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סלטוןסמדר

בטבעטיולליוםמתגעגעלא

$J$1STגפמב$$1STבמפג־שמתובלכזהבעיר,או
$2ND$גפמבJ$2ND$

טעמיםהמקום,אנשיעםשים

שב־בשווקים,אוכלאוייןוסיוריחדשים

מהלכם

$TS1$שבמהלכם$TS1$

$DN2$שבמהלכם$DN2$מטע־שלמזכרותרוכשיםהיינו

מים

$TS1$מטעמים$TS1$

$DN2$מטעמים$DN2$למזכרת?הביתהולוקחיםבדוכנים

סגו־להישאראותנומאלץהנוכחיהמצב

רים

$TS1$סגורים$TS1$

$DN2$סגורים$DN2$,שלחדשותיוזמותוהולידבבתים

אתםשאםשהחליטוהתיירות,ענףאנשי

יכוליםהםאליהםלהגיעיכוליםלא

אתבסלסילה()אובקופסהאליכםלהביא

והסדנאות.הטעמיםהריחות,

o*pneסיור
עושההייתיהקורונהלפני"עד

בשוקביום,אוכלסיורישניים־שלושה

מירוש־קורןחןאומרתיהודה",מחנה

לים.

$TS1$.מירושלים$TS1$

$DN2$.מירושלים$DN2$הסיוריםאתמכניסהאני"עכשיו

לאנ־הקופסאותאתושולחתלקופסה

שלבקופסאותהעולם".בכלהביתהשים

מהשוקמפנקיםדבריםאורזתהיאקורן

בקלייהאגוזיםגבינות,טריים,לחמים
תב־צמחיממרחים,מורחי,שלמקומית

לין,
$TS1$,תבלין$TS1$

$DN2$,תבלין$DN2$ועוגותרוגלךעוזיאלי,שלמשקאות

.050-7875684להזמנות:ועוד.

הירושלמילשוקמתגעגעשעודמי

חברתשלביוזמהגםנחמהלמצואיוכל

ויז־שהקימהבאסטה","יאללההתיירות

מה

$TS1$ויזמה$TS1$

$DN2$ויזמה$DN2$הס־תחילתעםהשווקים.תיירותאת

גרים

$TS1$הסגרים$TS1$

$DN2$הסגרים$DN2$הבידוד""סלימיזםאתהשיקההיא

מחנהמשוקטרייםמוצריםשלאסופה

המצוייםשללביתםהמגיעיםיהודה

בלפחותתומכיםהבידודסליבבידוד.

בשוק,הפועליםשוניםעסקבתי10-8
וטעימיםטרייםסליםהביתעדומביאים

שביןמחיריםבטווחיהרוח,מצבלשיפור

שקלים.ל־220005
ואוכל,בישולחובבמחיפה,גולקוארז

קו־סיוריםהקורונהלפניעדלקייםנהג

לינריים
$TS1$קולינריים$TS1$

$DN2$קולינריים$DN2$והיהשבחיפה,ניסנאםבוואדי

eatלארוחותבביתומארח withשל

למ־בזיקהידיו,מעשהים־תיכוניאוכל

טבח

$TS1$למטבח$TS1$

$DN2$למטבח$DN2$.לאשתוחברהקורונהמאזהערבי

"טעמיםשלמארזיזמוהםויחדנטלי,

שנרכ־גלםחומרישלאסופהמהוואדי",

שו

$TS1$שנרכשו$TS1$

$DN2$שנרכשו$DN2$אתלמארזצירפוהםבשוק.מדוכנים

והחלונטלישלהמיוחדותהתהחליטות

במחי־הארץלרחבימשלוחיםלהוציא

רים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$דמיפלוסשקליםל־300054שבין

חלות,מכיןארזשבועבסופימשלוח.
ולצדוריבות,חמוציםסלטים,מאפים,

שלמשלוחיםמוציאתבורייןבקבוק

פלוסלזוגשקלים450)זוגיבראנץ׳

ונט־ארזשלבאתרפרטיםמשלוח(.

לי

$TS1$ונטלי$TS1$

$DN2$ונטלי$DN2$.גולקו
נו־הקורונהעדהעבירהמשם,צפונה

רית

$TS1$נורית$TS1$

$DN2$נורית$DN2$סיוריםנורית"(פיעל)"העולםפורן

הובילהשבמהלכםבגליל,קולינריים

המע־הגלילושוקיסמטאותביןאנשים

רבי,

$TS1$,המערבי$TS1$

$DN2$,המערבי$DN2$מפ־מקומיים,מאכליםלהםמגלה

גישה

$TS1$מפגישה$TS1$

$DN2$מפגישה$DN2$ומשלבתהמקוםאנשיעםאותם

היאהקורונהמאזוטעמים.תרבויותבין

נבחריםמוצריםשלמשלוחיםמכינה

היאואותםהעתיקה,עכושלמהשוק

המחירים:הארץ.לרחביבעצמהמשנעת

הזמ־מינימוםלק"ג,שקליםמ־03החל

נה

$TS1$הזמנה$TS1$

$DN2$הזמנה$DN2$150,משלוח.דמיבתוספתשקלים

.052-8283022להזמנות:

דרו־בכפריםטיולליוםמתגעגעים

זיים

$TS1$דרוזיים$TS1$

$DN2$דרוזיים$DN2$תוכלואל־כרמל?דלייתדוגמת

משלו־בעזרתהפהדרן־אותםלחוות

חי

$TS1$משלוחי$TS1$

$DN2$משלוחי$DN2$טו"דרוזשלאותנטידרוזיאוכל

מסיוריםבהסבהמדוברהפעםגםגו".

שלeatגלילחברתשלקולינריים

מאוסטרליה,לגלילשהגיעניירנם,פול
הרב־תרבותיתמהקולינריההתלהב

הםהמשלוחים.eatגלילאתוהקים

מחירמהכפרים,ק"מ10שלברדיוס

לזוג,שקליםמ־003ההלמלאהארוחה
לה־מהתפריט.מנותלהזמיןגםואפשר

זמנות:

$TS1$:להזמנות$TS1$

$DN2$:להזמנות$DN2$055-8810727.

אנג׳לישראלהמתוקים?לגביומה

הקו־שעדבוטיק,קונדיטוריתהיאלוי

רונה

$TS1$הקורונה$TS1$

$DN2$הקורונה$DN2$לסדנאותקבוצותבביתהאירחה

לבראנץ׳סתםאולאירועיםאפייה,

בסגר,ובעיקרהקורונה,מאזבגינה.

שניובהןפיקניקסלסילותמכינההיא

שלצלחתבורקיטס,אישיים,קישים

זיתים,ירקות,קערתגבינות,מבחר

ולחמים,ביתיותריבותומבחרחמאה
המ־עוגיות.וקופסתקרהשתייהלצד

חיר:

$TS1$:המחיר$TS1$

$DN2$:המחיר$DN2$400משלוח.דמיבתוספתשקלים

האינסטגרםהפייסבוק,בעמודפרטים

שמה.אתהנושאיםוהאתר

מחלי־כאןוגםיין,בליאפשרואי

פים

$TS1$מחליפים$TS1$

$DN2$מחליפים$DN2$הפעםמשלוחיםהסיוריםאת

גרנותשירהאישית.בהתאמהייןשל

הש־בחמשמפעילותאגיבהופמןולי

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$הייןתיירותבתחוםעסקהאחרונות
בישראל.

מעבירותאנחנוכסדרם"בימים

ייןסדנאותמארחותביקבים,ייןסיורי
אירועיויוצרותייןוטעימותפרטיות

המ־"בעקבותמספרות.הןקונספט",

שבר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$אותנו,שפוקדוהמקומיהעולמי

היין',׳פיותשנקראחדשמותגיצרנו
לשלוחמארסבחודשכברוהתחלנו
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וענןאפרתצילום:גולקווארזנטאליגיאתאפרתשלהגבינותמשלוחי

mm

באסטה""יאללהשלבידודסלכרמלי?תיירותעמותתשלמפנקמארז

נוי

HAW1*"

U^-L

אנחנוהבית.עדייןמשלוחיללקוחות

אישיבאופןהבקבוקיםאתמתאימות

ניתןותקציב.ריבטעם,לפילמזמינים,
׳מש־האינסטגרםבעמודקשרליצור

לוחי

$TS1$׳משלוחי$TS1$

$DN2$׳משלוחי$DN2$יין׳"פיות

כרמליםהתיירותעמותתלסיום,

לתיירניםלסיועשיווקיתביוזמהיצאה

יעקבזכרוןכרמל,חוףבאזורולחקלאים

למצואאפשרהעמותהבאתרוהעמקים.

שבימיםמוצריםובהםשימארזימגוון

במה־לרכושיכוליםהיינוכתיקונם

לך
$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$מיקסהתבליניםחוותבאזור:טיול(

חוותשונות(,ותערובותתהסתיו,זרעי

והפיהריבותיצרניתזית(,)שמןמקורה

בירהיעקב,מזכרוןברטהאנטרלינים

הודעיןואמניבנימינהקפהקלרה,

ביןנעיםהמחיריםקרמיקה(.)קערות
למארז,שקליםל־002שקלים130

משלוח.דמישקלים40בתוספת

nuNE nmjio

בימיםמציעהמערביהגלילגם

בו.למבקריםפעילויותשללכתיקונם

ומיבירהיצרניותבוטיק,יקבילצד

גםלהשתתףרביםנהגודבש,כוורות

במ־האזור.אמנישלאמנותבסדנאות

ואילו־הסגרשכפההיצירתיותסגרת

צי

$TS1$ואילוצי$TS1$

$DN2$ואילוצי$DN2$,מארזימהםאחדיםיזמוהפרנסה

סדנאותאתשמחליפיםביתייםיצירה

המארזיםאצלם.שהתקיימוהאמנות

המקוונתהגליליתבהנותמשווקים

עמותתביוזמתשהוקמההגליל,טעם

מיטבלצדמערבי,גלילזמןהתיירות

הגלילתיירנישלהגליליתהתוצרת

ותז־בירהבוטיק,מיקבייינותדוגמת

קיקים,

$TS1$,ותזקיקים$TS1$

$DN2$,ותזקיקים$DN2$,המא־אתועוד.דבששוקולד

רזים

$TS1$המארזים$TS1$

$DN2$המארזים$DN2$בטלפון:אובאתרלהזמיןאפשר
050-9307979

ומ־יוצרבכראלדדרגיליםבימים

למד

$TS1$ומלמד$TS1$

$DN2$ומלמד$DN2$בביתבעורהיצירהאמנותאת

ומרכזסטודיוגםשהואשלו,המלאכה

המת־בסדנאותאפק.בקיבוץמבקרים

קיימות

$TS1$המתקיימות$TS1$

$DN2$המתקיימות$DN2$מקצו־טכניקותלומדיםאצלו

עיות

$TS1$מקצועיות$TS1$

$DN2$מקצועיות$DN2$צמי־ויוצריםבעורידלעבודת

דים,

$TS1$,צמידים$TS1$

$DN2$,צמידים$DN2$,האמניתותיקים.חגורותארנקים

קווילטיוצרתהגלילמבוסתןנוהחסי
מקיימתובשגרהטלאים(,)שמיכות

ולמלאכתלרקמהלמבקריםסדנאות

ערכתחסיפיתחההקורונהמאזטלאים.

שק־81)מבדינשופיםלהכנתיצירה

לים(,
$TS1$,)שקלים$TS1$

$DN2$,)שקלים$DN2$ומאוירת,כתובההדרכההכוללת

לי־לתפירהואביזריםגדליםב־3גזרה

בד.ינשופישניצירת

מרכזשוכןמסריקכפרקיבוץבלב

ניתןשבוהקיבוצי,הקסםסודהמבקרים

הרא־בשנותיוהקיבוץמחיילהתרשם

שונות,

$TS1$,הראשונות$TS1$

$DN2$,הראשונות$DN2$חרסינהכלימתצוגתהשארובין

שלהמיתולוגיהמפעלפורצלן,נעמן

במרכזעמלוהקורונהבתקופתהקיבוץ.

ערכתשלמארזהכנתעלהמבקרים

פו־צלחותשתיובופורצלן,עלציור

רצלן
$TS1$פורצלן$TS1$

$DN2$פורצלן$DN2$,צבעונייםטושיםשלושהלבנות

הסברים.ודףלפורצלן

הילדיםעםלביקורשמתגעגעומי

וטעימות,מפנקותשוקולדבסדנאות

ערכתאתהמקוונתבחנותלמצואיוכל

השוקו־בוטיקשלמשוקולדהיצירה

לד
$TS1$השוקולד$TS1$

$DN2$השוקולד$DN2$בקיבוץהשוכןאודט,והפרלינים

שלומיתד"רהבוטיק,מקימתרגבה.

משוקולדיצירהערכתפיתחהזמיר,
שונים,ובצבעיםבצורותידבעבודת

עצמית.להרכבה

מהעיירההפעםאחר,מסוגערכה

החברתיתהיזמיתיצרהבדרום,ירוחם

מש־עםחיהשרתשרת.יצחקהדסה

פחתה

$TS1$משפחתה$TS1$

$DN2$משפחתה$DN2$התווד־שםשנים,כמהבמרוקו

עה

$TS1$התוודעה$TS1$

$DN2$התוודעה$DN2$המסורתיהציורבאמנותוהתאהבה

במר־אותהלמדהואףאריחים,על

לירוחםכששבהזואק.בשםמאמןקש

תרבותמרכזזואקאתהקימההיא

שאירחמרוקאית,לאמנותותיירות

מחו"לתייריםאלפיהקורונהלפני

פיתחהלפיכדמהארץ.רבותוקבוצות

ומשפחתיותזוגיותיצירהערכותהדסה

בצבעוניותמרוקאייםאריחיםלעיצוב

עץלוחותכוללותהערכותכובשת.
צבעיםשבלונה,קרמיקה,אריחדמויי

נעומחירןהדרכה,וסרטוןהוראותוכן

להזמיןניתןשקלים.ל־145002בין
בטלפון:אוזואקהפייסבוקבעמוד

052-5603121.

בימימיר#1#

פופולרישהפרתיירותענףעוד

שבמסגר־הביתי,האירוחהואבמיוחד

תו

$TS1$שבמסגרתו$TS1$

$DN2$שבמסגרתו$DN2$לאירוחבתיהןאתבשלניותפותחות

ארו־לצדומציעותויחידים,קבוצות

חה

$TS1$ארוחה$TS1$

$DN2$ארוחה$DN2$סיפוריגםידיהןמעשהמסורתית

בהןישעתה,סדנאות.אוהרצאותחיים,
מארזיםעללהתארגןשהצליחוכאלו

למשלכמומגוריהן,בעירומשלוחים

וסיפוריםנשיםממיזםכהןדהליאת

קונדיטורשףהיאכהןדהבירושלים.

בירהיוצרתשאףקייטרינג,שלובעלים

בימים"בירבר".ביתיתבוטיקבמבשלת

בגי־מארחיםנירובעלההיארגילים

נת

$TS1$בגינת$TS1$

$DN2$בגינת$DN2$וקידוששישיליללארוחתביתם

ומקיימיםהיהודית,המסורתמיטבלפי

החלי־הסגרעםבמבשלה.בירהסדנת

טו

$TS1$החליטו$TS1$

$DN2$החליטו$DN2$הבי־האוכלאתלהציעוליאתניר

תי

$TS1$הביתי$TS1$

$DN2$הביתי$DN2$שלהםובתפריטלהזמנות,שלהם

גו־סופריטו,השארביןלמצואאפשר

נדי,

$TS1$,גונדי$TS1$

$DN2$,גונדי$DN2$מיני־קדירה.ותבשיליטורטיות

מום

$TS1$מינימום$TS1$

$DN2$מינימום$DN2$:מש־עלותשקלים,200הזמנה

לוח:

$TS1$:משלוח$TS1$

$DN2$:משלוח$DN2$40,רבתי.ירושליםבאזורשקלים

.054-5936039טלפון:
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