תיירות מטה יהודה

 22-23בנובמבר 2013
י”ט  -כ’ בכסלו תשע”ד

שישי-שבת 10.00-17.00

"אומנים מארחים"
על דרך היין במטה יהודה

חגיגת תרבות ,אומנות ,יין ,בירה ואוכל בישובים
שריגים לי-און ,גבעת ישעיהו וצפרירים

בואו לעודד יצירה מקומית
דה

דרך
היי

ן במטה
יהו

אומני האלה

מוקד מידע:

1-800-800-242 , *8108

מחלקת תיירות וחקלאות מטה יהודה

www.tour-yehuda.org.il

ליאון שריגים
מבשלת שריגים
1
מרכז מסחרי
מבשלת שריגים
אוהד אילון ועופר רונן
מבשלת בירת בוטיק ישראלית
עטורת פרסים .בישול מקומי של
בירות קלאסיות ובירות מיוחדות.
מרכז מבקרים ,סיורים במבשלה,
הסברים וטעימות.
052-5938287 ,052-6227679
www.srigim-beer.co.il

אלעזר הר-אבן”-העוגות של אבא”
עוגות ועוגיות ,מאפים ,עוגות מבצק
סוכר וקינוחים ,והכל בהטעמה
אישית .סדנאות אפייה לילדים,
הפעלות לימי הולדת ועוד...
050-6235436
גידי שלו OACA Peppers -

ייצור רטבים חריפים
וסלסות מקסיקניות.
054-7336101

נעמי רמות  -מעגל כפתורים
ButtonCircle

יוצרת כפתורי עץ מיוחדים ,צבעוניים.
054-4852281

www.buttoncircle.etsy.com

הגר ארנון אלבז  -תכשיטים רכים
כי נעים לך להיות מיוחדת.
054-5656307

www.gilgulim.etsy.com

ברנדה אברהם
תכשיטים בחריזת מחט.
052-5661474
נטה  NATAבגדי נשים
לנשים אמיתיות.
050-28406341

www.natafashion.etsy.com

יקב שריגים גפנים 36
4
יקב בוטיק המייצר יינות איכותיים
מזנים אדומים.
יינן אוריאל הררי 050-5255664
050-6234110 02-9991512

www.oaca.com

www.srigimwinery.co.il

אורן שמואלי MEAT & BEAT -
כריכי בשר משובחים050-5753548 .

בית דוכן גפנים 162
5
זהרה דוכן  -סריגים בשריגים -
עבודות יד בסריגה.
דברי אמנות סרוגים  -בובות ,בגדים,
אביזרי אופנה ,צעיפים ועוד.
054-3135067 ,02-9991911

בית משפחת גלעד בציר 30
2
טלי גלעד
רוקחת מוצרי קוסמטיקה טבעית
על טהרת השמנים הארומטיים.
02-9991699 ,052-8344432
שגית לוי
צורפת תכשיטים לנשמה.
חורטת על התכשיטים ברכות
והקדשות.
052-3682688
www.sagitl.co.il

בית נבון כהן גפנים 18
3
אורית נבון כהן
סטודיו לתכשיטים ולימודי צורפות.
הדגמה “איך עושים חרוז זכוכית”
שישי ,12:00-שבת 14:00 -
050-8683508

   www.navonorit.etsy.com

facebook.com/srygym

מאכלי ננה
6
דליקטס מהמטבח הכורדי
של סבתא רחל ,מתאפיין בבישול
ארוך ואיטי ,אורז עם קארדי ,קובה
במרק צח ועוד מעדנים ממעשי ידיה.
שישי בלבד .כשר
052-2407232
7
משפחת אהרון כרמים 50
אוכל כורדי משובח של בנות
משפחת אהרון .קובה ,ממולאים,
עוף ברכז רימונים ועוד הפתעות.
02-9999141 ,052-2407232
שבת בלבד

בית קדמי כרמים 19
8
אמנות בנעליים עינת ושטפן קדמי
נעלי עור עבודת יד ,מבחר דגמי סתיו
וחורף .אפשרות להתאמה אישית,
יעוץ ואימון לכף הרגל.
סדנת יציבות חווייתית 02-9990357
www.cartisbikur.co.il/einat

שירה טילס מרקוס-סטודיו “שיהר”
אופנה פראית אצילית ,בגדי יום,
ערב וכלות .גם למידות גדולות.
052-3625116
www.studioshihar.co.il

אלה קלינגמן
”ALLA” Alla Leather Art

תיקים וחגורות מעור איכותי המיוצרים
על ידי אלה קלינגמן ומיועדים לכם.
052-6365236

www.allaleatherart.com

לימור שרמן  -תמיל’ה סורגת
מכירת חיסול של עבודות יד בסריגה,
לכל הגילאים -צעיפים ,כובעים,
כפפות ,קשתות וסיכות לשיער,
שכמיות ,חליפות לתינוקות ועוד
ובשלל צבעים.
050-6203313
דנה אליאב
עץ החיים ,מעבדה רוחנית
קטורת טבעית מכל העולם ,ערכות
טיהור ואיזון ,סדנאות חוויתיות,
טיפולים אישיים(במקום).
050-9777107

9
יקב אשתר כרמים 10
דניאלה רייס רזון ואריק רזון
יינות יקב בוטיק.
054-5393183 ,02-9924536
ALEX

אלכסנדרה בן שמול
עיצוב בגדי נשים מיוחדים
בקו רך ונקי ,בדים מלטפים ונוחים.
054-4522606

www.alexsahara.com

“כתמי צבע”  -מירית אברמסון
ציורים על בד בטכניקות שונות.
שבת בלבד
054-5910204

גבעת ישעיהו

5

המחסן של שטיין
1
עשרות אלפי ספרים יד שנייה בשפות
שונות ובנושאים מגוונים.
02-5336779

 1,500מ’

6

2
דרך עפר
כביש

facebook.com/hamachsan

יותם & אליה בהופעה חיה
יחממו לכם את הלב
בשירים מקוריים ומוכרים.
אליה בר-נוי > שירה
יותם אבט > קלידים
שישי  ,12:00שבת 13:00
כניסה  25ש”ח

3

מש

4
1

מפת גבעת ישעיהו
לצפרירים

טלי עינב-ספיר ‘הפיה הטובה’
פיות ,שדוניות ,מכשפות מצמר טבעי
בעבודת ליבוד מחט.
052-5568161

בית כץ
2
משה כץ
פסל ,אמן המפסל בפלדה בטכניקות
שונות ,בעיקר בנפחות .יצירותיו
מושפעות מעולם החי והצומח.
הדגמת עבודת הפיסול בנפחות
ב 11:00 -וב.13:00 -
02-9912660

סוכה בכפר
3
מסעדת גן
אוכל כפרי ,בראנצ'ים וצהריים,
חלבי ובשרי.
מומלץ להזמין מקום
052-6142384

ניסה
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משק יין הנס שטרנבך
5
ביקב  -סיורים ,טעימות ,וקנייה
מיינותיו המשובחים.
במסעדה  -ארוחות בוקר צהריים
וערב ,בסגנון ים תיכוני כפרי,
מלוות ביינות היקב ומוגשות בסוכות
הגפנים ,הנשקפות אל הנוף המרשים,
של יובלי עמק האלה.
 - 10:00הלקוח האחרון.
מומלץ להזמין מקום.
052-3859926 ,02-9990162

www.katzstudio.co.il

mimi's

מיכל בית און " -מיכלי"
סטודיו לקרמיקה ,ציור ,פיסול וקדרות,
שיעורים וסדנאות בתיאום .הסטודיו
פועל במהלך רוב שעות האירוע.
054-4523824

קונדיטוריה
4
קונדיטורית מימיס’ מציעה עוגות
ומתוקים להתפנק בסוף השבוע.
054-7833750 ,02-9998278
www.mimis.co.il

שישי בלבד
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מש

מפת ליאון שריגים

תש

תמרי חנוני
6
תכשיתמי
תכשיטי תחרה מכסף ,גולדפילד
וציפוי זהב.
שזור  -תכשיט ייחודי לאיסוף שיער
ארוך בסגנון אינדיאני
קפה בנוף  -בית קפה חלבי
מומלץ להזמין מקום.
052-8348173,02-9918566
סבטלנה קונדרינסקי
ציורי נוף בצבעים אקרילים.
052-6615255

קלע דוד
7
עמוס מייצר ביקב יינות לבנים ,יבש
וחצי יבש ויינות אדומים משובחים.
גבינות בשלות וארומטיות מחלב
עיזים וכבשים מובחר.
052-7250905 ,02-9994848
שבת בלבד

צפרירים
קקאדו
1
גלריה ייחודית לעיצוב וציור שטיחי עץ
ומוצרים שימושיים אחד לאחד .
בגלריה נערכות סדנאות למשפחות
ויחידים .
רעות שחר  -מעצבת קקאדו מציגה
בגלריה את קולקציית RE-ART
עיצוב בגדים אמנותיים ותכשיטים
מקוריים.
אהרון  -מורה דרך מוסמך המתמחה
באזור יוציא אתכם לטיול מרתק
באחת משמורות הטבע בסביבה .
www.kakadu.co.il

רעות 052-8625271
אהרון 052-3477-476
נקודת מוצא-
השכרת אופניים וטיולים
השכרת אופניים לרכיבה עצמאית או
טיולים מודרכים ,בין יקבים וכרמים
ובכלל.
052-3866544

הגלריה של סבא

3
ניסים לוי
פסל ,אמן מחזור הברזל מציג יצירות
רבות בחצר ובגלריה הביתית.
‘כורדיסטאן בקטן’ -
כפר מיניאטורי וחדר מורשת העדה.
02-9911212

עלית הימן
תכשיטים אמנותיים מזהב וכסף
הנמכרים במוזיאונים בירושלים
ובעולם ובגלריות לאמנות.
בשבת בלבד
050-6556530

www.alitjewelry.com
Caja chocolaterie

שוקולד בוטיק בשפע מסחרר וממכר.
שישי בלבד -כשר
במתחם “הגלריה של סבא”.
052-3404536

יקב צפרירים
4
לורי ושייקה לנדר
יקב צפרירים— יין שעובר במשפחה
יינות אדומים יבשים משובחים מכרמי
האזור .ביקב טעימת יינות מודרכת.
052-4284329 ,052-4493042

“הבלגי של גליה”
שוקולד בעבודת יד .פראלינים,
טראפלס ,פטיפורים וטבלאות.
שבת בלבד -במתחם “המספרה”.
052-3404536

www.nekudat-motsa.co.il

www.zafririmwinery.com

הקדירה של סבתא

5
רינה לוי
אוכל ערבי משובח אל מול
נופי העמק.
בהזמנה מראש.
    050-2583849 ,02-9921875
www.hakdera.co.il
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כחל עיצובים

 2חצר “ אביר  -האלה”
בת  7וארם דקל -
בת  7עיצובים
תכשיטי כסף מקוריים
בשילוב אבני חן וזכוכית
“אביר  -האלה” -בירה עם נשמה
בירה! ...בירה! ...בירה!
מבשלת בירה כפרית ,גבינות עיזים,
ליקרים
נשנושי בירה וארוחה כפרית
050-5557847 ,054-7000512

Alit Art in Jewelry

4
כניסה
לישוב
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2
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מפת צפרירים

www.tour-yehuda.org.il

