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עמוד 1



כדיה"בלי"אתקצתצריכיםאנחנועיתים

ליום־מהילדיםלהתרחקה"עם".אתלהעריך
יומיים

$TS1$ליוםיומיים$TS1$
$DN2$ליוםיומיים$DN2$הבוקרחיוכיכיפייםכמהלהיזכרכדי
במילואיםהוא)כיהזוגבןבלילישוןשלהם:
רברשוםבחו"ל;עבודהבנסיעתאתכיאו

חבוקים:להירדםנעיםכמהמחדשלהביןכדידרמטי(
לחזורכדירשתיתהשמלמערכתללאיומייםלחיות
בקומ־לקפההמיםהרתחתקלותאתולהעריךהביתה

קום

$TS1$בקומקום$TS1$

$DN2$בקומקום$DN2$.הכפרבכליל,יומיים־שלושהבתשהותאבלחשמלי

מג־יותרהרבההיאהמערבי,שבגלילהיפהפההאקולוגי

עגועים

$TS1$מגעגועים$TS1$

$DN2$מגעגועים$DN2$.לאינטרנט,החיבורתעתועיהירוק,הנוףלמזגן
מפיריםהציפוריםושירתהצרצריםצרצורישרקהשקט

ללאלשוחחלמרינדירההזדמנותמספקיםאלהכל
שללבבותגםכובש)הואמהטבעליהנותדעת,הסחות

לה־ובלילמהרבלילהיות.ופשוטמניסיון(עיר,עכברי
סתחרר.

$TS1$.להסתחרר$TS1$
$DN2$.להסתחרר$DN2$

משתמשיםהאזורשתושביגליל","זמןשהמושגנדמה

ב־9791הוקםהכפרבכליל.עצמועלמתעלהבחיוך,בו

אנשיםיריעלהגליל,לייהודהמצפיםתוכניתבמסגרת

הכפ־מתושביפרטיותאדמותשקנוחלום,ועםחזוןעם

רים

$TS1$הכפרים$TS1$

$DN2$הכפרים$DN2$המכו־עתיקבמבנהשמומקורהסמוכים.הערביים

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$הםמכליותראוליאותושמאפייןומהכלילחורבת

הבתים.ביןהטבעיהחורשושטחיהגדוליםהזיתיםמטעי

הואכאלה(,כ־008)ישהכפרתושבימסביריםהרעיון,

הכפרבתיואמנםלאנשים",גםאבללטבע,ספייס"לתת

אוקהילתייםשירותיםגדר,בוואיןמזהזהלמדירחוקים

מקפידיםסולארי,חשמללעצמםמייצריםתושביומרכז.

תשמעושכנראההיחידהמרכז)לכןהפסולתמחזורעל

המים,מחזורעלגםולרובהמחזור(מרכזהואכאןעליו

מס־הםלמשל,)כך,שוגיםמסוגיםבאוהליםחייםוחלקם

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$רבים(.יורטאוהלישבהיורט,ניושכונתעלבחיוך

תםי1שלהסיורים

בד־)מרתקים,סיוריםשמציעדרךמורהדהאן,יותם

קנו(

$TS1$)בדקנו$TS1$

$DN2$)בדקנו$DN2$,הגיעובכלילהמתיישביםראשוניכימספרבכפר

הצ־האחרוןבעשורואולםפשטות,אחרבחיפושלכאן

טרפו

$TS1$הצטרפו$TS1$

$DN2$הצטרפו$DN2$ונהניםלאג׳נרהמתחבריםבהכרחשלאאנשים

שב־אףמתברר,נפגעת,לאהיאהחיים.מאיכותבעיקר

חורף

$TS1$שבחורף$TS1$

$DN2$שבחורף$DN2$נקיטתומחייביותר,מאתגרהעצמאיהחשמלייצור

עלמבוססממילא)החימוםהתאורהצמצוםכמוצעדים
עלמשמעותיותהגבלותישובקיץבאח(,עציםהדלקת
של"הבדיחהכאלה(.ישבכלל)אםהמזגניםהדלקתזמני
הכיבקיץ,כלילאנשיאתמחפשיםשאםאומרתהאזור

דהאן,מספרבמזגן",בירכא,בסופראותםשתמצאוסביר
בנותיו.שלושאתכאןומגדלבכלילשנולד

הכיבחוותביקורגםכולליםמציעשהואהסיורים

ולטעוםהעיזיםלהמלטותלהצטרףאפשרשבהפדייה,
ירקותקטיףאוהאקולוגייםהבתיםבאחדביקורגבינות,
חליטותבישוללטובתברצמחיליקוטהאורגנית,בגינה

בכפרהילדיםגנישסביבהגמדיםבשבילהליכהבשטח,

לשלביוכלוהמעונייניםהסמוך.יהיעםנחלעלותצפית
הבירהבמבשלתוביקוריחיעםלמצודתרגליטיולגם

למס־בהתאםמשתניםהסיוריםמחירישבסמוך."מלכה"
פר

$TS1$למספר$TS1$
$DN2$למספר$DN2$הסיור.ולאופיהאורחים

.050-9235674•לפרטים:

ביש1םסדנאנת.2

הבי־בסטודיוהביקורמספקלטבעאחרמסוגחיבור

שום

$TS1$הבישום$TS1$

$DN2$הבישום$DN2$לע־התחילהמוריאלמוריאל.איילההבשמניתשל
סוק

$TS1$לעסוק$TS1$
$DN2$לעסוק$DN2$בכ־"גדלתיבמקרה.לאולגמריב־1002,בבשמים

ליל,
$TS1$,בכליל$TS1$

$DN2$,בכליל$DN2$זהשספגתי,מה"זהמספרת,היאבטבע",מוקפת

הש־ההיפיםשהורייהטבעיותהתרופותכוללממני,חלק

תמשו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$לעונותוהמודעותבחורףהליקוטיםכוללבהן,רק
נולדתי,שבהלקנדה,נסעתילחייה־02בשנותהשנה.
והתכנוןשם,לשורשיםגםולהתחברזהמהלראותכדי
שהריחוגיליתישנה.18בתלשהותהפךקצרהלשהות

הפ־בעונותומתפרץחזקהכלפהמאוד.ליחסרכאןשל

ריחה,

$TS1$,הפריחה$TS1$

$DN2$,הפריחה$DN2$היורה,שללריחהתגעגעתימעודן.הכלשםואילו
הגעגועמתוךהיסמין.שלההדרים,שלהבר,פרחישל

לאכתחביב.בקטורת,להתעסקהתחלתילריחותהזה
מרווהאומריחואנהכמוהריחזהלרובהצלחתי,ממש

אינ־מתוךהזמן,ועםאתרייםלשמניםעברתיאזשרופה,

טואיציה

$TS1$אינטואיציה$TS1$

$DN2$אינטואיציה$DN2$לבשמים".הגעתיעצמאית,למידהוהרבה

לומראפשראבללאפייןקשהריחושאתבסטודיו,
לחלוטין,טבעייםבשמיםרוקחתהיאביותר,נעיםשהוא
כפינמלים",ב"עבודתבעצמהמזקקתשהיאמתמציות

מוצגתהעבודהשולחןשעלבבקבוקוניםמעידה.שהיא

לרובהמכיליםעשרותכמהשלההבשמיםקולקציית

עמוד 2



תשנו?איפה

אירוחבקתותשלושמציעההשחר""אחוזת

משקי־מתוכןשתייםביותר.ונעימותמרווחות
פות

$TS1$משקיפות$TS1$
$DN2$משקיפות$DN2$מרשיםאבןביתהשלישיתיחיעם,לוואדי

מערבה,משקיפהבכלילהראשוןהביתשהיה
)לאמאובזרמטבחמהבקתותאחתבכללים.
הח־מערכותכמובן.חשמליים,קומקומיםכולל

שמל
$TS1$החשמל$TS1$

$DN2$החשמל$DN2$בעומסעומדותלאהסולאריותהביתיות

ובעי־רהבסלוןשינה,חדרישנימייצרים(,שהם

קר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$נינוחה.שלווהלהשרותשמסייעתאסתטיקה

הקטנהבבריכהלטבולאפשרהחמיםברגעים
ללילהשקל800והמחיר?שבחצר.והנחמדה
בסוףלזוגשקל1,100השבוע,באמצעלזוג

בוקר.ארוחתכולליםאינםהמחיריםהשבוע.
אומהסביבהבגודיזלהצטיידממליציםאנחנו

לידרור.חגיתאצלארוחההזמנתמראשלתאם
.054-4616867לפרטים:

בתרשיחא,בלבד,נסיעהדקות22במרחק
ימיםשישהפתוחההיאאלומה.מסעדתנמצאת

עדבערבמשבעראשון(בימי)סגורהבשבוע

והתפריטבצהריים,גםובשבתותבלילה,עשר

עלהתענגנואנחנומאכזב.לאשלההמהודק
שום,איולילצדשהוגשהכפריהמחמצתלחם
עלשקל(;18)עגבניותוממרחחציליםממרח
פחותלאשהיהטולוםוגבינתהעגבניותסלט

שהוגשהקלמריסלטעלשקל(;44)ממצוין

חרי־פלפליםסלרי,צרובה,במיהלבנה,עם

פים

$TS1$חריפים$TS1$

$DN2$חריפים$DN2$ועלשקל(48)וכיפיהרפרףוהיהוצנונית
הערבשלכהברקהשהוגדרקולרביהקרפצ׳ו

עדינה,כנאפההערבסקקינוחשקל(.42)
54)תאניםומלביבוזהמביתפיסטוקגלידת

בדרךהמתוקפינתאתעבורנוסגרשקל(
ביותר.המוצלחת

בשמיםאצלהלקנותאפשרבושם.לכלתמציותכ־02

הב־מחיריאישית.התאמהשלתהליךלעבוראומוכנים

שמים

$TS1$הבשמים$TS1$

$DN2$הבשמים$DN2$קטנטנהלכמותשקלל־140042ביןהמוכנים
להרכבתסדנאותגםמציעהמוריאלמ"ל.ארבעהשל
היאשבהןהעתיקותהטכניקותעללומדיםובהןבושם

שנ־כזאת,סדנהעלותבושם.מקבליםובסופןמשתמשת

משכת

$TS1$שנמשכת$TS1$

$DN2$שנמשכת$DN2$קצרותסדנאותלאדם;שקל550שעות:כשלוש

בקבוקוןמקבליםובסופןלילדיםגםשמתאימותיותר,

לאדם.שקל75עולותדוגמית,
.050-4378866•לפרטים:

טבעתיבישול

שלריחותהםלידרורחגיתשלביתהבחצרהריחות
מתוךטבעוני,בישולסדנאותמציעהלידרוראוכל.
יכולובריאטבעוניאוכלשגם)ומוצדקת(עזהאמונה
אתקיבלהשאיתוהמרענןהירוקבשייקטעים.להיות

תפוח,מנגולד,חסה,קייל,סוגישלושהטחנההיאפנינו

היאבהכשרתהובננה.ג׳ינג׳רמעטנענע,לימון,קליפת

מספ־היאהחיים,אבלטיפוליתרכיבהמדריכתבכלל

רת,

$TS1$,מספרת$TS1$

$DN2$,מספרת$DN2$שניםאחרילמטבח.אותההובילולבישולוהחיבה

חבריהתחנוניושלטבעובפסטיבליבאשרמיםבישולשל

לבישולמשלהגרסהעלללכתהחליטהמסעדהשתפתח
בליוויולארוחות.לסדנאותביתהאתופתחהמאהבהשבא

וש־קשיוממרחילהכיןללמודתוכלולידרורשלהמחויך

קדים,

$TS1$,ושקדים$TS1$

$DN2$,ושקדים$DN2$ירקותקציצותכבוש,לימוןוממרחזעתרפסטו

סלטהבית(,שבגינתבתנורבטחינה)שיוקרמוועדשים

אורזאובראורזמונבטות,וחילבהמשושעועיתעגבניות

וירקות,אורזדפישלרוליםאוטבעוניתפולנטהאדום,
סלטאוידיהמעשהטבעוניפרמזןתחליףעםירוקסלט

כידוע,אי־אפשרקינוחשבליוכיווןטריים.זעתרעלי
קקאווחמאתנאקקאוממיסיםעצמכםאתשתמצאוסביר

קקאוופיסותשקדיםחמאתלתערובתמוסיפיםהגז,על

הת־אתיוצקיםואזמייפלומעטמלחקמצוץקפואות,

ערובת

$TS1$התערובת$TS1$

$DN2$התערובת$DN2$לתבניותיחסית()והבריאה,המפתההשוקולדית

שעותכארבענמשכותבסופהוהארוחההסדנהפרלינים.

עבורישלםזוגאנשים.לחמישהשקל1,400ועולות
וכו־וחצישעתייםבת)כשהסדנהשקל580כזאתסדנה

ללת
$TS1$וכוללת$TS1$

$DN2$וכוללת$DN2$ארבעבת)לסדנהשקל750אומנות(שלוש־ארבע

מנות(.ושששעות

.052-6464884לפרטים:

משותףסטודיו-4

)לאעשיתםשלאשסבירמהסוגנוספתפעילות

בתיההאמניתמציעהרבותשניםכזוג(לאובטחלבד,

אלוןזוגהובןבתיהבכליל.ג׳רהבסטודיומרגליתגיל
חייםבירושלים,בצלאללאמנותהאקדמיהבוגריגיל,

פתחוהאחרונותובשניםשנים,27כברבכלילויוצרים

הואבזכוכית,יוצרת)היאשלהםהמשותףהסטודיואת

עלבהצרם,בישיבהולקורסים.לסדנאותבקרמיקה(
התכ־הקערות,הכדים,ביןטריים,עץותותיקרתה

שיטים

$TS1$התכשיטים$TS1$

$DN2$התכשיטים$DN2$,מעצמו.מתעוררמשהוליצורהחשקוהפסלים

מת־שמאליותידייםזוגעללהתנצלהצורךופתאום

פוגג

$TS1$מתפוגג$TS1$

$DN2$מתפוגג$DN2$חופשיבסגנוןמצייריםכבראתםכךאחרורגע

וחרוזיםנחושתפיסותלומדביקיםזכוכית,ריבועעל

ויודעיםמצטלמיםלזה,זהמחייכיםזעירים,צבעוניים

לעירהביתה,אליכםתגיעידיכםמעשהשכשהמאפרה
שמ־הגדולהזכוכיתבתנוראותהתאפהשבתיה)אחרי

זכיר

$TS1$שמזכיר$TS1$

$DN2$שמזכיר$DN2$,)מחיריצחקו.מסביבאםגםבהתתגאוסרקופג

מצי־ואלוןבתיהשקל;75לאדםהחווייתיתהסדנה

עים

$TS1$מציעים$TS1$

$DN2$מציעים$DN2$לאדם.שקל25בעלותכשעהבניאמןמפגשיגם
.050-4698631•לפרטים:

ומרקחתסאז׳.5

כמוובכלילכידוע.נופש,לאהואעיסויבלינופש

ללמודוגםמעיסויליהנותגםומומלץאפשרבכליל

מרכזבעלתקופרשטיין,תמרהזה.אתעושיםאיךקצת

טבעיתלרוקחותסדנאותמציעהתמרהינדי,הטיפולים

המסו־ההודית)הרפואההאיורוודהברוחמגעוטיפולי

רתית(.

$TS1$.)המסורתית$TS1$

$DN2$.)המסורתית$DN2$בסל־מצוידתשלכם,לצימרבשמחהתגיעהיא
סילות

$TS1$בסלסילות$TS1$
$DN2$בסלסילות$DN2$להכיןאתכםותלמדשרקחהריחניותמרקחותעם
אולאדם(שקל120)ויעילותפשוטותטבעיותמשחות

תוכלולהתפנקפשוטתרצוואםזה.אתזהלעסותכיצד
ני־לטובתוייזועשימוןבטיפולאיורוודי,בעיסוילבחור

קוי

$TS1$ניקוי$TS1$

$DN2$ניקוי$DN2$,האףמערותלניקויבטיפולאובאבקהבעיסוירעלים
שקל.כ־003ועולהכשעהנמשךטיפולכלוהסינוסים.
.052-3966394לפרטים:

westgalil.org.באזור:המבקריםלטובתפרטיםעוד

תאכלו?איפה

צילומים:
יובל
חן,

אנטולי
מינאלו,
נועם

דהאן,
גיל

נחושתן,
שחר

גל־נור
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המאירייריבמטיילתמשפחה

באחרהמלצןתלטוולים

תיירותונושםחיאבטלתן.תושבהיווהכותב

ההיידותתמהתזותפנהלכיוםשנה.מות

חממהתפקידהכרם.ביתאשכולמטעם

בעסקיולתמוךהמבקריםכמותאתלרנדיל
משנבכרמיאל,כמרחבהתקומיי?התיירות

yarlv@bkerem.org.ilהכרס.כיתובקעת
?***r r-*

לןתעשהשבועותוחג
יקביםוביקוריחיטיםקצירביכורי

הייןבשבילפסטיבל

נישרליקבבסניסו־וסאורחיםטטקבלאדנpma;נ?יזענביס*שבול

די

,V'4,?,,־יי;?י
«+?־»־

?י

?!#*;tl?־?ii

התגשלעיקרואומנםכאן.כברהשבועותתגכין,כמהאח,

העםהיותנועצםאתהוגניםאנוולעצםהתורה,כקבלתהוא

וללמודהשבועותלילכלעריםלהישארהנוהגיםישהנבתר.

שלנובאזורותורהתלב,מאכלילאכולנוהגיםהרבהתורה,

ואףבמיותר,משובחותגבינותשמייצרותלוטיק?הלבותישנן
בגבינותואםמבטיה.הבאים,הגיליונותכאהדעליהןארחיב

ליד?ייןבום?להוסיףונכוןסכעייותר?ת"סטודרים"אנחנו

אתארחיבהפעםאבלנהדר,הלךתמירולץנכינותשלהשילוב

היינות.סונילכלאלאלבןליץרקלאהיריעה

אירועילכבודשעדיהםפותחיםהגלילייםהבוטיקיקבי

,10ה־הלץ""בשבילפסטיבל $1ST$$1,10הST$$2ND$$2,10הND$26.5,19ראשוןביוםשנפתח

הרשותבהובלתפינה,בראשמרנשבערברמהתרועהבקול

מסוףהחלשבועות,כמשךיתקייםהפסטיבלהגליל.לפיתות
שקצתבאלהונםהיץ,חובביקהלהרחב,הקהלמוזמןהחודש
ופעילויותאירועי??שללליהנותומשפחות,תייריםפחות,
ועור,ייןמירידייקבים,?סיוריהגליל,ברחבי

ולהריםהפעםהמרוראתלהקדישהחלטתיהפסטיבללכבוד

לאן,מתחתכאן,לנושישהנפלאההיקביםלנבחרתכוסית
והמלצותמטיילת","משפחהשלקלאסימדורלאזהואכן,

טובמקוםתחימשםאיכותזמןטיול"מסלולשלבסגנץ

אוזוניאיכותזמן.נםהל,אבלהבאבגיליוןיחזרולאכול"

פחות,לאתשובבחברותא

?ולבערבכוסיתששותיםמאלהאתםאםמשנהלאאז

תפרגנוהשבת,כארוהתלקידושביץמסתפקיםאוהטלוויזיה

סובה(,נבינותפלטת)עםגליליייןזמןלעצמכם

לדרך."יצאנומוכנים?מייצבמאוראןחלקימדגםקבלו

כישוריתכישוריקב

?גובההיםאלמשקיףהכרםככישורית.השוכןדופןיוצאיקב

לבוגרי?לחייםביתמהווהכישוריתפטגות.אווירונושםמי500

להיותוגאיםהייןאתמייצריםוחבריהמיותריםכיצדעם

ועדהכרמיםמטיפוחהתלהפקתו,לתהליךמלאיםשותפים

מהדרכתליהנותביקב,להתארחמוזמניםאתםהיץ,ייצור

האלץ,עץחביותבץלסיירהיין,הפקתתהליךאודותעלקצרה
קצרהדרכהסרטוןהמוכנים,היינותשלמסעימותוליהנות
שמתרחשתהענפההפעילותועלהמקוםעללנויספרומרגש

בכישורלרכושמתרשפע?בכלנהנהאניאישי,כאופןבו.

שליתותעםהנאהשלשילובולהברים.הכיתהייןבקבוקי

חברתית,

תובלקיברץשטרןיקב
רחבגיינניי,גבוה,אדםהואכנער.מברזילעלהשטרןניוני

בנבתרתכנערשהחלטובות,ועינייםממזריחיוךכעלכפיים,

ככחודסל,ישראלשלהנוער

והחיבורהספורטמעול?האתגרולאוכל,לייןהגדולהאהבתו

שלים,כמשךהעבודהבמקוםסביבתושהיההכימיהלעולם

הייןממבקריאחרשערךייןבקורםלהשתתףאותורחפו
בארץ,הטובים
זכהלאאולםכעצמו,שרקחבקבוקהציגהסדנהבסיום

והביאויותרעודאותואתגרוהדברשציפה,כפילשבחים

יקב.להקים^זחלטה
זומדליהראשונה.במדליהשטרןיקבזכהשניםבחלוף

לושהעניקמהשופטיםאחדכאשרמענל,סגירתעבורוהייתה
בקורס.מנחהאותומאשראד1רלאהיההנכסף,הפרסאת

tg;tg;המעוך
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וממשיךתובלבקיבוץP™גליל,׳בוטיקיקבשטרן,יקב
שללועור201sטרחי1ובתתר1תזבחלאחרונהורקחיללעשות

העולם.ברחביבתחרויותיוקרתיותמדליות
בתדרמודרך?יורתקבלוהמבקריםבמרכזחשובוהכל

וחולוהתסיסהמכליבחדרהייצורתהליךעלהסברהחביות,

לאישיבמהרהיהפוךהסיורמביטירן,הנפלא,חיץשלטעמואת
היקב,ממשפחתלחלקתהפכוובסופוולמרגש

רגליוטיוליקביםכץכויורהפסטיבל;לכבודפעילות

רגליומעליקכיםבץסיורהמשלבמשנבכאזוריץטיול

יץ4וטועםוזוקרמדריך,.אוחיון,רוניבהדרכת
ביקבלסערועצאים!פגשיסבקיבוךתולל7,6,19ה-שישיביום

קושי)רמתרגלימעלמכןלאחרבוני,אתנפגוששםשטרן,
ואתריםכרמיםכיןיסףונהליצהרכנחלוחציכשעהשלקלה(

המקומית,החקלאותעלוהמכריםתצפיותע?היסטוריים

ייןטעימותעםהמבקריםובמרכזכישורביקבלסערנמשיך
עשיר,וכיכוד

כמקוס,בתשלוםביקביםטעימותעלות,ללאוההדרכההסיור
שכזה,טיוללפספסתרצו"לאחמההמלצה

ל1ט?אורגני-לוטם1קב

בקעתסחיזנץ,מעללוטם,בקיבוךתצפיתבנקודתמסוקסהיקב
מרהיב,לנוףהצופהבמקום

ענביםיץ,עשייתשלמתפשרתכלתיאיכותמשלבתיקב

הידעתםאנרגטיים,ותהליכיםצבעוןמכרםאיכותייםאורגניים

והתיישננתו?ייצורותהליךבכללייןמוסיקהמשמיעיםשביקב

יניבהייננימ-כעלים־שותפיםשלניסיונםעלמבוססהתהליך

כמשךייןמיצוראנרגטיותאיכוועתבשילובקורן,ויונתןקמתי
30,000כ־מייצרהיקבשנה,15 $1ST$30,000$1כST$$2ND$30,000$2כND$,היקביםביןוהינובקבוקים

כארץ,הבודדיםהאורגניים
לוטםביקבוגבינותיץהפסטיבל;לכבודפעילות

שעהכחצישיימשךביקבסערייערך7,6.19ה-שישיביום

הייןייצורתהליךעלהסכריינתןבסיורהיקב,בעליע"-יועררך
היקב,הקמתסיפורועל
"שירתמחלבתשלוגבינותיץטעימותייערכוהיקב?תצר

בזולותסלוטם,היאאףהפרסים,ועטורתהיוקרתיתרוע׳ם"

שהולכים50בעלותהסיוררקע,מוסיקתועםנוחותישיבה
צרוף!אושרלכםלהסב

כרמיאלכלניתיקב

על2011בשנתשחוקםמשפחתיבוטיקיקבהיווכלניתיקב
שבכרמיאל.כביתודת־כןקוביידי

בנליל.סכרמיםומגיעיםכיותר,איכותייםהיקבשלהייןענכי

נערךהכצידרבח.בקפדנותונבחריםמניתנבצריםהענבים

\]_1
׳קבב־שורflitשבתנונזו־ןפרנ"נותלק

אופייניתבפוזתפיבנרתיאלבלניתתיקבתדבןוןובי

הענביםמועבריםראשוןאורועטהשחרעלותשלפניבשעות

תליךחינוהייןייצורהליךבלהתסיסה,ולחביותלחפררה
המשפחהבויע"ינדולהבאהבהונעשהקטנותובכמויותידני

יותרולאקטנההינההמיוצרתהייןבמותבחידה,מתוךלבדם,

ישתמממעניין,שיחהאישהואקולילשנה,בקבוקיםמ-0ס0,1

)שממנהכבנקאימעבודתומחורותעזהאםמעניין,סיפורלו
קוביאתלפגושבואוהיין.ייצורתהליךעלואםלאחרונה(פרש
בעצמו,ליעןוהסךהלוםשהגשים

מקלוביתואתבפניכםפותחקוביהפסטיבל;לכבודפעילות
לטעוםאתכםוסזמץיוגיחורששלהראשונותהשבתותבשתי
₪,25שלבעלותוהטעימותהביקוריעותיו,ממבחר

לתתיין,בקבוקלפתותמתמניםאתםכאן,עדהגעתםאם

)לאכוסלהשיקבחדר,הר1חמצבאתלשפרשלולארומה
לחיים!וללגוםהטקס(לכלליבהתאםמבטלהישירלשכוח
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בדברה
tglliatiab@gmail.com;tg;דרורבןאבוווצידהליאת

האחרון,חמישיהעיתוי:

ראשאתרהלוק"שן:

הופעההמאורע:הנקרה,

במסגרתגפןאביבשל

מערבי.גליליםפסטיבל

נהריהשלהירחאורילדי

להםהתקבצווהסביבה

בהתרגשות.הבמהסביב

הכירוהריהםהשיריםאת

לזהתוסיפופה,בעל

והנקרותהיםאווירתאת

שהוכתרמופעוקיבלתם

פהשנצפוהטוביםכאחד

האחרונה.בעת
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