרשימה 

בגולן בדמות של משפחה מלוכדת ומרשימה, משפחת אלפסי, 

שהתאהבה בגפן וביין ומפיקה באופן עקבי יינות איכות עטורי 

  שבחים ופרסים.
לאדם. נק' �  225עלות :  29.12.17, 08.12.17, 03.11.17, ישיש

  052-5524178, רוניי אוחיון: והזמנותלפרטים  08:00 – 16:00, המובילמפגש וסיום: צומת 

  

  

  קדמאיקב  – מסע במנהרת הזמן של יצור יין בשיטות עתיקות
הזמנה לחוויה יוצאת דופן ובלתי נשכחת מצפה לנו בטיול 

אשר משתמש בכדי חרס היקב היחיד בארץ יין ליקב קדמא, 

ענקיים כחלק מתהליך היצור של היינות. היקב משלב 

שיטות עתיקות עם טכנולוגיות מודרניות וידע עדכני, 

ומחדש טכנולוגיות יצור יין שהיו נהוגות בארץ ישראל 

כל היינות המיוצרים ביקב  .ובעולם כולו בעת העתיקה

עוברים תסיסה והשריה בכדי חרס שהובאו לצורך כך 

גיאורגיה, שם נשתמרה המסורת של יצור הכדים על ידי מ

  אומנים מקומיים. 
לפרטים  08:00 – 16:00, חניון לטרוןלאדם. נק' מפגש וסיום: �  240עלות : , 04.11.17, בתש 

  052-5524178, : רוני אוחיוןוהזמנות

  

  

  צפריריםיקב  – תגליות היין של דוד המלך ומלכות יהודה
לכל יין יש סיפור ולכל סיפור היין שלו.. ביקב 

צפרירים היין קשור בשורשים לאזור עמק 

האלה התנ"כי ולממצאי ארכאולוגיה של 

תקופת המלכים בהרי יהודה. שמות של סדרות 

היין כמו תל עדולם, חורבת לבנין ועוד מרמזות 

על הקשר המיסטי של יצירת היין למקורות.. 

וטיק במושב צפרירים יקב צפרירים הוא יקב ב

בחצר  2004בשנת שהוקם  אשר בהרי יהודה

 .בצפרירים לורי ושייקה במושב המשק של

בקבוקים של יין אדום  7000 - מייצרים כ ביקב

  לשנה, בעיקר ממסכים. 

, חניון לטרוןלאדם. נק' מפגש וסיום: �  240עלות :  23.12.17, 2.12.17, שבת 10.11.17, ישיש

  052-5524178, רוני אוחיון: והזמנות. לפרטים 08:00 – 16:00

  

  



 

  

  מילסיקב  –ורמת דלתון  חלקת אלוהים הקטנה בכרם בן זמרה
יקב מילס הינו יקב בוטיק משפחתי, קטן, איכותי 

הוא נמצא באחד מתת אזורי היין  ומיוחד במינו.

המובחרים בגליל ובארץ בכלל. בכרם בן זמרה 

מאופיין באדמות איכותיות האזור שברמת דלתון, 

ותנאי מזג אויר אופטימליים של גיר ובזלת רדודה 

יקב שהוקם ה מטר מעל פני הים. 870בגובה של 

במרתף הבית המשפחתי של איל  2001בשנת 

הנו הגשמת ועמליה מילס, במושב כרם בן זמרה, 

איל הוא בן המושב, דור שלישי  חלום עבור בעליו.

מהזנים קברנה סובניון  1984ונים שלהם נטעה משפחתו כבר בשנת לחקלאים. את הכרמים הראש

גוורצטרמינר  , מרלו- במהלך השנים הורחבו השטחים של הכרמים ונטעו זנים נוספים .וסובניון בלאן

אנו . בכרמיםהיין מיוצר בדרך המסורתית, שכן לשיטתנו תהליך ייצור היין מתחיל "  ושיראז.

ביותר מהחלקות שנבחרו בקפידה ומוכרות לנו כבר שנים רבות. משתמשים בענבים האיכותיים 

  ."היבול מדולל, ממעטים בהשקיית הכרם וגורמים לצמצום וריכוז האשכולות

 – 15:30לאדם. נק' מפגש וסיום: צומת יסעור, �  225עלות :  .01.12.17, ישיש, 11.11.17שבת 

  052-5524178 רוני אוחיון   :. לפרטים והזמנות08:00

  

  יקב כישור –טיול יין גלילי בנוף הים התיכון  –"לה פסטורל"  
אני שמח להציע לכם הזמנה לחוויה משולבת לאוהבי יין, טבע ובילוי 

הפעם . המערבישל הגליל כחולים איכותי במרחבי החופש הירוקים 

נטייל בנוף פסטורלי לים התיכון, בשבילים חבויים ולא מוכרים של נחל 

ים מנופי טוסקנה או פרובנס.. נתוודע ליקב כישור יצהר, שכמו לקוח

שממוקם בכפר ייחודי מסוגו המשלב אנשים בעלי צרכים מוגבלים 

 500דונם בגובה  80-בעשייה היומיומית, יקב בוטיק עם כרמים של כ

מטר מעל פני הים, כאשר האקלים הייחודי והקרקע הסלעית באזור 

יטית של הפרי ומעניקים מהווים סביבה אידיאלית להבשלה ארוכה וא

ליין את צבעו, ריחו וטעמו המיוחד. נוסיף ליינות מטעמים משובחים 

  מהמאפייה והמחלבה המקומית.

. לפרטים 08:00 – 16:00ור, גלאדם. נק' מפגש וסיום: צומת י �  225עלות :  17.11.17, ישיש

  052-5524178, רוני אוחיון :והזמנות

  

  סיפורו המופלא של יקב ברעם –מחסן קירור פטריות כמהין חברי קיבוץ ויין 
 יקב ברעם הוא חלום של שלושה חברי קיבוץ

יש מחסן “מתעוררים בוקר אחד ואומרים לעצמם: ש

כך התחיל הסיפור של רמי, ”. קירור, אז אולי נעשה יין

הלכו השלושה  2004. בשנת יקב ברעםרפי ואסנת מ

חי והחלו לעשות -ללמוד יחדיו במכללת תל

בתהליך עשיית היין שלהם העדיפו שלושת  .יין

החברים ללכת על ליווי מקצועי, ולא על ייעוץ פורמלי. 

 –מיקב עביה  יוסי יודפת –המלווה המקצועי שנבחר 

מלמד את השלושה לשאול את השאלות הנכונות 

ולחפש את התשובות. הוא לא ממליץ איך לעשות את היין, אלא שומע איזה יינות הם רוצים לייצר 

לאדם. נק' מפגש   � 225עלות :  18.11.17שבת, . ונותן רעיונות איך אפשר להגיע לאותן תוצאות

  052-5524178רוני אוחיון  לפרטים והזמנות: 08:30-16:00ור, סעי קיבוץוסיום: 



 

  

  פורו המרגש של  יקב נבויכרמים נשמה אהבה וחלומות בהרי ירושלים: ס
בלב הרי יהודה שוכן יקב נבו המשלב אמנות יצירת יין 

 .”באהבה, נשמה ושמחת חיים“

 2002שהוקם בשנת  יקב בוטיק משפחתי כשר, –יקב נבו 

וממוקם במושב מטע שבהרי ירושלים, אזור כפרי אשר 

גידלו בו גפן יין עוד מימי אבותינו. טרם מזיגת היין לכוס, 

מקורו בענבים איכותיים הגדלים  ;הוא עובר מסע מרתק

בכרם נבו במושב מטע, אזור אידיאלי לגידול גפן יין, 

ש חמימה ולילות קרירים, קרקע עשירה המשלב שמ

בקבוקים בשנה ומתמחה בייצור יינות  7,000 - היקב מייצר כ .במינרלים וכמות משקעים מתאימה

מתן דגש על דילול הפרי, אוורור הכרם . קברנה סובניון, מרלו, פטיט ורדו - אדומים יבשים מזנים שונים

הה שמתבטאת בצבעים עזים וטעמים בשלים. ושילוב טכנולוגיות מתקדמות, תורם לאיכות פרי גבו

חודשים ומיוצרים בסדרות מוגבלות, מה  20היינות האדומים מתיישנים בחביות עץ אלון צרפתי כ 

לאדם. נק' �  240עלות :  09.12.17   ,שבתיום  .שמאפשר ליינן להעניק מגע אישי בתהליך העשייה

  052-5524178  והזמנות :. לפרטים 08:00 – 15:30, חניון לטרוןמפגש וסיום: 

    

   יקב אסף" ברמת הגולן-ערוץ החיים הטובים: טיול ל"כפר היין
נצא לטיול יין מעמיק במרכזו של הגולן ונחשוף כיצד חלום של 

אדם אחד עם תשוקה עזה ליין ואהבת האדם הופך למציאות, 

שסוחפת אחריה משפחה שלמה המקדישה את זמנה ומרצה 

לתרבות היין והאירוח בכפר היין הראשון מסוגו בארץ. מהו כפר 

ידי ביטוי יין בעצם? כיצד תפיסת הייננות של עולם חדש באה ל

בתוצר של היקב? נפסע בכרמים של בזלת ואדמה געשית, 

נכיר ונטעם זנים של קליפורניה ודרום אפריקה. כמובן נאכל 

ונשמע סיפורי יין משובחים, נלמד כיצד מיושמת עבודה עברית 

בתקופות הבציר ועל שם מי קרוי המשקה ריקו שייק.. היקב 

קיע חלק מזמנו ומרצו להעשרת הידע בתחום היין ממשיך להששאסף הנקרא על שם האב המייסד 

  .ולהתפתחות אישית ומקצועית מתוך שאיפה להתקדם, לשפר ולהגיע לטוב ביותר

 08:00 – 15:30, המוביללאדם. נק' מפגש וסיום: צומת �  240עלות :  09.12.17   ,שבתיום 

  052-5524178, רוני אוחיון  לפרטים והזמנות :

    

  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  

, ליווי והדרכה במהלך הטיול, טעימת יינות במהלך מנקודת המפגש  הסיורים כוללים הסעה מרוכזת

קלה בסיום. מותנה גלילית ארוחה מפגש עם אנשי יין וכרם, יין, עם הכיבוד ארוחת בוקר והטיול, 

  משתתפים. 12ברישום מוקדם של 

   

בות היין ועולם היין, משתפת את הטיולים מועברים בצורה קלילה וזורמת עם למידה מהנה של תר 

    סיפורי המטיילים ומעודדת אותם להתחבר ולהכיר אחד את השני. 

  

ק"מ ברובו קל עד בינוני. במהלך הטיול כולו ישנם הפסקות  2-5בכל טיול ישנו קטע הליכה של 

 לנקודת המפגש. בהסעה מרוכזת לשתיית יין, לכן נדרשת חיבה ליין וכמובן באים וחוזרים

  

  הערות כלליות:

  

             יתקיימו מגוון טיולי יין ליקבים שונים באזורי הגליל 2017יולי הסתיו טת י תכנבמסגרת  

(ייתכנו שינויים במסלולי  רמת הגולן, הרי יהודה, השפלה ועמק האלה התחתון, גליל עליון,

 ) בשל אילוצים שונים הטיול על פי שיקול דעת של המדריך

  . ביום לנרשם�  100 –ימים  4- לנרשם. פחות מ�  25 - ימים לפני הטיול   4דמי ביטול: עד  

 מחיר מלא –הטיול 

 הטיולים אינם כוללים ביטוח תאונות אישי או אחריות להשפעות היין על המשתתף/ת. 

 לא כולל תשלום בכניסה לשמורות טבע, במידה ומסלול הטיול עובר בהן 

 ☺י, חיבה ליין, חברותיות בסיסית וליהנות מהחיים נדרש כושר הליכה בסיס 

 ליטר לאדם. 1.5יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים  

במידה ומתבטל טיול בשל מזג אוויר או בעיית זמינות של יקבים, ייקבע מועד חדש בהקדם  

 האפשרי בסמוך למועד הביטול.

 ויקבלו קרדיט של המצלם.תמונות נבחרות מהטיול יועלו באתר האינטרנט  

   משתתפים). 18משתתפים, (מקסימום  12מותנה ברישום של מינימום  

  

  

  להתראות בשבילי היין


