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מהות האירוחשכונהשם משפחהשם פרטי

נוימנד- לויאדית1
מקור חיים 

 ירושלים15/13
עולים , תיירים, עם בודדים  בעיר העתיקה ובכל הארץ, בשכונות השונות: מדריכה טיולים בירושלים , מורת דרך בצרפתית ובעברית 

.ישראלים, חדשים או ותיקים

מקור ברוךאורןאילת3
"בעיניה של האשה החסידית"

.עברית ואנגלית. שיחה על המשפחה החסידות שליחות זוגיות .מפגש עם החצר והמשפחה

חלמישאפרת4
בית מיוחס עיר 

פרדס ), דוד
(.93רימונים 

.חן המקום בעיר דוד- אפרת חלמיש:  בכותרת בבקשה לכתוב 
!!!  להתרגש ולהרגיש חלק מהמשפחה, לראות בטוב ירושלים, להרגיש, הכנסו הביתה לחוות, בעיר דוד " חן המקום"בואו  אלינו ל

.שיחה כנה באוירה קסומה, מפגש פתוח. חוויה נשית ירושלמית אותנטית
. מאמנת אישית ומדריכת נשים וכלות, יועצת חינוכית, 6-סבתא ל,  ילדים10-אמא ל,  שנה30-תושבת עיר דוד זה קרוב ל- אפרת

.המניעים והחלומות , על הצמחת משפחה במקום ייחודי שכזה על הקשיים והאתגרים, מספרת  בפתיחות על החיים בעיר דוד
הכל ערוך בטוב טעם ובשפע רב ונכננס ללב של כל אחת . האירוח כולל כיבוד ביתי עשיר ומפנק או ארוחות ביתיות מלאות כיד המלך

. ואחד
.' ערבי צוות וכד, ימי הולדת, בר מצוה/ בנוסף אירוח אירועים כמו בת 

יצירת תכשיט ירושלמי או תמונה ירושלמית  ', תהילים וכד/ערבי שיר ושירה בנושא ירושלים : יש אפשרות להוסיף תכניות מיוחדות
.בתוספת תשלום כמובן....- 'סדנת צילום ירושלמי ועוד, סדנת הכנת לחמים והפרשת חלה, קוגל/ ולנט'צ- סדנת אוכל ירושלמי

גיאתאפרת5
 13דרך שורק 

עמק התימנים 
עין כרם

מעבירה סדנאות חליבה והכנת גבינות ומארחת בחצר ביתה , מדריכה סיורים בעין כרם ברוח היהדות; מורת דרך ורועת צאן
.לטעימות של גבינות עיזים ומאפה תימני



גבעת משואהנדבאפרת6
אני מנחה איך , בסדנה שלי .בוגרת מגמת סטיילינג בשנקר, אפרת נדב בעבר מנהלת משאבי אנוש וכיום יועצת תדמית וסטיילינג

כיצד לשדרג את הבגד הנכון במטרה לגרום לך , טיפים ליצירת הרושם הראשוני, לחזק את הבטחון העצמי תוך בניית התדמית
.עם מה שיש בארון הפרטי שלך הנמצא בתוכך, להרגיש טוב עם עצמך

.מעגלי שירה ונגינה בגיטרה הרבה שמחה ואנרגיות טובות בשילוב סדנת אמנות האוכל, סיפור אישי, מארחת חרדית בשכונת בית וגן בית וגןכהןברכה7

סטוקליסקי-אלישרגילה8
בית הכרם 

16הבנאי 

מסיפורי ילדים ומעולם , מהמיתולוגיה, נושאי יצירתה מגוונים ומושפעים מהיהדות.  גילה היא ציירת ופסלת וכן מעצבת תכשיטים
עברית . תהליך הפיסול אצלה נעשה בבניית יד מוקפדת המשולב בציור יד המעניק עצמה צבעונית ליצירה. הטבע והחי של ילדותה

.ואנגלית

מאה שעריםוברגיננדי9
בציוריה אוהבת לשלב גיוון וצבע עם כמיהה לתיעוד הווי החיים היהודיים . חסידת סאטמר, גיננדי היא ילידת מאה שערים- סטודיה 

.האותנטים

אירוח ישראלי כולל ארוחות ליל שבתרמותמילאגליה10

רמת שלמהקרביץדבורה11
ההיכרות עם דבורה ויצירותיה . גדלה בניו יורק ויוצרת ברמת שלמה. דבורה היא צלמת סטילס ווידאו ויוצרת סרטים- סטודיה 

.ד"דרך אמנית חסידת חב, מעניקה הזדמנות להכיר נופים ייחודיים וזויות ראיה שונות על ירושלים ואנשיה



הרובע היהודיברנדויןדינה12

סיפור , משפחתה מחלוצי הרובע ארבעה דורות. ר של חסידות סטראטין מארחת בביתה שברובע היהודי"דינה אשת האדמו
אירוח ביתי ברובע היהודי באווירה קסומה אצל דינה ברנדווין .כולל הפרשת חלה, השורשים המעניין מפגש נשים חוויתי ומרתק

, בעידן של היום, אירוח בטעם של פעם, בעיר העתיקה של ירושלים, מוזמנים להתארח בביתי שברובע היהודי.הרבנית מסטרטין 
במפגש תשמעו .  דורות ברובע היהודי וקצת על חסידות סטרטין4סיפור אישי משפחתי מעניין של . בשיחה על החיים ברובע היהודי

מה יוצרת המילה , מעמד האשה ביהדות– על אהבת ישראל ואיך אני ומשפחתי באהבה ושמחה מיישמים את אמונתנו הכוללת 
קוגל ירושלמי– סדנת מאכלי שבת ירושלמי חסידי , ב חלות וקליעות לפי הקבלה"סדנת י, הפרשת חלה וסגולותיה,אמן

חרפוףדליה13
 5דרך שורק 

עמק התימנים
סיפור אישי על העלייה מכורדיסטן משם הוריי . מארחת בביתי מעבירה את החוויה הכורדית הכוללת ריקוד לצלילי מוסיקה כורדית

.ארוחה בסגנון כורדי.סדנא להכנת קובה תוך כדי סיפורים וצחוקים. הגיעו והעלייה מתימן משם הורי בעלי

שמשדלילה14
-7שערי צדק 

. 92אגריפס 
מרכז העיר

מורת דרך מוסמכת ומארחת בביתה במרכז העיר לסיפוריים ירושלמית בפעם , מספרת סיפורים- החצר הירושלמית- ו'אל קורטיז
חותנת -כלה,מנהגים ,שבתות וחגים , המחזת דמויות, בתים, סיורים בשכונות הנוסטלגיות בירושלים  בנושאי סיפורי אהבה. של פעם

.כיבוד קל בשילוב פיוטים ושירת לדינו+ מלווה בשילוב חפצים של פעם. 'וכו

קנדלדפנה15
אלבוסטמי ' רח

 העיר העתיקה1

ברובע ,  שנים בעיר העתיקה21-אנו מתגוררים כ.  ילדים ברובע המוסלמי10החיים של משפחה יהודית עם- הבית הירושלמי  
.המוסלמי

דרך חיבור לעברינו , אימהית, מנקודת מבט נשית, במפגש תשמעו את סיפור חיינו היום, מזמינה אותכם למפגש חוויתי מלב אל לב
.המפואר

!והעיקר על הזכות לגור במקום המיוחד בעולם, דו קיום, נשמע על התמודדות בטחונית
האירוח כולל קפה ועוגה

ובסופו נעלה לתצפית מרהיבה על ירושלים העתיקה



קליידמןהדר16

דרך האחיות 
 עין כרם 12

. ירושלים
הכניסה דרך 

הרחוב הראשי 
מול בית , 

הכנסת 
-בוויז  .המרכזי

.  בחפץ כפיה 
חניה ממול 

חינם

ולהחזיר את חדוות היצירה ,במטרה לשמר וללמד את המלאכות העתיקות ,  שנים7הוקם לפני כ, בית המלאכות בחפץ כפיה
מתקיימות מגוון . מוקף בחצר פנימית ובו בור מים פעיל, בבית אבן עתיק מהתקופה הביזנטית במרכז הכפר עין כרם   .המשותפת 

רוקחות , ליבוד , צביעת צמר בצמחים, טוויה, אריגה, קליעת סלים - למשל. סדנאות וקורסים מקצועיים במלאכות המסורתיות
, קבוצות המגיעות לביקור וסיור מודרך בבית   .וטבעיים לחלוטין, אנו משתמשות בחומרי גלם משובחים ומקומיים..ועוד. טבעית

ניתן להגיע  .אמן וצייר בחסד, עמנואל קליידמן- ובעל הבית, את סיפורו הייחודי של הבית , יוכלו להכיר את המלאכות השונות 
או לסיור וסיפור בחצר והדגמה  כשעה עד שעתיים- ישנן מגוון אפשרויות לפי התאמה אישית ללקוח .לסדנה פרטית במלאכה עתיקה 

, תכשיטים. ובה תוצרת מקומית של אמני הכפר. גלריה במקום - חנות .ניתן גם לשלב כיבוד קל .כחצי שעה   של מלאכות עתיקות
..ועוד  ערכות יצירה, אריגים וצעיפים מיוחדים, קוסמטיקה טבעית

קרית יובלאונגר- לוי ורד17
, צילום, וידאו, פיסול, ציור, כתיבה- יוצרת רב תחומית . תושבת קית היובל, ילידת ירושלים. ורד היא אמנית אקולוגית וחברתית

עברית ואנגלית. סדנאות חלום והגשמה. מיצג וריקוד

חביליוקלין'ז18
 עין 4הגבעה 

כרם
תוכלו להבין לעומק את אומנותה על ידי סיפור אישי מרתק מלווה בשירה . קלין'בבית יפהפייה בעין כרם מוצגים ציוריה של ז

.כית"אפשרות לשלב אירוח ביתי וסיור ייחודי בעין כרם  עם דגש על בית הכרם התנ. ביידיש וטעימות מהמטבח האשכנזי

אילוןזיוה19
, 14חזון ציון 

בית הכרם
(סדנאות מיוחדות לחגים ועוד,ועדי עובדים, ימי הולדת ). משפחות ואירועים מיוחדים, אירוח לקבוצות+חוגים וסדנאות קרמיקה

וייטחיה20
מדרגות הכפר 

23
מגדלי כנסיות , בתי אבן, בבית אבן משופץ המשקיף אל נוף עוצר נשימה של טרסות עתיקות,  חיה וויט מתגוררת בשכונת עין כרם

.עברית ואנגלית. טבע דומם ובעיקר נופי עין כרם וירושלים, ציורי דיוקן. עבודתה מוקדשת לציור בצבעי מים. ועצי ברוש

.סיורים קולינרים בשוק וסדנאות בישולליד השוקקורןחן21



תלפיותסלמוןחנה22
חנה גם מפעילה סדנאות יצירה .. ועוד, מעטרת כתובות, יוצרת חפצים עם תחרת קרטון גלי וגם עם עיסת נייר, אומנית רב תחומית

עברית וצרפתית. למבוגרים ומאמינה שלא צריך כשרון מיוחד כדי להצליח ליצור

רמותזריצקיחנה23
כיום מתגוררת . נולדה בטבריה וגדלה על חוף הכנרת מול הרי גולן ומאז המכחול בידה. חנה היא ציירת ואמנית רב תחומית

מוזמנים להתארח לשמוע על יצירותיה או להנות מסדנת . המאירה את חייה ונותנת השראה ליצירותיה, אורו של העולם, בירושלים
.יצירה מול נופי ירושלים

בית אורנשטייןפריזנדיהודית24

שרתה בצבא קבע בצנחנים ולאחר חיפוש ממושך , שנולדה בבית לחם הגלילית, חסידת ברסלב, סיפורה המרתק של יהודית פריזנד
בביקור בביתה של יהודית בבתי . בויאן-ין'מתחת למצנח ובארצות רחוקות מצאה את שחיפשה בזוגיות עם רב מחסידות רוז

, חסידי ולשמוע על המשפחה וחייה-לבית חרדי, חסידי ולשמוע להציץ-תוכלו להציץ לבית חרדי, אורנשטיין הסמוכים למאה שערים
.בלבוש צנוע בלבד, גברים ונשים,  משתתפים30הביקור לקבוצות עד  .הפזורים בין החסידויות השונות

עין כרםבוטיל- לייבוביץ כינרת25
שיתוף הקהל ולימוד , הופעה סוחפת של מחול מרגש, מספרת על העדה התימנית. רקדנית וצאצאית לעולי תימן שהגיעו לעין כרם

.צעדי הריקוד לצלילי מנגינות מקוריות והכל בבית הבד הבנוי סביב אבן ריחיים ענקית ועתיקה

קרית יובלכהן-דהליאת27

פותחים את ביתם וליבם באהבה לאירוח הכולל מגוון , ניר מעצב תאורה וליאת שף קונדיטור ובעלת קייטרינג- כהן -משפחת דה
אוירה משפחתית וחברה , אוכל ביתי משובח, ארוחת ליל שישי וקידוש לפי מיטב המסורת היהודית–  ארוחת שישי: *אפשרויות

סדנת בירה במבשלת הבוטיק הביתית שלנו * סדנאות בישול ואפיה*  אירוח בגינה* .נעימה היוצרים חוויה ייחודית ובלתי נשכחת
 . איש45אירועים פרטיים עד / משפחות / מתאים לקבוצות". בירבר"

מוטלמזל28
עין כרם דרך 

3בינימינה 

, החינוך, הפרנסה, אורח חיים בכפר, סיפור אישי על חיי משפחתי מאז עלייתם מתימן לארץ ועד להגעתם לעין כרם- אירוח תימני
הטקס , התלבושות המיוחדות של הכלה, בנוסף על החינה התימנית, היחסים החברתיים, ההווי הדתי, השמחות, המאכלים

.הסיפור מלווה לריקודים וצלילי מוזיקה תימנית עם תלבושות מסורתיות. ומשמעותו
.סדנת הפרשת חלה, סדנת הכנת כובנות, סדנת הכנת חילבה, סדנת סחוג על אבן מקורות



קרית משההלוימיכל29
, המאפשרת דיאלוג בין הפנימי לחיצוני. מהיבט נשי יחודיי. אומנות יהודית עכשווית בטכיקה מעורבת,  אמנית ויוצרת בקרית משה

.מבט אחר על מציאות בירושלים של מעלה ומטה. אז ועכשיו, היחיד והיחד

.משלבת גם אירוח בחצר שלה בשכונת מקור ברוך. סיורים בעיר המשלבים ארוח ביתי, ירושלמית אמיתית, מורת דרך מוסמכתמקור ברוך'קוסוביץמלכה30

רמותשלהייםמלכה31
. 1983- מלכה שלהיים גרה ברמות בירושלים מאז שהיא עלתה לישראל מאמריקה ב 

אפשר . וממקסם את ההשפעות המופלאות של צבעי שמן, שמעביר את אהבתה לארץ ישראל וליהדות, פיתחה סגנון ייחודי באמנות
(02-586-7910: נוסף. טל). לקנות בסטודיו ציורי שמן מקוריים או להשתתף בסדנאות ציור

'ינקלביץמנוחה32

קרית צאנז  
רחוב אמרי 

 טל 30בינה 
-02: נוסף

5867910

.המתגוררת בקריית צאנז, ציירת חרדית בין לאומית
מוזמנים לבקר בביתי ולהתרשם מציורים  במגוון סיגנונות גם מודרניים מאד המתארים את חוויות נעורי ומחוזות חיי הנעים 

.ולהציץ להווי היהודי העשיר... ועוד,  מאה שערים, הכותל המערבי: במקומות שונים בעיר ירושלים
ולראות את ההפריה ההדדית בגידול משפחה ברוכה עם ההתעסקות , תוכלו לשמוע את סיפורי האישי ומקורות השראתי, בביקור

.או לחוות סדנת ציור בו תצאו עם ציור נהדר מעשה ידיכם/ו,  באמנות

עין כרםמסמרים33

בפגישה אישית קרובה איתכם אספר לכם את , אני מזמינה אתכם לחווית אירוח מושלם בביתי המקסים בעין כרם, שמי מרים מס
כל זאת תוך פיתוח יצירה , מסעות פנימיים ושבירת מוסכמות, על חיי חסידות, על מעברים בין קבוצות ייחוס, סיפור חיי המרתק

האומנות שלי מבוססת על טכניקה  .אנושיות ואומנות, נשיות, ירושלמיות, יהדות, זהו סיפור בין דורי על ישראליות. נפלאה לא פחות
הבית  .יצירותיי הוצגו ומצגות בארץ וברחבי העולם. אסתטית ורוחנית,  היצירות הן חוויה אומנותית, ושפה ייחודית שפיתחתי

" לרקום חיים"קבוצות ומבקרים ב .וסטודיו בו אני מארחת עטור ביצירותיי וצופה אל נוף עוצר נשימה של עין כרם והרי ירושלים
VIPמתאים במיוחד לקבוצות . 35עד : מספר משתתפים  .מחזקת ומוסיפה שאר רוח, מעשירה, מספרים על חוויה מרתקת



.סדנאות וסיפור אישי מרתק של עוצמה נשית, ארוחות, מטבח ערבי אותנטיצור באהרעבד רבוניבין34

מקור ברוךמילרנעמי35

 ילדים 12מאז נולדו לה . באנגליה ועלתה לארץ למקור ברוך18נעמי מילר התחתנה בגיל -  אירוח ביתי זה הטבע שלה– נעמי מילר 
ובלי ספור נכדים והיא סביב השעון רק רוצה לארח בדירתה עוד ועוד אנשים ולחלוק איתם את השליחות שלקחו בעלה והיא בחיבור 

, מלווה נשים בלידה ובאירוח אצלה תשמעו על החיים של משפחה חרדית– נעמי היא גם דולה  .שלהם לעם ישראל ולארץ ישראל
אם תרצו נעמי תשמח  .ל ונותנת להם קצת טעימות של קדושה" אורחים מהארץ ומחו30ש את דירתה הקטנה ל "שפותחת מידי סופ

מבית הכנסת ועד לקברי – לעשות איתכן טקס הפרשת חלה ולהראות לכם את המקומות הקדושים אותם היא פוקדת בשכונתה 
 .צדיקים שם

81מלחה האייל עמדינעמי36
החלה . השכונות הציוריות של ירושלים" זכרונות ונחלאות"בילתה את ילדותה בין הסמטאות של .  נעמי נולדה וגדלה בירושלים

מציגה את . עברית ואנגלית. לעסוק באמנות לאחר הירצחה של ביתה בפיגוע טרור ורואה בעשייתה המשכיות ליצירה של ביתה
.סדנה של חיזוק האור הפנימי וסדנת מאפים מוסורתיים. יצירותיה בשילוב סיפורים מנוף ילדותה

שטילמןנעמי חנה37
כמו גם האפשרות  (וההצלחה)ברור לי שהרבה מהיכולות עשייה שלנו .  מקסימים עצמאית ובעלת עסק7-אמנית חרדית ואמא ל

 נקודות חשובות שמובילות לשיפור 10לגלות , בואי להציץ רגע לעולם היצירה שלי! מקורן בהערכה העצמית שלנו, להרגיש מאושרות
.ולחוות את המפתח לחיים מאושרים יותר, לשמוע איך זה עבד אצלי, הערכה העצמית שלנו

רמותטולדנוסוזן38
באירוח בביתי תשמעו על . נשואה לרב ופרופסור שלמה טולדנו, מתגוררת בירושלים, אני אמנית דתיה ציונית, שמי סוזן טולדאנו

הספרים שהוא – אספר לכם גם על היצירה המשותפת לי ולבעלי . מבנות צלופחד ועד אלי– פמיניזם מודרני מהמקרא ועד היום 
  .כותב המשלבים דברי קודש עם מחקר אותם אני מאיירת

סיאהםסמאח39
הרובע 

המוסלמי
.אפשרות לקיינטרינג, מארחת בביתה ברובע המוסלמי בעיר העתיקה לארוחות

.אפשרות גם לקפה וסיפור, ארוחה או סדנה. אירוח ערבי אותנטיבית צפאפאעליאןסמירה40



.או סיור ביער מיר הסמוך לביתי/מזמינה לאירוח בשילוב סדנת אומנות ופסגת זאבברקליעטי41

בן דודענהאליה42
 , 19שיריזלי 

נחלאות 
(מזכרת משה)

חיפוש  :מהשנסונים של צרפת לשירי הקודש של ירושלים . מסע ושירה של אישה צרפתייה שבחרה לעלות לארץ בחיפוש אחרי קולה
סליחות ותפילות , פיוטים, שירים מרגשים של חיבור .טעימה חוויתית של שיטה קולית מקורית  . שורשים ופריחה מחודשת בישראל

.המון רוח ואהבה,תיפוף ,בליווי גיטרה .ארץ ישראליות 

עין כרםעין מורעתליה43

. הבית מארח לאירועים קולינריים מיוחדים. בית לארוחות עילית מול נוף פנורמי מרהיב של הרי יהודה והכפר הקסום עין כרם
ושל פינות חמד , ירושלים, מפגשים ייחודיים וגם סיורים קולינריים שחושפים את הסודות הכמוסים של עין כרם, סדנאות, ארוחות

. עין כרם הינו כפר עתיק יומין וציורי היושב בשיפולים המערביים של העיר ירושלים למרגלות הר אורה והר הרצל. ל"טעימות בחו
כשבאים לעתליה אפשר גם . הכפר הוא שכיית חמדה ומוצף בתיירים ובישראלים הפוקדים אותו בזכות יופיו וחשיבותו ההיסטורית

.עין כרם מזכיר לאורחיו את נופי טוסקנה ופרובנס על שלל כרמי הזיתים והבוסתנים המקיפים אותו, ל"טיול קטן בחו" להרוויח"

נוסבויםצפורה44
בית , 68הפסגה 

וגן

, השטריימל, הצבעים: מזמינה אתכם למסע מרתק עם עולם הלבוש החרדי, ציירת דיוקנאות ודמויות ירושלמיות, אמנית חרדית
אפשרות לאוכל .ציורים וסרטים תיעודיים, צילומים, בליווי המחשה פיזית. לפי הקהילות וחצרות החסידיות. הקאפטן והגראטל

(חלות ועוד, מרק עם קניידלך, טשולנט, קוגל)יהודי אשכנזי מסורתי 

ברנדוויןרבקה45
, 30רבנו גרשון 

מאה ' כניסה א
שערים

 שנה 30למעלה מ , מאז. רבקה גדלה במאה שערים ולאחר שהתחתנה עברה לגור בשכונת הבוכרים. רבקה היא אשת חייל אמיתית
, רבקה תספר לכן על חיי האשה והמשפחה היהודית. שלה באהבה ובשמחה" מפעל המשפחתי"ומנהלת את ה, היא מתגוררת בשכונה

.ניתן לשלב סדנאות בישול אוכל יהודי או ארוחות. חתונה וחיים בעולם החרדי, על אהבה ושידוכים

חביליורות46
עין כרם ליד 
כנסיית יוחנן

. ארכיטקטורה והיסטוריה בעין כרם, מפגש עם אמנית המציירת על אריחי קרמיקה ומספרת מזווית אישית על החיבור בין אמנות
מספרת על השורשים שלה והוריה שלחמו במלחמת . מראה את התהליך שהיא עברה עם הבית, גרה בבית עתיק שהיא בעצמה שיפצה

.האירוח מתקיים רוב הפעמים בפאטיו ולפעמים בתוך הבית. ח ועל ההשראה מאימה"תש



ארמון הנציבפרידמןרות47
מתמיד אהבה . שם ספגה את האהבה לאמנות, יוצרת רב תחומית גדלה בנחלאות ומידי שבת הלכה לבית האמנים, ילידת ירושלים

.רת ממיניטורות לציורים גדולים ועודhמצי.  'לקרוע ניירות ותמונות ומצאה שהחלק האחד שווה לשלם וכך יצרה תכשיטי קולאז

בר אילןרוטרחל48
, תחוו את הסיפור שמאחורי הציור, תראו את האמנות. כל פינה בביתה ם אמירה והרבה שמחה. חסידת סאטמר,  אמנית חרדית

.תשמעו על חרדים ועל מאה שערים שם גדלה וכמובן תבקרו בסטודיו הביתי שלה המשקיף על סימטאות השכונה

.ארוחות מרוקאיות וישראליות מסורתיות אצל רינה או בטייק אוויעין כרםבוטילרינה50

רמות דציודיןרעיה51
יוצרת דמויות צבעוניות , בובנאית וציירת. חיה ויוצרת ברמות. גדלה ולימדה אמנות במוסקווה. רעיה ציודין היא אמנית פנטזיה

.עברית ורוסית. ושמחות מעולם האגדות

בכרשושנה52
 20/15בן ציון 
 96523' כניסה ג

קריית משה

בשכונת קריית .סיורי סליחות או חנוכיות ,יר לירושלים תוכן מיוחד לפי חגי ישראל 'אירוח ביתי בסגנון צרפתי סיפור מרגש ומצחיק מאלג 

סעןדת אמנים לפי בקשות הקבוצה גם סדנאות עם תוכן מיוחד . הפרשת חלה,משה



קרבסישושנה53
עין כרם דרך 

14האחיות 

העצות החכמות של הסבתות ממרוקו וספרד לחיים טובים . מפגש שירה ומורשת עם המשוררת ומספרת הסיפורים שושנה קרבסי
תכשיטים עתיקים וסודותיו של קוסקוס יחיד ומיוחד שנועד , סיפורי שדים, מרגש ומעצים , מפגש משעשע. ולחיי אהבה משופרים

בגינת הבית . אדריכלות מופתית וגגות הבית לתצפית, מגת היין הקדומה בתחתית , הביקור בבית העתיק הוא חוויה מרתקת. לאהבה
כיבוד וקולינריה .  סוגי ריבות ורטבים וכלים מעוטרים בפרחים100ובו למעלה מ " שושנת עין כרם"העתיק בוטיק ריבות כפרי 

לקבוצות
 

. אדריכלות מופתית וגגות הבית לתצפית, מגת היין הקדומה בתחתית , הביקור בבית העתיק הוא חוויה מרתקת
.  סוגי ריבות ורטבים וכלים מעוטרים בפרחים100ובו למעלה מ " שושנת עין כרם"בגינת הבית העתיק בוטיק ריבות כפרי 

כיבוד וקולינריה לקבוצות
: בבית העתיק ניתן לקיים סדנאות בישול:  סדנאות

" קוסקוס סיפורים ואהבה"סדנת 
...סדנה לרקיחת ריבת חשק מצמחי מרפא– " איך מבשלים אהבה"סדנת 

.סיורי פולקלור  קולינריים מרתקים בעין כרם בין בתים מארחים

2גילה התבלין טאוסוןשנינה54

המשקיפה לעיר , יוצרת בביתה בהשראת הטבע והסביבה הירוקה של יער ירושלים בשכונת גילה, שנינה היא אמנית בין תחומית
מארחת עם או בלי בעלה לסדנאות המשלבות . הבית עם תצפית פנורמית וקיימת חנייה ונגישות.  מטר860ולמרחבים עצומים בגובה 

הם מספרים את .לבי מסורתי'לבי סורי ומתמחה באוכל ח'בעלה של שנינה ממוצא ח. בריאות טבעית והרמוניה עם אפשרות לארוחות
.סדנאות אוכל מסורתי וסדנאות אמנות, הפרשת חלה, התקרבותם ליהדות

ארמון הנציביצחקישרה55
במהלך הסדנה . הכנת הבצק המילוי והמרק: מארחת בביתי או בבתים מארחים סדנה כייפית ללימוד הכנת קובה על כל שלביו

חוויה נחמדה ליחידים או . ניתן גם לרכוש קובה קפואים מסוגים שונים.  שעות 3אורך הסדנה כ. טועמים קובה ממעשה ידיי
.לקבוצות


