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שלום,
שנה עברה מאז פרסמנו בפעם הראשונה את גרסת ההצצה של מדריך היין הישראלי החדש. התגובות המעודדות 
והביקורת העניינית שקיבלנו על המהדורה הקודמת, עודדו אותנו להמשיך בעבודה, ואחרי חודשים של טעימות, 
טעימות חוזרות, כתיבה ועריכה, אנחנו שמחים להציג את רשימת עשרים היינות הטובים ביותר מתוך מהדורת 2015, 

שתצא לקראת פסח. 

מסחריים  גופים  של  תמיכה  ללא  ביצענו  אותה  הנוכחית,  הגרסה  על  עבודה  במהלך  גם  הקודמת,  במהדורה  כמו 
של  מספרם  זאת  עם  יחד  אותם.  שעושים  ומהיקבים  הישראלים  מהיינות  קטן  חלק  רק  לכסות  יכולנו  כלשהם, 
היקבים שהביעו נכונות להשתתף ושל היינות שטעמנו גדל משמעותית. לכן מהדורת 2015 תכלול מספר רב יותר 

של יינות ושל יקבים וותיקים וחדשים.

עקרונות הטעימה לא השתנו. כל יקב, גדול או קטן, התבקש לשלוח עד שלושה יינות על פי בחירתו. הטעימות היו 
עיוורות, לכן הציונים ורשמי הטעימה הנם אובייקטיבים לחלוטין. 

זמן.  2014, הגדיר מר אדם מונטיפיורי את ההצלחה של המיזם כיכולת שלו להתקיים לאורך  בהקדמה למהדורת 
את  שתאהבו  מקווים  ואנחנו  נוספת  מהדורה  ולהוציא  במשימה  לעמוד  שנוכל  מנת  על  יכולתנו  כמיטב  עשינו 

התוצאה. 

תודה לכל היקבים שהשתתפו במדריך, לחברים ולמשפחות שהמשיכו לתמוך, לכל מי שתמך, העיר, התייחס ועקב 
ולרון ידלין, כי עיצוב מנצח לא מחליפים. 

מקווים שתיהנו, לפחות כמונו 

גל זוהר, יאיר גת 

https://www.facebook.com/NewIsraeliWineGuide?fref=ts
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שאטו גולן, מורבדר 2012
זנים: מורבדר 

אזור: רמת הגולן 
יישון: 12 חודשים 

אלכוהול: 14%

קטיפה אדומה 
מורכב, רב שכבתי ומרתק, עם ריחות רכים של 

פירות ופרחים יבשים ותיבול מתוק משולב היטב. 
המגע עם החיך מלא, קטיפתי ואלגנטי וטעמי 

הפרי, הפלפל השחור והתבלינים מאוזנים להפליא. 

 ציון: 92
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

טפרברג, מרלו רזרב 2011
זנים: מרלו 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 18 חודשים 

אלכוהול: 13%
כשר

אירופה הקלאסית 
מאופק, עם ריחות פרי אדום טרי, אדמה ועשבי 

תיבול. המרקם רך ונעים, והחמיצות טובה. נוכחות 
העץ המעודנת, מעניקה תמיכה לטעמי הפרי הטרי 

המתונים והמורכבים, החמיצות מרעננת והסיומת 
ארוכה, מינראלית מעט. 

ציון: 91
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

קלו דה גת, הראל, מרלו 2012
זנים: מרלו 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 14 חודשים 

אלכוהול: 14%

קסם שחור 
כהה מאוד, עם ריחות מפתים של עשבי תיבול 

ירוקים, אדמה, ליקריץ ושוקולד מריר, טעמי הפרי 
הבשל מרוכזים מאוד, מאוזנים על ידי חמיצות 

נהדרת ונגיעה מדויקת של חבית קלויה. המבנה 
עשיר ואלגנטי, והסיומת ארוכה, נעימה ומורכבת. 

ציון: 91
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

יתיר, יער יתיר 2010
זנים: קברנה סוביניון, פטי ורדו, מרלו 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 16 חודשים 

אלכוהול: 15%
כשר 

עולם ישן חדש 
ריחות פרי, פרחים, פלפל שחור, פירות בשלים, 

אגוז מוסקט, ריבת תפוזים, תבלינים ועשבי תיבול 
יבשים. המגע עם החיך מלא, אבל הטעמים 

מאופקים, החמיצות טובה והמבנה מוצק. 

ציון: 90
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

כרמל, לימטד אדישן 2010
זנים: קברנה סוביניון, פטיט ורדו, מרלו, קברנה 

פרנק, מלבק 
אזור: גליל עליון 

יישון: 16 חודשים 
אלכוהול: 14%

כשר

מורכבות בלתי מוגבלת 
יין מלא עניין, עם ריחות אלגנטיים של פרי בשל, 

עשבי תיבול רעננים שמזכירים יינות ממקומות 
קרים יותר, ונוכחות בולטת של ריחות קפה ועץ. 

החמיצות טובה מאוד, המבנה מוצק, הטעמים 
מרוסנים והסיומת ארוכה ומורכבת. 

ציון: 89
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2012 Savant Red ,כישור
זנים: קברנה סוביניון, קברנה פרנק, פטי ורדו 

אזור: גליל מערבי 
יישון: 14 חודשים 

אלכוהול: 14%
כשר 

המרענן הרשמי 
ריחות של פרי טרי, משולבים בריחות קפה, 
שוקולד ועץ קלוי. המרקם נעים והחמיצות 

מרעננת. למרות התחושה שהעץ מעט בולט ושהיין 
עדיין מרגיש לא מחובר, הוא מהנה ונעים לשתייה. 

ציון: 88-89
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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רמי בר מאור, ירח אדום 2012
זנים: מרלו, קברנה פרנק 

אזור: כרמל 
יישון: 12 חודשים 

אלכוהול: 14.5%

מרוכז ומדויק 
ריחות מעודנים של פרי אדום מאובק מעט, אדמה, 
בשר ותבלינים. טעמי הפרי הבשל מאוזנים, מלאי 
הבעה ורוכבים על גבי מבנה מרוכז וחמיצות טובה. 

המרקם נעים, והסיומת מרעננת, ארוכה ומינראלית 
מעט. 

ציון: 88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

סוסון ים, המינגוויי 2012
זנים: פטיט סירה, קברה סוביניון, סירה 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 16 חודשים 

אלכוהול: 14.5% 

עבודת יד 
לא מלוטש, עם ריחות מאופקים של פרי אדום טרי 

ועקיצה אלכוהולית קלה. בפה, טעמי פרי אדום 
רעננים, חמיצות נעימה, מגע רך ותיבול מעניין. 

הסיומת הרמונית נעימה ומורכבת 

ציון: 87-88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2011 Moon-A ,עבייה
זנים: סירה, קברה סוביניון, פטיט סירה 

אזור: גליל עליון 
יישון: 12 חודשים 

אלכוהול: 13.2% 

מחוספס וטוב 
ריחות רעננים ומרוסנים, של מנטה, עשן 

אקליפטוס, פרי אדום ותבלינים, טעמי פרי מתוק 
ותבלינים. חמיצות נמוכה, מבנה רך ונעים וסיומת 

מרירה מעט. לא מאוד נקי, אבל מאוד מהנה. 

ציון: 87-88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

רקנאטי, מרסלאן רזרב 2012
זנים: מרסלאן 

אזור: רמת הגולן 
יישון: 10 חודשים 

אלכוהול: 14.5% 
כשר 

הענק הלוחש 
ריחות מרוכזים של פרי סגול ופרי שחור בשל, 

אדמה וקפה ומבנה עשיר קטיפתי שממלא את 
החיך. הטעמים מאוזנים המרקם שמנוני והסיומת 
ארוכה ומורכבת. יין שמצליח להיות עשיר מאוד 

בלי לצעוק.   

ציון: 87-88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



צרעה שורש 2013
זנים: סוביניון בלאן 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 7 חודשים 

אלכוהול: 14%
כשר 

קלאסיקה לבנה 
באף, שילוב קלאסי בין ריחות פרי לבן טרי, עשב 

קצור ומינראלים. המגע עם החיך מוצק, החמיצות 
נהדרת והטעמים מורכבים מאוזנים להפליא. 

החבית, נוכחת, משולבת היטב וההשפעה שלה 
ניכרת בעיקר במרקם המרשים. 

ציון: 92 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2013 White Signature ספרה
זנים: סוביניון בלאן 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 7 חודשים 

אלכוהול: 14%

מורכב וחיוני 
ריחות מלאי חיים של פירות לבנים, הדרים, 

מינראלים, תבלינים ונוכחות של חבית עץ. מגע 
עשיר ונעים עם החיך, חמיצות טובה. ונוכחות 

מתונה יותר של חבית בהשוואה לאף. הסיומת 
חמצמצה, מורכבת ומתובלת. 

ציון: 91 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

לווינסון, גראז’ דה פפה לבן 2013
זנים: שרדונה 

אזור: גליל עליון 
יישון: 10 חודשים 

אלכוהול: 13%

הרמוניה מושלמת 
ריחות רעננים, מאופקים ומורכבים של פרי לבן 

מינראלים, פרחים, מי ורדים ותבלינים. המגע עם 
החיך נעים ומאופק, הטעמים הרמוניים ומאוזנים 

והסיומת מורכבת ומענגת עם נגיעה קטנה של 
מליחות. 

ציון: 91 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

קלו דה גת שרדונה 2011
זנים: שרדונה 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 12 חודשים

אלכוהול: 14.1%

עשיר ומרתק 
ריחות בשלים מאוד של פרחים, חבושים, דבש, 

פרחים, לדר ולחם קלוי בחמאה. המרקם שמנוני, 
המבנה העשיר נתמך על ידי חמיצות חדה והסיומת 

ארוכה, מרעננת ומלווה בטעמים מינראליים. 

ציון: 90 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

כרמל, ריזלינג, כרם קאיומי 2012
זנים: ריזלינג 

אזור: גליל עליון 
יישון: ללא 

אלכוהול: 12.5%
כשר 

כמו שצריך 
ריחות אופייניים, מאוזנים וטובים של פרי לבן 

בשל ופירות הדר, עם נוכחות מינראלית לאורך כל 
הדרך. המגע עם החיך חד ומרענן, החמיצות טובה, 

המרקם נעים, הטעמים מאוזנים והסיומת חדה, 
חמצמצה ומרעננת. 

ציון: 90
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

עמק האלה, סוביניון בלאן 2013
זנים: סוביניון בלאן 

אזור: הרי יהודה 
יישון: ללא 

אלכוהול: 
כשר 

חד וחלק 
סוביניון בלאן קלאסי, נקי מאוד, עם ריחות 

מאופקים ומורכבים פרי טרופי, עשב קצור, פרי 
הדר, מי ורדים ומינראלים. המרקם חד, החמיצות 

טובה והסיומת המרעננת עשירה בטעמי אשכולית 
ולימון. 

ציון: 89-90 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

מדריך היין הישראלי החדש  |  10 הלבנים הטובים ביותר5



פלם, פלם בלאנק 2013
זנים: סוביניון בלאן, שרדונה 

אזור: הגליל העליון, הרי יהודה 
יישון: ללא 

אלכוהול: 13%
כשר 

משהו קטן וטוב 
ריחות נקיים מאוד של הדרים, פרי טרופי, עשב 

קצור ונגיעה של תבלינים. יש לו מבנה מוצק וחד, 
טעמי פרי רעננים איזון טוב, חמיצות נהדרת וסיומת 

מרעננת. יין צנוע ומהנה שנעשה על הצד הטוב 
ביותר. 

ציון: 89 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ספרה, סוביניון בלאן 2013
זנים: סוביניון בלאן 

אזור: גליל עליון 
יישון: חלקי 

אלכוהול: 13%

עשוי להפליא 
יין מהוקצע ומתון מאוד, עם ריחות של פרי הדר, 

פרי טרופי, עשב קצור ומינראליות קלה. המגע שלו 
עם החיך עשיר, החמיצות נעימה, הטעמים מאוזנים 

להפליא והסיומו מרעננת ועשירה בטעמי הדרים. 

ציון: 88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

הר אודם, וולקני שרדונה 2013
זנים: שרדונה 

אזור: רמת הגולן, הרי יהודה 
יישון: 5 חודשים 

אלכוהול: 13.5%

נעים מאוד 
יין רענן ומהנה עם ריחות טובים ונקיים של פרי 

לבן והדרים, בלי זכר כמעט ליישון בחבית. המגע 
עם החיך קליל וחד, טעמי הפרי בשלים ובסיומת 

אפשר להרגיש בבירור טעמי אשכולית ולימון, 
מלווים במרירות קלה. 

ציון: 88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2012 C קסטל
זנים: שרדונה 

אזור: הרי יהודה 
יישון: 12 חודשים 

אלכוהול: 13%

רכות כובשת 
החבית בולטת באף, לצד ריחות של אגסים, 

אפרסקים, תבלינים וחמאה, אולם בחיך היא 
מתמתנת, מתאזנת עם טעמי הפרי המרוכזים 

ומוסיפה להם עניין. המרקם נעים מאוד והסיומת 
מרעננת, חריפה מעט. 

ציון: 88
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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