תנועת

מי

הם

היקבים

הישראליםמובילים

את ענף ייצוא היין?

הבקבוקים מתומוזרים גבוה מדי על
מגישים הישראלים הגרים בחו״ל לאורחים שלהם?
מדפי

החנויות

מדוע

בנכר ומה
ציונות

בבקבוק
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ץ»<-הישראלים

)*/

המשרתים

במשרות

רשמיות

vinשעולה

45פאונד ,או

יין

ירדן איכותי ב־ 45

בחו״ל
גם משפחתשולץ,
היעילים יותר של
בשנה הם השגרירים
הישראלית ,שבשנים האחרונות קו־
$TS1$קונה$TS1$
תעשיית היין
במגוון היינותהישראליים שניתן להשיג בחנות
$DN2$קונה $DN2$לה יותר ויותר אוהדים מעברלים.
נה
של ״אביב״ בעיר מגוריהם .ג׳קישולץ,הבעלים
אקםלסיור בפ־
$TS1$בפרנקפורט$TS1$,
מונופול וביתמלון
של ב־תמלון
ולארגונים הב־נ־
$TS1$הבנלאומיים$TS1$
רוני אדם ,סגן השגריר לאו״ם
הישראליים שהוא רוכש א־נם
$DN2$בפרנקפורט $DN2$,שהיינות
רנקפורט,
בו׳נווה ,מקפידלהשקות את
$DN2$הבנלאומיים $DN2$של ישראל
לאומיים
09.7
מ־
־ורול־־ן אדום
נהשב־םל־קר־ם מאוד
ישראליים" .־צאת־
"$TS1$צאתלכאן$TS1$
אורחיו המקומיים רק ב־־נות
ה :ראשון של יקב כרמל ועד  13־ורולקברנה
ליינותישראליים.
"$DN2$צאתלכאן $DN2$כשבכיס־ מדריך רוגוב
לכאן
דלתון.
בלאנק ,בצ־ר  2000של ־קב
סוב־נ־ון
המדובר במסמך שנראה כמו המדריך השנת־ של
קלודברז׳ה ,־הוד־ בן  75המתגורר בפריז ,הוא
מסתמך
העולם .אני
הבנקהעולמי על כלכלת
הבעלים של המסעדה היהודית Le Iran do
הישראליים שאנ־
$TS1$שאנמגיש$TS1$,
עליו כאשר אנ־ בוחר את ה־־נות
לדבריו ,למד שהפ־
$TS1$שהפרזאם$TS1$
$DN2$שאנמגיש $DN2$,וכאשר האורחים שלימתלהבים מהיין ,אני
 Vineברובע הרביעיבעיר.
מגיש,
$DN2$שהפרזאם $DN2$המבקריםאצלו אוהבים מאוד את הקברנה
ר־זא־ם
המעולים שהוא ק־בל
מצע כפניהם את הציונים
במדריך .אנ־ נוהגלהגיש בסוף הארוחה יינות
סוב־נ־ון או המרלו של יקבי רקנאטי,שעלותם
נעה סביב  13־ורו ,או את הקברנהסוכינ־ון של
ישראליים ,כאשר הבקבוקים שאני הכי אוהב
נוח
$DN2$קינוח$DN2$
להשוויץ בהם הם מוסקט מסדרת ירדן בציר 2008
יקב ברקן,שעולה בסופר 12יורו ,בעוד שבמסעדה
כשרה ״ /כזה נמכר גם ביותר מ־  30יורו
לבקבוק.
הגולן וגוורצטראמינר מסדרת כרם
של ־קבי רמת
מאשרת
המתגוררת בפריז,
משפחת גי
ואילי,
גם
שעל  2006של יקביכרמל .את הארוחה אנ־ מל־
$TS1$מלווה$TS1$
עליהם ,בעיקר בח־
$TS1$בחגים$TS1$,
$DN2$מלווה $DN2$בדרך כלל ביין סירה או פינו נואר מסדרת
ווה
לנו כ־ ה־ץהישראלי המועדף
$DN2$בחגים $DN2$,הוא אבן ה־־ן האדום של יקב הקנאי.־ ,שמחי־
$TS1$שמחירו$TS1$
גים,
־ררן או ביין קברנהסובינ־ון מכרם קאיומ־ של
$DN2$שמחירו $DN2$נע בין  15יורול־ 20יורו ,אבל בערב־ ש־ש־ הם
רו
יקב־כרמל ,וכאשר מתחשק לבן ,אז בהר הרמון
זול יותר ונע בין
בהחלט נהנ־ם גם מירדן ,שמחירו
העממייותר ,גם הוא מסדרת ירדן של יקב־ רמת
 15ל־  17יורו .את ה״נות הם רוכשים בהיפר כשר,
הגולן .כשנגמרלי סטוק היינות בכית ,אנ־ מחדש
בפרברי פריז.
'גלובוס׳
אתהמלא־ בקומת המעדנייה של החנות
ז׳נווה) ,שם ניתן למצוא כמובן גם כמה
(במרכז
היקף הייצוא 19 :מיליון יודו
יינות
ישראליים״.
בשנת 2008ט־לטל האמריקאי רוברט פארק את
הפריזאים
רקנאטי של
חביות ה״ןבישראל .מבקר ה־ץ הנחשב העניק
ל״־ער יתיר  2003של יקב ־תיר
(בבעלות כר־
$TS1$כרמל)$TS1$
אצל משפחתה שלו־וויאן ברנשטיין ,נציגת קק״ל
ליין
$DN2$כרמל) $DN2$את הציון הגבוה ביותר  93שניתן עד אז
בשוו־־ץ ובצרפת ,שוכבים באופן קבוע במקרר מל)
05.41
ישראליים בחתכי מחיר שבץ
היין בקבוקים
ישראלי והקפיץ את מדדההתעניינותהעולמי
ביינות המיוצרים בארץ הקודש.
פרנק שוויצר־ ל־ץסוביניוןבלאנק של ברקן בציר
ל־־ן מוסקט של יקב
פרנק שוויצרי
59.91 7002,
בעבר יינותישראלייםנלגמו מעבר לים בעיקר
משיקול־ כשרות והשגחה .כיום ניתןלומר בפה
פרנק שוויצריל־־ן קברנהסוב־ניון
אלה,
09.72
מלא ,שגם יינות שאינם עומדים בתנא־ הכשרות
פרנק שוויצרי
09.44
בציר  2006של גמלא ועד
מבוקשים מעבר לים ולא רק בקרב
המהמ־רים
גליל.
אדום ־ראון בציר  2004של ־קב
לבקבוק
הישראליםובניהקהילות היהודיות.
על שולחן ערי השבת של
משפחת סאונדרס
״בחו״ל למדו בשנים האחרונותלהעריךולכבד
בלונדון מצאנו מגוון של בקבוק־
המתגוררת
ישראל־ .סקוט ,סאל־ וחמש בנותיהם גאים היו
יינות בוטיק
ישראליים״ ,מצייןגולןפלם,מנכ״ל
להציג בפנינו את הרכישה האחרונה בחנות היין
משותףוהיינן של היקב .״ישראל מתאפיינת בא־
$TS1$באקלים$TS1$
קלים
שבלונדון אפשר להשיג
הקרובה לביתם(למרות
$DN2$באקלים $DN2$גיאוגרפי מיוחדבמינו ,והיינות
הישראליים
הגדולות) .סקוט:
ישראל־ גם ברשתות הסופר
לפופולאריות בקרבקהלים מג־
$TS1$מגוונים$TS1$.
האיכותיים זוכים
וונים.
הישראליים היו רוכ־
$TS1$רוכשים$TS1$
$DN2$מגוונים $DN2$.אם בעבר את היינות
״ה־־נות שהכיהולכ־ם כאן זהדלתון שעולה
שים
לנו  15פאונד .מוכרים כאן גם קסטל
$DN2$רוכשים$DN2$בחו״ל בעיקר יהודים
grand
וישראלים ,הרי שהד־
ומארחים

מאות קרואים

חשובים

פאונד״.

המתגוררת בפרנקפורט ,גאה

קי־
$TS1$קינוח$TS1$

יין
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בזינבה
וידא

משפחת

*-

וואה
$DN2$בהשוואה$DN2$
רישהל״נות פרימיוםעולה בקרב הפלח של חובבי
לעולם ,ודא־ כאשר משווים אותן
לעלויות
״נות האיכות הגבוהים אשר מחפשים מדינות
הייצור בדרום־אמר־קה,אוסטרליה או צרפת .על
חדשות ואיכותיות בכל רחבי
שמדינות מסוימות
העולם".
כך ישלהוסיף את העובדה
אכן ,א־ן לנו מה להתב״ש כללבנוזל הארוס
מטילות מס גבוה על רכישתאלכוהול
(לדוגמה,
המיוצר על אדמת הקודש .הייןהישראלי נחשב באנגליה המחירים בפאונד גבוהים מאוד בגלל
כיום
ליין איכותי וניצב לצר ״נות איכותיים מתו־
$TS1$מתוצרת$TS1$
רמת מיסוי של  19פאונד על קרטון ״ /בן תשעה
יין

של

צרת
$מתוצרת $DN2$חוץ ,מאשר אדם מונטיפיורי ,בעל
שנה בענף המכהןכמנהל הפיתוח
ישראל
מייצאת כיום יינות
לן
לארצות־הברית,
$DN2$הגולן $DN2$הוא הייןהישראלי
אירופה ,מזרח אירופה,אוסטרליהולארצות המ־
$TS1$המזרח$TS1$
לרשימת  100היינות
ותק

זרח
$המזרח $DN2$הרחוק(סין
ויפן!,

מובילים
גליל,

30

של יקב־כרמל.

יצוא ה״ן

הראשוןשהצליחלהיכנס
המובחרים לשנת  2008של
מגזין
 Wine Spectatorהאמריקאי .בשקלים
מחירו של הבקבוק  158שקל; בארצות־הבר־ת
המחיר נע בין  25ל־ 28
דולרים; באירופה מחירו

כאשר את ענף

ישראליים ,ביניהם :־קב־ הרי
־קבים

כ־

־קבי
הגולן,
ברקן/סגל,כרמל ,רקנאט; בני־
$TS1$בנימינה$TS1$,

נימינה $DN2$,טפרברג,
מינה,

ליטרים)״,

מציין בוקסר.

ירדן קברנהסוב־ניון  2004של יקבי רמת הגו־
$TS1$הגולן$TS1$

תשבי,
דלתון ,תבורוקסטל.

נע סביב 28יורו .בקבוק־

תרב קברנה ,רזרב
$TS1$פינוטאז'$TS1$
פינו־

טאז'
$DN2$פינוטאז' $DN2$או רזרב שיראז כולם מבציר  2007של
וד
000,5
נזים
דונמים r\j
ברקן נמכרים בארה״ב תמורת 25דולרלבקבוק
היקף יצוא ה״נות
הישראליים עמר בשנת 2009
(שווה ערךל־ 90
שקל);בישראל מחיר הבקבוק נע
דולר
על 19מיליון
(נתון המתייחם גם ל״נות
סביב  60עד 70שקלים .באירופה ,אגב ,המחיר לא
פ־
וגם
השולחניים
יורו
יורד
ליינות
המתוקים) ,על הפילוח
מ־ 20
ומ־  15פאונד כבריטניה.
מיליון
דולר
5.9
הבא:
לארה״ב;
יצוא
בקבוק ״־ער יתיר״
מיליון
(באנגלית נקרא "יתיר פו־
$TS1$פורסט")$TS1$,
דולר
יצוא
דולר
יצוא
אלף
700
לאירופה;
$DN2$פורסט") $DN2$,שהוא
רסט"),
ושבארץ
הדגל של ־קב ־ת־ר
עולה  250שקל
לבקבוק ,נמכר
בארצות־הבר־ת
לאסיה .״יחד עם זאת ,אנחנואפילו לא פסיק על
יקב

״ן

־ין

יין

מפת היין
העולמית,

שחושבלהתמודד

ומי

עם

העולמי ,הוא
השוק
מגלומן׳׳ ,מצ־־ן שמואל
מנכ״ל יקבי ברקן" .כל הכרמיםבישראל מניבים
בוקסר,

כ־  45אלף

יץ

תמורת  100ער
מ־  100יורו.

5.13
טון ענבים בשנה ,מהם מפיקים כ־

מיליון בקבו־
$TS1$בקבוק$TS1$
מיליוןליטריין .המדובר הוא בכ־ 41
ק־
$DN2$בקבוק$DN2$

שולחני.
יין

(כ־מיליון

רק

חמישה אחוזים מתוך הכמות הזו

בקבוקים) מ־ועד־ם מד־

הסיבה
למיעוט

התנובה

ליצוא".
שנה

היא גיאוגרפית" .כדילה־
$TS1$להכפיל$TS1$

כפיל
כפיל $DN2$את ממד־ יצוא הייןמישראל,
כ־
000,5
רונמ־ם של כרמ־ם,
שיגר־לו
מ־19
מיליון דולר ל־ 25
מיליוןדולר״ ,מסביר
בוקסר וממהר לשפוך
על המדורה ,שכן ״גם
כמות כזו ה־א בטלה בשישים מבחינת ההיקפים
־שלטעת עוד

את ההיקף

־־ן

העולמיים״.
אז מה?לעצור

את היצוא?

"חלילה.להמשיך
ולייצא.
כחות
מפת
$הנוכחות$DN2$שלנו על
העולם,
מורם,ושננהל
עם המחירים

פס

ונעשה זאת

בראש

ייצוריעיל במטרהלהתמודד

של השוק
העולמי".

בכדי מזכיר בוקסר אתעניין המחיר .הבקבו־
$TS1$הבקבוקים$TS1$

קבוקים$DN2$הישראליים הנמכריםבחו״ל
קים
גבוה יותר

סובב

עולם

הצרכן הלא יהוד־

מחפש

הישראלי

י־־ן

את מאפייני הים התיכון ,כמו ארומה

מתובלת ,פ־רותית,בשלה ,מציינת תמנע

שטרית,סמנכ״ל השיווק של
יהוד־

יקבי בנימינה.

צרפת מעדיפים יינות יבשים מאוד

בעל־ רמת חמיצות גבוהה; יהודיאנגליה
מעדיפים את היינות
המעוגלים שלהעולם
הישן; יהודי ארצות־הבר־ת מעדיפים

חשוב שננעץ את הנו־
$TS1$הנוכחות$TS1$

לא

דולר.
140

באירופה מחירו יותר

בהשוואהלזה

עלויות
בישראליקר.

נושאים תו מחיר

בארץ .״מראש,ייצור

יין

הענבים יקרות יותר בהש־
$TS1$בהשוואה$TS1$

מעוגלים יותר
"נות
ובעלי

טעמים רכים,

מאבחן נועם יעקב;מנכ״ל

יקבי רקנאטי.

״האסיאתים ניחנו באנינות טעם הדומה
לזו של האירופים ,אבל לא עד הסוף.
עוברה .הם רוכשים את הייןהישראלי
הכי יקר על המדף ,אבל מוסיפיםלו
נגיעת למוךל״ם אוספרי־ט״ ,מציץ

ארםמונטיפיור־ מיקב־כרמל.
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בקבוקי יתיר
מההרתף

<ץ

חוגגים ״ /ירדן

הפרטי

רנקפורט

