בשביל היין
12.5.15-12.6.15

היקבים המשתתפים
יקב אורטל
קיבוץ אורטל ברמת הגולן .היקב ממוקם בנקודת תצפית נוף .מרכז המבקרים פתוח בכל ימות השבוע בתיאום מראש.
יינן :אילן זעפרני  052-5612333שיווק :שרון יפרח 052-5612235

יקב אסף
נמצא בלב רמת הגולן על כביש " 91קדם  -כפר יין" נוסד ע"י אסף והדסה קדם .מרכז המבקרים ובית הקפה בכפר היין
פתוחים כל ימות השבוע כולל שבת.
לתיאום ופרטים :אורן  054-7790494הדסה  054-4774667אתרwww.assafwinery.com :

יקב בהט
קיבוץ עין זיון ברמת הגולן .יקב בוטיק משפחתי .מרכז המבקרים מעוצב בקפידה ובו בר יין לטעימות.
לפרטים ותיאום ביקור :עופר בהט  052-3800777או  04-6993710אתרwww.bahatwinery.co.il :

יקב בוסתן
נמצא בישוב חד נס .מבנה היקב והמסעדה נבנו ועוצבו ע"י בני שאחראי גם על התבשילים המוגשים בימי חמישי ושישי בערב.
לפרטים ותיאום ביקור :בני 052-4358407

יקב בזלת הגולן
נמצא בקדמת צבי והוקם ע"י יואב לוי .במרכז המבקרים מתקיימים סיורים ליחידים וקבוצות.
לתיאום ביקור 04-6965010 :או אבישג 054-7478306

יקב הר אודם
במושב אודם בצפון רמת הגולן .היקב כשר וסגור בשבת .לפרטים ותיאום 04-6871122 :או 052-5641110

יקב זוהר
בקדמת צבי .הוקם ע"י זיוה ודובי זוהר יחד עם ד"ר קרלוס קוזקוב .מרכז המבקרים נמצא בחצר בית המשפחה.
לתיאום ביקור :זיוה  052-2417217דובי 052-5394832

יקב טרה נובה
נמצא במוש כנף .הוקם ע"י ארבעה שותפים אילן אפרים ,אילן מטלון ,אדיאן וינסיחר והיינן גיל שרון.
לתיאום ביקור :אדריאן  0508184449או  046733722אתרwww.teranova-winery.co.il:

יקב סקוריה
נמצא במושב כנף .היינן עופר תורג'מן .לפרטים ותיאום ביקור :עופר 0502277404

יקב סלוקיה
נמצא באזור תעשיה קצרין צמוד למסעדת הקצבים מיטשוס .היקב הוקם ע"י חגי ושיפי שלום.
לפרטים ותיאום :שיפי  0547-755777אתרwww.salokia.co.il :

יקב עין נשוט
נמצא ביישוב קדמת צבי .לפרטים ותיאום ביקור :תמי 0522791457 0528805026

יקב פלטר
קיבוץ עין זיון .הוקם ע"י האחים טל וניר פלטר.
לפרטים ותיאום 054-2177760 052-8666384 :אתרwww.pelterwinery.com :

יקב רם
בישוב קדמת צבי .יקב משפחתי הוקם ע"י רמי שהוא גם היינן.
לפרטים ותיאום054-6311998 :

יקבי רמת הגולן
נמצא בקצרין .סיורים מודרכים וביקורים רק בתיאום מראש  04-6968420אתרwww.golanwines.co.il :

יקב שאטו גולן
בישוב אליעד בדרום רמת הגולן.
תיאום ביקור וסיור 052-6477051 04-6600026 :אתרwww.chateaugolan.com :

יקב אדיר
פארק תעשיות דלתון הוקם ע"י משפחות אשכנזי ורוזנברג.
לתיאום סיור וטעימות 04-6991039

יקב אור הגנוז
מושב אור הגנוז .ביקב מרכז מבקרים.
ביקור בתיאום 054-6582294 04-6990836

יקב ביריה
בישוב ביריה .הוקם ע"י ד"ר משה פורת .יקב כשר.
ביקור מתואם052-5405223/6:

יקב בן דוד
קיבוץ שמיר .לתיאום ביקור :יואב טדגי 050-5536897

יקב בן זמרה
מושב כרם בן זמרה .הוקם ע"י יוסי אשכנזי.
תיאום ביקור04-6990513 / 050-5641305 :

יקב ברעם
בקיבוץ ברעם.
תיאום ביקור :רמי אברהמי 052-8313208

יקב ג'סקלה
נמצא בכפר ג'ש (גוש חלב) בגליל העליון.
ביקור בתיאום מראש :ריצ'רד  04-6990550 052-3833261אתרwww.jascala.com :

יקב דאנג
נמצא בגוש חלב .לתיאום ביקור :נדים 050-3443022

יקב גלילאו
נמצא בקיבוץ דן .גיל הרשקוביץ יינן050-5353974 .

יקב דלתון
פארק תעשיות דלתון .תיאום ביקור 04-6987683 :אתרwww.dalton-winery.com:

יקב דרור
נמצא בכפר שמאי .לתיאום ביקור :זהבה דרור ייננית 04-6989685 /054-2120032
אתרwww.drorwines.co.il :

יקב הרי הגליל
נמצא בקיבוץ יראון בגליל העליו .לתיאום ביקור 04-6868748 :חגית054-6700988:
אתרwww.galilmountain.co.il:

יקב ונחוצקר
מושב מירון .ביקור בתיאום04-6989063/ 050-5455855 :

יקב ישפה
נמצא בעיר צפת .תיאום ביקור 04-6921696/ 054-5566999

יקב כרם
בישוב דישון .הוקם ע"י דוד כרם .תיאום ביקור 052-4592015

יקב לוריא
בישוב ספסופה בגליל העליון .תיאום ביקור :גידי סיידא 052-5254570
אתרwww.lueriawinery.com :

יקב לוי
ביישוב דישון .תיאום ביקור :אלי לוי 052-8560138

יקב מעין כורזים
בישוב כורזים .תיאום עם דודו מעין 052-2669777

יקב מייסטר
נמצא בראש פינה .תיאום ביקור :איתי 054-9135258

יקב מילס
בכרם בן זמרה .לתיאום :אייל ועמליה  052-6481807או 04-6980623

יקב נחל חרמון
בישוב שאר ישוב .לתיאום :מישל 050-5369795

יקב נחל דישון
נמצא במושב שדה אליעזר .לתיאום050-2582190 :

יקב נחל עמוד
במושב כפר שמאי .הוקם ע"י אבי אבו 050-4638004

יקב נעמן
רמות נפתלי .הוקם ע"י רמי ובטינה נעמן .לתיאום050-7944881 :

יקב עמרם
רמות נפתלי .הוקם ע"י עמרם ואוהד .לתיאום04-6940039/ 050-5222901 :
אתרwww.amramwinery.com:

יקב רימון
פארק תעשיות דלתון .תיאום ביקורwww.rimonwinery.com 04-6822325 :

יקב רמות נפתלי
רמות נפתלי .בתיאום עם יצחק04-6940371/ 054-7983100:

יקב 3גפנים
רמות נפתלי .הוקם ע"י יוסי בן ברק .לתיאום 052-2660933

יקב דישון
מושב דישון .בגליל העליון .לתיאום עם אשר 052-6530706

יקב אכזיב
במתחם סדנאות האומנים בגשר הזיו .לתיאום :מארק 050-7713687
אתרwww.achziv.com:

יקב שטרן
קיבוץ תובל במשגב.הוקם ע"י ג'וני שטרן .לתיאום  054-3034361אתרwww.stern-winery.co.il :

יקב ויצמן
נמצא בבית שאן .לתיאום יצחק ויצמן  054-4585727אתרwww.weitzmanwinery.com :

יקב טוליפ
כפר תקווה קרית טבעון .לתיאום 04-9830573 :אתרwww.tulip-winery.co.il :

יקב נחמני
נמצא בישוב גן נר .לתיאום :פרנסיס ודוד נחמני 057-7720369

יקב יפתחאל
בישוב אלון הגליל .לתיאום עם צביקה 04-9861466

יקב תבור
כפר תבור .תיאום 04-6760444

יקב עמק יזרעאל
קיבוץ חינתון בעמק יזרעאל .לתיאום 04-8708701 :אתרwww.jezreelwinery.com :

יקב מורד
א.ת .יוקנעם .לתיאום 04-9597125:אתרwww.morad.co.il :

יקבי כרמל
זיכרון יעקב .תיאום04-6391788 :

יקב נטופה
נמצא במצפה נטופה .לתיאום ביקור במרכז המבקרים04-6786454 :

יקב ברניקי
טבריה ,רח' בן זכאי פינת רח' אילת .לתיאום050-7605129 :

יקב כישור
נמצא בכישור משגב .לתיאום :יאיר 04-9085198

יקב שדות
נמצא בשדה יעקב .לתיאום :רועי 052-8446228

יקב צפת העתיקה
נמצא בעיר צפת,סמטת בית יוסף  29לתיאום ביקור 050-4480884 :
אתרwww.safed-winery.co.il :

יקב קדיתא
בקדיתא ,לתיאום ביקור054-2155446 :

יקב געתון/שיקוי געתון
בקיבוץ געתון .מפעל ליצור שיכר ,יזמות של גדעון אדר .לתיאום ביקור04-9859873 :
או  052-2414845אתרwww.glg.co.il :

יקב ראש פינה
בראש פינה .הוקם ע"י יעקב בלום .לתיאום 052-5405223 :או 04-6923815

