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הומו
הכתום

בלבכפריתשלווהשלאזורהיאגזרהאזוריתהמועצה

וגםומורשת,אוכלואמנות,תרבותויקבים,כרמים01הארץ,

השבובסוףכתבתנושללד^תהלפרוותטובה,הכיהגלידה

מהכלולטעוםלפגושלסייר,תוכלושב/פסטיבלשםיי^רך

קוץמרים קוץמרים

*~*\
במועצהמלכתעמדלאהזמן

מכלזרםפשוטהואגזר,האזורית/^/

נד־היושפעםהארץ,חבלצדדיו./^^\

רשות

$TS1$נדרשות$TS1$

$DN2$נדרשות$DN2$מפותלותגישהדרכיהרבה

בדיוקמשתרעשם(,עדיין)והןאליולהגיעכדי

בכבישיםמוקףהואכעתאבלהמקום,באותו

תגי־תיסעושלאאיך443ו־,6כמומהירים

עו

$TS1$תגיעו$TS1$

$DN2$תגיעו$DN2$,מענייןיהיהזההקרובהשבועובסוףלגזר

והאט־הענייןממוקדיגדולחלקכיאםבמיוחד,

רקציות

$TS1$והאטרקציות$TS1$

$DN2$והאטרקציות$DN2$השנה.ימותבכלגםשםלכםמחכים

עלהמהירבכבישבנסיעהחולפיםרובנו

כדכלקרובשהואשלמרותזה,ארץחבלפני

וללטרון,לרחובותלנתב״ג,הארץ,למרכז

שלווהעליונחההעניינים,במרכזובהחלט

כרמיםארץזוהיפה.מהסוגומנותקת,כפרית

יערותומורשת,אוכלואמנות,תרבותויקבים,

תדורגהיסוםשללאגלידה,ואפילווהיסטוריה

המתק־עכשיואה,בארץ.והטעימהכמרתקת

רנתם,

$TS1$,המתקרנתם$TS1$

$DN2$,המתקרנתם$DN2$?נכון

ומורשת

המועצהשלהשנתיהפסטיבלבכדילא

בכרמיםמשופעהאזורבכרם״.״חוויהנקרא

ועדברקןכמוומפורסמיםמגדוליםוביקבים,

ובראון.בזקבראבדו,כמוייחודייםבוטיקיקבי

)חמישי9.5עד9.3מ־הפסטיבלייערדהשנה

אמנים,בבתיביקוריםיהיוובמהלכושבת(עד

טעימותסדנאות,
יין,

חינםוהסעותסיורים

והפנינגועניין,מורשתלאתריבשאטלים

הרצל.ביערמשפחות

ביוםיתקייםהפסטיבלשלהפתיחהאירוע

יקבישלהמבקריםבמרכזבערב,9.3חמישי,

עודאיןומרהיבמעוצבחדש,מקוםברקן;

חינםהכניסהבארץ.כאלהיפיםיקביםהרבה

דוכנימחול,מוזיקה,מופעייהיוובאירוע

וטעימותאוכל
האזור.מיקבימבחרשליין

גבריאלוב.מיקייופיעלסיום

וסיוריםמורשתסיורייתקיימושישיביום

בת־בתים40כ־אמנים.שלפתוחיםבתיםבין

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$,קרמיקאים,נגרים,פסלים,שלהמועצה

פתו־יהיוויודאיקהתכשיטיםמעצביציירים,

חים

$TS1$פתוחים$TS1$

$DN2$פתוחים$DN2$שלהםהסטודיוובחדריהמבקרים,לקהל

הסב־כוללעבודותיהם,אתהאמניםיציגו

רים

$TS1$הסברים$TS1$

$DN2$הסברים$DN2$.לסיוריםמראשלהירשםאפשרומכירה

לסייראובשאטל,ולנסוע6569296050

שאפ־פתוחים״,״בתיםמפתבעזרתעצמאית

שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$חשמונאי.ביתמולהמידעבתחנתלאסוף

אל־ובביתשפוןבחוותביקורהסיורים:בין

נבי

$TS1$אלנבי$TS1$

$DN2$אלנבי$DN2$מצומת00:9ב־)היציאהנצר־םירניבקיבוץ

הפסליםבגןביקוראו:יוחננוף(,חניוןביל״ו,

במ־ביקורבמשמר־דוד,פריימןגדיהאמןשל

צפה

$TS1$במצפה$TS1$

$DN2$במצפה$DN2$ביערהרצלובביתחולדהקיבוץלידטל

רחבתחשמונאי,מבית00:9ב־)יציאהחולדה

לקר־ובסטודיוליןבמשקביקוראו:המועצה(,

מיקה

$TS1$לקרמיקה$TS1$

$DN2$לקרמיקה$DN2$וביתביל״ו,בכפרשניהםטיבי,קרןשל

מצומת00:9ב־)יציאהנעןבקיבוץהחמרה

יוחננוף(.חניוןביל״ו,

הפסטיבל,שלוהאחרוןהשלישיביום

מו־ברחבתלמשפחותהפנינגיתקייםבשבת,

זיאון

$TS1$מוזיאון$TS1$

$DN2$מוזיאון$DN2$הרצלביתמוזיאוןחולדה.ביערהרצלבית

אחתבערד.שנים110ביןלשימור,ביתהוא

היאזהלביתהקשורותהמרתקותהעובדות

שעודביער,לאגםמימיו,בוביקרלאשהרצל

כאשרשיש.זהוהקשר?מהאזקיים.היהלא

הקי־אתלפגושכדיישראלבארץביקרהרצל

סר

$TS1$הקיסר$TS1$

$DN2$הקיסר$DN2$,הארץכמהעדלראותנחרדהואוילהלם

הנטיעותחזוןאתועצים.יערותוחסרתחשופה

לקק״ל(.הפכה)שלימיםהקרןלייסדהחלהשלו

עציעםשנטעה,מהיערותאחדהואחולדהיער

וקזוארינות.ברושיםאורנים,ויפים:רביםסרק

הואוהיערותהחקלאיתהחווהמנהלשלביתו

ועוצבשומרשופץ,הביתהרצל.מוזיאוןהיום

משוחזרים,ריהוטפריטיוכוללהתקופה,ברוח

ויפהקצרסרטמוקרןשבוהקרנהוחדרמסמכים

והאזור.היערתולדותעל

ירידובוההפנינגייערדהזההביתבחצר

אוכלומוצריאמנותדוכניאיכרים,ושוקאמנים

רצפהמשחקיוקיימות,יצירהסדנאותוטעימות,

כל־עםפעילות(,00:31לילדיםהצגהענקיים,

בים

$TS1$כלבים$TS1$

$DN2$כלבים$DN2$והכניסההפעילותאזוריים.יינותומכירת

6569296050והרשמה:מלאיםפרטיםחינם.

בכרם״חוויההפייםבוק:ובדף957645008

השני״.גזרמועצתפסטיבל

באזורעושיםמה

הנהתספיק,לאהמאורגנתהפעילותכלאם

לבד.לעשותיכוליםשאתםפעילויותמבחר

ביל״ובכפרטיביקרןשלהקרמיקהסטודיו

גם)אפשרשלההעבודותמבחרכלאתמציג

מפייסם(.כמובחנויותאואצלהאותן,לרכוש

בי־כלישימושית:בקרמיקהמתמחהטיבי

שול,

$TS1$,בישול$TS1$

$DN2$,בישול$DN2$,סדנאותגםועורכתואוכל,הגשהאפייה

הפסטיבלבימי7739464053מראש:בתיאום

%02שלבהנחההפריטיםיימכרו

גןעלתדלגואלביל״ו,בכפראתםואם

בתוכומחזיקאבלקטנטןממשאתרהבאר.

היאהראשונים,בארהבאר,גדולה.היסטוריה

אתוהשקתהשנקדחההראשונהוהיא1931מ־

עלותיצפתושמרומגגההאזור.פרדסיכל

שעםעץגםבחצרלרמלה.מעזהשעברהציר

שלמרותשעם,בגזעלגעתהזדמנותוזוענקי,

מראשבתיאוםענק.עץמעליונושאקלילותו

941הסברים.גםותקבלותמיר,עם 174008

חול־שביערהרצלבביתלבקראפשר

דה

$TS1$חולדה$TS1$

$DN2$חולדה$DN2$כביתו1906ב־הוקםהביתלמעלה(.)ראו

הואחולדהיערהחקלאית.התחנהמנהלשל

והיפים,הראשוניםקק״למיערותאחדכאמור

ליבכם:לתשומת)חינם(.ביקורשווהוהבית

ישבישראל.המורשתאתרי50מ־אחדזהו

7766261050בטלפון:מראשלתאם

נסי־עלתוותרואלהרצל,בביתאתםואם

עה

$TS1$נסיעה$TS1$

$DN2$נסיעה$DN2$,אלהוושינגטוניות,שדרתדרךקצרה

יפהאתרצמח.טלהחיילשללזכרוטל,מצפה

הריתל־אביב,עדנוףנשקףשממנוומטופח,

שלהכרמיםעלוכמובןבתיה,ומזכרתיהודה

הסמוכים.ברקןיקבי

בכניסהלכםמחכהיפהפהמצפהעוד

המסחרי(.המרכזמול)ממשכרמי־יוםףליישוב

תלעם)יחדבאזורהגבוהותהנקודותאחתזו

עלהקרויזה,ממצפההנשקףוהנוףהקדום(גזר

במבצעשנפלשטיינברגאיתיהחיילשלשמו

מאוד.ויפהאיילוןעמקאתמקיףיצוקה,עופרת

בשמ־פניכםאתיקבלמשמר־דודבקיבוץ

חה

$TS1$בשמחה$TS1$

$DN2$בשמחה$DN2$גןצמודשלושלםטודיופריימן,גדיהפסל

שונים,אבןבסוגיהעובדפריימן,יפה.פסלים

בפניכםיציגובמתכות,ואוניקם,שישכולל

העבו־תהלידעלהסבריםכוללעבודותיו,את

דה.

$TS1$.העבודה$TS1$

$DN2$.העבודה$DN2$7231924050בתיאום:רק

ודבש"ידהייו,אוכ^,

יינות,כרמים,עתירארץחבלהואגזראזור

טובואוכלמדהימהגלידהבצורתחלבדבש,

לאד־מאודקרובלהרגיששרוצהמיבכלל.

מה

$TS1$לאדמה$TS1$

$DN2$לאדמה$DN2$ירקותחוותהטנא״,ב״מלואלבלותמוזמן

המקוםבשבת(.)סגורמבקריםומרכזאורגניים

זיתיםבמטעסיוריםומציעבכרמי־יוםףפועל

קטיףהאורגנית,במכוורתבבוסתן,אורגני,

המתבססותארוחותלהזמיןאפשרועוד.עונתי

ומ־פרטיםהרשמה,העונה.ויבוליגידוליעל

חירים:

$TS1$:ומחירים$TS1$

$DN2$:ומחירים$DN2$979703908

המ־אורלי״״קפהאתתמצאונעןבקיבוץ

קסים,

$TS1$,המקסים$TS1$

$DN2$,המקסים$DN2$שעשיתםהטיוליםאתמידלכםשיזכיר

אוסףצבעוניים,וילונותבהודו.בעיקרבעולם,

ותכשיטים,אמנותחפצירהיטים,שלאקלקטי

במע־יפהפייםפריטיםובהשנייהידוחנות

בר

$TS1$במעבר$TS1$

$DN2$במעבר$DN2$לא־באתםאםאבלהקפה.מביתחופשי

כול

$TS1$לאכול$TS1$

$DN2$לאכול$DN2$.וקישים,טוסטיםוסלטים,שקשוקותיש

בערביועוד.הקפהסוגיכלמאפים,עוגות,

ימילמעט00:61ב־נסגרלרובפיצות.רביעי:

)עםושבת00:41)עדשישי(,00:22)עדרביעי

(.00:51עדג׳חנון,

אתתמצאוכרמי־יוםףשלהמסחריבמרכז

תואראתיקטוףספקשללא״זרזיר״חומוס

גם:ואפשרבישראל,הטובהאשכנזיהחומוס

הפתעהבישראל.הטובהקיבוצניקיהחומוס

ואש־זוהרמנהליםהזאתהחומוםייהאתממש.

תו

$TS1$ואשתו$TS1$

$DN2$ואשתו$DN2$,עדבדרום.רעיםקיבוץיוצאישניהםזיו

אס־ב״לואו־טק״,זוהרעסקשניםשבעלפני

פקת

$TS1$אספקת$TS1$

$DN2$אספקת$DN2$בענףהמשבראבלהיי־טק,לחברותציוד

מחשבותהרבהועם40בגילבביתאותוהושיב

גדול.כשיהיהלעשותרוצההואבאמתמהעל

במ־פתחבחומוס,ניסוייםלעשותהתחילהוא

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$זרזירחומוסאתכרמי־יוםףשלהמסחרי

רציני40גילמשברלישישחשבו)״כולם

כברוישעצמו,בעדדיברהחומוסבמיוחד״(,

כדירקבשבתותשמגיעיםמכוריםשלז׳אנר

שלהבריכהמזנוןאתשכרבאחרונהלנגב.

של״המרפסתשני,סניףשםופתחכרמי־יוםף

טוסטבייגלפיצה,בפסטה,)מתוגברזרזיר״

אתלנשנשאפשרהעונהובמהלךובשרים(,
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ש׳לכרמי־יוסףהמסחרייןנ
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ברבדו.יקב

rrapכרהי־יוסף IHPcrnr

'*Drm7חן,יובלכץ,יריב

גוטמן,איילטישלר,צביקה

שמולוירטיבי,קרן

לבריכה)הכניסההבריכהלידהמופלאהחומוס

למסעדהבתשלום,כרוכההחוץמןלמבקרים

ומאותגריחובבילהיכנס(.בעיהאיןבלבד

עודלעצמםלרשוםמוזמניםבישראלהחומוס

בישראל.חובהאתר

הואבאזורהמענייניםהבוטיקמיקביאחד

היינן2005ב־שייסדמשפחתייקבבארבדו,

לחקלאותמהפקולטהבראבדועמיבןפרופ׳

מומחהשוםאיוב,עודדעםיחדויצמןבמכון

זהאיךיודעתלאהיין.ארומתשללביוכימיה

זהאבלהיין,שלהאינטליגנציהעלמשפיע

המ־ומרכזהקטןהיקבטעמו.אתמשפרבוודאי

בקרים

$TS1$המבקרים$TS1$

$DN2$המבקרים$DN2$מב־מקבלוהמקוםכרמיםעטוריםהיפה

קרים

$TS1$מבקרים$TS1$

$DN2$מבקרים$DN2$40ועוד.הרצאותסוגים(,לטעימות

00:41ל־00:1ביןשישיבימילמשתתף,שקל

מרלו,שרדונה,רוזה,ובהםפירותיים,היינות

כמהשלבלנדקופאז׳םוביניון,קברנהשירז,

ה״לאנדמארק״הואהיקבשלהחדשהמותגזנים.

הפסטיבל(.בימיהנחהישלבקבוק,שקל170

2207022-050מראש:ביקורלתאםמומלץ

בכפרלין״״משקהואומוכרותיקמותג

שלו,והטחינההדבשמוצרישאתא׳,ביל״ו

בחנות)גםהארץבכלתמצאוהרבה,ועוד

מש־המשקברקן(.יקבישלהמבקריםמרכז

תתף

$TS1$משתתף$TS1$

$DN2$משתתף$DN2$תמידלבקראפשראבלבפסטיבל,כמובן

לכלפעילויותשבושלהם,המבקריםבמרכז

וד־מכוויותעלהסבריםסיורים,המשפחה,

בורים,

$TS1$,ודבורים$TS1$

$DN2$,ודבורים$DN2$שקל40הרבה.ועודהפעלהמשחקי

פעילותשעותעלמידעלתיאום,למשתתף.

5697022-450ופרטים:

)טעי־הגלידהבסדנתשתבקרואחריורק

מות

$TS1$טעימות($TS1$

$DN2$טעימות($DN2$או)גזר,בקיבוץליישמןדיווידשלהכנה

העיןמןוהנחבאהצנועהאזורכמהעדתבינו
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