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דבר ראש המועצה

מבקרים ותושבים יקרים,

עשרות היקבים ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה, 

הפכו זה מכבר לשם דבר בתעשיית היין הישראלית. 

מטה  האזורית  המועצה  חנכה  מאז  שנים,   20 מזה 

חלק  הם  והכרמים  היקבים  היין”,  “דרך  את  יהודה 

כשם  יהודה,  והרי  שפלת  של  מהנוף  נפרד  בלתי 

שתמיד היו חלק מההיסטוריה של האזור כולו. 

כורמים  ייננים,  מאות  מממשים  בשנה  יום  מדי 

היין’  ‘דרך  חזון  את  יהודה  מטה  ברחבי  וחקלאים 

הינו מקור פרנסה  היין  יהודה  והנאה צרופה. במטה  יצירה  זאת בחדוות  ועושים 

למאות משפחות ועשרות משקים, ומהווה עוגן תיירותי לבעלי אורחנים ואטרקציות 

המועצה  יישובי   57 בין  המאחדת  מהתרבות  נכבד  חלק  מהווה  היין  תיירותיות. 

ועשרות אלפי תושביה. 

לפרויקט  הנחשב  ופורח,  משגשג  מפעל  הוא  יהודה  מטה  של  היין’  ‘דרך  כיום, 

הדגל של האזור כולו ולמקור לגאווה ישראלית ובינלאומית. השנה אף עשינו צעד 

לאומי, אשר  ככינוי מקור  נוסף כאשר הגשנו בקשה להכרה רשמית  משמעותי 

בעתיד תוביל להכרה בינלאומית באזור גידול ענבי היין של יהודה. 

שנים   20 להגשמה,  מחזון  יהודה,  במטה  היין  דרך  על  ללמוד  אתכם  מזמין  אני 

להקמתה ועתידה עוד לפניה.

שלכם,     

ניב ויזל      

ראש המועצה האזורית מטה יהודה     
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ציוני דרך 1998 עד 2018

. בראשית שנות ה-90  החלו לייצר יין באזור יהודה בחמישה יקבים: קסטל, צרעה, שורק, קלע דוד ונחשון. רקע  
. בשלהי שנות ה-90 הוקמה עמותת התיירות יואב יהודה, העמותה יזמה והובילה התארגנות, שמטרתה    

     ליצור דרך יין אזורית. 

. ביוזמת הסוכנות היהודית נוצר קשר עם קהילת יהודי דרום אפריקה, במסגרת “שותפות 2000”.   

. התקיים אירוע ראשון בו נחשפו היקבים לקהל, ביריד כפרי על הדשא בקיבוץ צרעה.  	 	1998
. באזור יהודה ייצרו יין בחמישה יקבים: קסטל, צרעה, שורק, נחשון וקלע דוד, בהיקף כולל של כ-10,000    

      בקבוקים בשנה.

. נערך סיור יין מקצועי ראשון לדרום אפריקה, מטעם מוא”ז מטה יהודה. קבוצה בת 13 משתתפים,    2001
      שכללה את נציגי היקבים ונציגי המועצה, טסה להכיר דרך יין מצליחה וותיקה.

. התקיימה פגישה ראשונה של “מועדון דרך היין” ביקב נחשון.    

. נוסד פורום ייננים מרחבי הארץ, והחלו להערך מפגשים להעשרה מקצועית.    

. בט”ו באב נערכו חגיגות הבציר והיין ב”יואב-יהודה”. חגיגות של יינות, סיורים ומופעים מוסיקליים,    

      שמשכו קהל רב. הייננים נפגשו בצרעה והחליטו על הקמת מועדון “דרך היין”.

. באביב יצאה משלחת אזורית בת 12 חברים, לסיור יין מקצועי שני בדרום אפריקה.   2003
. נערך יריד היין ב”מיני ישראל”. יקבי “יואב-יהודה” אירחו את: “יקבי יינות ישראל”, בליווי שירה בציבור    

      ומופע מוסיקלי.

. במרץ נערכה במועצה פגישה, והוחלט רשמית על הקמת מועדון היין האזורי.    2004
      כיו”ר ראשון של המועדון נבחר ארנון גבע מיקב קסטל. 

. בספטמבר נערך פסטיבל היין השישי בגן לאומי עין חמד, לציון חגיגות סוף הבציר.    

      באירוע השתתפו 25 יקבים.
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. באוקטובר נערך פסטיבל היין ה-14 בצרעה. באירוע הפתיחה נכחו רבים, ביניהם אנשי משלחת    2012
     מוירצבורג )גרמניה(, העיר התאומה של מטה יהודה, שהתברכה בתעשיית יין מפותחת. 

. במרוץ היקבים התקיים לראשונה חצי מרתון, ומאות משתתפים הצביעו ברגלים.    

. באוקטובר החל פסטיבל היין ה-15. באירוע הפתיחה במיני ישראל, התכנסו 27 יקבים שהציעו את    2013
     יינותיהם לאורחים. 

. באוקטובר נפתח במיני ישראל פסטיבל היין ה-16, במסגרת אירועי היובל למטה יהודה. במועצה ציינו,     2014
     כי דרך היין האזורית היא מפעל משגשג ופורח, שנחשב כפרויקט הדגל של האזור.

. בנובמבר נפתח פסטיבל היין ה-17 באירוע חגיגי במיני ישראל. במסגרת הפסטיבל נערכו סיורים     2015
     מודרכים בין היקבים, בשיתוף פעולה עם בית ספר שדה שער הגיא - רמות שפירא.

. מדריך היין החדש “המדריך המקיף ליינות ישראל” העניק לארבעה יקבים ממטה יהודה את הציון      2016
     הגבוה ביותר, שהוענק לשבעה יקבים בלבד: יקב קסטל, יקב סוסון ים, יקב פלאם ויקב צרעה. בנוסף, 

     שמונה יקבים ממטה יהודה השתלבו ברשימת 23 היקבים האיכותיים ביותר בישראל.

. בנובמבר נפתח פסטיבל היין ה-18, באירוע חגיגי ביד השמונה, בהשתתפות 35 יקבים מאזור יהודה.    

     במסגרת הפסטיבל יזמה המועצה כנס יין מקצועי עבור יינני האזור. 

. במרץ נפגשו חברי מועדון יקבי יהודה ביקב עגור, והסכימו על הגשת הבקשה לאזור יין.   2017
. בנובמבר נפתח פסטיבל היין ה-19 ביד השמונה.   

. באפריל הגישה המועצה האזורית מטה יהודה בקשה לרשם סימני המסחר, במשרד המשפטים,   2018
     לקבל הכרה ככינוי מקור, לאזור יהודה כאזור יין.

. נערך סיור יין מקצועי של נציגי “יקבי יהודה” בוושינגטון די סי, ווירג’יניה. אירוע טעימות במסעדת    2005
     זייתונא הביא עימו חשיפה והצלחה גדולה.

. בספטמבר התקיים פסטיבל היין ה-7 בגן לאומי עין חמד, ומועדון “יקבי יהודה” הציג את בר היינות    

     הארוך ביותר. 

. אירוע פתיחת חגיגות דרך היין התקיים בחוות הסוסים הרי יהודה, בצור הדסה.    2007
     חלוצי האזור: אלי בן זקן, יוסי שחם ורוני ג’ימס, זכו להוקרה.

  2008
. ארנון גבע פרש מתפקידו ויוסי ייתח מיקב קטלב נבחר כיו”ר שני של מועדון יקבי יהודה.   

. בספטמבר התקיים פסטיבל היין העשירי, ואירוע הפתיחה נערך בגן הלאומי עין חמד. היקבים    
     המקומיים הטעימו את המבקרים מיינותיהם, כשברקע הופיע דיוויד ברוזה.

. ביוני הוזמנו יקבי אזור יהודה לאירוע בגן הבוטני בירושלים. במסגרת פסטיבל ישראל התקיים ערב,     2009
     שבו נהנו האורחים מטעימות יין בשילוב מוסיקה חיה.

. באוקטובר נערך פסטיבל היין וכונסה מסיבת עיתונאים מקורית, בקרון הרכבת לבית שמש. המוזמנים    

     לגמו יין, ושמעו את הסבריו של יו”ר מועדון היין יוסי ייתח. באותה הזדמנות נחשפה לציבור חוברת: 

     “אפיון אזורי - יקבי יהודה”.

. בנובמבר ערכה המועצה את מרוץ היקבים הראשון בהשתתפות 700 אצנים. מסלול הריצה עבר בנופי    

     הכרמים המרהיבים של עמק איילון, והמרוץ הפך למסורת.

. באוקטובר התקיים פסטיבל היין המסורתי, באוהל “לילות כנען”, בקיבוץ צרעה. הציבור הוזמן    2010
     לקחת חלק באירוע הרמת הכוסית הגדולה, שנועד ליצור שיא ישראלי בהרמת כוסית לחיים.

. ביוני נערך מפגש מועדון יקבי יהודה והחברים החליטו על מיתוג איכותי וייחודי של הכרמים, היקבים    2011
     והיינות האזוריים. החלטה זו הגדירה לראשונה, באופן פעיל, את אזור היין יהודה. 

     באותו החודש נערך אירוע טעימות של יינות יקבי הרי יהודה בגן הבוטני, בירושלים.

. חברי המועדון החליטו שרק יקב המייצר יין, שמבוסס על 66% ענבים מאזור יהודה, יורשה להציג את    

     יינותיו, בפסטיבל היין ה-13, שנערך ב”לילות כנען”, שבצרעה, בפתיחת הפסטיבל נחשף לראשונה מועדון 

     “אמני ההר” בתערוכת אמנות ייחודית, שנקראה: “נכנס יין יצא סוד”.
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התוצרת  היין.  תעשיית  והתפתחה  הלכה  הספירה  לפני  השלישית  מהמאה  החל 

הארץ.  לגבולות  מחוץ  נסחר  וחלקה  המקומית  האוכלוסייה  את  בחלקה  שימשה 

בימים של שלום וסחר חופשי בין יהודה לשכנותיה, גדל היקף ייצור היינות וגבולות 

הייצוא התרחבו אל מעבר לים. נראה כי גם השכנים לגמו מיינות יהודה, מאחר ובקברי 

הפרעונים במצרים אותרו קנקני יין מקומיים.

בתקופת האימפריה הרומית התפרסם שמם של יינות יהודה כיינות איכות. הם כונו 

“יינות עזה ואשקלון” על שם הקנקנים, שאפיינו את אזור הנמלים. חלקם יוצאו לארצות 

אגן הים התיכון והגיעו עד לגבולות האימפריה בצרפת ובאנגליה. 

תעשיית היין שגשגה עד כיבוש הארץ ע”י צבאות האיסלם, באמצע המאה השביעית. 

המוסלמים, שדתם אוסרת שתיית יין, מנעו את גידול גפן יין, החריבו את מרבית הגתות, 

והסבו את הנותרות לבתי בד. 

תוקף האיסור פג רק באמצע המאה ה-19, כאשר שליטי הארץ, אנשי האימפריה 

בירושלים  יין בכמות מסחרית.  לייצר  אירופה,  לנתיני מעצמות  אישרו  העותומאנית, 

הוקמו יקבים מסחריים ראשונים בבעלות יהודית, שיינותיהם התבססו על ענבי מאכל 

מהרי חברון. ב-1870 ניטע במקווה ישראל כרם ראשון של גפן יין, ובירושלים הוקם 

היקב של משפחת טפרברג, ששוכן היום באזור התעשייה של קיבוץ צרעה ומשתייך 

לאזור יהודה. 

החזון הציוני החל להתממש עם בואם ארצה של חלוצי העלייה הראשונה, הבילויים. 

הם חידשו את ההתיישבות החקלאית היהודית והקימו את המושבות הראשונות, שכונו 

“מושבות יהודה”. הקשיים היו רבים. מחלות, מחסור בכסף ומחסור בידע חקלאי איימו 

להכריע את החלוצים הראשונים, ששיוועו לעזרה.

רוטשילד,  דה  אדמונד  מהברון  סיוע  המושבות  אנשי  ביקשו  ה-19  המאה  בשלהי 

יקב “שאטו לאפיט רוטשילד”, בבורדו שבצרפת. פקידי  ובעל  ציוני  יהודי  פילנתרופ 

הברון בדקו את האפשרויות החקלאיות בארץ וזיהו הזדמנות עסקית. בזמן שהגפנים 

באירופה סבלו ממגפת הפילוקסרה, ותעשיית היין הצרפתית נקלעה למשבר, התברר 

שאדמת הארץ עשויה להניב בציר משובח. בשנת 1889 בנה הברון שני יקבים בראשון 

הביאו  פקידיו  לאירופה.  ולייצאם  איכות  יינות  לייצר  במטרה  יעקב,  ובזיכרון  לציון 

בבורדו,  לתחרויות  ישראל  ארץ  יינות  נשלחו  כעשור,  וכעבור  איכותיים,  זנים  ארצה 

בפריז ובבודפשט. שם זכו במדליות ובהכרה בינלאומית באיכותם. ההצלחה נגדעה 

עם התאוששות תעשיית היין הצרפתית ופרוץ מלחמת העולם הראשונה. בעקבות 

צילום < משה מילנר, בציר בהרי ירושלים

יהודה - ערש היין
מוֹ, ְיהּוָדה.”    ן ָקְרָאה שְׁ ַעם אוֶֹדה ֶאת ְיהָוה ַעל כֵּ ן, ַוּתֹאֶמר ַהפַּ ֶלד בֵּ ַהר עוֹד ַותֵּ “ַותַּ

בראשית כ”ט לה

התברך  יהודה  אזור  והיין.  האומה  ערש  הארץ,  בלב  ההררי  הארץ  חבל  יהודה. 

במאפיינים אופטימאליים לגידול כרמים וליצור יין, ואלו נקשרו בשם יהודה החל 

מהברכה, שהעניק יעקב אבינו לבנו הרביעי: 

ֵני ָאִביָך. ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה,  ֲחוּו ְלָך, בְּ תַּ עֶֹרף אְֹיֶביָך; ִישְׁ ה יוֹדּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך, בְּ “ְיהּוָדה, ַאתָּ

ִמיהּוָדה,  ֶבט  שֵׁ ָיסּור  לֹא  ְיִקיֶמּנּו.  ִמי  ּוְכָלִביא,  ַאְרֵיה  כְּ ָרַבץ  ַרע  כָּ ָעִליָת;  ִני  בְּ ֶרף  ִמטֶּ

ֶפן ִעירֹה, ְוַלּשֵֹׂרָקה  ים. אְֹסִרי ַלגֶּ ַהת ַעמִּ ילֹה, ְולוֹ ִיקְּ י ָיבֹא שִׁ ין ַרְגָליו, ַעד כִּ ּוְמחֵֹקק ִמבֵּ

ִים,  נַּ שִׁ ּוְלֶבן  ִמיִָּין;  ֵעיַנִים,  ַחְכִליִלי  סּותֹה.  ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְלֻבׁשוֹ,  יִַּין  בַּ ס  בֵּ כִּ ֲאתֹנוֹ;  ִני  בְּ

ֵמָחָלב.” בראשית מ”ט, ח-י”ב

החקלאיות   השנה  עונות  לפי  נקבעו  ישראל  חגי  אדמה.  עובדי  היו  ישראל  בני 

התנ”ך.  סיפורי  של  העשיר,  הדימויים  לעולם  חשוב  מקור  היוותה  היין  ותרבות 

תהליך הכשרת הכרם וגידול היין, תואר ופורט בנבואתו של ישעיהו:  

ֵקהּו  ַוְיַעזְּ ֶמן.  ן-שָׁ ֶקֶרן בֶּ ִליִדיִדי, בְּ ָהָיה  ֶרם  ְלַכְרמוֹ: כֶּ ּדוִֹדי  יַרת  ִליִדיִדי, שִׁ נָּא  יָרה  “ָאשִׁ

ֲעָנִבים,  ַלֲעשׂוֹת  ַוְיַקו  ּבוֹ;  ָחֵצב  ְוַגם-ֶיֶקב  תוֹכוֹ,  ל בְּ ִמְגדָּ ֶבן  ַויִּ ֵעהּו שֵֹׂרק,  טָּ ַויִּ ֵלהּו,  ַוְיַסקְּ

ְרִמי.”  יִני ּוֵבין כַּ ְפטּו ָנא, בֵּ ם, ְוִאיׁש ְיהּוָדה-שִׁ לִַ ב ְירּושָׁ ה יוֹשֵׁ ים. ְוַעתָּ ֻאשִׁ ַויַַּעשׂ בְּ

ישעיהו פרק ה א-ג

גם  והעשייה נמשכה  בישעיהו נשתמרו לאורך הדורות,  שיטות העבודה המתוארות 

אלא  גדולים  במקום טרשים  נוטעין  אין  הזו  גפן  “מה  בימי השלטון הרומי-ביזנטי: 

בולשין אותה ואחר כך נוטעין אותה. מה הגפן הזו כל שאתה מפנה תחתיה הרי היא 

משובחת.” משנה, שבת. פ״ה, ע״א.

חיזוק לכתובים נמצא בשטח, באתרים הארכיאולוגיים הרבים, הפזורים באזור יהודה. 

גתות רבות נותרו כעדות דוממת לעבר העשיר של גידול הענבים וייצור היין, אם כי 

ייצור היין הביתי החל אפילו קודם לכן. בד בבד עם הופעת כלי החרס הראשונים, 

בשלהי התקופה הנאוליטית )תקופת האבן(. למעשה, היינות הראשונים הופקו מגפן 

הבר, אולם עם צמיחת היישובים, באמצע האלף הרביעי לפנה”ס, החלו לגדל את גפן 

היין המבויתת.

צילום < טדי בראונר, בציר בצובה
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זאת צומצמו שטחי הכרמים והוסבו לפרדסים ולמטעי שקדים. במקביל להתפתחות 

היקבים במושבות, ניטעו כרמי יין והוקמו יקבים באדמות המנזרים באזור יהודה: בבית 

ג’ימל, בכרמיזן, בדיר ראפת ובלטרון. 

הייתה  יהודה  באזור  גדולות.  בשורות  עימה  הביאה  לא  הבריטי  המנדט  תקופת 

התיישבות דלה, בלב סביבה עויינת. בשנת 1920 הוקם קיבוץ ראשון באזור ההר - 

“קרית ענבים”, ששמו העיד על הברכה הטמונה במקום. החלוצים נטעו כרם של ענבי 

מאכל, מהזנים “מוסקט אלכסנדרוני” ו”רטטיה בירותי” בשטח של 75 דונם. למעלה 

מ-90% מהגפנים נקלטו היטב, ובקיבוץ נערכו לנטיעת 15,000 גפנים נוספות.

ההתיישבות בהר ולמרגלותיו החלה לשגשג רק לאחר הקמת המדינה. בתום מלחמת 

השחרור היו בידי ישראל שטחים נרחבים, והעלייה ההמונית אפשרה למדינה הצעירה 

להרחיב את מפעל ההתיישבות בכל רחבי הארץ. אזור פרוזדור ירושלים קלט עולים 

מכל קצוות תבל, ופסיפס אנושי מגוון החל לעצב מחדש את נופי יהודה. בחגיגות 

העשור למדינה עלו לקרקע ישובי חבל עדולם , והקשר האזורי ליין, הונצח בשמות 

מרבית היישובים החדשים: גפן, תירוש, שריגים, רוגלית ואדרת. 

בשנות ה-50 החלו נטיעות גפן יין באזור יהודה. ראשית ניטעו כרמים באדמות מזכרת 

פרוזדור  וליישובי  לכיש  לאזור  הנטיעות  התרחבו  ה-60  משנות  וגזר.  חולדה  בתיה, 

ירושלים. בהתחלה נטעו זנים ותיקים בארץ כמו גרנש, קריניאן ומוסקט. באמצע שנות 

ה-60 החלה המגמה להשתנות ונטעו זני גפן יין חדשים, שטופחו בארה”ב, ביניהם: 

שימוש  נעשה  במקביל  ומרלו.  סוביניון  קברנה  ומעט  ריזלינג,  ואמרלד  קברנה  רובי 

בשיטות כורמות חדשות. החלו להשקות את הכרמים, ניטעו כרמים במעלה ההר וגם 

ניטעו במקומם,  וזנים איכותיים  ותיקים נעקרו  עיצוב הגפן זכה להתייחסות. כרמים 

את  שאפיינו  קרקע,  סקרי  ועוד.  לבן  ריזלינג  סירה,  פטיט  פרנק,  קברנה  ביניהם: 

שנותיה הראשונות של המדינה, חודשו משנת 1979 והסקרים האחרונים בוצעו בסוף 

שנות ה-90 ובראשית המילניום. בעקבות הסקרים נוצרה מגמה של עקירת מטעים 

והחלפתם בכרמי גפן יין, שהתגלו כמתאימים ביותר לאזור. הנטיעות הורחבו במיוחד 

למדרונות יהודה ולגב ההר. 

למעלה מ-20 שנים חלפו מאז החלו הכרמים לשוב ולעטר את נופי ההר ומרגלותיו. 

לאט לאט הלכו שטחיהם והתרחבו, במקביל לצמיחתם של היקבים המקומיים. מי 

שעובר כיום באזור יהודה, נהנה מנופי שמורות טבע ומיערות קק”ל, שביניהם פזורות 

חלקות כרמים ציוריות, שגודלן נע בין דונמים ספורים לבין מאות דונמים. יהודה, ערש 

היין, חידשה ימיה כקדם והפכה לדרך יין אזורית.  
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לא היה גבול להפתעתו, כאשר התקבל פקס מסרנה, שהכתירה את היין שלו, כיין 

הטוב ביותר, שטעמה מיינות ישראל. אלי התרגש עד דמעות, ובביקור בלונדון, באותה 

השנה, יצר עימה קשר והוזמן לערב טעימות אקסקלוסיבי. באירוע המתוקשר, מול 

חובבי יין בעלי ממון, היא הציגה אותו כיינן שעושה את היין הטוב ביותר בישראל. כך 

נוצר עניין רב ביקב, שייצר באותה עת רק 600 בקבוקים. 

ביואב התפתחו אתרי תיירות וביהודה התפתחו היקבים, וההתמודדות הייתה שונה. 

בן זקן הפך את הלול ליקב. בזכות הצלחתו הוא החליט להגדיל את הייצור ובהתאם 

לכך את מבנה היקב, ומכאן ואילך היה עליו להתמודד עם קשיים בירוקראטיים מול 

המנהל. ההתמודדות הייתה קשה, אך למרבה המזל, המועצה עודדה אותו לאורך 

כל הדרך. לימים, התברר כי הקושי להתמודד עם סבך הבירוקרטיה הוא נחלתם של 

רבים, והמועצה הפכה לגורם שמתווך ומסייע, לקידום המיזמים התיירותיים.

בזמן שהגפנים של בן זקן גדלו במעלה ההר וענבים נוספים נרכשו עבור יקב קסטל 

מאזורים מרוחקים, שיתף רוני ג’יימס מצרעה את בנו דור בחלומו. רוני החליט להקים 

יקב למרגלות ההר, ותכנן אותו בעזרת אנשי מקצוע, ביניהם היינן יאיר מרגלית. רוני 

של  השקעות  לקרן  ופנה  יגייס,  שהוא  בתקציב  המיזם  את  להקים  לקיבוץ  הציע 

המדינה לעסקים קטנים. לאחר שקיבל את אישור האספה, אסם ישן הוסב ליקב, 

ורוני יצא לדרך.

בחזונו ראה רוני יקב שמגדל לעצמו את הענבים,  ובשנת 1992 הוא נטע את כרם 

גבעת החלוקים. בימים בהם כל הכורמים היו קשורים בהסכמים עם אגודת הכורמים 

לכרמל מזרחי, נוצרה התנגדות וניסו להצר את צעדיו. 

עקשנותו נשאה פרי והבציר הראשון בגבעת החלוקים נערך ב-1993. התוצאה הייתה 

הטרוארי  ליין  והפך  החלוקים”  “גבעת  החלקה:  בשם  נקרא  הראשון  היין  מצוינת. 

המסחרי הראשון בישראל. במקביל החל רוני לערוך סיורים בגבעה, ולהסביר לקהל 

את הייחודיות בטרואר המקומי. 

אזור  ביהודה  שיש  המסר,  ויועבר  עניין,  ייווצר  היקבים  שיתרבו  שככל  האמין,  רוני 

יין. כאשר דיבר על חזונו רבים צחקו. בשטח היו רק מטעים של נשירים, אבל רוני 

התעקש ודבק באמונתו.

אלי בן זקן | יקב קסטל

אלי בן זקן נולד באלכסנדריה, חי 

ולמד באירופה. בעקבות מלחמת 

בית  במושב  התנדב  הימים  ששת 

ארצה.  לעלות  והחליט  שערים, 

ב-1970 חלומו התממש. אלי חיפש 

והגיע לרמת  ירושלים,  בית באזור 

החלה  היין  לעולם  דרכו  רזיאל. 

שפתח  מיה,  מאמה  במסעדת 

איטלקית  מסעדה  בירושלים. 

שזכתה  בארץ,  מסוגה  ראשונה 

להצלחה. אלי טס לאירופה ופגש 

שתה  מאלכסנדריה,  ילדות  חברי 

כשחזר  המשקה.  של  בקסמו  ונשבה  איכותי,  בורדו  יין  עימם 

כרם בשטח של  לגדל  והחל  הבית,  ליד  הכשיר חלקה קטנה 

חצי דונם. כעבור שבע שנים זכה היין הראשון שעשה להצלחה 

בינלאומית, פריצת הדרך הניחה את היסודות ליקב קסטל.

טל. 02-5342249

ראשונים

היום כבר ברור, שאזור יהודה הוא אזור יין. המושג טרואר כבש את השיח המקומי. 

הכרמים ניטעו בכל חלקה טובה, למרגלות ההר, בוואדיות ועד לפסגות, והפיחו רוח 

חיים בחלקות חקלאיות, שעמדו שוממות שנים רבות. 

בשנת 1988 נטע אלי בן זקן, כרם קטן וצנוע בנחלתו שברמת רזיאל, חלוץ כרמי היין 

בהרי יהודה. היוזמה הצנועה מוכרת היום כיקב קסטל. ב-1992 החליט רוני ג’יימס 

מצרעה להגשים את חלומו, ונטע כרם בגבעת החלוקים, הסמוכה לקיבוץ. כך נוסד 

יקב צרעה, כיקב טרוארי ראשון בארץ. כעבור שנתיים נוסד בטל שחר יקב שורק, 

יזם את הקמת בית הספר לעשיית היין, שהפך את  ניר  ויוסי שחם. בנם  של חלי 

המקום, לאבן שואבת עבור כל מי שביקש להתמקצע בתחום. היום זהו יקב שורק 

בקיבוץ נחשון. זו הייתה ההתחלה.

בעזרת  היין  הכנת  אודות  ללמוד  זקן  בן  החל  רזיאל,  ברמת  הכרם  נטיעת  לאחר 

ורכישת  לתערוכות  נסיעה  ובכרמים,  ביקבים  ביקורים  עריכת  עיוני,  חומר  קריאת 

ציוד. בשנת 1992 התקיים הבציר הראשון ובן זקן חבר לסטודנט לחקלאות, ששון בן 

אהרון, שניהל את המעבדה במכון היין. ששון  עזר לאלי בבדיקת הענבים, ונתן ייעוץ 

מקצועי לאופן ייצור  היין.

היין התיישן שלוש שנים בשתי חביות מעץ טבעי, שיובאו מצרפת מחברת סגין מורו 

)SEGUIN MOREAU(. החיבור בין היין לבין החביות הניב טעם מיוחד, שהוליד שיתוף 
ונוצר שיתוף הפעולה  פעולה שנמשך גם היום. בשנת 1995 הגיעה עת הביקבוק 

והחל  מצרעה,  ג’יימס  מרוני  בקבוקים   600 קנה  זקן  בן  ביהודה.  הראשון  האזורי 

לו  הציע  ואף  בתחום,  גדול  מומחה  ברוני  ראה  הוא  האזורי.  לפוטנציאל  להיחשף 

לקחת שטח ביחד ולהקים יקב, באזור גבעת יערים. לימים הרעיון לא התממש, וכל 

אחד מהם המשיך בדרכו העצמאית.

פריצת הדרך של קסטל התרחשה במפתיע בשנת 1995. בין מכריו של בן זקן היה 

בקבוק  ביקש  הוא   .1992 מבציר  היין  את  והעריך  שאהב  אתגר,  אבי  הרדיו  שדרן 

עבור עיתונאית שסיקרה יינות וטסה לאנגליה, על מנת להעבירו לסרנה סטקליף, 

שעמדה בראש מחלקת היין של בית המכירות הפומביות סותבי’ס. סרנה ביקרה 

לבקשה  נענה  זקן  בן  המקומיים.  היינות  מיטב  את  וטעמה  בישראל  שנה  באותה 

והעביר שני בקבוקים, בבחינת שלח לחמך על פני המים. 

אבי יהודה | יקב יהודה

בקסטל.  גדל  מכורדיסטן,  עולים  למשפחת  בן  יהודה,  אבי 

משפחתו עסקה במשך שישה דורות בגידול כרמים לצימוקים 

שקיבלו.  העזר  במשקי  כרמים  לגדל  והמשיכה  מוסול,  באזור 

ורץ  הילקוט  את  זרק  הוא  הביתה,  הספר  מבית  חזר  כשאבי 

מרגוע  מצא  וריכוז,  קשב  מהפרעות  שסבל  כילד,  לכרמים. 

שם  ישראל.  במקווה  ללמוד  עבר  ובתיכון  האדמה,  בעבודת 

התמחה בכרמים ופגש לראשונה יקב. בעקבות הריגוש שגרם 

לו המפגש, הוא הבין שייעודו בחיים הוא ייצור יין. מאז, החל לכוון 

את דרכו להגשמת החלום: “אלוהים נתן לי מתנה את היכולת 

להעביר מסרים של אהבה דרך היין.” 

טל.  054-4638544, 02-5348175
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רוני ג’יימס ז״ל | יקב צרעה
רוני ג’יימס ז״ל נולד בקהיר, עלה ארצה, גדל במעברה והתחנך 

שלו  החיבור  נוצר  כיצד  בוודאות  ידוע  לא  חקלאיים.  במוסדות 

לעולם היין, אך חברים שלחמו לצידו במלחמת יום הכיפורים, 

במהלך הקרבות בגולן שמעו מפיו, על חלומו להקים יקב.

ב-1976 עבר רוני לצרעה, שם ניהל את המטעים ושיקם כרם 

מזרחי.  לכרמל  נשלח  שיבולו  כרם,  נטע  ה-80  בשנות  מוזנח. 

הכרם בלט באיכותו, והפך מוקד משיכה לאנשי מקצוע. ב-1992 

יקב  של  הראשון  הכרם  את  ונטע  חלומו  בהגשמת  החל  הוא 

רוני בפרס “אשכול  זכה  צרעה בגבעת החלוקים. בשנת 2005 

הזהב” על תרומתו לעולם היין, ובהכרה כ”מר טרואר” הישראלי. 

טל. 02-9908261

יקב שורק
שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1994

שם הבעלים/היינן: ניר שחם

ישוב: נחשון. 

באזור  גדלים  מהם   75% כרמים.  בעשרה  נבצרים  היקב  ענבי 

יהודה בהר ובמורדות: במטע, בבית זית, בטל שחר, בכרמי יוסף, 

במבוא חורון ובגוש עציון. 

ניר הוא דור שני ביקב, שהוקם על ידי הוריו והיה מחלוצי היקבים 

באזור. הוא נשאב לעולם היין דרך מעיכת ענבים וגידול גפנים, 

למד והתמקצע. יינות שורק מבטאים את המורכבות, העושר, וכן 

את הנאמנות לזן לסגנון ולאופי הכרם והצניעות. שורק הינו יקב 

שהוא גם בית ספר לעשיית יין, וחזונו: “יצירת שמחה דרך עולם 

עשיית היין”.

טל. 08-9450844

בתוך זמן קצר החלו חובבי יין, צעירים לצד מנהלי יקבים מצליחים, לבוא לצרעה 

וללמוד מפיו. האורחים התקבלו בסבלנות, קיבלו מענה לשאלות, וחיזוק לאמונתם, 

כי יצליחו לקחת חלק ביצירת היין באזור יהודה. רוני האמין שיש מקום לכולם והתווה 

דרך של שיתוף פעולה, שיתוף ידע ועזרה לזולת.

ג’יימס ללמוד ולהתקדם סחפה את חבריו הייננים, לנסיעה מיוחדת  שאיפתו של 

ויזל,  מאיר  דאז  המועצה  ראש  הצטרף  למסע  אפריקה.  בדרום  יין  דרך  לראות 

במעברה,  שגדל  כילד  מאושר.  היה  רוני  לחזון.  ונרתם  מהרעיון  מאוד  שהתלהב 

הייתה לו אהבה מיוחדת לדור המייסדים. הם ייצגו עבורו את אהבת הארץ ואת ערכי 

הציונות, שאינם מונעים מאינטרסים אישיים. ההערכה שקיבל מויזל, הסבה עבורו 

גאווה רבה. 

רבות התנהל המושב בהתאם  אילן. במשך שנים  בנווה  ביתו  בנה את  יהודה  אבי 

לדרישות הסוכנות היהודית, שקבעה את סוגי הגידולים החקלאיים. לדבריו, השינוי 

הגדול בשטח, נוצר כתוצאה משריפת הענק, שפרצה באזור ביולי 1995. האש דהרה 

במעלה ההר וכילתה קרוב ל-20,000 דונם של יער נטוע וחורש טבעי. בתים רבים 

בשורש ובנווה אילן ניזוקו. למרבה המזל לא היו נפגעים בנפש, ובאדמה החרוכה 

ניטעו תקוות חדשות.

אבי נזכר, כיצד באמצע שנות ה-90, חברו מספר גורמים, שהניחו את היסודות לענף 

היין. מחסור ביין אדום הוביל להצעת משרד החקלאות לסבסד את גידול הכרמים 

זיהו את ההזדמנות  ורבים  נפגעי השריפה קיבלו את כספי הביטוח  גבוה,  בסכום 

ובחרו בנטיעת הכרמים. אומנם השריפה נעצרה בטלזסטון, אבל גם מי שחלקותיו 

לא נשרפו, עבר לגידול הכרמים.

באופן טבעי חבר  ההר.  באזור  כרמים  ולגדל  ככורם  חלומו  אבי החל לממש את 

לרוני ג’יימס, ועבד עימו בכרמים החדשים, בעיקר לאחר הפרטת נווה אילן והעברת 

הכרמים לצרעה. החיבור הוליד גם את הכרמים בשורש ואת החיבור של אבי למושב.

בשנת 1999 החל אבי לייצר את היין הראשון של “יקב יהודה”, באותה עת הופרטה 

האגודה בנווה אילן, ואבי החליט להסב את המקלט בחצר ביתו ליקב. הוא רכש את 

הציוד מהישוב ושכר את המקלט, אבל האגודה לא ראתה זאת בעין יפה, וקשיים 

רבים נערמו בדרכו והעכירו את רוחו. למזלו, בזכות הכרם שנטע בשורש לטובת 

הוזמן להקים את היקב באזור התעשייה הצנוע, בפתחו של המושב.  צרעה, הוא 

אותם ימים ראשונים התאפיינו בעזרה הדדית בין אנשי היקבים, שהפכה עבורו לדרך 

חיים.

בשטח החלה התעוררות. במושב טל שחר זיהו בני משפחת שחם, את איכותם של 

הענבים, שגידלו ובצרו עבור “יקב תשבי”. ביחד עם היינן ברי ססלוב הם הקימו את 

“יקב שורק”. כיום ממשיך את דרכם בנם ניר, שהרחיב את העסק והקים במקביל 

ליקב “בית ספר מקצועי ליין שורק”. לימים עבר היקב לקיבוץ נחשון, ובית הספר 

ליין הפך אבן שואבת לחובבי יין מכל הארץ, שביקשו ללמוד ולהתמקצע בתחום. 

בגבעת ישעיהו נוסד יקב קלע דוד ע”י ד”ר עמוס ברזילי, ובקיבוץ נחשון הוקם יקב 

נחשון, ע”י אריאל פדאור. 

בשנת 2007 זכו החלוצים - אלי בן זקן, רוני ג’יימס ז”ל ויוסי שחם, בתעודות הוקרה 

עבור עשייתם, שהניחה את היסודות לדרך היין. הכורמים והייננים הראשונים, הביאו 

למקומם  שבו  כשהכרמים  כקדם,  ימיו  חידש  שלם  אזור  שבזכותה  הבשורה,  את 

הטבעי. 
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באותה שנה נערך בקיבוץ צרעה פסטיבל היין הראשון. האירוע התקיים באווירה 

יקבים מכל הארץ. הפסטיבל השני התקיים בפארק קנדה.  ובהשתתפות  כפרית 

החשיפה  הפסטיבלים  בשני  לכן  קטנים,  יקבים  חמישה  רק  היו  תקופה  באותה 

לציבור הרחב הייתה צנועה. למעשה, נכחו בהם בעיקר אנשי עסקים.

ויזל קידם את חזונו, להפוך את היין לעוגן מרכזי. פיתוח התיירות האזורית  מאיר 

נעשה ממוקד מטרה, ובעלי היקבים מצאו אצל ראש המועצה אוזן קשבת ואהדה 

רבה. הם הפכו לנקודת האחיזה, שמשכה את המבקרים. יצרני היין גילו, שאורחיהם 

מחפשים גם אוכל טוב וחלקם אף שיתפו את האורחים ולקחו אותם לטיול בכרם. 

ומקסמו את העניין  היין, שהעשירו  במקביל התפתחו פעילויות רבות סביב תחום 

ביין. המועצה האזורית מטה יהודה פרסמה אטרקציות נוספות באזור מתוך הבנה, 

שהתייר מחפש את המכלול ולא את הגבולות המוניציפאליים. 

בשנת 2000 מונה נימי יפה, חבר נתיב הל”ה, לתפקיד יו’’ר הועדה החקלאית במטה 

יהודה על ידי ויזל . עם כניסתו לתפקיד זיהה נימי את הצורך במתן עזרה  לחקלאים 

היזמות  ניכרה  כבר  בשטח  התעסוקתי.  במובן  ותיירותית,  חקלאית  יזמות  לפתח 

של התושבים, ומולה נערמו הקשיים שהערים המנהל. היזם ניגש לרישוי עסקים 

ולוועדה מקומית, שלא הייתה ערוכה לעניין, ונימי בשיתוף ובברכתו של מאיר ויזל  

החל לקדם ולחבר בין התיירות לבין החקלאות.

בשנת 2001 משלחת של ייננים ממטה יהודה, בראשותו של נימי, יצאה לסיור בדרך 

היין בקייפטאון. בעקבות הרושם העז, שהותיר הביקור על חברי המשלחת, הוחלט 

ונהנו  יין  לגמו  בחברותא,  נפגשו  יקבים  בעלי   50 יין.  של  ארצי  פורום  הקמת  על 

מהרצאות מקצועיות. 

בינתיים מספר היקבים באזור יהודה הלך וגדל והתפתחה תחושת גאווה מקומית. 

הייננים הבינו שיש להם משהו ייחודי, ובשנת 2004 נוסד מועדון היין יקבי יהודה, עם 

הנהלה מסודרת ומיסי חבר. ההצלחה יצרה מודל, לפיו התאגדו בהמשך פורומים 

ושיתופי  אמון  יצרה  אומני האלה. העבודה המשותפת  כמו למשל  באזור,  נוספים 

פעולה בין חברי המועדון.

מועדון יקבי יהודה

בשנת 2001 החל לחלחל לתודעה האזורית המושג: “מועדון יין”, בעקבות 

היין  סיור מטעם המועצה לדרך  אזורי במהלך  מפגש ראשון עם מועדון 

בקייפטאון, שבדרום אפריקה. באותה שנה התקיימה פגישה נחשונית של 

“מועדון דרך היין” ביקב נחשון, כשאריאל פדאור יזם מפגש יצרנים.

עמותת יואב-יהודה ונימי יפה קידמו את החיבור בין בעלי היקבים. במפגשים 

הראשונים התקבצו נציגי היקבים מתל אביב ועד קו ניצנה. נערכו מפגשים 

שכללו הרצאות מקצועיות, אוכל ויין בתשלום. ככל שמספר המשתתפים 

גדל, הבינו יינני אזור יהודה, שיש להם משהו מיוחד ביד.

ב-2003 נערך סיור מקצועי נוסף בדרום אפריקה, שכלל ביקור בכרמים 

חברי  והיו  יפה  נימי  היה  הסיור  משתתפי  בין  יום.  בכל  יקבים  ובארבעה 

קיבוצים. עם חזרתו ארצה קידם נימי את רעיון המועדון האזורי, ולשמחתו 

ארנון גבע מיקב קסטל הצטרף להובלת המהלך. ארנון יצר את החיבור 

בין היקבים שבמושבים לבין היקבים מהקיבוצים. הוא ראה ביוזמה פתח 

להצלחה ולפריחה, בדרך להכרה אזורית.

בהתחלה הובעו חששות. בעלי היקבים לא מיהרו לשתף את עמיתיהם 

בסודות עשיית היין, אבל ההבנה שהרבה יקבים יוצרים גיוון, וכל אחד מביא 

את הייחוד שלו, החלה להתבסס בתודעתם. בשנת 2004 הוחלט רשמית 

על ייסוד “מועדון יקבי יהודה” וארנון גבע נבחר לתפקיד יו”ר המועדון.

נהנו ממפגשים של  והחברים  נקבע שהחברות במועדון תהיה בתשלום, 

העשרה מקצועית, לצד הסברה אודות מטרות המועדון והדרכים לביצוע. 

יקבים. במקביל,  בין  ועזרה הדדית  נולדו שיתופי פעולה,  מתוך ההיכרות 

פעלו  ביחד  והתחזק.  הלך  המועצה  לבין  המועדון  בין  הפעולה  שיתוף 

ליצירת חיבורים אזוריים, במטרה ליצור את אזור היין יהודה, ולקדמו כמותג  

מוכר ובעל ערך בארץ ובעולם. אירוע שיא בכל שנה היה פסטיבל היין, 

הצלחתו  בעקבות  היקבים.  לכל  שווה  חשיפה  והעניק  רב  קהל  שמשך 

החלו להתקיים פסטיבלים אזוריים רבים ברחבי הארץ. לאות כבוד, הוענק 

תואר: נשיא מועדון היין לראש המועצה מאיר ויזל. בשנת 2008 נבחר יוסי 

ייתח לתפקיד יו”ר מועדון יקבי יהודה, ומאז הוא מכהן בתפקיד. 

הדרך אל היין

כיצד הפכה יוזמה של בודדים, לספינת הדגל של אזור יהודה

העשור הראשון 1998 עד 2009

בסוף שנות ה-90, כמעט ולא התקיימה תיירות של עסקים קטנים במרחב הכפרי. 

יזמים יחידים פעלו לבדם בשטח. קשה היה לתאר, שפעילותם תסחוף אזור שלם, 

ותהפוך כעבור כ-20 שנים לאבן היסוד בחקלאות ובתיירות של אזור יהודה. הראשון  

שפעל לפיתוח התיירות האזורית, היה שלומי שקד מקיבוץ כפר מנחם. שלומי הקים 

פרנסה,  מקור  בתיירות  ראה  הוא  יואב.  האזורית  במועצה  צנועה  תיירות  מחלקת 

שמחייב התארגנות במרחבים גדולים ופיתוח תכנים מגוונים.

שלומי יזם שיתוף פעולה אזורי ושמח כאשר מאיר ויזל, ראש המועצה האזורית מטה 

יואב. מועצות  יהודה, נרתם למהלך ביחד עם רני טריינין, ראש המועצה האזורית 

המרחב  מיתוג  פחותה.  הייתה  השפעתן  אבל  במיזם,  חלק  לקחת  הוזמנו  שכנות 

כאזור תיירותי העלה את הדילמה, כיצד לקרוא לרך הנולד? השם “יואב” היה מוכר 

יואב והשם “יהודה” היה מוכר לכל. מכאן קצרה הייתה הדרך  לציבור בזכות חמי 

לכינוי: “עמותת התיירות יואב יהודה”. 

יואב-יהודה. המועצות הקצו  תיירות  בשנת 1998 החלו להבשיל התנאים לקידום 

משאבים ראשוניים לפיתוח, ולמשימה נרתמו גם משרד החקלאות ומשרד התיירות. 

דרום  יהודי  קהילת  היה  תיירותי  לאזור  המרחב  להפיכת  שנרתם  המרכזי,  הגורם 

אפריקה, שחברו למועצה האזורית מטה יהודה בעזרת פרויקט “שותפות 2000”. 

ראש המועצה מאיר ויזל פנה למיקי בלומברג, נציגת קהילת יהודי דרום אפריקה 

בארץ. הוא הכיר את התרבות ואת דרכי היין בעולם בכלל ובאפריקה בפרט, וביקש 

את עזרתה בפיתוח דרך יין במטה יהודה. מיקי אהבה את הרעיון. היא פגשה את נציגי 

היקבים, ביניהם רוני ג’יימס מיקב צרעה וסמדר קפלנסקי מיקב קלע דוד, והכינה 

עבורם פרזנטציה, שתסייע בגיוס העזרה, כשיגיעו לדרום אפריקה. מיקי חיברה בין 

הקהילות ודאגה לארגן משלחות מקצועיות ממטה יהודה לדרום אפריקה ולהפך. 

הקשר ההדוק הוביל לתמיכה כספית משמעותית של קהילת יהודי דרום אפריקה, 

בפיתוח דרך היין. 

מאיר ויזל

מאיר ויזל, חבר קיבוץ נתיב הל”ה, כיהן כראש המועצה האזורית 

מטה יהודה, בשנים 1992 עד 2009. ויזל נחשף לעולם היין בזמן 

ליין  עימו את האהבה  הביא  חזרתו ארצה,  ששהה בצרפת. עם 

ואת החזון, להפוך את מטה יהודה לחבל יין. חזונו החל להתממש 

בשטח עם הקמת “עמותת התיירות יואב - יהודה”, וביתר שאת, 

אפריקה  דרום  יהודי  וקהילת   ”2000 “שותפות  רתימת  לאחר 

מהיקבים,  רבים  הוקמו  המועצה  כראש  כהונתו  בזמן  למהלך. 

נרקם שיתוף פעולה אזורי עם המועצות השכנות, ונערכו סיורים 

לימודיים בדרכי יין עולמיות, בפרט בדרום אפריקה. 
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יין משובח, שמעולם לא טעמו כמותו”. בתוך זמן קצר הגיעו 160 חובבי יין, נוצרה 

טעמים  עימם  הביאו  היינות  בעיתונות.  חיובי  לסיקור  שזכתה  אמיתית,  יין  חגיגת 

חדשים ותפיסת עולם חדשה, שהתקבלה באהבה רבה.

בשנת 2005 נסגר הפסטיבל בפני הקהל הרחב והוזמנו רק 500 אנשי יין. האירוע 

מקומות  ללא  כמעט  יקבים   25 בין  להסתובב  המבקרים  את  שחייב  באופן  תוכנן 

ישיבה. במקביל, הם נהנו מכיבוד מלוח, שעודד אותם לשתות. בדרך זו ניתנה לכל 

הכירו,  שלא  יינות  שטעמו  מסעדנים  ע”י  בפרט  להכרה,  שווה  הזדמנות  היקבים 

וההצלחה הייתה גדולה.

היו  והכורמים  הייננים  ייחודית.  הייתה  המעצבות  בשנים  שנבראה  העולם  תפיסת 

את  שינו  בקיבוץ  וגם  במושב  גם  קטנים.  עסקים  ובעלי  ליזמים  חקלאים, שהפכו 

התחולל  במועצה  גם  חקלאית.  עבודה  של  חדש  פורמט  וייצרו  העבודה,  תפיסת 

שינוי בתפיסה, ובשנת 2005 הפכה הוועדה החקלאית למחלקת תיירות וחקלאות, 

בראשותו של נימי יפה. המחלקה החלה עם אדם אחד, במשרה מלאה ומגוונת. 

התיירות  לפיתוח  התשתית  להיבנות  והחלה  היסודות  הונחו  ספורות  שנים  בתוך 

באזור, קודמה תכנית אב לתיירות במטה יהודה, ונוצר הצורך במבנה ארגוני חדש, 

שייתן מענה לצרכים ההולכים וגדלים.

בשלהי שנת 2009 סיים מאיר ויזל 17 שנות כהונה כראש המועצה האזורית מטה 

יהודה. בשנה בה נבחר לתפקיד, נטע רוני ג’יימס את הכרם בגבעת החלוקים, ואלי 

בן זקן ערך את הבציר הראשון בכרמו. בפסטיבל היין הראשון היו במועצה חמישה 

יקבים, וכעבור כעשור כבר פעלו בשטחה כ-30 יקבים. מחלקת התיירות של נימי 

בעלי  עימם התמודדו  וחרף הקשיים  שנה,  מדי  ססגוניים  הפיקה פסטיבלים  יפה 

היקבים, נראה היה כי העתיד צופן גדולות ונצורות.

כוחות  לשלב  האפשרות  את  יצרה  המועצה,  מתמיכת  שנהנה  המועדון,  הקמת 

ולפעול ביחד, ליצירת מותג אזורי ולקידומו. אחת לשנה נערך פסטיבל היין, ובכל 

שנה נבחר נושא  חדש, אשר הוצג בצורה שונה ומעמיקה. הפסטיבלים הלכו ותפסו 

תאוצה, משנה לשנה, וכל פסטיבל ייצר מעגלים הולכים וגדלים סביב העשייה, עד 

לפסטיבל הבא. בכל פעם הגיעו יותר ויותר אנשים מאוכלוסיות שונות, ומטה יהודה 

זכתה להכרה כאזור תיירות אטרקטיבי ופעיל, שמושך מבקרים.

וניתנה הזדמנות שווה לכל המשתתפים. דוכני הייננים  בפסטיבל נשמר קו אחיד 

פני רעהו. הרעיון  ליקב אחד עדיפות על  הייתה  ולא  באופן אחיד  ופורסמו  עוצבו 

המבקרים  את  יעביר  אחד  שכל  הייתה  ומטרתו  בעולם,  מוכרות  יין  מדרכי  נלקח 

לרעהו, על מנת שהתחרות תתקהה וההבנה שהייחודיות היא ביין-תתחדד.  

על מנת לקדם את ההכרה במועדון ולשווק אותו לקהל יעד מתאים, ננקטו פעולות 

יצירתיות, שחלקן היוו אבן דרך בחשיפה לקהל הרחב. כך למשל, היה החיבור עם 

מועדון סיגר, ביוזמתו של יו”ר מועדון היין - ארנון גבע. הקשר בין היין לסיגרים, נעשה 

במטרה להיחשף לקהל שצורך מוצרי יוקרה. שיתוף הפעולה הניב פרסום מיוחד 

בביטאון של סיגר. לצד מותג היוקרה רולקס, התפרסמה המפה הראשונה של דרך 

היין, ויקבים שרצו בכך, הוסיפו פרסום עצמאי באותו ביטאון.

חיבור נוסף נעשה עם ביטאון טבע וארץ, שבו התפרסמו טיולים, שהשתלבו בדרך 

היין. בדרך זו הגיעה הבשורה לאוכלוסייה שמתעניינת ביין ומטיילת בארץ. החוברות 

הופצו באלפי עותקים לפי פילוח אזורי מוקפד, מתוך הבנה שהיין נועד גם לאנשים 

מהישוב, שלמדו להעלות על שולחנם יין איכותי עם סיפור מיוחד. 

מלבד ההכרה הארצית, קידמה המועצה גם הכרה עולמית בדרך היין. בשנת 2005 

טסה משלחת ממטה יהודה לוושינגטון D.C  למפגש עם הקהילה המאמצת מטעם 

שותפות 2000. החברים סיירו במרילנד ובוירג’יניה, פגשו את חברי הקהילה וביקרו 

ביקבים. גולת הכותרת ופריצת הדרך להכרה מחוץ לגבולות הארץ, נעשתה ביוזמתו 

של שוקי ישוב מיקב עגור.

בן שעתיים, במסעדת  יקבלו מקום למפגש טעימות  הייננים  כי חבריו  דאג,  שוקי 

זיתונא, שהשתייכה לבן דודו ונמצאה במיקום מרכזי. איך היין עשה דרכו לארה”ב? 

חידה היא, כיוון שאסור היה להעבירו לשם. ביום האירוע התמקמו הייננים בקומה 

השנייה, ונימי העביר להם  בקבוקים מהקומה התחתונה, לפי הצורך. איש לא קישר 

אותו ליינות, והוא נהנה להאזין למבקרים, שהזעיקו את חבריהם למסעדה: “לטעום 

פסטיבל היין

חגיגת היין הראשונה במטה יהודה, נולדה  ביוזמת ובהובלת רוני 

ג’יימס )יקב צרעה( וסמדר קפלנסקי )יקב קלע דוד(. עמותת יואב 

יהודה ומיקי בלומברג, נציגת קהילת יהודי דרום אפריקה, נרתמו 

לעניין, ובשנת 1998 נערך הפסטיבל הראשון, בקיבוץ צרעה. אז 

כי  שנקבע  עד  שנים,  מספר  וחלפו  פסטיבל  לו  קראו  לא  עדיין 

האירוע יתקיים בתום עונת הבציר ואחרי החגים. אולם, מההתחלה 

היה ברור שנוצר כאן משהו מיוחד. מפגשים באווירה קסומה עם 

טעמים וסיפורים, שמשתבחים משנה לשנה.

שמגיעה  יהודה,  בן  חני  הפסטיבל  את  מפיקה  היום  ועד  מאז 

למחלקת התיירות, לייננים ולבעלי היקבים בכל שנה עם הבציר. 

ביחד הם מפתחים את התכנים, מחדשים ומרעננים את העשייה, 

הפסטיבל,  הצלחת  היין.  מעולם  אטרקציות  למבקרים  ומציעים 

אזוריים  לפסטיבלים  הדרך  את  פרצה  מסוגו,  הראשון  שהיה 

ססגוניים, במגזר הכפרי, בכל רחבי הארץ.
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יקב יפו

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1998

בעלי היקב/היינן: משה, אן מרי וסטפן צלניקר

מיקום: נווה מיכאל.  

יהודה,  מורדות  הינו  הענבים  מרבית  מגיעים  ממנו  האזור 

מהכרמים בנווה מיכאל ובמטע. 80% מהיין נעשה מענבי האזור.

הזנים העיקריים: קברנה, מרלו ושיראז. 

משה התחבר לעולם היין ולרעייתו אן, כאשר גר ולמד בצרפת. 

בהתחלה הם יצרו יין לחברים. בעקבות ההצלחה החליטו לייצר 

שם  מיכאל,  לנווה  עברו   2006 בשנת  שפוי.  במחיר  איכותי  יין 

סטפן  בנם  במקביל,  לנטיעות.  איכותית  וקרקע  כרמים  מצאו 

בצרפת  ייננות  בלימודי  והתמקצע  לחקלאות  בפקולטה  למד 

ביקב מאמינים, שאם המדינה תרצה לפתח  ובדרום אפריקה. 

את הענף, העתיד יהיה נפלא. 

יקב לה טרה פרומסה

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1998

שם הבעלים/היינן: אירית וסנדרו פלגריני

ישוב: קיבוץ גת 

הזנים העיקריים:  כל הענבים מגיעים מאזור דרום הרי יהודה. 

פרנק,  קברנה  סירה,  סוביניון,  קברנה  פרימיטיבו,  סנג’ובזה, 

אמרלד ריזלינג, פטי ורדו.

במשפחת פלגריני האהבה ליין נטועה עמוק, ושורשיה מגיעים 

עד איטליה, שם ייצרו בני המשפחה יין מזה דורות. הצעד הראשון 

להקמת היקב היה הכנת יין לצריכה עצמית ב-1998, וכבר אז 

הוא הפך לחלק מיקבי יהודה. ביקב ניתן הדגש ליין ייחודי בסגנון 

איטלקי פירותי. יין פחות אלכוהולי שמשתלב היטב עם אוכל.

יקב פלם

שנת הקמה/נטיעת כרם ראשון: 1998

שם הבעלים/היינן: משפחת פלם

מיקום: אשתאול

זנים עיקריים: קברנה סוביניון, פטי וורדו, סירה, מרלו, שרדונה 

וסוביניון בלאן.

 80% הטרואר.  בזכות  הגידול  לאזור  גדולה  מחויבות  ליקב 

מהענבים גדלים בהרי יהודה ובמורדות יהודה. בכרמים שבמטע 

ובגבעת ישעיהו. 

מתוך  הוקם  והיקב  היין,  בעולם  שני  דור  הם  פלם  וגלעד  גולן 

רצון לייצר יינות איכות המבטאים את בית גידולם. כצעד ראשון 

מעשית  ועבודה  ייננות  ללימודי  גולן  נסע  החלום,  להגשמת 

יינות אלגנטיים, מאוזנים ובעלי יכולת  באיטליה. ביקב מייצרים 

התיישנות, המבטאים את בית גידולם. 

טל. 02-9929923טל. 050-5684775 טל. 052-6071780טל. 050-2207022טל. 054-4843495טל. 054-4523201

BRAVDO יקב

שנת הקמה/נטיעת כרם ראשון: 2001

שם הבעלים/הייננים: פרופ’ בן עמי ברבדו, פרופ’ עודד שוסיוב 

וזורי ארקין

מיקום: בלב הכרמים ליד מושב פדיה, מול כרמי יוסף.

קברנה  מרלו,  בלאן,  סוביניון  שרדונה,  הם:  העיקריים  הזנים 

סוביניון, שיראז, קברנה פראנק, פטי ורדו.

ולכרמים  לאדמה,  וחיבור  אהבה  מתוך  נעשתה  היקב  הקמת 

בלב הכרמים של משפחת שוסיוב, שצברה  נבנה  הוא  בפרט. 

ניסיון של 130 שנות גידול כרמים. כל יינות BRAVDO מיוצרים 

מענבים, שגדלים בכרם הסמוך ליקב, ונהנים מהיתרון של ייצור 

היין מן הכרם לבקבוק. ייחודם של היינות הינו היותם פירותיים 

וארומאטיים, תוך הקפדה על איזון בין טעמי הפרי והחבית.

יקב סוסון ים

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2000

שם הבעלים/היינן: אורלי וזאב דוניה

ישוב: מושב בר גיורא

מרבית הענבים גדלים בהרי יהודה, באזור בר גיורא. 

סירה  גרנאש,  זינפאנדל,  בלאן,  שנין  הם:  העיקריים  הזנים 

מורוודר ופטי סירה.

בארץ,  יין  על  דוקומנטרי  סרט  וביים  הפיק  דוניה   1994 בשנת 

פדה  החלום,  להגשמת  ראשון  כצעד  היין.  לעולם  ונשאב 

מתאפיינים  יינותיו  הנדרש.  הציוד  את  ורכש  השתלמות  קרן 

מקובלים.  פחות  זנים  עם  ובעבודה  מינימליסטית  בהתערבות 

של  הגידול  מתנאי  נובע  האזור  של  האיכותי  היתרון  בעיניו, 

הענבים ולא ממותג שנושא את דגל האיכות. ככל שאיכות היין 

הממוצעת של יקבי יהודה תעלה, כך ייווצר לאזור שם נרדף ליין 

איכותי. 

יקב נבו

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2002

שם הבעלים/היינן: נבו חזן

ישוב: מטע 

מטע,  למושב  סמוך  מגדל  שנבו  מענבים  נעשים  ביקב  היינות 

ומענבים שגדלים בקרבת מקום, עם מחויבות מלאה לאזור. 

הזנים העיקריים הם: קברנה סוביניון, מרלו ופטי ורדו.

את  כשאירח  לנפשו  מרגוע  מצא  איבה,  בפעולת  שנפגע  נבו, 

יין,  להכין  אותו  לימדה  לאה  חולה.  שהייתה  בזמן  לאה,  דודתו 

ופתחה עבורו צוהר לעולם חדש. נבו גילה את ייעודו ולמד ייננות 

לאזור  מחובר  הוא  יהודה,  בהרי  שלישי  כדור  ובעולם.  בארץ 

שחלק  ומאמין  שליחות,  בה  רואה  הוא  ברכה.  בעשייתו  ורואה 

מהשליחות הוא לתת במה ליין ישראלי כשר, שראוי למקום של 

כבוד בין יינות העולם.
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העשור השני 2009 עד 2018

בשנת 2009 נבחר משה דדון לראשות המועצה האזורית מטה יהודה. עם היבחרו  

היה ברור לו, כי ימשיך לטפח את היקבים באזור, וייתן להם מקום מרכזי בעשייתו. 

דלתו הייתה פתוחה בפני ״עמותת התיירות יואב יהודה״, וכעבור זמן קצר החל יו”ר 

העמותה שלומי שקד, לנהל אותה מתוך המועצה. לאור השינויים המוניציפאליים, 

הלך וגבר העניין בתיירות במטה יהודה ובמקביל הלך ודעך העניין בתיירות במועצה 

האזורית יואב. נוצר תהליך שהוביל לפירוקה של שותפות יואב – יהודה, בזמן שבמטה 

יהודה הושקעו תקציבים גדולים בתיירות, והיא יצאה לדרך עצמאית.

במטה יהודה התחוללו שינויים רבים, הן ברמת בעלי התפקידים והן ברמה המבנית. 

נימי יפה מונה לתפקיד סגן ראש המועצה מטעם הקיבוצים וראש אגף הפיתוח. 

התיירות,  תחום  על  אחראית  תהיה  שהמועצה  לכך  הובילה  דדון  של  החלטתו 

וגובש צוות, שנתן  ללא גורם מתווך. משה סויסה מונה למנהל מחלקת התיירות, 

מענה מקצועי בהדרכה, בשיווק ובפיתוח. כאשר המטרה העיקרית הייתה דרך היין, 

שסביבה הלכו והתפתחו ענפי תיירות ופסטיבלים נוספים.

פסטיבל היין ה-11 נערך באוקטובר ולכבוד האירוע כונסה מסיבת עיתונאים מקורית, 

בקרון הרכבת לבית שמש. במהלך הנסיעה המוזמנים לגמו יין, נהנו מהנוף ומחשיפה 

ראשונה של החוברת המקצועית: “אפיון אזורי - יקבי יהודה”. בנוסף התקיים אירוע 

חגיגי: “מרוץ היקבים הראשון”, בהשתתפותם של 700 אצנים, שרצו בנופי הכרמים. 

דדון זיהה את הפוטנציאל הגלום בתכנית האב לתיירות, שהחלה להתגבש ע”י נימי 

יפה, וזו זכתה לתנופה ולמשאבים גדולים. התכנית נועדה לחזק את ענפי התיירות 

והשייכות של  ומקור לחיזוק הזהות  כמנוף לקידום כלכלי, ככלי לשימור הקרקע 

נציגי: משרד הפנים,  בה  היו מעורבים  התושבים למרחב הכפרי. מלבד המועצה, 

משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ועוד בעלי עניין. בדצמבר 2010 

בשטח.  לצרכים  אותה  להתאים  במטרה  הציבור,  שיתוף  במסגרת  דיון  התקיים 

התכנית אושרה על ידי הועדה המחוזית בירושלים באוגוסט 2011, והושקה באירוע 

חגיגי.

באירוע ההשקה אמר נימי יפה: “בבסיס התכנית עומדת הכוונה למצב את מרחב 

מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל, תוך הצגתה כריאה ירוקה ומוקד תיירות 

לשעות הפנאי, בתפר שבין שני המטרופולינים, ירושלים ותל אביב.”

יקב שריגים

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2002

שם הבעלים/היינן: אוריאל הררי בעלים ויינן מוטי מורדכי, שותף 

ישוב: שריגים 

הענבים גדלים בהרי יהודה, בכרם ניר - הר כיתרון. הזנים הינם: 

קברנה סובניון, קברנה פרנק, פטי ורדו ומרלו. 

החיבור לעולם היין נעשה לאחר רכישת הבית בשריגים וכתוצאה 

מהחיבור לאזור. הצעד הראשון להקמת היקב היה העסקת יועץ 

במשך שנתיים, במטרה לקבוע סף גבוה של מקצועיות בהכנת 

היין. היקב אינו מסחרי, וכמות הייצור לא גדלה מיום היווסדו. 

ביקב נקבעו מאפיינים לייצור היין: נעשה שימוש אך ורק בארבעה 

זנים של ענבים שגדלים באזור, ונעשה שימוש בשמרי הבר. בכל 

שנה מנסים לעשות יינות שונים, מאותו הכרם ומאותן החלקות.

יקב צפרירים

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2005

שם הבעלים/היינן: לורי ושייקה לנדר 

ישוב: צפרירים 

כחליל,  ובנחל  האלה  בנחל  יהודה,  במורדות  גדלים  הענבים 

יש מחויבות מלאה לענבי האזור. הזנים העיקריים הינם: סירה, 

דוריף )פטי סירה(, קברנה סוביניון, מרלו, קברנה פרנק, זינפנדל. 

משפחת לנדר התחברה לעולם היין, מתוך אהבה לשתיית היין, 

וההיכרות עם היקבים הותיקים בעמק האלה. הם הבינו שביתם 

להצטרף  החליטו  בארץ,  ביותר  מהטובים  גידול,  באזור  נמצא 

היין  בייצור  שורק.  ביקב  מקצועית  השכלה  ורכשו  לעשייה, 

מקפידים על איזון בין הפרי, החומצה, האלכוהול והעץ, על מנת 

שיהיה נקי וחוויתי לשתייה.

יקב גיזו

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2006.

שם הבעלים/היינן: יואב אלון

ישוב: גיזו. 

מרבית הענבים גדלים במורדות יהודה - נחל הראל, ושיעור היין 

המיוצר מענבי האזור הינו כ-90%.

הזנים העיקריים: שרדונה, פראנץ’ קולומבאר, קברנה סוביניון, 

מרלו, פטי ורדו.

ורחוק. שורשיה מגיעים  יואב לתחום נטועה עמוק  אהבתו של 

סבו. הצעד הראשון  בימי  כבר  היין, שהתקיימה  ייצור  למסורת 

להגשמה היה לימוד מעמיק וייצור שתי חביות יין. 

נגישים לקהל הרחב,  יינות איכות  לייצר  בגיזו מאמינים, שניתן 

כחלק  והמשפחתית,  הכפרית  הייצור  בסביבת  ולהטעימם 

מתרבות היין המתפתחת בארץ.

טל. 052-5342228טל. 052-4493042 או 052-4284329טל. 050-6234110
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כך  בירוקרטים,  תהליכים  ופושטו  המקומית  הוועדה  בתוך  שינויים  נעשו  בבד  בד 

בוועדה המקומית.  פתרונות  ולמתן  מידע  לקבלת  ומענה  כתובת  קיבלו  שהיזמים 

הדבר הקל הן על היזמים והן על מחלקת התיירות, שזמנה התפנה והיא התמקצעה 

בתחומה. ב-2010 התקבלה ההחלטה על מיתוג אזורי: הלב הירוק, וב-2012 הוחלט 

במחלקת התיירות ליעל את העבודה, ולחלק את מטה יהודה לארבעה אזורי תיירות: 

עדולם, המזלג, שפלת יהודה ואזור ההר. 

אנשים  קטנה/עשרות  אנשים  קבוצת  לוקחים  לפיה  העולם,  תפיסת  דדון,  לדברי 

שעוסקים ביין, והופכים אותה לנושא מרכזי, שמושקעים בו משאבים רבים, לא תמיד 

התקבלה בעין יפה. היה צורך להסביר כי החקלאות נועדה לשימור הקרקע והאזור 

לבית  או  רבתי  לירושלים  הפתוחים  השטחים  הפיכת  ולמניעת  ירוק,  ארץ  כחבל 

שמש רבתי. גידול של כרמים הוא רב שנתי, כרם לא עוקרים והחיבור לכרמים הוא 

חיבור לאהבה ולעומק. היין נתפס כמוצר שמחייב מחשבה ואהבה, לכן הוא הפך 

לעוגן התיירותי. 

יין מכל רחבי הארץ, זכה  פסטיבל היין, שהפך לאירוע מוכר ואבן שואבת לחובבי 

אירועי  חדשים.  יעד  קהלי  למשוך  במטרה  מחדש,  שנה  בכל  יצירתית  לחשיבה 

נהנו  במהלכם  מאורגנים,  יין  סיורי  וכללו  שלם,  חודש  במשך  נערכו  הפסטיבל 

המבקרים, מסיור מודרך במספר יקבים, פגישה עם הייננים, שסיפרו את סיפורם 

האישי והטעימו אותם ביינותיהם המשובחים, ובאווירה כפרית נינוחה ומזמינה.

הוא  יהודה.  הראווה של מטה  לחלון  היקבים  את  דדון  מועצה, הפך משה  כראש 

שילב אותם בסיורי למידה לראשי מועצות, שערך אחת לחודש. במהלך הנסיעה 

באוטובוס הסביר לאורחיו, על האתגרים עימם מתמודדת מטה יהודה. בכל מפגש 

הביא אותם ליקבים והסביר את חשיבותם כנקודות עוגן אזוריות קטנות. העבודה 

המאומצת חשפה יקבים רבים, בפני קהל משמעותי. ביקבי יהודה ביקרו אורחים 

רמי דרג ובעלי השפעה, שהתרשמו מהעשייה האזורית בתחום התיירות ובמיוחד 

מדרך היין.

מסביב ליין התפתחה תיירות של הסעדה, אומנים ומבשלות בירה, והחלו להיבנות 

צימרים. התושבים הבינו את משמעות התיירות, והחלו ליפות את העזובה ולטפח 

את הסביבה, במטרה לחזק את התיירות, שהביאה עימה פרנסה.

ככל שהלכו והתרבו היקבים הקטנים, ברור היה שיש לתת את הדעת על הקשיים 

ועל החסמים העומדים בדרכם. הייננים, שבחרו לטעת את הכרמים ולגדל את היין 

הקשר הדרום אפריקאי 
שותפות 2000 

)כיום שותפות ביחד(

בשנת 1994 יזמה הסוכנות היהודית יצירת רשת קהילות יהודיות, שרקמו קשרים חברתיים בין 

הקהילות בארץ ובעולם. השותפות נועדה לחזק ולפתח את הקהילות על ידי יצירת מחויבות 

וקשרים משמעותיים בין חבריהן, על בסיס עשייה הדדית וחיבור לזהות היהודית. במסגרת זו 

נוצרה: “שותפות בית שמש - מטה יהודה - וושינגטון - דרום אפריקה”. 

יהודי דרום אפריקה בישראל, הייתה פעילה במשך עשרות  נציגת קהילת  מיקי בלומברג, 

ישראל,  למען  אפריקה  דרום  של  במגבית  שנים 

הדרום.  באזור  בפרט  השכונות.  שיקום  בפרויקט 

באמצע שנות ה-90 פנו אליה ממחלקת ההתיישבות 

בסוכנות, וביקשו להעביר את העשייה ואת המשאבים 

לאזורים החקלאיים, שנקלעו למצוקה כלכלית. מיקי 

ונציגי הקהילה סיירו בארץ לאורכה ולרוחבה. משרדם 

היה בירושלים, חלקם גרו בעיר ומרבית אנשי הקהילה 

את  למקד  החליטו  הם  לכן  בכותל.  לביקור  הגיעו 

פעילותם באזורים הסמוכים לה - בית שמש ועדולם 

ובהמשך התרחבה הפעילות לכל מטה יהודה.

כשיזם ראש המועצה מאיר ויזל את קידום דרך היין, התהדק הקשר והתפתחה פעילות ענפה 

מסביב לענף היין. בדרום אפריקה ראו בכך חשיבות ועודדו את קיום המפגשים עם הייננים 

ועם הכורמים מישראל, ואת החלפת הרשמים אודות ייצור היין ושיווקו. הפעילות המשותפת 

נועדה גם לשווק ולייצא את היין המקומי. נעשה מאמץ להביא לארץ יבואנים של יין ובעלי 

מסעדות, שהיין מהווה חלק חשוב מתפריטם. הגיעו לביקור מדרום אפריקה תיירים עצמאיים, 

שאנשי השותפות הביאו לטעימות יין, ובמקביל הם עודדו מפגשי היכרות בין הקהילות, ויצירת 

קשרים עסקיים. 

חוברת  בהפקת  סייעה  בפסטיבלים,  חלק  נטלה  המועדון,  בהקמת  מעורבת  הייתה  מיקי 

באנגלית על כל היקבים ועל דרך היין, ובעיקר דאגה לאורך כל הדרך לתקציבים ולמשלחות 

- הפקת האירוח וכל תוכניות הביקור. פעילותה נמשכה לאורך כל העשור הראשון, עד אשר 

פרשה לגמלאות.

הדרך אל היין

משה דדון

משה דדון נחשף לעולם היין, בזכות אביו אהרון דדון ז״ל, שהיה 

אחראי על המטעים ועל הכרמים בלוזית. אהרון  היה מחלוצי 

סוביניון,  קברנה  ענבי  של  גדול  כרם  וטיפח  היין,  כרמי  מגדלי 

ששווקו ליקב כרמל. הכרם הפך למקור פרנסה ויצירה, שהסבה 

גאווה רבה. 

תנועת  של  במשלחת  לצרפת  משה  טס  הצבאי  שרותו  בתום 

המושבים. את ראש השנה בנכר חגג עם חבריו במסעדת יוקרה 

בפריס, וכיוון שהם נהגו לשתות בחג יין לבן, פנו למלצר והתעניינו 

אבל  מובן,  תמיד  ולא  ארוך  היה  ההסבר  להציע?  לו  יש  מה   -

התוצאה הייתה יין לבן ואיכותי, שפתח צוהר לעולם חדש ומעניין.

הקרקע,  בהכשרת  ראשיתו  שנים.  כשבע  שארך  ממושך  תהליך  עברו  באדמתם, 

בחירת הזן המתאים ונטיעת הכרם. בכל אותן שנים היה עליהם לטפח את הכרם 

בקפדנות, לרכוש ציוד יקר ולהתמקצע, ובמקביל גם להתפרנס. היין נחשף לקהל 

רק בשיווקו. זו הייתה משימה לא פשוטה, שלוותה בקשיים בירוקרטיים, והתמודדות 

עם חוקים ונהלים, שלא הותאמו למציאות בשטח. זאת, בנוסף לתלות המלאה של 

החקלאים בחסדי שמים, בכמות הגשמים, מכות חום וקור, וגורמים חיצוניים נוספים, 

שמשפיעים על טיב הגידול, ואינם נמצאים בשליטתם.

קידמה  היא  הארציים.  הגורמים  לבין  היקבים  בין  תיווכה  המועצה  המזל,  למרבה 

משמעותיים  גורמים  עם  מקצועיים  מפגשים  ונערכו  קטנים,  יקבים  על  חשיבה 

במטרה לפתור ביחד את הבעיות. לא לכל דבר נמצאו פתרונות, אבל הבעיות הוצפו 

והיו ידועות. 

בשנת 2011 קיבלו חברי מועדון יקבי יהודה החלטה אסטרטגית, על מיתוג איכותי 

יין,  המייצר  יקב  האזוריים. הם קבעו, שרק  והיינות  היקבים  הכרמים,  וייחודי של 

יינותיו, בפסטיבל היין  יורשה להציג את  יהודה,  שמבוסס על 66% ענבים מאזור 

שנה,  באותה  יהודה.  היין  אזור  את  בפועל,  לראשונה,  הגדירה  זו  ה-13. החלטה 

מנדוסה  פרובינציית  אזור  עם  פעולה  שיתוף  על  האזורית  המועצה  הודיעה 

בארגנטינה, שבו שוכנת אחת מדרכי היין המפורסמות בעולם. בהמשך להחלטה, 

התארגנה משלחת של 20 נציגים, לסיור לימודי במנדוסה.

מנהל  אוחנה,  וערן  המועצה,  ראש  מקום  ממלא  ויזל,  ניב  הובילו   2016 בשנת 

מחלקת התיירות, את הפעילות לקידום דרך היין. במסגרת פסטיבל היין ה-18, 

יינני האזור. להבדיל מאירועי  וייחודי עבור  יין מקצועי ראשון  יזמה המועצה כנס 

הפסטיבל, שנועדו לקהל הרחב, כנס זה נועד להעשיר את הידע המקצועי של 

הייננים. בין המרצים היה עו”ד עמית יפרח, ראש אגף הקרקעות בתנועת המושבים, 

עימם  המנהל  מול  הקשיים  ועל  היקבים  של  הסטטוטורי  מעמדם  על  שהרצה 

התמודדו. ניב ויזל שב והדגיש את תפקיד המועצה לסייע לייננים בשיווק ובהסרת 

חסמים בירוקראטיים.

יהודה,  יקבי  מועדון  ביחד עם  יהודה  2018, כשמטה  באביב  נרשם  היסטורי  רגע 

הגישו בקשה לרשם סימני המסחר, במטרה לקבל הכרה רשמית באזור גידול היין 

של “יהודה”, ככינוי מקור על פי חוק כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים.

יהודה על הנחישות, על   “צריך להוקיר את הייננים של מטה 

ייבוש הביצות האמיתי שהם עשו. על הנכונות  ועל  החלוציות, 

שלהם להירתם כחבורה באזור הזה ולהפוך אותו לאזור הערכי 

בהיכל  ביותר  הטוב  המקום  את  תמיד  יש  למייסדים  ביותר. 

הזיכרון.”
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מחלקת התיירות

החל משנת 2009 פעילותה של מחלקת התיירות הפכה לחלון 

הראווה של המועצה. המחלקה, בניהולו של משה סויסה, גייסה 

עבורה משאבים  והמועצה הקצתה  ומקצועיים,  קבועים  עובדים 

רבים. תכנית האב לתיירות הוכרה, מסורת הפסטיבלים נמשכה 

בתוספת סיורים מודרכים ומרוץ בין הכרמים,  והמחלקה עודדה 

את הפורומים השונים של התיירנים. גם הקשרים הבינלאומיים 

היינות  הוצגו  שם  ולספרד,  לארגנטינה  משלחות  ויצאו  טופחו 

ושיטות העבודה בכרמים וביקבים, בהצלחה רבה. 

בשנת 2015 מונה ערן אוחנה לתפקיד מנהל המחלקה, והמשיך 

בין  הפעולה  שיתוף  לחיזוק  דאג  הוא  חדשות.  יוזמות  בקידום 

במסגרת הפסטיבל,  הייננים  להעשרה מקצועית של  התיירנים, 

ובמיוחד לקידום הגשת הבקשה להכרה באזור יהודה כאזור יין.
טל. 050-5065880

יקב רמ”א

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2010

שם הבעלים/היינן: רמי אזולאי

ישוב: מטע

האזור ממנו מגיעים מרבית הענבים: הרי יהודה, מכרם במושב 

מטע. 

הזנים המובילים הם: מרלו, קברנה סוביניון ופטי ורדו.

עטרה  ומחזיר  אבות  מסורת  ממשיך  במושב,  שלישי  דור  רמי, 

ליושנה. על מנת להיכנס לעולם היין הוא נעזר בהלוואה, נטע 

נעשית  ברמ”א  היין  הכנת  מבקרים.  מרכז  עם  יקב  ובנה  כרם 

בקפדנות. החל משלב טיפוח הכרם, דרך בחירת מועד הבציר 

והקפדה על בדיקות מעבדה, לאורך כל תהליך עשיית היין, על 

יהודה  באזור  כי  הידיעה,  לו.  המיוחדים  לטעמים  להגיע  מנת 

יקבים רבים וטובים, מדרבנת למצוינות ולשיתוף פעולה, כשהכל 

נעשה באהבה.
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יקב הדר

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2014

שם הבעלים/היינן: פיטר ובת שבע מארק

ישוב: עגור 

יהודה,  ממורדות  מקומי  גידול  על   מבוססים  ביקב  היינות  כל 

הזנים  עגור.  במושב  וליקב  לבית  מסביב  שניטעו  מכרמים 

העיקריים הם: קברנה פראנק, סירה ופטיט סירה.

הצעד  ביתי.  ויצור  יין  אהבת  מתוך  נוצר  היין  לעולם  החיבור 

הראשון להגשמת החלום היה לימוד ייננות ביקב ויתקין. לאחר 

מכן קורסי ייננות וטעימות אצל מורים טובים. הכרם ניטע והיקב 

יין  לאזור  והפך  טובה  באדמה  שהתברך  יהודה,  באזור  הוקם 

מוכר. ביקב הדר מחברים יין לתרבות בקונצרטים של מוסיקה 

“יין  הינו:  למבקרים  המסר  איכותי.  קהל  שמושכת  קלאסית, 

עושים בכרם! הנה הכרמים, וזה היין!”

יקב כרמא 

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2011

שם הבעלים/היינן: רפאל מנשה/ אגודת ברכת הארץ

ישוב: מושב תירוש 

יהודה,  במורדות  שגדלים  היין,  מענבי  מיוצרים  היקב  יינות  כל 

במושבים תירוש וגפן.

הזנים העיקריים הם: קברנה סוביניון, מרלו, ארגמן ופטי ורדו

היקב נוסד על ידי חברי אגודת ברכת הארץ - התאגדות חברים 

מאמריקה הלטינית ומדינות נוספות, שהחליטו להתחבר לארץ 

את  זיהו  הם  המינים.  שבעת  וגידול  החקלאות  דרך  ישראל 

יין  וייצור ענבי  הפוטנציאל באדמת נחלת יהודה, כאזור לגידול 

איכותיים, והחליטו להמשיך מסורת של כורמים ויוגבים משבט 

לאורך  גבוהים  סטנדרטים  על  מקפידים  הם  בעשייתם  יהודה. 

כל הדרך. 

יקב ספרה

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2012

שם הבעלים/ היינן: דורון וסימה רב הון

ישוב: גבעת ישעיהו 

שנין  ריזלינג,  שרדונה,  מהזנים:  לבנים,  ביינות  מתמחה  היקב 

בלאן,סמיון, רוסן.

לגבעת  הסמוכים  בכרמים  גדלים  מהענבים  מ-90%  למעלה 

ישעיהו.

דרך  היין,  לעולם  שנחשף  עד  מועדות  פניו  לאן  ידע  לא  דורון 

עבודתו במסעדות וחייו עם סימה. כאשר הבין שזה ייעודו בחיים, 

למד צרפתית וטס ללמוד ייננות, בבורגון שבצרפת. היקב הוקם 

והערך המוסף של  בזכות הטרואר של האזור  ישעיהו,  בגבעת 

הנוף האנושי, החברות ושיתוף הפעולה עם היקבים. יינות ספרה 

מתאפיינים באיזון, ומעבירים מסר של טעימות והנגשה כמוצר 

תרבותי יומיומי. 

טל. 050-2325110 054-4612812טל. 02-9938577טל. 054-2167797 טל. 5671009 02טל. 02-9927894

יקב קדמא

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2010

שם הבעלים/היינן: לינה סלוצקין

ישוב: כפר אוריה

ו-70% מהענבים הם  יהודה,  כל הענבים גדלים באזור מורדות 

מגידול עצמי.

הזנים העיקריים הם: קברנה סוביניון, פטי ורדו וסירה.

איכותי  יין  ליצירת  עתיקות,  ייננות  שיטות  חידשו  קדמא  ביקב 

הכדים  את  הביאה  לינה  ענקיים(.  חרס  )כדי  בפיתסים  וייחודי 

שכולו  יין,  לייצר  והחלה  לגיאורגיה,  שורשים  במסע  המיוחדים 

מבוסס על ענבי אזור יהודה, ועשייתו משלבת בין ישן לחדש. היין 

שנוצר מחבר בין השורשים הגיאורגיים לבין האדמה הישראלית. 

הקרקעות המינראליות והסלעיות נותנות לו גוונים מיוחדים של 

טעמים, ומשביחות את טעמיו בתיבלון ים תיכוני עדין. 

יקב רביב

 האזור ממנו מגיעים הענבים הינו הרי יהודה, נס הרים. 

הזנים העיקריים הם: קברנה, מרלו, סירה ופטי ורדו.

הוא  וחיבור לקרקע.  ליין  היין מתוך אהבה  הגיע לעולם  אופיר 

ליקב  ובסמיכות  במושב,  המשפחתי  היקב  ואת  ביתו  את  בנה 

נמצאים הכרמים. מתוך העשייה הוא רואה את הקשר העז בין 

בשעת  הפעולה  שיתוף  את  וכן  האזור,  לאדמת  היקבים  אנשי 

היקבים  בעיית  לפתרון  תוביל  באזור  הכרה  כי  ומקווה  הצורך, 

הקטנים מול המנהל, על מנת שיוכלו להתפתח.

טל. 052-2393293

יקב מטלר

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2011

שם הבעלים/היינן: היינץ ולאה מטלר

ישוב: עגור 

יהודה. 90%  מורדות  הינו  מגיעים מרבית הענבים  האזור ממנו 

מתוכם הם ענבים מקומיים, והזן העיקרי: קברנה סוביניון.

החיבור לעולם היין נוצר מתוך אהבה ליין וכצעד ראשון להגשמה 

בזכות  שנבחר  האלה,  עמק  לאזור  מטלר  משפחת  עברה 

שמחה  של  מסר  מעבירים  יינותיהם  והיופי.  האדמה  האקלים, 

ואופטימיות. הם נהנים משיתופי פעולה צנועים עם יקבים באזור, 

בהעברת ציוד, בשיתוף ידע ובשיחות מעשירות על עשיית היין. 

היין,  ומכירת  שיווק  תהליך  על  תקל  האזור  שהכרת  מאמינים 

ותמשוך אורחים בעלי עניין. 
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ערן פיק והחוברת שהקדימה את זמנה

ערן, יינן ומנהל יקב צרעה, התחבר לעולם היין במקרה, כשלגם יינות איכותיים, 

בטיול בגרמניה. הוא החליט להפוך את האהבה למקצוע, ונסע לארה״ב ללמוד 

תואר ראשון בייננות בקליפורניה. 

בשנת 2006 שב ארצה לביקור ופגש 

את רוני ג׳יימס. לאחר סיור בגבעת 

ההדדית  ההתרשמות  החלוקים, 

הציע  רוני  חייו.  מסלול  את  שינתה 

אותו  הכשיר  בצרעה,  יינן  להיות  לו 

פעולה,  וחופש  רב  ידע  לו  והעניק 

לטעות  המקצוע,  את  ללמוד 

ולהתקדם. 

כשערן הסתובב בעולם, באוסטרליה 

יין  ובקליפורניה, הוא ראה שבאזורי 

מוכרים, נהוג להכין חוברת שמציגה 

זאת  בעקבות  האזור.  מאפייני  את 

האפיון  ״חוברת  הפקת  את  יזם 

בתהליך  יהודה״,  יקבי   - האזורי 

של  צוות  בישראל.  וחלוצי  ראשוני 

בתחומם,  מומחים  מקצוע,  אנשי 

אפיינו את האדמה המקומית, את האקלים המקומי, את הצמחייה ואת החיבור 

ההיסטורי לגפן היין, ופרופ׳ עמוס הדס התייחס לטרואר המקומי. במקביל, ערן 

יפה. מטה  לנימי  ופנה  והפצתה  ביקש את עזרת המועצה בהפקת החוברת 

יהודה מימנה את ההפקה, והחוברת יצאה לאור בשנת 2009. היא הוצגה לקהל 

בפסטיבל היין ה-11. 

ב-2016 זכה ערן בתואר Master of Wine )אומן יין(. כיום ערן מנהל את היקב 

כשלצידו הכורם דור ג׳יימס, בנו של רוני.
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וגם מהמיקום לרגלי  האקלים במורדות ההר מושפע גם מהמרחק מהים התיכון 

ההרים. בקיץ ובעונות המעבר אחוזי הלחות במורדות נמוכים ותנודות הטמפרטורות 

היומיות גדולות יחסית, אך הבריזה של אחר הצהריים מקלה על עומס החום.

השטח  תבליט  לצד  הקרקעות,  של  ותכונותיהן  והמגוונים  הרבים  הקרקע  סוגי 

המורכב, אפשרו לכורמים בחירת חלקות מתאימות לגידול כרמים, בעלות טרואר 

איכותי וייחודי, שמאפשר גידול מגוון זני ענבים, אדומים ולבנים. בשדרת ההר - ניטעו 

הכרמים על מדרונות מרובי טרסות, בגב השלוחות ועל האוכפים. במורדות ההר - 

ניטעו הכרמים לאורך ערוצי הוואדיות או על גבי השלוחות.

יהודה, הוחלט  יקבי  לבין מועדון  יהודה  בין מטה  כחלק משיתוף הפעולה ההדוק 

לקדם את ההכרה החוקית, בשם “אזור יהודה”, כאזור יין. במרץ 2017 נפגשו חברי 

מועדון יקבי יהודה ביקב עגור, והסכימו על הגשת הבקשה לאזור יין. המועצה פנתה 

לפרופ’ גדעון ביגר, וביקשה להכין עבורה סקירה היסטורית וגיאוגרפית, אודות אזור 

התייחסה  יהודה”  “הרי  של  המקובלת  הגיאוגרפית  שההגדרה  כיוון  זאת,  יהודה. 

לשטחים נרחבים, שחלקם אינם מתאימים לגידול גפנים, כמו למשל מדבר יהודה. 

לגבולותיה  בהתאם  יהודה,  לנחלת  שהתייחסה  ההיסטורית,  ההגדרה  גם  בנוסף, 

התנ”כיים, לא הייתה רלוונטית. 

במסגרת  רשמית,  הוגדרה  לא  יהודה”,  “הרי  ו  “יהודה”  לשמות  כיוון שההתייחסות 

מנהלית כלשהי, הוחלט להגדיר את גבולות אזור היין באופן מצומצם, ולחלק את 

שטחו לאזורי משנה, אשר יבטאו את השונות הפנימית הקיימת בתוך האזור, על אף 

מרכיביו ההומוגניים הכלליים. 

לאחר הסבר מקצועי וסקירה מפורטת, קבע פרופ’ ביגר:  

משנה  אזורי  או  יין  אזור  לתיאור  אלו  בשמות  בשימוש  קושי  או  פסול  רואה  “איני 

הכלולים בו, אף אם אינם תואמים במדויק גבולות מקובלים של אותם אזורים. נכונה 

לפי כך בעיניי בחירת השם “יהודה” כשם מרכזי לאזור יין, המחולק לשני תתי אזורים 

השטח   - יהודה”  ו”מורדות  יהודה,  מדבר  ללא  הגבוה,  ההר  שטח  יהודה”,  “הרי   –

ממערב להרי יהודה, בין קווי גובה 300-400 לשפלת החוף התיכונה. 

כינוי מקור

כינוי מקור משמעותו זכות קניין רוחני, שמבוססת על חוק הגנת 

כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים. החוק מיישם בארץ את “הסדר 

ליסבון” - אמנה בינלאומית, שנועדה לתת למדינות החתומות 

עליה הגנה מוגברת לכינויים גיאוגרפיים. בכינוי מקור, חשיבות 

של  תוצאה  שהוא  המוצר,  באיכות  קשורה  הגיאוגרפי  האזור 

התנאים הסביבתיים באותו אזור. 

המקור  וכינוי  ה-60,  בשנות  לאמנה  הצטרפה  ישראל  מדינת 

מותג   .)Jaffa( ג’אפה”  “תפוזי  הינו:  בה  שמוגן  היחיד  הישראלי 

שמשקף בשווקי המזון בעולם את ייחודם ואיכותם של תפוחי 

הזהב שגדלו בארץ, ומקורו בימי האימפריה העות’מאנית, כאשר 

גידול התפוזים ושיווקם התבצעו בעיקר מנמל יפו.

סיפור על אדמה ויין

בשלהי שנות ה-90 תרבות היין בארץ הייתה בראשיתה, והיינות המובילים היו זניים. 

מרבית חובבי היין זיהו את היינות לפי שם היקב או שם היינן, אך לא נתנו דעתם 

לאזור בו גדל היין. רוני ג’יימס היה הראשון, שהבין ונתן את הדעת על הקשר שבין 

בית הגידול של הכרם לבין האופי והאיכות של הגפנים. הוא הגיע ליין עם ניסיון רב 

בחקלאות, ובזכות החיבור לאדמה הבין את משמעות הטרואר )תנאי סביבה לגידול 

חקלאי(, הרבה לפני שלמד את המונח המקצועי. תפיסת עולמו באה לידי ביטוי 

בשמות היינות של יקב צרעה, שנקראו בשם החלקה בה גדלו: הרי יהודה, שורש 

וגבעת החלוקים. לימים זכה רוני בכינוי: “ד”ר טרואר” ומשנתו הפכה לנחלת הכלל.

במהלך 20 השנים האחרונות, הלכו והתרבו הכרמים והיקבים באזור יהודה. תנאי 

הגידול באזור הפכו אותו למוקד עניין ומשיכה, עבור אנשי היין. מספר היקבים גדל 

פי שמונה, ורבים מהם התבססו על גידול עצמי מקומי. בנוסף, כרמים נרחבים ניטעו 

עבור יקבים גדולים, שזיהו את הפוטנציאל הטמון באזור. הצלחתם והצטיינותם של 

חלק ניכר מהיקבים, הציבו את אזור יהודה על מפת היין העולמית, כחבל יין איכותי, 

יוזם ומוביל, המהווה חלון ראווה לתעשיית היין הישראלית כולה.

לא בכדי, נחשב אזור יהודה, לחבל ארץ מוביל בגידול גפן היין. בשטח נוצר שילוב 

יוצא דופן של תנאי קרקע, אקלים, וטופוגרפיה, שביחד אפשרו תנאים אידיאליים 

אקלים, מסלע  מיקרו  אזורי  ממגוון מפתיע של  נהנה  האזור  לכך,  בנוסף  לגידול. 

וקרקע, שיצרו אזורי גידול ייחודיים ואיכותיים. בפרט בשדרת ההר ובמורדותיו.

אדמת שדרת ההר )המתנשאת לגובה של 500 מ’ עד 1000 מ’( מורכבת מסלעי 

משקע ימיים, מרביתם מסוג: גיר, דולומיט וקירטון, שעליהם בעיקר קרקעות מסוג: 

טרה רוסה ורנדזינה. במורדות ההר )בגובה 200 מ’ עד 500 מ’( יש בעיקר סלעי גיר 

וחוואר, עם ביתרונות עמוקים, וקרקעות דומות לאלו שקיימות בשדרת ההר.

באזור יהודה אקלים ים תיכוני, שמתאים ביותר לגידול ענבי יין. בשדרת ההר המרחק 

מן הים, בשילוב עם תנאי הגובה, הטופוגרפיה והרוחות המערביות, מאפשרים עונת 

גידול עם משרע טמפרטורות, שמאט את קצב ההבשלה ושימור החומציות בענבים. 

טמפרטורות החורף הנמוכות וכמויות הגשם, מקנות לכרמים בסיס מתאים לקראת 

עונת הגידול. 
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מעשה אבות סימן לבנים

למעלה מ-20 שנים לאחר חידוש המסורת האזורית והנחת היסודות לדרך 

היין ביהודה, ניכרת בשטח ההמשכיות. בשלושת היקבים הראשונים דור 

הבנים התמקצע בתחום הכורמות והיין, והפך לחלק בלתי נפרד מהדרך, 

שסיפורה נמשך ומתפתח מדור לדור.

בשנת 2005 הבין רוני ג’יימס )יקב צרעה(, שימיו ספורים. הוא התייעץ עם 

בנו דור והתלבט, האם לסגור את העסק? או לבנות את היקב במתכונת 

דור  החזון.  את  להמשיך  למשפחתו  שתאפשר  יותר,  ומקצועית  חדשה 

כחברה  חדשה  לדרך  יצא  צרעה  ויקב  הבחירה,  זכות  את  בידיו  הותיר 

בע”מ. על ההובלה הופקדו דור, שלמד מאביו את הכורמות, והיינן ערן פיק, 

שהמשיכו את חזונו של רוני ג’יימס. 

משפחתי.  כעסק  דרכו  מראשית  התאפיין  זקן  בן  אלי  של  קסטל  יקב 

הצלחתו וצמיחתו של היקב נעשו במאמץ משותף. כיום אלי הוא היינן של 

היקב. בנו אריאל,  שלמד בצרפת אודות גידול גפן ועשיית יין, מכהן כמנכ”ל 

והייצוא.  הרכש  מנהלת  אילנה  ובתו  כיינן  לצידו  משמש  איתן  בנו  היקב. 

בשנת 2015, מתוך  רצון להתקדם ולהבטיח המשכיות ארוכת טווח, עבר 

היקב מרמת רזיאל אל משכנו החדש במושב יד השמונה. 

שנשאב  ניר,  בנו  ידי  על   2004 משנת  מנוהל  שחם,  יוסי  של  שורק  יקב 

לעולם היין, מתוך העשייה המשפחתית, שראשיתה במושב טל שחר. ניר 

ובעשייתו ביקב התווה דרך חדשה, שבליבה  למד בפקולטה לחקלאות, 

ניצב ביה”ס לעשיית היין. ב-2013 עברו היקב ובית הספר לקיבוץ נחשון, 

שגם שמו נקשר למפת חלוצי היין באזור.

סיפורה של הדרך הוא חלק בלתי נפרד מסיפורה של המועצה האזורית 

מטה יהודה, וגם כאן ניכרת ההמשכיות והמעבר הבין דורי. עדות לכך היא 

בחירתו של  ניב ויזל, בנו של מאיר ויזל, לתפקיד ראש המועצה האזורית 

מטה יהודה באוקטובר 2018. 

באביב 2018 הוגשה לרשם סימני המסחר במשרד המשפטים, בקשה רשמית לקבל 

הכרה ככינוי מקור, לאזור גידול ענבי היין של יהודה, על פי חוק כינויי מקור וציונים 

גיאוגרפיים. הבקשה הוגשה עבור אזור היין בכללותו וכן עבור שני אזורי משנה: “הרי 

יהודה” ו”מורדות יהודה”. זו הייתה בקשה ראשונה המוגשת לפי החוק, מזה למעלה 

מיובל שנים, למעשה מאז הבקשה לרישום Jaffa ככינוי מקור.

הבקשה נעשתה במטרה לקבל הכרה רשמית באזור היין של יהודה, מתוך הבנה כי 

באזור היין של יהודה מייצרים כיום יינות מן השורה הראשונה, אשר ראויים להגדרה 

וקיאנטי  ביניהם: טוסקנה  יין מובילים בעולם,  כפי שנהוג באזורי  ולהכרה רשמית, 

באיטליה, בורדו ואלזס בצרפת, ועוד אזורים רבים וטובים ברחבי העולם.

מטעם  משלחת  יהודה  במטה  התארחה  היין,  באזור  להכרה  היוזמה  במסגרת 

 .)Geographical Indication( האיחוד האירופי, שעוסקת בפיתוח ציונים גיאוגרפיים

המשלחת סיירה ביקבים, והכירה מקרוב את הפעילות האזורית הנרחבת בענף היין. 

במועצה הביעו תקווה, כי רשם סימני המסחר, יקבל את הבקשה ויעניק לאזורי היין 

ביהודה את ההכרה הרשמית הראויה. נכון למועד כתיבת החוברת, הנושא נמצא 

בבדיקה ובמטה יהודה ממתינים לתשובה. 

מאחר ואין ספק בדבר תנאי הגידול האזוריים, המאפשרים גידול ענבי יין איכותיים 

האדמה.  לבין  האדם  שבין  הקשר,  משמעות  אודות  השאלה  מתבקשת  בכרמים, 

לדברי ערן פיק )יקב צרעה( ישנו ויכוח מהותי, האם בהגדרת הטרואר יש להכניס 

את הגורם האנושי או לא? לדעתו, הגורם האנושי הוא חלק בלתי נפרד מהאופי של 

נכנסו  ומגוונים. הם  והכורמים הגיעו מרקעים שונים, מעניינים  הייננים  יהודה.  הרי 

לעולם היין מבחירה ויצרו פסיפס מרתק, שבא לידי ביטוי באופי היינות ובטעמים. יש 

הטוענים, כי ניתן לחוש ביין את מצב רוחו של היינן, שמטביע חותמו ביצירתו. 

הייננים והכורמים באזור יהודה הינם תבנית נוף האזור. פסיפס אנושי מרתק, בני כל 

העדות ובני כל הדתות. צעירים לצד מבוגרים, מושבניקים וקיבוצניקים לצד נזירים, 

ועוד אינספור חיבורים וטעמים, שמביאים לידי ביטוי את טעמי האזור, ויוצרים לציבור 

המבקרים חוויה ייחודית בהטעמה אישית.
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טל. 02-9916629

יקב מוני 

שנת הקמה: 2000

ישוב: מנזר דיר ראפת 

שם היינן: ששון בן אהרון

בלב הגבעות שטופות השמש של עמק שורק 

היקב  ערטול.  משפחת  של  מוני  יקב  שוכן 

עלה על הקרקע בשנות השמונים של המאה 

האדמה  את  חכר  המשפחה  אב  הקודמת. 

ושתל 650 דונם של גפנים מתוך התחשבות 

בטרואר המיוחד של האיזור. 

היקב הוקם בשנת 2000. היין מתיישן בחביות 

המספקת  ציורית  גיר  מערת  בתוך  אלון  עץ 

תנאים אידיאליים.

שמשון ודלילה

שנת הקמה: 2005

ישוב: מושב כפר אוריה  

יפיפייה  אחוזה   - החאן״  ״אחוזת  חוות 

נופיו  אל  שורק,  עמק  על  המשקיפה 

בשנת  הוקם  ודלילה  יקב שמשון  הקסומים. 

הכרמים  מיכאל.  משפחת  ידי  על   2005

נמצאים  היין  את  מייצרים  מהם  והגפנים 

בו  במקום  החווה  למרגלות  שורק,  בעמק 

התרחש סיפור אהבתם של שמשון ודלילה. 

קברנה,  מרלו,  זנים:  ארבעה  מגדלים  בכרם 

פטי ורדו, וקברנה פראנק.

היקב ממוקם במתחם  מרכז המבקרים של 

חוות הסוסים.

האירוח וטעימות היין במערה חפורה בסלע.

טל. 052-8328328

יקב קלו דה גת

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1998

ישוב: קיבוץ הראל

שם היינן: איל רותם

ומיוחדת,  עתיקה  אדמה  חלקת  על  שוכן 

במורדות הרי יהודה, גובל בעמק איילון. אותו 

עמק הנזכר כבר במלחמות יהושע והמלכים. 

בין כרמים וגבעות מוריקות נמצא היקב ובו גת 

יין כבר לפני  עתיקה, אשר שימשה לעשיית 

כשלושת אלפים שנה. בשנת 1998 נטע איל 

רותם, בשיתוף עם קיבוץ הראל, את הכרמים 

באזור. הקרקע )המורכבת מסלע גיר מכוסה 

בקליפה דקה( ומיקרו אקלים ייחודי הופכים 

גפנים,  לגידול  משובחת  לאדמה  זו  חלקה 

המפיקה ענבי יין יוצאי דופן.

טל. 02-9993505

יקב טפרברג

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1870

ישוב: מול קיבוץ צרעה 

הוקם בשנת 1870 בעיר העתיקה בירושלים 

והיה ליקב המשפחתי הראשון שהוקם בארץ 

נמצא  היום,  ועד  ישראל בעת החדשה. מאז 

היקב בבעלות משפחתית.

בשנים האחרונות נמצא היקב בעיצומה של 

החדישים  אחד  הוא  וכיום  איכות  מהפכת 

שטח  על  ממוקם  היקב  בארץ.  והמודרניים 

של 20 דונם למרגלות הרי יהודה, ציר תיירות 

היין החשוב בישראל. היקב מציע מגוון סדרות 

  LEGACY, הדגל:  סדרות  איכות.  יינות  של 

. ESSENCE

טל. 02-9908080

יקב נבות

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2003

ישוב: מושב צלפון

שם הבעלים/היינן: מוטי בוהדנה

שנולד  ייחודי,  בוטיק  יקב  נמצא  הכרם  בלב 

קברנה,  יינות  מייצרים  ביקב  ליין.  מאהבה 

מתבסס  התהליך  פרנק.  וקברנה  מרלו, 

בהשריית הקליפות בתסיסה. ביקב מייצרים 

עץ  בחביות  המיושנים  בקבוקים  כ-3000 

אלון. לצד היקב הוקמה מבשלת בירה פפו, 

ניתן  המסורתית.  בשיטה  בירות  המייצרת 

מהבירות  מהיין,  ולהנות  במקום  להתארח 

ומארוחה חלבית. 

טל. 02-9992291, 054-5304576, 054-7597159

יקב כרם ברק

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2011

ישוב: מושב בקוע

שם הבעלים/היינן: יוסי רוזנברג

מיוצרים  ביקב  בוטיק חקלאי משפחתי.  יקב 

מגוון יינות אדומים ולבנים, רוזה וכתום. יינות 

היקב ניתנים לרכישה במקום.

ומפנק  עשיר  חלבי  ברנץ׳  מוגש  שישי  בכל 

מתנובת המשק ויינות היקב נמזגים חופשי.

אירוח לקבוצות  גם במהלך השבוע. בתיאום 

מראש.

טל. 052-6288591

יקב לטרון

ישוב: מנזר לטרון

גדול  שנה.  מאה  מעל  מאוד,  ותיק  יקב 

הנזירים  קבוצת  שלו.  הייצור  בהיקפי  ביותר 

)מנזר השתקנים(  שהקימה את מנזר לטרון 

הגיעה לישראל בשנת 1890. על פי עקרונות 

הנזירים,  משתייכים  אליה  התרפיסטים,  כת 

עליהם לחיות מעבודות כפיים. הכרמים נטעו 

גם  ההר.  בסלע  נחצב  והיקב  המנזר  באזור 

המיוצרים  והברנדי  החומץ  סוגי  הזית,  שמן 

במקום.

ובכנסייה, בתיאום  היין  ביקב, בחנות  הביקור 

מראש.

טל. 08-9220065

יקב קטלב

שנת הקמה: 1998

ישוב: מושב נס הרים

שם הבעלים/היינן: יוסי יתח

הינו   ,1998 בשנת  הוקם  אשר  קטלב  יקב 

היקב  בארץ.  הבוטיק הכשרים  יקבי  מחלוצי 

הגדלים  מכרמים  היינות  את  לייצר  מקפיד 

בחביות  מיושנים  קטלב  יינות  יהודה.  בהרי 

חודשים,   24 של  מינימלית  לתקופה  עץ 

בארומות  ועזים,  כהים  בגוונים  מתאפיינים 

נהדרות ובטעם עמוק ופירותי.

טל. 02-5703575, 054-7591866
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יקב צובה

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1997

ישוב: קיבוץ צובה

שם היינן: פול דאב

כבר  מניב  האזור,  בכרמי  הגדול  צובה  כרם 

משנת 1997. הכרם נפרש על כ-400 דונמים 

טופוגרפיים  בתנאים  טרה-רוסה  אדמת  של 

הוקם  צובה  יקב  יין.  ענבי  לגידול  אידיאליים 

המחברות  עתיקות,  ולגתות  לכרמים  בסמוך 

את היקב עם מורשתנו ומהוות מקור השראה.

שיראז,  נואר,  פינו  איכות:  יינות  מייצר  היקב 

קברנה סוביניון, מרלו ושרדונה.

סיורי יין בתאום מראש.

טל. 02-5347000, 054-5637788

יקב אהרונוף

ישוב: מושב נווה אילן

שם הבעלי/היינן: אלירן אהרונוף

בסמוך  אילן  בנווה  שוכן  המבקרים  מרכז 

לכביש מס 1. 

אלירן אהרונוף, היינן והבעלים של היקב הוא 

דור חמישי לעשיית יין שהחלה בבוכרה בשנת 

ירושלים  בהרי  פרוסים  היקב  כרמי   .1860

והגליל העליון. ליקב שתי סדרות יין עיקריות: 

זניים ובלנדים ברמת פרמיום. היינות נמכרים 

במקום ובחנויות יין בארץ ובחו״ל.

טל. 052-6663995

יקב מצודה

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 2011

ישוב: מושב גבעת יערים   

יקב מצודה הוא פרי חלומם של שני חברים, 

יאיר שטרנהרץ ויוסי אייזיקוביץ. היקב ממוקם 

לכרמים  ובסמיכות  בראשית  נופי  בלב 

המבקרים,  מרכז  כשלצידו  האיכותיים, 

המאפשר לכל אחד ואחת לחוות את העשיה 

והיצירה.

יינות היקב זוכים בעקביות במדליות בתחרויות 

נחשבות, וכן זוכים לביקורות חיוביות ממבקרי 

וטועמי יין מובילים.

טל. 050-4141658, 054-4524064

יקב ענתות

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1998

ישוב: עלמון  

היקב הוקם על ידי ארנון ארז ואהרון 

הלפגוט בשנת 1998. היקב שוכן בישוב 

עלמון בפתחו של וואדי קלט.

מייצר יינות אדומים יבשים שחלקם זכו 

במדליות בתחרויות בארץ.

לצד היקב פועל מרכז מבקרים המציע 

טעימות יין ומגוון ארוחות לפי הזמנה מראש.

טל. 050-2600324

יקב עמק האלה

ישוב: קיבוץ נתיב הל”ה 

היקב מייצר יינות פרימיום מכרמים שבבעלותו 

גידול  תהליך  בכל  שליטה  תוך  הבלעדית, 

הענבים ונתינת דגש משמעותי לביטוי האזורי. 

העקרונות אשר מובילים את היקב הנם לייצר 

והתנאים  היתרונות  את  המנצל  מעולה,  יין 

לאחד  נחשב  היקב  האזור.  של  הייחודיים 

בישראל,  ביותר  והאיכותיים  המתקדמים 

כ-20  בשנה.  בקבוקים  אלף  כ-300  ומייצר 

לארה”ב,  לייצוא  מופנים  מהתפוקה  אחוז 

אירופה, קנדה, יפן והשאר לשוק המקומי.

טל. 02-9994885

יקב רוגלית

ישוב: מושב נווה מיכאל 

שם הבעלים/היינן: שרון וישי כהן   

יקב רוגלית נמצא באזור עמק האלה המדהים 

בנופים טבע והיסטוריה עשירה. האזור עשיר 

בכרמים, יקבים, מבשלות בירה ואוכל טוב. 

מקור השם “רוגלית” הוא גפן השרועה קרוב 

לקרקע “ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע, 

ויהי  ויצמח  קח על מים רבים, צפצפה שמו. 

דליותיו  לפנות  קומה,  שפלת  סורחת,  לגפן 

ותעש  לגפן  ותהי  יהיו.  תחתיו  ושרשיו  אליו 

בדים ותשלח פארות...” )ספר יחזקאל(

טל. 052-4207088, 052-8806469

יקב קלע דוד

שנת הקמה/שנת נטיעת כרם ראשון: 1992

ישוב: מושב גבעת ישעיהו    

שם הבעלים/היינן: עמוס ברזילי

עמוס מייצר יינות לבנים מסוג ויונייה ושרדונה 

משובחים  אדומים  ויינות  יבש  וחצי  יבש 

מגידול  מענבים  ומרלו,  סירה  פטיט  מהזנים 

גבינות  עמוס  מייצר  בנוסף  עצמי.  וטיפוח 

מאסדם,  גרוייר,  כגון  וארומטיות  בשלות 

גבינות  ועוד  פקורינו  בלפאזה,  קאשקאבל, 

המיוצרות מחלב עיזים וכבשים מובחר.

טל. 02-9994848, 052-7250905
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 יקבי מטה יהודה
אשכול גיזו

 1. יקב טפרברג מול קיבוץ צרעה, כשר,................................................. טל. 02-9908080
 2. יקב מוני דיר ראפת, כשר למהדרין, ................................................... טל. 02-9916629
 3. יקב צרעה, קיבוץ צרעה, כשר, ................................................................ טל. 02-9908261
 4. יקב פלם, מול מושב אשתאול )יער הקדושים(, כשר........... טל. 02-9929923
 5. יקב קדמא, מושב כפר אוריה, ................................................................. טל. 02-9927894 
 6. שמשון ודלילה, מושב כפר אוריה.......................................................... טל. 052-8328328
................................................................... טל. 02-9993505  7. יקב קלו דה גת, קיבוץ הראל,
............................................................................................. טל. 02-9992060  8. יקב גיזו, מושב גיזו,
.................................................................................... טל. 02-9992291  9. יקב נבות, מושב צלפון

 10. יקב כרם ברק, מושב בקוע...................................................................... טל. 052-6288591
.............................................................................. טל. 08-9450844  11. יקב שורק, קיבוץ נחשון,

 12. יקב ברבדו, מושב כרמי יוסף, כשר................................................... טל. 050-2207022 
 13. יקב לטרון, מנזר לטרון,................................................................................ טל. 08-9220065

אשכול המזלג
 14.יקב נבו, מושב מטע, כשר........................................................................... טל. 052-6071780

 15.יקב רמ״א, מושב מטע, כשר,.................................................................... טל. 052-5298511 
 16.יקב סוסון ים, מושב בר גיורא................................................................... טל. 02-5709834

 17. יקב רביב, מושב נס הרים, כשר........................................................... טל. 052-2393293
 18.יקב קטלב, מושב נס הרים, כשר.......................................................... טל. 02-5703575

אשכול ההר
 19. יקב צובה, קיבוץ צובה, כשר,.................................................................. טל. 02-5347000

.......................... טל. 052-6663995    20. יקב אהרונוף, מושב נווה אילן, כשר למהדרין
 21. יקב מצודה, מושב גבעת יערים, כשר............................................. טל. 054-4524064  

 22. יקב קסטל, יד השמונה, כשר................................................................. טל. 02-5342249
 23. יקב יהודה, מושב שורש............................................................................... טל. 02-5348175

 24. יקב ענתות, עלמון,............................................................................................ טל. 050-2600324

אשכול עדולם
 25. יקב עמק האלה, קיבוץ נתיב הל״ה, כשר.................................... טל. 02-9994885

 26. יקב יפו, מושב נווה מיכאל, כשר.......................................................... טל. 052-2523201
 27. יקב רוגלית, מושב נווה מיכאל.............................................................. טל. 052-4207088
 28. יקב קלע דוד, מושב גבעת ישעיהו, כשר..................................... טל. 02-9994848, 
 30. משק יין הנס שטרנבך, מושב גבעת ישעיה............................... טל. 052-3859926
 31. יקב ספרה, מושב גבעת ישעיהו,.......................................................... טל. 02-9938577

 32. יקב צפרירים, מושב צפרירים,................................................................ טל. 052-4284329
 33. יקב שריגים, ישוב שריגים........................................................................... טל. 02-9991512
 34. יקב עגור, מושב עגור, כשר...................................................................... טל. 02-9995423

 35. יקב מטלר, מושב עגור................................................................................. טל. 054-4512045
 36. יקב הדר, מושב עגור...................................................................................... טל. 050-2325110  
 37. יקב לה טרה פרומסה, קיבוץ גת......................................................... טל. 050-5684775
 38. יקב כרמא, מושב תירוש............................................................................. טל. 054-2167797

אשכול ההראשכול גיזו אשכול עדולםאשכול המזלג
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תודות
חוברת זו, שהופקה ביוזמת מחלקת התיירות, נעשתה בזכות התגייסות 
ושיתוף פעולה רחב ופורה. תודה לכל מי שלקח חלק בעבודה ותרם 
ליצירה  שהפכו  מקצועית,  ועבודה  מרהיבות  תמונות  מרתק,  מידע 

אחת שלמה: 

המועצה האזורית מטה יהודה: ניב ויזל, שרית עוזרי, משה סויסה, ערן 
אוחנה, ברק כץ.

מרואיינים: מיקי בלומברג, אלי בן זקן, ארנון גבע, דור ג’יימס, משה 
דדון, אבי יהודה, נימי יפה, ערן פיק, שלומי שקד.

יקבים, שסייעו במידע ובתמונות: Bravdo, גיזו, הדר, יהודה, יפו, כרמא, 
לה טרה פרומסה, מטלר, נבו, סוסון ים, ספרה, פלם, צרעה, צפרירים, 

קדמא, קסטל, רביב, רמ”א, שורק, שריגים.

ותודה מיוחדת לחני בן יהודה, שמפיקה את פסטיבל היין מראשיתו.
התמונות באדיבות:

מארק אברהמס: עמ’ 6
אוסף התצלומים הלאומי )לע”מ( עמודים 10,11

דוד סילברמן :עמ׳ 44
חני בן יהודה )צלמים: חני בן יהודה, פלאש 90, 

חיים רוז וענבל רוז(: עמ’ 7 עד 9, 18, 20
שני בריל: עמ’ 21

אלעד ברמי: עמ’ 15
אייל גוטמן: עמ’ 5,24

היאלי גרוס: עמ’ 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 36, 37 
זאב דוניה: עמ’ 23, 32

יקב הדר: עמ’ 4, 31, 41
עידן הלמן: עמ’ 27

יקב טפרברג: עמ’ 23
רמי כהן: עמ׳ 3

מוטי פישביין: עמ׳ 22
יקב צרעה: עמ׳ 13, 17, 25, 33 

דורית קוטלי: עמ’ 2
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