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1 הבית של משפחת גבעון | המייסדים 32, כפר רות

מוערכת  וציור  הדפס  אמנית  גבעון  שושנה   >  Givon art
ובעלת שם, מציגה שפע מתוך מגוון עבודותיה.

זיתים  פרסים,  זוכי  זית  שמני  ומכירת  טעימות   > לוין  משק 
משובחים ומוצרים משלימים.

אזולאי  אדווה   >  The Lab of The White Witch
קוסמטיקה טבעית, סבונים ושלל מוצרי טיפוח מפנקים לעור 
ולנשמה נרקחים באהבה בבית המכשפה הלבנה. חומרי גלם 
לבקבוקים  נכנסים  וטבעיים  אקזוטיים  ממקורות  איכותיים, 

ועושים פלאים.
סטודיו שש < אפרת אגאי. עיצוב מוצר עם תודעה חברתית. 
מגיעה עם מוצר הדגל ״עציצים רכים״ ועוד עיצובים מרנינים 

לבית ולנוי.

2 הבית של משפחת עוזי | הגפן 61, כפר רות

רחל עוזי < ציירת המציגה ציורי חיות, ציפורים ועוד, בהשראת 
הטבע כפי שנתפס בעיניה.

ילדים  ספר  ומכירת  לילדים  סיפור  שעת   > לובן-עוזי  עינן 
שכתבה - ״חיוכים אדירים״.

או  חלבי  קישים:  מיני  נוביקמגישה  הלנה   > נוביק  גברת 
ללא גלוטן, עראייס דגים , מאפה שמרים מפתיע, מרק ,סלט 
וקרם, מלבי טבעוני  , פבלובות עם קולי תות  ואצות  שורשים 

והפתעות לשעת סיפור
אילון להב, בנו של שלמה החקלאי,  הזיתים של שלמה < 
המשפחתי,  הזיתים  בכרם  אביו  שמגדל  הזיתים  את  משווק 
מכין ומתבל במתכון העובר במשפחה דורות רבים. מחווה בין 

דורית מרגשת ואיכותית.

3 הבית של משפחת בראון | זית 10, כפר רות

תרפפו - וינטג׳ < בת שבע שלג החלה לאסוף פרטי וינטג׳ 
עוד כנערה  ומאז הפכה למקצוע את אהבתה לצבעים, בגדים, 

עיצובים ובעיקר להלביש א.נשים. 
יחודיים  ובגדים  פריטים  של  ושופע  מרתק  לעולם  מוזמנים 

ונדירים מהארץ ומהעולם.
עבודות  שלל  המציגה  קרמיקה  אמנית   > קארו  אורנה 
יוצרת  ועוד.  קדרות  חלב,  שריפת  ראקו,   – שונות  בטכניקות 

כלים שימושיים, יודאיקה וחפצי נוי, עציצים וצלחות לפסח.
דדי רביבו < שף פרטי וקונדיטור, חזר למושב הולדתו בגימזו 
בראוניז,  עוגיות,  שונים,  לחמים  לנו  אופה  ומאז  מארה״ב 
מאפים ללא גלוטן, לחמי מחצת וחלות מיוחדות . כל המאפים 
כשרים  גלם  מחומרי  ועשויים  מוקפדת,  בנראות  טבעוניים, 

בבית שומר שבת.

4 הכוורת מבית שי ספקטור
            בכביש הגישה לכפר רות

דבש, מוצריו וטעימות מ-13  הכוורת מבית שי ספקטור < 
סוגים המייצגים את מרחבי הארץ.

לחם חיים <  חלות, לחמי מחמצת ופוקצ׳ות מצויינות, שמכין 
חיים אופק במקצוענות וייחודיות והפתעות נוספות.

עירית פורשר.  ולנוי מהחנות של  לבית  מוצרים    > פוקסיה 
צבעוניות ויופי משמחים ושימושיים בו בזמן.

ופריכות, עלי  וינשטיין תמכור חסות שונות  ליטל  פרשנס < 
באקצ׳וי ושפע עלים ירוקים מחממה הידרופוניות. לטעום ירוק 

– כי אין טרי מזה!!

שילת <

5 הבית של משפחת שניידר | ורד 4, שילת

דני שניידר <  פסלי ברזל מרתקים שיוצר דני )טייס בעברו( 
מדמיונו - כבשים, אריות, נשרים ועוד. אל תחמיצו את הנסיך 

הקטן במטוסו האייקוני!
הבובות של סבא מוטי < שפע מגוון של צעצועי עץ בעבודת 
יד, מתקני משחקים מיניאטוריים, בובות מצחיקות או נוגעות 

ללב והכל מעץ ממוחזר ומטופל באהבה.
מיכל אופה מאהבה < עוגיות ועוגות בטעמי גן עדן, בהקפדה 

וביופי המאפיינים את עבודתה של מיכל עובדיה. ממכר!

6 הבית של משפחת שפירא | גפן 3, שילת

פיצה חמשוש < אורון שפירא כי שם החופש מתחיל. פיצה 
 48 של  ארוכה  בהתפחה  בצק  בטאבון.  הנאפית  נפוליטאנית 
עברי  של  משובחת  מוצרלה  בתוספת  איכותי,  מקמח  שעות 
ורוטב עגבניות ביתי. פיצה גבינות ורוקט, פיצה תפו״א במדורה 

וסקרטלה - קלצונה ממולא במסקרפונה ונוטלה.
מצמחים  נרות  ויוצרת  סבונים  רוקחת  תפוחי  חוה   > לילית 
וממיצוי  האקולוגי  לביתה  בחווה שמסביב  מגדלת  היא  אותם 
יופי,  על  בעבודתה  מקפידה  מעשיר.  אתה  המפגש  טבעי. 

איכות והכל במחיר ידידותי.
תכשיטים  יוצרת  עוזר  הילה   >  Colorful creations
שונים  חומרים  בין  משלבת  יד.  בעבודת  לבית  עיצוב  ומוצרי 
ומשמחים. צבעוניים  קלילים,  וכלים  תכשיטים  נוצרים  מהם 

טעמים  ג׳ילטו!!  מגישה   > אסא  חנית  של  קלברזה  לה 
משובחים של גלידה וסורבה הנעשים מחומרי גלם טריים, על 
פי ידע איטלקי מקורי, ומתגוונים בטעמים מקומיים של סורבה 
תות נענע, מסקרפונה בננה, ווניל מדגסקר, פיסטוק, שוקלד 

צרפתי ועוד.

לפיד<

7 הבית של משפחת טופז | הארזים 59, לפיד

תציג  רבים.  התמחות  תחומי  בעלת  אמנית   > טופז  קסניה 
בפנינו בעיקר מקו הציורים הבוטניים המרשימים שלה: ציורים 

מקוריים, הדפסים וגלויות וכן עבודות בשחור ולבן.
פורייה  יוצרת  קרמיקה,  אמנית   > מזרחי  שמעוני  אסנת 

וחדשנית, מחוברת לטבע ומשקפת אותו בעבודותיה.
המטפלת  ונטורופתית  הרבליסטית  כהן.  מרב   > לבנדולה 
לגוף  אביביים  טיפוח  מוצרי  עם  מגיעה  טבעונית.  בתזונה 

ולפנים, המיוצרים בעבודת יד ומחומרי גלם טבעיים.
סמוסות  הודים,  חטיפים  שורק.  הלל   > בומביי  סאלאם 
לבומביי  היישר  אותנו  שיקפיצו  ותבלינים  בטעמים  ורולים 

הרחוקה.

8 הבית של משפחת בן אבי | הארזים 51, לפיד

רות  מהפייסבוק.  המפורסמת  < ״מסעודה״  אבי  בן  רות 
ומספרת  והמוסלמי,  היהודי  המרוקאי,  המטבח  את  חוקרת 
ירקות,  עם  יד  בעבודת  מרוקאי  קוסקוס  תגיש  רות  אוכל. 
צמחוני ובשרי, וגם תפנק בלחמניות באפייה ביתית, ממולאות 
בקציצות דגים או בשר ברוטב, וסלטים מבושלים.  תערובות 

תבלינים וממתקי פירות תוצרת בית 
תוכלו לאכול במקום, או לקנות הביתה לסופ״ש

וחומרים  עזה  שצבעוניות  ויוצרת  אמנית   > רילסקי  ערטל 
גוונים  מרובה  רייזן  עבודותיה:  את  מאפיינים  שגרתיים  בלתי 
תכשיטים  וקו  שרשרת.  ואבני  חנוכיות  פמוטים,  מכינה  ממנו 

מנייר ממוחזר צבעוני ועמיד.
חוות שורש ועלה < גיא הורביץ, צעיר נמרץ וחקלאי בכל 
בגידול  מגדל  הוא  אותם  ירקות  של  שפע  עם  יגיע  מאודו, 
הידרופוני, ללא ריסוסים כימיים ועם הרבה אהבה. יהיו חסות 

שונות, תבלינים ונבטים.

www.thm.org.il//תיירות חבל מודיעין

9 הבית של משפחת בוריה | הזית 94, לפיד

מהשפע  תציג  שבטית.  ורקדנית  קרמיקה  אמנית   > בוריה  סיגל 
שמאפיין את עבודתה – מעגליות: מנדלות, ברכות, כלים, אומנות 

יפה והכל באנרגיה נשית חמה ושמחה.
אמנות  יוצרת  תחומית,  רב  אמנית  רינסקי  נורית   > אטליה 

אקולוגית. תציג מוצרי נייר במגוון רחב מקורי צבעוני ושימושי.
ואפייה  חלבי  קייטרינג  בעלת  חמו  רויטל   > הבית  עד  מאפים 
ביתית. תגיע עם עוגות, עוגיות ונחמות מתוקות לשבת, גם טבעוני.

מרהיבה,  אמנותית  בשזירה  חרוזים  תכשיטי   > מוסטקי  ענבל 
בנוסף,   .80 החוגגת  עדנה  אמה  שמכינה  דקדקנית  יד  בעבודת 
ענבל תציג את המוצר המשמח שלה – ״מַדְבֵּקָה עם אהבה״ מקורי 

ומפתיע.

10 הבית של משפחת גרינברג | הרי ירושלים 49, לפיד

וינטג׳ ועובדת עם אוספים מרחבי  שי גרינברג < מתמחה בבגדי 
הארץ, מוכרת בעיקר בגדים משנות ה־ 60-90.

ומתנסה  חוקרת  בנשמה.  אומנית  קרמיקאית,   > יוסף  בן  מיכל 
מרהיבות,  מיוחדות  בסדרות  כלים  יוצרת  כלשונה(.  )׳בוץ׳,  בחומר 

איכותיות ועדינות.
עוגות,  עוגיות,  שמייצרת  ביתית  קונדיטוריה  עוגות   > ברון  רוני 
שולחן,  כל  ומושקעים שיקשטו  מיוחדים  נוספים  וקינוחים  מארזים 

ימתיקו כל יום ויעלו חיוך על פניכם.     
תליונים  פנינים,  חן  אבני  המשלבת  תכשיטנית   > שמואלי  שיר 
 - בעולם  ביותר  החם  הטרנד  של  חדשה  וקולקציה  ייחודים. 

שרשראות לטלפון. הכל בעבודת יד.          

להתאמת נגישות יש להשאיר הודעה 
בטל.  03-9728999 ונחזור אליכם בשמחה.  
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אם אנחנו כבר בסביבה מקומות שווים לביקור,  במשולש היישובים

10


